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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρούσες Σημειώσεις αναφέρονται στον Ευρωκώδικα 7 που αποτελεί το
ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) για τις Μελέτες των Γεωτεχνικών Έργων. Περιλαμβάνουν
σχολιασμό των βασικών απαιτήσεων του Ευρωκώδικα 7 για τον σχεδιασμό των
γεωτεχνικών έργων, τον τρόπο εφαρμογής του στην Ελλάδα καθώς και λυμένα
παραδείγματα σε διάφορα θέματα όπως επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις,
τοίχους αντιστηρίξεως, αγκυρώσεις, ευστάθεια πρανών κλπ.
Στα επόμενα, ο Ευρωκώδικας 7 αναφέρεται και ως EN 1997 ή EC7.
Ο Ευρωκώδικας 7 αποτελείται από δύο μέρη:
α) ΕΝ 1997-1: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος 1: Γενικοί
Κανόνες (CEN 2004).
β) ΕΝ 1997-2: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος 2: Γεωτεχνικές
Έρευνες και Δοκιμές (CEN 2007).

1.1 Το Σύστημα Ευρωκωδίκων και ο Ευρωκώδικας 7
Στο πλαίσιο εναρμόνισης των μεθόδων σχεδιασμού τεχνικών έργων στις ΧώρεςΜέλη της Ε.Ε., η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε την ανάπτυξη
του προγράμματος των Δομικών Ευρωκωδίκων. Με βάση σχετική συμφωνία, από το
1989 η CEN ανέλαβε την προετοιμασία και την έκδοση των Ευρωκωδίκων με σκοπό
να θεσπισθούν μελλοντικά ως Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ).
Οι Δομικοί Ευρωκώδικες είναι κώδικες σχεδιασμού κτιρίων και λοιπών έργων
Πολιτικού Μηχανικού μέσω οριακών καταστάσεων, σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία
των επιμέρους συντελεστών. Σήμερα, το σύστημα των Δομικών Ευρωκωδίκων
περιέχει δέκα (10) Πρότυπα (ΕΝ), τα ΕΝ 1990 έως ΕΝ 1999, καθένα από τα οποία
αποτελείται από περισσότερα του ενός Μέρη, πλην του ΕΝ 1990: «Αρχές Δομικού
Σχεδιασμού» που αποτελείται από ένα μόνον Μέρος, και είναι τα εξής :
EN 1990

Ευρωκώδικας 0:

Αρχές Δομικού Σχεδιασμού

EN 1991

Ευρωκώδικας 1:

Δράσεις επί των κατασκευών

EN 1992

Ευρωκώδικας 2:

Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα

EN 1993

Ευρωκώδικας 3:

Σχεδιασμός χαλύβδινων κατασκευών

EN 1994

Ευρωκώδικας 4:

Σχεδιασμός συμμείκτων
χάλυβα και σκυρόδεμα

EN 1995

Ευρωκώδικας 5:

Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
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από
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EN 1996

Ευρωκώδικας 6:

Σχεδιασμός κατασκευών από λιθοδομή

EN 1997

Ευρωκώδικας 7:

Γεωτεχνικός σχεδιασμός

EN 1998

Ευρωκώδικας 8:

Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών

EN 1999

Ευρωκώδικας 9:

Σχεδιασμός
αλουμινίου

κατασκευών

από

κράματα

Ενώ οι Ευρωκώδικες γενικώς αναφέρονται σε κατασκευές από συγκεκριμένο υλικό
(π.χ, ο ΕΝ 1992 σε κατασκευές από σκυρόδεμα, ο ΕΝ 1993 σε κατασκευές από
χάλυβα), οι Ευρωκώδικες ΕΝ 1990, ΕΝ 1991, ΕΝ 1997 και ΕΝ 1998 αφορούν όλους
τους τύπους κατασκευών, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής.
Ειδικότερα, ο Ευρωκώδικας 7 (ΕΝ 1997) πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλα τα
προβλήματα έργων που περιλαμβάνουν ή επηρεάζονται από το έδαφος. Με βάση
τον Ευρωκώδικα 7 υπολογίζονται τόσο οι γεωτεχνικές δράσεις επί των κατασκευών,
όσο και οι προκαλούμενες αντιστάσεις του εδάφους. Ο Ευρωκώδικας 7 αποτελείται
από δύο μέρη:
α) ΕΝ 1997-1: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος 1: Γενικοί
Κανόνες (CEN 2004)
β) ΕΝ 1997-2: Ευρωκώδικας 7 – Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος 2: Γεωτεχνικές
Έρευνες και Δοκιμές (CEN 2007)
Η δομή του Ευρωκώδικα 7 συνδέεται ισχυρά με το κείμενο του ΕΝ 1990 και ιδιαίτερα
με το Κεφάλαιο 6 (Έλεγχος με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών), προκειμένου
να επιτευχθεί ένας τρόπος ελέγχου θεμάτων αλληλεπίδρασης εδάφους –
κατασκευής, ο οποίος θα είναι συμβατός με όλους τους Δομικούς Ευρωκώδικες.
Τα περιεχόμενα
προϋποθέσεις:

του

Ευρωκώδικα

7

σκοπεύουν

να

ικανοποιήσουν

δύο

α) Εναρμόνιση του τρόπου μελέτης των γεωτεχνικών έργων στην Ε.Ε. με τη
σύνταξη ενός ενιαίου κώδικα σχεδιασμού, ο οποίος θα αντικαθιστούσε τους μέχρι
σήμερα χρησιμοποιούμενους κώδικες ή μεθοδολογίες σχεδιασμού στις διάφορες
χώρες μέλη της Ε.Ε. και
β) Εναρμόνιση του γεωτεχνικού με τον δομικό σχεδιασμό των έργων Πολιτικού
Μηχανικού σύμφωνα με το σύστημα των Ευρωκωδίκων.
Η τελευταία αυτή προϋπόθεση επιτεύχθηκε με την θέσπιση και στην γεωτεχνική της
μεθοδολογίας των «οριακών καταστάσεων» ως βάση για τον σχεδιασμό των έργων.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να γίνουν κατανοητές από τους Γεωτεχνικούς Μηχανικούς,
που θα εφαρμόσουν τον νέο Κώδικα EC7 στις μελέτες, οι νέες (για την Γεωτεχνική)
έννοιες που εισάγονται όπως : οριακές καταστάσεις αστοχίας / λειτουργικότητας,
επιμέρους συντελεστές, χαρακτηριστικές τιμές και τιμές σχεδιασμού δράσεων /
παραμέτρων κ.λπ.
Διευκρινίζεται ότι ο Ευρωκώδικας 7 δεν απαιτεί καμία τροποποίηση των έως σήμερα
χρησιμοποιουμένων υπολογιστικών προσομοιωμάτων (υπολογιστικών μεθόδων),
διαφοροποιείται όμως στον τρόπο εφαρμογής τους στη μελέτη των θεμελιώσεων και
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των λοιπών γεωτεχνικών έργων, διότι εισάγει στην Γεωτεχνική την μεθοδολογία
σχεδιασμού μέσω των οριακών καταστάσεων.
Πάντως, σήμερα υφίσταται μικρή εμπειρία στις χώρες της Ε. Ε. από πρακτικές
εφαρμογές γεωτεχνικών μεθοδολογιών που βασίζονται στους επιμέρους συντελεστές
(αντί του έως τώρα χρησιμοποιούμενου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας), και γι' αυτό
θα απαιτηθεί κάποιο εύλογο διάστημα για την εξοικείωση και προσαρμογή των
Μηχανικών στην εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7.

1.2 Ιστορικό της εξέλιξης και εφαρμογής του Eυρωκώδικα 7
Η πρώτη Ομάδα Εργασίας για τη συγγραφή του Ευρωκώδικα 7, ως Ευρωπαϊκού
Κώδικα για τον σχεδιασμό των γεωτεχνικών έργων, δημιουργήθηκε το 1981 ad-hoc
από τις Εθνικές Επιστημονικές Ενώσεις Γεωτεχνικής Μηχανικής των τότε 10 ΧωρώνΜελών της Ε.Ε.. Το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο με τίτλο «Γενικοί Κανόνες
Γεωτεχνικού Σχεδιασμού» δημοσιεύθηκε το 1990 (EC 7, 1990). Τη χρονιά αυτή, η
Ε.Ε. ανέθεσε στη CEN το έργο της σύνταξης των διαφόρων Κωδίκων Σχεδιασμού για
κτίρια και λοιπά έργα Πολιτικού Μηχανικού, οπότε δημιουργήθηκε η Τεχνική
Επιτροπή 250 (CEN/TC250), αρμόδια για τη σύνταξη των Δομικών Ευρωκωδίκων. Η
Υποεπιτροπή 7 (CEN/TC250/SC7) ανέλαβε τη σύνταξη του Ευρωκώδικα 7.
Το 1993, η SC7 ενέκρινε το κείμενο «ΕΝV 1997-1 : Γεωτεχνικός Σχεδιασμός – Μέρος
1, Γενικοί Κανόνες» το οποίο δημοσιεύθηκε από τη CEN ως Δοκιμαστικό Πρότυπο
(pre-standard) τον Οκτώβριο του 1994. Το 1997 συνέβη ένα σημαντικό γεγονός για
την εξέλιξη και την ψήφιση από τη CEN του EΝ 1997-1. Η CEN/TC250 αναγνώρισε
την ιδιαιτερότητα του γεωτεχνικού σχεδιασμού σε σχέση με τις πρακτικές σχεδιασμού
των άλλων Δομικών Ευρωκωδίκων. Αναγνωρίσθηκε δηλαδή «ότι υπάρχουν
διαφορές ως προς τον ακολουθούμενο τρόπο γεωτεχνικού σχεδιασμού στις διάφορες
χώρες-μέλη της Ε.Ε., τόσο λόγω της “τοπικής παράδοσης”, όσο και λόγω των
γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας». Έτσι έγινε δεκτό ότι ο EC7-1 θα πρέπει να
περιλαμβάνει «αποκλειστικά και μόνο βασικούς κανόνες και αρχές γεωτεχνικού
σχεδιασμού και ότι μπορεί να συμπληρώνεται με “Εθνικά Προσαρτήματα” εφ’ όσον
αυτό κριθεί σκόπιμο από κάποια χώρα».
Η ανωτέρω «ελευθερία» ως προς τα περιεχόμενα του EC7-1 βοήθησε πολύ στο να
γεφυρωθούν οι πολλές απόψεις αλλά και οι αντιρρήσεις ως προς τη διατύπωση του
τελικού κειμένου, το οποίο τελικά ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από την
CEN/TC250/SC7 στις αρχές του 2004 και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε από τη CEN
ως Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1997-1 το Νοέμβριο του ίδιου έτους.
Το έτος 2007, ο Ευρωκώδικας 7 συμπληρώθηκε από το Μέρος 2 «ΕΝ 1997-2 :
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός: Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές». Ο ΕΝ 1997-2 περιέχει
συμπληρωματικούς κανόνες του 1997-1, σχετικά με τον προγραμματισμό και την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών, την ερμηνεία και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών κ. ά.

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 7

1.3 Κώδικες και προδιαγραφές που συνδέονται με τον EC7
Μέσα στο σύστημα των Ευρωκωδίκων υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις. Ο
Ευρωκώδικας 7 συνδέεται κυρίως με τους ακόλουθους κώδικες :
•

ΕΝ 1990: Περιλαμβάνει τις αρχές σχεδιασμού των δομικών έργων, καθορίζει
τις διάφορες οριακές καταστάσεις που θα πρέπει να εξετασθούν, καθώς και
κανόνες για τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από την
κατασκευή όσο και από το έδαφος.

•

ΕΝ 1998-5: Περιλαμβάνει τον αντισεισμικό σχεδιασμό θεμελιώσεων, έργων
αντιστηρίξεως, πρανών, γεωκατασκευών κ.α.

Παράλληλα με την TC250/SC7, υφίστανται και άλλες Τεχνικές Επιτροπές (TC) της
CEN που ασχολούνται με προδιαγραφές θεμάτων που συνδέονται άμεσα με τον EC7
και είναι :
•

CEN/TC 341: «Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές»

•

CEN/TC 288: «Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων»

•

CEN/TC 189: «Γεωυφάσματα και συναφή προϊόντα»

•

CEN/TC 288: «Υλικά Οδοποιίας»

•

CEN/TC WG203: «Εδαφοκατασκευές»

Το Σχήμα 1 παρουσιάζει διαγραμματικά τους κώδικες και τα περιεχόμενα των
αντικειμένων των Τεχνικών Επιτροπών TC 341 και ΤC 288, που συνδέονται άμεσα
με τα θέματα σχεδιασμού και κατασκευών που καλύπτει ο EC7. Σημειώνεται ότι η TC
341 συνεργάζεται άμεσα με την αντίστοιχη Επιτροπή ISO/TC 182/SC1 σε θέματα
Γεωτεχνικής Έρευνας και Δοκιμών, προκειμένου οι σχετικές προδιαγραφές να
μπορούν να αποτελέσουν ταυτόχρονα προδιαγραφή ISO-EN (Συμφωνία της
Βιέννης).
Στα πλαίσια περαιτέρω εναρμονισμού και βελτιώσεως των Ευρωκωδίκων, έχει
δημιουργηθεί στην Ispra της Ιταλίας μία «πλατφόρμα» στο Joint Research Centre
(JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να συλλέγει στοιχεία και
πληροφορίες από τις εφαρμογές των διαφόρων Δομικών Ευρωκωδίκων, με απώτερο
σκοπό τον περιορισμό – κατά το δυνατόν – της «ποικιλίας» των τιμών των επιμέρους
συντελεστών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και συγκεκριμένα των λεγόμενων
Nationally Determined Parameters (ΝDP) που έχουν επιλέξει οι χώρες-μέλη της Ε.Ε
μέσω των Εθνικών Προσαρτημάτων (NAD).
Ειδικότερα για τον Ευρωκώδικα 7, έχει δημιουργηθεί από το 2006 μία «Ομάδα
Συντηρήσεως» (Maintenance Group – MG). Το έργο της ομάδας αυτής είναι
εξαιρετικά σημαντικό καθότι, μέσω πληροφοριών που λαμβάνει από τους Εθνικούς
Οργανισμούς Τυποποίησης και άλλες πηγές, ασχολείται με διορθώσεις λαθών,
τεχνικές συμπληρώσεις σε θέματα κυρίως ασφάλειας και υγείας, τεχνικές και
συντακτικές βελτιώσεις, αποφάσεις – διευκρινήσεις σε θέματα που απαιτούν
ερμηνεία, απάλειψη τυχών ασυνεπειών στα κείμενα, καθώς και προτάσεις για
ανάπτυξη νέων απαραίτητων αντικειμένων. Όλα τα ανωτέρω, ακολουθώντας
σχετικές διαδικασίες της CEN επικύρωσης και αναθεώρησης, περιλαμβάνονται σε
αντίστοιχες ανακοινώσεις και σε αναθεωρημένα κείμενα.
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CEN/TC 341

CEN/TC 250

(Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές)

(Πρότυπα δοκιμών)
• Αναγνώριση και κατάταξη
εδαφών και βράχων
• Γεωτρήσεις,
δειγματοληψίες
και
μετρήσεις υπογείου νερού
• Δοκιμές διείσδυσης κώνου
(CPT)
• Δυναμικές δοκιμές και SPT
• Δοκιμές σε γεωτεχνικές
κατασκευές
• Δοκιμές
με
επιτόπου
διαστολή του εδάφους
• Εργαστηριακές
δοκιμές
εδαφομηχανικής

CEN/TC 288

(Σχεδιασμός)

Ευρωκώδικας 0

Ευρωκώδικας 1

Ευρωκώδικας 7 –
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός

Ευρωκώδικας 7 –
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Μέρος 2: Έρευνες
υπεδάφους και δοκιμές

(Κατασκευή)

Προδιαγραφές εκτελέσεως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής
Αγκυρώσεις
Διαφραγματικοί τοίχοι
Πασσαλοσανίδες
Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως
Ενέματα
Εκτοξευόμενα ενέματα
Μικροπάσσαλοι
Βαθιά ανάμιξη
Οπλισμένα επιχώματα
Βαθιές
δονητικές
συμπυκνώσεις
• Στραγγιστήρια

ISO 182/SC1
Γεωτεχνική Έρευνα

*Συμφωνία της Βιέννης
Προδιαγραφές για κατατάξεις και παρουσίαση
– Αναγνώριση και κατάταξη εδαφών
– Αναγνώριση και κατάταξη βράχων

Σχήμα 1: Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Γεωτεχνικοί Κανονισμοί και Προδιαγραφές
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Το κείμενο του Ευρωκώδικα 7 μετά των Παραρτημάτων του (Α – Θ) θεσπίσθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) την 23 Απριλίου 2004 και
δημοσιεύθηκε την 24 Νοεμβρίου 2004.
Ο Ευρωκώδικας 7 – Μέρος 1 (ΕΝ 1997-1) είναι ένα συνοπτικό κείμενο (118 σελίδες)
το οποίο εστιάζεται κυρίως στις αρχές (principles) του γεωτεχνικού σχεδιασμού των
έργων Πολιτικού Μηχανικού. Αποτελεί ουσιαστικά ένα πλαίσιο κανόνων για την
εναρμόνιση των μεθόδων σχεδιασμού στις χώρες της Ε. Ε. και δεν αποτελεί ένα
εγχειρίδιο σχεδιασμού. Καλύπτει επίσης την εκτέλεση και τον έλεγχο των
κατασκευών, ως προς το σκέλος ότι οι κατασκευές είναι σύμφωνες προς τις
παραδοχές των κανόνων σχεδιασμού που περιέχει.
Τέσσερις είναι οι κύριες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει ένας Κώδικας
Γεωτεχνικής Μηχανικής κατά το σχεδιασμό ενός «συνήθους γεωτεχνικού έργου»:
•

Εκτίμηση των φορτίων και επιλογή των αντιπροσωπευτικών τους τιμών

•

Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων

•

Επιλογή μιας αποδεκτής μεθόδου αναλύσεως του προβλήματος

•

Επιλογή του αποδεκτού βαθμού ασφαλείας

Έτσι και ο Ευρωκώδικας 7-1 θα πρέπει να δίνει απαντήσεις και στις τέσσερις
ανωτέρω απαιτήσεις, ικανοποιώντας επί πλέον τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων
1990 και 1991 (Βάσεις Σχεδιασμού, Δράσεις), οι οποίες ισχύουν και
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους λοιπούς Δομικούς Ευρωκώδικες (Structural
Eurocodes), άρα και με τον EC7. Επιπλέον, ο Ευρωκώδικας 7-1 θα πρέπει να
«εξομαλύνει» τυχόν διαφορές που υφίστανται μέχρι σήμερα ως προς την φιλοσοφία
σχεδιασμού, μεταξύ των ισχυόντων κανονισμών γεωτεχνικής στις διάφορες χώρες
της Ε. Ε.
Παρόλο που ο EC7 βασίζεται στη μεθοδολογία των οριακών καταστάσεων η οποία
περιλαμβάνει υπολογισμούς με τη χρήση επί μέρους συντελεστών για τις τιμές
σχεδιασμού των δράσεων και των ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού, δεν περιλαμβάνει
τα αναλυτικά προσομοιώματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται τους υπολογισμούς
(σε αντίθεση με τους λοιπούς Ευρωκώδικες). Ο EC7 περιλαμβάνει μόνο τις
ανισότητες οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά τους ελέγχους επάρκειας
έναντι των οριακών καταστάσεων.
Τα μόνα αναλυτικά προσομοιώματα (calculation models) που αναφέρονται στον
EC7, περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα (π.χ. φέρουσα ικανότητα θεμελιώσεων,
ωθήσεις γαιών κ.λπ.), τα οποία όμως δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Παραμένει
λοιπόν ανοικτή η δυνατότητα χρήσεως και άλλων κατάλληλων μεθοδολογιών για την
επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος. Τελικώς ουσιαστικά ο EC7 περιλαμβάνει μια
διαδικασία ελέγχων (checklist) οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα προς τις
αρχές του.
Έτσι η χρήση του EC7-1 βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές και προϋποθέσεις, από
τις κυριότερες των οποίων είναι η προϋπόθεση ότι: «οι γεωτεχνικές κατασκευές
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σχεδιάζονται από προσωπικό που έχει την κατάλληλη εξειδίκευση (qualified
personnel) αλλά και εμπειρία». Σε κάθε περίπτωση ο EC7 απευθύνεται κυρίως σε
Πολιτικούς Μηχανικούς, με εξειδίκευση στη Γεωτεχνική.
Σχόλια για τις επιπτώσεις από την εισαγωγή του EΝ 1997-1 στο Γεωτεχνικό
Σχεδιασμό
Ο Ευρωκώδικας 7 :
•

Εισάγει και στην Γεωτεχνική τον σχεδιασμό μέσω της μεθοδολογίας των οριακών
καταστάσεων, δηλαδή τους υπολογισμούς μέσω τιμών σχεδιασμού οι οποίες
προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές τιμές με επιβολή των επιμέρους
συντελεστών. Οι επιμέρους συντελεστές αντικαθιστούν τον παλαιότερα
χρησιμοποιούμενο ενιαίο συντελεστή ασφαλείας. Συνεπώς εισάγονται αρκετές
νέες έννοιες για τους Γεωτεχνικούς Μηχανικούς.

•

Διευκρινίζει τη διαφορά μεταξύ δράσεων και αντιστάσεων κατά το γεωτεχνικό
σχεδιασμό σύνθετων έργων. Η διαφορά αυτή δεν είναι πάντοτε προφανής. Για
παράδειγμα, η δύναμη αγκύρωσης ενός τοίχου αντιστηρίξεως ή πρανούς
αποτελεί ευνοϊκή δράση και όχι αντίσταση. Η επιλογή αυτή έχει σημαντική
επιρροή στους υπολογισμούς αφού οι επιμέρους συντελεστές δράσεων και
αντιστάσεων είναι διαφορετικοί.

•

Εξασφαλίζει ένα ενιαίο τρόπο μελέτης των γεωτεχνικών έργων με τα λοιπά έργα
Πολιτικού Μηχανικού (ως προς τη χρήση της ανάλυσης μέσω Οριακών
Καταστάσεων), αφού όλες οι μελέτες είναι πλέον σύμφωνες προς το σύστημα
των Δομικών Ευρωκωδίκων.

•

Εναρμονίζει τον τρόπο μελέτης των γεωτεχνικών έργων στην Ε. Ε. (ως προς τη
χρήση της ανάλυσης μέσω Οριακών Καταστάσεων). Σημειώνεται ότι η
εναρμόνιση δεν επιτυγχάνεται στις μεθόδους ανάλυσης των γεωτεχνικών έργων
(αφού είναι δυνατή η χρήση οποιασδήποτε διεθνώς αποδεκτής μεθόδου
ανάλυσης) ούτε στον βαθμό ασφαλείας (αφού αφήνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα
να επιλέξει τον επιθυμητό βαθμό ασφαλείας των γεωτεχνικών έργων μέσω των
Εθνικών Προσαρτημάτων).

•

Επιβάλλει τη σύνταξη Εκθέσεων Γεωτεχνικού Σχεδιασμού μετά το πέρας των
υπολογισμών. Σημειώνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο όγκος των
υπολογισμών «αυξάνει» αφού ο Ευρωκώδικας επιβάλλει την ανάλυση όλων των
πιθανών οριακών καταστάσεων τόσο κατά την αστοχία όσο και σε φάση
λειτουργίας των έργων. Η «αύξηση» αυτή είναι θεωρητική, αφού και με την
συμβατική μέθοδο ανάλυσης, οι ανωτέρω έλεγχοι θα έπρεπε να εκτελούνται.

Επιπλέον :
•

Ουδεμία αλλαγή απαιτείται στις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες μεθόδους
γεωτεχνικών αναλύσεων, αφού κατά τον Ευρωκώδικα 7 (και το Εθνικό
Προσάρτημα) μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε διεθνώς αποδεκτή
μέθοδος ανάλυσης.

•

Οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων που έως τώρα χρησιμοποιούνται στις
αναλύσεις με την συμβατική μέθοδο (ενιαίος συντελεστής ασφαλείας) αποτελούν
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επαρκώς συντηρητικές εκτιμήσεις κατά τον Ευρωκώδικα 7 και συνεπώς μπορούν
να λαμβάνονται ως χαρακτηριστικές τιμές.
•

Κατά την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 δίνεται έμφαση στην επιλογή των
χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων και τις τιμές των επιμέρους
συντελεστών, ενώ δεν πρέπει να υποβαθμίζονται άλλοι εξίσου σημαντικοί
παράγοντες όπως η κατανόηση του πραγματικού μηχανισμού αστοχίας, και το
αντίστοιχο γεωτεχνικό προσομοίωμα της εδαφικής στρωματογραφίας.

•

Σήμερα υπάρχει μικρή εμπειρία από εφαρμογές των μεθοδολογιών σχεδιασμού
γεωτεχνικών έργων μέσω οριακών καταστάσεων, στις περισσότερες χώρες –
μέλη της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τον
ακριβή τρόπο εκτέλεσης κάποιων ελέγχων τόσο στην οριακή κατάσταση
αστοχίας όσο και στην οριακή κατάσταση λειτουργίας.

Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνει εναλλακτικές διαδικασίες και συνιστώμενες
τιμές με σημειώσεις οι οποίες υποδεικνύουν τα σημεία όπου μπορεί να απαιτούνται
εθνικές επιλογές. Για τον λόγο αυτό, σε όλους τους Ευρωκώδικες, προβλέπεται η
σύνταξη ενός Εθνικού Προσαρτήματος (National Annex) το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει μόνον πληροφορίες για τις παραμέτρους οι οποίες στον Ευρωκώδικα
αφήνονται ελεύθερες για εθνική επιλογή, δηλαδή για τις λεγόμενες Εθνικώς
Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους, όπως:
— τιμές είτε ομάδες τιμών για τις οποίες στον Ευρωκώδικα δίδονται εναλλακτικές
επιλογές,
— τιμές για τις οποίες στον Ευρωκώδικα δίδεται μόνο το σύμβολο,
— ειδικά δεδομένα (γεωγραφικά, κλιματολογικά) για τη συγκεκριμένη χώρα, π.χ.
χάρτης χιονοπτώσεων,
— η διαδικασία η οποία θα χρησιμοποιείται όπου στον Ευρωκώδικα δίδονται
εναλλακτικές διαδικασίες.
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1997-1 μπορεί να περιλαμβάνει τις
εθνικές επιλογές στις ακόλουθες παραγράφους:
Κεφάλαιο 2 : 2.1(8)P, 2.4.6.1(4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.1(3),
2.4.7.2(2)P, 2.4.7.3.2(3)P, 2.4.7.3.3(2)P, 2.4.7.3.4.1(1)P,
2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P, 2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1)
Κεφάλαιο 7 : 7.6.2.2(8)P, 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P, 7.6.2.3(5)P, 7.6.2.3(8),
7.6.2.4(4)P, 7.6.3.2(2)P, 7.6.3.2(5)P, 7.6.3.3(3)P, 7.6.3.3(4)P,
7.6.3.3(6)
Κεφάλαιο 8 : 8.5.2(2)P, 8.5.2(3), 8.6(4)
Κεφάλαιο 11 : 11.5.1(1)P
και στα ακόλουθα εδάφια του Παραρτήματος A :
A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3.1,
A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6, A.4, A.5
Το Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1997-1 ορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς
των Πληροφοριακών Παραρτημάτων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ. Τέλος, το Εθνικό
Προσάρτημα του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνει αναφορές σε συμπληρωματικές
πληροφορίες, οι οποίες δεν αντιβαίνουν τον Ευρωκώδικα, προς υποβοήθηση του
χρήστη στην εφαρμογή του Ευρωκώδικα.
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Το κείμενο του Εθνικού Προσαρτήματος του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα του παρόντος κειμένου.
Το κείμενο του Ευρωκώδικα 7 Μέρος 1 (ΕΝ 1997-1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12
Κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1 : Γενικά
Κεφάλαιο 2 : Αρχές Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
Κεφάλαιο 3 : Γεωτεχνικά Στοιχεία
Κεφάλαιο 4 : Επίβλεψη Κατασκευών, Ενόργανη Παρακολούθηση & Συντήρηση
Κεφάλαιο 5 : Επιχώσεις, Απαντλήσεις Υδάτων, Βελτιώσεις και Ενισχύσεις Εδαφών
Κεφάλαιο 6 : Επιφανειακές Θεμελιώσεις
Κεφάλαιο 7 : Θεμελιώσεις με Πασσάλους
Κεφάλαιο 8 : Αγκυρώσεις
Κεφάλαιο 9 : Έργα Αντιστηρίξεως
Κεφάλαιο 10 : Υδραυλική Αστοχία
Κεφάλαιο 11 : Ολική Ευστάθεια
Κεφάλαιο 12 : Επιχώματα
Το κείμενο συνοδεύεται από 9 Παραρτήματα Α-Θ (39 σελίδες) από τα οποία το
πρώτο είναι κανονιστικό ενώ τα λοιπά πληροφοριακά για μεθόδους υπολογισμού
που είναι διεθνώς αποδεκτές (π.χ. Ωθήσεων γαιών, φέρουσας ικανότητας (αντοχής),
καθιζήσεων κ.ά.).
Στα επόμενα συνοψίζονται και σχολιάζονται τα κυριότερα σημεία των Κεφαλαίων του
ΕΝ 1997-1.

2.1 Κεφάλαιο 1 : Γενικά
Το Κεφάλαιο 1 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνει το Αντικείμενο, τις Τυποποιητικές
(Normative) Αναφορές, τις Παραδοχές, την Διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων
Εφαρμογής, τους Ορισμούς και τα Σύμβολα του ΕΝ 1997-1.
Τα κεφάλαια του Ευρωκώδικα 7-1, όπως και των λοιπών Ευρωκωδίκων,
περιλαμβάνουν άρθρα τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : «Αρχές», P,
(Principles) και «Κανόνες Εφαρμογής», A, (Application rules).
(α)

Οι Αρχές (Ρ) περιλαμβάνουν:

– γενικές αναφορές και ορισμούς για τους οποίους δεν υπάρχει εναλλακτική
δυνατότητα. Συνεπώς, οι Αρχές είναι υποχρεωτικής εφαρμογής.
– απαιτήσεις και αναλυτικά προσομοιώματα για τα οποία δεν επιτρέπεται
εναλλακτική θεώρηση εκτός εάν τούτο αναφέρεται ρητώς.
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(β)

Οι Κανόνες Εφαρμογής:

– αποτελούν παραδείγματα γενικώς παραδεκτών κανόνων οι οποίοι ακολουθούν
τις Αρχές του EC7 και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
Επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικών Κανόνων Εφαρμογής (πέραν αυτών του
EC7) υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνοι προς τις Αρχές του EC7 και ότι
εξασφαλίζουν: α) τον αυτό βαθμό ασφαλείας ως προς τη δημιουργία κάποιας
οριακής κατάστασης και β) βεβαιότητα ότι δε θα γίνει υπέρβαση τυχόν οριακής
κατάστασης λειτουργικότητας.

2.2 Κεφάλαιο 2 : Αρχές Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
Οι Αρχές Γεωτεχνικού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 2 του ΕΝ 1997-1.
2.2.1 Απαιτήσεις σχεδιασμού
Οι απαιτήσεις σχεδιασμού αναφέρονται στο εδάφιο 2.1 του ΕΝ 1997-1.
Κατά την εφαρμογή μιας διαδικασίας γεωτεχνικού σχεδιασμού το πρώτο στάδιο είναι
η εκτίμηση της πολυπλοκότητας και της επικινδυνότητας του έργου. Μια τέτοια
διαδικασία θα πρέπει λοιπόν να είναι ικανή να αντιμετωπίζει, τόσο τις πολύ απλές
όσο και τις ιδιαιτέρως πολύπλοκες καταστάσεις σχεδιασμού. Για την εκτίμηση της
πολυπλοκότητας ενός γεωτεχνικού σχεδιασμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
ακόλουθες παράμετροι:
1. Οι συνθήκες του υπεδάφους.
2. Οι συνθήκες των υπογείων υδάτων.
3. Η σεισμικότητα της περιοχής.
4. Οι επιδράσεις από το περιβάλλον (όπως η υδρολογία, τα επιφανειακά νερά, οι
κίνδυνοι συνιζήσεων, οι εποχιακές μεταβολές της φυσικής υγρασίας κ.ά.).
5. Οι συνθήκες σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο της κατασκευής (όπως οι
γειτονικές κατασκευές, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η κυκλοφορία κ.λπ.).
6. Η ευαισθησία και το μέγεθος της κατασκευής.
Γεωτεχνικές Κατηγορίες :
Στο εδάφιο 2.1(10) του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται (υπό τύπο συστάσεως - application
rule) τα περί Γεωτεχνικών Κατηγοριών των Γεωτεχνικών Έργων, με σκοπό τη
συστηματική εκτίμηση της πολυπλοκότητας του γεωτεχνικού σχεδιασμού. Το
πλεονέκτημα της κατηγοριοποίησης αυτής είναι το ότι προσφέρει ένα πλαίσιο
εκτίμησης του επιπέδου επικινδυνότητας του γεωτεχνικού σχεδιασμού συγκεκριμένου
έργου.
Η «γεωτεχνική επικινδυνότητα» εξαρτάται τόσο από την ύπαρξη γεωτεχνικών
κινδύνων (παράμετροι 1 έως 4) όσο και από την τρωτότητα της κατασκευής
(παράμετροι 5 και 6).
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Παραδείγματα κατασκευών που εμπίπτουν στην Γεωτεχνική Κατηγορία 1, είναι οι
μικρές σχετικά κατασκευές, σε γνωστές εδαφικές συνθήκες που δεν περιέχουν
ενστρώσεις μαλακών ή χαλαρών εδαφών ή ακόμη που δεν βρίσκονται κοντά σε
επικλινή πρανή, δηλαδή περιλαμβάνει έργα με περιορισμένες συνέπειες (σε τυχόν
αστοχία).
Η Γεωτεχνική Κατηγορία 2 περιλαμβάνει συμβατικούς τύπους δομικών έργων και
θεμελιώσεων χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο ή δύσκολες συνθήκες υπεδάφους ή φόρτισης,
δηλαδή έργα με μετρίου μεγέθους συνέπειες.
Παραδείγματα κατασκευών που εμπίπτουν στην Γεωτεχνική Κατηγορία 3, αποτελούν
οι μεγάλες ή ασυνήθεις κατασκευές, οι κατασκευές σε εξαιρετικά πολύπλοκες
συνθήκες υπεδάφους, η διερεύνηση των οποίων απαιτεί ειδικές έρευνες και δοκιμές,
δηλαδή έργα με σοβαρές συνέπειες.
Όπως αναφέρει ο ΕΝ 1997-1, ο έλεγχος (επαλήθευση) του γεωτεχνικού σχεδιασμού
μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας (ή ενός συνδυασμού) των ακόλουθων
μεθόδων :
─ Βάσει υπολογισμών. Η μέθοδος αυτή είναι η συνηθέστερη στην Γεωτεχνική, τόσο
με την συμβατική μέθοδο όσο και με τον Ευρωκώδικα 7.
─ Βάσει κανονιστικών διατάξεων (prescriptive measures). Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται κυρίως σε απλά έργα ή/και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
εκτενής εμπειρία. Για παράδειγμα, σε έναν οικισμό όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες
είναι ομοιογενείς και υπάρχει εμπειρία από την θεμελίωση συνήθων κτιρίων
μπορεί να απαιτηθεί κανονιστικά ότι (π.χ.) έως τριώροφα κτίρια μπορούν να
θεμελιώνονται με πέδιλα με μέση τάση εδράσεως (υπό συνθήκες λειτουργίας) έως
200 kPa.
─ Με χρήση πειραματικών προσομοιωμάτων και δοκιμαστικών φορτίσεων. Για
παράδειγμα, ο σχεδιασμός θεμελιώσεων με πασσάλους συχνά γίνεται μέσω
δοκιμαστικών φορτίσεων.
─ Μέθοδος παρατήρησης (observational method). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται
ενίοτε σε σύνθετα έργα όπου ένας συντηρητικός σχεδιασμός (με βάση το
δυσμενέστερο δυνατό σενάριο) ενέχει πολύ υψηλό κόστος ενώ μπορεί να γίνει
σημαντική οικονομία εάν το έργο σχεδιασθεί για ένα λιγότερο δυσμενές σενάριο
(με πρόβλεψη όμως αντιμετώπισης των οποιωνδήποτε συνεπειών εφόσον το
πολύ δυσμενές σενάριο συμβεί).

Καταστάσεις Σχεδιασμού:
Στο εδάφιο 2.2 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται οι καταστάσεις σχεδιασμού (Design
Situations) των γεωτεχνικών έργων, δηλαδή οι συνθήκες συνδυασμού φορτίσεων
(δράσεων), υλικών και γεωτεχνικών συνθηκών (π.χ. στάθμη υδροφόρου ορίζοντα,
είδος γεωτεχνικών συνθηκών όπως αστράγγιστες ή στραγγιζόμενες, κλπ) που
μπορεί να συμβούν και συνεπώς πρέπει να αναλυθούν κατά τον σχεδιασμό του
έργου. Πρέπει να εξετάζονται τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες
καταστάσεις σχεδιασμού.
Οι λεπτομερείς προδιαγραφές των καταστάσεων σχεδιασμού θα πρέπει να
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:
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— τις δράσεις, τους συνδυασμούς αυτών και τις περιπτώσεις φόρτισης
— τη γενική καταλληλότητα του εδάφους στο οποίο εδράζεται το δομικό έργο όσον
αφορά στην ολική ευστάθεια και στις εδαφικές μετακινήσεις
— τη διάταξη και κατάταξη των διαφόρων ζωνών του εδάφους, της βραχόμαζας και
των στοιχείων της κατασκευής, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό
προσομοίωμα
— κεκλιμένες επιφάνειες εδαφικών στρωμάτων
— μεταλλευτικές στοές, σπήλαια ή άλλα υπόγεια έργα
— στις περιπτώσεις δομικών έργων τα οποία εδράζονται πάνω ή κοντά σε βράχο:
— εναλλασσόμενες σκληρές και μαλακές στρώσεις
— ρήγματα, διακλάσεις και ρωγμές
— πιθανή αστάθεια βραχωδών όγκων
— καρστικά έγκοιλα, όπως ρηχές οπές ή ρωγμές που περιέχουν μαλακό
υλικό, στα οποία η διαδικασία διάλυσης βρίσκεται σε εξέλιξη
— το περιβάλλον στο οποίο αναφέρεται ο σχεδιασμός, το οποίο περιλαμβάνει:
— επιδράσεις υποσκαφής, διάβρωσης και εκσκαφής, οι οποίες προκαλούν
αλλαγές στη γεωμετρία της επιφάνειας του εδάφους
— επιδράσεις χημικής διάβρωσης
— επιδράσεις αποσάθρωσης
— επιδράσεις παγετού
— επιδράσεις μακροχρόνιας ξηρασίας
— διακυμάνσεις της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, οι οποίες
περιλαμβάνουν π.χ. τις επιδράσεις απάντλησης, πιθανής πλημμύρας,
αστοχίας των αποστραγγιστικών συστημάτων, εκμετάλλευσης υπόγειου
υδροφορέα
— την παρουσία αερίων που εκλύονται από το έδαφος
— άλλες επιδράσεις του χρόνου και του περιβάλλοντος στην αντοχή και στις
λοιπές ιδιότητες των υλικών, π.χ. οπές που διανοίγονται από ζώα
— σεισμούς
— εδαφικές μετακινήσεις, οι οποίες προκαλούνται από καθιζήσεις λόγω
μεταλλευτικών εξορύξεων ή άλλων δραστηριοτήτων
— την ανοχή του φορέα σε παραμορφώσεις
— την επίδραση του νέου έργου σε υφιστάμενα έργα, δίκτυα κοινής ωφέλειας και στο
τοπικό περιβάλλον.
Εδαφικές Ιδιότητες :
Στο εδάφιο 2.4.3 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται τα σχετικά με τις εδαφικές ιδιότητες.
Επισημαίνεται ότι : «η γνώση των εδαφικών ιδιοτήτων εξαρτάται από την έκταση και
την ποιότητα των γεωτεχνικών ερευνών. Τα ανωτέρω είναι συνήθως πιο σημαντικά
για την εξασφάλιση των βασικών απαιτήσεων, παρά η ακρίβεια των υπολογιστικών
προσομοιωμάτων και των επιμέρους συντελεστών».
Οι Γεωτεχνικές Έρευνες θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με το
έδαφος, τις συνθήκες υπογείων υδάτων καθώς και άλλων ουσιωδών στοιχείων της
περιοχής του έργου, από τα οποία να είναι δυνατόν να προκύψει σωστή εικόνα των
εδαφικών ιδιοτήτων και συνθηκών για μια αξιόπιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών
τιμών των εδαφικών παραμέτρων για τους υπολογισμούς.
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Επισημαίνεται ότι οι τιμές των παραμέτρων που προκύπτουν από τις διάφορες
δοκιμές, καθώς και άλλα στοιχεία της έρευνας, θα πρέπει να ερμηνεύονται κατάλληλα
για την οριακή κατάσταση που εξετάζεται.

2.2.2 Χαρακτηριστικές τιμές και τιμές σχεδιασμού των δράσεων και των
εδαφικών ιδιοτήτων
Στο εδάφιο 2.4.5 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται τα περί χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των
δράσεων και των εδαφικών παραμέτρων.
Κατά τους ελέγχους των έργων έναντι των οριακών καταστάσεων, τα μεγέθη των
δράσεων (actions), F, και των εδαφικών ιδιοτήτων (material properties), X,
υπεισέρχονται στους υπολογισμούς με τις λεγόμενες τιμές σχεδιασμού (design
values).
Οι τιμές σχεδιασμού των δράσεων (Fd) και των ιδιοτήτων των υλικών (Xd)
υπολογίζονται από τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιμές (characteristic values), Fk ,
Xk , μέσω των σχέσεων (α) και (β), αντιστοίχως :
Για τις δράσεις:

Fd = Frep·γF, όπου Frep = Ψ·Fk

(α)

όπου: Frep = αντιπροσωπευτική τιμή της δράσης
FΚ = χαρακτηριστική τιμή της δράσης
Ψ = συντελεστής συνδυασμού των δράσεων (καθορίζεται στον
Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 - ίσος με την μονάδα για τους συνήθεις
συνδυασμούς δράσεων)
γF = επιμέρους συντελεστής για τις δράσεις
Για τις ιδιότητες: Xd = Xk / γΜ

(ή με απευθείας εκτίμηση)

(β)

όπου: ΧΚ = χαρακτηριστική τιμή εδαφικής παραμέτρου Χ
γΜ = επιμέρους συντελεστής για τις εδαφικές παραμέτρους (ιδιότητες)
Οι επιμέρους συντελεστές δράσεων και εδαφικών παραμέτρων δεν αποσκοπούν να
περιλάβουν τον βαθμό αβεβαιότητος (ή πιθανό σφάλμα) κατά τον προσδιορισμό των
αντιστοίχων παραμέτρων, γιατί τούτο έχει ήδη ληφθεί υπ' όψη κατά τον υπολογισμό
των χαρακτηριστικών τιμών. Αντίθετα, οι επιμέρους συντελεστές περιλαμβάνουν:
α) Ένα μέσο πιθανό σφάλμα που εισάγεται λόγω της αναλυτικής προσομοίωσης
του φυσικού προβλήματος, δηλαδή το πιθανό σφάλμα της χρησιμοποιούμενης
αναλυτικής μεθόδου προσομοίωσης.
β) Ένα πρόσθετο περιθώριο ασφαλείας ως προς την κατάσταση αστοχίας. Το
περιθώριο αυτό ουσιαστικώς έχει επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε γενικά τα
αποτελέσματα της μεθόδου του Ευρωκώδικα να μην αποκλίνουν σημαντικά από
αντίστοιχα αποτελέσματα της παλαιότερης συμβατικής μεθοδολογίας, δηλαδή
αυτής με χρήση ενός ενιαίου συντελεστή ασφαλείας, με το σκεπτικό ότι η χρήση
του ενιαίου συντελεστή ασφαλείας έδινε ικανοποιητική ασφάλεια στα έργα
(κρινόμενη εκ του αποτελέσματος με βάση τις παρατηρούμενες αστοχίες).
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Σημειώνεται ότι οι δύο μεθοδολογίες (του παλαιότερου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας
και των επιμέρους συντελεστών κατά τον EC7) δεν δίνουν τα ίδια ακριβώς
αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις έργων, παρά τις προσπάθειες για την κατά
το δυνατόν προσέγγιση των δύο μεθοδολογιών.
Οι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενες τιμές των ιδιοτήτων των εδαφικών υλικών
αποτελούν υποκειμενικές αλλά «συντηρητικά επιλεγμένες εκτιμήσεις» των μεγεθών
αυτών και περιλαμβάνουν κατά την εκτίμηση του μελετητή:
• την τυχαία μεταβλητότητα του εδάφους, σε σχέση με τις τιμές που μετρήθηκαν
στις γεωτεχνικές δοκιμές.
• τη διατάραξη κατά την δειγματοληψία
• τις ατέλειες των εργαστηριακών δοκιμών
• το είδος και την σημασία του εκτελούμενου έργου
• την προσωπική εμπειρία του μηχανικού για τον συγκεκριμένο τύπο εδάφους
και έργου.
Η επιλογή των τιμών των ιδιοτήτων των εδαφικών υλικών γίνεται με υποκειμενικά
κριτήρια και συχνά αποτελεί «τέχνη» και όχι μόνο επιστήμη.
Για τον περιορισμό της υποκειμενικότητας στην επιλογή των τιμών των ιδιοτήτων των
υλικών (αλλά και των φορτίσεων), οι Ευρωκώδικες εισάγουν την έννοια της
χαρακτηριστικής τιμής (ΧΚ), η οποία κατά τον Ευρωκώδικα 7-1 «πρέπει να επιλέγεται
ως συντηρητική εκτίμηση (cautious estimate) της μέσης τιμής της παραμέτρου (Χ), η
οποία επηρεάζει την εμφάνιση της οριακής κατάστασης» (Εδάφιο 2.4.5.2 §2).
Η έκταση της ζώνης του εδάφους που επηρεάζει τη συμπεριφορά του γεωτεχνικού
έργου σε μια οριακή κατάσταση είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθος του
εδαφικού δείγματος της εργαστηριακής δοκιμής ή την έκταση της ζώνης του εδάφους
που επηρεάζεται κατά την επιτόπου δοκιμή. Επομένως η τιμή της παραμέτρου που
διέπει τη συμπεριφορά του γεωτεχνικού έργου είναι συνήθως μια μέση τιμή της
παραμέτρου η οποία καλύπτει μεγάλη επιφάνεια ή όγκο του εδάφους. Συνεπώς, η
χαρακτηριστική τιμή θα πρέπει να είναι μια συντηρητική εκτίμηση της ανωτέρω μέσης
τιμής της εδαφικής παραμέτρου και όχι μια συντηρητική εκτίμηση κάποιας «τοπικής»
τιμής της εδαφικής παραμέτρου όπως ενίοτε γίνεται.
Έτσι τόσο η χαρακτηριστική τιμή Xk (κατά τον EC7), όσον και η συντηρητικά
επιλεγμένη τιμή κατά τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού, θεωρούνται ότι είναι
ισοδύναμες στην πράξη.
Επειδή κατά την εκτίμηση της χαρακτηριστικής τιμής, για συγκεκριμένη οριακή
κατάσταση, θα πρέπει να συνεκτιμάται και ο όγκος του εδάφους που διέπεται από
αυτή, η χαρακτηριστική τιμή μιας παραμέτρου Χ, ενός συγκεκριμένου εδαφικού
στρώματος (π.χ. η γωνία φ΄) μπορεί να έχει διαφορετική τιμή για διαφορετικούς
μηχανισμούς αστοχίας. Π.χ.:
• Στην περίπτωση ενός πρανούς του οποίου ελέγχεται η ευστάθεια έναντι
διατμητικής αστοχίας κατά μήκος ενός κύκλου ολισθήσεως, η χαρακτηριστική
τιμή (Xk) προκύπτει ως συντηρητική μέση τιμή της αντοχής κατά το μήκος της
επιφάνειας ολισθήσεως, (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόσο μικρές ζώνες
αδυναμίας όσο και τυχόν στιφρές ζώνες).
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• Αντίθετα, η αστοχία ενός μεμονωμένου πασσάλου επηρεάζει ένα πολύ
μικρότερο όγκο εδάφους, ιδιαιτέρως στην περίπτωση πασσάλων αιχμής.
Πράγματι, εάν ο πάσσαλος εδράζεται σε μία τοπική ζώνη «αδυναμίας» του
εδαφικού σχηματισμού, η συντηρητική μέση τιμή της αντοχής στη ζώνη αυτή
(Xk) είναι κατά πολύ μικρότερη από αυτήν που πρέπει να εφαρμοσθεί κατά την
ανάλυση της ευστάθειας του πρανούς.
Ο Ευρωκώδικας 7-1 (Εδάφιο 2.4.5.2 §11), προσπαθώντας να ποσοτικοποιήσει τη
«συντηρητικότητα» κατά τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής τιμής, αναφέρει ως
σύσταση ότι, όπου τα διαθέσιμα στοιχεία είναι επαρκή για την εφαρμογή στατιστικών
μεθόδων, «η χαρακτηριστική τιμή μιας παραμέτρου, η οποία διέπει την οριακή
κατάσταση που εξετάζεται, θα πρέπει να προσδιορίζεται έτσι ώστε η εκτιμώμενη
πιθανότητα εμφάνισης μιας δυσμενέστερης τιμής της παραμέτρου να μην υπερβαίνει
το 5%».
Η χαρακτηριστική τιμή (Xk) λοιπόν επιλέγεται ως συντηρητική (cautious) εκτίμηση της
μέσης τιμής της παραμέτρου (Χ), η οποία επηρεάζει τη δημιουργία μιας οριακής
κατάστασης.
Όπως αναφέρουν οι Frank et al. (2004), η κάθε μία λέξη της ανωτέρω παραγράφου
έχει ιδιαίτερη σημασία: η λέξη «επιλέγεται» υπονοεί σαφώς την «κρίση του
μηχανικού» κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η φράση «συντηρητική εκτίμηση»
επισημαίνει το γεγονός ότι απαιτείται κάποια συντηρητική προσέγγιση κατά την
επιλογή. Τέλος, η φράση «οριακή κατάσταση» δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η
επιλεγείσα χαρακτηριστική τιμή πρέπει να σχετίζεται με τον αναμενόμενο μηχανισμό
αστοχίας. Συμπερασματικά, η επιλογή της Xk κατά τον Ευρωκώδικα 7 ακολουθεί τη
σχετική διαδικασία και λογική που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα για τον
προσδιορισμό των εδαφικών παραμέτρων.
Στην περίπτωση που επιθυμείται να γίνει χρήση στατιστικών μεθόδων κατά την
εκτίμηση της Xk, ο Orr (2008) παραθέτει το ακόλουθο ενδιαφέρον παράδειγμα:
Σε σχετικά ομοιογενή εδαφικό σχηματισμό έχουν μετρηθεί τιμές αστράγγιστης
διατμητικής αντοχής (cu) για ένα βάθος εδάφους περί τα 12m (βλέπε Σχήμα 1):
cu : 27, 42, 47, 31, 53, 38, 29, 49, 35, 54 kPa
Η μέση τιμή των αντοχών cu είναι Xm = 40.5 kPa και η τυπική απόκλιση είναι Sd = 10
kPa. Η ζητούμενη χαρακτηριστική τιμή (Xk) της cu αποτελεί τη συντηρητική εκτίμηση
της μέσης τιμής (Xm). H ζητούμενη στατιστική εκτίμησή της, που διέπει τη
συγκεκριμένη οριακή κατάσταση, μπορεί να εκτιμηθεί θεωρώντας ότι η μέση τιμή του
δείγματος ακολουθεί τη στατιστική κατανομή Student (n μεταβλητών) κατά τη σχέση:

Xk = Xm ⋅( 1−

tc S d
)
X
n m

όπου n είναι ο αριθμός των δειγμάτων και tc στατιστική παράμετρος για πιθανότητα
(αξιοπιστία) 95%. Οι τιμές της παραμέτρου tc της κατανομής Student δίνονται από
τον κατωτέρω πίνακα:
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n

3

4

5

6

10

15

20

40

∞

tc

2.35

2.15

2.02

1.95

1.83

1.78

1.73

1.68

1.64

tc / n

1.36

1.08

0.90

0.80

0.58

0.46

0.39

0.27

0

Σχήμα 1: Επιλογή χαρακτηριστικών τιμών

Με βάση τα ανωτέρω, για n =10 προκύπτει Xk = 34.7 kPa. Σημειώνεται ότι για n < 3, η
στατιστική εκτίμηση δεν είναι αξιόπιστη.
Μία χρήσιμη προσεγγιστική σχέση για τις συνήθεις περιπτώσεις (Orr, 2008;
Schneider, 1997) είναι η εξής (προκύπτει από την ανωτέρω σχέση για n= 14 – βλέπε
Πίνακα) :
Xk = Xm – 0.5 Sd
από την οποία συνάγεται ότι : Xk = 35.5 kPa.
Συγκριτικά αναφέρεται ότι η «τοπική» τιμή της X με πιθανότητα υπέρβασης (επί το
δυσμενέστερο) ίση προς 5%, λαμβάνεται από τη σχέση Xk = Xm – 1.64 Sd, οπότε Xk
= 24.1 kPa. Η τελευταία τιμή θεωρείται εξαιρετικά συντηρητική ως χαρακτηριστική
τιμή και μάλιστα μικρότερη και από την ελάχιστη μετρηθείσα τιμή cu = 27 kPa (βλέπε
Σχήμα 1). Μια τέτοια όμως προσέγγιση μπορεί να γίνει δεκτή ως χαρακτηριστική τιμή
για την περίπτωση οριακής καταστάσεως που λαμβάνει χώρα τοπικά μέσα σε μικρό
εδαφικό όγκο, για τον οποίο μάλιστα διαθέτουμε πολύ μικρό αριθμό δοκιμών.
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Σχήμα 2: Χαρακτηριστικές τιμές cu για διάφορες περιπτώσεις σχεδιασμού

Σημειώνεται ότι η θεώρηση αυτή ισχύει και για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών
τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στους ελέγχους των οριακών
καταστάσεων λειτουργίας.
Πολλές γεωτεχνικές δοκιμές, κυρίως επί τόπου δοκιμές, δεν προσδιορίζουν απ’
ευθείας βασικές γεωτεχνικές παραμέτρους π.χ. φ΄, cu, E κ.λπ. Έτσι οι υπόψη
παράμετροι θα πρέπει να «παραχθούν» (εκτιμηθούν) με βάσει θεωρητικές ή
εμπειρικές συσχετίσεις, από τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών.
Ο όρος «παράγωγες τιμές» καθιερώθηκε από τον EC7 προκειμένου να δοθεί
«κύρος» στις εκτιμήσεις των βασικών γεωτεχνικών παραμέτρων που απαιτούν οι
υπολογισμοί, από τα αποτελέσματα των επί τόπου ή ακόμα και εργαστηριακών
δοκιμών. Οπότε οι παράγωγες τιμές χρησιμοποιούνται ως «δεδομένο» (input) για τον
προσδιορισμό των αντίστοιχων χαρακτηριστικών τιμών κατά τον EC7-1 (Εδάφιο
2.4.5.2) και στη συνέχεια των τιμών σχεδιασμού με τη βοήθεια κατάλληλου επιμέρους
συντελεστή γΜ (Frank, 2007). Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται παραστατικά η ανωτέρω
διαδικασία.
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Μετρημένες τιμές
από εργαστηριακές δοκιμές
ή επί-τόπου δοκιμές
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ EC7 – Μέρος 2ο
Θεωρία, εμπειρικές
σχέσεις ή συσχετίσεις

Παράγωγος τιμή
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ

Συντηρητική εκτίμηση βασιζόμενη:

ΤΟΝ EC7 – Μέρος 1ο

• στη μεταβλητότητα του εδάφους
• τις συνθήκες εκτέλεσης των δοκιμών
• από τον όγκο του εδάφους στην
κλίμακα του έργου που επηρεάζει τη
συγκεκριμένη οριακή κατάσταση
• το είδος της κατασκευής

Απ’ ευθείας εκτίμηση

Χαρακτηριστική τιμή
Επιμέρους συντελεστής γΜ

Τιμή σχεδιασμού
Σχήμα 3: Διαδικασία για τον προσδιορισμό τιμών σχεδιασμού από αποτελέσματα δοκιμών
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2.2.3 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Bάσει Yπoλoγισμών
Στο εδάφιο 2.4 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται τα σχετικά με τον Γεωτεχνικό Σχεδιασμό
βάσει Υπολογισμών. Ο σχεδιασμός μέσω υπολογισμών θα πρέπει να ακολουθεί
τόσο τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 1990 όσο και τους ειδικότερους κανόνες και
αρχές του ΕΝ 1997-1. Ένας τέτοιος σχεδιασμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες
συνιστώσες:
─ Τις δράσεις, που περιλαμβάνουν τα επιβαλλόμενα φορτία, μετακινήσεις και
άλλους καταναγκασμούς (όπως θερμοκρασιακές μεταβολές, προένταση, κλπ). Οι
τιμές των ανωτέρω μεγεθών συνήθως περιγράφονται μέσω των χαρακτηριστικών
τους τιμών.
─ Τις ιδιότητες των εδαφών, βράχων ή άλλων υλικών. Οι τιμές των ανωτέρω
μεγεθών συνήθως περιγράφονται μέσω των χαρακτηριστικών τους τιμών.
─ Τα γεωμετρικά στοιχεία του εδάφους, την Στάθμη του Υπογείου Ορίζοντα (Σ.Υ.Υ.)
κ.ά. Οι τιμές των ανωτέρω μεγεθών συνήθως περιγράφονται μέσω των
χαρακτηριστικών τους τιμών.
─ Τους επιμέρους συντελεστές και άλλα στοιχεία ασφαλείας (όπως συντελεστές
προσομοίωσης) που απαιτούνται για τους ελέγχους έναντι οριακών καταστάσεων
αστοχίας (ultimate limit states – ULS). Οι τιμές αυτές δίνονται στον Ευρωκώδικα
7.
─ Τις οριακές ή επιτρεπόμενες τιμές των παραμορφώσεων, δονήσεων κ.λπ. που
απαιτούνται για τους ελέγχους έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργίας
(serviceability limit states – SLS). Οι τιμές των μεγεθών αυτών εξαρτώνται από τις
λειτουργικές απαιτήσεις της κατασκευής και συνεπώς καθορίζονται είτε από τον
κατασκευαστή είτε από τον ιδιοκτήτη του έργου.
─ Τυχόν άλλα πρότυπα υπολογισμού που δεν αντίκεινται στις αρχές του
Ευρωκώδικα 7.
Οι ανωτέρω συνιστώσες σχετίζονται μεταξύ τους, (π.χ. ο τρόπος καθορισμού και
επιλογής των δράσεων και των εδαφικών ιδιοτήτων επηρεάζει και τον απαιτούμενο
συντελεστή ασφαλείας), ενώ οι αρχές για τον καθορισμό κάθε μίας από αυτές
περιλαμβάνονται στον EC7.

2.2.4 Σχεδιασμός μέσω Οριακών Καταστάσεων
Τα εδάφια 2.4.7 και 2.4.8 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται στον Σχεδιασμό μέσω οριακών
καταστάσεων, δηλαδή τον σχεδιασμό μέσω των οριακών καταστάσεων Αστοχίας
(2.4.7) και Λειτουργικότητας (2.4.8).
Ο Ευρωκώδικας 7 αποτελεί μέρος του συστήματος των Εναρμονισμένων Δομικών
Ευρωκωδίκων και συνεπώς βασίζεται στη μέθοδο ελέγχου μέσω οριακών
καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή αναπτύσσεται στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990: «Αρχές
Σχεδιασμού» και εξειδικεύεται (για τα γεωτεχνικά έργα) στο εδάφιο 2.4.7 και 2.4.8 του
EN 1997-1.
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Ο όρος σχεδιασμός μέσω «Οριακών Καταστάσεων» (Limit State Design - LSD)
συνδέεται πολλές φορές με έννοιες όπως σχεδιασμός με βάση τη μεθοδολογία των
επιμέρους συντελεστών, ή ακόμη και με πιθανοτικές έννοιες. Οι ανωτέρω ορισμοί,
παρ’ όλο που είναι υποβοηθητικοί για την κατανόηση της μεθοδολογίας του LSD, δεν
αποτελούν θεμελιώδη ορισμό του.
Ο Simpson (1997) συνιστά ως πλέον κατανοητό τον ορισμό ότι «ο σχεδιασμός μέσω
οριακών καταστάσεων περιλαμβάνει μία διαδικασία σχεδιασμού κατά την οποία
δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αποφυγή τους». Οι οριακές καταστάσεις που
ελέγχονται είναι καταστάσεις οι οποίες, εφ’ όσον πραγματοποιηθούν, προκαλούν
κάποιο «πρόβλημα» στην κατασκευή. Το «πρόβλημα» αυτό μπορεί να είναι
καταστροφικό δηλαδή να προκαλεί την αστοχία της κατασκευής (Ultimate Limit State
- ULS), όπως π.χ. διαρροή κάποιου τμήματος, ή να προκαλεί μή-αποδεκτή
λειτουργία του έργου (Serviceability Limit States - SLS), όπως π.χ. αυξημένες
καθιζήσεις. Συνεπώς, διακρίνονται δύο τύποι οριακών καταστάσεων :
• Οριακές καταστάσεις αστοχίας (Ultimate Limit States –ULS)
• Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (Serviceability Limit States – SLS)
Ο σχεδιασμός μέσω οριακών καταστάσεων (Limit State Design - LSD) σημαίνει ότι
ουσιαστικά προσπαθούμε να αποφύγουμε τη δημιουργία ορισμένων «δυσμενών
καταστάσεων». Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια στις αναλύσεις να γίνεται χρήση
«συντηρητικών τιμών» των παραμέτρων σχεδιασμού, και όχι των «πλέον πιθανών»
τιμών των παραμέτρων αυτών. Έτσι κατά το σχεδιασμό μέσω οριακών καταστάσεων,
εξετάζεται εάν η κατασκευή ή μέρος αυτής ικανοποιεί μια σειρά απαιτήσεων (οριακών
καταστάσεων), πέραν των οποίων η κατασκευή δεν ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές.
Όλοι οι Δομικοί Ευρωκώδικες αναφέρονται στον ΕΝ 1990 ο οποίος απαιτεί όπως ο
σχεδιασμός των τεχνικών έργων γίνεται μέσω του ελέγχου έναντι οριακών
καταστάσεων των εξής δύο τύπων :
α) Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (ultimate limit states - ULS) που αφορούν σε
υπέρβαση της αντοχής (φέρουσας ικανότητας) κάποιου στοιχείου ή του συνόλου
του έργου.
β) Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (serviceability limit states - SLS) που
αφορούν σε υπέρβαση των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου, όπως
υπερβολική (δηλαδή πέραν των αποδεκτών ορίων) υποχώρηση, μετακίνηση,
στροφή, παραμόρφωση ή ρηγμάτωση.
Για την Γεωτεχνική ειδικότερα:
• Η οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) συμβαίνει όταν δημιουργηθεί ένας
μηχανισμός θραύσεως μέσα στο έδαφος (αστοχία τύπου GEO) είτε όταν
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός θραύσεως, ή σοβαρές βλάβες στην κατασκευή
(αστοχία τύπου STR) λόγω μεγάλων παραμορφώσεων στο έδαφος
θεμελιώσεως.
• Η οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS) συμβαίνει όταν οι
παραμορφώσεις του εδάφους επιφέρουν προβλήματα στη λειτουργικότητα της
κατασκευής ή δημιουργούν μη αποδεκτές μετακινήσεις γενικότερα.
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Γενικά, η διαστασιολόγηση των γεωτεχνικών έργων γίνεται με το δυσμενέστερο των
ανωτέρω δύο κριτηρίων, που όμως δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων, επειδή το
πλέον κρίσιμο κριτήριο δεν εξαρτάται μόνο από το είδος του εδάφους αλλά και από
το είδος και τις λειτουργικές απαιτήσεις της κατασκευής.
Ο EC7 ακολουθεί την μέχρι σήμερα συνήθη πρακτική και μεθόδους υπολογισμών της
Γεωτεχνικής απαιτώντας τους δύο ανωτέρω τύπους ελέγχων των οριακών
καταστάσεων, με τις εξής παρατηρήσεις:
α) Εισάγει σημαντικές τροποποιήσεις σε όρους, έννοιες και μεθόδους ελέγχου έναντι
των οριακών καταστάσεων αστοχίας. Έτσι, ενώ με τις γνωστές συμβατικές
μεθόδους ο έλεγχος έναντι αστοχίας γίνεται μέσω του «ενιαίου συντελεστού
ασφαλείας», κατά τον Ευρωκώδικα 7 ο έλεγχος έναντι αστοχίας γίνεται με τη
μέθοδο των επιμέρους συντελεστών (partial factors) οι οποίοι εφαρμόζονται τόσο
στα μεγέθη των φορτίων (δράσεων) όσο και στις ιδιότητες των υλικών.
β) Δεν εισάγονται ουσιαστικές τροποποιήσεις στον έλεγχο έναντι οριακών
καταστάσεων λειτουργικότητας, εκτός από ορισμένες αλλαγές στην
ονοματολογία, λόγω τροποποιήσεως των όρων στους Ευρωκώδικες.
Μια σημαντική διαφοροποίηση, η οποία συνδέεται με τον τρόπο εφαρμογής των
οριακών καταστάσεων στη Γεωτεχνική, είναι το γεγονός ότι το έδαφος αποτελεί ένα
φυσικό – τριφασικό υλικό. Προς τούτο ο EC7 περιλαμβάνει ειδικά άρθρα και
συστάσεις, τόσο για την έκταση της διερεύνησης, όσο και την εκτίμηση των
χαρακτηριστικών ιδιοτήτων ενός εδαφικού σχηματισμού.
Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (ULS)
Κατά τον Ευρωκώδικα 7-1, οι οριακές καταστάσεις αστοχίας είναι των εξής πέντε
τύπων (χωρίς να έχουν όλες εφαρμογή υποχρεωτικώς σε όλες τις περιπτώσεις
γεωτεχνικών έργων) :
EQU: Απώλεια στατικής ισορροπίας της κατασκευής ή του εδάφους ως στερεού
σώματος, χωρίς σημαντική συνεισφορά της διατμητικής αντοχής του εδάφους
ή των δομικών υλικών στην αντίσταση (π.χ. αστοχία τοίχου αντιστηρίξεως
λόγω ανατροπής χωρίς αστοχία του εδάφους θεμελίωσης).
STR: Δομικού τύπου οριακή κατάσταση που περιλαμβάνει αστοχία δομικού
στοιχείου του έργου ή υπερβολική παραμόρφωση της κατασκευής όπως π.χ.
η καμπτική ή διατμητική αστοχία πασσάλου λόγω εγκάρσιας φόρτισης στην
κεφαλή του, η καμπτική αστοχία εύκαμπτου τοίχου αντιστηρίξεως, η αστοχία
αγκύρωσης λόγω θραύσης του τένοντα, κ.λπ.
GEO: Γεωτεχνικού τύπου αστοχία ή υπερβολική παραμόρφωση του εδάφους, κατά
την οποία η αντοχή του εδάφους είναι σημαντική στην εξασφάλιση της
αντοχής, όπως π.χ. η υπέρβαση της φέρουσας αντοχής πεδίλου ή πασσάλου,
η διατμητική αστοχία πρανούς, η αστοχία τοίχου αντιστηρίξεως λόγω
ολίσθησης στη βάση του, κ.λπ.
UPL: Απώλεια ισορροπίας της κατασκευής ή του εδάφους λόγω υδατικών πιέσεων
ανώσεως (επίπλευση - uplift) ή άλλης κατακόρυφης δράσης, όπως π.χ.
αστοχία στεγανολεκάνης λόγω άνωσης.
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ΗYD: Υδραυλικού τύπου αστοχία (hydraulic heave), όπως εσωτερική διάβρωση και
διασωλήνωση του εδάφους λόγω ροής με έντονη υδραυλική κλίση.
Κατά τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990 (εδάφιο 3.2), oι οριακές καταστάσεις αστοχίας (ULS)
θα πρέπει να επαληθεύονται για συνδυασμούς φορτίσεων οι οποίοι αναφέρονται στις
ακόλουθες Καταστάσεις Σχεδιασμού (Design Situations):
• Μόνιμες (persistent), που αφορούν σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας των
έργων.
• Πρόσκαιρες (transient) που αφορούν σε προσωρινές συνθήκες, όπως κατά τη
διάρκεια της κατασκευής ή επισκευής των έργων.
• Τυχηματικές (accidental) που αφορούν σε ειδικές συνθήκες όπως πυρκαγιά,
έκρηξη, κλπ
• Σεισμικές (seismic) που αφορούν σε συνθήκες λόγω σεισμικής επιφόρτισης.
Οι τιμές διαφόρων κατηγοριών δράσεων (π.χ. ίδια βάρη, κινητά φορτία,
ανεμοπιέσεις, φορτίσεις χιονιού κλπ) αναφέρονται στον ΕΝ 1991 ενώ οι απαιτούμενοι
συνδυασμοί τους στις διάφορες Καταστάσεις Σχεδιασμού αναφέρονται στον ΕΝ 1990
και τον ΕΝ 1991.
Ο έλεγχος έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας γίνεται με σύγκριση των
«εντάσεων» (Ε) με τις αντίστοιχες «αντιστάσεις» (R) και απαίτηση όπως οι
αντιστάσεις υπερβαίνουν τις εντάσεις (R>E). Για παράδειγμα, στον έλεγχο έναντι
φέρουσας ικανότητας ενός πεδίλου (ή πασσάλου), ένταση είναι το φορτίο επί του
πεδίλου (ή πασσάλου) και αντίσταση είναι η φέρουσα ικανότητα του πεδίλου (ή του
πασσάλου). Κατά τον έλεγχο έναντι ολίσθησης στη βάση ενός τοίχου αντιστηρίξεως,
ένταση είναι η οριζόντια δύναμη στη βάση του τοίχου (λόγω ωθήσεως γαιών, κλπ)
ενώ αντίσταση είναι η οριακή τριβή στη βάση του τοίχου. Κατά τον έλεγχο επάρκειας
ενός εύκαμπτου τοίχου αντιστηρίξεως, ένταση είναι η καμπτική ροπή του τοίχου και η
δύναμη αγκύρωσης ενώ αντίσταση είναι η καμπτική αντοχή του τοίχου και η αντοχή
της αγκύρωσης. Τέλος, κατά τον έλεγχο ευστάθειας ενός πρανούς με τη μέθοδο των
λωρίδων, ένταση είναι η ροπή ανατροπής ενώ αντίσταση είναι η ροπή στηρίξεως.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές μεθόδους, κατά τους ανωτέρω ελέγχους, οι εντάσεις
και αντιστάσεις συγκρίνονται χωρίς αναφορά σε συντελεστές ασφαλείας (επειδή οι
συντελεστές ασφαλείας είναι «κρυμμένοι» στις λεγόμενες «τιμές σχεδιασμού» της
έντασης και αντίστασης που συγκρίνονται – βλέπε και κατωτέρω). Αντιθέτως, κατά
τους αντίστοιχους ελέγχους μέσω των συμβατικών μεθόδων, οι εντάσεις (Ε)
συγκρίνονται με τις αντιστάσεις (R) και απαιτείται όπως ο λόγος της αντίστασης προς
την ένταση υπερβαίνει έναν ελάχιστο συντελεστή ασφαλείας (FS), δηλαδή : R / E >
FS.
Κατά τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας του EC7, η σχέση που
συνδέει τις συγκρινόμενες εντάσεις και αντιστάσεις δεν περιλαμβάνει συντελεστές
ασφαλείας επειδή οι συντελεστές ασφαλείας έχουν ήδη ενταχθεί στον υπολογισμό
των εντάσεων και αντιστάσεων. Πράγματι, οι συγκρινόμενες εντάσεις και αντιστάσεις
αποτελούν «τιμές σχεδιασμού» οι οποίες έχουν υπολογισθεί με χρήση των
«επιμέρους συντελεστών» (που περιλαμβάνουν τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας).
Οι τιμές σχεδιασμού των Ε και R υπολογίζονται μέσω των επιμέρους συντελεστών
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(partial factors) οι οποίοι καθορίζουν τον βαθμό ασφάλειας του έργου έναντι αστοχίας
και συνεπώς αντικαθιστούν τον ενιαίο συντελεστή ασφάλειας που εφαρμόζεται μέχρι
σήμερα.
Έτσι, η μέθοδος ελέγχου κατά τον EC7 απαιτεί όπως η τιμή σχεδιασμού της έντασης
(Ed) σε οποιαδήποτε θέση του έργου δεν υπερβαίνει την τιμή σχεδιασμού της
αντίστοιχης αντίστασης (Rd), δηλαδή ελέγχεται ότι:

Ed ≤ Rd

(1)

όπου ο δείκτης (d) δηλώνει τιμή σχεδιασμού (design value).
Για παράδειγμα, κατά τον έλεγχο ενός πασσάλου, «ένταση» είναι η δράση στην
κεφαλή του πασσάλου και «αντίσταση» είναι η φέρουσα ικανότητα του πασσάλου.
Αντιστοίχως, κατά τον έλεγχο ενός τοίχου αντιστηρίξεως βαρύτητας έναντι
ολισθήσεως στη βάση του, «ένταση» αποτελεί η δύναμη που τείνει να προκαλέσει
την ολίσθηση (ώθηση γαιών, κ.λπ.) ενώ «αντίσταση» είναι η διατμητική αντοχή του
εδάφους στη βάση του τοίχου που ανθίσταται στην ολίσθηση. Αντιστοίχως, στην
περίπτωση ελέγχου της ευστάθειας ενός πρανούς, «ένταση» αποτελεί η δύναμη (ή
ροπή) που τείνει να προκαλέσει την αστοχία ενώ «αντίσταση» είναι η δύναμη (ή
ροπή) λόγω της διατμητικής αντοχής του εδάφους που ανθίσταται στην αστοχία.
Η εισαγωγή της χρήσης επιμέρους συντελεστών (και οι συνέπειές της), αντί του
ενιαίου συντελεστή ασφαλείας, αποτελεί την ουσιαστικότερη αλλαγή του ΕΝ1997-1
στην ανάλυση των γεωτεχνικών έργων έναντι αστοχίας.
Η χρήση των επιμέρους συντελεστών αυξάνει την πολυπλοκότητα του ελέγχου
επάρκειας των γεωτεχνικών έργων, κυρίως λόγω του πολυσήμαντου υπολογισμού
των τιμών σχεδιασμού των εντάσεων και αντιστάσεων. Ειδικότερα, η τιμή
σχεδιασμού της έντασης (Ed) μπορεί να υπολογισθεί με τους εξής εναλλακτικούς
τρόπους :
α) μέσω της απευθείας χρήσης των τιμών σχεδιασμού των δράσεων (Fd) και
εδαφικών παραμέτρων (Xd), δηλαδή από την σχέση :
Ed = Ε (Fd , Xd ) = Ε ( γF Fk , Xk / γΜ)

(2α)

όπου (γF, γΜ) είναι οι επιμέρους συντελεστές προσαύξησης των δράσεων και
απομείωσης των εδαφικών παραμέτρων, αντιστοίχως,
β) με εφαρμογή του επιμέρους συντελεστή έντασης (γΕ) επί της χαρακτηριστικής
τιμής της έντασης : Ek = Ε (Fk , Xk), δηλαδή από την σχέση :
Ed = γΕ · Ε (Fk ,Xk)

(2β)

όπου (Fk, Xk) είναι οι χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων (φορτίων) και των
εδαφικών παραμέτρων (π.χ. γωνία τριβής και συνοχή) αντιστοίχως.
Για παράδειγμα, η τιμή σχεδιασμού της καμπτικής ροπής στη βάση ενός τοίχου
αντιστηρίξεως τύπου L μπορεί να υπολογισθεί είτε μέσω της χαρακτηριστικής τιμής
της ώθησης γαιών και την επ' αυτής επιβολή του επιμέρους συντελεστή έντασης, γΕ
(τύπος 2β), είτε μέσω της τιμής σχεδιασμού της ώθησης γαιών, η οποία θα
υπολογισθεί με χρήση της τιμής σχεδιασμού της εδαφικής γωνίας τριβής και
συνοχής (φd, cd) και της τιμής σχεδιασμού τυχόν επιφανειακής επιφόρτισης, qd
(τύπος 2α).
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Η ιδιαιτερότητα των γεωτεχνικών έργων έγκειται στην εντόνως μη-γραμμική
εξάρτηση της έντασης (π.χ. ροπή στη βάση τοίχου αντιστηρίξεως) από τις εδαφικές
παραμέτρους (π.χ. γωνία τριβής), με αποτέλεσμα οι σχέσεις (2α) και (2β) να δίνουν
αρκετά διαφορετικές τιμές του Εd.
Κατά τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της αντίστασης (Rd), οι επιμέρους
συντελεστές μπορεί να εφαρμόζονται είτε στις εδαφικές ιδιότητες (Χ), είτε στην
χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης του εδάφους (Rk), ως ακολούθως :
•

μέσω της χρήσης των τιμών σχεδιασμού των (F, Χ), δηλαδή:
Rd = R (Fd , Xd ) = R (γF Fk , Xk / γΜ)

•

(3α)

μέσω της χρήσης του επί μέρους συντελεστή αντίστασης (γR) επί της
χαρακτηριστικής τιμής της αντίστασης Rk = R (Fk , Xk), δηλαδή:
Rd = (1 / γR) . R (Fk , Xk)

(3β)

Ενίοτε, η σχέση (3β) γράφεται με την εναλλακτική μορφή:
Rd = ( 1 / γR ) . R (γF Fk , Xk)

(3γ)

με το σκεπτικό ότι ο επιμέρους συντελεστής (γR) περιλαμβάνει μόνον την
ασφάλεια έναντι της αβεβαιότητας των εδαφικών παραμέτρων (δηλαδή
αντικαθιστά τον γΜ) και συνεπώς, απαιτείται και η χρήση του επιμέρους
συντελεστή δράσεων (γF) στη σχέση (3β). Οι σχέσεις (3β) και (3γ) διαφέρουν
μόνον στην περίπτωση που η αντίσταση (R) εξαρτάται και από το μέγεθος
των δράσεων (F). Τούτο συμβαίνει μόνον στις εξής δύο περιπτώσεις :
1. Έλεγχος έναντι φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων υπό
λοξή φόρτιση. Στην περίπτωση αυτή, η φέρουσα ικανότητα του πεδίλου
εξαρτάται από το οριζόντιο φορτίο (δράση).
2. Έλεγχος έναντι ολίσθησης επιφανειακών θεμελιώσεων. Στην περίπτωση
αυτή, η οριακή τριβή στη βάση της θεμελίωσης εξαρτάται από το ορθό
φορτίο του πεδίλου (δράση).
Δεδομένου ότι η αντίσταση (π.χ. φέρουσα ικανότητα πεδίλου ή πασσάλου) είναι
εντόνως μη-γραμμική συνάρτηση των εδαφικών παραμέτρων (π.χ. της γωνίας
τριβής), οι σχέσεις (3α) και (3β) ή (3γ) δίνουν αρκετά διαφορετικές τιµές του Rd.
Συνεπώς, ο τρόπος υπολογισμού των τιμών σχεδιασμού εντάσεων και αντιστάσεων
(δηλαδή η σχέση υπολογισμού τους κατά τα ανωτέρω) αποτελεί αντικείμενο Εθνικής
επιλογής και ορίζεται στο Εθνικό Προσάρτημα μέσω των εναλλακτικών Τρόπων
Ανάλυσης (Design Approaches).
Λόγω των εναλλακτικών τρόπων υπολογισµού των τιµών σχεδιασµού εντάσεων και
αντιστάσεων, ο ΕΝ1997-1 (εδάφιο 2.4.7.3.4) επιτρέπει τρεις εναλλακτικούς Τρόπους
Ανάλυσης (Design Approaches - DΑ) για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας
τύπου GEO και STR, δηλαδή τρείς εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού των τιμών
σχεδιασμού Ed και Rd που υπεισέρχονται στη σχέση (1). Δεδομένου ότι οι τρεις
Τρόποι Σχεδιασμού συνήθως δίνουν διαφορετικά αποτελέσµατα, ο εφαρµοστέος
τρόπος σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. αποτελεί «εθνική επιλογή» που επηρεάζει τον
τρόπο ανάλυσης των έργων και περιλαµβάνεται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτηµα
του ΕΝ1997-1.
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Σημειώνεται ότι στις υπόλοιπες καταστάσεις αστοχίας (τύπου EQU, ΗYD και UPL),
συνήθως δεν υπεισέρχονται οι τιµές των εδαφικών παραµέτρων αντοχής και
συνεπώς οι τρεις Τρόποι Ανάλυσης εκφυλίζονται σε έναν.
Οι ανωτέρω τρόποι υπολογισμού των τιμών σχεδιασμού των εντάσεων και
αντιστάσεων μπορούν να συνδυασθούν, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν οι σχέσεις (2α)
και (3α) ή οι σχέσεις (2β) και (3β), με συνέπεια να προκύπτουν τέσσερις εναλλακτικοί
τρόποι υπολογισμού των (Ed, Rd). Αν και οι τρόποι αυτοί είναι θεωρητικώς ισότιμοι,
στην περίπτωση:
1. μη-γραμμικών αναλύσεων με αριθμητικές μεθόδους (π.χ. με πεπερασμένα
στοιχεία),
2. χρήσης εμπειρικών ή πειραματικών μεθόδων υπολογισμού που δίνουν
απευθείας τις αντιστάσεις (ή και τις εντάσεις),
απαιτείται η χρήση των σχέσεων (2β) και (3β), ώστε οι αναλύσεις να γίνουν με τις
χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων και των εδαφικών ιδιοτήτων και οι επιμέρους
συντελεστές (γΕ , γR) να επιβληθούν στα τελικά αποτελέσματα των υπολογισμών
(π.χ. στις καμπτικές ροπές, αντιστάσεις κ.λπ.).
Στην περίπτωση μη-γραμμικών αναλύσεων, η επιβολή των επιμέρους συντελεστών
στις εδαφικές ιδιότητες (σχέσεις 2α και 3α) έχει ως αποτέλεσμα την πλασματική
απομείωση των εδαφικών παραμέτρων με συνέπεια την πλασματική πρόβλεψη
διαρροών του εδάφους και αναδιανομών τάσεων που μπορούν να αλλοιώσουν
σημαντικά την πραγματική συμπεριφορά του έργου. Για τον λόγο αυτό στο Εθνικό
Προσάρτημα επιλέγεται ο Τρόπος Ανάλυσης που επιβάλλει τους επιμέρους
συντελεστές επί των χαρακτηριστικών τιμών των εντάσεων και αντιστάσεων (και όχι
επί των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων).
Αντιστοίχως, οι τιμές σχεδιασμού των γεωτεχνικών δράσεων (Gd), δηλαδή των
δράσεων που προκύπτουν από το έδαφος (όπως η ώθηση γαιών), μπορούν επίσης
να υπολογισθούν με δύο εναλλακτικούς τρόπους:
1.

Με επιβολή του επιμέρους συντελεστή δράσεων (γF) στη χαρακτηριστική τιμή
της γεωτεχνικής δράσης (Gk):
Gd = γF ψ Gk = γF ψ G (Χk)

2.

(4α)

Με επιβολή των επιμέρους συντελεστών εδαφικών ιδιοτήτων (γΜ) στις
χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών ιδιοτήτων (Xk) από τις οποίες εξαρτάται η
γεωτεχνική δράση:
Gd = ψ G (Xk / γΜ)

(4β)

Οι ανωτέρω τρόποι, αν και θεωρητικώς ισοδύναμοι, δίνουν πολύ διαφορετικές τιμές
των τιμών σχεδιασμού επειδή οι σχέσεις υπολογισμού των γεωτεχνικών δράσεων
είναι μη-γραμμικές ως προς τις γεωτεχνικές παραμέτρους. Ειδικότερα, η ώθηση
γαιών σε ένα τοίχο αντιστηρίξεως είναι εντόνως μη-γραμμική συνάρτηση της γωνίας
τριβής του υλικού που αντιστηρίζεται από τον τοίχο. Συνεπώς εάν ο υπολογισμός της
τιμής σχεδιασμού της ώθησης γίνει μέσω της σχέσης (4β), ο λόγος ( Gd / Gk ) δεν
είναι σταθερός και συνεπώς δεν μπορεί αν είναι ίσος με τον επιμέρους συντελεστή
δράσεων (γF), ο οποίος είναι σταθερός. Στο Εθνικό Προσάρτημα επιλέγεται ο Τρόπος
Ανάλυσης που επιβάλλει τους επιμέρους συντελεστές επί των χαρακτηριστικών
τιμών των γεωτεχνικών δράσεων (και όχι επί των χαρακτηριστικών τιμών των
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εδαφικών παραμέτρων), δηλαδή στην Ελλάδα επιλέγεται η εφαρμογή της σχέσης
(4β).
Τρόποι Ανάλυσης έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας :
Οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ Δομοστατικών και Γεωτεχνικών Μηχανικών για τον
τρόπο ανάλυσης των οριακών καταστάσεων STR και GEO υπό Μόνιμες και
Πρόσκαιρες καταστάσεις σχεδιασμού, αλλά και οι εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού
των τιμών σχεδιασμού εντάσεων και αντιστάσεων κατά τον ΕΝ 1997-1 (όπως
αναφέρθηκαν ανωτέρω), επέβαλαν τη θέσπιση τριών εναλλακτικών Τρόπων
Ανάλυσης (Design Approaches) των γεωτεχνικών έργων έναντι οριακών
καταστάσεων αστοχίας τύπου GEO και STR.
Στο Εδάφιο 2.4.7.3.4 του EΝ 1997-1 περιγράφονται οι τρεις εναλλακτικοί Τρόποι
Ανάλυσης για οριακές καταστάσεις αστοχίας τύπου GEO και STR. Οι τρόποι αυτοί
διαφοροποιούνται στη μέθοδο με την οποία διανέμονται οι επιμέρους συντελεστές
μεταξύ των δράσεων, αποτελεσμάτων των δράσεων, ιδιοτήτων των υλικών και
αντιστάσεων, δηλαδή στην εφαρμοστέα εξίσωση μεταξύ των (2α) – (2β) και (3α) –
(3β) – (3γ) και (4α) – (4β). Δεδομένου ότι οι τρεις Τρόποι Ανάλυσης συνήθως δίνουν
διαφορετικά αποτελέσματα, ο εφαρμοστέος τρόπος αποτελεί «Εθνική επιλογή» και
περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα του EΝ1997-1 κάθε χώρας-μέλους της Ε.Ε.
(εδάφιο 2.4.7.3.4.1). Ο εφαρμοστέος Τρόπος Ανάλυσης για την Ελλάδα
περιλαμβάνεται στο Εθνικό Προσάρτημα (βλέπε Κεφάλαιο 3 του παρόντος).
Οι επί μέρους συντελεστές για τις διάφορες οριακές καταστάσεις αστοχίας (ULS)
περιλαμβάνονται σε Πίνακες, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα Α του EΝ 1997-1. Ο
τρόπος επιλογής των διαφόρων τιμών επιμέρους συντελεστών, καθώς και των
ομάδων συνδυασμού τους, παρουσιάζονται στη συνέχεια κατά την περιγραφή των
Τρόπων Ανάλυσης (DA).
Σημειώνεται ότι, ανεξαρτήτως του Τρόπου Ανάλυσης που επιλέχθηκε, σε ορισμένα
προβλήματα (όπως π.χ. σε μη γραμμικές αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία)
απαιτείται η χρήση των σχέσεων (2β) και (3β) και συνεπώς ο Τρόπος Ανάλυσης είναι
πρακτικώς μονοσήμαντος (ουσιαστικώς είναι ο Τρόπος Ανάλυσης 2*, κατωτέρω).
Τέλος, στις καταστάσεις αστοχίας τύπου EQU, HYD και UPL, όπου δεν
υπεισέρχονται συνήθως οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων αντοχής, οι τρεις Τρόποι
Ανάλυσης εκφυλίζονται ουσιαστικά σε ένα.
Τρόπος Ανάλυσης 1 (DA-1)

Σύμφωνα με τον Τρόπο Ανάλυσης 1, στον έλεγχο μέσω της σχέσης (1) :
Ed ≤ Rd

(1)

οι τιμές σχεδιασμού των δράσεων και αντιστάσεων υπολογίζονται μέσω των
σχέσεων (2α) και (3α) οπότε προκύπτει η σχέση :
Ε (γF Fk , Xk / γΜ) ≤ R (γF Fk , Xk / γΜ)
Στον Τρόπο Ανάλυσης 1 απαιτούνται δύο χωριστοί έλεγχοι (δηλαδή εφαρμογή της
ανωτέρω σχέσης δύο φορές), με διαφορετικούς Συνδυασμούς (1 και 2) τιμών των
επιμέρους συντελεστών (γF και γΜ), που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του EΝ
1997-1. Συνήθως απαιτείται η εκτέλεση και των δύο ελέγχων (συνδυασμών) επειδή
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δεν είναι προφανές εκ των προτέρων, ποιος από τους δύο είναι κρίσιμος, ενώ ο
σχεδιασμός γίνεται με τον δυσμενέστερο εκ των δύο συνδυασμών. Εξαίρεση
αποτελεί ο έλεγχος θεμελιώσεων με πασσάλους και ο έλεγχος αγκυρώσεων όπου
κατά τον ΕΝ 1997-1 απαιτείται ένας μόνον έλεγχος.
Ο Συνδυασμός 1 περιλαμβάνει τις ομάδες των επιμέρους συντελεστών δράσεων (Α1)
και υλικών (Μ1), και ουσιαστικώς προσαυξάνει τις δράσεις (γF > 1) χωρίς ταυτόχρονη
απομείωση των εδαφικών παραμέτρων (γΜ = 1), με σκοπό να καλύψει τις
αβεβαιότητες των δράσεων.
Ο Συνδυασμός 2 περιλαμβάνει τις ομάδες των επιμέρους συντελεστών δράσεων (Α2)
και υλικών (Μ2), και ουσιαστικώς απομειώνει τις εδαφικές ιδιότητες (γΜ > 1) χωρίς
ταυτόχρονη προσαύξηση των δράσεων (γF = 1), με σκοπό να καλύψει τις
αβεβαιότητες της υπολογιστικής μεθόδου.
Και στους δύο Συνδυασμούς, οι τιμές των επιμέρους συντελεστών αντιστάσεων (R1
και R2) είναι συνήθως ίσοι με τη μονάδα.
Συνεπώς, οι δύο συνδυασμοί περιλαμβάνουν τις εξής
συντελεστών δράσεων (Α), υλικών (Μ) και αντιστάσεων (R) :

ομάδες

επιμέρους

Συνδυασμός 1: Α1 + Μ1 + R1
Συνδυασμός 2: Α2 + Μ2 + R2
Ο Τρόπος Ανάλυσης 1 (DA-1) συχνά αναφέρεται και ως Τρόπος Ανάλυσης μέσω
επιμέρους συντελεστών υλικών (Material Factor Approach - MFA) επειδή οι
επιμέρους συντελεστές επιβάλλονται στα υλικά και όχι στις αντιστάσεις.
O Τρόπος Σχεδιασμού 1 (DA-1) ΔΕΝ αποτελεί Εθνική Επιλογή στα γεωτεχνικά έργα
και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα.
Τρόπος Ανάλυσης 2 (Παραλλαγές DA-2 και DA-2*)
Σύμφωνα με τον Τρόπο Ανάλυσης 2, στον έλεγχο μέσω της σχέσης (1) :
Ed ≤ Rd

(1)

οι τιμές σχεδιασμού των δράσεων και αντιστάσεων υπολογίζονται είτε μέσω των
σχέσεων (2α) και (3γ) (Παραλλαγή DA-2) είτε μέσω των σχέσεων (2β) και (3β)
(Παραλλαγή DA-2*), με τις ομάδες επιμέρους συντελεστών δράσεων (Α1), υλικών
(Μ1) και αντιστάσεων (R2) του Παραρτήματος Α του ΕΝ1997-1.
Στον Τρόπο Ανάλυσης 2 οι συντελεστές υλικών (Μ1) είναι ίσοι με τη μονάδα ενώ οι
συντελεστές αντιστάσεων (R2) είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, οπότε ο Τρόπος
Ανάλυσης 2 συχνά αναφέρεται και ως Τρόπος Ανάλυσης μέσω επιμέρους
συντελεστών αντιστάσεων (Resistance Factor Approach - RFA) επειδή οι επιμέρους
συντελεστές επιβάλλονται στις αντιστάσεις και όχι στα υλικά.
Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2, η εφαρμογή της σχέσης (1) (σε συνδυασμό με τις
σχέσεις 2 και 3 ανωτέρω) δίνει :
Παραλλαγή DA-2 :

Ε (γF Fk , Xk)

≤ (1/γR) . R (γF Fk , Xk)

Παραλλαγή DA-2* :

γΕ Ε (Fk , Xk)

≤ (1/γR) . R (Fk , Xk)

με τον ακόλουθο συνδυασμό επιμέρους συντελεστών: Α1 + Μ1 + R2.
Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 31

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση γραμμικών αναλύσεων, η τιμή σχεδιασμού της
έντασης, δηλαδή το αριστερό μέλος των ανωτέρω εξισώσεων, υπολογίζεται
ορθότερα στην παραλλαγή DA-2 με την επιβολή των επιμέρους συντελεστών των
δράσεων στα επιμέρους φορτία (αντί στη συνιστάμενη ένταση) επειδή έτσι είναι
ευχερέστερη η επιβολή διαφορετικών επιμέρους συντελεστών στις μόνιμες και
πρόσκαιρες δράσεις (γF = 1.35 και 1.50, αντιστοίχως) απ’ ότι μέσω ενός ενιαίου
(σταθμισμένου) συντελεστή γE περίπου ίσου με 1.40. Έτσι, σε γραμμικές αναλύσεις
και στην παραλλαγή DA-2*, το αριστερό μέλος υπολογίζεται από τη σχέση (2α),
δηλαδή : Εd = Ε(γF Fk , Xk) αντί της σχέσης (2β) δηλαδή : Ed = γΕ · Ε (Fk ,Xk), οπότε :
Παραλλαγή DA-2* (σε γραμμικές αναλύσεις) : Ε (γF Fk , Xk)

≤ (1/γR) . R (Fk , Xk)

Σε περιπτώσεις μη-γραμμικών αναλύσεων, η χρήση της σχέσης (2α) για τον
υπολογισμό της έντασης (Εd) δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα απ’ ότι η εφαρμογή της
σχέσης (2β), και προτιμητέα είναι η εφαρμογή της σχέσης (2β) οπότε :
Παραλλαγή DA-2* (σε μη-γραμμικές αναλύσεις): γΕ Ε (Fk , Xk)

≤ (1/γR) . R (Fk , Xk)

Η κύρια διαφορά μεταξύ των παραλλαγών DA-2 και DA-2* είναι ότι κατά τον
υπολογισμό των αντιστάσεων, οι δράσεις υπεισέρχονται είτε με τις χαρακτηριστικές
τιμές (σχέση 3β - Παραλλαγή DA-2*) είτε με τις τιμές σχεδιασμού (σχέση 3γ Παραλλαγή DA-2). Βεβαίως, στις περιπτώσεις όπου στον υπολογισμό των
αντιστάσεων δεν υπεισέρχονται οι δράσεις, οι δύο παραλλαγές εκφυλίζονται σε μία :
Ε (γF Fk , Xk)

≤ (1/γR) . R (Xk)

Οι δράσεις υπεισέρχονται στον υπολογισμό της αντίστασης στις εξής δύο
περιπτώσεις (στις οποίες οι δύο παραλλαγές δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα):
1. Έλεγχος έναντι φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων υπό λοξή
φόρτιση. Στην περίπτωση αυτή, η φέρουσα ικανότητα του πεδίλου εξαρτάται
από το οριζόντιο φορτίο (δράση).
2. Έλεγχος έναντι ολίσθησης επιφανειακών θεμελιώσεων. Στην περίπτωση αυτή,
η οριακή τριβή στη βάση της θεμελίωσης εξαρτάται από το ορθό φορτίο του
πεδίλου (δράση).
Ο Τρόπος Ανάλυσης 2, και συγκεκριμένα η Παραλλαγή DA-2* αποτελεί την Εθνική
Επιλογή για το σύνολο σχεδόν των γεωτεχνικών έργων και συγκεκριμένα κατά τον
έλεγχο των εξής οριακών καταστάσεων αστοχίας υπό μόνιμες και πρόσκαιρες
δράσεις:
•

Γεωτεχνικές (GEO) και Δομικές (STR) οριακές καταστάσεις θεμελιώσεων,
αγκυρώσεων και έργων αντιστηρίξεως γενικώς (Κεφάλαια 6, 7, 8 και 9 του
ΕΝ1997-1) με εξαίρεση τους ελέγχους ολικής ευστάθειας (Κεφάλαιο 12 του ΕΝ
1997-1) που θα γίνονται με τον Τρόπο Ανάλυσης 3 (βλέπε κατωτέρω).

•

Δομικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας πρανών ή επιχωμάτων
ενισχυμένων με δομικά στοιχεία (αγκυρώσεις, πασσάλους, ηλώσεις), σύμφωνα
με τα Κεφάλαια 9 και 12 του ΕΝ 1997-1. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν
και τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων, ενώ οι αναλύσεις της ολικής
ευστάθειας των ανωτέρω έργων (οριακές καταστάσεις τύπου GEO) θα γίνονται
με τον Τρόπο Ανάλυσης 3 (DA-3).
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•

Γεωτεχνικές (GEO) και Δομικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας με χρήση
αριθμητικών μεθόδων.

καθώς και για όλες τις οριακές καταστάσεις αστοχίας υπό τυχηματικές και σεισμικές
δράσεις.
Η εθνική επιλογή της Παραλλαγής DA-2* του Τρόπου Ανάλυσης 2 έγινε για τους εξής
λόγους :
•

Είναι ο απλούστερος εκ των τριών εναλλακτικών επιλογών του ΕΝ1997-1 ως
προς τον όγκο των υπολογισμών, την ευχέρεια επιλογής τιμών των επιμέρους
συντελεστών και το βαθμό απόκλισης των αποτελεσμάτων από τις έως
σήμερα εφαρμοζόμενες μεθόδους (μέσω του ενιαίου συντελεστή ασφαλείας
FS).

•

Πλεονεκτεί σαφώς σε περιπτώσεις μη-γραμμικών αριθμητικών αναλύσεων
(π.χ. μέσω πεπερασμένων στοιχείων), όπου οι άλλοι τρόποι μπορεί να
οδηγήσουν σε σημαντικά σφάλματα.

•

Με τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2* είναι ευχερής η συσχέτιση του γνωστού
ενιαίου συντελεστή ασφαλείας FS = R (Fk, Xk) / E (Fk, Xk) με τους επιμέρους
συντελεστές κατά τη σχέση:
FS = γΕ γR

Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3)
Σύμφωνα με τον Τρόπο Ανάλυσης 3, στον έλεγχο μέσω της σχέσης (1) :
Ed ≤ Rd

(1)

οι τιμές σχεδιασμού των δράσεων και αντιστάσεων υπολογίζονται μέσω των
σχέσεων (2α) και (3α) με τις ομάδες επιμέρους συντελεστών δράσεων (Α1) για
δομικές δράσεις από την ανωδoμή και (Α2) για δράσεις από το έδαφος, υλικών (Μ2)
και αντιστάσεων (R3) του Παραρτήματος Α του ΕΝ1997-1 : (Α1 ή Α2) + Μ2 + R3,
δηλαδή με εφαρμογή της σχέσης :
Ε (γF Fk, Xk / γM)

≤

R (γF Fk, Xk / γM)

O Τρόπος Σχεδιασμού 3 (DA-3) αποτελεί Εθνική Επιλογή κατά τον έλεγχο της Ολικής
Ευστάθειας (Overall Stability) των εξής γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων
αστοχίας υπό μόνιμες και πρόσκαιρες δράσεις:
•

Ολική ευστάθεια γεωτεχνικών έργων χωρίς δομικά στοιχεία αντιστήριξης,
σύμφωνα με τα Κεφάλαια 11 και 12 του ΕΝ1997-1, όπως επιχώματα, φυσικά
ή τεχνητά πρανή, φράγματα, ορύγματα και βαθιές εκσκαφές με ελεύθερα
πρανή.

•

Ολική ευστάθεια γεωτεχνικών έργων με δομικά στοιχεία αντιστήριξης όπως :
(α) οπλισμένα επιχώματα ή τεχνητά πρανή,
(β) φυσικά πρανή, ορύγματα ή βαθιές εκσκαφές ενισχυμένες με ηλώσεις,
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αγκυρώσεις ή πασσάλους,
(γ) σύνθετα έργα (π.χ. πρανές στο εσωτερικό του οποίου διέρχεται σήραγγα).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι σταθεροποιητικές δυνάμεις των δομικών στοιχείων
αντιστήριξης (δηλαδή οι δυνάμεις ή ροπές στήριξης εκ των δομικών στοιχείων,
ενίσχυσης, όπως ηλώσεων, αγκυρώσεων, πασσάλων, σταθεροποιητικών
αναβαθμών ποδός, ελεύθερου νερού στον πόδα του πρανούς, κλπ) θεωρούνται ως
ευνοϊκές δράσεις (faνοurable actions) με επιμέρους συντελεστή δράσεων γF = 1.
Στην πολύ συνήθη περίπτωση ανάλυσης της ολικής ευστάθειας γεωτεχνικών έργων
με οριακή ανάλυση ανωτέρου ορίου (Upper Bound Limit State Analysis) όπως η
μέθοδος των λωρίδων με κυκλικές ή πολυγωνικές επιφάνειες ολίσθησης, ο Τρόπος
Ανάλυσης 3 (με επιμέρους συντελεστή υλικού γΜ=1.25) είναι ισοδύναμος με τον
Τρόπο Ανάλυσης 2* (με επιμέρους συντελεστή αντίστασης γR=1.25).
Η εθνική επιλογή του Τρόπου Ανάλυσης 3 (αντί του 2*) έγινε μόνον για λόγους
απλότητας, δεδομένου ότι στα υφιστάμενα προγράμματα Η/Υ είναι ευχερέστερη η
επιβολή των επιμέρους συντελεστών υλικού (με απομείωση των εδαφικών ιδιοτήτων
στα δεδομένα εισόδου) παρά η προσαύξηση των δράσεων και απομείωση των
αντιστάσεων (οι οποίες συχνά δεν δίδονται). Για παράδειγμα, στα συνήθη
προγράμματα ανάλυσης της ολικής ευστάθειας με τη μέθοδο των λωρίδων, δεν
δίνεται χωριστά η τιμή της αντίστασης (ροπή της εδαφικής αντίστασης ως προς το
κέντρο του κύκλου ολίσθησης) και της δράσης (ροπή του βάρους του εδάφους και
των λοιπών δράσεων ως προς το κέντρο του κύκλου ολίσθησης) αλλά απευθείας ο
συντελεστής ασφαλείας (δηλαδή ο λόγος της αντίστασης προς την δράση).
Σημειώνεται ότι η ανάλυση της ολικής ευστάθειας γεωτεχνικών έργων υπό
τυχηματικές και σεισμικές δράσεις γίνεται με τον Τρόπο Ανάλυσης 2* ο οποίος, όμως,
είναι ισοδύναμος με τον Τρόπο Ανάλυσης 3 επειδή οι επιμέρους συντελεστές υλικού
και αντίστασης είναι ίσοι με τη μονάδα (γΜ=γR=1) (βλέπε Εθνικό Προσάρτημα).

Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (SLS)
Τα περί της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας αναφέρονται στο εδάφιο 2.4.8 του
ΕΝ 1997-1.
Ο έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας γίνεται με χρήση των
χαρακτηριστικών τιμών των δράσεων και των εδαφικών ιδιοτήτων, επειδή οι τιμές
των επιμέρους συντελεστών λαμβάνονται ίσες με την μονάδα. Οι χαρακτηριστικές
τιμές των δράσεων συνήθως δίνονται από τους κανονισμούς ή τις προδιαγραφές του
έργου. Οι χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών παραμέτρων παραμορφωσιμότητας
προκύπτουν από γεωτεχνική έρευνα και λαμβάνονται ως συντηρητικές μέσες τιμές
των αντίστοιχων μεγεθών.
Ο έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας διασφαλίζει ότι οι
παραμορφώσεις του φορέα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές των μετακινήσεων και
παραμορφώσεων που καθορίζονται στις προδιαγραφές του έργου και εξαρτώνται
από τις λειτουργικές του απαιτήσεις. Εάν οι ανωτέρω οριακές τιμές δεν έχουν
προσδιορισθεί στις προδιαγραφές του έργου, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι
σχετικές προτάσεις που δίνονται στο Παράρτημα Η του ΕΝ 1997-1.
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Ο έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας δίνει ακριβώς τα ίδια
αποτελέσματα με την συμβατική μέθοδο επειδή :
1. Η εκτίμηση των τιμών των δράσεων και των εδαφικών ιδιοτήτων γίνεται
ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο.
2. Χρησιμοποιούνται μοναδιαίοι επιμέρους συντελεστές.
3. Ο υπολογισμός των δράσεων λειτουργίας και των αντίστοιχων παραμορφώσεων μπορεί να γίνει με το ίδιο αναλυτικό προσομοίωμα.
4. Ο έλεγχος επάρκειας γίνεται με τον ίδιο τρόπο (παραμορφώσεις το πολύ ίσες με
τις αποδεκτές).
Κατά τον ΕΝ 1997-1, υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι ελέγχου της επάρκειας
ενός γεωτεχνικού έργου σε κατάσταση λειτουργικότητας : κατά το εδάφιο 2.4.8(1) και
κατά το εδάφιο 2.4.8(4).
Μέθοδος ελέγχου 1 :
Κατά το εδάφιο 2.4.8(1) του ΕΝ1997-1, ο έλεγχος στην κατάσταση λειτουργικότητας
γίνεται με τη σχέση :
Ed < Cd
όπου :
Ed =

η τιμή σχεδιασμού της έντασης, π.χ. η τιμή σχεδιασμού του φορτίου που
ασκείται στην θεμελίωση από την ανωδομή.

Cd =

η οριακή τιμή σχεδιασμού της έντασης κατά το κριτήριο λειτουργικότητας, π.χ.
η τιμή σχεδιασμού του φορτίου της θεμελίωσης που προκαλεί την μέγιστη
αποδεκτή παραμόρφωση, βύθιση ή καθίζηση.

Επειδή κατά το εδάφιο 2.4.8(2) του ΕΝ1997-1, στην κατάσταση λειτουργικότητας οι
τιμές των επιμέρους συντελεστών είναι ίσες με τη μονάδα, η ανωτέρω σχέση μπορεί
να γραφεί ως : Ek < Ck . Συνεπώς, κατά τον έλεγχο υπολογίζεται το χαρακτηριστικό
φορτίο (Ck) που προκαλεί την μέγιστη αποδεκτή παραμόρφωση και ελέγχεται ότι το
ασκούμενο χαρακτηριστικό φορτίο (Ek) δεν υπερβαίνει το Ck.
Για παράδειγμα, εάν η μέγιστη αποδεκτή καθίζηση ενός πασσάλου είναι 10mm, τότε
υπολογίζεται το φορτίο (Ck) που προκαλεί καθίζηση 10mm (συνήθως από την
καμπύλη φορτίου – καθίζησης του πασσάλου) και ελέγχεται ότι το χαρακτηριστικό
φορτίο (Ek) του πασσάλου δεν υπερβαίνει το Ck. Για τον υπολογισμό του
(χαρακτηριστικού) φορτίου Ck του πασσάλου χρησιμοποιούνται οι χαρακτηριστικές
τιμές των εδαφικών παραμέτρων και δεν γίνεται χρήση του model factor (γm).
Μέθοδος ελέγχου 2 :
Κατά το εδάφιο 2.4.8(1) του ΕΝ1997-1, ο έλεγχος στην κατάσταση λειτουργικότητας
μπορεί να γίνει και με τη μέθοδο του εδαφίου 2.4.8(4) που αναφέρει (επί λέξει) :
(4) Μπορεί να επαληθεύεται ότι ενεργοποιείται επαρκώς χαμηλό ποσοστό της
εδαφικής αντοχής για να διατηρούνται οι παραμορφώσεις μέσα στα
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απαιτούμενα όρια λειτουργικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η απλοποιητική
αυτή προσέγγιση περιορίζεται σε καταστάσεις σχεδιασμού όπου:
— δεν απαιτείται τιμή της παραμόρφωσης για τον έλεγχο της οριακής
κατάστασης λειτουργικότητας
— υπάρχει εμπεριστατωμένη συναφής εμπειρία με παρόμοιες συνθήκες
εδάφους, φορέων και μεθόδου εφαρμογής.
Στην περίπτωση αυτή, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ελέγχεται ότι η τιμή σχεδιασμού του
φορτίου (Ed) δεν υπερβαίνει ένα χαμηλό ποσοστό (low fraction) της τιμής σχεδιασμού
της αντοχής (Rd) δηλαδή :
Ed < μ Rd
όπου (μ) ένας συντελεστής αρκετά μικρότερος της μονάδας (sufficiently small to keep
deformations within the required serviceability limits).
Για παράδειγμα, στην περίπτωση θεμελίωσης με πασσάλους, η ανωτέρω σχέση δίνει
(βλέπε και εδάφιο 7.6.2.3 του ΕΝ 1997-1) :
γF Fk < μ Rd
ή:

ή:

γF Fk < μ (Rb;d + Rs;d)

γF Fk < μ (1/γm) [ Rb;k / γb + Rs;k / γs ]

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διαφορετικός συντελεστής του (μ) για την πλευρική
τριβή και την αντίσταση αιχμής (μs και μb). Συχνά θεωρείται ότι στην κατάσταση
λειτουργικότητας αναπτύσσεται η πλήρης πλευρική τριβή του πασσάλου (οπότε μs =
1) και μικρό μόνον ποσοστό της αντίστασης αιχμής (π.χ. μb=0.1) οπότε :
Fk < (1/γm) [ μb *Rb;k + μs* Rs;k ]
Η τελευταία σχέση προκύπτει από το εδάφιο 7.6.2.3(2)+(8) του ΕΝ1997-1, όπου
κατά τον υπολογισμό της οριακής φέρουσας ικανότητας πασσάλου (ultimate
compressive resistance) μέσω των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών
παραμέτρων (δηλαδή χωρίς την χρήση συντελεστών συσχέτισης ξ) δύναται να
χρησιμοποιηθεί συντελεστής προσομοίωσης (γm) ο όποιος αποτελεί αντικείμενο
Εθνικής επιλογής. Στο Ελληνικό Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ1997-1, έγινε επιλογή
γm=1.30. Συνεπώς, κατά τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS) με
την ανωτέρω μέθοδο, και με εκτίμηση της χαρακτηριστικής τιμής της αντίστασης Rk
(ή των αντιστάσεων Rsu,k και Rbu,k ) μέσω των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών
παραμέτρων χωρίς τη χρήση συντελεστών συσχέτισης ξ, γίνεται χρήση του
συντελεστή προσομοίωσης γm (model factor). Δηλαδή, απαιτείται το φορτίο του
πασσάλου (Fk) να μην υπερβεί ένα μικρό ποσοστό (μ) της τιμής ( Rk / γm ).

2.2.5 Σχεδιασμός βάσει κανονιστικών διατάξεων (prescriptive measures)
Στο εδάφιο 2.5 του ΕΝ 1997-1 αναφέρεται ότι σε καταστάσεις σχεδιασμού όπου δεν
διατίθενται ή δεν απαιτούνται υπολογιστικά προσομοιώματα, η υπέρβαση οριακών
καταστάσεων μπορεί να αποκλεισθεί με χρήση μέτρων που επιβάλλονται από
κανονιστικές διατάξεις. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συμβατικούς και γενικά
συντηρητικούς κανόνες στο σχεδιασμό και προσοχή στις προδιαγραφές και στον
έλεγχο των υλικών, εργασιών κατασκευής, προστασίας και διαδικασιών συντήρησης.
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Ο σχεδιασμός βάσει κανονιστικών διατάξεων μπορεί να χρησιμοποιείται όπου η
συναφής εμπειρία καθιστά τους υπολογισμούς σχεδιασμού πρακτικά μη
απαραίτητους.

2.2.6 Δοκιμαστικές φορτίσεις και δοκιμές σε πειραματικά προσομοιώματα
Στο εδάφιο 2.6 του ΕΝ 1997-1 αναφέρεται ότι αποτελέσματα δοκιμαστικών
φορτίσεων ή δοκιμών σε προσομοιώματα μεγάλης ή μικρής κλίμακας μπορούν να
χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού ή για τη συμπλήρωση μιας
από τις άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις σχεδιασμού.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
─ οι τυχόν διαφορές στις εδαφικές συνθήκες μεταξύ της δοκιμής και της
πραγματικής κατασκευής.
─ οι χρονικές επιδράσεις, ειδικά εάν η διάρκεια της δοκιμής είναι πολύ μικρότερη
από τη διάρκεια φόρτισης στη πραγματική κατασκευή.
─ οι επιδράσεις κλίμακας, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται μικρά προσομοιώματα.

2.2.7 Μέθοδος παρατήρησης (obserνational method)
Στο εδάφιο 2.7 του ΕΝ 1997-1 αναφέρεται ότι σε περίπτωση όπου η γεωτεχνική
συμπεριφορά είναι δύσκολο να προβλεφθεί, μπορεί να είναι κατάλληλη η εφαρμογή
της «μεθόδου παρατήρησης», κατά την οποία ο σχεδιασμός επανεξετάζεται κατά τη
διάρκεια της κατασκευής.
Πριν από την έναρξη της κατασκευής του έργου πρέπει:
α) να καθορίζονται τα αποδεκτά όρια συμπεριφοράς, καθώς και το εύρος της.
β) να καταστρώνεται σχέδιο ενόργανης παρακολούθησης, το οποίο θα
υποδεικνύει κατά πόσον η πραγματική συμπεριφορά κείται εντός των
αποδεκτών ορίων.
γ) να καταστρώνεται σχέδιο επανορθωτικών ενεργειών, το οποίο θα μπορεί να
ενεργοποιείται εάν κατά την ενόργανη παρακολούθηση διαπιστωθεί
συμπεριφορά του έργου εκτός των αποδεκτών ορίων.

2.2.8 Έκθεση Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
Στο εδάφιο 2.8 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται τα περί της Έκθεσης Γεωτεχνικού
Σχεδιασμού η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τις παραδοχές, τα δεδομένα, τις
μεθόδους υπολογισμού και τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφάλειας και
λειτουργικότητας του έργου.
Ο βαθμός λεπτομέρειας της 'Έκθεσης Γεωτεχνικού Σχεδιασμού μπορεί να ποικίλει
ευρέως, αναλόγως του είδους του σχεδιασμού. Για απλούς σχεδιασμούς, μια σελίδα
μπορεί να είναι αρκετή. Στα συνήθη έργα, η Έκθεση Γεωτεχνικού Σχεδιασμού
αποτελείται από τα εξής :
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• Την Έκθεση Γεωτεχνικών Ερευνών, που περιγράφεται στο εδάφιο 3.4 του ΕΝ
1997-1.
• Τα Τεύχη Υπολογισμών που περιλαμβάνουν τις παραδοχές, τα δεδομένα, τις
μεθόδους υπολογισμού και τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφάλειας και
λειτουργικότητας του έργου.
• Τα σχετικά Σχέδια.
Στα τεύχη των υπολογισμών περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα θέματα (με
κατάλληλες αναφορές στην Έκθεση Γεωτεχνικών και σε άλλα έγγραφα που
περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες) :
—

περιγραφή της θέσης του έργου και της ευρύτερης περιοχής

—

περιγραφή των εδαφικών συνθηκών

—

περιγραφή της προτεινόμενης κατασκευής και των δράσεων

—

τις τιμές σχεδιασμού των ιδιοτήτων των εδαφικών και βραχωδών υλικών,
κατάλληλα τεκμηριωμένες

—

αναφορά των κανονισμών και προτύπων που εφαρμόσθηκαν

—

αναφορά της καταλληλότητας της θέσης για την προτεινόμενη κατασκευή και
του μεγέθους των αποδεκτών κινδύνων

—

υπολογισμούς και σχέδια γεωτεχνικού σχεδιασμού

—

προτάσεις σχεδιασμού της θεμελίωσης

—

επισήμανση των θεμάτων τα οποία απαιτούν έλεγχο κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, συντήρηση ή ενόργανη παρακολούθηση.

2.2.9 Τυχηματικές φορτίσεις
Οι τυχηματικές φορτίσεις περιλαμβάνουν, πέραν των μόνιμων και συνήθων
πρόσκαιρων δράσεων, και μία τυχηματική δράση (π.χ. από πρόσκρουση, λόγω
υποσκαφής μέρους της θεμελίωσης, κ.λπ.). Κατά τον Ευρωκώδικα 7-1, στους
ελέγχους οριακών καταστάσεων αστοχίας υπό τυχηματικές φορτίσεις
χρησιμοποιούνται οι εξής τιμές των επιμέρους συντελεστών:
1. Για τις δράσεις και εντάσεις, τιμές ίσες με τη μονάδα.
2. Για τις εδαφικές ιδιότητες και τις αντιστάσεις, τιμές αναλόγως της συχνότητας
εμφάνισης της συγκεκριμένης φόρτισης και των συνεπειών της. Στις συνήθεις
τυχηματικές φορτίσεις, οι συντελεστές λαμβάνονται με τις τιμές που
εφαρμόζονται στους συνήθεις συνδυασμούς φορτίσεων (βλέπε Παράρτημα Α
του ΕΝ 1997-1). Σε πολύ σπάνιες τυχηματικές φορτίσεις μπορεί να
χρησιμοποιούνται ακόμη και μοναδιαίες τιμές των επιμέρους συντελεστών.
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2.2.10 Ανάλυση Γεωτεχνικών Έργων υπό Σεισμικές Δράσεις
Η ανάλυση υπό σεισμικές δράσεις των γεωτεχνικών έργων που μελετώνται κατά τον
Ευρωκώδικα ΕΝ1997-1 θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ευρωκώδικα
8 - Μέρος 5 (ΕΝ 1998-5), του Εθνικού του Προσαρτήματος, και τις ακόλουθες
παρατηρήσεις:
(1)

Οι επιμέρους συντελεστές των σεισμικών δράσεων και των αποτελεσμάτων
των σεισμικών δράσεων θα λαμβάνονται ίσοι με τη μονάδα (γF = γΕ = 1).

(2)

Θα χρησιμοποιούνται μοναδιαίες τιμές των επιμέρους συντελεστών υλικού (γΜ)
και αντιστάσεων (γR), δηλαδή: γΜ = γR = 1 με το εξής σκεπτικό:
•

στον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ-2000) απαιτείται ενιαίος
συντελεστής ασφαλείας (global safety factor) τουλάχιστον ίσος με ένα
(FS=1.00) κατά τον σχεδιασμό πρανών και αναχωμάτων (Εδάφιο 5.4.3) υπό
τις σεισμικές δράσεις σχεδιασμού που δίνονται στο Κεφάλαιο 2.

•

Στους περισσότερους Κανονισμούς Μελετών (π.χ. ΟΣΜΕΟ της ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.) υπάρχει απαίτηση τουλάχιστον μοναδιαίου ενιαίου συντελεστή
ασφαλείας (FS=1) κατά τον σχεδιασμό γεωτεχνικών έργων με τις σεισμικές
δράσεις του ΕΑΚ-2000.
οπότε, με τη χρήση μοναδιαίων τιμών των επιμέρους συντελεστών δράσεων
και αντιστάσεων ουσιαστικώς επιβάλλεται ο μοναδιαίος ενιαίος συντελεστής
ασφαλείας του ΕΑΚ 2000.

(3)

Οι συντελεστές προσομοίωσης (γm) θα λαμβάνονται ίσοι με την τιμή που
εφαρμόζεται στις αναλύσεις υπό στατικές δράσεις. Συνεπώς, στην ανάλυση
της στατικής αξονικής φέρουσας ικανότητας πασσάλων όπου επιβάλλεται
συντελεστής προσομοίωσης γm=1.30, ο συντελεστής αυτός θα διατηρείται και
στην ανάλυση της φέρουσας ικανότητας υπό σεισμικές δράσεις. Τούτο έχει ως
αποτέλεσμα ο ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας πασσάλων υπό
σεισμικές δράσεις να είναι ίσος με FS = γΕ γR γm = 1 x 1 x 1.30 = 1.30, γεγονός
που συμφωνεί και με τις απαιτήσεις της Εγκυκλίου Ε39/1999 του ΥΠΕΧΩΔΕ
(Εγκύκλιος για την αντισεισμική μελέτη γεφυρών).

(2)

Θα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (Παραλλαγή DΑ-2*) σε όλες τις
περιπτώσεις ανάλυσης, δηλαδή ακόμη και στις αναλύσεις ολικής ευστάθειας
όπου κατά την ανάλυση υπό στατικές δράσεις εφαρμόζεται ο Τρόπος
Ανάλυσης 3 (DA-3). Η επιλογή αυτή γίνεται για την απλοποίηση των
υπολογισμών, αφού στην ανάλυση υπό σεισμικές δράσεις οι επιμέρους
συντελεστές δράσεων, αντιστάσεων και υλικών είναι μοναδιαίοι και συνεπώς ο
Τρόπος Ανάλυσης 2* είναι ισοδύναμος με τον Τρόπο Ανάλυσης 3. Επιπλέον,
δεν υφίσταται η δυσχέρεια εφαρμογής του Τρόπου DΑ-2* στις αναλύσεις
ολικής ευστάθειας όπως στις αναλύσεις υπό στατικές δράσεις.

Από τα ανωτέρω μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι, υπό τις σεισμικές δράσεις
σχεδιασμού που δίνονται στο Κεφάλαιο 2 του ΕΑΚ-2000, οι αναλύσεις γεωτεχνικών
έργων κατά τους Ευρωκώδικες ΕΝ1997-1 και ΕΝ1998-5 μπορούν να γίνονται με
χρήση μοναδιαίων τιμών των επιμέρους συντελεστών εδαφικών παραμέτρων και
αντιστάσεων, δηλαδή: γΜ = γR = 1 ώστε να επιτυγχάνεται μοναδιαίος ενιαίος
συντελεστής ασφαλείας (FS=1), δηλαδή βαθμός ασφάλειας συμβατός με τον έως
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σήμερα αποδεκτό (βλ. Εθνικό Προσάρτημα). Εξαίρεση αποτελεί η φέρουσα
ικανότητα πασσάλων όπου επιτυγχάνεται ενιαίος συντελεστής ασφαλείας FS=1.30
και η ανάλυση της ολικής ευστάθειας (π.χ. ευστάθεια πρανών) υπό συνήθεις
υδραυλικές συνθήκες όπου επιτυγχάνεται ενιαίος συντελεστής ασφαλείας FS=1.10.

2.3 Κεφάλαιο 3 : Γεωτεχνικά στοιχεία
Στο Κεφάλαιο 3 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με το είδος και την
έκταση των γεωτεχνικών ερευνών και την Έκθεση Γεωτεχνικών Ερευνών.
Οι γεωτεχνικές έρευνες πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με το έδαφος
και τις συνθήκες του υπόγειου νερού στη θέση του έργου και στη γύρω περιοχή, τα
οποία είναι ικανά για τη σωστή περιγραφή των ουσιωδών εδαφικών ιδιοτήτων και για
την αξιόπιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων που
θα χρησιμοποιηθούν στους υπολογισμούς σχεδιασμού.
Οι απαιτήσεις για τις εργαστηριακές δοκιμές και τις δοκιμές πεδίου θα πρέπει να
λαμβάνονται από το Μέρος 2 του Ευρωκώδικα 7 (EN 1997-2). Η σύνθεση και η
ποσότητα των γεωτεχνικών ερευνών πρέπει να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη
φάση ερευνών και στη γεωτεχνική κατηγορία (βλ. EN 1997-2, Μέρος 2).
Τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας συγκεντρώνονται σε μια Έκθεση
Γεωτεχνικών Ερευνών τα περιεχόμενα της οποίας περιλαμβάνονται στο εδάφιο 3.4
του ΕΝ 1997-1. Κατά το εδάφιο 3.4.1 του ΕΝ 1997-1, η Έκθεση Γεωτεχνικών
Ερευνών πρέπει να αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Γεωτεχνικού Σχεδιασμού (η οποία
περιγράφεται στο εδάφιο 2.8 του ΕΝ 1997-1).
Η Έκθεση Γεωτεχνικών Ερευνών συνήθως περιλαμβάνει δύο Τεύχη :
1. Έκθεση Γεωτεχνικής Παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερευνών
(Geotechnical Factual Report - GFR). Περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων
των διατιθέμενων γεωτεχνικών πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνουν και
τα σχετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Ειδικότερα, η Έκθεση
Γεωτεχνικής Παρουσίασης πρέπει να περιλαμβάνει:
1.1 Έκθεση Πεπραγμένων όλων των εργασιών υπαίθρου και των
εργαστηριακών δοκιμών. Στην έκθεση πεπραγμένων θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και οι εξής πληροφορίες, εφόσον είναι σχετικές:
• ονόματα όλων των συμβούλων και υπεργολάβων
• σκοπός και αντικείμενο της γεωτεχνικής έρευνας
• ημερομηνίες μεταξύ των οποίων εκτελέσθηκαν οι εργασίες
υπαίθρου και οι εργαστηριακές εργασίες
• αναγνώριση του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, στην
οποία σημειώνονται ιδιαίτερα:
• ενδείξεις υπογείων υδάτων
• συμπεριφορά γειτονικών έργων
• επιφανειακές εμφανίσεις (του υπεδάφους) σε θέσεις λατομείων και
δανειοθαλάμων
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

περιοχές αστάθειας
δυσκολίες κατά την εκσκαφή
ιστορικό της περιοχής
γεωλογία της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει και τα τυχόν ρήγματα
τοπογραφικά στοιχεία
πληροφορίες από αεροφωτογραφίες
τοπική εμπειρία στην περιοχή
πληροφορίες για τη σεισμικότητα της περιοχής
διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δειγματοληψία, μεταφορά
και αποθήκευση των δειγμάτων
τύποι του εργοταξιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν
πινακοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών υπαίθρου και
εργαστηρίου, και παρουσίαση των παρατηρήσεων υπαίθρου οι
οποίες έγιναν από το προσωπικό επίβλεψης κατά τη διάρκεια της
διερεύνησης του υπεδάφους
στοιχεία των χρονικών διακυμάνσεων του υπόγειου υδροφόρου
ορίζοντα στις γεωτρήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών
υπαίθρου και στα πιεζόμετρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
υπαίθρου
σύνοψη των στοιχείων των γεωτρήσεων, η οποία περιλαμβάνει
φωτογραφίες των πυρήνων με περιγραφές των σχηματισμών του
υπεδάφους, οι οποίες βασίζονται σε περιγραφές υπαίθρου και στα
αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών
εμφάνιση ή δυνατότητα εμφάνισης ραδονίου
στοιχεία ευαισθησίας των εδαφών σε παγετό
ομαδοποίηση
των
αποτελεσμάτων
των
επιτόπου
και
εργαστηριακών δοκιμών και παρουσίαση αυτών σε παραρτήματα.

1.2 Έκθεση Τεκμηρίωσης των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκτέλεση των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών. Η
τεκμηρίωση πρέπει να βασίζεται στις εκθέσεις των δοκιμών (test
reports) οι οποίες περιγράφονται στο EN 1997-2.
2. Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης (Geotechnical Interpretation Report GIR). Η Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται με βάση την Έκθεση
Πεπραγμένων και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των γεωλογικών και
γεωτεχνικών πληροφοριών και αναφέρει (μεταξύ άλλων) και τα
συμπεράσματα της γεωλογικής αξιολόγησης, τις παραδοχές που έγιναν
κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών δοκιμών, τον
τρόπο υπολογισμού των παραγώγων μεγεθών, και την στατιστική (ή άλλη)
αξιολόγηση των γεωτεχνικών πληροφοριών (πρωτογενή δεδομένα και
παράγωγα μεγέθη). Ειδικότερα, η Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης
συνήθως περιλαμβάνει τα εξής (κατά περίπτωση) :
•

Ανασκόπηση (review) των εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου.
Πρέπει να αναφέρονται και να σχολιάζονται οι περιπτώσεις όπου
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υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία (π.χ. πλημμελή, άσχετα, ανεπαρκή ή
ανακριβή). Κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων των δοκιμών
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαδικασίες δειγματοληψίας,
μεταφοράς και αποθήκευσης των δειγμάτων. Ιδιαίτερα δυσμενή
αποτελέσματα δοκιμών πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά ώστε να
προσδιορίζεται κατά πόσον είναι μή-αντιπροσωπευτικά ή
αντιπροσωπεύουν πραγματικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό
•

ανασκόπηση (review) των παραγώγων τιμών των γεωτεχνικών
παραμέτρων

•

υποβολή προτάσεων για πρόσθετες εργασίες υπαίθρου και
εργαστηρίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με σχόλια τα οποία
τεκμηριώνουν την ανάγκη για τις πρόσθετες εργασίες. Οι προτάσεις
αυτές πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερές πρόγραμμα για τις
πρόσθετες έρευνες που πρέπει να εκτελεσθούν, με ειδική αναφορά
στα θέματα που πρέπει να διερευνηθούν.

•

πινακοποίηση και γραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου σε σχέση με τις απαιτήσεις του
έργου, εάν κρίνεται απαραίτητο

•

ιστογράμματα που απεικονίζουν το εύρος τιμών των πιο σχετικών
στοιχείων και της κατανομής αυτών

•

προσδιορισμό του βάθους του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και τις
εποχικές του διακυμάνσεις

•

τομή/τομές του υπεδάφους, οι οποίες παρουσιάζουν
διαφοροποίηση (εναλλαγή) των διαφόρων σχηματισμών

•

λεπτομερείς περιγραφές όλων των σχηματισμών, οι οποίες
περιλαμβάνουν τις φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
συμπιεστότητας και αντοχής αυτών

•

σχολιασμό τυχόν περίεργης
ενστρώσεις και έγκοιλα

•

ομαδοποίηση και παρουσίαση του εύρους παράγωγων τιμών των
γεωτεχνικών στοιχείων για κάθε στρώση.

συμπεριφοράς

όπως

τη

φακοειδείς

Προσοχή : Η Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης δεν συνιστάται να καταλήγει
σε προτάσεις για τις χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών παραμέτρων που
υπεισέρχονται στους υπολογισμούς, επειδή οι τιμές αυτές εξαρτώνται από το
είδος και τις λειτουργικές απαιτήσεις του προβλεπόμενου έργου, τα οποία
συνήθως δεν είναι γνωστά στον Γεωτεχνικό Μηχανικό όταν συντάσσεται η
Έκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης. Για παράδειγμα, το μέτρο ελαστικότητας
(Ε) εξαρτάται από το μέγεθος της αναμενόμενης παραμόρφωσης. Συνεπώς,
θα πρέπει να προτείνονται διαφορετικές τιμές του μέτρου Ε για την εκτίμηση
καθιζήσεων κοιτοστρώσεων (όπου οι παραμορφώσεις είναι γενικώς πολύ
μικρές), διαφορετικές για την εκτίμηση καθιζήσεων πεδίλων (όπου οι
παραμορφώσεις είναι συνήθως ενδιάμεσου μεγέθους), και διαφορετικές για
την ανάλυση της εγκάρσιας φόρτισης πασσάλων (όπου οι παραμορφώσεις
είναι συνήθως μεγάλες). Οι χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών παραμέτρων
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που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς πρέπει να επιλέγονται από τον
Μελετητή και να περιλαμβάνονται στις παραδοχές (τεύχη υπολογισμών) της
Έκθεσης Γεωτεχνικού Σχεδιασμού εφόσον πρόκειται για γεωτεχνικό έργο, ή
στην αντίστοιχη Έκθεση της Στατικής Μελέτης εφόσον πρόκειται για
δομοστατικό έργο.

2.4 Κεφάλαιο 4 : Επίβλεψη
Παρακολούθηση και Συντήρηση

της

Κατασκευής,

Ενόργανη

Στο Κεφάλαιο 4 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την επίβλεψη της
κατασκευής, την ενόργανη παρακολούθηση και συντήρηση των γεωτεχνικών έργων.
Η επίβλεψη των διαδικασιών κατασκευής και της ποιότητας των εργασιών και η
παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας
της κατασκευής πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Έκθεσης
Γεωτεχνικού Σχεδιασμού.
Η επίβλεψη των διαδικασιών κατασκευής και της ποιότητας των εργασιών θα πρέπει
να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μέτρα:
• επαλήθευση της αξιοπιστίας των παραδοχών της μελέτης
• διαπίστωση των διαφορών μεταξύ των πραγματικών συνθηκών του εδάφους
και των παραδοχών του σχεδιασμού
• έλεγχο ότι η κατασκευή εκτελείται σύμφωνα με το σχεδιασμό.
Παρατηρήσεις και μετρήσεις για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου
και της ευρύτερης περιοχής αυτού θα πρέπει να εκτελούνται, κατά περίπτωση:
• κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της κατασκευής, π.χ. για να διαπιστώνεται η
ανάγκη λήψης μέτρων αποκατάστασης ή μεταβολών στην κατασκευαστική
ακολουθία,
• κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής για να
αξιολογείται η μακροχρόνια συμπεριφορά.
Οι εργασίες κατασκευής πρέπει να επιθεωρούνται με αυτοψίες σε συνεχή βάση και
τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πρέπει να καταγράφονται.
Για τη Γεωτεχνική Κατηγορία 1, το πρόγραμμα επίβλεψης μπορεί να περιορίζεται σε
οπτική επιθεώρηση, πρόχειρους ποιοτικούς ελέγχους και ποιοτική εκτίμηση της
συμπεριφοράς του έργου. Για τη Γεωτεχνική Κατηγορία 2, θα πρέπει να απαιτούνται
τακτικές μετρήσεις των ιδιοτήτων του εδάφους ή της συμπεριφοράς των κατασκευών.
Για τη Γεωτεχνική Κατηγορία 3, θα πρέπει να απαιτούνται συμπληρωματικές
μετρήσεις κατά τη διάρκεια εκάστου σημαντικού σταδίου της κατασκευής.
Πρέπει να τηρούνται καταγραφές για τα εξής στοιχεία, κατά περίπτωση:
• σημαντικά χαρακτηριστικά του εδάφους και του υπόγειου νερού
• χρονισμό των εργασιών
• ποιότητα των υλικών
• αποκλίσεις από το σχεδιασμό
• κατασκευαστικά σχέδια (as-built drawings)
• αποτελέσματα των μετρήσεων και ερμηνεία τους
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• παρατηρήσεις επί των περιβαλλοντικών συνθηκών
• απρόβλεπτα γεγονότα.
Οι στόχοι της ενόργανης παρακολούθησης είναι:
• ο έλεγχος της αξιοπιστίας των προβλέψεων της συμπεριφοράς οι οποίες
έγιναν κατά το σχεδιασμό
• η εξασφάλιση της απαιτούμενης συμπεριφοράς του έργου μετά την
ολοκλήρωση της κατασκευής.
Το πρόγραμμα ενόργανης παρακολούθησης πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με την
Έκθεση Γεωτεχνικού Σχεδιασμού (βλ. και εδάφιο 2.8(3) του ΕΝ 1997-1).

2.5 Κεφάλαιο 5 : Επιχώσεις, απαντλήσεις υδάτων, βελτιώσεις και
ενισχύσεις εδαφών
Στο Κεφάλαιο 5 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι γενικές αρχές για θέματα
επιχώσεων, απαντλήσεων υδάτων, βελτιώσεων και ενισχύσεων εδαφών.

2.6 Κεφάλαιο 6 : Επιφανειακές θεμελιώσεις
Στο Κεφάλαιο 6 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι αρχές σχεδιασμού επιφανειακών
θεμελιώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα πέδιλα, πεδιλοδοκούς και
κοιτοστρώσεις.
Κατά τον έλεγχο την επιφανειακών θεμελιώσεων πρέπει εξετάζονται οι ακόλουθες
οριακές καταστάσεις :
—
απώλεια ολικής ευστάθειας
—
αστοχία λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας (bearing resistance
failure), διάτρησης (punching failure) ή σύνθλιψης (squeezing) του εδάφους
θεμελίωσης
—
αστοχία σε ολίσθηση
—
συνδυασμένη αστοχία εδάφους και δομικού έργου
—
δομική αστοχία λόγω μετακίνησης του θεμελίου
—
υπερβολικές υποχωρήσεις ή/και στροφές
—
υπερβολική ανύψωση λόγω υδραυλικής κλίσης (heave) από διόγκωση,
παγετό και άλλες αιτίες
—
μή-αποδεκτές δονήσεις.
Οι δράσεις σχεδιασμού που θα χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή των οριακών
καταστάσεων περιλαμβάνονται στο εδάφιο 2.4.2(4) του εν 1997-1. Σε περιπτώσεις
όπου η δυσκαμψία της θεμελίωσης έχει ουσιαστική σημασία, θα πρέπει να
διενεργείται ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέα και εδάφους για να
προσδιορισθεί η κατανομή των δράσεων στην θεμελίωση.
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Κατά την επιλογή του βάθους της επιφανειακής θεμελίωσης πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα εξής:
— η έδραση σε στρώση με επαρκή φέρουσα ικανότητα
— το βάθος μέχρι το οποίο η συρρίκνωση ή διόγκωση των αργιλικών εδαφών,
λόγω εποχιακών καιρικών μεταβολών ή ανάπτυξης δένδρων και θάμνων,
μπορεί να προκαλέσει αισθητές μετακινήσεις
— το βάθος μέχρι το οποίο μπορεί να συμβούν βλάβες λόγω παγετού
— η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και τα προβλήματα τα οποία
μπορεί να εμφανισθούν, εάν απαιτείται εκσκαφή για τη θεμελίωση κάτω από τη
στάθμη αυτή
— πιθανές μετακινήσεις του εδάφους και μειώσεις της αντοχής της φέρουσας
στρώσης λόγω διήθησης ή κλιματολογικών επιδράσεων ή εργασιών
κατασκευής
— οι επιδράσεις των εκσκαφών σε γειτονικές θεμελιώσεις και κατασκευές
— μελλοντικές εκσκαφές για δίκτυα κοινής ωφέλειας κοντά στη θεμελίωση
— υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες μεταβιβάζονται στη θεμελίωση από
το κτίριο
— η πιθανότητα υποσκαφής
— οι επιρροές της διακύμανσης του ποσοστού υγρασίας, λόγω μακρών περιόδων
ξηρασίας οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους βροχοπτώσεων, στις
ιδιότητες εδαφών ασταθούς όγκου (volume-unstable) σε περιοχές με ξηρό κλίμα
— η παρουσία ευδιάλυτων υλικών, όπως π.χ. ασβεστόλιθος, αργιλόλιθος, γύψος,
ορυκτό άλας
Κατά το σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων, πρέπει να χρησιμοποιείται μια από
τις εξής μεθόδους σχεδιασμού:
— Άμεση μέθοδος, κατά την οποία εκτελούνται χωριστές αναλύσεις και υπολογισμοί
για κάθε οριακή κατάσταση. Κατά τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση αστοχίας, ο
υπολογισμός πρέπει να απεικονίζει όσο το δυνατόν ακριβέστερα το θεωρούμενο
μηχανισμό αστοχίας. Κατά τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
πρέπει να χρησιμοποιείται υπολογισμός των υποχωρήσεων. Η άμεση μέθοδος
είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος.
— Έμμεση μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί συναφή εμπειρία και τα αποτελέσματα
επιτόπου και εργαστηριακών μετρήσεων ή παρατηρήσεων και η οποία επιλέγεται
σε σχέση με τα φορτία της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας με τρόπο ώστε
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όλων των σχετικών οριακών καταστάσεων.
— Σχεδιασμός βάσει κανονισμών, κατά τον οποίο χρησιμοποιείται μια παραδοχή
της φέρουσας ικανότητας του εδάφους (βλ. και εδάφιο 2.5 του ΕΝ 1997-1).
Για το σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων σε βράχο θα πρέπει να εφαρμόζονται
αποδεκτές πιέσεις έδρασης, σύμφωνα με το εδάφιο 6.7 του ΕΝ 1997-1. Γενικώς, οι
επιφανειακές θεμελιώσεις σε βράχο μπορούν να σχεδιάζονται με τη μέθοδο της κατά
παραδοχή φέρουσας ικανότητας. Για υγιείς βράχους μεγάλης αντοχής, γνευσίους,
ασβεστολίθους και ψαμμίτες, η κατά παραδοχή φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να
υπερβαίνει την αντοχή σε θλίψη του θεμελίου από σκυρόδεμα. Η συνιστώμενη
μέθοδος για τον προσδιορισμό των κατά παραδοχή τιμών της φέρουσας ικανότητας
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για επιφανειακές θεμελιώσεις σε βράχο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ζ του ΕΝ
1997-1.
Κατά τον σχεδιασμό επιφανειακών θεμελιώσεων σε εδαφικά υλικά θα πρέπει να
εφαρμόζονται τα υπολογιστικά προσομοιώματα (σε οριακή κατάσταση αστοχίας και
λειτουργικότητας) τα οποία παρουσιάζονται στα εδάφια 6.5 και 6.6 αντιστοίχως του
ΕΝ 1997-1 και αναπτύσσονται στα επόμενα εδάφια.

2.6.1 Σχεδιασμός σε οριακές καταστάσεις αστοχίας
Στο εδάφιο 6.5 του ΕΝ 1997-1 περιγράφονται οι αρχές υπολογισμού των
επιφανειακών θεμελιώσεων σε οριακές καταστάσεις αστοχίας. Στα επόμενα
αναφέρονται οι κύριοι τύποι οριακών καταστάσεων αστοχίας των επιφανειακών
θεμελιώσεων.
Απώλεια Ολικής Ευστάθειας :
Η ολική ευστάθεια της θεμελίωσης πρέπει να ελέγχεται ιδιαίτερα στις εξής
καταστάσεις:
—
κοντά ή πάνω σε κεκλιμένο έδαφος, φυσικό πρανές ή επίχωμα
—
κοντά σε εκσκαφή ή τοίχο αντιστήριξης
—
κοντά σε ποτάμι, διώρυγα, λίμνη, ταμιευτήρα ή θαλάσσια ακτή
—
κοντά σε ορυχεία ή υπόγειες κατασκευές.
Σε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει να αποδεικνύεται, με βάση τις αρχές που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 11 του ΕΝ 1997-1, ότι η πιθανότητα να συμβεί απώλεια
ευστάθειας της εδαφικής μάζας που περιέχει τη θεμελίωση είναι επαρκώς μικρή.
Αστοχία λόγω υπέρβασης της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας
Κατά τον έλεγχο πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη σχέση :
Vd ≤ Rd

(6.1)

όπου :
Vd είναι η τιμή σχεδιασμού της δράσης επί του θεμελίου και πρέπει να περιλαμβάνει
το βάρος της θεμελίωσης, το βάρος τυχόν υλικού επανεπίχωσης και όλες τις
πιέσεις γαιών, είτε ευμενείς είτε δυσμενείς. Οι υδατικές πιέσεις οι οποίες δεν
προκαλούνται από το φορτίο της θεμελίωσης πρέπει να περιλαμβάνονται ως
δράσεις.
Rd είναι η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης (φέρουσα ικανότητα) του εδάφους και
πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο 2.4 του ΕΝ
1997-1.
Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2* που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ο υπολογισμός της
τιμής σχεδιασμού της οριακής αντίστασης (Rd) γίνεται μέσω της αντίστοιχης
χαρακτηριστικής τιμής (Rk) με επιβολή του επιμέρους συντελεστή φέρουσας
αντίστασης (γR;v) :
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Rd = Rk / γR;v
Ο επιμέρους συντελεστής φέρουσας αντίστασης (γR;v) περιλαμβάνεται στον Πίνακα
Α.5 του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1. Για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, έχει τιμή γR;v
= 1.4 (στήλη R2).
Για τον υπολογισμό του Rk πρέπει να χρησιμοποιείται μια αναγνωρισμένη αναλυτική
μέθοδος. Μπορεί να χρησιμοποιείται η ενδεικτική μέθοδος αναλυτικού υπολογισμού
για τη φέρουσα ικανότητα η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ του ΕΝ 1997-1.
Κατά τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της φέρουσας ικανότητας μιας
θεμελίωσης σε στρωσιγενείς αποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ποικιλία
ιδιοτήτων μεταξύ των στρώσεων, οι τιμές σχεδιασμού των παραμέτρων του εδάφους
πρέπει να προσδιορίζονται για κάθε στρώση. Σε περιπτώσεις όπου ένας ανθεκτικός
εδαφικός σχηματισμός υπόκειται ενός ασθενούς σχηματισμού, η φέρουσα αντίσταση
μπορεί να υπολογίζεται με χρήση των παραμέτρων διατμητικής αντοχής του
ασθενούς σχηματισμού. Στην αντίστροφη κατάσταση, θα πρέπει να γίνεται και
έλεγχος σε διάτρηση.
Αστοχία λόγω υπέρβασης της αντίστασης σε ολίσθηση
Στις περιπτώσεις όπου η φόρτιση δεν είναι κάθετη στη βάση της θεμελίωσης, οι
θεμελιώσεις πρέπει να ελέγχονται και έναντι αστοχίας λόγω ολίσθησης στη βάση.
Κατά τον έλεγχο πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη ανισότητα:
Hd ≤ Rd + Rp;d

(6.2)

όπου :
Hd είναι η τιμή σχεδιασμού της τέμνουσας (συνήθως οριζόντιας) δράσης που
ασκείται στο θεμέλιο. Πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές σχεδιασμού των
ενεργών ωθήσεων γαιών οι οποίες ασκούνται στη θεμελίωση.
Rd είναι η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης του θεμελίου σε ολίσθηση. Η Rd
πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το εδάφιο 2.4 του ΕΝ 1997-1.
Rp;d είναι η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης στην παρειά του πεδίλου, π.χ.
παθητική αντίσταση ή κάποιο ποσοστό αυτής (εφόσον βεβαίως μπορεί να
αναπτυχθεί για την οριακή μετακίνηση του πεδίλου κατά την ολίσθηση).
Οι τιμές των Rd και Rp;d θα πρέπει να είναι αντίστοιχες με το μέγεθος της μετακίνησης
που αναμένεται κατά την οριακή κατάσταση της θεωρούμενης φόρτισης. Για μεγάλες
μετακινήσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανή συμπεριφορά στον κατιόντα
κλάδο μετά τη μέγιστη αντοχή (post-peak behaviour). Η τιμή της Rp;d η οποία
επιλέγεται θα πρέπει να αντιστοιχεί στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής του έργου.
Για στραγγισμένες συνθήκες, η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής αντίστασης, Rd,
πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή του επιμέρους συντελεστή ολίσθησης (γR;h)
στην χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης του εδάφους (V’k tan δk) ως εξής:
Rd = (V’k tan δk) / γR;h

(6.3β)

Ο επιμέρους συντελεστής ολίσθησης περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α.5 του
Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1. Για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, έχει τιμή γR;h = 1.1
(στήλη R2).

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 47

Κατά τον προσδιορισμό της κατακόρυφης δράσης V'k, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
κατά πόσον οι Hk and V'k εξαρτώνται από τις δράσεις ή είναι ανεξάρτητοι των
δράσεων.
Η χαρακτηριστική τιμή της γωνίας τριβής (δk) μπορεί να θεωρείται ίση με την
χαρακτηριστική τιμή της ενεργού γωνίας διατμητικής αντίστασης στην οριακή
κατάσταση, (ϕ'cv;k), για θεμελιώσεις από έγχυτο σκυρόδεμα και ίση με (2/3 ϕ'cv;k) για
λείες προκατασκευασμένες θεμελιώσεις. Η ενεργός συνοχή c' που πιθανώς διατίθεται
θα πρέπει να αμελείται.
Για αστράγγιστες συνθήκες, η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής αντίστασης, Rd,
πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών στην αντίσταση του
εδάφους (Ac cu;k) ως εξής:
Rd = (Ac cu;k) / γR;h

(6.4β)

όπου Ac είναι η επιφάνεια επαφής του θεμελίου με το έδαφος και cu;k είναι η
χαρακτηριστική τιμή της συνοχής.
Εάν είναι δυνατόν να παρεισφρήσει νερό ή αέρας στη διεπιφάνεια επαφής μεταξύ της
θεμελίωσης και του μή-στραγγιζόμενου αργιλικού υπόβαθρου, πρέπει να γίνεται ο
εξής έλεγχος:
Rd ≤ 0,4 Vd

(6.5)

Η απαίτηση (6.5) μπορεί να αγνοηθεί μόνον εφόσον ο σχηματισμός κενού μεταξύ της
θεμελίωσης και του εδάφους εμποδίζεται λόγω υποπίεσης σε περιοχές όπου δεν
ασκείται θετική πίεση έδρασης.
Ειδικές προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται στις περιπτώσεις όπου η εκκεντρότητα
της φόρτισης υπερβαίνει το 1/3 του πλάτους ορθογωνικού πεδίλου ή το 0,6 της
ακτίνας κυκλικού θεμελίου. Οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν:
— προσεκτική επανεξέταση των τιμών σχεδιασμού των δράσεων σύμφωνα με
το εδάφιο 2.4.2 του ΕΝ 1997-1.
— επιλογή της θέσης του άκρου του θεμελίου λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές
αποκλίσεις κατά την κατασκευή του έργου.
Αστοχία λόγω ανατροπής
Στις ορισμένες περιπτώσεις (όπως π.χ. υψηλές δεξαμενές, τοίχοι αντιστηρίξεως κλπ)
είναι πιθανή η αστοχία της θεμελίωσης λόγω ανατροπής (αστοχία τύπου EQU). Στις
περιπτώσεις αυτές θα ελέγχεται ότι η τιμή σχεδιασμού της συνιστάμενης ροπής
ανατροπής (Edst,d) ως προς τον άξονα ανατροπής δεν υπερβαίνει την τιμή
σχεδιασμού της συνιστάμενης σταθεροποιητικής ροπής (Estb,d), δηλαδή :
Edst,d < Estb,d
Οι τιμές σχεδιασμού υπολογίζονται με εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών του
Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1.

2.6.2 Σχεδιασμός σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Στο εδάφιο 6.6 του ΕΝ 1997-1 περιγράφονται οι αρχές υπολογισμού των
επιφανειακών θεμελιώσεων σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας.
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Κατά τον υπολογισμό των μετατοπίσεων για σύγκριση με τα κριτήρια
λειτουργικότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται τα φορτία σχεδιασμού της οριακής
κατάστασης λειτουργικότητας.
Το δυνατό εύρος των σχετικών στροφών της θεμελίωσης πρέπει να εκτιμάται και να
συγκρίνεται με τις σχετικές οριακές τιμές των μετακινήσεων οι οποίες αναφέρονται
στο εδάφιο 2.4.9 του ΕΝ 1997-1.
Κατά τον υπολογισμό των μετατοπίσεων των θεμελιώσεων, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η συναφής εμπειρία, όπως ορίζεται στο εδάφιο 1.5.2.2 του ΕΝ 1997-1. Εάν
απαιτείται, πρέπει επίσης να εκτελούνται υπολογισμοί των μετατοπίσεων.
Σε μαλακές αργίλους πρέπει να εκτελούνται πάντοτε υπολογισμοί των μετατοπίσεων.
Για επιφανειακές θεμελιώσεις σε στιφρές / σκληρές αργίλους στις Γεωτεχνικές
Κατηγορίες 2 και 3, θα πρέπει συνήθως να εκτελούνται υπολογισμοί των
κατακόρυφων μετατοπίσεων (υποχωρήσεων).
Οι μέθοδοι, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των
υποχωρήσεων που προκαλούνται από φορτία στη θεμελίωση, παρουσιάζονται στο
εδάφιο 6.6.2 του ΕΝ 1997-1. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ευρέως αποδεκτές
μέθοδοι για την εκτίμηση των υποχωρήσεων. Οι υπολογισμοί των υποχωρήσεων
πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο την άμεση όσο και τη μεταγενέστερη υποχώρηση.
Οι ακόλουθες τρεις συνιστώσες της υποχώρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
για τον υπολογισμό των υποχωρήσεων σε μερικώς ή πλήρως κορεσμένα εδάφη:
— s0: άμεση υποχώρηση, για πλήρως κορεσμένο έδαφος λόγω διατμητικής
παραμόρφωσης υπό σταθερό όγκο και για μερικώς κορεσμένο έδαφος λόγω
διατμητικής παραμόρφωσης και μείωσης του όγκου
— s1: υποχώρηση λόγω στερεοποίησης
— s2: υποχώρηση λόγω ερπυσμού.
Για την εκτίμηση των υποχωρήσεων s0 και s1, μπορεί να εφαρμόζονται οι ενδεικτικές
μέθοδοι οι οποίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΣΤ του ΕΝ 1997-1. Θα πρέπει να
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε οργανικά εδάφη και μαλακές αργίλους, στα οποία οι
υποχωρήσεις μπορεί να παρατείνονται σχεδόν επ΄ αόριστον λόγω ερπυσμού.
Το βάθος μέχρι το οποίο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συμπιεστές στρώσεις
για τον υπολογισμό των υποχωρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα της
θεμελίωσης, τη μεταβολή της δυστροπίας του εδάφους με το βάθος και την
απόσταση των στοιχείων της θεμελίωσης. Το βάθος αυτό μπορεί να λαμβάνεται
συνήθως ως το βάθος στο οποίο η ενεργός κατακόρυφη τάση λόγω του φορτίου της
θεμελίωσης φθάνει στο 20 % της ενεργού τάσης λόγω υπερκειμένων. Σε πολλές
περιπτώσεις (με εξαίρεση πολύ μαλακούς σχηματισμούς), το βάθος αυτό μπορεί
επίσης να εκτιμηθεί κατά προσέγγιση ως 1 έως 2 φορές το πλάτος της θεμελίωσης,
αλλά μπορεί να μειωθεί για κοιτοστρώσεις μεγάλου εύρους με ελαφρά φορτία.
Για την εκτίμηση των καθιζήσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε γραμμικά είτε μήγραμμικά προσομοιώματα της δυστροπίας του εδάφους, κατά περίπτωση.
Πρέπει να εκτιμώνται οι διαφορικές υποχωρήσεις και οι σχετικές στροφές,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατανομή των φορτίων όσο και την πιθανή
μεταβλητότητα του εδάφους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν οδηγούν στην εμφάνιση
κάποιας οριακής κατάστασης λειτουργικότητας. Οι διαφορικές υποχωρήσεις οι οποίες
υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυστροπία του φορέα τείνουν να είναι
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υπερεκτιμημένες. Για την τεκμηρίωση μειωμένων τιμών των διαφορικών
υποχωρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλυση της αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορικές υποχωρήσεις οι οποίες
προκαλούνται από τη μεταβλητότητα του εδάφους, εκτός εάν η ανάπτυξή τους
παρεμποδίζεται από τη δυστροπία του φορέα.
Για επιφανειακές θεμελιώσεις σε φυσικό έδαφος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι
συνήθως συμβαίνει κάποια διαφορική υποχώρηση, ακόμα και όταν σύμφωνα με τους
υπολογισμούς προβλέπεται μόνο ομοιόμορφη υποχώρηση.
Η στροφή θεμελίωσης υπό έκκεντρη φόρτιση θα πρέπει να εκτιμάται με θεώρηση
γραμμικής κατανομής της εφαρμοζόμενης πίεσης και με υπολογισμό της
υποχώρησης στα γωνιακά σημεία της θεμελίωσης, χρησιμοποιώντας την κατανομή
της κατακόρυφης τάσης στο έδαφος κάτω από κάθε γωνιακό σημείο και τις μεθόδους
υπολογισμού των υποχωρήσεων οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω.
Για συμβατικές κατασκευές οι οποίες εδράζονται σε αργίλους, θα πρέπει να
υπολογίζεται ο λόγος της φέρουσας ικανότητας του εδάφους (με την αρχική
αστράγγιστη διατμητική αντοχή) προς την εφαρμοζόμενη φόρτιση λειτουργικότητας.
Εάν ο λόγος αυτός είναι μικρότερος του 3, θα πρέπει πάντα να υπολογίζονται οι
υποχωρήσεις. Εάν ο λόγος είναι μικρότερος του 2, οι υπολογισμοί θα πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη τις μή-γραμμικές επιδράσεις της δυστροπίας στο έδαφος.
Παράδειγμα Εφαρμογής : Έλεγχος επάρκειας πεδίλου έναντι φέρουσας
ικανότητας και ολίσθησης στη βάση.
Ορθογωνικό πέδιλο με τα εξής χαρακτηριστικά :
Πλάτος : Β = 3m , Μήκος : L = 4m
Βάθος έδρασης από την επιφάνεια : D = 1m
Χαρακτηριστικές τιμές των ακόλουθων μεγεθών :
Eιδικό βάρος εδάφους πάνω από τη στάθμη έδρασης : γ1 = 20 kN/m3
Eιδικό βάρος εδάφους κάτω από τη στάθμη έδρασης (δεν υπάρχει στάθμη
υπογείου ορίζοντα) : γ2 = 20 kN/m3
Ενεργός γωνία τριβής του εδάφους : φ' = 28ο
Ενεργός συνοχή του εδάφους : c' = 10 kPa
Χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων στη στάθμη έδρασης του πεδίλου (ως προς
το κέντρο του) :
Κατακόρυφη μόνιμη (persistent) δράση : Gk = 1800 kN
Κατακόρυφη πρόσκαιρη (transient) δράση : Qk = 350 kN
Οριζόντια μόνιμη (persistent) δράση κατά το πλάτος : ΗΒGk = 360 kN
Οριζόντια πρόσκαιρη (transient) δράση κατά το πλάτος : ΗΒQk = 70 kN
Οριζόντια μόνιμη (persistent) δράση κατά το μήκος : ΗLGk = 0 kN
Οριζόντια πρόσκαιρη (transient) δράση κατά το μήκος : ΗLQk = 0 kN
Ροπή λόγω μόνιμων δράσεων (κατά το πλάτος Β) : MΒG,k = 1080 kNm
Ροπή λόγω μόνιμων δράσεων (κατά το μήκος L) : MLG,k = 0 kNm
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Ροπή λόγω πρόσκαιρων δράσεων (κατά το πλάτος Β) : MΒQ,k = 210 kNm
Ροπή λόγω πρόσκαιρων δράσεων (κατά το μήκος L) : MLQ,k = 0 kNm
Επιφόρτιση στην επιφάνεια του εδάφους (ευμενής δράση) : qk = 0
1. Υπολογισμός παραμέτρων των δράσεων στη βάση του πεδίλου :
Οι επιμέρους συντελεστές λαμβάνονται από τους Πίνακες Α.3 και Α.5 του
Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1 (στήλη Α1, για τον Τρόπο Ανάλυσης 2*).
Τιμή σχεδιασμού της κατακόρυφης δράσης επί του πεδίλου :
Εd = Vd = γG Gk + γQ Qk = 1.35 x 1800 + 1.50 x 350 = 2955 kN
Τιμή σχεδιασμού της οριζόντιας δράσης επί του πεδίλου (κατά το πλάτος) :
ΗΒd = γG ΗΒGk + γQ ΗΒQk = 1.35 x 360 + 1.50 x 70 = 591 kN
Τιμή σχεδιασμού της οριζόντιας δράσης επί του πεδίλου (κατά το μήκος) :
ΗLd = γG ΗLGk + γQ ΗLQk = 0 kN
Τιμή σχεδιασμού της ροπής (κατά το πλάτος Β) :
ΜΒd = γG MΒG,k + γQ MΒQ,k = 1.35 x 1080 + 1.50 x 210 = 1773 kN
Τιμή σχεδιασμού της ροπής (κατά το μήκος L) :
ΜLd = γG MLG,k + γQ MLQ,k = 0 kN
2. Υπολογισμός της οριακής αντίστασης του εδάφους (οριακή φέρουσα
ικανότητα) στη βάση του πεδίλου :
Υπολογισμοί με τη μέθοδο που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ του ΕΝ 1997-1 με
χρήση χαρακτηριστικών τιμών (Τρόπος Ανάλυσης DA-2*) :
Εκκεντρότητα (χαρακτηριστική τιμή) της φόρτισης κατά το πλάτος :
eBk = MBk / Vk = (1080+210) / (1800+350) = 0.6m
Εκκεντρότητα της φόρτισης κατά το μήκος :
eLk = MLk / Vk = 0
Λοξότητα της φόρτισης ως προς την κατακόρυφο (κατά το πλάτος B) :
tan (θBk) = ΗBκ / Vκ = (360+70) / (1800 + 350) = 0.20 ⇒ θBk = 11.31o
Λοξότητα της φόρτισης ως προς την κατακόρυφο (κατά το μήκος L) :
tan (θLk) = ΗLk / Vk = 0 ⇒ θLk = 0
Οι απομειωμένες διαστάσεις του πεδίλου προκύπτουν από τις σχέσεις :
Β’ = Β – 2 eBk = 3 – 2 x 0.60 = 1.80m , L’ = L – 2 eLk = 4m, Α’ = Β’ L’ = 7.2 m2
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Χαρακτηριστική τιμή της οριακής πίεσης (pu) :

1
pu = c N c sc ic + ( q + γ 1′D ) N q sq iq + γ 2′ B′ Nγ sγ iγ
2

(Εx 1.1)

Η ανωτέρω σχέση προέκυψε από τη σχέση (D.2) του Παραρτήματος Δ του ΕΝ 19971, θεωρώντας του συντελεστές bi = 1 (μηδενική λοξότητα της βάσης του πεδίλου).
Οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας Νi προκύπτουν από την χαρακτηριστική τιμή
της γωνίας τριβής του εδάφους (φ' = 28ο) μέσω των σχέσεων :

Nq = e π tanϕ' tan2 (45.+ ϕ'/2) = 14.720
Nc = (Nq - 1) / tan ϕ' = 25.803
Nγ = 2 (Nq- 1) tan ϕ' = 14.590
Οι συντελεστές σχήματος προκύπτουν από τις σχέσεις :
sq = 1 + (B' / L' ) sin ϕ' = 1.2113
sγ = 1 – 0.3 (B'/L‘ ) = 0.8650
sc = (sq Nq -1) / (Nq - 1) = 1.2267
Οι συντελεστές απόκλισης του φορτίου (iq , iγ , ic) προκύπτουν από τις σχέσεις :
m = mB = [2 + (B '/ L' )]/[1 + (B' / L' )] = 1.6897
και :
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iq = [1 - H/(V + A' c' cot ϕ')]m

(Ex 1.2)

iγ = [1 - H/(V + A' c' cot ϕ')]m+1
ic = iq - (1 - iq) / (Nc tan ϕ' )
όπου Η και V είναι η οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα της χαρακτηριστικής τιμής
της οριακής αντίστασης του πεδίλου, και υπολογίζονται από τις σχέσεις :
V = pu B’ L’

και

H = V tan(θΒ)

(Ex 1.3)

Συνεπώς οι συντελεστές απόκλισης του φορτίου (iq , iγ , ic) δεν μπορούν να
υπολογισθούν ευθέως, επειδή εξαρτώνται από το pu (που δεν είναι γνωστό).
Η μέθοδος επίλυσης είναι δοκιμαστική, θεωρώντας αρχικά iq = iγ = ic = 1,
υπολογίζοντας το pu από τη σχέση (Ex 1.1), υπολογίζοντας τα V και H από τις
σχέσεις (Ex 1.3) και υπολογίζοντας τους συντελεστές (iq , iγ , ic) από τις σχέσεις (Ex
1.2). Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται με τις νέες τιμές των (iq , iγ , ic) μέχρις
ότου οι υπολογιζόμενες τιμές του (pu) συγκλίνουν.
Στην προκείμενη περίπτωση, οι τελικές τιμές σύγκλισης είναι :
iq = 0.6949 ,

iγ = 0.5602 , ic = 0.6727

και η χαρακτηριστική τιμή της οριακής πίεσης είναι : pu,k = pu = 588 kPa
Οπότε, η χαρακτηριστική τιμή της οριακής αντίστασης του εδάφους είναι :
Vu,k = pu B’ L’ = 588 x 1.80 x 4 = 4233 kN
Υπολογισμός της τιμής σχεδιασμού της οριακής (κατακόρυφης) αντίστασης κατά τον
Τρόπο Ανάλυσης DA-2* :
Rd = Rk / γR = Vu,k / γR,v = 4233 / 1.40 = 3024 kN
όπου ο επιμέρους συντελεστής αντίστασης (γR,v) λήφθηκε από τον Πίνακα Α.5 (στήλη
R2 για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*) του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1.
Ο έλεγχος αστοχίας λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του πεδίλου γίνεται
μέσω της σχέσης (6.1) : Vd ≤ Rd , όπου Vd = 2955 kN είναι η τιμή σχεδιασμού της
δράσης επί του θεμελίου (όπως υπολογίσθηκε ανωτέρω), δηλαδή :
Vd = 2955 kN

≤

3024 kN = Rd

Επειδή η ανισότητα ισχύει, το πέδιλο είναι επαρκές έναντι υπέρβασης της οριακής
φέρουσας ικανότητας.
Υπολογισμός του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) του πεδίλου :
FS = Rk / Vk = 4233 / (1800 + 350) = 1.97
Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) του
πεδίλου είναι : FS = γF γR;v ≈ 1.40 x 1.40 = 1.96
Σημείωση : Στην ανωτέρω σχέση (Ex. 1.2), οι τιμές των Η και V είναι η οριζόντια και
κατακόρυφη συνιστώσα της χαρακτηριστικής τιμής της οριακής αντίστασης του
πεδίλου κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2* (DA-2*) που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, επειδή
κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2* εφαρμόζεται η σχέση (3β) κατά τον υπολογισμό του Rd.
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Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2 (DA-2), τα Η και V είναι οι τιμές σχεδιασμού της οριακής
αντίστασης επειδή κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2 εφαρμόζεται η σχέση (3γ) κατά τον
υπολογισμό του Rd.
3. Έλεγχος έναντι αντίστασης σε ολίσθηση :
Κατά τον έλεγχο έναντι ολίσθησης πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη ανισότητα
(6.2):
Hd ≤ Rd + Rp;d

(6.2)

Ο έλεγχος γίνεται κατά το πλάτος Β του πεδίλου (αφού κατά το μήκος του πεδίλου οι
οριζόντιες δράσεις είναι μηδέν). Συντηρητικά (λόγω μικρού βάθους της θεμελίωσης)
θεωρείται ότι η παθητική αντίσταση στην παρειά του πεδίλου είναι αμελητέα : Rp;d =
0.
Τιμή σχεδιασμού της οριζόντιας δράσης επί του πεδίλου (κατά το πλάτος) :
Ηd = γG ΗΒGk + γQ ΗΒQk = 1.35 x 360 + 1.50 x 70 = 591 kN
Για στραγγισμένες συνθήκες, η τιμή σχεδιασμού της διατμητικής αντίστασης
υπολογίζεται από τη σχέση (Τρόπος Ανάλυσης 2*) :
Rd = (Vk tan δk) / γR;h

(6.3β)

όπου Vk είναι η χαρακτηριστική τιμή της κατακόρυφης δράσης επί του πεδίλου δηλαδή:
Vk = Gk + Qk = 1800 + 350 = 2150 kN
Σημείωση : Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2 (DA-2), η σχέση (6.3β) γράφεται : Rd = (Vd
tan δk) / γR;h , επειδή κατά τον Τρόπο Ανάλυσης 2 εφαρμόζεται η σχέση (3γ) κατά τον
υπολογισμό του Rd. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης
DA-2* κατά τον οποίο : Rd = (Vk tan δk) / γR;h .
Ο επιμέρους συντελεστής ολίσθησης (γR;h) περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α.5 του
Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1. Για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, έχει τιμή γR;h = 1.1
(στήλη R2).
Η χαρακτηριστική τιμή της γωνίας τριβής (δκ) θεωρείται ίση με την χαρακτηριστική
τιμή της ενεργού γωνίας διατμητικής αντίστασης στην οριακή κατάσταση, (ϕ'cv;k), για
θεμελιώσεις από έγχυτο σκυρόδεμα. Συνεπώς : δκ = 28 o, οπότε :
Rd = [ 2150 x tan(28) ] / 1.1 = 1039.25 kN
Άρα η σχέση ελέγχου (ανισότητα 6.2) ισχύει αφού :
Hd = 591 ≤ 1039.25 + 0 = Rd + Rp;d
Επειδή η ανισότητα ισχύει, το πέδιλο είναι επαρκές έναντι υπέρβασης της αντίστασης
σε ολίσθηση.
Υπολογισμός του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) του πεδίλου σε
ολίσθηση :
FS = Rk / Hk = [ 2150 x tan(28) ] / (360 + 70) = 2.66
Η ελάχιστη αποδεκτή τιμή του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) του
πεδίλου σε ολίσθηση είναι : FS = γF γR;h ≈ 1.40 x 1.10 = 1.54
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2.7 Θεμελιώσεις με πασσάλους
2.7.1 Γενικές Αρχές
Κατά τον σχεδιασμό θεμελιώσεων με πασσάλους απαιτείται ο έλεγχος έναντι
οριακών καταστάσεων, βασικοί τύποι των οποίων είναι οι ακόλουθοι :
¾ Οριακές καταστάσεις αστοχίας :
 Τύπου GEO : Αστοχία στην διεπιφάνεια πασσάλου-εδάφους λόγω υπέρβασης
της θλιπτικής αξονικής φέρουσας ικανότητας του πασσάλου
 Τύπου GEO : Εξόλκευση πασσάλου λόγω υπέρβασης της εφελκυστικής
αξονικής φέρουσας ικανότητας
 Τύπου GEO : Αστοχία του εδάφους γύρω από τον πάσσαλο λόγω εγκάρσιων
φορτίων
 Τύπου STR : Δομικού τύπου αστοχία του πασσάλου σε θλίψη, εφελκυσμό ή
κάμψη
 Συνδυασμένη αστοχία εδάφους και πασσάλου
 Απώλεια συνολικής ευστάθειας του εδάφους που περιβάλλει τον πάσσαλο
(π.χ. μέσω κύκλου ολισθήσεως)
¾ Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας :
 Υπερβολικές καθιζήσεις ή ανυψώσεις μεμονωμένου
πασσαλομάδας
 Πλευρικές μετατοπίσεις πέραν των ανεκτών ορίων
 Μη αποδεκτές ταλαντώσεις

πασσάλου

ή

Στους πασσάλους, οι οριακές καταστάσεις STR και GEO αποτελούν τις
συνηθέστερες και σπουδαιότερες οριακές καταστάσεις αστοχίας, εξετάζονται δε
παραλλήλως - συγχρόνως, δεδομένου ότι δεν είναι πάντα σαφές αν κατά τη συνεχή
αύξηση π.χ. των εξωτερικών φορτίσεων επί της θεμελιώσεως θα προηγηθεί αστοχία
του εδάφους, ή αστοχία της θεμελιώσεως ως δομικού στοιχείου, ή συγχρόνως θα
αστοχήσει και το έδαφος και το δομικό στοιχείο.
Κατά την ανάλυση πασσάλων έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας εφαρμόζονται
οι εξής επιμέρους συντελεστές (που έχουν ληφθεί από το Παράρτημα Α του ΕΝ
1997-1):
Πίνακας Α.3

Επί μέρους συντελεστές επί των δράσεων (γF)
ή επί των αποτελεσμάτων των δράσεων (γE)

Δράση

Συμβολισμός

Ομάδα Συντελεστών
A1

A2

Μόνιμη

Δυσμενής
Ευμενής

γG

1,35
1,00

1,00
1,00

Μεταβλητή

Δυσμενής
Ευμενής

γQ

1,50
0

1,30
0
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Πίνακας Α.6

Επί μέρους συντελεστές επί της αντοχής (γR) για
εμπηγνυομένους πασσάλους
Αντοχή

Συμβολισμός

Ομάδα Συντελεστών
R1

R2

R3

R4

Αιχμής

γb

1,00

1,10

1,00

1,30

Εκ πλευρικών τριβών (θλιπτικά φορτία)
φορτία)

γs

1,00

1,10

1,00

1,30

Συνολική (θλίψη)
θλίψη)

γt

1,00

1,10

1,00

1,30

Εκ πλευρικών τριβών - Εφελκυσμός

γs,t

1,25

1,15

1,10

1,60

Πίνακας Α.7

Επί μέρους συντελεστές επί της αντοχής (γR) για
πασσάλους εκσκαφής
Αντοχή

Συμβολισμός

Ομάδα Συντελεστών
R1

R2

R3

R4

Αιχμής

γb

1,25

1,10

1,00

1,60

Εκ πλευρικών τριβών (θλιπτικά φορτία)
φορτία)

γs

1,00

1,10

1,00

1,30

Συνολική (θλίψη)
θλίψη)

γt

1,15

1,10

1,00

1,50

Εκ πλευρικών τριβών - Εφελκυσμός

γs,t

1,25

1,15

1,10

1,60

Σχετικώς με τους επί μέρους συντελεστές, σημειώνονται συμπληρωματικώς τα εξής:
¾ Για τους πασσάλους εκσκαφής του ειδικού τύπου ελικοειδούς διατρήσεως (flight
auger) δίδεται ιδιαίτερος Πίνακας συντελεστών R με τιμές ελαφρώς
απομειωμένες, σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, έναντι των τιμών για πασσάλους
δια εκσκαφής, γενικώς.
¾ Οι τιμές των Πινάκων είχαν την έννοια των προτεινόμενων από τον EC-7, ως
αντιπροσωπευτικές και ρεαλιστικές τελούσαν όμως υπό την αίρεση της
προσαρμογής τους σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα έγιναν
αποδεκτές, όπως προτάθηκαν.
Στην Ελλάδα, η ανάλυση των θεμελιώσεων με πασσάλους γίνεται με τον Τρόπο
Ανάλυσης 2* (DA-2*) κατά τον οποίο γίνεται χρήση των στηλών «Α1», «Μ1» και
«R2» στους ανωτέρω Πίνακες.

2.7.2 Αξονική φόρτιση πασσάλων
1. Αξονική θλιπτική φόρτιση
Για μεμονωμένο πάσσαλο φορτιζόμενο από θλιπτική, αξονική φόρτιση ή και για
ομάδα πασσάλων, ο έλεγχος επάρκειας έναντι οριακής κατάστασης αστοχίας γίνεται
μέσω της σχέσης :
Fc,d ≤ Rc,d
όπου Fc,d: η τιμή σχεδιασμού του αξονικού θλιπτικού φορτίου στην κεφαλή του
πασσάλου.
Rc,d: η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης (φέρουσας ικανότητας) του πασσάλου
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Η αντίσταση σχεδιασμού Rc,d υπολογίζεται από την χαρακτηριστική τιμή της
αντίστασης (Rc,k) με εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών γR που δίδονται στους
Πίνακες Α.6 και Α.7. δηλαδή : Rc,d = Rc,k / γR .
Η χαρακτηριστική αντοχή Rc,k επέχει ουσιαστικώς τη θέση του οριακού φορτίου υπό
θλιπτική φόρτιση, αλλά σύμφωνα με τη λογική επιλογής των χαρακτηριστικών τιμών
απαιτείται προσεκτική-συντηρητική επιλογή του μεγέθους αυτού. Όπως λοιπόν είναι
σαφές, προκειμένου να ελεγχθεί η ισχύς της ανωτέρω ανισώσεως απαιτείται η
εκτίμηση της χαρακτηριστικής αντοχής, Rc,k. Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνει:
•

Από στατικές δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων

•

Με υπολογισμούς που έχουν ως βάση αποτελέσματα γεωτεχνικών δοκιμών
και συγκεκριμένα :
¾ Από άμεσες συσχετίσεις με αποτελέσματα επί τόπου δοκιμών (SPT, CPT,
PT)
¾ Βάσει των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων (π.χ. cuk), με
συνεκτίμηση εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών.

•

Από αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών δυναμικών φορτίσεων

1.1. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων στατικών δοκιμαστικών φορτίσεων
Στην παράγραφο 7.6.2.2 του ΕΝ 1997-1 αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
εκτελέσεως στατικών, δοκιμαστικών φορτίσεων πασσάλων. Για κάθε μία από τις (n)
δοκιμές που εκτελούνται για ένα συγκεκριμένο έργο (συνήθως για n≥2) με κατάλληλη
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτει το αντίστοιχο, οριακό φορτίο πασσάλου,
όπως μετρήθηκε που συμβολίζεται με Rc,m. Από τις n λοιπόν δοκιμές, προκύπτουν
ισάριθμα φορτία Rc,m από τα οποία υπολογίζεται η μέση τιμή (Rc,m)mean, καθώς και η
ελάχιστη (Rc,m)min. Η χαρακτηριστική αντοχή Rc,k προκύπτει βάσει των λεγομένων
συντελεστών συσχετίσεως ξ1 και ξ2 (Πίνακας Α.9 του ΕΝ 1997-1) με εφαρμογή του
τύπου:
Rc,k = Min {(Rc,m)mean / ξ1 ; (Rc,m)min / ξ2 }

Πίνακας Α.9 Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της
χαρακτηριστικής αντοχής από δοκιμαστικές φορτίσεις
Συντελεστές ξ για n=

1

2

3

4

≥5

ξ1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

ξ2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις θεμελιώσεων με επαρκή ακαμψία και αντοχή, ώστε
να είναι δυνατή η ανάπτυξη μηχανισμού ανακατανομής των φορτίσεων εντός μιας
πασσαλομάδας, επιτρέπεται η εφαρμογή απομειωμένων τιμών των συντελεστών ξ,
και συγκεκριμένα οι προκύπτοντες συντελεστές ξ1 και ξ2 , από τον Πίνακα Α.9
διαιρούνται δια 1,10 υπό την προϋπόθεση ότι η τελική τους τιμή δε μπορεί να ληφθεί
μικρότερη από 1,00.
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Στη συνέχεια, η αντοχή σχεδιασμού Rc,d υπολογίζεται από τη χαρακτηριστική αντοχή
Rc,k βάσει του τύπου: Rc,d= Rc,k/ γt, όπου γR= γt είναι ο επί μέρους συντελεστής επί
της συνολικής αντοχής Rc,k (Πίνακες Α.6, Α.7).
Στις περιπτώσεις όπου εκ των δοκιμαστικών φορτίσεων είναι δυνατή η χωριστή
εκτίμηση της χαρακτηριστικής αντοχής βάσεως (Rb,k) και πλευρικής τριβής (Rs,k),
τότε:
Rc,k = Rb,k + Rs,k
Eν συνεχεία, η εκτίμηση της αντοχής σχεδιασμού γίνεται μέσω των επί μέρους
συντελεστών επί της αντοχής, γR (Πίνακες Α.6, Α.7) κατά τις σχέσεις:
Rc,d= Rb,k/γb + Rs,k/γs

ή

Rc,d= Rc,k/ γt

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C – 1 : Έλεγχος επάρκειας πασσάλου μέσω στατικών δοκιμαστικών
φορτίσεων (Design example 4, Eurocode 7 Workshop, 2005)
Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως διαμέτρου 0,40m και μήκους 15 μέτρων.
Δίνονται τα αποτελέσματα δύο δοκιμαστικών φορτίσεων σε όμοιους πασσάλους, ως
κατωτέρω :
Αποτελέσματα δοκιμαστικών
φορτίσεων πασσάλων
Φορτίο
(ΜΝ)
ΜΝ)

Καθίζηση
(mm)
Πάσσαλος 1

Καθίζηση
(mm)
Πάσσαλος 2

0
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
5.6
6.0
6.4

0
2.1
3.6
5.0
6.2
10.0
18.0
40.0
63.0
100.0

0
1.2
2.1
2.9
4.1
7.0
14.0
26.0
40.0
56.0
80.0

Ζητείται ο απαιτούμενος αριθμός πασσάλων για την ανάληψη των εξής φορτίων
(χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων επί της ομάδας πασσάλων):
Μόνιμα:

Gk = 20,0MN

Μεταβλητά: Qk = 5,0MN
Ως κριτήριο επιλογής του οριακού φορτίου από την δοκιμαστική φόρτιση θεωρείται η
καθίζηση s = 10% B = 40mm. Συνεπώς :
Από την δοκιμαστική φόρτιση 1: Οριακό φορτίο = 5,00 ΜΝ
Από την δοκιμαστική φόρτιση 2: Οριακό φορτίο = 5,60ΜΝ
(Rc,m)mean=5,30MN και (Rc,m)min=5,00MN
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Υποθέτουμε κεφαλόδεσμο χωρίς δυνατότητα ανακατανομής φορτίων. Για n=2 : ξ1=
1,30 και ξ2= 1,20. Συνεπώς :
Rc,k = Min {(Rc,m)mean/ξ1;(Rc,m)min/ξ2} = min {5,30/1,30; 5,00/1,20} = 4,077 ΜΝ
Rc,d = Rc,k / γt = 4,077 / 1,10 = 3,706 MN
Fc,d = 1,35*Gk + 1,50*Qk = 1,35 x 20,0 + 1,50 x 5,0 = 34,50MN
Υποθέτοντας επαρκείς αξονικές αποστάσεις μεταξύ των πασσάλων (ώστε ο
συντελεστής αποδοτικότητας να είναι ίσος με την μονάδα (Εf=1), ο απαιτούμενος
αριθμός των πασσάλων είναι : n = 34,50 / 3,706 = 9,30 δηλαδή 10 πάσσαλοι.
Εάν θεωρηθεί ότι ο κεφαλόδεσμος έχει επαρκή ακαμψία ώστε να υπάρχει
δυνατότητα αναδιανομής των φοτίων μεταξύ των πασσάλων της ομάδα, τότε :
ξ1 = 1,30/1,10 = 1,18
Άρα

ξ2 = 1,20/1,10 = 1,09

Rc,k = min {5,30/1,18; 5,00/1,09} = 4,49ΜΝ και Rc,d = 4,49/1,10 = 4,08MN

Απαραίτητος αριθμός πασσάλων :
n = Fc,d / Rc,d = 34,50 / 4,08 = 8,46 δηλαδή 9 πάσσαλοι

1.2. Αξιοποίηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικών δοκιμών
Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ΄΄γεωτεχνικών δοκιμών΄΄ (ground tests), από τα
αποτελέσματα των οποίων είναι δυνατή η εκτίμηση ης χαρακτηριστικής αντοχής του
μεμονωμένου πασσάλου υπό θλιπτική φόρτιση, είναι οι επί τόπου δοκιμές στατικής
πενετρομετρήσεως (CPT), πρεσσιομετρήσεως (PT) και προτύπου δοκιμής
διεισδύσεως (SPT) με ή χωρίς συνεκτίμηση εργαστηριακών δοκιμών. Η αξιοποίηση
τέτοιων αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής τιμής
της μοναδιαίας αντίστασης βάσης του πασσάλου, (qb,k) (δηλαδή της αντίστασης
βάσεως ανά μονάδα επιφανείας βάσεως), καθώς και των χαρακτηριστικών τιμών της
οριακής τάσεως συναφείας (qs,i,k) (δηλαδή της ανά μονάδα επιφανείας αντοχής
πλευρικών τριβών), σε κάθε στρώση i. Η επιλογή των χαρακτηριστικών τιμών
αντοχής βάσεως Rb,k, αντοχής πλευρικών τριβών Rs,k και συνολικής αντοχής Rc,k,
μπορεί να γίνει με τη μεθοδολογία των συντελεστών συσχετίσεως ξ ή ανεξαρτήτως
αυτής, ως εξής:
α) Χαρακτηριστική αντοχή βάσει συντελεστών συσχετίσεως :
Από κάθε ΄΄θέση΄΄ εκτελέσεως επιτόπου δοκιμών, προκύπτει η αντίστοιχη
(γεωτεχνική) τομή αποτελεσμάτων, ο δε συνολικός αριθμός (n) των ΄΄θέσεων΄΄ των
δοκιμών υπεισέρχεται στους συντελεστές συσχετίσεως κατ΄ ανάλογο τρόπο με αυτόν
της προηγούμενης παραγράφου. Επί παραδείγματι, αν εκτελεσθούν 5 στατικές
πενετρομετρήσεις σε ισάριθμες θέσεις, τότε n=5 και για κάθε μία πενετρομέτρηση
προκύπτει το διάγραμμα μεταβολής της αντοχής κώνου qc μετά του βάθους. Το
διάγραμμα αυτό, στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί και τη (γεωτεχνική) τομή των
αποτελεσμάτων.
Από κάθε (γεωτεχνική) τομή αποτελεσμάτων, με εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου
υπολογίζονται η οριακή αντοχή αιχμής Rb,cal και η οριακή αντοχή εκ πλευρικών
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τριβών Rs,cal. Στη συγκεκριμένη θέση τομής αποτελεσμάτων
υπολογιστική, οριακή αντοχή του μεμονωμένου πασσάλου είναι :

η

συνολική,

Rc,cal = Rb,cal + Rs,cal
Τα ανωτέρω επαναλαμβάνονται για τις (n) θέσεις των δοκιμών και υπολογίζεται η
μέση τιμή (Rc,cal)mean και η ελάχιστη τιμή (Rc,cal)min της συνολικής υπολογιστικής
αντοχής Rc,cal μεταξύ των (n) δοκιμών. Στη συνέχεια υπολογίζεται η χαρακτηριστική
τιμής της οριακής αντοχής με χρήση των συντελεστών συσχετίσεως ξ3 και ξ4 που
δίδονται από τον Πίνακα Α.10 :
Rc,k = Min { (Rc,cal)mean / ξ3 ; (Rc,cal)min / ξ4 }
Πίνακας Α.10 Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της
χαρακτηριστικής αντοχής από γεωτεχνικές δοκιμές
Συντελεστές ξ για n=

1

2

3

4

5

ξ3

1,40

1,35

1,33

1,31

1,29

1,27 1,25

ξ4

1,40

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12 1,08

7

10

Σε περίπτωση εφαρμογής αναλυτικής μεθόδου εκτιμήσεως των μεγεθών Rb,k, Rs,k
και Rc,k βάσει ερμηνείας ή αποτελεσμάτων επιτόπου δοκιμών, οι σχετικές
αβεβαιότητες της υπολογιστικής μεθόδου μπορούν να ενσωματώνονται σε ένα
συντελεστή προσομοιώσεως (model factor) γm≥1 ο οποίος απομειώνει την
χαρακτηριστική τιμή :
Rc,k = (1 / γm) x Min { (Rc,cal)mean / ξ3 ; (Rc,cal)min / ξ4 }
Eν συνεχεία, η εκτίμηση της αντοχής σχεδιασμού γίνεται μέσω των επί μέρους
συντελεστών επί της αντοχής, γR (Πίνακες Α.6, Α.7) κατά τις σχέσεις:
Rc,d= Rb,k/γb + Rs,k/γs

ή

Rc,d= Rc,k/ γt

Στο ακόλουθο παράδειγμα C-2 εφαρμόζεται η μεθοδολογία εκτιμήσεως της
χαρακτηριστικής αντοχής πασσάλου εκτοπίσεως σε μή συνεκτικό εδαφικό
σχηματισμό μέσω των συντελεστών συσχετίσεως για n=3 γεωτεχνικές δοκιμές.
Θεωρείται μοναδιαία τιμή του συντελεστή προσομοιώσεως γm=1.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C–2: Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας πασσάλου από γεωτεχνικές
δοκιμές CPT

Πάσσαλος δι’ εκτοπίσεως διαμέτρου 0,50m καιμήκους 11 μέτρων. Για τον
υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας του πασσάλου εκτελέσηκαν τρεις (n=3)
στατικές πενετρομετρήσεις με τα εξής αποτελέσματα :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕΝΕΤΡΟΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
CPT 1
CPT 2
CPT 3

Συνεπώς : (Rc,cal)mean = 2645 KN

Rb,cal
(KN)
2352
1528
1548

Rs,cal
(KN)
879
711
919

Rc,cal
(KN)
3231
2239
2467

και (Rc,cal)min = 2239 KN

Rc,k = Min{(Rc,cal)mean/ξ3;(Rc,cal)min/ξ4}
Για n=3 : ξ3=1,33 και ξ4=1,23, οπότε : Rc,k = Min {1989 ; 1820} = 1820KN
Τρόπος Ανάλυσης 2 :

Rc,d = Rc,k / γt = 1820 / 1,1 = 1645 KN

β) Χαρακτηριστική αντοχή από γεωτεχνικές δοκιμές - Εναλλακτική μέθοδος
Οι χαρακτηριστικές τιμές qb,k και qs,i,k και οι βάσει αυτών τιμές Rb,k, Rs,k μπορούν
εναλλακτικώς να υπολογισθούν βάσει των αποτελεσμάτων επί τόπου ή
εργαστηριακών δοκιμών με διαδικασία έμμεσης εκτιμήσεως είτε την εφαρμογή
στατικών τύπων. Συνήθως, τούτο γίνεται με τη θεώρηση μιας μέσης,
αντιπροσωπευτικής, γεωτεχνικής τομής που συνοδεύεται από αντιπροσωπευτικά
αποτελέσματα επί τόπου δοκιμών, καθώς και αντίστοιχα αποτελέσματα
εργαστηριακών δοκιμών.
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Ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών τιμών αντοχής Rb,k, Rs,k καθώς και της αντοχής
σχεδιασμού Rc,d γίνεται ως κατωτέρω :
Rb,k = Ab qb,k
Rs,k = Σ Rs,i = Σ (As,i qs,i,k )
Rc,d = (1 / γm) [ Rb,k/γb + Rs,k/γs ]
Όπου:
qb,k = χαρακτηριστική τιμή της μοναδιαίας αντίστασης αιχμής του πασσάλου
Ab = εμβαδόν αιχμής του πασσάλου
qs,i,k = χαρακτηριστική τιμή της τάσεως συναφείας στην παράπλευρη επιφάνεια της i
στρώσεως
Αs,i = εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του πασσάλου στη στρώση (i)
γm = συντελεστής προσομοίωσης (καλύπτει τις πρόσθετες αβεβαιότητες που
εισάγονται μέσω των μεθόδων εκτιμήσεως και υπολογισμών)
Τιμές του συντελεστή προσομοιώσεως
1997-1 :

γm κατά το Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ

Τρόπος υπολογισμού
χαρακτηριστικών αντοχών
•qb,k, qs,k
μέσω συντελεστών συσχετίσεως ξ
(π.χ από δοκιμές SPT, CPT κ.λ.π)
•qb,k, qs,k υπολογίζονται από
εργαστηριακές δοκιμές είτε επί τόπου
χωρίς συντελεστές συσχετίσεως

Προτεινόμενη τιμή

γm = 1,00

γm = 1,30

Η εφαρμογή της εναλλακτικής μεθόδου δίδεται στο ακόλουθο Παράδειγμα C-3, το
οποίο επιλύθηκε αρχικώς από τον R.Frank (Evaluation of Eurocode 7 - Two pile
foundation examples), με διαφορετική μεθοδολογία.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C – 3 (FRANK, 2006:

Evaluation of Eurocode 7 – Two pile foundation

examples)

Πάσσαλος δι’ εκσκαφής διαμέτρου 0,60m
γ=24KN/m3.

από σκυρόδεμα ειδικού βάρους

Φορτίσεις: Μόνιμες Gk =1200KN, Μεταβλητές Qk = 200KN
Ζητείται: Το μήκος L του πασσάλου
Εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 με εφαρμογή της αναλυτικής μεθοδολογίας του
νέου DIN 1054 (παλαιότερα DIN 4014).
Φορτίο σχεδιασμού: Fc,d = 1,35 * Gk + 1,50 * Qk = 1920 KN
Υπολογισμός αντοχής πασσάλου (χαρακτηριστική τιμή και τιμή σχεδιασμού) :
Αναγωγή σε ισοδύναμη αντοχή κώνου: qc = 0,4N = 10,0MPa, οπότε κατά το DIN
1054 : qb,k = 2,00 MPa και qs,k = 0,08 MPa
Χαρακτηριστική αντοχή (φορτία) :
Rb,k = (π * 0,602 / 4) * 2000 = 565ΚΝ
Rs,k = π * 0,60 * L * 80 = 150,8 * L
Rd = (1/ γm ) * [ Rb,k / γb + Rs,k / γs ]
γb = γs = 1,10 (Πίνακας Α.7) και συντελεστής προσομοιώσεως: γm=1,30
Rd = 395 + 105,4*L (KN) ≥ Fc,d = 1920KN
Άρα : L ≥ 14,5m
Στο επόμενο παράδειγμα C–4 υπολογίζεται το απαραίτητο μήκος πασσάλου δια
εκτοπίσεως που υπόκειται σε αρνητικές τριβές, λόγω κατανεμημένης επιφανειακής
φορτίσεως που επιβάλλεται μετά την κατασκευή του πασσάλου.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ C – 4

:

Οριακή φέρουσα ικανότητα πασσάλου με επιρροή

αρνητικών τριβών

• Πάσσαλος εκτοπίσεως διαμέτρου 0,30m
• Φορτία: Μόνιμα μόνο, Gk = 300 KN
• Κατανεμημένη φόρτιση στην επιφάνεια του εδάφους : q = 40KPa
Στην στρώση ΙΙ (πολύ στιφρή άργιλος) εκτιμήθηκαν οι εξής χαρακτηριστικές τιμές της
οριακής πλευρικής τριβής (τάσης συνάφειας) και αντοχής αιχμής : q’s,k = 60 KPa, q’b,k
= 900 KPa. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε χαρακτηριστική τιμή αστράγγιστης
διατμητικής αντοχής cu,k=100kPa και προέκυψαν από συνεκτίμηση επί τόπου και
εργαστηριακών δοκιμών σε μία αντιπροσωπευτική γεωτεχνική τομή (επομένως δεν
εφαρμόσθηκαν συντελεστές συσχετίσεως).
Στη στρώση Ι αναπτύσσεται αρνητική τριβή λόγω της καθίζησης του εδάφους υπό
την κατανεμημένη επιφανειακή πίεση (q).
Ζητείται: Το απαραίτητο μήκος πασσάλου, L.
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Σημείωση : Οι δυνάμεις στον πάσσαλο όπως σημειώνονται στο Σχήμα δεν
βρίσκονται σε ισορροπία: Οι μεν Gk , FD,k είναι πραγματικές δυνάμεις
(χαρακτηριστικές τιμές), ενώ οι Rb,k, Rs,k είναι οριακές δυνάμεις αντοχής.
Τάση συνάφειας–διατμητική αντοχή στην παράπλευρη επιφάνεια:
τα = c΄α + Κ * εφφ΄α * σ΄ν
Μέση τάση συνάφειας : τα,m = c΄α + Κ*εφφ΄α*(γ’*LD/2 +q)
τα,m = q΄D,k = χαρακτηριστική τιμή αρνητικών τριβών
Υπολογισμός της αρνητικής τριβής με την Μέθοδο β :
c΄α =0,

β = Κ * εφφ΄α = 0,25÷0,40

Για β=0,30: q΄D,k = (7,5x3,5 + 40)x 0,30 = 20KPa
Μέγιστο φορτίο αρνητικών τριβών: FK,D = π*Β*LD*q΄D,k = 132 KN
Οι αρνητικές τριβές θεωρούνται ως μόνιμη δυσμενής δράση στον πάσσαλο.
Αντοχή λόγω θετικών τριβών: Rs,k = π*Β*LR*q΄s,k = 56,55 * LR (KN)
Αντοχή αιχμής: Rb,k = (1/4)* π * Β2 * q΄b,k = 64 KN
Συνολική αντοχή : Rc,k = 56,55 * LR + 56,55 * LR

(kN)

Μέθοδος σχεδιασμού 2 :
Φορτίο σχεδιασμού: Fc,d = 1,35 * Gk + 1,35 * FD,k = 583 KN
Αντοχή σχεδιασμού: Rc,d = Rc,k / (γb* γm)
Rc,d= Rc,k / (1,1*1,3) = (64+56,55*LR) / (1,1*1,3) = 44,8 + 39,54 * LR
Απαίτηση επάρκειας : Fc,d ≤ Rc,d
Συνεπώς : 583 ≤ 44,8 + 39,54 * LR ═> LR = 13,6m
Συνολικό μήκος πασσάλου: L = LD + LR = 7 + 13.6 = 20,6m
1.3. Αξιοποίηση δοκιμών δυναμικής εμπήξεως
Στην περίπτωση που διατίθενται τα δεδομένα δυναμικής εμπήξεως πασσάλων, ο
τρόπος αξιοποιήσεως είναι αντίστοιχος με τις στατικές, δοκιμαστικές φορτίσεις κ.λ.π,
δηλαδή μέσω των κατάλληλων συντελεστών συσχετίσεως που δίδονται στον Πίνακα
Α.11.
Rc,k = Min { (Rc,m)mean / ξ5 ; (Rc,m)min / ξ6 }
Rc,d = Rc,k / γt
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Πίνακας Α.11
Α.11:: Συντελεστές συσχετίσεως ξ για τον υπολογισμό της
χαρακτηριστικής αντοχής από δοκιμές δυναμικής εμπήξεως

ξ

≥2

≥5

≥10

≥15

≥20

ξ5

1,60

1,50

1,45

1,42

1,40

ξ6

1,50

1,35

1,30

1,25

1,25

Σημ.

Οι τιμές ξ πολλαπλασιάζονται με κατάλληλο συντελεστή
προσομοιώσεως, αναλόγως του τύπου των μετρήσεων και
του τρόπου αξιολογήσεως.

Η σημείωση του Πίνακα σχετικώς με τον κατάλληλο συντελεστή προσομοιώσεως
μεταφέρθηκε αυτούσια από τον αντίστοιχο Πίνακα) Α.11 του Παραρτήματος Α. Στην
Ελλάδα λαμβάνεται γm=1, δεδομένου ότι υιοθετήθηκε αυτή η τιμή για χαρακτηριστικά
μεγέθη που υπολογίζονται μέσω συντελεστών συσχετίσεως ξ.

2. Αξονική εφελκυστική φόρτιση
Στο σχήμα φαίνεται μια περίπτωση όπου η υψηλή ροπή κάμψεως επί του
καφαλοδέσμου πασσαλομάδος έχει ως συνέπεια την αύξηση του μέσου θλιπτικού
φορτίου ανά πάσσαλο από τη μία πλευρά (F1) και την ανάπτυξη εφελκυστικού
φορτίου-φορτίου εξολκεύσεως από την άλλη.

Ο έλεγχος επάρκειας εφελκυόμενων πασσάλων γίνεται με σύγκριση του
εφελκυστικού φορτίου σχεδιασμού (Ftr,d) με την αντίστοιχη εφελκυστική αντοχή
σχεδιασμού (Rtr,d) που προκύπτει από τη χαρακτηριστική αντοχή σχεδιασμού (Rtr,k)
με εφαρμογή του επιμέρους συντελεστή γR=γs,t (Πίνακες Α.6 και Α.7).
Ftr,d ≤ Rtr,d

όπου : Rtr,d = Rtr,k / γs,t

όπου γs,t είναι ο επί μέρους συντελεστής για τις πλευρικές τριβές σε περίπτωση
εφελκυσμού, που λαμβάνεται από τους Πίνακες Α.6 και Α.8 του Παραρτήματος Α του
ΕΝ 1997-1. Η εκτίμηση της χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής Rt,k γίνεται με
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αντιστοιχο τρόπο με τις θλιπτικές φορτίσεις (θεωρώντας βαβαίως μηδενική αντίσταση
αιχμής του πασσάλου Rb,k = 0). Συγκεκριμένα :
¾ Από αξιολόγηση δοκιμών στατικής εφλκυστικής φορτίσεως. Εφαρμόζονται οι
συντελεστές συσχετίσεως ξ1 και ξ2 :
Rt,k = Min { (Rt,m)mean / ξ1 ; (Rt,m)min / ξ2 }
Οι τιμές (Rt,m)mean και (Rt,m)min είναι η μέση και η ελάχιστη τιμή από τις μετρηθείσες
τιμές οριακού φορτίου εφελκυσμού, ενώ οι συντελεστές συσχετίσεως λαμβάνονται
από τον Πίνακα Α.9.
¾ Από αξιολόγηση αποτελεσμάτων γεωτεχνικών δοκιμών.
Η εφαρμογή της υπολογιστικής αυτής μεθοδολογίας βασίζεται στη σχέση: Rt,k =
Rs,k , όπου Rs,k είναι η χαρακτηριστική αντοχή του πασσάλου λόγω πλευρικών
τριβών. Ο υπολογισμός του Rt,k μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας των
συντελεστών συσχετίσεως, ως εξής:
Rt,k = Min { (Rs,cal)mean / ξ3 ; ( Rs,cal)min / ξ4 }
όπου οι τιμές Rs,cal είναι οι υπολογιστικές τιμές της αντοχής εκ πλευρικών τριβών
(μέση και ελάχιστη στον ανωτέρω τύπο), ενώ οι συντελεστές συσχετίσεως ξ3 και
ξ4 λαμβάνονται από τον Πίνακα Α.10.
Εναλλακτικώς, το μέγεθος Rt,k υπολογίζεται μέσω της χαρακτηριστικής αντοχής
πλευρικής συνάφειας qs,k (ή των αντιστοίχων διαφοροποιούμενων κατά στρώση
τιμών). Εφόσον το qs,k υπολογίσθηκε χωρίς τη διαδικασία των συντελεστών
συσχετίσεως, απαιτείται η εφαρμογή τιμής του συντελεστή προσομοιώσεως γm
=1,3 (κατά το Εθνικό Προσάρτημα).
Η εφαρμογή της τελευταίας αυτής μεθοδολογίας φαίνεται στο Παράδειγμα Τ-1, όπου
για πάσσαλο εκσκαφής, υποκείμενο σε περιστασιακή, μεταβλητή, εφελκυστική
φόρτιση ζητείται το απαραίτητο μήκος L. Το ίδιο βάρος του πασσάλου λαμβάνεται
υπόψη, παρ’ όλον ότι απομείωση του μέτρου της εφελκυστικής φορτίσεως στην
περίπτωση αυτή αποτελεί ευνοϊκή φόρτιση. Η μοναδιαία αντοχή πλευρικής
συνάφειας qs,k, στις ίδιες εδαφικές στρώσεις υπολογίσθηκε από τη μέση
αντιπροσωπευική, γεωτεχνική τομή, χωρίς συντελεστές συσχετίσεως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τ – 1 : Φέρουσα ικανότητα εφελκυόμενου πασσάλου
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Πάσσαλος δι’ εκσκαφής διαμέτρου 0.80m. Μεταβλητό εφελκυστικό φορτίο (χαρ.
Τιμή) Ft=1040KN.
Ζητείται: το μήκος L του πασσάλου
Δράση σχεδιασμού : Ft,d = -1.0*GK+1.50*Ft,Q
Όπου

GK = G το ίδιον βάρος του πασσάλου, Ft,Q = Ft (μεταβλητό)

GK = G = π*(0.802 / 4) * 25* ( 5 + l2 )= 62.8 + 12.56 * l2
Άρα

(KN)

Ft,d = 1.50*1040 – 1.0*GK = 1497.2 – 12.56 * l2

(KN)

Χαρακτηριστική αντοχή :
Rt,K = Rs,K = π*0.8*(5*50+l2*100)= 628.3 + 251.3*l2

(KN)

Αντοχή σχεδιασμού :
Rt,d = Rt,K / (γs,t*γm) = Rt,K / (1.15*1.30) = 420.3+168.1 * l2 (KN)
Ελεγχος επάρκειας : Ft,d ≤ Rt,d
Άρα l2 ≥ 5.96m, οπότε

⇒ 1497.2 – 12.56 * l2 ≤ 420.3 +168.1 * l2

L=5.0 + 6.0 =11.0m

2.7.3 Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων
Το πρόβλημα της εγκάρσιας φορτίσεως κατακορύφων πασσάλων είναι αρκετά
σύνθετο, δεδομένου ότι σε αυτό υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, όπως:
¾ Οι εδαφικές ιδιότητες και παράμετροι.
¾ Η οριζόντια φόρτιση και τα αποτελέσματά της (π.χ. οι ροπές κάμψεως του
πασσάλου).
¾ Η αντοχή του πασσάλου, ως δομικού στοιχείου (π.χ. η χαρακτηριστική αντοχή
σε καμπτική καταπόνηση).
¾ Η ανάπτυξη των πλευρικών, εδαφικών αντιδράσεων και οι αντίστοιχες
πλευρικές μετατοπίσεις.
¾ Οι βαθμοί ελευθερίας της κεφαλής του πασσάλου.
¾ Τα προβλήματα αλληλεπιδράσεως στην περίπτωση πασσαλομάδος που
υπόκειται σε αξονικές δυναμεις, ροπές κάμψεως και οριζόντιες φορτίσεις
συγχρόνως.
Ο έλεχος επάρκειας έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας στην περίπτωση
εγκάρσιας φορτίσεως γράφεται:
Ftr,d ≤ Rtr,d
Όπου Ftr,d και Rtr,d είναι η εγκάρσια δύναμη (δράση) σχεδιασμού και η αντίστοιχη
αντοχή σχεδιασμού. Η τιμή σχεδιασμού Rtr,d μπορεί να υπολογισθεί μέσω της
χαρακτηριστικής τιμής από τη σχέση :
Rtr,d = Rtr,k /γtr
Στο Παράρτημα Α του EC-7 δεν περιλαμβάνονται Πίνακες ή συστάσεις για τον επί
μέρους συντελεστή επί της αντοχής πασσάλων σε εγκάρσια φόρτιση γR=γtr. Κατ’
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αναλογίαν προς την παθητική αντίσταση τοίχων αντιστηρίξεως πακτωμένων στο
έδαφος, προτείνεται να λαμβάνεται γtr = 1.40.
Η χαρακτηριστική αντοχή Rtr,k, μπορεί να μετρηθεί με δοκιμαστικές φορτίσεις ή να
υπολογισθεί βάσει αποτελεσμάτων γεωτεχνικών δοκιμών σε συνδυασμό με τις
παραμέτρους αντοχής του πασσάλου, ως δομικού στοιχείου.
Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή των δοκιμαστικών φορτίσεων κατά την οριζόντια
διεύθυνση, θα πρέπει να γίνει κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων της δοκιμής,
που δεν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί μέχρι την αστοχία, καθώς και κατάλληλη
αναγωγή στο πραγματικό πρόβλημα με διαφορετικές, ενδεχομένως, οριακές
συνθήκες.
Στη δεύτερη περίπτωση, η υπολογιστική διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο
7.71(3) του EC-7 βασίζεται στη θεώρηση ενός εκ των πιθανών ακραίων μηχανισμών
αστοχίας, δηλαδή του κοντού ή του μακρού πασσάλου. Στο ακόλουθο σχήμα
φαίνονται οι ανωτέρω περιπτώσεις με την αντίστοιχη υπόθεση του μηχανισμού
αστοχίας :
(α) “Κοντού” πασσάλου όπου αστοχεί το έδαφος: Μετατοπίσεις είτε στροφή του
σώματος του πασσάλου, ώς άκαμπτου.
(β) “Μακρού” πασσάλου, όπου αστοχεί ο πάσσαλος ως δομικό στοιχείο, σε
συνδυασμό ενδεχομένως και με διατμητική αστοχία του εδάφους στην περιοχή
της κεφαλής.

Στα ακόλουθα παραδείγματα TR-1 και TR-2 δίδονται εφαρμογές για κοντό και μακρύ
πάσσαλο, αντιστοίχως. Υπολογίζεται η μέγιστη ροπή σχεδιασμού κατά μήκος του
πασσάλου και συγκρίνεται με την καμπτική αντοχή σχεδιασμού που προέκυψε από
τον δομικό σχεδιασμό του πασσάλου.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ TR – 1 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ

Πάσσαλος εκσκαφής διαμέτρου 1,0m
Έδαφος: Ομοιογενής άργιλος, cu=50KPa
Οριζόντιο φορτίο στην κεφαλή του πασσάλου (χαρακτηριστική τιμή) :
Ftr,k = 300KN
Ροπή σχεδιασμού του πασσάλου (αντοχή) ως δομικού στοιχείου :
RM,d = 2400KNm
Γίνεται αρχικώς η υπόθεση κοντού πασσάλου. Μετά την επίλυση επιβεβαιώνεται ότι
πράγματι ο πάσαλος συμπεριφέρεται ως κοντός («άκαμπτος»).
1. Υπολογισμός της οριακής φορτίσεως Hu=Rtr,k στην κεφαλή του πασσάλου με
χρήση του προσομοιώματος Broms :
Θέση μηδενισμού τέμνουσας:

f = Hu / 9cuB = Hu / 450

(1)
2

Μέγιστη ροπή κάμψεως: maxM = Hu (e + 1,5B + 0,5f) = 2,25g cuB
L = 1,5B + f + g

(2)
(3)

Από το σύστημα των εξισώσεων (1), (2), (3) προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές
της οριακής δράσης στην κεφαλή του πασσάλου και της αντίστοιχης μέγιστης
καμπτικής ροπής:
Rtr,k = 609KN

maxM = Mk = 1935KNm

2. Τιμή σχεδιασμού της οριακής οριζόντιας δράσης στην κεφαλή του πασσάλου :
Rtr,d = Rtr,k / (γR*γm)
Επιλέγουμε: γR = 1,40, γm = 1,00, οπότε : Rtr,d = 609/(1,40x1,00) = 435KN
Φορτίο σχεδιασμού στην κεφαλή του πασσάλου :
Ftr,d = γG * Ftr,k = 1,35 x 300 = 405KN
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Ελεγχος επάρκειας : Ftr,d ≤ Rtr,d ⇒ 405 < 435 που ισχύει.
3. Επιβεβαίωση μηχανισμού κοντού πασσάλου
Για το φορτίο σχεδιασμού, η μέγιστη ροπή κάμψεως θα είναι : Μd < Mk = 1935KNm.
Άρα Μd = 1935 < RM,d = 2400KNm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ TR – 2 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΑΚΡΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ

Πάσσαλος εκσκαφής διαμέτρου 1,0m
Έδαφος: Ομοιογενής άργιλος με αστράγγιστη διατμητική αντοχή cu = 50KPa και
μέτρο ελαστικότητας E = 15MPa.
Χαρακτηριστική τιμή του οριζόντιου φορτίου (μόνιμη δράση) στην κεφαλή του
πασσάλου : Ftr,k=700KN
Ροπή σχεδιασμού του πασσάλου ως δομικού στοιχείου (αντοχή σε κάμψη):
RM,d=2400KNm
Για τον υπολογισμό των ροπών κάμψεως κατά μήκος του πασσάλου απαιτείται
προσομοίωμα αλληλεπιδράσεως πασσάλου – εδάφους. Ο EC–7 συνιστά το
προσομοίωμα Winkler με δείκτη εδάφους Kh ή χρήση άλλης αριθμητικής μεθόδου.
Στην προκείμενη περίπτωση το πρόβλημα επιλύθηκε με τριδιάστατη αριθμητική
ανάλυση μέσω πεπερασμένων στοιχείων (πρόγραμμα PLAXIS). Ο πάσσαλος
θεωρείται μακρός («εύκαμπτος») οπότε κρίσιμο στοιχείο είναι η σύγκριση της
μέγιστης ροπής σχεδιασμού που αναπτύσσεται κατά μήκος του πασσάλου (ως
αποτέλεσμα της δράσεως στην κεφαλή του) με την καμπτική αντοχή σχεδιασμού του
πασσάλου (ως δομικού στοιχείου).
Η επίλυση έγινε με δύο τρόπους:
I.

Σύμφωνα με τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2* που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Εθνική
επιλογή), έγινε χρήση της σχέσης (2β) του παρόντος [ Ed = γΕ · Ε (Fk ,Xk) ]. Έτσι,
η ανάλυση του πασσάλου έγινε με επιβολή της χαρακτηριστικής τιμής της δράσης
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II.

(Fk) στην κεφαλή του, υπολογίσθηκε η κατανομή των χαρακτηριστικών τιμών των
καμπτικών ροπών (Mk) κατά μήκος του πασσάλου και ο επιμέρους συντελεστής
δράσεων εφαρμόσθηκε επί του αποτελέσματος της δράσεως (καμπτικής ροπής)
ως γΕ, δηλαδή επί της προκύπτουσας μέγιστης ροπής κάμψεως του πασσάλου,
με εφαρμογή της σχέσης (2β) και προέκυψε η καμπτική ροπή σχεδιασμού του
πασσάλου (Εd). Στη συνέχεια, η τιμή αυτή συγκρίθηκε με την καμπτική αντοχή
σχεδιασμού του πασσάλου ως δομικού στοιχείου (Rd).
Ο επί μέρους συντελεστής δράσεων εφαρμόσθηκε επί της αντιπροσωπευτικής
τιμής της οριζόντιας φορτίσεως στην κεφαλή του πασσάλου (ως γF) με εφαρμογή
της σχέσεως (2α) του παρόντος [ Ed = Ε ( γF Fk , Xk / γΜ) ]. Ετσι, ο υπολογισμός
της καμπτικής ροπής κατά μήκος του πασσάλου έδωσε απευθείας την τιμή
σχεδιασμού της καμπτικής ροπής (Ed). Στη συνέχεια, η τιμή αυτή συγκρίθηκε με
την καμπτική αντοχή σχεδιασμού του πασσάλου ως δομικού στοιχείου (Rd).

Μέθοδος Ι (Τρόπος Ανάλυσης DA-2*) :
Ελεγχος δομικής αστοχίας του πασσάλου (STR) :
Κατά την ανάλυση, ο πάσσαλος φορτίζεται στην κεφαλή με την χαρακτηριστική τιμή
της εγκάρσιας δράσης : Frep = Ftr,k = 700 KN και προκύπτει μέγιστη ροπή κάμψεως:
Μk = 1600KNm (χαρακτηριστική τιμή).
Η ροπή σχεδιασμού του πασσάλου είναι : Μd = 1,35*Μk = 2160ΚΝm
Ελεγχος επάρκειας RM,d > Μd ⇒ 2400KNm > 2160 kNm, άρα ο σχεδιασμός είναι
επαρκής.

Παραμορφωμένο πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων
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Ζώνες πλαστικοποιήσεως

Διάγραμμα ροπών κάμψεως
Μέθοδος ΙΙ (εναλλακτική μέθοδος) :
Φόρτιση του πασσάλου στην κεφαλή με την τιμή σχεδιασμού της δράσης :
Ftr,d = 1,35 x Ftr,k = 1.35 x 700 = 945 KN
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Από την ανάλυση με πεεπρασμένα στοιχεία προκύπτει απευθείας η κατανομή των τιμών
σχεδιασμού των καμπτικών ροπών με μέγιστη ροπή κάμψεως: Μd = 2400KNm.
Η τιμή αυτή συγκρίνεται με την αντοχή σχεδιασμού του πασσάλου ως δομικού στοιχείου
(RM,d=2400 KNm) και ελέγχεται η επάρκεια του πασσάλου.
Μεταξύ των δύο ανωτέρω επιλύσεων του Παραδείγματος TR-2 υπάρχει διαφορά
κατά 10% περίπου στην υπολογιζόμενη μέγιστη τιμή σχεδιασμού της καμπτικής
ροπής Md (Μέθοδος Ι : 2160 kNm, Μέθοδος ΙΙ : 2400 kNm), επειδή η συμπεριφορά
του εδάφους δεν είναι γραμμικώς ελαστική. Η ορθή εφαρμογή του Τρόπου Ανάλυσης
DA-2* επιβάλλει την πρώτη μέθοδο (Ι) επίλυσης.

2.7.4 Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας
Ο έλεγχος γίνεται μέσω της σχέσης : Ed ≤ Cd
Ed: Τιμή σχεδιασμού του αποτελέσματος των δράσεων
Cd: Αντίστοιχη οριακή τιμή σχεδιασμού
Τα υπό σύγκριση μεγέθη σχεδιασμού μπορεί να αφορούν τιμές καθιζήσεων ή
διαφορικών καθιζήσεων κλπ., ως αποτέλεσμα των κατακορύφων δράσεων. Κατ’
αρχάς ισχύουν και για τους πασσάλους οι βασικές αρχές των οριακών καταστάσεων
λειτουργικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4.8 και 2.4.9 του ΕΝ 1997-1,
ιδιαίτερα δε ως προς την επιλογή των οριακών-αποδεκτών τιμών σχεδιασμού των
εδαφικών μετατοπίσεων και παραμορφώσεων, καθώς και των παραγόντων που τις
επηρεάζουν και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σχετικώς σημειώνεται οτι:
i.
ii.

Όλοι οι επί μέρους συντελεστές δράσεων και εδαφικών ιδιοτήτων λαμβάνονται
με τιμή γ=1 (γE =1, γF=1,γM=1).
Σε απλές περιπτώσεις, αρκεί η διαπίστωση ότι ενεργοποιείται μέρος μόνο της
διαθέσιμης αντοχής του εδάφους (και συνεπώς οι καθιζήσεις θα είναι μικρές).

Η τελευταία παρατήρηση έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις εδράσεως σε εδάφη μέσης
πυκνότητας ή πυκνής αποθέσεως, όπου συνήθως πληρούνται οι απαιτήσεις
λειτουργικότητας της ανωδομής που θεμελιώνεται δια των υπόψη πασσάλων. Τούτο
δε, διότι τα συνολικά περιθώρια από την εφαρμογή των επί μέρους συντελεστών
συνήθως καλύπτουν συγχρόνως και τις απαιτήσεις λειτουργικότητας. Δύο εφαρμογές
της ανωτέρω βασικής διαπιστώσεως φαίνονται στα σχήματα που ακολουθούν.
Στο πρώτο από αυτά, κατά Bauduin (2001), σχεδιάσθηκαν τα όρια μεταβολής της
ανηγμένης καθιζήσεως S/B (S=καθίζηση, B=διάμετρος πασσάλου), συναρτήσει του
ποσοστού επιβαλλόμενης φορτίσεως, όπως προέκυψαν από σειρά δοκιμαστικών
φορτίσεων σε πασσάλους που διαπερνούν και εδράζονται σε υπερστερεοποιημένη
άργιλο. Στο αντίστοιχο σχήμα Rult είναι η οριακή φόρτιση του πασσάλου (φορτίο
αστοχίας), όπως προέκυψε από κάθε μία από τις αξιοποιούμενες στατικές,
δοκιμαστικές φορτίσεις, ενώ Rmob είναι το μέρος του οριακού φορτίου που
επιβάλλεται βαθμιαίως κατά τη δοκιμή και αντιστοιχεί στη μετρούμενη καθίζηση S.
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Στο δεύτερο σχήμα δίνεται το εύρος μεταβολής του μεγέθους S/B, συναρτήσει του
ποσοστού επιβαλλόμενης φορτίσεως Rmob/ Rult για στατικές, δοκιμαστικές φορτίσεις
σε συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας, επί πασσάλων σε υπερστερεοποιημένη
άργιλο, επίσης.
Το φορτίο που θα επιβληθεί στον πάσσαλο κατά τη λειτουργία του έργου, θα είναι το
αντιπροσωπευτικό φορτίο, αρκετα μικρότερο του οριακού και συγκεκριμμένα Fc=
Rmob= Rult/γ, όπου γ ο συνολικός συντελεστής ασφαλείας που περιλαμβάνει τον επί
μέρους συντελεστή επί των δράσεων, γF, την προσαύξηση λόγω των συντελεστών
συσχετίσεως ξ και τον επί μέρους συντελεστή επί της αντοχής, γct. Γενικά, το
γινόμενο αυτών των παραγόντων θα κατέληγε (στον Τρόπο Ανάλυσης DA-2) σε τιμή
του συνολικού συντελεστή ασφαλείας (αναλόγως του αριθμού δοκιμαστικών
φορτίσεων) : γ = γF * γt * ξ = 1,70 ÷ 2,15.
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Από το ανωτέρω διάγραμμα, για πασσάλους δι εκσκαφής διαμέτρου Β=1m, θα
προέκυπτε αντιπροσωπευτική τιμη του φορτίου (ουσιαστικώς φορτίου λειτουργίας)
Fc=(0,47-0,59) Rult, με αντίστοιχο εύρος διακυμάνσεως των καθιζήσεων που
αντιστοιχούν στις ανωτέρω τιμές του φορτίου λειτουργίας, S=0,3-0,7cm (μόνο).
Είναι προφανές ότι παρά τη σχετική σημείωση του EC-7, καθώς και τη γενική
διαπίστωση που ενισχύεται από τα ανωτέρω παραδείγματα, χρειάζεται προσοχή
στην αναγωγή των αποτελεσμάτων στατικών, δοκιμαστικών φορτίσεων επί
μεμονωμένων πασσάλων, στο πραγματικό πρόβλημα που ενδεχομένως να
περιλαμβάνει ομάδα πολλών πασσάλων σε σχετικώς μικρές, αξονικές αποστάσεις.

2.8 Αγκυρώσεις
Το Κεφάλαιο 8 του ΕΝ 1997-1 αναφέρεται στον σχεδιασμό προσωρινών και μόνιμων
αγκυρώσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν έργα αντιστήριξης, να
παρέχουν ευστάθεια σε πρανή, ορύγματα ή σήραγγες και να προβάλλουν αντίσταση
σε δυνάμεις ανώσεως οι οποίες δρουν σε κατασκευές, μέσω της μεταφοράς
εφελκυστικής δύναμης σε εδαφικό ή βραχώδη σχηματισμό ο οποίος δύναται να
αναλαμβάνει τα φορτία.
Μόνιμες αγκυρώσεις θεωρούνται οι αγκυρώσεις με διάρκεια ωφέλιμης ζωής
μεγαλύτερη των δύο ετών ενώ προσωρινές θεωρούνται οι αγκυρώσεις με διάρκεια
ωφέλιμης ζωής μικρότερη των δύο ετών (εδάφιο 8.1.2).
Το Κεφάλαιο 8 του ΕΝ 1997-1 έχει εφαρμογή σε:
— προεντεταμένες αγκυρώσεις, οι οποίες αποτελούνται από μια κεφαλή αγκυρίου,
ένα ελεύθερο μήκος τένοντα και ένα πακτωμένο μήκος τένοντα το οποίο
εξασφαλίζεται με ένεμα,
— μή προεντεταμένες αγκυρώσεις, οι οποίες αποτελούνται από μια κεφαλή αγκυρίου,
ένα ελεύθερο μήκος τένοντα και μια πάκτωση (restraint), όπως ένα σταθερό μήκος
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αγκυρίου πακτωμένο με ένεμα, παθητική αγκύρωση (deadman), αγκύριο με
σπείρωμα (screw anchor) ή βλήτρο βράχου (rock bolt).
Στις αγκυρώσεις πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες οριακές καταστάσεις,
μεμονωμένα και σε συνδυασμό:
— δομική αστοχία του τένοντα ή της κεφαλής του αγκυρίου, η οποία προκαλείται
από τις εφαρμοζόμενες τάσεις
— στρέβλωση (distortion) ή διάβρωση της κεφαλής του αγκυρίου
— για ενεματούμενα αγκύρια (grouted anchors), αστοχία στη διεπιφάνεια μεταξύ
του σώματος του ενέματος και του εδάφους
— για ενεματούμενα αγκύρια, αστοχία της πάκτωσης μεταξύ του χαλύβδινου
τένοντα και του ενέματος
— για αγκυρώσεις παθητικού τύπου (deadman), αστοχία λόγω ανεπαρκούς
παθητικής αντίστασης της αγκύρωσης
— απώλεια της δύναμης αγκύρωσης λόγω υπερβολικών μετατοπίσεων της
κεφαλής του αγκυρίου ή λόγω ερπυσμού και χαλάρωσης
— αστοχία ή υπερβολική παραμόρφωση στοιχείων του φορέα λόγω της
εφαρμοζόμενης δύναμης αγκύρωσης
— απώλεια ολικής ευστάθειας του αντιστηριζόμενου εδάφους και του έργου
αντιστήριξης
— αλληλεπίδραση ομάδων αγκυρώσεων με το έδαφος και τα γειτονικά έργα.
Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αποφεύγονται δυσμενείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των πακτωμένων μηκών των τενόντων των αγκυρώσεων, με διατήρηση απόστασης
τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ αυτών (εδάφιο 8.4.(7)).
Ο σχεδιασμός των αγκυρώσεων κατά τη φάση της μελέτης συνήθως γίνεται με
υπολογισμούς, βάσει των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών ερευνών. Ενίοτε, κατά
την εκπόνηση της μελέτης του έργου εκτελούνται και δοκιμές διερεύνησης
(investigation tests), δηλαδή δοκιμαστικές φορτίσεις για τον καθορισμό της οριακής
αντίστασης αγκυρίων στη διεπιφάνεια ενέματος/εδάφους και για τον προσδιορισμό
των χαρακτηριστικών της αγκύρωσης στο εύρος του λειτουργικού φορτίου. Στις
δοκιμές διερεύνησης, η τάνυση του αγκυρίου συνήθως γίνεται μέχρι επίτευξης του
οριακού φορτίου εξόλκευσης. Εφόσον ο σχεδιασμός των αγκυρώσεων γίνει μέσω
δοκιμαστικών φορτίσεων, η εκτίμηση της χαρακτηριστικής τιμής της αντίστασης του
αγκυρίου πρέπει να γίνει μέσω του συντελεστή συσχέτισης (ξa), όπως περιγράφεται
στα επόμενα.
Κατά την κατασκευή, η επιβεβαίωση του σχεδιασμού των αγκυρώσεων γίνεται μέσω
δοκιμών καταλληλότητας (suitability tests) και δοκιμών αποδοχής (acceptance
tests):
• Δοκιμή καταλληλότητας είναι μια επιτόπου δοκιμαστική φόρτιση για να
επιβεβαιωθεί ότι ο σχεδιασμός των αγκυρίων θα είναι επαρκής για τις
συγκεκριμένες εδαφικές συνθήκες. Συνήθως, οι δοκιμές καταλληλότητας
εκτελούνται σε μη λειτουργικές αγκυρώσεις, πριν από την κατασκευή των
λειτουργικών αγκυρώσεων.
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Πρέπει να εκτελούνται τουλάχιστον τρεις δοκιμές καταλληλότητας σε κάθε
διακριτή φάση εκσκαφής και κατασκευής, για τον προσδιορισμό της
χαρακτηριστικής αντίστασης του αγκυρίου.
Το φορτίο επιβεβαίωσης (proof load), Pp, μιας δοκιμής καταλληλότητας των
ενεματούμενων αγκυρώσεων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
EN 1537:1999 (ως προς το μέγεθος και τον τρόπο επιβολής του) και συνήθως
φθάνει μέχρι το οριακό φορτίο του αγκυρίου (χαρακτηριστική τιμή). Μέχρις
ότου καθιερωθεί ειδική δοκιμή, για τις δοκιμές καταλληλότητας αγκυρώσεων με
σπείρωμα και βλήτρων βράχου θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία η
οποία αναφέρεται στο EN 1537:1999 για ενεματούμενες αγκυρώσεις.
• Δοκιμή αποδοχής είναι μια επιτόπου δοκιμαστική φόρτιση για να επιβεβαιωθεί
ότι κάθε αγκύρωση ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού. Συνήθως, οι δοκιμές
αποδοχής εκτελούνται σε λειτουργικές αγκυρώσεις κατά την προέντασή τους.
Η διαδικασία των δοκιμών αποδοχής πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες οι
οποίοι δίδονται στο EN 1537:1999 για ενεματούμενες αγκυρώσεις (ως προς το
μέγεθος και τον τρόπο επιβολής του φορτίου) και συνήθως φθάνει το 1.25 Εk
όπου Ek είναι η χαρακτηριστική τιμή της δύναμης αγκύρωσης (δράση). Μετά
την δοκιμή αποδοχής, το φορτίο της αγκύρωσης μειώνεται στο «φορτίο
σφήνωσης» (lock-off load) το οποίο συνήθως είναι ίσο με το 80-90% του Εk.
Στη μελέτη των αγκυρώσεων πρέπει να προδιαγράφεται ότι όλες οι
ενεματούμενες αγκυρώσεις πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμές αποδοχής
πριν από τη σφήνωση και πριν καταστούν λειτουργικές. Όπου ομάδες
αγκυρώσεων διασταυρώνονται με πακτωμένα μήκη τένοντα σε αποστάσεις
μικρότερες από 1,5 μέτρο, τυχαίες δοκιμές ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται
μετά την ολοκλήρωση της δράσης σφήνωσης.
Για ενεματούμενες αγκυρώσεις (grouted anchorages) και αγκυρώσεις με σπείρωμα
(screw anchorages), η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης (pull-out
resistance), Ra;k , πρέπει να προσδιορίζεται με βάση δοκιμές καταλληλότητας
(σύμφωνα με το εδάφιο 8.7 του ΕΝ 1997-1) ή συναφή εμπειρία. Η αντίσταση
σχεδιασμού πρέπει να ελέγχεται με δοκιμές αποδοχής μετά την εκτέλεση.
Πρέπει να χρησιμοποιείται επαρκής δύναμη σφήνωσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
αντίσταση της αγκύρωσης υπό συνθήκες οριακής κατάστασης λειτουργικότητας θα
ενεργοποιείται με ανεκτές μετατοπίσεις της κεφαλής.
Η συμπεριφορά του ελεύθερου μήκους του τένοντα των προεντεταμένων
αγκυρώσεων και η αντιδιαβρωτική προστασία των προεντεταμένων αγκυρώσεων
πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με το EN 1537:1999.
Ο έλεγχος μιάς αγκύρωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η τιμή σχεδιασμού, Ra;d , της
αντίστασης, Ra, πρέπει να ικανοποιεί την εξής οριακή συνθήκη :
Pd ≤ Ra;d

(8.1)

όπου Pd είναι η τιμή σχεδιασμού του φορτίου (δράσης) της αγκύρωσης.
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Η τιμή σχεδιασμού του φορτίου της αγκύρωσης, Pd, πρέπει να προκύπτει από το
σχεδιασμό του αντιστηριζόμενου έργου ως η μέγιστη τιμή από τις εξής:
— τη δύναμη της οριακής κατάστασης αστοχίας, η οποία ασκείται από το
αντιστηριζόμενο έργο και κατά περίπτωση
— τη δύναμη της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας, η οποία ασκείται από το
αντιστηριζόμενο έργο.
Χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης
Η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης μπορεί να προσδιορίζεται είτε από
τα αποτελέσματα δοκιμαστικών φορτίσεων αγκυρώσεων (συνήθως από δοκιμές
καταλληλότητας) ή από υπολογισμούς με βάση τα αποτελέσματα γεωτεχνικών
ερευνών ή από συναφή εμπειρία (βλέπε και εδάφιο 8.5.1(2) του ΕΝ 1997-1).
Στην περίπτωση που η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;k)
προσδιορίζεται από υπολογισμούς, θα χρησιμοποιούνται οι χαρακτηριστικές τιμές
των εδαφικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στους υπολογισμούς. Η
χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τις
αρχές των εδαφίων 2.4.7 και 2.4.8 του ΕΝ 1997-1, κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;k)
προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα δοκιμαστικών φορτίσεων αγκυρώσεων, θα
πρέπει να γίνεται εφαρμογή του συντελεστού συσχέτισης (ξa) σύμφωνα με τη μέθοδο
που περιγράφεται κατωτέρω :
Έστω ότι έγιναν (n) δοκιμές καταλληλότητας (suitability tests) που έδωσαν τις εξής
μετρηθείσες τιμές οριακής αντίστασης εξόλκευσης : (Ra,1), (Ra,2), … (Ra,n) . Η
χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;k) υπολογίζεται από τη σχέση :

⎧ (Ra , m )mean (Ra , m )min ⎫
,
Ra ;k = min ⎨
⎬
ξ
ξa 2 ⎭
a1
⎩

(R )
∑ R είναι η μέση τιμή των μετρηθεισών αντιστάσεων
εξόλκευσης, (R ) = min [R , R ,.... R ] είναι η ελάχιστη τιμή των

όπου :

a , m mean

1
=
n

a , m min

n

i =1

a, i

a ,1

a,2

a, n

μετρηθεισών αντιστάσεων εξόλκευσης, και οι συντελεστές συσχέτισης (ξa1 και ξa2)
λαμβάνουν τις ακόλουθες τιμές :
1

2

≥3

ξa1 =

1.20

1.15

1.10

ξa2 =

1.20

1.10

1.00

Αριθμός δοκιμών (n) :

Τιμή σχεδιασμού της αντίστασης της αγκύρωσης:
Η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης μιας αγκύρωσης (Ra;d) είναι η τιμή σχεδιασμού της
αντίστασης εξόλκευσης, δηλαδή της αντίστασης έναντι αστοχίας του αγκυρίου στην
διεπιφάνεια ενέματος – εδάφους.
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Η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;d) προκύπτει από την
χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;k) με χρήση της εξίσωσης:
Ra;d = Ra;k / γa

(8.2)

Οι τιμές του επιμέρους συντελεστή (γa) ορίζονται στο εδάφιο 3.3.4(1) και τον Πίνακα
A.12 του Παραρτήματος A του ΕΝ 1997-1. Για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*,
εφαρμόζεται η στήλη : R2, δηλαδή : γa = 1.10.
Η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης μιας αγκύρωσης (Ra;d) πρέπει να είναι μικρότερη
από την τιμή σχεδιασμού της εφελκυστικής αντίστασης του υλικού του τένοντα (Rt;d),
δηλαδή της αντοχής του τένοντα σε εφελκυσμό, η οποία υπολογίζεται από τη σχέση :
Rt;d = Rt;k / γm = ( As βy,k ) / γm
όπου As είναι το εμβαδόν της διατομής του τένοντα, βy,k είναι η χαρακτηριστική τιμή
της τάσης διαρροής του τένοντα και γm = 1.15 είναι ο επιμέρους συντελεστής υλικού
του τένοντα (χάλυβα).
Συνεπώς πρέπει να ελέγχεται ότι :
Ra;d ≤ Rt;d

(8.3)

Η αντίσταση του υλικού των αγκυρώσεων, Rt;d, πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με
τα EN 1992, EN 1993 και EN 1537:1999, κατά περίπτωση. Εάν τα αγκύρια
υποβάλλονται σε δοκιμές καταλληλότητας, η Rt;d πρέπει να λαμβάνει υπόψη το
φορτίο επαλήθευσης (βλ. και εδάφιο 9.5 of EN 1537:1999).
Έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Για την επαλήθευση μιας οριακής κατάστασης λειτουργικότητας στον φορέα που
περιλαμβάνει και αγκυρώσεις, η αγκύρωση πρέπει να θεωρείται ως ελατήριο. Για
προεντεταμένες αγκυρώσεις (π.χ. ενεματούμενες αγκυρώσεις), το ελατήριο πρέπει
να θεωρείται ως ελαστικό προεντεταμένο ελατήριο.
Κατά την ανάλυση της κατάστασης σχεδιασμού που περιγράφεται στο 8.6(2)P, θα
πρέπει να επιλέγεται ο δυσμενέστερος συνδυασμός της ελάχιστης ή μέγιστης
δυστροπίας της αγκύρωσης και της ελάχιστης ή μέγιστης προέντασης.
Όταν μια μή-προεντεταμένη αγκύρωση θεωρείται ως (μή-προεντεταμένο) ελατήριο, η
δυστροπία της θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συμβατότητα
μεταξύ των υπολογιζόμενων μετατοπίσεων του αντιστηριζόμενου έργου και της
μετατόπισης και επιμήκυνσης της αγκύρωσης.
Παράδειγμα εφαρμογής :
Έλεγχος επάρκειας μιας αγκύρωσης που αποτελεί στοιχείο στήριξης μιας βαθιάς
εκσκαφής η οποία αντιστηρίζεται με εύκαμπτο πέτασμα.
Από τις αναλύσεις του εύκαμπτου πετάσματος σε οριακή κατάσταση αστοχίας
(δηλαδή με θεώρηση ενεργητικών ωθήσεων στη μία παρειά του πετάσματος και
παθητικών ωθήσεων στην άλλη παρειά) προέκυψαν οι εξής χαρακτηριστικές τιμές
του φορτίου της αγκύρωσης :
Λόγω μόνιμων δράσεων : PGk = 320 kN
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Λόγω δυσμενών πρόσκαιρων δράσεων : PQk =70 kN
Συνεπώς, η χαρακτηριστική δράση της αγκύρωσης είναι :
Pk = 320 + 70 = 390 kN
Σημειώνεται ότι η δράση με την οποία σχεδιάζονται οι αγκυρώσεις δεν καθορίζεται
πάντοτε από την οριακή κατάσταση αστοχίας, όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα
αλλά από λειτουργικές απαιτήσεις (δηλαδή από την οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας). Για παράδειγμα, προκειμένου να μειωθούν οι οριζόντιες
μετακινήσεις του πετάσματος είναι δυνατόν ο μελετητής να θεωρήσει αυξημένη
δράση (Pk) στο αγκύριο, η οποία μπορεί να υπολογισθεί από αναλύσεις σε
κατάσταση λειτουργίας (π.χ. με πεπερασμένα στοιχεία).
Υπολογισμός της τιμής σχεδιασμού του φορτίου της αγκύρωσης.
Για τον σχεδιασμό της αγκύρωσης, το φορτίο του αγκυρίου είναι δυσμενής δράση και
συνεπώς οι επιμέρους συντελεστές λαμβάνονται από τον Πίνακα Α.3 του
Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1):
Pd = γG PGk + γQ PQk = 1.35 x 320 + 1.50 x 70 = 537 kN
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της αγκύρωσης :
Διάμετρος του ενεματούμενου τμήματος της αγκύρωσης : d = 0.12m
Μήκος πακτωμένου τμήματος της αγκύρωσης: L = 8m
Χαρακτηριστική τιμή της οριακής τάσης (μοναδιαία αντίσταση) συνάφειας
ενέματος – εδάφους : fsu,k = 200 kPa. Η τιμή αυτή μπορεί να προέκυψε είτε από
υπολογισμούς (π.χ. μέσω της χαρακτηριστικής τιμής της συνοχής και της γωνίας
τριβής του εδάφους), είτε από νομογραφήματα, είτε μέσω συναφούς εμπειρίας.
Υπολογισμός της χαρακτηριστικής τιμής της αντίστασης εξόλκευσης του αγκυρίου
(Ra;k) μέσω υπολογισμών :
Υπολογισμός της χαρακτηριστικής τιμής της αντίστασης εξόλκευσης του
αγκυρίου (Ra;k) με βάση τις γεωτεχνικές παραμέτρους του εδάφους:
Ra;k = π d L fsu,k = 3.14 x 0.12 x 8 x 200 = 603.2 kN
Για τον επιτόπου έλεγχο της ανωτέρω εκτίμησης, εκτελέσθηκαν τρείς δοκιμές
εξόλκευσης αγκυρίων που έδωσαν τις εξής οριακές τιμές εξόλκευσης :
Ra,1 = 640 kN, Ra,2 = 662 kN , Ra,3 = 700 kN.
Η μέση τιμή των τριών δοκιμών είναι : (Ra,m)mean = 667.3 kN και η ελάχιστη τιμή
είναι : (Ra,m)min = 640 kN. Για τρείς δοκιμές εξόλκευσης, οι συντελεστές
συσχέτισης είναι : ξa1 = 1.10 και ξa2 = 1.00. Συνεπώς από τις δοκιμές εξόλκευσης
προκύπτει η εξής χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης του αγκυρίου:

⎧ (Ra , m )mean (Ra , m )min ⎫
,
Ra ;k = min ⎨
⎬ = 606.7 kN
ξ
ξa 2 ⎭
a1
⎩

Επειδή η οριακή τιμή που προέκυψε από τις δοκιμαστικές εξολκεύσεις (606.7 kN)
είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση εξόλκευσης που προέκυψε από τους
υπολογισμούς (603.2 kN), η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης του
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αγκυρίου είναι : Ra;k = 603.2 kN. Εάν συνέβαινε το αντίστροφο, θα λαμβανόταν η τιμή
από τις δοκιμαστικές εξολκεύσεις.
Η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης εξόλκευσης (Ra;d) του αγκυρίου προκύπτει από τη
σχέση:
Ra;d = Ra;k / γa = 603.2 / 1.1 = 548.4 kN.
Οι τιμές του επιμέρους συντελεστή (γa) ορίζονται στον Πίνακα A.12 του
Παραρτήματος A του ΕΝ 1997-1. Για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, εφαρμόζεται η
στήλη : R2, δηλαδή : γa = 1.10.
Η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης (Ra;d) πρέπει να είναι μικρότερη από την τιμή
σχεδιασμού της εφελκυστικής αντίστασης του υλικού του τένοντα (Rt;d) η οποία
υπολογίζεται από τη σχέση :
Rt;d = Rt;k / γm = ( As βy,k ) / γm
όπου As είναι το εμβαδόν της διατομής του τένοντα, βy,k είναι η χαρακτηριστική τιμή
της τάσης διαρροής του τένοντα και γm = 1.15 είναι ο επιμέρους συντελεστής υλικού
του τένοντα (χάλυβα).
Στην προκείμενη περίπτωση, η αγκύρωση αποτελείται από τρείς τένοντες, έκαστος
εμβαδού 140 mm2 από χάλυβα με χαρακτηριστική τάση διαρροής βy,k = 1600 MPa.
Συνεπώς : Rt;k = As βy,k = 3 x (140 x 10-6) x 1600 = 0.672 MN = 672 kN, και :
Rt;d = Rt;k / γm = 672 / 1.15 = 584.3 kN
Άρα ισχύει : Ra;d = 548.4 ≤ 584.3 = Rt;d . Εάν δεν ίσχυε η ανισότητα, τότε θα
έπρεπε να προστεθεί και τέταρτος τένοντας στην αγκύρωση, ή να μειωθεί το
πακτωμένο μήκος της αγκύρωσης ώστε να μειωθεί η δύναμη εξόλκευσης του
αγκυρίου και να ικανοποιηθεί η απαίτηση ότι η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης του
αγκυρίου (Ra;d) πρέπει να είναι μικρότερη από την τιμή σχεδιασμού της εφελκυστικής
αντίστασης του υλικού του τένοντα (Rt;d).
Συνεπώς, η τιμή σχεδιασμού της αντίστασης της αγκύρωσης είναι : Ra;d = 548.4 kN
Ο έλεγχος επάρκειας της αγκύρωσης απαιτεί όπως : Pd ≤ Ra;d. Στην προκείμενη
περίπτωση, η συνθήκη αυτή ικανοποιείται αφού : Pd = 537 ≤ 548.4 = Ra;d
Υπολογισμός του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) της αγκύρωσης :
FS = Rk / Pk = (π d L fsu,k) / (PG+PQ) =
= (3.14 x 0.12 x 8 x 200) / (320 + 70) = 603.2 / 390 = 1.55 > 1.50
Σημειώνεται ότι κατά την κατασκευή (λειτουργικά αγκύρια), η συγκεκριμένη
αγκύρωση θα προενταθεί σε φορτίο επιβεβαίωσης (proof load) ίσο με 1.25 Pk = 1.25
x (320 + 70) = 487.5 kN και στη συνέχεια θα σφηνωθεί στο φορτίο σφήνωσης που
αναφέρεται στη μελέτη. Συνήθως, το φορτίο σφήνωσης είναι ίσο με το 80-90% του
Pk, δηλαδή ίσο με (0.80÷0.90) x (320+70) = 312 ÷ 351 kN.
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2.9 Κεφάλαιο 9 : Έργα αντιστήριξης
Στο Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται σε
έργα που αντιστηρίζουν έδαφος, βράχο ή επίχωση και νερό. Ένα υλικό αντιστηρίζεται
εάν διατηρείται σε κλίση πιο απότομη από όση τελικώς θα αποκτούσε εάν δεν
υπήρχε το έργο αντιστήριξης. Τα έργα αντιστήριξης περιλαμβάνουν όλους τους
τύπους τοίχων και συστημάτων υποστήριξης (χωρίς ή με αγκυρώσεις, αντηρίδες,
κλπ) στα δομικά στοιχεία των οποίων επιβάλλονται δυνάμεις από το υλικό το οποίο
αντιστηρίζεται, όπως τοίχοι βαρύτητας (gravity walls) και εύκαμπτοι τοίχοι
πακτωμένης βάσης (embedded walls) ή συνδυασμός των ανωτέρω (σύνθετο έργο).
Οριακές καταστάσεις αστοχίας :
Στα έργα αντιστήριξης πρέπει να εξετάζονται οι ακόλουθες οριακές καταστάσεις
αστοχίας (αναλόγως των απαιτήσεων) :
— απώλεια ολικής ευστάθειας. Πρόκειται για έλεγχο ευστάθειας πρανούς κατά τις
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11 του ΕΝ 1997-1.
— αστοχία κάποιου δομικού στοιχείου όπως τοίχου, αγκυρίου, διαδοκίδας (wale) ή
αντηρίδας (strut) ή αστοχία της σύνδεσης μεταξύ αυτών των στοιχείων. Πρόκειται
για έλεγχο επάρκειας στατικού τύπου (STR) από τον οποίο διαστασιολογούνται τα
δομικά στοιχεία του τοίχου.
— συνδυασμένη αστοχία εδάφους και δομικού στοιχείου. Πρόκειται για έλεγχο
επάρκειας γεωτεχνικού τύπου (GEO) από τον οποίο υπολογίζεται το βάθος
έμπηξης εύκαμπτων τοίχων (με ή χωρίς αγκυρώσεις), οι δυνάμεις των
αγκυρώσεων, κλπ.
— αστοχία λόγω υδραυλικής ανύψωσης (hydraulic heave) και διασωλήνωσης
(piping). Πρόκειται για έλεγχο αστοχίας κατά τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 10 του
ΕΝ 1997-1.
— μετακίνηση του έργου αντιστήριξης, η οποία μπορεί να προκαλέσει κατάρρευση ή
να επηρεάσει την εμφάνιση ή την λειτουργικότητα του έργου ή γειτονικών έργων ή
δικτύων κοινής ωφέλειας τα οποία εξαρτώνται από αυτό.
— μή-αποδεκτή διαρροή εδάφους διαμέσου ή κάτω από τον τοίχο.
— μή-αποδεκτή μεταβολή στη δίαιτα της υπόγειας ροής.
Για τοίχους βαρύτητας και σύνθετα έργα αντιστήριξης πρέπει να εξετάζονται και οι
οριακές καταστάσεις των επιφανειακών θεμελιώσεων που είναι:
— αστοχία λόγω υπέρβασης της φέρουσας αντίστασης (ικανότητας) του εδάφους
κάτω από τη βάση του τοίχου
— αστοχία λόγω ολίσθησης στη βάση του τοίχου
— αστοχία λόγω ανατροπής του τοίχου
ενώ για εύκαμπτους τοίχους πακτωμένης βάσης πρέπει να εξετάζονται και οι
ακόλουθες οριακές καταστάσεις:
— αστοχία λόγω στροφής ή μετάθεσης του τοίχου ή τμημάτων αυτού
— αστοχία λόγω έλλειψης ισορροπίας στην κατακόρυφη διεύθυνση.
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Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις των τύπων που
παρουσιάζονται στα επόμενα Σχήματα (Σχήματα 9.1 - 9.6 του ΕΝ 1997-1).

Σχήμα 9.1 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα τύπων οριακών καταστάσεων έναντι
ολικής ευστάθειας έργων αντιστήριξης.

Σχήμα 9.2 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα τύπων οριακών καταστάσεων
αστοχίας θεμελιώσεων τοίχων βαρύτητας
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Σχήμα 9.3 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα τύπων οριακών καταστάσεων
αστοχίας λόγω περιστροφής τοίχων πακτωμένης βάσης

Σχήμα 9.4 του ΕΝ 1997-1 : Παράδειγμα τύπου οριακής κατάστασης
κατακόρυφης αστοχίας τοίχων πακτωμένης βάσης
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Σχήμα 9.5 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα οριακών τύπων δομικής αστοχίας
έργων αντιστήριξης

Σχήμα 9.6 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα οριακών τύπων αστοχίας λόγω
εξόλκευσης των αγκυρίων.

Ωθήσεις γαιών :
Συνήθως, σε έργα αντιστήριξης ασκούνται ωθήσεις γαιών στην λεγόμενη «ενεργητική
πλευρά» και στην λεγόμενη «παθητική πλευρά». Οι ωθήσεις γαιών στην ενεργητική
πλευρά θεωρούνται ως δυσμενείς γεωτεχνικές δράσεις. Ως δυσμενείς δράσεις
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θεωρούνται και οι υδατικές πιέσεις που ασκούνται στην ενεργητική πλευρά, ή
ακριβέστερα, η διαφορά των υδατικών πιέσεων στην ενεργητική και παθητική πλευρά
(εφόσον η συνισταμένη πίεση τείνει να αποσταθεροποιήσει τον τοίχο, ως συνήθως
συμβαίνει). Οι ωθήσεις γαιών στην παθητική πλευρά θεωρούνται ως αντιστάσεις
(κατά τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2* που εφαρμόζεται στην Ελλάδα). Άλλες δυνάμεις
που τείνουν να σταθεροποιήσουν τον τοίχο, όπως δυνάμεις αγκύρωσης, δυνάμεις
αντηρίδων ή σταθεροποιητικές δυνάμεις στον πόδα του τοίχου θεωρούνται ως
ευμενείς δράσεις (και όχι ως αντιστάσεις). Η διαφοροποίηση αυτή είναι σημαντική
επειδή επηρεάζει τις τιμές των επιμέρους συντελεστών, αφού οι επιμέρους
συντελεστές δράσεων και αντιστάσεων διαφέρουν σημαντικά.
Επειδή στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης DA-2*, υπολογίζονται κατ’
αρχήν οι χαρακτηριστικές τιμές των ωθήσεων γαιών και στη συνέχεια οι τιμές
σχεδιασμού υπολογίζονται με επιβολή των επιμέρους συντελεστών επί των
αντίστοιχων χαρακτηριστικών τιμών. Οι χαρακτηριστικές τιμές των ωθήσεων γαιών
υπολογίζονται με χρήση των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών παραμέτρων.
Οι υπολογισμοί του μεγέθους των ωθήσεων γαιών και των διευθύνσεων των
σχετικών δυνάμεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:
— την επιφόρτιση και την κλίση της επιφάνειας του εδάφους
— την κλίση του τοίχου ως προς την κατακόρυφο
— τον υδροφόρο ορίζοντα και τις δυνάμεις διήθησης στο έδαφος
— το μέγεθος και τη διεύθυνση της μετακίνησης του τοίχου ως προς το έδαφος
— την οριζόντια και την κατακόρυφη ισορροπία του συνόλου του έργου αντιστήριξης
— τη διατμητική αντοχή και το ειδικό βάρος του εδάφους
— την δυσκαμψία του τοίχου και του συστήματος στήριξης
— την τραχύτητα του τοίχου.
Το μέγεθος της ενεργοποιούμενης τριβής και πρόσφυσης του τοίχου εξαρτάται από:
— τις παραμέτρους αντοχής του εδάφους
— τα χαρακτηριστικά τριβής της διεπιφάνειας επαφής τοίχου-εδάφους
— τη διεύθυνση και το μέγεθος της μετακίνησης του τοίχου ως προς το έδαφος
— την ικανότητα του τοίχου να αναλαμβάνει τις κατακόρυφες δυνάμεις οι οποίες
προέρχονται από την τριβή και την πρόσφυση.
Το μέγεθος της διατμητικής τάσης η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί στη διεπιφάνεια
τοίχου-εδάφους θα πρέπει να προσδιορίζεται από την παράμετρο της διεπιφάνειας
τοίχου-εδάφους (δ). Για τοίχο από σκυρόδεμα ή από πασσαλοσανίδες, ο οποίος
αντιστηρίζει άμμο ή αμμοχάλικο, η χαρακτηριστική τιμή της παραμέτρου σχεδιασμού
της διεπιφάνειας τοίχου-εδάφους μπορεί να θεωρηθεί ως δk = k.ϕ cv;k όπου .ϕ cv;k είναι
η χαρακτηριστική τιμή της γωνίας τριβής του εδάφους. Το k δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει την τιμή 2/3 για προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή χαλύβδινες
πασσαλοσανίδες. Για σκυρόδεμα έγχυτο επί του εδάφους μπορεί να θεωρηθεί τιμή
του k = 1,0.
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Η ώθηση γαιών σε μια οριακή κατάσταση αστοχίας τύπου GEO συνήθως ισούται με
την ενεργητική ή παθητική τιμή, αφού οι μετακινήσεις του τοίχου στην αστοχία είναι
αρκετά μεγάλες. Το Παράρτημα Γ του ΕΝ 1997-1 παρέχει στοιχεία των σχετικών
μετακινήσεων οι οποίες προκαλούν τις οριακές τιμές ωθήσεων γαιών και δίνει
νομογραφήματα για τον προσδιορισμό του μεγέθους των οριακών τιμών των
ωθήσεων.
Η ώθηση γαιών στην ενεργητική παρειά ενός τοίχου σε μια οριακή κατάσταση
αστοχίας τύπου STR (για τη διαστασιολόγηση του τοίχου ως δομικού στοιχείου)
μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ενεργητικής τιμής, εάν η κινητότητα του τοίχου είναι
περιορισμένη (π.χ. λόγω σχετικώς άκαμπτης έδρασης στη βάση του σε συνδυασμό
με μεγάλη ακαμψίας του ίδιου του τοίχου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να
θεωρείται ότι η ώθηση γαιών στην ενεργητική παρειά του τοίχου ισούται με 0.5 x (Κο
+ Κα), δηλαδή έχει τιμή ίση με τον μέσο όρο της ενεργητικής και της ουδέτερης
ώθησης. Σε ακραίες περιπτώσεις πλήρους έλλειψης κινητότητας του τοίχου (π.χ. σε
περιμετρικά τοιχία υπογείων κτιρίων) η ώθηση γαιών σε μια οριακή κατάσταση
αστοχίας τύπου STR μπορεί να λαμβάνεται ίση με την ουδέτερη ώθηση (Κο).
Η τιμή της ώθησης γαιών σε μια οριακή κατάσταση αστοχίας είναι γενικά διαφορετική
από την τιμή αυτής σε μια οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Οι δύο αυτές τιμές
προσδιορίζονται από δύο ουσιαστικώς διαφορετικούς υπολογισμούς. Στην οριακή
κατάσταση λειτουργικότητας, οι μετακινήσεις του τοίχου είναι συνήθως περιορισμένες
και η τιμή της ώθησης πρέπει να είναι συμβατή με τις μετακινήσεις αυτές. Ο
υπολογισμός της ώθησης στην κατάσταση λειτουργικότητας μπορεί να γίνει με
ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων σε συνδυασμό με κατάλληλο
προσομοίωμα για τη συμπεριφορά του εδάφους. Οι τιμές σχεδιασμού των ωθήσεων
γαιών για την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας πρέπει να προκύπτουν
χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές τιμές όλων των εδαφικών παραμέτρων και
βεβαίως των δράσεων που ασκούνται στον τοίχο.
Ειδικώς σε περιπτώσεις όπου αντηρίδες, αγκυρώσεις ή παρόμοια στοιχεία
επιβάλλουν περιορισμούς στη μετακίνηση του έργου αντιστήριξης, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι οι οριακές τιμές της ενεργητικής και παθητικής ώθησης γαιών
μπορεί να μην είναι οι πλέον δυσμενείς, δηλαδή οι ωθήσεις στην κατάσταση
λειτουργικότητας να είναι κρίσιμες στον σχεδιασμό του έργου. Στις περιπτώσεις
αυτές, κατά την ανάλυση σε οριακή κατάσταση αστοχίας αναπτύσσονται ενδιάμεσες
τιμές της ώθησης γαιών επειδή οι μετακινήσεις του τοίχου είναι ανεπαρκείς για να
ενεργοποιήσουν τις οριακές τιμές. Για τον προσδιορισμό των ενδιάμεσων τιμών της
ώθησης γαιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος της μετακίνησης του τοίχου
και η διεύθυνση αυτής ως προς το έδαφος. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αριθμητική
μέθοδος (π.χ. πεπερασμένα στοιχεία) για τον προσδιορισμό των ενδιάμεσων τιμών
της ώθησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σχήμα Γ.3 του Παραρτήματος Γ του ΕΝ
1997-1 για τον προσδιορισμό της ενεργοποιούμενης ώθησης γαιών .
Όταν δεν συμβαίνει μετακίνηση του τοίχου ως προς το έδαφος, η ώθηση γαιών
πρέπει να υπολογίζεται από την κατάσταση των τάσεων σε ηρεμία – ουδέτερη
ώθηση (γεωστατικές τάσεις). Ο προσδιορισμός της κατάστασης ηρεμίας πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την προϊστορία των εδαφικών τάσεων.
Για κανονικά στερεοποιημένα αργιλικά εδάφη, οι συνθήκες ηρεμίας θα πρέπει
κανονικά να θεωρείται ότι αναπτύσσονται στο έδαφος πίσω από έργα αντιστήριξης
(ύψους h) όταν η μετακίνηση του έργου αντιστήριξης είναι μικρότερη από 5×10-4 × h.
Για υπερστερεοποιημένα εδάφη, η απαιτούμενη μετακίνηση του έργου αντιστήριξης
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είναι ακόμη μικρότερη. Το Παράρτημα Γ του ΕΝ 1997-1 παρέχει στοιχεία των
σχετικών μετακινήσεων οι οποίες προκαλούν τις οριακές τιμές ωθήσεων γαιών
(ενεργητικές και παθητικές).
Για οριζόντια επιφάνεια εδάφους, ο συντελεστής (ουδέτερης) ώθησης ηρεμίας, K0,
μπορεί να προσδιορίζεται από την εξίσωση:

K 0 = (1 − sinϕ ' ) × OCR

(9.1)

Η ανωτέρω εξίσωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πολύ υψηλές τιμές του
OCR (συντελεστής υπερστερεοποίησης).
Εάν το έδαφος πίσω από τον τοίχο ανυψούται με γωνία β ≤ ϕ' ως προς το οριζόντιο
επίπεδο, η οριζόντια συνιστώσα της ενεργού ώθησης γαιών σ'h;0 μπορεί να σχετίζεται
με την ενεργό πίεση εξ΄ υπερκειμένων μέσω του λόγου K0;β , όπου:

K 0; β = K 0 ⋅ (1 + sinβ )

(9.2)

Η διεύθυνση της προκύπτουσας δύναμης θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να
θεωρείται ότι είναι παράλληλη προς την επιφάνεια του εδάφους.
Στους υπολογισμούς της οριακής κατάστασης αστοχίας, όταν η ευστάθεια του τοίχου
αντιστήριξης εξαρτάται από την παθητική αντίσταση του εδάφους μπροστά από το
έργο, η στάθμη του παθητικώς δρώντος εδάφους θα πρέπει να λαμβάνεται από την
ονομαστικώς αναμενόμενη στάθμη μειωμένη κατά ένα μέγεθος (Δa). Η τιμή του Δa
θα πρέπει να επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ελέγχου της στάθμης της
επιφάνειας του εδάφους στην περιοχή. Για ένα συνήθη βαθμό ελέγχου, θα πρέπει να
εφαρμόζονται τα εξής:
— για τοίχο τύπου προβόλου, το Δa θα πρέπει να ισούται με το 10 % του ύψους του
τοίχου πάνω από τη στάθμη εκσκαφής, με ανώτατο όριο το 0,5 m
— για υποστηριζόμενο τοίχο (π.χ. με αγκυρώσεις ή αντηρίδες), το Δa θα πρέπει να
ισούται με το 10 % της απόστασης μεταξύ της χαμηλότερης θέσης στήριξης και
της στάθμης εκσκαφής, με ανώτατο όριο το 0,5 m.
Σχεδιασμός έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας :
Οι υπολογισμοί έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας γίνονται με την ανισότητα :

Ed ≤ Rd

(1)

που απαιτεί η τιμή σχεδιασμού της έντασης (Ed) να μην υπερβαίνει την τιμή
σχεδιασμού της αντίστοιχης αντίστασης (Rd).
Κατά τον έλεγχο έναντι οριακών καταστάσεων αστοχίας απαιτούνται δύο ομάδες
υπολογισμών, τύπου GEO και τύπου STR, ως κατωτέρω :
(1) Υπολογισμοί οριακής ισορροπίας (limit equilibrium analyses - LEA) τύπου GEO.
Σκοπός αυτών των αναλύσεων αυτών είναι η διαστασιολόγηση του έργου.
Θεωρείται ότι και στις δύο παρειές του τοίχου αναπτύσσονται οι οριακές τιμές
των ωθήσεων γαιών (ενεργητικές και παθητικές). Σε ορισμένα έργα (π.χ. τοίχους
βαρύτητας) στην παθητική πλευρά συχνά αγνοούνται οι παθητικές ωθήσεις
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επειδή το βάθος του πεδίλου είναι μικρό και η παθητική αντίσταση είναι πολύ
μικρή ή μη συνεχώς εξασφαλισμένη.
Σε τοίχους βαρύτητας, οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν το απαιτούμενο εύρος της
βάσης του πεδίλου ώστε να αποφευχθεί αστοχία λόγω υπέρβασης της φέρουσας
ικανότητας της θεμελίωσης, ολίσθησης ή ανατροπής.
Σε εύκαμπτα πετάσματα αντιστήριξης, οι ανωτέρω υπολογισμοί οριακής
ισορροπίας δίνουν:
•

Το απαιτούμενο ελάχιστο βάθος έμπηξης του τοίχου, εάν δεν υπάρχουν
στηρίξεις όπως αγκυρώσεις, αντηρίδες κλπ. Στην περίπτωση αυτή, το βάθος
έμπηξης του τοίχου είναι αρκετά μεγάλο (της τάξεως του 60% - 100% του
ύψους του τοίχου) επειδή η αντίσταση του τοίχου έναντι των ωθήσεων γαιών
στην ενεργητική του πλευρά βασίζεται στην παθητική αντίσταση που
αναπτύσσεται στο βάθος έμπηξης.

•

Την απαιτούμενη δύναμη της στήριξης (αγκύρωση, αντηρίδα, κλπ) για
δεδομένο βάθος έμπηξης, εάν υπάρχουν στηρίξεις. Στην περίπτωση αυτή, το
απαιτούμενο βάθος έμπηξης προκύπτει από τον έλεγχο ολικής ευστάθειας
(και εν γένει είναι μικρό – της τάξεως των 2-4 μέτρων).

Κατά τους υπολογισμούς θα πρέπει να ελέγχεται και η ισορροπία του
πετάσματος στην κατακόρυφη διεύθυνση και να προσαρμόζονται οι γωνίες
τριβής (δ) εδάφους – τοίχου στην ενεργητική και παθητική πλευρά ώστε να
ικανοποιείται η κατακόρυφη ισορροπία. Εάν για κάποιους λόγους, το βάθος
έμπηξης του τοίχου ή η δύναμη των αγκυρώσεων αυξηθεί πέραν του ελάχιστου
απαιτούμενου, τότε δεν συμβαίνει πλέον αστοχία τύπου GEO (δηλαδή οι
υπολογισμοί οριακής ισορροπίας τύπου GEO δεν έχουν εφαρμογή – αφού δεν
υπάρχει πλέον δυνατότητα ανάπτυξης οριακής κατάστασης στο έδαφος) αλλά
μπορεί να συμβεί μόνον αστοχία τύπου STR (βλέπε κατωτέρω). Τέτοια
περίπτωση είναι ο τοίχος πρόβολος με βάθος έμπηξης μεγαλύτερο από το
ελάχιστο απαιτούμενο για πάκτωση στη βάση του και τα πετάσματα με
πολλαπλές στάθμες αγκυρώσεων.
Οι υπολογισμοί οριακής ισορροπίας περιλαμβάνουν τα εξής βήματα :
Α. Σε τοίχους βαρύτητας :
•

Υπολογίζεται (έλεγχος GEO) η χαρακτηριστική τιμή όλων των δράσεων
επί του τοίχου, όπως ωθήσεις γαιών, υδατικές πιέσεις, τυχόν κινητά
φορτία στην επιφάνεια του εδάφους, το βάρος του τοίχου, αδρανειακές
δυνάμεις σεισμού, κλπ. Στην ενεργητική πλευρά θεωρείται ότι
αναπτύσσεται η ενεργητική ώθηση γαιών (εκτός εάν η βάση του τοίχου
είναι παγιωμένη – π.χ πάκτωση σε βράχο). Η χαρακτηριστική τιμή των
ωθήσεων γαιών υπολογίζεται με χρήση των χαρακτηριστικών τιμών των
εδαφικών παραμέτρων.

•

Όλες οι δράσεις ανάγονται στο κέντρο της βάσης του τοίχου και
υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των συνιστάμενων δράσεων (V, H,
M).

•

Το πέδιλο του τοίχου ελέγχεται με τις ανωτέρω δράσεις έναντι υπέρβασης
της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, ολίσθησης και ανατροπής, όπως
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στην περίπτωση επιφανειακής θεμελίωσης (βλέπε Κεφάλαιο 6 του ΕΝ
1997-1).
•

Εάν ο τοίχος είναι τύπου L, υπολογίζονται (έλεγχος STR) οι
χαρακτηριστικές τιμές των εντατικών μεγεθών (καμπτική ροπή, αξονική
δύναμη και τέμνουσα) στις κρίσιμες διατομές και οι διατομές αυτές
ελέγχονται ως δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Β. Σε εύκαμπτα πετάσματα χωρίς στηρίξεις (τοίχος τύπου προβόλου) :
•

Υπολογίζεται (δοκιμαστικά) το ελάχιστο βάθος έμπηξης θεωρώντας την
ενεργητική και παθητική ώθηση στις δύο παρειές και απαιτώντας
ισορροπία στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Από την ισορροπία
στην κατακόρυφη διεύθυνση (ισορροπία τιμών σχεδιασμού των
κατακορύφων δράσεων) προσδιορίζονται οι γωνίες (δa, δp) τριβής
εδάφους – πετάσματος. Η ισορροπία του τοίχου στην οριζόντια διεύθυνση
ελέγχεται μέσω των τιμών σχεδιασμού των δράσεων (ενεργητική ώθηση)
και αντιστάσεων (παθητική ώθηση) : Ed < Rd και δίνει το βάθος έμπηξης
του τοίχου.
Οι τιμές σχεδιασμού υπολογίζονται από τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές
τιμές με επιβολή των επιμέρους συντελεστών δράσεων και αντιστάσεων.
Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, οι επιμέρους συντελεστές δράσεων και
αντιστάσεων περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α.3 (Ομάδα Α1) και στον
Πίνακα Α.13 (Ομάδα R2, αντίσταση γαιών) του Παραρτήματος Α του ΕΝ
1997-1.

•

Υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των εντατικών μεγεθών (καμπτική
ροπή, αξονική δύναμη και τέμνουσα) στις κρίσιμες διατομές και οι διατομές
αυτές ελέγχονται ως δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.

Β. Σε εύκαμπτα πετάσματα με στηρίξεις :
•

Με χρήση κατάλληλων παραδοχών για τις τιμές των ωθήσεων γαιών στην
ενεργητική και παθητική πλευρά του τοίχου και απαιτώντας ισορροπία
στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση υπολογίζονται οι δυνάμεις των
στηρίξεων (αγκυρώσεων). Από την ισορροπία στην κατακόρυφη
διεύθυνση (ισορροπία τιμών σχεδιασμού των κατακορύφων δράσεων)
προσδιορίζονται οι γωνίες (δa, δp) τριβής εδάφους – πετάσματος. Η
ισορροπία του τοίχου στην οριζόντια διεύθυνση ελέγχεται με τις τιμές
σχεδιασμού των δράσεων Ed (ώθηση στην ενεργητική πλευρά, δυνάμεις
στηρίξεων) και αντιστάσεων Rd (ώθηση στην παθητική πλευρά). Οι
δυνάμεις των στηρίξεων θεωρούνται ως ευμενείς μόνιμες δράσεις. Οι τιμές
σχεδιασμού των δράσεων και αντιστάσεων υπολογίζονται από τις
αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιμές με επιβολή των επιμέρους συντελεστών.
Κατά τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*, οι επιμέρους συντελεστές δράσεων και
αντιστάσεων περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α.3 (Ομάδα Α1) και στον
Πίνακα Α.13 (Ομάδα R2, αντίσταση γαιών) του Παραρτήματος Α του ΕΝ
1997-1.

•

Υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των εντατικών μεγεθών (καμπτική
ροπή, αξονική δύναμη και τέμνουσα) στις κρίσιμες διατομές και οι διατομές
αυτές ελέγχονται ως δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.
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(2) Υπολογισμοί οριακής ισορροπίας τύπου STR.
Σκοπός των αναλύσεων αυτών είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του έργου
αντιστήριξης, δηλαδή η δομική διαστασιολόγηση του έργου (υπολογισμός των
καμπτικών ροπών στις κρίσιμες διατομές, υπολογισμός των δυνάμεων των
αγκυρώσεων, κλπ). Στους υπολογισμούς τύπου STR, οι χρησιμοποιούμενες
τιμές των ωθήσεων γαιών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κινηματικούς
περιορισμούς. Για παράδειγμα, εάν σε ένα τοίχο βαρύτητος η βάση δεν
μετακινείται και δεν στρέφεται (π.χ. λόγω παγίωσης με πασσάλους) τότε η
ώθηση στην ενεργητική πλευρά του τοίχου δεν μπορεί να μειωθεί μέχρι την
ενεργητική τιμή και συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυξημένη ενεργητική
ώθηση ή ακόμη και ώθηση ηρεμίας. Εάν σε ένα εύκαμπτο πέτασμα το βάθος
έμπηξης αυξηθεί πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου, τότε στην παθητική πλευρά
δεν μπορεί να αναπτυχθεί η πλήρης παθητική ώθηση (λόγω μειωμένων
μετακινήσεων), αλλά θα αναπτυχθεί μια ώθηση μικρότερη της παθητικής ικανή
να εξισορροπήσει την ενεργητική ώθηση επί της άλλης πλευράς του τοίχου. Εάν
σε ένα εύκαμπτο πέτασμα ο αριθμός των αγκυρώσεων είναι αρκετά μεγάλος
ώστε να περιορίζεται η κινητότητά του σε βαθμό που να μην μπορεί να
αναπτυχθεί η ενεργητική ώθηση, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ωθήσεις
συμβατές με τους κινηματικούς περιορισμούς, όπως π.χ. οι ωθήσεις κατά
Terzaghi & Peck (1967) ή κατά EAU (1980), ή ωθήσεις που προκύπτουν από
αριθμητικές αναλύσεις (π.χ. με πεπερασμένα στοιχεία).
Σχεδιασμός έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας :
Κατά τον σχεδιασμό έναντι οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας υπολογίζονται οι
μετακινήσεις και παραμορφώσεις του έργου αντιστήριξης υπό τα φορτία λειτουργίας
και ελέγχεται ότι οι παραμορφώσεις αυτές είναι αποδεκτές (δηλαδή δεν υπερβαίνουν
τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου και παρακείμενων κατασκευών, όπως
γειτονικών κτιρίων, δρόμων κλπ). Οι αναλύσεις έναντι οριακών καταστάσεων
λειτουργικότητας γίνονται συνήθως με αριθμητικές μεθόδους όπως μέσω ελατηρίων
Winkler ή με πεπερασμένα στοιχεία.
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hp

ha

H = 6m

Παράδειγμα εφαρμογής 1 : Τοίχος βαρύτητας

Ζητείται να ελεγχθεί η επάρκεια του ανωτέρω τοίχου βαρύτητας έναντι οριακών
καταστάσεων αστοχίας (ολίσθηση, ανατροπή και φέρουσα ικανότητα πεδίλου).
Θεωρείται ότι δεν υπάρχει θέμα ολικής ευστάθειας του πρανούς και συνεπώς δεν
γίνεται σχετικός έλεγχος. Επίσης θεωρείται ότι δεν υπάρχει θέμα περιορισμού των
μετακινήσεων του τοίχου και συνεπώς δεν γίνεται έλεγχος σε οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας. Όλα τα μεγέθη που δίνονται στο Σχήμα είναι χαρακτηριστικές τιμές.
Στο ύψος του τοίχου έχει συνυπολογισθεί και η γεωμετρική αύξηση (10% Η) κατά τις
απαιτήσεις του ΕΝ 1997-1. Δεν υπάρχει στάθμη υπογείου ορίζοντα.
Από τον Πίνακα Γ.1.1 του Παραρτήματος Γ του ΕΝ 1997-1 υπολογίζεται ο
συντελεστής ενεργητικής ώθησης (οριζόντια συνιστώσα) : Kah = 0.21.
Υπολογισμός της (χαρακτηριστικής τιμής) της ενεργητικής ώθησης γαιών λόγω
μόνιμων φορτίων :
Επιφάνεια (z=0) : σ ah , g = K ah (γ z + q ) − 2c K ah = 0.21 x 0 – 0 = 0
Βάθος z=6m : σ ah , g = K ah (γ z + q ) − 2c K ah = 0.21 x (20 x 6 + 0) – 0 = 25.2 kPa
Συνισταμένη οριζόντια δύναμη : Pah , g = 0.5 x 25.2 x 6 = 75.6 kN/m
Συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη : Pav , g = Pah , g tan (δ) = 75.6 x tan (25.1) = 35.4 kN/m
Ύψος εφαρμογής (h) της ανωτέρω δύναμης :

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 93

hg =

H ⎛ 2 σ 1 + σ 2 ⎞ 6 ⎛ 2 × 0 + 25.2 ⎞
⎜
⎟= ⎜
⎟ = 2m
3 ⎝ σ 1 + σ 2 ⎠ 3 ⎝ 0 + 25.2 ⎠

Υπολογισμός της (χαρακτηριστικής τιμής) της ενεργητικής ώθησης γαιών λόγω
κινητών φορτίων :
Επιφάνεια (z=0) : σ ah , g = K ah (γ z + q ) − 2c K ah = 0.21 x 20 – 0 = 4.2 kPa
Βάθος z=6m : σ ah , g = K ah (γ z + q ) − 2c K ah = 0.21 x (20) – 0 = 4.2 kPa
Συνισταμένη οριζόντια δύναμη : Pah ,q = 4.2 x 6 = 25.2 kN/m
Συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη : Pav ,q = Pah ,q tan (δ) = 25.2 x tan (25.1) = 11.8 kN/m
Ύψος εφαρμογής (h) της ανωτέρω δύναμης : hq = 3m
Βάρος του τοίχου : W = 0.5 ( Bo + B) H γ = 0.5 x (1+3) x 6 x 24 = 288 kN/m
Απόσταση κέντρου βάρους (xo) : xo =

1
1 B Bo
= 1.083 m
( Bo + B ) −
3
3 ( Bo + B )

1. Έλεγχος έναντι ολίσθησης (GEO) : Ed < Rd
Ed = 1.35 Pah , g + 1.50 Pah ,q = 1.35 x 75.60 + 1.50 x 25.2 = 139.86 kN/m

Rd =

1
⎡ N tan (δ β )⎤ +
⎦ γ Pph
γR ⎣
R
1

όπου : γR = 1.10 για την αντίσταση ολίσθησης και 1.40 για την παθητική αντίσταση.
και Ν = W + Pav , g + Pav ,q - Ppv = 288 + 35.4 + 11.8 – 0 = 335.2 kN/m
Άρα : Rd = (1 / 1.10) x [ 335.2 x tan (30) ] + (1 / 1.40) x 0 = 175.93 kN/m
Έλεγχος έναντι ολίσθησης : Ed < Rd ⇒ 139.86 < 175.93 που ισχύει.
2. Έλεγχος έναντι ανατροπής (EQU) : Edst,d < Estb,d
Λαμβάνονται ροπές ως προς τον όνυχα του τοίχου. Οι επιμέρους συντελεστές
λαμβάνονται από τον Πίνακα Α.1 του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1.
Τιμή σχεδιασμού της ροπής ανατροπής :
Edst,d = 1.10 x ( Pah , g hg - Pav , g B ) + 1.50 x ( Pah ,q hq - Pav ,q B) = 1.10 x (75.60 x 2 – 35.4
x 3) + 1.50 x (25.2 x 3 – 11.80 x 3) = 49.50 + 60.3 = 109.08 kNm/m
Τιμή σχεδιασμού της ροπής στηρίξεως :
Estb,d = 0.90 W ( B – xo) + 0.90 Php hp = 0.90 x 288 x (3 – 1.083) + 0.90 x 0 x 0.33 =
496.89 kNm/m
Έλεγχος έναντι ανατροπής : Edst,d < Estb,d ⇒ 109.08 < 496.89 που ισχύει.
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3. Έλεγχος έναντι φέρουσας ικανότητας του πεδίλου (GEO) : Ed < Rd
Υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των μόνιμων και πρόσκαιρων δράσεων
(κατακόρυφη V, οριζόντια Q, ροπή Μ) ως προς το κέντρο της βάσης του πεδίλου :
Μόνιμες δράσεις :
Vg = W + Pav , g - Ppv = 288 + 35.4 – 0 = 323.4 kN/m
Qg = Pah , g - Pph = 75.60 – 0 = 75.60 kN/m
Mg = ( Pah , g hg - Pav , g (B/2) ) – W ( (B/2) – xo ) – Pph hp = (75.60 x 2 – 35.40 x 1.5)
– 288 x (1.50 – 1.083) – 0 x 0.333 = 98.10 – 120.1 – 0 = - 22 kNm/m
Πρόσκαιρες δράσεις :
Vq = Pav ,q = 11.80 kN/m
Qq = Pah ,q = 25.20 kN/m
Mq = ( Pah ,q hq - Pav ,q (B/2) ) = (25.2 x 3 – 11.80 x 1.5) = 57.90 kNm/m
Χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων :
Vk = 323.4 + 11.80 = 335.20 kN/m
Qk = 75.60 + 25.20 = 100.8 kN/m
Mk = -22 + 57.9 = 35.90 kNm/m
Υπολογισμός της εκκεντρότητας και λοξότητας (με χαρακτηριστικές τιμές):
Εκκεντρότητα : e = M / V = (-22 + 57.90) / (323.4 + 11.80) = 0.107 m
Σχετική εκκεντρότητα : e / B = 0.107 / 3 = 0.036
B’ = B – 2 e = 3 – 2 x 0.107 = 2.786 m
Λοξότητα φόρτισης : tan (θ) = Qk / Vk = 100.8 / 335.20 = 0.30 ⇒ θ = 16.7ο
Τιμές σχεδιασμού των δράσεων :
Vd = 1.35 x 323.4 + 1.50 x 11.80 = 454.29 kN/m
Qd = 1.35 x 75.60 + 1.50 x 25.20 = 139.86 kN/m
Md = 1.35 x (-22) + 1.50 x 57.90 = 57.15 kNm/m
Υπολογισμοί με τη μέθοδο που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ του ΕΝ 1997-1 με
χρήση χαρακτηριστικών τιμών (Τρόπος Ανάλυσης DA-2*) :
Χαρακτηριστική τιμή της οριακής πίεσης (pu) :

1
pu = c N c sc ic + ( q + γ 1′D ) N q sq iq + γ 2′ B′ Nγ sγ iγ
2
Η ανωτέρω σχέση προέκυψε από τη σχέση (D.2) του Παραρτήματος Δ του ΕΝ 19971, θεωρώντας του συντελεστές bi = 1 (μηδενική λοξότητα της βάσης του πεδίλου).
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Οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας Νi προκύπτουν από την χαρακτηριστική τιμή
της γωνίας τριβής του εδάφους (φ' = 30ο) μέσω των σχέσεων :

Nq = e π tanϕ' tan2 (45.+ ϕ'/2) = 18.401
Nc = (Nq - 1) / tan ϕ' = 30.14
Nγ = 2 (Nq- 1) tan ϕ' = 20.093
Οι συντελεστές σχήματος προκύπτουν από τις σχέσεις (Β’ / L’ = 0 πέδιλο λωρίδα) :
sq = 1 + (B' / L' ) sin ϕ' = 1
sγ = 1 – 0.3 (B'/L‘ ) = 1
sc = (sq Nq -1) / (Nq - 1) = 1
Οι συντελεστές απόκλισης του φορτίου (iq , iγ , ic) προκύπτουν από τις σχέσεις (Β’ / L’
= 0 πέδιλο λωρίδα) :
m = mB = [2 + (B '/ L' )]/[1 + (B' / L' )] = 2
και :
iq = [1 - H/(V + A' c' cot ϕ')]m

(Ex 1.2)

iγ = [1 - H/(V + A' c' cot ϕ')]m+1
ic = iq - (1 - iq) / (Nc tan ϕ' )
όπου Η και V είναι η οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα της χαρακτηριστικής τιμής
της οριακής αντίστασης του πεδίλου, και υπολογίζονται από τις σχέσεις :
V = pu B’ L’

και

H = V tan(θΒ)

(Ex 1.3)

Συνεπώς οι συντελεστές απόκλισης του φορτίου (iq , iγ , ic) δεν μπορούν να
υπολογισθούν ευθέως, επειδή εξαρτώνται από το pu (που δεν είναι γνωστό).
Η μέθοδος επίλυσης είναι δοκιμαστική, θεωρώντας αρχικά iq = iγ = ic = 1,
υπολογίζοντας το pu από τη σχέση (Ex 1.1), υπολογίζοντας τα V και H από τις
σχέσεις (Ex 1.3) και υπολογίζοντας τους συντελεστές (iq , iγ , ic) από τις σχέσεις (Ex
1.2). Η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται με τις νέες τιμές των (iq , iγ , ic) μέχρις
ότου οι υπολογιζόμενες τιμές του (pu) συγκλίνουν.
Στην προκείμενη περίπτωση, οι τελικές τιμές σύγκλισης είναι :
iq = 0.50352 ,

iγ = 0.35726 , ic = 0.47499

και η χαρακτηριστική τιμή της οριακής πίεσης είναι : pu,k = pu = 528 kPa
Οπότε :

Vu,k = pu B’ = 528 x 2.786 = 1471 kN/m
Hu,k = Vu,k tan(θ) = 1471 x 0.30 = 441.3 kN/m

Υπολογισμός της τιμής σχεδιασμού της οριακής (κατακόρυφης) αντίστασης κατά τον
Τρόπο Ανάλυσης DA-2* :
Rd = Rk / γR = Vu,k / γR,v = 1471 / 1.40 = 1050.7 kN/m
όπου ο επιμέρους συντελεστής αντίστασης (γR,v) λήφθηκε από τον Πίνακα Α.5 (στήλη
R2 για τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2*) του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1.
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Ο έλεγχος αστοχίας λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του πεδίλου γίνεται
μέσω της σχέσης (6.1) : Vd ≤ Rd , όπου Vd = 454.29 kN/m είναι η τιμή σχεδιασμού της
δράσης επί του θεμελίου (όπως υπολογίσθηκε ανωτέρω), δηλαδή :
Vd = 454.29 ≤ 1050.7 = Rd
Επειδή η ανισότητα ισχύει, το πέδιλο είναι επαρκές έναντι υπέρβασης της οριακής
φέρουσας ικανότητας.
Υπολογισμός του ισοδύναμου ενιαίου συντελεστή ασφαλείας (FS) του πεδίλου :
FS = R / V = 1471 / (323.4 + 11.80) = 4.39
Ο ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας είναι αρκετά μεγαλύτερος της τιμής
«2» επειδή ο έλεγχος Vd ≤ Rd ήταν συντηρητικός (454.29 ≤ 1050.7).

Παράδειγμα εφαρμογής 2 : Εύκαμπτος τοίχος τύπου προβόλου

Για τον εύκαμπτο τοίχο αντιστηρίξεως τύπου προβόλου, ύψους Η=8μ
(περιλαμβανόμενης και της προσαύξησης κατά 10% που απαιτεί ο ΕΝ 1997-1)
ζητείται να υπολογισθεί το απαιτούμενο βάθος έμπηξης (D) και το διάγραμμα της
καμπτικής ροπής σχεδιασμού του τοίχου.
1. Ανάλυση τύπου GEO για τον υπολογισμό του βάθους έμπηξης του τοίχου :
Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου βάθους έμπηξης θα χρησιμοποιηθεί η
μέθοδος Blum όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο “Earth pressure and earth
retaining structures” των C.R.I. Clayton, J.Milititsky, R.I.Woods, Blackie Academic
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and Profesional, Second edition”. Σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία το
«θεωρητικό» βάθος έμπηξης προσδιορίζεται από την ισορροπία των ροπών των
ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων επί του τοίχου ως προς τη «θεωρητική» βάση
του τοίχου. Επί της ουσίας αναζητείται το βάθος στο οποίο η συνισταμένη των
ροπών των ενεργητικών και παθητικών ωθήσεων είναι μηδέν. Η ισορροπία των
οριζοντίων δυνάμεων θεωρείται ότι εξασφαλίζεται από την ανάπτυξη μιας πρόσθετης
δύναμης αντώθησης R που ασκείται στο «θεωρητικό» βάθος έμπηξης του τοίχου. Για
λόγους εξασφάλισης της ανάπτυξης της δύναμης αντώθησης, το υπολογιστικό
(πραγματικό) βάθος έμπηξης του τοίχου προσαυξάνεται κατά 20% σε σχέση με το
«θεωρητικό» βάθος.
Με βάση την ανωτέρω μέθοδο, αρχικά υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές τιμές των
οριακών ωθήσεων γαιών (ενεργητικών και παθητικών) στις εκατέρωθεν παρειές του
τοίχου :
Ενεργητικές ωθήσεις από την επίχωση (Ζ = 0 έως 8m)
Ο συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων (οριζόντια συνιστώσα Kah) προκύπτει από το
διάγραμμα Γ.1.1 του ΕΝ 1997-1 για φ=37.5ο και δ=φ : Kah = 0.19
Ενεργητικές ωθήσεις λόγω γαιών :
Z=0m : σ ah , g = K ah (γz ) − 2c K ah = 0.19 * 20 * 0 − 2 * 0 * 0.19 = 0
Z=8m : σ ah , g = K ah (γz ) − 2c K ah = 0.19 * 20 * 8 − 2 * 0 * 0.19 = 30.4 KPa
Συνισταμένη : Pafill
,h, g =

1
⋅ 30.4 ⋅ 8 = 121.6 KN / m
2

Ενεργητικές ωθήσεις λόγω επιφόρτισης :
Z=0m : σ ah, g = K ah q = 0.19 * 20 = 3.8KPa
Z=8m : σ ah , g = K ah q = 0.19 * 20 = 3.8KPa
Συνισταμένη : Pafill
, h , q = 3.8 ⋅ 8 = 30.4 KN / m
Ενεργητικές ωθήσεις από το έδαφος ( Ζ = 8m έως (8+D)m )
Ο συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων (οριζόντια συνιστώσα Kah) προκύπτει από το
διάγραμμα Γ.1.1 του ΕΝ 1997-1 για φ=30.0ο και δ=φ : Kah = 0.27
Ενεργητικές ωθήσεις λόγω γαιών :
Z=8m

: σ ah , g = K ah (γz ) − 2c K ah = 0.27 * 20 * 8 − 2 * 5 * 0.27 = 38KPa
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Z=(8+D)m:
σ ah , g = K ah (γz ) − 2c K ah = 0.27 * 20 * (8 + D ) − 2 * 5 * 0.27 = (38 + 5.4 ⋅ D) KPa

(

:

)

2
Συνισταμένη : Pasoill
, h , g = 0.5 ⋅ (38 + 38 + 5.4 D ) ⋅ D = 38 D + 2.7 D KN / m

Ενεργητικές ωθήσεις λόγω επιφόρτισης :
Z=8m

: σ ah , g = K ah q = 0.27 * 20 = 5.4 KPa

Z=(8+D)m : σ ah, g = K ah q = 0.27 * 20 = 5.4 KPa
Συνισταμένη : Pafill
, h , q = 5.4 ⋅ (D ) = (5.4 D )KN / m
Παθητικές ωθήσεις στο βάθος έμπηξης ( Ζ = 0 m έως (D)m )
Ο συντελεστής παθητικών ωθήσεων (οριζόντια συνιστώσα Kph) προκύπτει από το
διάγραμμα Γ.2.1 του ΕΝ 1997-1 για φ=30.0ο και δ=φ : Kph = 5.8
Παθητικές ωθήσεις λόγω γαιών :
Z=0m

: σ ph , g = K pah (γz )22c K ph = 5.8 * 20 * 0 + 2 * 5 * 5.8 = 24.08 KPa

Z=(D)m: : σ ph, g = K ph (γz ) − 2c K pah = 5.8 * 20 * (D ) + 2 * 5 * 0.27 = (24.08 + 116 ⋅ D) KPa

(

)

Συνισταμένη : Pa , h , g = 0.5 ⋅ (24.08 + 24.08 + 116 D) ⋅ D = 24.08 D + 58 D 2 KN / m
Στο σκαρίφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατανομές των ωθήσεων γαιών.
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σ

fill
a,h,q

H = 8m

fill
P
a,h,q
fill
P
a,h,g
fill
σ
a,h,g

D

σ soil
p,h,g
P soil
p,h,g

σ soil
a,h,q
P soil
a,h,q

σ soil
a,h,g

P soil
a,h,g

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι ροπές που προκαλούνται από τις ωθήσεις ως προς το
σημείο C. Για κάθε περίπτωση δίνονται η τιμή της συνισταμένης ώθησης (P), ο
μοχλοβραχίονας (s) της δύναμης ως προς το σημείο C καθώς και η προκύπτουσα
χαρακτηριστική τιμή της ροπής (M).
Από επίχωση - λόγω γαιών:

Pafill
,h, g =

1
⋅ 30.4 ⋅ 8 = 121.6 KN / m
2

s afill, h , g = D + 1 H = D + 1 8 = (2.67 + D)m
3
3
fill
fill
M afill
, h , g = Pa , h , g ⋅ s a , h , g = 121.6 ⋅ (2.67 + D )KN ⋅ m / m

Από επίχωση - λόγω επιφόρτισης:
Pafill
, h , q = 3.8 ⋅ 8 = 30.4 KN / m

s afill, h , q = D + 1 H = D + 1 8 = (4 + D)m
2
2
fill
fill
M afill
, h , q = Pa , h , q ⋅ s a , h , q = 30.4 ⋅ (4 + D )KN ⋅ m / m
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Από έδαφος- λόγω γαιών (ενεργητικές):

(

)

D ⎛ 2σ 1 + σ 2
⎜
3 ⎜⎝ σ 1 + σ 2

⎞ D ⎛ 2 ⋅ 38 + 38 + 5,4 ⋅ D ⎞ D ⎛ 114 + 5,4 ⋅ D ⎞
⎟⎟ = ⎜
⎟= ⎜
⎟m
⎠ 3 ⎝ 38 + 38 + 5.4 ⋅ D ⎠ 3 ⎝ 76 + 5.4 ⋅ D ⎠

2
Pasoill
, h , g = 38 D + 2.7 D KN / m

s asoil
,h, g =

(

)

soil
soil
2
⋅
M asoil
, h , g = Pa , h , g ⋅ s a , h , g = 38 D + 2.7 D

D ⎛ 114 + 5,4 ⋅ D ⎞
⋅⎜
⎟ KN ⋅ m / m
3 ⎝ 76 + 5.4 ⋅ D ⎠

Από έδαφος- λόγω επιφόρτισης (ενεργητικές):
Pasoil
, h , q = 5.4 ⋅ (D ) = (5.4 D )KN / m

s asoil
,h,q =

D
m
2

soil
soil
M asoil
, h , q = Pa , h , q ⋅ s a , h , q = (5.4 D ) ⋅

D
KN ⋅ m / m
2

Από έδαφος - παθητικές ωθήσεις:

(

)

Pa , h , g = 24.08 D + 58 D 2 KN / m
s a ,h, g =

D ⎛ 2σ 1 + σ 2
⎜
3 ⎜⎝ σ 1 + σ 2

⎞ D ⎛ 2 ⋅ 24.08 + 24.08 + 116 ⋅ D ⎞ D ⎛ 72.24 + 116 ⋅ D ⎞
⎟⎟ = ⎜
⎟= ⎜
⎟m
3
24
.
08
24
.
08
116
3
48
.
16
116
+
+
⋅
+
⋅
D
D
⎝
⎠
⎝
⎠
⎠

(

M p , h , g = Pp , h , g ⋅ s p , h, g = 24.08 D + 58D 2

.24 + 116 D ⎞
) D3 ⎛⎜ 72
⎟ KN ⋅ m / m
48.16 + 116 D
⎝

⎠

Η επίλυση (ισορροπία ροπών - έλεγχος GEO) για τον υπολογισμό του θεωρητικού
βάθους έμπηξης (D) θα γίνει με βάση τον Τρόπο Ανάλυσης DA-2* :

E d (γ F Fk , x k ) ≤

1

γR

Rk ( Fk , x k )

Στην προκειμένη περίπτωση, ως εντάσεις θεωρούνται οι ροπές οι οποίες
προκύπτουν από τις ενεργητικές ωθήσεις στη δεξιά παρειά του τοίχου. Για να
υπολογιστεί η τιμή σχεδιασμού της έντασης, οι χαρακτηριστικές τιμές των ροπών
πολλαπλασιάζονται με τον επιμέρους συντελεστή δράσεων 1.35 ή 1.50 εάν
προέρχονται από μόνιμα φορτία (φορτία γαιών) ή μεταβλητά φορτία (επιφόρτιση),
αντιστοίχως (πίνακας Α.3 του ΕΝ 1997-1).
soil
fiill
soil
E d = M Ed = 1.35 * ( M afill
, h , g + M a , h , g ) + 1.50 * ( M a , h , q + M a , h , q )

Ως αντίσταση θεωρείται η ροπή που προκύπτει από την παθητική ώθηση στην
αριστερή παρειά του τοίχου. Για τον προσδιορισμό της τιμής σχεδιασμού
χρησιμοποιείται ο επιμέρους συντελεστής αντίστασης γR=1,40 καθώς η παθητική
ώθηση θεωρείται ως εδαφική αντίσταση (πίνακας Α.13).
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Rd =

1

γR

M p ,h, g =

1
M p ,h, g
1.4

Με αντικατάσταση όλων των παραπάνω σχέσεων προκύπτει μια τεταρτοβάθμια
εξίσωση ως προς το ζητούμενο βάθος έμπηξης η οποία επιλύεται με δοκιμές.
Προκύπτει θεωρητικό βάθος έμπηξης D=6m.
Πράγματι, για D = 6m έχουμε:
fill
fill
M afill
, h , g = Pa , h , g ⋅ s a , h , g = 121.6 ⋅ (2.67 + D ) = 1054.27 KN ⋅ m / m
fill
fill
M afill
, h , q = Pa , h , q ⋅ s a , h , q = 30.4 ⋅ (4 + D ) = 304 KN ⋅ m / m

(

)

soil
soil
2
M asoil
⋅
, h , g = Pa , h , g ⋅ s a , h , g = 38 D + 2.7 D

soil
soil
M asoil
, h , q = Pa , h , q ⋅ s a , h , q = (5.4 D ) ⋅

D ⎛ 114 + 5,4 ⋅ D ⎞
⋅⎜
⎟ = 878.47 KN ⋅ m / m
3 ⎝ 76 + 5.4 ⋅ D ⎠

D
= 97.2 KN ⋅ m / m
2

(

M p , h , g = Pp , h , g ⋅ s p , h, g = 24.08 D + 58D 2

.24 + 116 D ⎞
) D3 ⎛⎜ 72
⎟ = 4609.48KN ⋅ m / m
48.16 + 116 D
⎝

⎠

οπότε: E d = M Ed = 1.35 * (1054.27 + 878.47) + 1.50 * (304 + 97.2) = 3211KNm / m
και

Rd =

1

γR

M p ,h, g =

1
4609.48 = 3292.48 > E d = 3211KNm / m
1.4

Το ανωτέρω θεωρητικό βάθος έμπηξης προσαυξάνεται εμπειρικά κατά 20%, για την
πλήρη ανάπτυξη της αντώθησης, οπότε το πραγματικό βάθος έμπηξης του τοίχου
είναι : D’ = 1.20 * 6.0 = 7.20m, και το συνολικό μήκος του τοίχου είναι :
Ηtot = Η+D’ = 8+7.2 = 15.2m
Στη συνέχεια, από την ισορροπία των χαρακτηριστικών τιμών των δράσεων
(ενεργητικές ωθήσεις, παθητικές ωθήσεις και R), προκύπτει η χαρακτηριστική τιμή
της δύναμης αντώθησης Rk για το βάθος έμπηξης D=6m :

Pafill
,h, g =

1
⋅ 30.4 ⋅ 8 = 121.6 KN / m
2

Pafill
, h , q = 3.8 ⋅ 8 = 30.4 KN / m

(

)

2
Pasoill
= 325.2 KN / m
, h , g = 38 D + 2.7 D

Pasoil
, h , q = 5.4 ⋅ (D ) = (5.4 D ) = 32.4 KN / m

(

)

Pp , h , g = 24.08 D + 58 D 2 = 2232.48 KN / m

οπότε:

fill
soil
soill
ΣFx = 0 ⇒ Pafill
, h , g + Pa , h , q + Pa , h , g + Pa , h , q + R k = Pp , h , g ⇒

121.6 + 30.4 + 352.2 + 32.4 + R k = 2232.48 ⇒ R k = 1695.88 KN / m
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Από την ισορροπία των κατακορύφων δυνάμεων εξασφαλίζεται ότι οι παθητικές
κατακόρυφες δυνάμεις (που δρουν προς τα πάνω) δεν ξεπερνούν αριθμητικά τις
κατακόρυφες δυνάμεις από τις ενεργητικές ωθήσεις (που δρουν προς τα κάτω). Στην
ισορροπία αυτή λαμβάνονται υπόψη και οποιεσδήποτε άλλες κατακόρυφες δυνάμεις
δρουν στο πέτασμα (πχ. ίδιο βάρος). Ο έλεγχος αυτός οδηγεί στην αναπροσαρμογή
(μείωση) της γωνίας τριβής τοίχου-εδάφους, είτε στις παθητικές ωθήσεις, είτε στις
ενεργητικές ωθήσεις ανάλογα με το ποιες δυνάμεις υπερτερούν κατά μέγεθος.
2. Ανάλυση τύπου STR : έλεγχος δομικής επάρκειας του τοίχου
Κατά τον έλεγχο αυτό υπολογίζονται οι κατανομές των εντατικών μεγεθών επί του
τοίχου με βάση τα οποία σχεδιάζεται ο τοίχος. Για τον υπολογισμό των εντατικών
μεγεθών του τοίχου χρησιμοποιείται ο τρόπος ανάλυσης DA-2*, δηλαδή η εφαρμογή
των επιμέρους συντελεστών προσαύξησης των δράσεων και απομείωσης των
αντιστάσεων γίνεται επί των εντατικών μεγεθών στο τέλος των υπολογισμών. Πιο
συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση υπολογίζεται το διάγραμμα των καμπτικών ροπών επί
του τοίχου (εντάσεις) με βάση τις χαρακτηριστικές τιμές των φορτίων. Επειδή τα
φορτία που προκαλούν ροπές είναι μόνιμα (ίδια βάρος γαιών) και πρόσκαιρα
(επιφόρτιση) και οι επιμέρους συντελεστές τους διαφέρουν, γίνεται χωριστός
υπολογισμός των ροπών λόγω μόνιμων δράσεων και λόγω πρόσκαιρων δράσεων.
Ειδικότερα, γίνονται δύο υπολογισμοί : Στην πρώτη ανάλυση λαμβάνεται υπόψη
μόνο η επίδραση των μόνιμων φορτίων και έτσι προσδιορίζεται η κατανομή της
χαρακτηριστικής τιμής της καμπτικής ροπής επί του τοίχου λόγω μονίμων φορτίων
(Μg,k). Στη συνέχεια η ανάλυση επαναλαμβάνεται με τα πλήρη φορτία (μόνιμα +
πρόσκαιρα) και υπολογίζεται η κατανομή της χαρακτηριστικής τιμής της ροπής λόγω
όλων των φορτίων (Μg+q,k). Από τα αποτελέσματα των δύο παραπάνω αναλύσεων
προσδιορίζεται η κατανομή της χαρακτηριστικής τιμής της ροπής λόγω των
πρόσκαιρων φορτίων ως Μq,k = Μg+q,k - Μg,k. Τελικώς, η ροπή σχεδιασμού
υπολογίζεται από τη σχέση : Μd = 1.35 *Μg,k +1.50* Μq,k .
Στην συγκεκριμένη εφαρμογή προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα κατανομής της
καμπτικής ροπής σχεδιασμού του τοίχου :
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Παρατηρούμε ότι το σημείο μηδενισμού των ροπών δεν εμφανίζεται στο θεωρητικό
βάθος έμπηξης των 14m (8+6=14m) αλλά στα 12.10m. Αυτό οφείλεται στον
διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της παθητικής αντίστασης στον υπολογισμό τύπου
GEO για το βάθος έμπηξης και στον υπολογισμό τύπου STR για τον σχεδιασμό του
τοίχου. Συγκεκριμένα, κατά τον υπολογισμό του βάθους έμπηξης (έλεγχος GEO) η
ροπή από την παθητική ώθηση αντιμετωπίζεται ως αντίσταση και απομειώνεται, ενώ
κατά τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του τοίχου (έλεγχος STR), η ροπή από
την παθητική ώθηση θεωρείται ως μόνιμη δράση. Σημειώνεται ότι το παραπάνω
διάγραμμα έχει υπολογιστεί με την παραδοχή της πλήρους ανάπτυξης των οριακών
τιμών των ωθήσεων. Για τον προσδιορισμό μίας πιο ρεαλιστικής κατανομής των
εντατικών μεγεθών στον τοίχο θα μπορούσε να γίνει χρήση υπολογιστικών
προσομοιωμάτων (πχ. πεπερασμένα στοιχεία ή ελατηριωτός φορέας).

Εάν ο πασσαλότοιχος διαθέτει μία στάθμη αγκύρωσης, τότε η ανάλυση γίνεται ως
εξής:
Α. Ανάλυση τύπου GEO :
1. Προσδιορίζεται το ελάχιστο βάθος έμπηξης του πασσάλου για συνθήκες
ελεύθερης στήριξης στη βάση (δηλαδή στήριξη αλλά όχι πάκτωση στη βάση),
θεωρώντας ενεργητικές ωθήσεις στην μία πλευρά (μέχρι τη βάση του πασσάλου)
και παθητικές ωθήσεις στην άλλη πλευρά (μέχρι τη βάση του πασσάλου). Οι
ωθήσεις υπολογίζονται με τις χαρακτηριστικές τους τιμές, από τις οποίες
προκύπτουν οι τιμές σχεδιασμού με εφαρμογή των επιμέρους συντελεστών
δράσεων (1.35 και 1.50) και παθητικών αντιστάσεων (γR=1.40).
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Από την ισορροπία στην κατακόρυφη διεύθυνση (ισορροπία τιμών σχεδιασμού
των κατακορύφων δράσεων) προσδιορίζονται οι γωνίες (δa, δp) τριβής εδάφους –
πετάσματος.
Από την ισορροπία ροπών των ανωτέρω ωθήσεων (τιμές σχεδιασμού) ως τη
στάθμη της αγκύρωσης, υπολογίζεται το ελάχιστο βάθος έμπηξης του
πασσάλου.
2. Από την ισορροπία των οριζόντιων δυνάμεων (τιμές σχεδιασμού των εκατέρωθεν
ωθήσεων και της δύναμης αγκύρωσης) υπολογίζεται η τιμή σχεδιασμού της
δύναμης της αγκύρωσης.
3. Υπολογίζεται η χαρακτηριστική τιμή της δύναμης αγκύρωσης. Επειδή η δύναμη
αγκύρωσης θεωρείται ως ευμενής μόνιμη δράση, ο επιμέρους συντελεστής της
είναι 1.00 και συνεπώς η χαρακτηριστική της τιμή ισούται με την τιμή σχεδιασμού.
Η υπολογισθείσα χαρακτηριστική τιμή της δύναμης αγκύρωσης χρησιμοποιείται
στη συνέχεια για τον σχεδιασμό της αγκύρωσης (μήκος πάκτωσης, αριθμός
τενόντων, κλπ) όπως αναλύεται στο προηγούμενο Κεφάλαιο.
Β. Ανάλυση τύπου STR :
1. Ο τοίχος αναλύεται με τις χαρακτηριστικές τιμές των ωθήσεων στις εκατέρωθεν
παρειές. Χρησιμοποιείται το βάθος έμπηξης που υπολογίσθηκε ανωτέρω. Εάν η
κινητότητα στην ενεργητική πλευρά του τοίχου είναι επαρκής θεωρούνται
ενεργητικές ωθήσεις γαιών. Αλλως, μπορούν να ληφθούν αυξημένες ωθήσεις
(π.χ. μέσος όρος ενεργητικών και ωθήσεων ηρεμίας). Στη παθητική πλευρά
λαμβάνονται οι παθητικές ωθήσεις, εάν το βάθος έμπηξης του τοίχου είναι το
βάθος που προσδιορίσθηκε από την ανάλυση GEO ανωτέρω. Από την
ισορροπία (των χαρακτηριστικών τιμών) στην κατακόρυφη διεύθυνση, στην
οριζόντια διεύθυνση και την ισορροπία ροπών ως προς τη στάθμη της
αγκύρωσης υπολογίζονται οι γωνίες δa, δp και η δύναμη αγκύρωσης
(χαρακτηριστική τιμή). Εάν η υπολογισθείσα χαρακτηριστική τιμή της δύναμης
αγκύρωσης είναι μεγαλύτερη της υπολογισθείσας κατά την ανάλυση GEO, τότε η
νέα τιμή της δύναμης αγκύρωσης χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό της
αγκύρωσης (μήκος πάκτωσης, αριθμός τενόντων, κλπ) όπως αναλύεται στο
προηγούμενο Κεφάλαιο.
2. Με τις ανωτέρω ωθήσεις υπολογίζεται η κατανομή της χαρακτηριστικής
καμπτικής ροπής κατά μήκος του πασσάλου. Από την χαρακτηριστική τιμή της
ροπής υπολογίζεται η τιμή σχεδιασμού της ροπής με επιβολή των επιμέρους
συντελεστών δράσεων (1.35 και 1.50) και ο τοίχος σχεδιάζεται ώστε να μπορεί
να αναλάβει την ανωτέρω ροπή σχεδιασμού.
Για πασσαλοτοίχους με περισσότερες της μιάς στάθμες αγκύρωσης, η ανάλυση
γίνεται ως εξής :
1. Το βάθος έμπηξης δεν προσδιορίζεται από ανάλυση οριακής ευστάθειας του
πασσαλοτοίχου αφού οι δυνάμεις των αγκυρώσεων υπολογίζονται ώστε να
αναλαμβάνουν πλήρως τις ωθήσεις γαιών στην ενεργητική πλευρά (βλέπε
κατωτέρω). Άλλωστε, λόγω των πολλαπλών σταθμών αγκύρωσης, η κινητότητα
της βάσης του τοίχου είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να αναπτυχθεί η παθητική
αντίσταση. Συνεπώς η συμμετοχή της βάσης του τοίχου (έμπηξη) στην αντίσταση
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είναι πολύ περιορισμένη. Έτσι, το βάθος έμπηξης των πασσάλων λαμβάνεται
εμπειρικά (συνήθως 2-4 μέτρα) και ελέγχεται ότι είναι επαρκές έναντι γενικής
ευστάθειας του τοίχου, δηλαδή ελέγχεται η ευστάθεια κύκλου ολισθήσεως που
περιλαμβάνει το σύνολο του τοίχου και το αντιστηριζόμενο έδαφος. Εάν το
ανωτέρω βάθος έμπηξης δεν επαρκεί (δηλαδή εάν υπάρχει κίνδυνος γενικής
αστάθειας του τοίχου) τότε επιμηκύνονται οι αγκυρώσεις ή προστίθενται και άλλες
στάθμες αγκύρωσης κοντά στη βάση του τοίχου. Η αύξηση του βάθους του τοίχου
ώστε να βελτιωθεί η γενική ευστάθεια αποτελεί ένα τρόπο αντιμετώπισης του
προβλήματος, αλλά η προσθήκη μιάς επιπλέον στάθμης αγκύρωσης κοντά στη
βάση του τοίχου είναι συνήθως προσφορότερη μέθοδος.
2. Θεωρείται μια συμβατική κατανομή χαρακτηριστικών τιμών των ωθήσεων γαιών
στην ενεργητική πλευρά του τοίχου, όπως η ορθογωνική ή τραπεζοειδής πίεση
Terzaghi που φαίνεται στο επόμενο Σχήμα. Οι ωθήσεις αυτές κατανέμονται στα
αγκύρια και προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές των αγκυρίων. Με τις τιμές αυτές
υπολογίζονται οι αγκυρώσεις όπως περιγράφεται στο προηγούμενο Κεφάλαιο.

3. Με τις ανωτέρω χαρακτηριστικές τιμές των ωθήσεων και των δυνάμεων
αγκύρωσης υπολογίζονται οι καμπτικές ροπές στο πέτασμα (χαρακτηριστικές
τιμές). Από την χαρακτηριστική τιμή της ροπής υπολογίζεται η τιμή σχεδιασμού της
ροπής με επιβολή των επιμέρους συντελεστών δράσεων (1.35 και 1.50) και ο
τοίχος σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να αναλάβει την ανωτέρω ροπή σχεδιασμού.

2.10 Υδραυλική αστοχία
Στο Κεφάλαιο 10 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι όροι που εφαρμόζονται στους
ακόλουθους τέσσερις τύπους εδαφικής αστοχίας η οποία προκαλείται από πίεση
πόρων ή διήθηση νερού:
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• Αστοχία λόγω ανύψωσης (UPL - uplift) η οποία προκαλείται από άνωση.
Ανύψωση λόγω άνωσης συμβαίνει όταν η πίεση πόρων κάτω από ένα δομικό
έργο ή μια εδαφική στρώση χαμηλής διαπερατότητας είναι μεγαλύτερη από τη
μέση ολική κατακόρυφη πίεση υπερκειμένων (από το δομικό έργο είτε από την
υπερκείμενη εδαφική στρώση).
• Αστοχία του εδάφους η οποία προκαλείται από υψηλή υδραυλική κλίση (HYD).
Αστοχία από υψηλή υδραυλική κλίση συμβαίνει όταν οι δυνάμεις διήθησης
προς τα πάνω δρουν αντίθετα στο βάρος του εδάφους και μειώνουν την
κατακόρυφο ενεργή τάση μέχρι το μηδενισμό της. Τότε, με την κατακόρυφη
ροή του νερού προς τα άνω, οι εδαφικοί κόκκοι απομακρύνονται και συμβαίνει
αστοχία (boiling).
• Αστοχία λόγω εσωτερικής διάβρωσης. Αστοχία λόγω εσωτερικής διάβρωσης
προκαλείται από τη μεταφορά εδαφικών κόκκων μέσα σε ένα εδαφικό
στρώμα, στη διεπιφάνεια των εδαφικών στρωμάτων ή στη διεπιφάνεια μεταξύ
εδάφους και δομικού έργου. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να καταλήξει σε
προοδευτική διάβρωση, η οποία οδηγεί σε κατάρρευση της εδαφικής δομής.
• Αστοχία λόγω διασωλήνωσης (piping). Η αστοχία λόγω διασωλήνωσης είναι
μια ειδική μορφή αστοχίας, για παράδειγμα ενός ταμιευτήρα, από εσωτερική
διάβρωση, όπου η διάβρωση αρχίζει στην επιφάνεια και προχωρεί μέχρι να
δημιουργηθεί μια δίοδος παροχής νερού σωληνωτού σχήματος στην εδαφική
μάζα ή μεταξύ του εδάφους και της θεμελίωσης ή στη διεπιφάνεια μεταξύ
συνεκτικών και μή-συνεκτικών εδαφικών στρωμάτων. Η αστοχία συμβαίνει
μόλις το ανάντη πέρας της διαβρωμένης διόδου φθάσει στον πυθμένα του
ταμιευτήρα.

2.10.1 Αστοχία με ανύψωση λόγω άνωσης (UPL)
Η ευστάθεια ενός δομικού έργου ή μιας εδαφικής στρώσης χαμηλής διαπερατότητας
έναντι ανύψωσης η οποία προκαλείται από άνωση πρέπει να ελέγχεται με σύγκριση
των μόνιμων σταθεροποιητικών δράσεων (για παράδειγμα, βάρος και πλευρική
τριβή) με τις μόνιμες και μεταβλητές αποσταθεροποιητικές δράσεις του νερού και
πιθανώς άλλων πηγών.
Ο έλεγχος έναντι ανύψωσης λόγω άνωσης (UPL) πρέπει να εκτελείται
χρησιμοποιώντας την ανισότητα (2.8) του εδαφίου 2.4.7.4 του ΕΝ 1997-1 που
απαιτεί όπως η τιμή σχεδιασμού των αποσταθεροποιητικών μόνιμων και μεταβλητών
κατακόρυφων δράσεων (Vdst;d= Gdst;d +Qdst;d) είναι μικρότερη ή ίση με το άθροισμα
της τιμής σχεδιασμού των σταθεροποιητικών μόνιμων κατακόρυφων δράσεων (Gstb;d)
και της τιμής σχεδιασμού τυχόν πρόσθετης αντίστασης σε ανύψωση (Rd):
Vdst,d ≤ Gstb;d + Rd

(2.8)

Η πρόσθετη αντίσταση σε ανύψωση (Rd), όπως π.χ. τυχόν πλευρική τριβή στις
παρειές της κατασκευής, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως σταθεροποιητική (ευμενής)
μόνιμη κατακόρυφη δράση (Gstb;d).
Στην ανισότητα (2.8) πρέπει να χρησιμοποιούνται οι επιμέρους συντελεστές των
Gdst;d, Qdst;d, Gstb;d και Rd οι οποίοι ορίζονται στην παράγραφο A.4 (Πίνακες Α.15 και
Α16) του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1, για μόνιμες και πρόσκαιρες καταστάσεις.
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Στην ανισότητα (2.8), η τιμή σχεδιασμού της κατακόρυφης συνιστώσας των
σταθεροποιητικών μόνιμων δράσεων (Gstb;d) είναι, για παράδειγμα, το βάρος του
φορέα και των εδαφικών στρώσεων, η αντίσταση σχεδιασμού (Rd) είναι το άθροισμα,
για παράδειγμα, των δυνάμεων τριβής, (Td), και των δυνάμεων των αγκυρίων, (P),
εάν υπάρχουν. Η αντίσταση σε ανύψωση λόγω άνωσης η οποία προκαλείται από
δυνάμεις τριβής ή αγκυρίων μπορεί επίσης να αντιμετωπίζεται ως σταθεροποιητική
μόνιμη κατακόρυφη δράση (Gstb;d). Η τιμή σχεδιασμού της κατακόρυφης συνιστώσας
των αποσταθεροποιητικών μόνιμων και μεταβλητών δράσεων, (Vdst;d ), είναι το
άθροισμα των υδατικών πιέσεων οι οποίες εφαρμόζονται κάτω από το έργο (μόνιμες
και μεταβλητές) και άλλων δυνάμεων οι οποίες δρουν προς τα πάνω.
Σε απλές περιπτώσεις, ο έλεγχος της εξίσωσης (2.8) σε όρους δυνάμεων μπορεί να
αντικαθίσταται από έλεγχο σε όρους ολικών τάσεων (σstb;d) και πιέσεων πόρων
(udst;d) ως ακολούθως :
udst;d ≤ σstb;d
Κατά τον έλεγχο των οριακών καταστάσεων αστοχίας τύπου EQU, HYD και UPL,
συνήθως δεν υπεισέρχονται οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων αντοχής και
συνεπώς οι τρείς Τρόποι Ανάλυσης εκφυλίζονται σε έναν (οπότε δεν τίθεται θέμα
εθνικής επιλογής). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου στον υπολογισμό υπεισέρχονται οι
τιμές των εδαφικών παραμέτρων, θα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (παραλλαγή
DA-2*), όπως περιγράφηκε ανωτέρω.
Παραδείγματα καταστάσεων, όπου η ευστάθεια σε ανύψωση λόγω άνωσης πρέπει
να ελέγχεται, δίδονται στα Σχήματα 10.1 του ΕΝ 1997-1 που παρουσιάζονται
κατωτέρω.
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β) Ανύψωση λόγω άνωσης ελαφρού
επιχώματος κατά τη διάρκεια πλημμύρας
α) Ανύψωση λόγω άνωσης κοίλου
δομικού φορέα εντός του εδάφους
1 υπόγειος ορίζοντας
2 στεγανή επιφάνεια

γ) Άνωση στη βάση εκσκαφής
4 προηγούμενη επιφάνεια εδάφους
5 άμμος
6 άργιλος
7 αμμοχάλικο
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1 υπόγειος ορίζοντας
2 στεγανή επιφάνεια
3 υλικό ελαφρού επιχώματος

δ) Κατασκευή πλάκας κάτω από τον υπόγειο
ορίζοντα
1 υπόγειος ορίζοντας
2 στεγανή επιφάνεια
5 άμμος
6 άμμος
8 ενεματωμένη άμμος
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ε) Φορέας αγκυρωμένος για να ανθίσταται σε άνωση
1 υδροφόρος ορίζοντας
5 άμμος
9 αγκύρωση

Σχήμα 10.1 του ΕΝ 1997-1 : Παραδείγματα καταστάσεων όπου η άνωση είναι
κρίσιμη

Παράδειγμα εφαρμογής :
Κτίριο με υπόγεια ασκεί συνολική πίεση στη στάθμη έδρασης σ = 200 kPa
(χαρακτηριστική τιμή) εκ των οποίων τα σG =150 kPa οφείλονται σε μόνιμες δράσεις
και τα σQ =50 kPa οφείλονται σε πρόσκαιρες δράσεις (κινητά φορτία). Η στάθμη
έδρασης του κτιρίου βρίσκεται σε βάθος Η=12m από την ανωτάτη (συνήθως)
αναμενόμενη στάθμη του υπογείου ορίζοντα.

σstb;d = γG;stb σstb;k = γG;stb σG = 0.9 x 150 = 135 kPa
udst;d = γG;dst udst;k = γG;dst (γW H ) = 1.0 x 10 x 12 = 120 kPa
Έλεγχος : udst;d ≤ σstb;d ⇒ 120 < 135 που ισχύει.
Σημείωση : Ο απαιτούμενος ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας είναι :
FS = 1 / γG;stb = 1 / 0.9 = 1.10

2.10.2 Αστοχία λόγω υψηλής υδραυλικής κλίσης (HYD)
Η ευστάθεια του εδάφους έναντι ανύψωσης λόγω υδραυλικής κλίσης πρέπει να
ελέγχεται με επαλήθευση της εξίσωσης (2.9α) ή (2.9β) για κάθε σχετική εδαφική
στήλη.
udst;d ≤ σstb;d

(2.9α)

Sdst;d ≤ G´stb;d

(2.9β)

Η εξίσωση (2.9α) εκφράζει τη συνθήκη ευστάθειας σε όρους πίεσης πόρων και
ολικών τάσεων δηλαδή η τιμή σχεδιασμού της αποσταθεροποιητικής ολικής πίεσης
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πόρων (udst;d ) στη βάση της στήλης πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από τη
σταθεροποιητική ολική κατακόρυφη τάση (σstb;d) στη βάση της στήλης. Η εξίσωση
(2.9β) εκφράζει την ίδια συνθήκη σε όρους δυνάμεων διήθησης και βάρους υπό
άνωση δηλαδή ότι η τιμή σχεδιασμού της δύναμης διήθησης (Sdst;d) στη στήλη είναι
μικρότερη ή ίση από το υπό άνωση βάρος (G´stb;d) της ίδιας στήλης.
Επειδή οι ανισότητες (2.9α) και (2.9β) δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα, η επιλογή
μεταξύ τους επιβάλλεται να γίνει στο Εθνικό Προσάρτημα. Στην Ελλάδα, η Εθνική
Επιλογή είναι να εφαρμόζεται η ανισότητα (2.9β).
Στις εξισώσεις (2.9α) και (2.9β) πρέπει να χρησιμοποιούνται οι επιμέρους
συντελεστές των udst;d, σstb;d, Sdst;d και G´stb;d οι οποίοι ορίζονται στο εδάφιο A.5
(Πίνακας Α.17) του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1, για μόνιμες και πρόσκαιρες
καταστάσεις.
Στις συνήθεις απλές περιπτώσεις (όπου το σύνολο των δράσεων είναι μόνιμες), ο
ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας είναι : FS = γG;dst γG;stb = 1.35 / 0.90 =
1.50.
Ένα παράδειγμα καταστάσεων όπου η ανύψωση λόγω υδραυλικής κλίσης πρέπει να
ελέγχεται δίδεται στο Σχήμα 10.2 του ΕΝ 1997-1.

1 στάθμη εκσκαφής (αριστερά), υπόγειος ορίζοντας (δεξιά)
2 νερό
3 άμμος

Σχήμα 10.2 του ΕΝ 1997-1 : Παράδειγμα κατάστασης όπου η ανύψωση λόγω
υδραυλικής κλίσης μπορεί να είναι κρίσιμη
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2.11 Ολική ευστάθεια
Στο Κεφάλαιο 11 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που πρέπει να
εφαρμόζονται για την ολική ευστάθεια και τις μετακινήσεις φυσικού εδάφους ή
επίχωσης, γύρω από θεμελιώσεις, έργα αντιστήριξης, φυσικά πρανή, επιχώματα ή
εκσκαφές.
Τυπικά έργα στα οποία θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση ολικής ευστάθειας είναι:

— έργα αντιστήριξης εδάφους
— εκσκαφές, πρανή ή επιχώματα
— θεμελιώσεις σε κεκλιμένο έδαφος, φυσικά πρανή ή επιχώματα
— θεμελιώσεις κοντά σε εκσκαφή, έργα σε όρυγμα ή επανεπίχωση (cut or buried
structures), ή ακτή.
Η εδαφική η βραχώδης μάζα, η οποία περιορίζεται από την επιφάνεια αστοχίας θα
πρέπει κανονικά να θεωρείται ως στερεό σώμα ή ως διάφορα στερεά σώματα τα
οποία κινούνται συγχρόνως. Οι επιφάνειες αστοχίας ή οι διεπιφάνειες μεταξύ των
στερεών σωμάτων μπορεί να έχουν ποικίλα σχήματα όπως επίπεδα, κυκλικά και πιο
περίπλοκα σχήματα. Εναλλακτικά, η ευστάθεια μπορεί να ελέγχεται με οριακή
ανάλυση ή με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.
Όταν το υλικό του εδάφους ή του επιχώματος είναι σχετικά ομοιογενές και ισότροπο,
κανονικά θα πρέπει να θεωρούνται κυκλικές επιφάνειες αστοχίας.
Για πρανή σε στρωσιγενή εδάφη με σημαντικές διακυμάνσεις της διατμητικής
αντοχής, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις στρώσεις με χαμηλή διατμητική
αντοχή. Για το σκοπό αυτό μπορεί να απαιτείται ανάλυση μή-κυκλικών επιφανειών
αστοχίας.
Σε συνδεδεμένα (jointed) υλικά, τα οποία περιλαμβάνουν σκληρό βράχο και
στρωσιγενή ή ρωγματωμένα εδάφη, το σχήμα της επιφάνειας αστοχίας μπορεί να
εξαρτάται μερικώς ή ολικώς από τις ασυνέχειες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
κανονικά να γίνεται ανάλυση τριδιάστατων σφηνών.
Υφιστάμενα πρανή τα οποία έχουν αστοχήσει στο παρελθόν και η αστοχία μπορεί να
επανενεργοποιηθεί, θα πρέπει να αναλύονται θεωρώντας κυκλικές και μή-κυκλικές
επιφάνειες αστοχίας. Οι επιμέρους συντελεστές οι οποίοι κανονικά χρησιμοποιούνται
για αναλύσεις ολικής ευστάθειας, επομένως, μπορεί να μην είναι κατάλληλοι.
Εάν η επιφάνεια αστοχίας δεν μπορεί να θεωρηθεί διδιάστατη, θα πρέπει να
εξετάζεται η χρήση τριδιάστατων επιφανειών αστοχίας.
Μια ανάλυση πρανούς θα πρέπει να επαληθεύει την ολική ροπή και την κατακόρυφη
ευστάθεια της ολισθαίνουσας μάζας. Εάν δεν ελέγχεται η ισορροπία στην οριζόντια
διεύθυνση, οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των λωρίδων θα πρέπει να
θεωρούνται οριζόντιες.
Σε περιπτώσεις όπου θα μπορούσε να συμβεί συνδυασμένη αστοχία των δομικών
στοιχείων και του εδάφους, πρέπει να εξετάζεται η αλληλεπίδραση εδάφουςκατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στις σχετικές δυστροπίες. Τέτοιες
περιπτώσεις περιλαμβάνουν επιφάνειες αστοχίας οι οποίες τέμνουν δομικά στοιχεία
όπως πασσάλους και εύκαμπτους τοίχους.
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Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ ευνοϊκών και δυσμενών φορτίων
βαρύτητας κατά την εκτίμηση της δυσμενέστερης επιφάνειας ολίσθησης, η όποια
αβεβαιότητα στο εδικό βάρος του εδάφους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη με
εφαρμογή μέγιστων και ελάχιστων χαρακτηριστικών τιμών αυτού.
Ο σχεδιασμός πρέπει να αποδεικνύει ότι η παραμόρφωση του εδάφους υπό τις
δράσεις σχεδιασμού λόγω ερπυσμού ή τοπικών υποχωρήσεων δεν θα προκαλεί μήαποδεκτές βλάβες στις δομικές κατασκευές ή στις υποδομές οι οποίες εδράζονται
πάνω ή κοντά στο συγκεκριμένο έδαφος.
Κατά το Εθνικό Προσάρτημα που ισχύει στην Ελλάδα, θα εφαρμόζεται ο Τρόπος
Ανάλυσης 3 (DA-3) στον έλεγχο των γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων
αστοχίας τύπου ολικής ευστάθειας γεωτεχνικών έργων χωρίς ή με δομικά στοιχεία
αντιστήριξης. Οι σταθεροποιητικές δράσεις των δομικών στοιχείων αντιστήριξης
(δηλαδή δυνάμεις ή ροπές στήριξης εκ των δομικών στοιχείων ενίσχυσης, όπως
ηλώσεων, αγκυρώσεων ή πασσάλων) θα θεωρούνται ως ευνοϊκές δράσεις
(favourable actions) με επιμέρους συντελεστή δράσεων γF = 1.
Ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3) θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την σχέση (2.6α) για
τις δράσεις :
Εd = Ε (Fd , Xd ) = Ε (γF Fk , Xk / γΜ )
(2.6α)
και την σχέση (2.7α) για τις αντιστάσεις :
Rd = R (Fd , Xd ) = R (γF Fk , Xk / γΜ )

(2.7α)

δηλαδή με εφαρμογή της σχέσης (2.5) :
Εd ≤ Rd ⇒

Ε (γF Fk , Xk / γΜ ) ≤ R (γF Fk , Xk / γΜ )

(2.5)

και τις εξής ομάδες επιμέρους συντελεστών δράσεων και εδαφικών παραμέτρων (γF ,
γΜ) του Παραρτήματος Α του EN1997-1 :
• (Α1) για δομικές δράσεις (από την ανωδομή), όπως φορτία κτιρίων και
κυκλοφορίας στην επιφάνεια του εδάφους,
• (Α2) για δράσεις από το έδαφος (γεωτεχνικές δράσεις), περιλαμβανομένου και
του βάρους του εδάφους,
• (Μ2) για τις εδαφικές παραμέτρους.
Ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3) αφορά μόνον στον έλεγχο τις ολικής ευστάθειας των
γεωτεχνικών έργων. Για παράδειγμα, σε βαθιά εκσκαφή αντιστηριζόμενη με
κατακόρυφο εύκαμπτο πέτασμα και προεντεταμένες αγκυρώσεις, το βάθος έμπηξης
και η καμπτική επιπόνηση του πετάσματος, οι δυνάμεις αγκύρωσης και ο σχεδιασμός
τις αγκύρωσης (μήκος πάκτωσης και αριθμός τενόντων) θα υπολογίζονται με τον
Τρόπο Ανάλυσης 2 (DA-2), όπως περιγράφεται κατωτέρω. Στη συνέχεια, θα γίνεται
ανάλυση τις ολικής ευστάθειας του συστήματος (έδαφος + αντιστήριξη) με τον Τρόπο
DA-3 προκειμένου να υπολογισθεί η επάρκεια τις εκσκαφής έναντι συνολικής
διατμητικής αστοχίας και να προσδιορισθεί το απαιτούμενο ελεύθερο μήκος των
αγκυρίων.
Κατά το Εθνικό Προσάρτημα που ισχύει στην Ελλάδα, στον υπολογισμό των τιμών
σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων αντοχής (ενεργές τιμές: c’d , φ’d και
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αστράγγιστη διατμητική αντοχή:
προσομοιώματος (γm), ως εξής :

cd′ =

ck′

γM γm

, tan φd′ =

cu;d)

1

γM γm

θα

tan φk′

χρησιμοποιείται
, cu ;d =

συντελεστής

cu ;k

γM γm

όπου γM είναι ο επιμέρους συντελεστής εδαφικών παραμέτρων.
Ο συντελεστής προσομοιώματος εξαρτάται από τις παραδοχές των υδραυλικών
συνθηκών και θα λαμβάνει τις εξής τιμές :
(1) Για συνήθεις δυσμενείς παραδοχές υδραυλικών συνθηκών : γm = 1.1.
Η χρήση του ανωτέρω συντελεστή προσομοίωσης γίνεται ώστε ο ισοδύναμος
ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (FS) έναντι ολικής ευστάθειας να είναι :
• FS = γΜ γm = 1.25 x 1.1 = 1.38 για αναλύσεις μέσω ενεργών τάσεων
με χρήση ενεργών παραμέτρων αντοχής (c’ , φ΄).
• FS = γΜ γm = 1.40 x 1.1 = 1.54 για αναλύσεις μέσω ολικών τάσεων
με χρήση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (cu).
(2) Για πολύ δυσμενείς παραδοχές υδραυλικών συνθηκών : γm = 1.
Στην περίπτωση αυτή, ο ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (FS)
έναντι ολικής ευστάθειας είναι :
• FS = γΜ γm = 1.25 x 1 = 1.25 για αναλύσεις μέσω ενεργών τάσεων
με χρήση ενεργών παραμέτρων αντοχής (c’ , φ΄).
• FS = γΜ γm = 1.40 x 1 = 1.40 για αναλύσεις μέσω ολικών τάσεων με
χρήση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής.
Παράδειγμα εφαρμογής :
Έλεγχος της επάρκειας της ευστάθειας πρανούς ύψους 15 μέτρων με κλίση 2:3 (υ:β)
σε έδαφος με τις ιδιότητες (χαρακτηριστικές τιμές) :
Ειδικό βάρος : γ = 20 kN/m3
Συνοχή (ενεργός) : c = 15 kPa
Γωνία τριβής (ενεργός) : φ = 25 μοίρες
Κινητό φορτίο στην επιφάνεια : q = 20 kPa
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Η ανάλυση της ευστάθειας γίνεται με τον Τρόπο Ανάλυσης 3 (DA-3).
Το κινητό φορτίο στην επιφάνεια του εδάφους θεωρείται ως δυσμενής γεωτεχνική
μεταβλητή δράση με επιμέρους συντελεστή 1.30 (βλέπε εδάφιο 2.4.7.3.4.4 του ΕΝ
1997-1). Συνεπώς η τιμή σχεδιασμού του q είναι : qd = 1.30 x 20 = 26 kPa.
Οι τιμές σχεδιασμού των εδαφικών ιδιοτήτων είναι :
cd = c / 1.25 = 15 / 1.25 = 12 kPa
φd = arctan (tan φ / 1.25) = arctan (tan 25 / 1.25 ) = 20.46o
Ανάλυση της ευστάθειας του πρανούς με τη μέθοδο των λωρίδων και χρήση των
ανωτέρω τιμών σχεδιασμού δίνει συντελεστή ασφαλείας FS = 1.027 > 1. Αρα το
πρανές έχει επαρκή ευστάθεια.
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2.12 Επιχώματα
Στο Κεφάλαιο 12 του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις που πρέπει να
εφαρμόζονται σε επιχώματα για μικρά φράγματα και έργα υποδομής.
Θα πρέπει να ελέγχονται οι εξής οριακές καταστάσεις:

— απώλεια ολικής ευστάθειας της περιοχής
— αστοχία στο πρανές ή τη στέψη του επιχώματος
— αστοχία η οποία προκαλείται από εσωτερική διάβρωση
— αστοχία η οποία προκαλείται από επιφανειακή διάβρωση ή υποσκαφή
— παραμορφώσεις στο επίχωμα οι οποίες οδηγούν σε απώλεια λειτουργικότητας,
π.χ. υπερβολικές υποχωρήσεις ή ρήγματα (cracks)
— υποχωρήσεις και ερπυστικές μετατοπίσεις οι οποίες οδηγούν σε βλάβες ή
απώλεια λειτουργικότητας γειτονικών έργων ή δικτύων κοινής ωφέλειας
— υπερβολικές παραμορφώσεις σε ενδιάμεσες ζώνες, π.χ. επίχωμα πρόσβασης σε
αντέρεισμα γέφυρας
— απώλεια λειτουργικότητας περιοχών κυκλοφορίας από κλιματολογικές επιρροές
όπως παγετός και απόψυξη ή υπερβολική ξηρότητα
— ερπυσμό σε πρανή κατά τις περιόδους παγετού ή απόψυξης
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— υποβάθμιση του υλικού υπόβασης λόγω μεγάλων φορτίων κυκλοφορίας
— παραμορφώσεις οι οποίες προκαλούνται από υδραυλικές δράσεις
— μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως ρύπανση των επιφανειακών
υδάτων ή του υπόγειου ορίζοντα, θόρυβος ή δονήσεις.
Στην ανάλυση της ευστάθειας τμήματος ή του συνόλου ενός επιχώματος, πρέπει να
εξετάζονται όλες οι δυνατές μορφές αστοχίας, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 11 του
ΕΝ 1997-1.
Δεδομένου ότι τα επιχώματα συχνά κατασκευάζονται σε διάφορες φάσεις με
διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε φάση και
οι προβλέψεις να προδιαγράφονται κατάλληλα στην Έκθεση Γεωτεχνικού
Σχεδιασμού.
Όπου χρησιμοποιούνται ελαφρά υλικά επίχωσης όπως διογκωμένη πολυστερίνη,
διογκωμένη άργιλος ή αφρώδες σκυρόδεμα (foamed concrete), πρέπει να εξετάζεται
και η πιθανότητα επιδράσεων επίπλευσης.
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2.13 Παράρτημα Α του ΕΝ 1997-1 (τυποποιητικό) : Επιμέρους
συντελεστές και συντελεστές συσχέτισης για οριακές καταστάσεις
αστοχίας και συνιστώμενες τιμές
Στο Παράρτημα Α του ΕΝ 1997-1 περιλαμβάνονται οι επιμέρους συντελεστές γ για
οριακές καταστάσεις αστοχίας σε μόνιμες και παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού και
οι συντελεστές συσχέτισης ξ για θεμελιώσεις με πασσάλους σε όλες τις καταστάσεις
σχεδιασμού.
Κατά το Εθνικό προσάρτημα που ισχύει στην Ελλάδα, οι τιμές των επιμέρους
συντελεστών του Παραρτήματος Α του ΕΝ 1997-1 ισχύουν χωρίς τροποποίηση.

Επιμέρους συντελεστές για οριακή κατάσταση ισορροπίας (EQU)
Για την επαλήθευση της οριακής κατάστασης ισορροπίας (EQU) πρέπει να
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι επιμέρους συντελεστές γF :

— γG;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μόνιμες δράσεις

— γG;stb

σε σταθεροποιητικές ευνοϊκές μόνιμες δράσεις

— γQ;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μεταβλητές δράσεις

— γQ;stb

σε σταθεροποιητικές ευνοϊκές μεταβλητές δράσεις.
Πίνακας A.1 Επιμέρους συντελεστές σε δράσεις (γF)
Δράση

Σύμβολο

Τιμή

Μόνιμη
Δυσμενήςα
Ευνοϊκήβ

γG;dst
γG;stb

1,1
0,9

Μεταβλητή
Δυσμενήςα
Ευνοϊκήβ

γQ;dst
γQ;stb

1,5
0

α

Αποσταθεροποιητική

β

Σταθεροποιητική

Για την επαλήθευση της οριακής κατάστασης ισορροπίας (EQU) στις περιπτώσεις
που υπεισέρχονται και μικρές διατμητικές αντιστάσεις, πρέπει να εφαρμόζονται οι
ακόλουθοι επιμέρους συντελεστές γM στις εδαφικές παραμέτρους:

γϕ’

στην εφαπτομένη της γωνίας διατμητικής αντίστασης

γc’

στην ενεργό συνοχή

γcu

στην αστράγγιστη διατμητική αντοχή
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γqu

στην ανεμπόδιστη αντοχή

γγ

στο ειδικό βάρος.

Πίνακας A.2 – Επιμέρους συντελεστές εδαφικών παραμέτρων (γM)
Εδαφική παράμετρος

Σύμβολο
α

γϕ’
γc’
γcu
γqu
γγ

Γωνία διατμητικής αντίστασης
Ενεργός συνοχή
Αστράγγιστη διατμητική αντοχή
Ανεμπόδιστη αντοχή
Ειδικό βάρος
α

Τιμή
1,25
1,25
1,4
1,4
1,0

Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στην tan ϕ'

Επιμέρους συντελεστές για επαλήθευση δομικών (STR) και γεωτεχνικών
(GEO) οριακών καταστάσεων
Επιμέρους συντελεστές στις δράσεις (γF) ή στα αποτελέσματα των δράσεων
( γ E)
Για την επαλήθευση δομικών (STR) και γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων
πρέπει να εφαρμόζεται η ομάδα A1 ή η ομάδα A2 των ακολούθων επιμέρους
συντελεστών στις δράσεις (γF) ή στα αποτελέσματα των δράσεων (γE):

— γG

σε μόνιμες δυσμενείς ή ευνοϊκές δράσεις

— γQ

σε μεταβλητές δυσμενείς ή ευνοϊκές δράσεις.

Πίνακας A.3 – Επιμέρους συντελεστές στις δράσεις (γF) ή στα αποτελέσματα
των δράσεων (γE)
Δράση
Μόνιμη
Μεταβλητή

Δυσμενής
Ευνοϊκή
Δυσμενής
Ευνοϊκή
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Σύμβολο

γG
γQ

Ομάδα
A1

A2

1,35

1,0

1,0

1,0

1,5

1,3

0

0
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Επιμέρους συντελεστές εδαφικών παραμέτρων (γM)
Για την επαλήθευση δομικών (STR) και γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων
πρέπει να εφαρμόζεται η ομάδα M1 ή η ομάδα M2 των ακολούθων οριακών
καταστάσεων στις εδαφικές παραμέτρους (γM):

γϕ’

στην εφαπτομένη της γωνίας διατμητικής αντίστασης

γc’

στην ενεργό συνοχή

γcu

στην αστράγγιστη διατμητική αντοχή

γqu

στην ανεμπόδιστη αντοχή

γγ

στο ειδικό βάρος.

Πίνακας A.4 – Επιμέρους συντελεστές εδαφικών παραμέτρων (γM)
Εδαφική παράμετρος

Σύμβολο

Ομάδα
M1

M2

γϕ’

1,0

1,25

Ενεργός συνοχή

γc′

1,0

1,25

Αστράγγιστη διατμητική αντοχή

γcu

1,0

1,4

Ανεμπόδιστη αντοχή

γqu

1,0

1,4

Ειδικό βάρος

γγ

1,0

1,0

Γωνία διατμητικής αντίστασης

α

α

Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στην tan ϕ'

Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR)
Επιμέρους συντελεστές αντίστασης για επιφανειακές θεμελιώσεις
Για επιφανειακές θεμελιώσεις και επαληθεύσεις των δομικών (STR) και γεωτεχνικών
(GEO) οριακών καταστάσεων, πρέπει να εφαρμόζεται η ομάδα R1, R2 ή R3 των
ακολούθων επιμέρους συντελεστών (γR):

— γR;v

στη φέρουσα αντίσταση

— γR;h

στην αντίσταση ολίσθησης.
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Πίνακας A.5 - Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για επιφανειακές
θεμελιώσεις
Αντίσταση

Σύμβολο
R1

Ομάδα
R2

R3

Φέρουσα Ικανότητα

γR;v

1,0

1,4

1,0

Αντίσταση Ολίσθησης

γR;h

1,0

1,1

1,0

Επιμέρους συντελεστές αντίστασης για θεμελιώσεις με πασσάλους
Για θεμελιώσεις με πασσάλους και επαληθεύσεις δομικών (STR) και γεωτεχνικών
(GEO) οριακών καταστάσεων, πρέπει να εφαρμόζεται η ομάδα R1, R2, R3 ή R4 των
ακολούθων επιμέρους συντελεστών (γR):

— γb στην αντίσταση της βάσης
— γs

στην αντίσταση της παράπλευρης επιφάνειας για θλιβόμενους πασσάλους

— γt

στην ολική/συνδυασμένη αντίσταση για θλιβόμενους πασσάλους

— γs;t στην αντίσταση της παράπλευρης επιφάνειας για εφελκυόμενους πασσάλους.
Οι συνιστώμενες τιμές για τις τέσσερις ομάδες R1, R2, R3 και R4 δίδονται στον
Πίνακα A.6 για εμπηγνυόμενους πασσάλους, στον Πίνακα A.7 για πασσάλους δι’
εκσκαφής και στον Πίνακα A.8 για πασσάλους ελικοειδούς διάτρησης (continuous
flight auger CFA).
Πίνακας A.6- Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για εμπηγνυόμενους
πασσάλους
Αντίσταση

Σύμβολο
R1

Ομάδα
R2
R3

R4

Βάση

γb

1,0

1,1

1,0

1,3

Παράπλευρη επιφάνεια (θλίψη)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Ολική/συνδυασμένη (θλίψη)

γt

1,0

1,1

1,0

1,3

Παράπλευρη επιφάνεια σε εφελκυσμό

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6
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Πίνακας A.7 – Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για πασσάλους δι’
εκσκαφής
Αντίσταση

Ομάδα

Σύμβολο
R1

R2

R3

R4

Βάση

γb

1,25

1,1

1,0

1,6

Παράπλευρη επιφάνεια (θλίψη)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Ολική/συνδυασμένη (θλίψη)

γt

1,15

1,1

1,0

1,5

Παράπλευρη επιφάνεια σε εφελκυσμό

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Πίνακας A.8 - Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για πασσάλους ελικοειδούς
διάτρησης (CFA)
Αντίσταση

Ομάδα

Σύμβολο
R1

R2

R3

R4

Βάση

γb

1,1

1,1

1,0

1,45

Παράπλευρη επιφάνεια (θλίψη)

γs

1,0

1,1

1,0

1,3

Ολική/συνδυασμένη (θλίψη)

γt

1,1

1,1

1,0

1,4

Παράπλευρη επιφάνεια σε εφελκυσμό

γs;t

1,25

1,15

1,1

1,6

Συντελεστές συσχέτισης για θεμελιώσεις με πασσάλους
Για επαληθεύσεις δομικών (STR) και γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων, οι
ακόλουθοι συντελεστές συσχέτισης ξ πρέπει να εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό
της χαρακτηριστικής αντίστασης πασσάλων με αξονική φόρτιση:

— ξ1 στις μέσες τιμές των μετρούμενων αντιστάσεων σε στατικές δοκιμαστικές
φορτίσεις
— ξ2 στην ελάχιστη τιμή από τις μετρούμενες αντιστάσεις σε στατικές δοκιμαστικές
φορτίσεις
— ξ3 στις μέσες τιμές των υπολογιζόμενων αντιστάσεων από αποτελέσματα
εδαφικών δοκιμών
— ξ4 στην ελάχιστη τιμή των υπολογιζόμενων αντιστάσεων από αποτελέσματα
εδαφικών δοκιμών
— ξ5 στις μέσες τιμές των μετρούμενων αντιστάσεων σε δυναμικές δοκιμαστικές
φορτίσεις
— ξ6 στην ελάχιστη τιμή από τις μετρούμενες αντιστάσεις σε δυναμικές δοκιμαστικές
φορτίσεις.
Οι συνιστώμενες τιμές των συντελεστών ξ1, ξ2, ξ3, ξ4, ξ5 και ξ6
Πίνακες A.9, A.10 και A.11.
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Πίνακας A.9 – Συντελεστές συσχέτισης ξ για τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικών τιμών από στατικές δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων (n –
αριθμός πασσάλων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή)

ξ για n =

1

2

3

4

≥5

ξ1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

ξ2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00

Πίνακας A.10 - Συντελεστές συσχέτισης ξ για τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικών τιμών από αποτελέσματα εδαφικών δοκιμών (n – αριθμός
των εδαφικών προφίλ στα οποία υπολογίσθηκε αντίσταση)

ξ για n =

1

2

3

4

5

7

10

ξ3

1,40

1,35

1,33

1,31

1,29

1,27

1,25

ξ4

1,40

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12

1,08

Πίνακας A.11 - Συντελεστές συσχέτισης ξ για τον προσδιορισμό
χαρακτηριστικών τιμών από δυναμικές δοκιμαστικές φορτίσεις α, β, γ, δ, ε, (n αριθμός πασσάλων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή)

ξ για n =

≥2

≥5

≥ 10

≥ 15

≥ 20

ξ5

1,60

1,50

1,45

1,42

1,40

ξ6

1,50

1,35

1,30

1,25

1,25

α

Οι τιμές ξ του πίνακα ισχύουν για δυναμικές δοκιμαστικές φορτίσεις.

β

Οι τιμές ξ μπορεί να πολλαπλασιάζονται με συντελεστή προσομοιώματος ίσο με 0,85
όταν χρησιμοποιούνται δυναμικές δοκιμαστικές φορτίσεις με επεξεργασία
προσαρμογής σήματος.

γ

Οι τιμές ξ θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται με συντελεστή προσομοιώματος ίσο με
1,10 όταν χρησιμοποιείται κάποια σχέση έμπηξης πασσάλου με μέτρηση της ημιελαστικής μετατόπισης της κεφαλής του πασσάλου κατά την κρούση.

δ

Οι τιμές ξ πρέπει να πολλαπλασιάζονται με συντελεστή προσομοιώματος ίσο με
1,210 όταν χρησιμοποιείται κάποια σχέση έμπηξης πασσάλου χωρίς μέτρηση της ημιελαστικής μετατόπισης της κεφαλής του πασσάλου κατά την κρούση.

ε

Εάν στη θεμελίωση υπάρχουν διαφορετικοί πάσσαλοι, οι ομάδες ομοίων πασσάλων
θα πρέπει να εξετάζονται χωριστά κατά την επιλογή του αριθμού n των δοκιμαστικών
πασσάλων.
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Επιμέρους συντελεστές αντίστασης για προεντεταμένες αγκυρώσεις
Για προεντεταμένες αγκυρώσεις και επαληθεύσεις δομικών (STR) και γεωτεχνικών
(GEO) οριακών καταστάσεων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ομάδες R1, R2, R3 ή R4
των ακολούθων επιμέρους συντελεστών στην αντίσταση (γR) :

— γa;t

σε προσωρινές αγκυρώσεις

— γa;p

σε μόνιμες αγκυρώσεις

Οι συνιστώμενες τιμές των συντελεστών γa;t και γa;p για τις τέσσερις ομάδες R1, R2,
R3 και R4 δίδονται στον Πίνακα A.12.
Πίνακας A.12 - Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για προεντεταμένες
αγκυρώσεις
Αντίσταση

Σύμβολο

Ομάδα
R1

R2

R3

R4

Προσωρινή

γa;t

1,1

1,1

1,0

1,1

Μόνιμη

γa;p

1,1

1,1

1,0

1,1

Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για έργα αντιστήριξης
Για έργα αντιστήριξης και επαληθεύσεις δομικών (STR) και γεωτεχνικών (GEO)
οριακών καταστάσεων, πρέπει να εφαρμόζονται οι ομάδες R1, R2 ή R3 των
ακολούθων επιμέρους συντελεστών στην αντίσταση (γR):

— γR;v

στη φέρουσα ικανότητα

— γR;h

στην αντίσταση ολίσθησης

— γR;e

στην αντίσταση γαιών.

Πίνακας A.13 - Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για έργα αντιστήριξης
Αντίσταση
Φέρουσα ικανότητα
Αντίσταση ολίσθησης
Αντίσταση γαιών

Σύμβολο

γR;v
γR;h
γR;e
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R1
1,0
1,0
1,0

Ομάδα
R2
1,4
1,1
1,4

R3
1,0
1,0
1,0
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Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για πρανή και ολική ευστάθεια
Για πρανή και ολική ευστάθεια και επαληθεύσεις δομικών (STR) και γεωτεχνικών
(GEO) οριακών καταστάσεων, πρέπει να εφαρμόζεται ένας επιμέρους συντελεστής
στην αντίσταση (γR;e).
Πίνακας A.14 - Επιμέρους συντελεστές αντίστασης (γR) για πρανή και ολική
ευστάθεια
Αντίσταση

Σύμβολο

Αντίσταση γαιών

R1
1,0

γR;e

Ομάδα
R2
1,1

R3
1,0

Επιμέρους συντελεστές για επαληθεύσεις οριακής κατάστασης με ανύψωση
λόγω άνωσης (UPL)
Για την επαλήθευση οριακή κατάστασης σε ανύψωση λόγω άνωσης (UPL) πρέπει να
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι επιμέρους συντελεστές (γF): στις δράσεις

— γG;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μόνιμες δράσεις

— γG;stb

σε σταθεροποιητικές ευνοϊκές μόνιμες δράσεις

— γQ;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μεταβλητές δράσεις.
Πίνακας A.15 – Επιμέρους συντελεστές σε δράσεις (γF)
Δράση
Μόνιμη
Δυσμενήςα
Ευνοϊκήβ
Μεταβλητή
Δυσμενήςα
α

Αποσταθεροποιητική

β

Σύμβολο

Τιμή

γG;dst
γG;stb

1,0
0,9

γQ;dst
Σταθεροποιητική

1,5

Για την επαλήθευση οριακής κατάστασης σε ανύψωση λόγω άνωσης (UPL) οι
ακόλουθοι επιμέρους συντελεστές πρέπει να εφαρμόζονται όταν περιλαμβάνονται
αντιστάσεις:

γϕ’ στην εφαπτομένη της γωνίας διατμητικής αντίστασης
γc’ στην ενεργό συνοχή
γcu στην αστράγγιστη διατμητική αντοχή
γs;t στην εφελκυστική αντίσταση πασσάλου
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γa στην αντίσταση αγκύρωσης
Πίνακας A.16 – Επιμέρους συντελεστές για εδαφικές παραμέτρους και
αντιστάσεις
Εδαφικές παράμετροι

Σύμβολο

Τιμή

γϕ’
γc’
γcu
γs;t
γa

1,25
1,25
1,40
1,40
1,40

Γωνία διατμητικής αντίστασηςα
Ενεργός συνοχή
Αστράγγιστη διατμητική αντοχή
Εφελκυστική αντίσταση πσσσάλου
Αντίσταση αγκύρωσης
α

Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στην tan ϕ'

Επιμέρους συντελεστές για επαληθεύσεις οριακής κατάστασης με ανύψωση
λόγω υδραυλικής κλίσης (HYD)
Για την επαλήθευση οριακής κατάστασης σε υδραυλική ανύψωση (HYD) πρέπει να
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι επιμέρους συντελεστές (γF):

— γG;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μόνιμες δράσεις

— γG;stb

σε σταθεροποιητικές ευνοϊκές μόνιμες δράσεις

— γQ;dst

σε αποσταθεροποιητικές δυσμενείς μεταβλητές δράσεις.
Πίνακας A.17 – Επιμέρους συντελεστές σε δράσεις (γF)
Δράση

Σύμβολο

Τιμή

γG;dst

1,35

γG;stb

0,90

γQ;dst

1,50

Μόνιμη
Δυσμενήςα
β

Ευνοϊκή

Μεταβλητή
Δυσμενήςα
α

Αποσταθεροποιητική
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2.14 Παράρτημα
Γ
(πληροφοριακό)
Ενδεικτικές
μέθοδοι
προσδιορισμού των οριακών τιμών των ωθήσεων γαιών σε
κατακόρυφους τοίχους

Γ.1

Οριακές τιμές ώθησης γαιών

(1) Οι οριακές τιμές της ώθησης γαιών σε κατακόρυφο τοίχο, η οποία προκαλείται
από το ειδικό βάρος γ, το ομοιόμορφο κατακόρυφο επιφανειακό φορτίο (q) και την
συνοχή του εδάφους (c) θα πρέπει να υπολογίζονται ως εξής:
• ενεργητική οριακή κατάσταση:

σa(z ) = K a [γ ⋅ z + q ] − 2c K a
τa(z) = σa⋅tanδ + a (θετική για μετακίνηση εδάφους προς τα κάτω)
•

(Γ.1)

παθητική οριακή κατάσταση:

σ p (z ) = K p [γ ⋅ z + q ] + 2c K p

τp(z) = σp⋅tanδ + a (θετική για μετακίνηση εδάφους προς τα πάνω)

(Γ.2)

όπου:
a

είναι η πρόσφυση (μεταξύ εδάφους και τοίχου)

c

είναι η συνοχή του εδάφους

Ka

ο συντελεστής οριζόντιας ενεργού ώθησης γαιών

Kp

ο συντελεστής οριζόντιας παθητικής ώθησης γαιών

q

το κατακόρυφο επιφανειακό φορτίο

z

η απόσταση κατά το ύψος του τοίχου

β

η γωνία κλίσης του εδάφους πίσω από τον τοίχο (θετική προς τα πάνω)

δ

η γωνία της διατμητικής αντίστασης μεταξύ του εδάφους και του τοίχου

γ

ειδικό βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους

σa(z) η τάση κάθετα στον τοίχο σε βάθος z (ενεργός οριακή κατάσταση)
σp(z) η τάση κάθετα στον τοίχο σε βάθος z (παθητική οριακή κατάσταση)
τa(z) η τάση εφαπτόμενη στον τοίχο σε βάθος z (ενεργός οριακή κατάσταση)
τp(z) η τάση εφαπτόμενη στον τοίχο σε βάθος z (παθητική οριακή κατάσταση)
(2) Οι εξισώσεις (Γ.1) και (Γ.2) μπορεί να εφαρμόζονται σε όρους ολικής ή ενεργού
τάσης, κατά περίπτωση.
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(3) Οι τιμές της ώθησης γαιών μπορεί να λαμβάνονται από τα σχήματα Γ.1.1 έως
Γ.1.4 για το Ka και Γ.2.1 έως Γ.2.4 για το Kp. Είναι κατά προσέγγιση προς την
πλευρά της ασφάλειας.
(4) Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιείται η αριθμητική διαδικασία η οποία
περιγράφεται στο Γ.2.
(5) Σε στρωσιγενή εδάφη, οι συντελεστές K θα πρέπει να προσδιορίζονται από τις
παραμέτρους διατμητικής αντοχής αποκλειστικά στο βάθος z, ανεξάρτητα από τις
τιμές σε άλλα βάθη.
(6) Ενδιάμεσες τιμές της ενεργού ώθησης γαιών μεταξύ της κατάστασης ηρεμίας και
της οριακής κατάστασης μπορεί να λαμβάνονται με γραμμική παρεμβολή.
(7) Ενδιάμεσες τιμές της παθητικής ώθησης γαιών μεταξύ της κατάστασης ηρεμίας
και της οριακής κατάστασης μπορεί να λαμβάνονται με προβολική παρεμβολή, όπως
φαίνεται στο σχήμα Γ.3.

Σχήμα Γ.1.1 — Συντελεστές Ka της ενεργού ώθησης γαιών: με οριζόντια
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (β = 0)
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Σχήμα Γ.1.2 — Συντελεστές Ka ενεργού ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (δ/ϕ’ = 0 and δ = 0)

Σχήμα Γ.1.3 — Συντελεστές Ka ενεργού ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (δ/ϕ’ = 0,66)
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Σχήμα Γ.1.4 — Συντελεστές Ka ενεργού ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (δ/ϕ’ = 1)

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 130

Σχήμα Γ.2.1 — Συντελεστές Kp παθητικής ώθησης γαιών: με οριζόντια
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (β = 0)
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Σχήμα Γ.2.2 — Συντελεστές Kp παθητικής ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (δ/ϕ’ = 0 and δ = 0)
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Σχήμα Γ.2.3 — Συντελεστές Kp παθητικής ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια (δ/ϕ’ = 0,66)
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Σχήμα Γ.2.4 — Συντελεστές Kp παθητικής ώθησης γαιών: με κεκλιμένη
αντιστηριζόμενη επιφάνεια surface (δ/ϕ’ = 1)
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Σχήμα Γ.3 —Ενεργοποίηση παθητικής ώθησης γαιών μή-συνεκτικού εδάφους
ως προς κανονικοποιημένη μετατόπιση τοίχου v/vp
(vp: μετατόπιση πλήρους ενεργοποίησης της παθητικής ώθησης γαιών)

Γ.2 Αριθμητική μέθοδος προσδιορισμού παθητικών ωθήσεων

(1) Η ακόλουθη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες προσεγγίσεις προς την
πλευρά της ασφάλειας, μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις.
(2) Η διαδικασία αναφέρεται για παθητικές ωθήσεις, και οι παράμετροι αντοχής (οι
οποίες αναφέρονται κατωτέρω ως ϕ, c, δ, a) τίθενται ως θετικές τιμές, βλ. Σχήμα Γ.4.
(3) Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται επιπλέον αυτών που περιλαμβάνονται
στο 1.6.
Kc συντελεστής συνοχής
Kn συντελεστής για φόρτιση κάθετη στην επιφάνεια
Kγ συντελεστής για το βάρος του εδάφους
mt είναι η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση
που απομακρύνεται από τον τοίχο, και της εφαπτομενικής διεύθυνσης της
διασταυρούμενης επιφάνειας ολίσθησης μεταξύ της κινούμενης εδαφικής μάζας,
με κατεύθυνση που απομακρύνεται από την επιφάνεια του εδάφους
mw είναι η γωνία μεταξύ του τοίχου και της καθέτου στη διεύθυνση της εφαπτομένης
της εξωτερικής επιφάνειας ολίσθησης στον τοίχο, η οποία είναι θετική όταν η
εφαπτομένη τείνει προς τα πάνω πίσω από τον τοίχο.

β είναι η γωνία της διεύθυνσης της επιφάνειας του εδάφους ως προς την οριζόντια,
η οποία είναι θετική όταν η επιφάνεια του εδάφους κλίνει προς τα πάνω όταν
απομακρύνεται από τον τοίχο

θ είναι η γωνία της διεύθυνσης του τοίχου ως προς την κατακόρυφη, η οποία είναι
θετική όταν το έδαφος κείται πάνω στον τοίχο
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v είναι η στροφή της εφαπτομένης κατά μήκος της εξωτερικής επιφάνειας
ολίσθησης, η οποία είναι θετική όταν η εδαφική μάζα πάνω από την επιφάνεια
ολίσθησης έχει κυρτό σχήμα
q είναι μια ομοιόμορφη πίεση επιφόρτισης, ανά μονάδα επιφάνειας επί της
πραγματικής επιφάνειας
p είναι μια ομοιόμορφη πίεση επιφόρτισης, ανά μονάδα επιφάνειας σε οριζόντια
προβολή

Σχήμα Γ.4 — Ορισμοί που αφορούν τις κλίσεις του εδάφους και της
επανεπίχωσης, τις επιφορτίσεις και τη γεωμετρία της επιφάνειας
ολίσθησης

(4) Οι παράμετροι της διεπιφάνειας δ και a πρέπει να επιλέγονται ώστε:
a tanδ
=
c tanϕ

(5) Η συνοριακή συνθήκη στην επιφάνεια του εδάφους περιλαμβάνει τη γωνία β0 η
οποία είναι η γωνία κλίσης ενός ισοδύναμου επιφανειακού φορτίου. Με αυτήν την
έννοια η γωνία ορίζεται από το διανυσματικό άθροισμα δυο συνιστωσών:
- της πραγματικής κατανεμημένης φόρτισης q, ανά μονάδα επιφάνειας, η οποία είναι
ομοιόμορφη αλλά όχι υποχρεωτικά κατακόρυφη και
- της c cotϕ η οποία δρα ως κάθετο φορτίο.
Η γωνία β0 είναι θετική όταν η εφαπτομενική συνιστώσα της q κατευθύνεται προς τον
τοίχο, ενώ η κάθετη συνιστώσα κατευθύνεται προς το έδαφος. Για ενεργές ωθήσεις,
εάν c = 0 και το επιφανειακό φορτίο είναι κατακόρυφο ή μηδενικό, γενικά ισχύει β0 =
β.
(6) Η γωνία mt προσδιορίζεται από τις συνοριακές συνθήκες στην επιφάνεια του
εδάφους:
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cos(2m t + ϕ + β 0 ) = −

sinβ 0
sinϕ

(Γ.3)

(7) Η συνοριακή συνθήκη στον τοίχο προσδιορίζει τη γωνία mw από τη σχέση:
cos(2m w + ϕ + δ ) =

sinδ
sinϕ

(Γ.4)

Η γωνία mw είναι αρνητική για τις παθητικές ωθήσεις (ϕ > 0) εάν ο λόγος sin δ /sin ϕ
είναι επαρκώς μεγάλος.
(8) Η ολική εφαπτομενική στροφή κατά μήκος της εξωτερικής επιφάνειας ολίσθησης
της κινούμενης εδαφικής μάζας, προσδιορίζεται από τη γωνία v η οποία υπολογίζεται
από τη σχέση:
v = mt + β − mw − θ

(Γ.5)

(9) Ο συντελεστής Kn για κάθετη φόρτιση στην επιφάνεια (π.χ. η κάθετη ώθηση γαιών
στον τοίχο από μοναδιαία ώθηση κάθετη στην επιφάνεια) προσδιορίζεται κατόπιν
από την ακόλουθη σχέση στην οποία το v εισάγεται σε ακτίνια:
Kn =

1 + sinϕ sin(2m w + ϕ )
exp (2ν tanϕ )
1 − sinϕ sin(2m t + ϕ )

(Γ.6)

(10) Ο συντελεστής για κατακόρυφη φόρτιση στην επιφανειακή δύναμη ανά μονάδα
επιφάνειας της οριζόντιας προβολής της επιφάνειας, είναι:
K q = K n cos 2 β

(Γ.7)

και ο συντελεστής για τον όρο συνοχής είναι:
K c = (K n − 1)cotϕ

(Γ.8)

(11) Για το βάρος του εδάφους μια προσεγγιστική σχέση είναι:
K γ = K n cosβ cos (β − θ )

(Γ.9)

Η σχέση είναι προς την πλευρά της ασφάλειας. Ενώ το σφάλμα δεν είναι σημαντικό
για τις ενεργές ωθήσεις μπορεί να είναι σημαντικό για παθητικές ωθήσεις με θετικές
τιμές της β.
Για ϕ = 0 οι ακόλουθες οριακές τιμές προκύπτουν από:
p
sinβ cosβ ;
c
a
cos2m w = ;
c
cos2m t = −
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K q = cos 2 β ;
K c = 2ν + sin2m t + sin2m w ;

(με ν σε ακτίνια), ενώ για Kγ (ϕ = 0) μια καλύτερη προσέγγιση δίδεται από τη σχέση:

K γ = cosθ +

sinβ cosmw
sinmt

(Γ.10)

(12) Για ενεργές ωθήσεις χρησιμοποιείται ο ίδιος αλγόριθμος, με τις ακόλουθες
τροποποιήσεις:
• Οι παράμετροι αντοχής ϕ, c, δ και a εισάγονται ως αρνητικές τιμές
• Η τιμή της γωνίας πρόσπτωσης του ισοδύναμου επιφανειακού φορτίου β0 είναι
β, κυρίως λόγω των προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για το Kγ.

(13) Τόσο για τις ενεργητικές όσο και για τις παθητικές ωθήσεις, η διαδικασία θεωρεί
ότι η γωνία κυρτότητας είναι θετική (ν ≥ 0).
(14) Εάν η συνθήκη δεν ικανοποιείται (έστω και προσεγγιστικά), π.χ. για λείο τοίχο
και για αρκετά κεκλιμένη επιφάνεια εδάφους όταν οι β και φ έχουν αντίθετα
πρόσημα, μπορεί να είναι αναγκαίο να εξετάζεται η χρήση και άλλων μεθόδων. Αυτή
η περίπτωση μπορεί να ισχύει επίσης όταν εξετάζονται ακανόνιστα επιφανειακά
φορτία.

Γ.3 Μετακινήσεις για την ενεργοποίηση των οριακών ωθήσεων
γαιών
(1) Θα πρέπει να εξετάζεται η μετακίνηση που απαιτείται για την ανάπτυξη
ενεργητικής οριακής κατάστασης σε μή-συνεκτικό έδαφος πίσω από κατακόρυφο
τοίχο ο οποίος αντιστηρίζει οριζόντιο έδαφος Το μέγεθος της μετακίνησης αυτής
εξαρτάται από το είδος της μετακίνησης του τοίχου και την πυκνότητα του εδάφους.
Ο Πίνακας Γ.1 δίδει την τάξη μεγέθους του λόγου va/h.
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Πίνακας Γ.1 — Λόγος va/h

va/h
χαλαρό έδαφος
%

va/h
πυκνό έδαφος
%

α)

0,4 έως 0,5

0,1 έως 0,2

β)

0,2

0,05 έως 0,1

γ)

0,8 έως 1,0

0,2 έως 0,5

δ)

0,4 έως 0,5

0,1 έως 0,2

Είδος μετακίνησης του τοίχου

όπου:
va

είναι η κίνηση του τοίχου για την ενεργοποίηση της ενεργητικής ώθησης γαιών

h

είναι το ύψος του τοίχου

(2) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η μετακίνηση που απαιτείται για
την ανάπτυξη παθητικής οριακής κατάστασης ώθησης γαιών σε μή-συνεκτικό έδαφος
πίσω από κατακόρυφο τοίχο ο οποίος αντιστηρίζει οριζόντιο έδαφος είναι πολύ
μεγαλύτερη από τη μετακίνηση που απαιτείται για την ανάπτυξη της ενεργητικής
οριακής κατάστασης ώθησης γαιών. Ο Πίνακας Γ.2 δίδει την τάξη μεγέθους του
λόγου vp/h για την πλήρη παθητική ώθηση γαιών και, σε αγκύλη, για τη μισή της
οριακής τιμής.
(3) Ο λόγος μετακίνησης στον Πίνακα Γ.2 θα πρέπει να αυξάνεται με ένα συντελεστή
1,5 έως 2,0 εάν λαμβάνεται υπόψη το έδαφος κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα.
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Πίνακας Γ.2 — Λόγος vp/h

Είδος
τοίχου

μετακίνησης

του

vp/h
χαλαρό έδαφος
%

vp/h
πυκνό έδαφος
%

7 (1,5) έως

5 (1,1) έως

25 (4,0)

10 (2,0)

5 (0,9) έως

3 (0,5) έως

10 (1,5)

6 (1,0)

6 (1,0) έως

5 (0,5) έως

15 (1,5)

6 (1,3)

α)

β)

γ)

όπου:
vp

είναι η κίνηση του τοίχου για την ενεργοποίηση της παθητικής ώθησης γαιών

h

είναι το ύψος του τοίχου
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2.15 Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Ενδεικτική αναλυτική μέθοδος
για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας
Δ.1 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο Παράρτημα Δ

A' = B' × L‘ η ενεργός επιφάνεια σχεδιασμού της θεμελίωσης
b
οι τιμές σχεδιασμού των συντελεστών για την κλίση της βάσης με δείκτες c, q
και γ
B
το πλάτος της θεμελίωσης
B'
το ενεργό πλάτος της θεμελίωσης
D
το βάθος της θεμελίωσης
e
η εκκεντρότητα της προκύπτουσας δράσης, με δείκτες B και L
i
οι συντελεστές κλίσης του φορτίου, με δείκτες τη συνοχή c, την επιφόρτιση q
και το ειδικό βάρος γ
L
το μήκος της θεμελίωσης
L'
το ενεργό μήκος της θεμελίωσης
m
εκθέτης στις σχέσεις για τους συντελεστές κλίσης i
N
οι συντελεστές φέρουσας ικανότητας, με δείκτες c, q και γ
q
πίεση υπερφόρτισης ή επιφόρτισης στη στάθμη της βάσης της θεμελίωσης
q'
η ενεργός πίεση υπερφόρτισης σχεδιασμού στη στάθμη της βάσης της
θεμελίωσης
s
οι συντελεστές σχήματος της βάσης της θεμελίωσης με δείκτες c, q και γ
V
το κατακόρυφο φορτίο
α
η κλίση της βάσης της θεμελίωσης ως προς την οριζόντια
γ'
το ενεργό ειδικό βάρος σχεδιασμού του εδάφους κάτω από τη στάθμη
θεμελίωσης
θ
γωνία διεύθυνσης του H
(2) Οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αυτή δίδονται στο Σχήμα Δ.1.

Δ.2 Γενικά
(1) Για τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της κατακόρυφης φέρουσας ικανότητας
μπορεί να χρησιμοποιούνται προσεγγιστικές σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από τη
θεωρία της πλαστικότητας και από πειραματικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να
αφήνεται κάποιο περιθώριο για τις επιδράσεις των εξής παραγόντων:
• της αντοχής του εδάφους, η οποία γενικά αντιπροσωπεύεται από τις τιμές
σχεδιασμού των cu, c' και ϕ'
• της εκκεντρότητας και της κλίσης των φορτίων σχεδιασμού
• του σχήματος, του βάθους και της κλίσης της θεμελίωσης
• της κλίσης της επιφάνειας του εδάφους
• των πιέσεων των υπογείων υδάτων και των υδραυλικών κλίσεων
• της μεταβλητότητας και ειδικά της διαστρωμάτωσης του εδάφους.
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Δ.3 Αστράγγιστες συνθήκες
(1) Η φέρουσα αντίσταση σχεδιασμού μπορεί να υπολογίζεται από:
R/A' = (π+2) cu bc sc ic + q

(Δ.1)

με αδιάστατους συντελεστές για:
• την κλίση της βάσης της θεμελίωσης: bc = 1 – 2α / (π + 2);
• το σχήμα της θεμελίωσης:

sc = 1+ 0,2 (B'/L'), για ορθογωνικό σχήμα
sc = 1,2, για τετραγωνικό ή κυκλικό σχήμα.
• την κλίση του φορτίου, η οποία προκαλείται από οριζόντιο φορτίο H:
ic =

1
H
(1 + 1 −
)
2
A' cu

με H ≤ A' cu.

Δ.4 Συνθήκες πλήρους στράγγισης
(1) Η φέρουσα αντίσταση μπορεί να υπολογίζεται από:
R/A' = c' Nc bc sc ic + q' Nq bq sq iq + 0,5 γ' B 'Nγ bγ sγ iγ

(Δ.2)

με τις τιμές σχεδιασμού των αδιάστατων συντελεστών για:
• τη φέρουσα ικανότητα :
Nq = e π tanϕ' tan2 (45.+ ϕ'/2)
Nc = (Nq - 1) cot ϕ'
Nγ = 2 (Nq- 1) tan ϕ', όπου δ ≥ ϕ'/2 (τραχεία βάση)
•

την κλίση της βάσης θεμελίωσης:
bc = bq - (1 - bq) / (Nc tan ϕ’ )
bq = bγ = (1 - α ⋅tan ϕ’)2

• το σχήμα της θεμελίωσης:

sq = 1 + (B' / L' ) sin ϕ', για ορθογωνικό σχήμα
sq = 1 + sin ϕ', για τετραγωνικό ή κυκλικό σχήμα
sγ = 1 – 0,3 (B'/L‘ ), για ορθογωνικό σχήμα
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sγ = 0,7, για τετραγωνικό ή κυκλικό σχήμα
sc = (sq⋅Nq -1)/(Nq - 1), για ορθογωνικό, τετραγωνικό ή κυκλικό σχήμα
• την κλίση του φορτίου, η οποία προκαλείται από οριζόντιο φορτίο H:

ic = iq - (1 - iq) / (Nc. tan ϕ' )
iq = [1 - H/(V + A'c'cot ϕ')]m
iγ = [1 - H/(V + A'c'cot ϕ')]m+1
όπου:
m = mB = [2 + (B '/ L' )]/[1 + (B' / L' )] όταν το H δρα κατά τη διεύθυνση του B'
m = mL = [2 + (L' / B' )]/[1 + (L' / B' ] όταν το H δρα κατά τη διεύθυνση του L'
Σε περιπτώσεις όπου η συνισταμένη του οριζόντιου φορτίου δρα κατά διεύθυνση η
οποία σχηματίζει γωνία θ με τη διεύθυνση του L', το m μπορεί να υπολογίζεται από
τη σχέση: m = mθ = mL cos2θ + mB sin2θ.

Σχήμα Δ.1 — Συμβολισμοί
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3

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ EN 1997-1 : 2004
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός - Μέρος 1 : Γενικοί Κανόνες

Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα συνοδεύει τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1 : Γεωτεχνικός
Σχεδιασμός – Μέρος 1 : Γενικοί Κανόνες.
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα ορίζει τις εθνικά προσδιοριζόμενες τιμές των
παραμέτρων που θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα σε εκείνες τις διατάξεις του
Ευρωκώδικα για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή τιμών των παραμέτρων αυτών.
Ο Ευρωκώδικας ΕΝ 1997-1 επιτρέπει εθνική επιλογή στις εξής παραγράφους:
Κεφάλαιο 2 : 2.1(8)P, 2.4.6.1(4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.1(3),
2.4.7.2(2)P,
2.4.7.3.2(3)P,
2.4.7.3.3(2)P,
2.4.7.3.4.1(1)P,
2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P, 2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1)
Κεφάλαιο 7 : 7.6.2.2(8)P,
7.6.2.3(8),
7.6.2.4(4)P,
7.6.3.3(4)P, 7.6.3.3(6)

7.6.2.2(14)P,
7.6.3.2(2)P,

7.6.2.3(4)P,
7.6.3.2(5)P,

7.6.2.3(5)P,
7.6.3.3(3)P,

Κεφάλαιο 8 : 8.5.2(2)P, 8.5.2(3), 8.6(4)
Κεφάλαιο 11 : 11.5.1(1)P
και στα ακόλουθα εδάφια του Παραρτήματος A :
A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6

A.2,

A.3.1,

A.3.2,

A.3.3.1,

A.4, A.5
Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα ορίζει επίσης και το κανονιστικό καθεστώς των
Πληροφοριακών Παραρτημάτων Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ του Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα (National Annex) περιλαμβάνει τις ειδικές
απαιτήσεις εφαρμογής του Ευρωκώδικα 7 «ΕΝ 1997-1, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
– Μέρος 1 : Γενικοί Κανόνες» στην Ελληνική επικράτεια. Το κείμενο του
Ευρωκώδικα 7 μετά των Παραρτημάτων του (Α – Θ) θεσπίσθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) την 23 Απριλίου 2004 και
δημοσιεύθηκε την 24 Νοεμβρίου 2004.
1.2 Το παρόν Εθνικό Προσάρτημα για την Ελλάδα συντάχθηκε στο πλαίσιο των
απαιτήσεων του Προλόγου του ΕΝ 1997-1, όπου αναφέρεται ότι (κατά λέξη) :
Τα Εθνικά Πρότυπα εφαρμογής των Ευρωκωδίκων θα περιέχουν το πλήρες κείμενο του
Ευρωκώδικα (συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων), όπως έχει δημοσιευθεί
από την CEN. Του κειμένου αυτού μπορεί να προηγείται ένα Εθνικό εξώφυλλο και ένας
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Εθνικός Πρόλογος. Το κείμενο μπορεί να ακολουθείται από ένα Εθνικό Προσάρτημα
(National Annex).
Το Εθνικό Προσάρτημα μπορεί να περιλαμβάνει μόνον πληροφορίες για τις παραμέτρους
οι οποίες στον Ευρωκώδικα αφήνονται ελεύθερες για εθνική επιλογή, δηλαδή για τις
λεγόμενες Εθνικώς Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους, όπως:
— τιμές είτε ομάδες τιμών για τις οποίες στον Ευρωκώδικα δίδονται εναλλακτικές
επιλογές,
— τιμές για τις οποίες στον Ευρωκώδικα δίδεται μόνο το σύμβολο,
— ειδικά δεδομένα (γεωγραφικά, κλιματολογικά) για τη συγκεκριμένη χώρα, π.χ.
χάρτης χιονοπτώσεων,
— η διαδικασία η οποία θα χρησιμοποιείται όπου στον Ευρωκώδικα δίδονται
εναλλακτικές διαδικασίες.
Για τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1, εθνική επιλογή επιτρέπεται στις ακόλουθες
παραγράφους:
— 2.1(8)P, 2.4.6.1(4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.1(3), 2.4.7.2(2)P,
2.4.7.3.2(3)P, 2.4.7.3.3(2)P, 2.4.7.3.4.1(1)P, 2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P,
2.4.8(2), 2.4.9(1)P, 2.5(1), 7.6.2.2(8)P, 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P,
7.6.2.3(5)P, 7.6.2.3(8), 7.6.2.4(4)P, 7.6.3.2(2)P, 7.6.3.2(5)P, 7.6.3.3(3)P,
7.6.3.3(4)P, 7.6.3.3(6), 8.5.2(2)P, 8.5.2(3), 8.6(4), 11.5.1(1)P
και στα ακόλουθα εδάφια του Παραρτήματος A :
— A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6,
— A.4, A.5
Οι ανωτέρω πληροφορίες εθνικής επιλογής θα χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό κτιρίων
και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού που κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη χώρα.
Το Εθνικό Προσάρτημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει :
— αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή των πληροφοριακών παραρτημάτων του
Ευρωκώδικα,
— αναφορές σε συμπληρωματικές πληροφορίες, οι οποίες δεν αντιβαίνουν τον
Ευρωκώδικα, προς υποβοήθηση του χρήστη στην εφαρμογή του Ευρωκώδικα.

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2.1 Ισχύουν χωρίς τροποποίηση οι αριθμητικές τιμές των επιμέρους συντελεστών
που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους του Ευρωκώδικα EN 1997-1:
— 2.4.6.1(4)P, 2.4.6.2(2)P, 2.4.7.1(2)P, 2.4.7.1(3), 2.4.7.2(2)P,
2.4.7.3.2(3)P, 2.4.7.3.3(2)P, 2.4.7.4(3)P, 2.4.7.5(2)P, 2.4.8(2),
7.6.2.2(8)P, 7.6.2.2(14)P, 7.6.2.3(4)P, 7.6.2.3(5)P, 7.6.2.4(4)P,
7.6.3.2(2)P, 7.6.3.2(5)P, 7.6.3.3(3)P, 7.6.3.3(4)P, 8.5.2(2)P, 11.5.1(1)P
και στα ακόλουθα εδάφια του Παραρτήματος A :
— A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3.1, A.3.3.2, A.3.3.3, A.3.3.4, A.3.3.5, A.3.3.6
— A.4, A.5
Ειδικώς για βραχώδη υλικά, ο επιμέρους συντελεστής για την ανεμπόδιστη
αντοχή θα είναι: γqu = 1.60, με εφαρμογή στους Πίνακες Α.2 και Α.4 (Oμάδα Μ2).
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Αντιστοίχως, ο επιμέρους συντελεστής φέρουσας αντίστασης επιφανειακών
θεμελιώσεων σε βραχώδη υλικά θα είναι : γRv = 1.60 (Πίνακας Α.5 – Ομάδα R2).
2.2 Ισχύουν οι ακόλουθες εθνικές επιλογές :
2.2.1 Παράγραφος 2.1(2) :
«Διάρκεια ωφέλιμης ζωής» : Νοείται η κατηγορία διάρκειας χρήσης του έργου
σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990. Ο ακόλουθος Πίνακας δίνει
ενδεικτικές τιμές της διάρκειας χρήσιμης ζωής γεωτεχνικών έργων, με βάση
τον Πίνακα 2.1 (παράγραφος 2.3) του Ευρωκώδικα EN 1990 :
Κατηγορία
διάρκειας χρήσης
του έργου

Ενδεικτική
διάρκεια ωφέλιμης
ζωής

Παραδείγματα

(σε έτη)

0

2

Προσωρινές αγκυρώσεις πετασμάτων
αντιστηρίξεων προς χρήση μόνον κατά την
κατασκευή του έργου

1

10

Συνήθη προσωρινά έργα

2

25

Αντικαταστάσιμα στοιχεία δομικών
κατασκευών

3

25

Αγροτικές κατασκευές και ανάλογα έργα

4

50

Συνήθη δομικά έργα Πολιτικού Μηχανικού,
όπως συνήθη κτίρια, συνήθη έργα
αντιστηρίξεως, συνήθη έργα οδοποιίας

5

100

Έργα Πολιτικού Μηχανικού υψηλών
απαιτήσεων, όπως γέφυρες, κτίρια
συνάθροισης κοινού, αυτοκινητόδρομοι, κλπ

2.2.2 Παράγραφος 2.1(8)P :
Γεωτεχνικά έργα μικρής πολυπλοκότητας και επικινδυνότητας :
Ως τέτοια θεωρούνται ελαφρές και απλές δομικές κατασκευές και μικρά
χωματουργικά έργα, για τα οποία είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται, με
αμελητέο κίνδυνο (risk), ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας θα
ικανοποιούνται με βάση την εμπειρία και ποιοτικού χαρακτήρα γεωτεχνικές
έρευνες.
2.2.3 Παράγραφος 2.1(13) :
Κατά την κατάταξη των έργων σε Γεωτεχνικές Κατηγορίες θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι πιθανές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε
άτομα, γειτονικές κατασκευές και το περιβάλλον, σε περίπτωση αστοχίας του
έργου, ως εξής :
Γεωτεχνική Κατηγορία 1 : περιλαμβάνει έργα με περιορισμένες συνέπειες.
Γεωτεχνική Κατηγορία 2 : περιλαμβάνει έργα με μετρίου μεγέθους συνέπειες.
Γεωτεχνική Κατηγορία 3 : περιλαμβάνει έργα με σοβαρές συνέπειες.
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Βλέπε και σχετικές αναφορές στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1990.
2.2.4 Παράγραφος 2.4.7.3.4.1(1)P :
Εθνική Επιλογή Τρόπων Ανάλυσης (Design Approaches - DA) των γεωτεχνικών έργων για μόνιμες, παροδικές και τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού
(για σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού βλέπε εδάφιο 4.3 του παρόντος).
Στην ανάλυση οριακών καταστάσεων αστοχίας (ULS) γεωτεχνικού (GEO) και
δομητικού (STR) τύπου θα εφαρμόζονται οι εξής Τρόποι Ανάλυσης και σχέσεις
υπολογισμού :
(1) Ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3), θα εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο των εξής
γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων αστοχίας :
• Ευστάθεια γεωτεχνικών έργων χωρίς δομικά στοιχεία αντιστήριξης,
σύμφωνα με τα Κεφάλαια 11 και 12 του ΕΝ 1997-1, όπως επιχώματα,
φυσικά ή τεχνητά πρανή, φράγματα, ορύγματα και βαθιές εκσκαφές με
ελεύθερα πρανή.
• Ολική ευστάθεια γεωτεχνικών έργων με δομικά στοιχεία αντιστήριξης
(σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 του ΕΝ 1997-1) όπως :

(α) οπλισμένα επιχώματα ή τεχνητά πρανή,
(β) φυσικά πρανή, ορύγματα ή βαθιές εκσκαφές ενισχυμένες με
ηλώσεις, αγκυρώσεις ή πασσάλους,
(γ) σύνθετα έργα (π.χ. πρανές στο εσωτερικό του οποίου διέρχεται
σήραγγα).
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι σταθεροποιητικές δράσεις των δομικών
στοιχείων αντιστήριξης (δηλαδή δυνάμεις ή ροπές στήριξης εκ των
δομικών στοιχείων ενίσχυσης, όπως ηλώσεων, αγκυρώσεων ή
πασσάλων) θα θεωρούνται ως ευνοϊκές δράσεις1 (favourable actions)
με επιμέρους συντελεστή δράσεων γF = 1 (βλέπε Παράρτημα Α του
EN 1997-1).
Ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3) θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την
σχέση (2.6α) για τις δράσεις :
Εd = Ε (Fd , Xd ) = Ε (γF Fk , Xk / γΜ )
(2.6α)
και την σχέση (2.7α) για τις αντιστάσεις :
Rd = R (Fd , Xd ) = R (γF Fk , Xk / γΜ )

(2.7α)

δηλαδή με εφαρμογή της σχέσης (2.5) :
Εd ≤ Rd ⇒

Ε (γF Fk , Xk / γΜ ) ≤ R (γF Fk , Xk / γΜ )

(2.5)

και τις εξής ομάδες επιμέρους συντελεστών δράσεων και εδαφικών
παραμέτρων (γF , γΜ) του Παραρτήματος Α του EN1997-1 :
• (Α1) για δομικές δράσεις (από την ανωδομή), όπως φορτία
κτιρίων και κυκλοφορίας στην επιφάνεια του εδάφους,
1 και ΟΧΙ ως αντιστάσεις
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•
•

(Α2) για δράσεις από το έδαφος (γεωτεχνικές δράσεις),
περιλαμβανομένου και του βάρους του εδάφους,
(Μ2) για τις εδαφικές παραμέτρους.

Παρατήρηση :
Ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3) αφορά μόνον στον έλεγχο τις ολικής
ευστάθειας των γεωτεχνικών έργων. Για παράδειγμα, σε βαθιά εκσκαφή
αντιστηριζόμενη με κατακόρυφο εύκαμπτο πέτασμα και προεντεταμένες
αγκυρώσεις, το βάθος έμπηξης και η καμπτική επιπόνηση του πετάσματος, οι δυνάμεις αγκύρωσης και ο σχεδιασμός τις αγκύρωσης (μήκος
πάκτωσης και αριθμός τενόντων) θα υπολογίζονται με τον Τρόπο
Ανάλυσης 2 (DA-2), όπως περιγράφεται κατωτέρω. Στη συνέχεια, θα
γίνεται ανάλυση τις ολικής ευστάθειας του συστήματος (έδαφος +
αντιστήριξη) με τον Τρόπο DA-3 προκειμένου να υπολογισθεί η επάρκεια
τις εκσκαφής έναντι συνολικής διατμητικής αστοχίας και να
προσδιορισθεί το απαιτούμενο ελεύθερο μήκος των αγκυρίων.
(2) Ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (DA-2), θα εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο των εξής
οριακών καταστάσεων αστοχίας :
• Γεωτεχνικές (GEO) και δομητικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας
επιφανειακών θεμελιώσεων, βαθιών θεμελιώσεων, αγκυρώσεων και
έργων αντιστηρίξεως, σύμφωνα με τα Κεφάλαια 6, 7, 8 και 9 του EN
1997-1.
• Δομητικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας πρανών ή εκσκαφών
ενισχυμένων με δομικά στοιχεία (ηλώσεις, αγκυρώσεις, πασσαλώσεις,
κλπ) σύμφωνα με τα Κεφάλαια 9 και 12 του ΕΝ 1997-1. Οι
περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν τη διαστασιολόγηση των δομικών
στοιχείων ενίσχυσης, όπως τον υπολογισμό της δύναμης ηλώσεων και
αγκυρώσεων και του βάθους έμπηξης και αντοχής των πετασμάτων
αντιστήριξης. Σημειώνεται ότι οι αναλύσεις ολικής ευστάθειας των
ανωτέρω έργων (οριακές καταστάσεις τύπου GEO) θα γίνονται με τον
Τρόπο Ανάλυσης 3 (DA-3), όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
• Γεωτεχνικές (GEO) και δομητικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας
με χρήση αριθμητικών μεθόδων, όπως αριθμητικές αναλύσεις
γεωτεχνικών προβλημάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων
στοιχείων ή πεπερασμένων διαφορών. Εξαίρεση αποτελεί η ανάλυση
γεωτεχνικών (GEO) οριακών καταστάσεων ολικής ευστάθειας (κατά το
Κεφάλαιο 11 του ΕΝ 1997-1) με αριθμητικές μεθόδους οριακής
ισορροπίας (π.χ. μέθοδος λωρίδων) ή με τη μέθοδο βαθμιαίας
απομείωσης της αντοχής (strength reduction method), όπου θα
εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 3 (DA-3), όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.
Τέλος, ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (DA-2), θα εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο
των γεωτεχνικών (GEO) ή δομητικών (STR) οριακών καταστάσεων
αστοχίας που δεν υπάγονται στα ανωτέρω, όπως αναλύσεις σηράγγων,
λοιπών υπογείων έργων, φραγμάτων κλπ.

Σημειώσεις για τον Ευρωκώδικα 7  TEE

Σελίδα 148

Ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (DA-2), θα εφαρμόζεται με την παραλλαγή που
αποκαλείται Τρόπος Ανάλυσης 2* (DA-2*) και περιλαμβάνει χρήση της
σχέσης (2.6α) ή, εναλλακτικά, της ισοδύναμης σχέσης (2.6β) για τις
δράσεις (με γΜ = 1) :
Εd = Ε (γF Fk , Xk )
(2.6α)
Εd = γΕ Ε (Fk , Xk )

(2.6β)

και της σχέσης (2.7β) για τις αντιστάσεις (με2 γF = 1) :
.

Rd = ( 1 / γR ) R (Fk , Xk)

(2.7β)

Συνεπώς, ο έλεγχος θα γίνεται με εφαρμογή τις σχέσης :
.

Ε (γF Fk , Xk ) ≤ ( 1 / γR ) R (Fk , Xk)
ή, εναλλακτικά της ισοδύναμης σχέσης :
.

γΕ Ε (Fk , Xk ) ≤ ( 1 / γR ) R (Fk , Xk)
και τις εξής ομάδες επιμέρους συντελεστών του Παραρτήματος Α του
EN1997-1 :
• (Α1) για τις δράσεις (συντελεστές γF), ή εναλλακτικά τα
αποτελέσματα των δράσεων (συντελεστές γΕ),
• (R2) για τις αντιστάσεις.
Παρατήρηση :
Η τιμή σχεδιασμού της έντασης (Εd) συνήθως υπολογίζεται ευχερέστερα
από την σχέση (2.6α) αντί της (2.6β), δηλαδή με επιβολή των επιμέρους
συντελεστών των δράσεων στα επιμέρους φορτία (αντί στην συνισταμένη
ένταση). Με τον τρόπο αυτό είναι ευχερέστερη η επιβολή διαφορετικών
επιμέρους συντελεστών σε μόνιμες και πρόσκαιρες δράσεις (γF = 1.35
και 1.50, αντιστοίχως) απ’ ότι μέσω του ενιαίου συντελεστή γΕ. Για
παράδειγμα, κατά τον υπολογισμό της τιμής σχεδιασμού της καμπτικής
ροπής στη βάση ενός τοίχου αντιστηρίξεως, είναι ευχερέστερη η επιβολή
του επιμέρους συντελεστή μόνιμων δράσεων (γF=1.35) στην ώθηση
γαιών λόγω ιδίου βάρους του εδάφους και στις υδροστατικές πιέσεις, και
του συντελεστή πρόσκαιρων δράσεων (γF=1.50) στην ώθηση γαιών
λόγω κινητού φορτίου στην επιφάνεια του εδάφους, παρά η επιβολή ενός
ενιαίου συντελεστή (γΕ) στην συνισταμένη ώθηση (π.χ. με μια
σταθμισμένη τιμή μεταξύ 1.35 και 1.50).
Η ανάλυση των γεωτεχνικών έργων υπό σεισμικές δράσεις περιγράφεται στο
εδάφιο 4.3 του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος και στο Εθνικό Προσάρτημα
του ΕΝ1998-5.

2 τούτο γίνεται βάσει της ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ του εδαφίου 2.4.7.3.3 (1) του ΕΝ1997-1 και αποτελεί την παραλλαγή DA-2* του Τρόπου
Ανάλυσης 2. Σε ορισμένες χώρες, κατά την εφαρμογή της εξίσωσης (2.7β) χρησιμοποιείται, κατά παρέκκλιση, γF >1 (από
ομάδα Α1 του Παραρτήματος Α του ΕΝ1997-1).
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2.2.5 Παράγραφος 2.4.7.5 :
Στον έλεγχο έναντι υδραυλικής αστοχίας με ανύψωση λόγω άνωσης (UPL) ή
λόγω υδραυλικής κλίσης (HYD), κατά το Κεφάλαιο 10 και τα εδάφια 2.4.7.4
και 2.4.7.5 του ΕΝ 1997-1, θα εφαρμόζεται η εξίσωση (2.9β), και όχι3 η
(2.9α).
Κατά τον έλεγχο των οριακών καταστάσεων αστοχίας τύπου EQU, HYD και
UPL, συνήθως δεν υπεισέρχονται οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων
αντοχής και συνεπώς οι τρείς Τρόποι Ανάλυσης εκφυλίζονται σε έναν (οπότε
δεν τίθεται θέμα εθνικής επιλογής). Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου στον
υπολογισμό υπεισέρχονται οι τιμές των εδαφικών παραμέτρων, θα
εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 (παραλλαγή DA-2*), όπως περιγράφηκε
ανωτέρω.
2.2.6 Παράγραφος 2.4.9(1)P :
Οριακές τιμές μετακινήσεων θεμελιώσεων.
Κατά τη μελέτη των έργων θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι υπολογιζόμενες
μετακινήσεις δεν οδηγούν σε οριακή κατάσταση τον φορέα ή γειτονικές
κατασκευές.
2.2.7 Παράγραφος 2.5(1) :
Συνήθεις και εν γένει συντηρητικοί κανόνες σχεδιασμού.
Περιλαμβάνονται εμπειρικές μέθοδοι σχεδιασμού απλών έργων, συνήθως με
βάση συναφή εμπειρία.

2.2.8 Παράγραφος 7.6.2.3(8) ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Συντελεστής προσομοίωσης γm (model factor) για τον υπολογισμό της
οριακής αντίστασης θλιβόμενων πασσάλων από αποτελέσματα γεωτεχνικών
δοκιμών, σε συνδυασμό με τον Τρόπο Ανάλυσης 2 (DA-2) :
(1) Στην περίπτωση όπου οι χαρακτηριστικές τιμές της μοναδιαίας
αντίστασης της βάσης του πασσάλου (qb;k) και της πλευρικής τριβής στα
διάφορα εδαφικά στρώματα (qs;i;k) προσδιορίζονται από επιτόπου
δοκιμές4 (π.χ. SPT ή CPT) ή από τις χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών
παραμέτρων5 με χρήση των συντελεστών συσχέτισης ξ [κατά την μέθοδο
του εδαφίου 7.6.2.3(5)], ο συντελεστής προσομοίωσης θα λαμβάνεται
ίσος με την μονάδα (γm=1.0).

3 Σημείωση : Οι δύο εξισώσεις δεν είναι ισοδύναμες. Συνεπώς, η τυχόν ελεύθερη επιλογή στη χρήση τους θα οδηγούσε σε
διαφορετικό βαθμό ασφάλειας.
4 είτε μέσω άμεσης συσχέτισης με τον δείκτη Ν (της δοκιμής SPT) και την αντοχή qc (της δοκιμής CPT) είτε μέσω εδαφικών
παραμέτρων (π.χ. της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής) που εκτιμώνται από τα Ν ή qc
5 π.χ. της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής cu ή των ενεργών παραμέτρων αντοχής (c’ , φ΄)
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Παρατήρηση : Με την τιμή αυτή του συντελεστή προσομοίωσης
επιτυγχάνεται μέσος συνολικός συντελεστής ασφαλείας έναντι
υπέρβασης της αξονικής φέρουσας ικανότητας του πασσάλου της
τάξεως του FS=2 (αναλόγως του αριθμού των διαθέσιμων δοκιμών).
Πράγματι, για θλιβόμενο πάσσαλο :
FS = γF * γt * ξ * γm ≈ 1.40 x 1.10 x (1.15 ÷1.35) * 1.0 = 1.77 ÷ 2.08
όπου γt=γb=γs=1.10, ξ = 1.15 ÷ 1.35 (Πίνακας Α.10) και γF = 1.40
(σταθμισμένος μέσος όρων μόνιμων και παροδικών δράσεων).
(2) Στην αρκετά συνήθη περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 7.6.2.3 (8)
του ΕΝ1997-1, όπου οι χαρακτηριστικές τιμές της μοναδιαίας αντίστασης
της βάσης του πασσάλου (qb;k) και της πλευρικής τριβής στα διάφορα
εδαφικά στρώματα (qs;i;k) προσδιορίζονται από επιτόπου δοκιμές (π.χ.
SPT ή CPT) ή από τις χαρακτηριστικές τιμές των εδαφικών παραμέτρων
με συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων επιτόπου ή εργαστηριακών δοκιμών
(δηλαδή χωρίς τη χρήση συντελεστών συσχέτισης ξ), ο συντελεστής
προσομοίωσης θα λαμβάνεται ίσος με γm=1.30.
Παρατήρηση : Με την τιμή αυτή του συντελεστή προσομοίωσης
επιτυγχάνεται μέσος συνολικός συντελεστής ασφαλείας έναντι
υπέρβασης της αξονικής φέρουσας ικανότητας του πασσάλου περίπου
ίσος με FS=2. Πράγματι, για θλιβόμενο πάσσαλο :
FS = γF * γt * γm ≈ 1.40 x 1.10 x 1.30 = 2.0
όπου γt=γb=γs=1.10 και γF=1.40 (σταθμισμένος μέσος όρων μόνιμων και
παροδικών δράσεων).
Παρατήρηση : Στις περιπτώσεις υπολογισμού της οριακής αντίστασης
θλιβόμενων πασσάλων από στατικές δοκιμαστικές φορτίσεις (κατά το εδάφιο
7.6.2.2) ή από δυναμικές δοκιμές (κατά το εδάφιο 7.6.2.4), όπου
υποχρεωτικώς εφαρμόζονται οι συντελεστές συσχέτισης (ξ), ο συντελεστής
προσομοίωσης θα λαμβάνεται ίσος με την μονάδα (γm=1.0).
Κατά τα ανωτέρω, με τη χρήση του συντελεστή προσομοίωσης (γm), η σχέση
(7.7) του εδαφίου 7.6.2.3 εξειδικεύεται ως εξής :
Rb;d = Rb;k / (γb γm)

και

Rs;d = Rs;k / (γs γm)

(7.7)

οπότε η τιμή σχεδιασμού της οριακής θλιπτικής αντίστασης του πασσάλου
υπολογίζεται από τη σχέση (σχέση 7.6 του εδαφίου 7.6.2.3) :
Rc;d = [ Rb;k / (γb γm) + Rs;k / (γs γm) ]

(7.6)

Rc;d = [ Rb;k / γb + Rs;k / γs ] / γm

(7.6)

ή ισοδυνάμως :
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2.2.9 Παράγραφος 7.6.3.3(6) :
Συντελεστής προσομοίωσης για τον υπολογισμό της οριακής αντίστασης
εφελκυόμενων πασσάλων από αποτελέσματα γεωτεχνικών δοκιμών, σε
συνδυασμό με τον Τρόπο Ανάλυσης 2 (DA-2) :
Ισχύουν τα αναφερόμενα για θλιβόμενους πασσάλους στο εδάφιο 2.2.8 του
παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος (χωρίς, βεβαίως, να λαμβάνεται υπόψη η
αντίσταση αιχμής του πασσάλου).
2.2.10 Παράγραφος 8.5.2(3) :
Συντελεστής συσχέτισης (ξa) για αγκυρώσεις σε συνδυασμό με τον Τρόπο
Ανάλυσης 2 (DA-2) :
Η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης αγκυρώσεων (Ra;k) μπορεί
να προσδιορισθεί με δύο τρόπους [βλέπε και εδάφιο 8.5.1(2)] :
(1) Με υπολογισμούς, μέσω των χαρακτηριστικών τιμών των εδαφικών
παραμέτρων που επηρεάζουν την οριακή τριβή στην παράπλευρη
επιφάνεια του πακτωμένου τμήματος της αγκύρωσης.
Στην περίπτωση αυτή : ξa = 1.
(2) Μέσω των αποτελεσμάτων εξολκεύσεων (n) δοκιμαστικών αγκυρώσεων
από δοκιμές καταλληλότητας (suitability tests) που έδωσαν τις εξής
μετρηθείσες τιμές αντίστασης εξόλκευσης : (Ra,1), (Ra,2), … (Ra,n) .
Στην περίπτωση αυτή, η χαρακτηριστική τιμή της αντίστασης εξόλκευσης
(Ra;k) υπολογίζεται από τη σχέση :

⎧ (Ra , m )mean (Ra , m )min ⎫
,
Ra ;k = min ⎨
⎬
ξ
ξa 2 ⎭
a1
⎩

όπου :

(R )

a , m mean

1
=
n

n

∑R
i =1

αντιστάσεων εξόλκευσης,

είναι η μέση τιμή των μετρηθεισών

a, i

(R )

a , m min

[

]

= min Ra ,1 , Ra , 2 ,.... Ra , n είναι η

ελάχιστη τιμή των μετρηθεισών αντιστάσεων εξόλκευσης, και οι
συντελεστές συσχέτισης (ξa1 και ξa2) λαμβάνουν τις ακόλουθες τιμές :
1

2

≥3

ξa1 =

1.20

1.15

1.10

ξa2 =

1.20

1.10

1.00

Αριθμός δοκιμών (n) :

2.2.11 Παράγραφος 8.6(4) :
Συντελεστής προσομοιώματος αγκυρώσεων για έλεγχο σε κατάσταση
λειτουργικότητας : Θα λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα.
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2.2.12 Παράγραφος 11.5.1 (1) P : Ανάλυση ολικής ευστάθειας
Στον υπολογισμό των τιμών σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων αντοχής
(ενεργές τιμές: c’d , φ’d και αστράγγιστη διατμητική αντοχή: cu;d) θα
χρησιμοποιείται συντελεστής προσομοιώματος (γm), ως εξής :
cd′ =

ck′

γM γm

, tan φd′ =

1

γM γm

tan φk′

, cu ;d =

cu ;k

γM γm

όπου γM είναι ο επιμέρους συντελεστής εδαφικών παραμέτρων.
Ο συντελεστής προσομοιώματος εξαρτάται από τις παραδοχές των
υδραυλικών συνθηκών και θα λαμβάνει τις εξής τιμές :
(1) Για συνήθεις δυσμενείς παραδοχές υδραυλικών συνθηκών : γm = 1.1.
Η χρήση του ανωτέρω συντελεστή προσομοίωσης γίνεται ώστε ο
ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (FS) έναντι ολικής
ευστάθειας να είναι :
• FS = γΜ γm = 1.25 x 1.1 = 1.38 για αναλύσεις μέσω ενεργών τάσεων
με χρήση ενεργών παραμέτρων αντοχής (c’ , φ΄).
• FS = γΜ γm = 1.40 x 1.1 = 1.54 για αναλύσεις μέσω ολικών τάσεων
με χρήση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής (cu).
(2) Για πολύ δυσμενείς παραδοχές υδραυλικών συνθηκών : γm = 1.
Στην περίπτωση αυτή, ο ισοδύναμος ενιαίος συντελεστής ασφαλείας (FS)
έναντι ολικής ευστάθειας είναι :
• FS = γΜ γm = 1.25 x 1 = 1.25 για αναλύσεις μέσω ενεργών τάσεων
με χρήση ενεργών παραμέτρων αντοχής (c’ , φ΄).
• FS = γΜ γm = 1.40 x 1 = 1.40 για αναλύσεις μέσω ολικών τάσεων με
χρήση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
3.1 Τυποποιητικό Παράρτημα Α :
Μέχρις ότου προκύψουν δεδομένα από την εφαρμογή του Ευρωκώδικα 7 στην
Ελλάδα, οι τιμές των επιμέρους συντελεστών του Παραρτήματος Α ισχύουν ως
έχουν (βλέπε και εδάφιο 2.1 του παρόντος), με την εξής εξαίρεση :
Για βραχώδη υλικά, ο επιμέρους συντελεστής για την ανεμπόδιστη αντοχή θα
είναι: γqu = 1.60, με εφαρμογή στους Πίνακες Α.2 και Α.4 (Oμάδα Μ2).
Αντιστοίχως, ο επιμέρους συντελεστής φέρουσας αντίστασης επιφανειακών
θεμελιώσεων σε βραχώδη υλικά θα είναι : γRv = 1.60 (Πίνακας Α.5 – Ομάδα R2).
3.2 Πληροφοριακό Παράρτημα Β :
Ισχύει ως πληροφοριακό – διευκρινιστικό.
Όσον αφορά στην επιλογή των εφαρμοστέων Τρόπων Ανάλυσης (Design
Approaches) και των εξισώσεων (2.6) και (2.7), ισχύουν οι εθνικές επιλογές που
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αναφέρονται στον σχολιασμό της παραγράφου 2.4.7.3.4.1(1)P του ΕΝ 1997-1,
ανωτέρω (βλέπε και εδάφιο 2.2.4 του παρόντος).
3.3 Πληροφοριακό Παράρτημα Γ :
Ισχύει ως πληροφοριακό. Συνιστάται η εφαρμογή του.
3.4 Πληροφοριακό Παράρτημα Δ :
Ισχύει ως πληροφοριακό. Συνιστάται η εφαρμογή του ή, εναλλακτικά, η εφαρμογή
του Γερμανικού Κανονισμού DIN 4017.
3.5 Πληροφοριακό Παράρτημα E :
Ισχύει ως πληροφοριακό.
3.6 Πληροφοριακό Παράρτημα ΣΤ :
Ισχύει ως πληροφοριακό.
3.7 Πληροφοριακό Παράρτημα Ζ :
Ισχύει ως πληροφοριακό. Συνιστάται η εφαρμογή του.
3.8 Πληροφοριακό Παράρτημα H :
Ισχύει ως πληροφοριακό.
3.9 Πληροφοριακό Παράρτημα Θ :
Ισχύει ως πληροφοριακό.

4. ΣΥΝΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ
4.1 Για όσα θέματα δεν καλύπτονται από (και δεν αντικρούουν) τον Ευρωκώδικα EN
1997-1 και τους λοιπούς Ευρωκώδικες, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εθνικοί
Κανονισμοί, Πρότυπα, Τεχνικές Προδιαγραφές και λοιπές διατάξεις (εγκύκλιοι
κλπ). Ενδεικτικώς, αναφέρονται παρακάτω ορισμένες από τις ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν θέματα σχετικά με τον Γεωτεχνικό Σχεδιασμό :
1. Δράσεις και συνδυασμοί δράσεων:
(α) Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – ΕΑΚ 2000.
(β) Ελληνικός
Κανονισμός
Φορτίσεων
Δομικών
Έργων
(ΒΔ
10/31.12.1945).
(γ) Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από
Σκυρόδεμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227 Β/28.3.95.
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2. Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές:
(α) Τεχνικές Προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για
Γεωτεχνικές Έρευνες (ΦΕΚ 363 Β/24.6.83).
(β) Προδιαγραφές
Επιτόπου
Δοκιμών
Βραχομηχανικής
και
Εργαστηριακών Δοκιμών Βραχομηχανικής (ΦΕΚ 70 Β/8.2.85).
(γ) Προδιαγραφές Επιτόπου Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ΦΕΚ 955
Β/31.12.86).
(δ) Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (ΦΕΚ 955
Β/31.12.86).
(ε) Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια των
Μελετών Τεχνικών Έργων (ΦΕΚ 29 Β/11.2.86).
3. Χωματουργικά Έργα Οδοποιίας:
(α) Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Χ1 (ΠΤΠ-Χ1) για την Εκτέλεση
Χωματουργικών Έργων Οδοποιίας και Επενδύσεων - Φυτεύσεων
αυτών (ΦΕΚ 264 Β/3.5.66).
4.2 Σε περίπτωση όπου κάποια θέματα δεν αντιμετωπίζονται στον Ευρωκώδικα EN
1997-1 ή το παρόν Εθνικό Προσάρτημα, τους Εθνικούς Κανονισμούς, Τεχνικές
Προδιαγραφές και Πρότυπα, μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλοι διεθνώς
αναγνωρισμένοι κανονισμοί (μεταξύ των οποίων είναι και οι Εθνικοί Κανονισμοί
άλλων χωρών που βασίζονται στη θεωρία της συνολικής αντοχής), Τεχνικές
Προδιαγραφές, Πρότυπα και η διεθνώς αναγνωρισμένη βιβλιογραφία με
κατάλληλη αιτιολόγηση της ανάγκης που οδήγησε στη χρησιμοποίησή τους.
4.3 Ανάλυση γεωτεχνικών έργων υπό σεισμικές δράσεις :
Η ανάλυση υπό σεισμικές δράσεις των γεωτεχνικών έργων που μελετώνται κατά
τον Ευρωκώδικα EN 1997-1 θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 5 (ΕΝ 1998-5) και τις ακόλουθες παρατηρήσεις :
(1) Οι επιμέρους συντελεστές των σεισμικών δράσεων και των αποτελεσμάτων
των σεισμικών δράσεων θα λαμβάνονται ίσοι με τη μονάδα (γF = γΕ = 1).
(2) Θα εφαρμόζεται ο Τρόπος Ανάλυσης 2 και ειδικότερα η παραλλαγή DA-2* σε
όλες τις περιπτώσεις ανάλυσης, δηλαδή ακόμη και σε προβλήματα ολικής
ευστάθειας όπου η ανάλυση υπό μόνιμες και πρόσκαιρες δράσεις γίνεται με
τον Τρόπο Ανάλυσης 3 (DA-3).
(3) Θα χρησιμοποιείται τιμή του συντελεστή προσομοίωσης (γm) ίση με αυτή που
εφαρμόζεται στις αναλύσεις υπό μόνιμες και πρόσκαιρες δράσεις. Βλέπε
εδάφια 2.2.8, 2.2.9 και 2.2.12 του παρόντος Εθνικού Προσαρτήματος.
(4) Οι τιμές των επιμέρους συντελεστών των εδαφικών παραμέτρων (γΜ) και
αντιστάσεων (γR) καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 –
Μέρος 5 (ΕΝ 1998-5). Μέχρι τη θέσπιση του Εθνικού Προσαρτήματος του
Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 5 (ΕΝ 1998-5) θα χρησιμοποιούνται μοναδιαίες τιμές
των (γΜ) και (γR), δηλαδή : γΜ = γR = 1.
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4

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 7 – ΜΕΡΟΣ 2 : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΕΣ

4.1 Γενικά
Το EN 1997-2 (EC7-2) είναι κείμενο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιείται
συμπληρωματικά και σε συνδυασμό με τον EC7-1. Περιλαμβάνει κανόνες
συμπληρωματικούς ως προς τον EC7-1 όσον αφορά:
α) τον προγραμματισμό και τον τρόπο παρουσίασης των γεωτεχνικών ερευνών
β) τις γενικές απαιτήσεις για έναν αριθμό ευρέως
εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών γεωτεχνικής

χρησιμοποιούμενων

γ) την ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών
δ) την παραγωγή των γεωτεχνικών παραμέτρων για το σχεδιασμό
Είναι ουσιαστικά ο σύνδεσμος μεταξύ των απαιτήσεων για το σχεδιασμό, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του EC7-1 και των αποτελεσμάτων, τόσο των
εργαστηριακών, όσο και των επιτόπου δοκιμών που προκύπτουν από τη Γεωτεχνική
Έρευνα.
Το ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζει τη γενική αρχιτεκτονική των προτύπων CEN που
αφορούν γεωτεχνικά προβλήματα και αυτών που συνδέονται άμεσα με το EN 1997.
Το θέμα του σχεδιασμού καλύπτεται από το EN 1997-1. Το παρόν πρότυπο δίνει
κανόνες για τις γεωτεχνικές έρευνες και για την παραγωγή των γεωτεχνικών
παραμέτρων ή συντελεστών που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών τιμών (όπως αναφέρεται στο EN 1997-1). Επίσης, δίνει
πληροφοριακά παραδείγματα μεθόδων υπολογισμού για επιφανειακές και βαθιές
θεμελιώσεις. Η εφαρμογή του EN 1997 χρειάζεται πληροφορίες που βασίζονται σε
άλλα πρότυπα, ιδιαίτερα σε εκείνα που αναφέρονται σε γεωτεχνικές έρευνες και την
εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών.
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- 1997-1
EN
Κανόνες σχεδιασμού
- Γενικό πλαίσιο γεωτεχνικού σχεδιασμού
- Ορισμός εδαφικών παραμέτρων
- Χαρακτηριστικές τιμές και τιμές σχεδιασμού
- Γενικοί κανόνες επιτόπου ερευνών
- Κανόνες σχεδιασμού βασικών τύπων γεωτεχνικών έργων
- Παραδοχές διαδικασιών εκτέλεσης

EN 1997-2
Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές
- Λεπτομερείς κανόνες επιτόπου ερευνών
- Γενικές προδιαγραφές δοκιμών
- Προσδιορισμός γεωτεχνικών ιδιοτήτων και γεωτεχνικού προσομοιώματος της
θέσης
- Παραδείγματα μεθόδων υπολογισμού με βάση επιτόπου και εργαστηριακές
δοκιμές

Πρότυπα δοκιμών (CEN/TC 341)
Πρότυπα για
- Μεθόδους διάνοιξης γεωτρήσεων και δειγματοληψίας και μετρήσεις υπόγειου
νερού
- Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής
- Δοκιμές σε έργα και τμήματα έργων
- Αναγνώριση και ταξινόμηση εδαφών και βράχων

Εκτέλεση γεωτεχνικών έργων (CEN/TC 288)
Πρότυπα εκτέλεσης
- ειδικοί κανόνες σχεδιασμού (πληροφοριακά παραρτήματα)
- ειδικές διαδικασίες δοκιμών
Σχήμα : Γενική αρχιτεκτονική των προτύπων CEN που συνδέονται με το EN 1997

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο EC7-2 δεν καλύπτει τις προδιαγραφές των ανωτέρω
δοκιμών, καθότι το αντικείμενο αυτό ανήκει στην Επιτροπή CEN/TC 341. Δηλαδή
ουσιαστικά ο ρόλος του EC7-2 περιορίζεται στην αναφορά και την απαίτηση
εκτέλεσης των δοκιμών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της TC 341.
Ο Ευρωκώδικας 7-2 είναι ένα κείμενο 105 σελίδων που περιλαμβάνει 6 κεφάλαια και
συνοδεύεται από 24 Πληροφοριακά Παραρτήματα (88 σελίδες). Το κείμενο
περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια :
1. Γενικά
2. Προγραμματισμός γεωτεχνικών έργων
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3. Δειγματοληψία εδάφους και βράχου και μετρήσεις υπογείου νερού.
4. Επιτόπου δοκιμές σε έδαφος και βράχο.
5. Εργαστηριακές δοκιμές σε έδαφος και βράχο.
6. Έκθεση γεωτεχνικής έρευνας.

4.2 Προγραμματισμός γεωτεχνικών ερευνών
Οι γεωτεχνικές έρευνες θα προγραμματίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
σχετικές γεωτεχνικές πληροφορίες και δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στα διάφορα
στάδια της μελέτης. Οι γεωτεχνικές πληροφορίες θα είναι επαρκείς ώστε να γίνεται
διαχείριση των αναγνωρισμένων και αναμενόμενων κινδύνων του έργου. Για τα
ενδιάμεσα και τελικά στάδια κατασκευής, θα παρέχονται πληροφορίες και δεδομένα
ώστε να καλύπτονται οι κίνδυνοι ατυχημάτων, καθυστερήσεων και ζημιών.
Στόχοι της γεωτεχνικής έρευνας είναι ο καθορισμός των συνθηκών του εδάφους,
βράχου και υπόγειου νερού, ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων του εδάφους και
βράχου και η συγκέντρωση πρόσθετης σχετικής γνώσης για τη θέση του έργου.
Το πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών θα πρέπει να αναθεωρείται όταν γίνουν
διαθέσιμα τα αποτελέσματα ώστε να μπορούν να ελέγχονται οι αρχικές παραδοχές.
Ιδιαίτερα:
•

ο αριθμός των σημείων έρευνας θα πρέπει να διευρύνεται εάν κρίνεται
αναγκαίο ώστε να επιτυγχάνεται ακριβής γνώση της πολυπλοκότητας και της
μεταβλητότητας του εδάφους στη θέση

• οι παράμετροι που παράγονται θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να
παρακολουθείται κατά πόσον ταιριάζουν σε συμβατό τύπο συμπεριφοράς του
εδάφους ή βράχου. Εάν είναι αναγκαίο θα πρέπει να προδιαγράφονται
πρόσθετες δοκιμές
• θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν εμφάνιση περιορισμών στα δεδομένα
σύμφωνα με το EN 1997-1:2004, 3.4.3 (1).

Το είδος και το εύρος των γεωτεχνικών ερευνών θα βασίζονται στον αναμενόμενο
τύπο και σχεδιασμό της κατασκευής, π.χ. τύπο θεμελίωσης, μεθόδους βελτίωσης ή
έργα αντιστήριξης, θέση και βάθος της κατασκευής.
Τα αποτελέσματα των μελετών γραφείου και η επιθεώρηση της θέσης του έργου θα
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των μεθόδων και κατά την τοποθέτηση των
σημείων έρευνας. Οι έρευνες θα στοχεύουν στα σημεία που είναι αντιπροσωπευτικά
της μεταβλητότητας των συνθηκών του εδάφους, βράχου και υπόγειου νερού.
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Οι γεωτεχνικές έρευνες θα πρέπει κανονικά να εκτελούνται σε φάσεις βάσει των
ερωτημάτων που προκύπτουν κατά τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την
κατασκευή του έργου. Οι ακόλουθες φάσεις εξετάζονται:
• προκαταρκτικές έρευνες για τη χωροθέτηση και τον προκαταρκτικό σχεδιασμό
του δομικού έργου
• έρευνες σχεδιασμού
• έλεγχος και παρακολούθηση της συμπεριφοράς

Οι θέσεις των σημείων και τα βάθη της έρευνας θα επιλέγονται με βάση τις
προκαταρκτικές έρευνες ως συνάρτηση των γεωλογικών συνθηκών, των διαστάσεων
του δομικού έργου και των τεχνικών προβλημάτων που αναμένονται.
Κατά την επιλογή των θέσεων των σημείων έρευνας, θα πρέπει να παρατηρούνται τα
ακόλουθα:
• τα σημεία έρευνας θα πρέπει να κατανέμονται με τρόπο ώστε να μπορεί να
εκτιμάται η στρωματογραφία σε όλη την έκταση της θέσης του έργου
•

τα σημεία έρευνας για ένα κτίριο ή δομικό έργο θα πρέπει να τοποθετούνται σε
κρίσιμα σημεία σε σχέση με το σχήμα, τη στατική συμπεριφορά και την
αναμενόμενη κατανομή των φορτίων (π.χ. στις γωνίες της επιφάνειας
θεμελίωσης)

• για γραμμικά δομικά έργα, τα σημεία έρευνας θα πρέπει να κατανέμονται σε
επαρκείς αποστάσεις από τον άξονα, οι οποίες εξαρτώνται από το γενικό
πλάτος του έργου, όπως τον πόδα του επιχώματος ή της εκσκαφής
• για δομικά έργα πάνω ή κοντά σε πρανή και παγκίνες (ή εκσκαφές), τα σημεία
έρευνας θα πρέπει να κατανέμονται έξω από την περιοχή του έργου, σε θέσεις
κατάλληλες για την εκτίμηση της ευστάθειας του πρανούς ή της εκσκαφής.
Όπου κατασκευάζονται αγκυρώσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
στις πιθανές τάσεις στη ζώνη μεταβίβασης των φορτίων
•

τα σημεία έρευνας θα πρέπει να κατανέμονται με τρόπο ώστε να μη
προκαλούν κίνδυνο στο δομικό έργο, στις εργασίες κατασκευής ή στο
περιβάλλον (π.χ. ως αποτέλεσμα των αλλαγών που μπορεί να προκαλέσουν
στις εδαφικές συνθήκες και στις συνθήκες υπόγειου νερού)

• η περιοχή που θα λαμβάνεται υπόψη στις έρευνες σχεδιασμού θα πρέπει να
εκτείνεται στη γειτονική περιοχή σε απόσταση όπου δεν αναμένεται δυσμενής
επιρροή στη γειτονική περιοχή
• για τα σημεία μέτρησης του υπόγειου νερού, θα πρέπει να εξετάζεται η
περίπτωση ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί κατά τις γεωτεχνικές έρευνες
να χρησιμοποιείται για τη συνέχιση των μετρήσεων κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας των εργασιών κατασκευής.

Όπου οι εδαφικές συνθήκες είναι σχετικά ομοιόμορφες ή είναι γνωστό ότι το έδαφος
έχει ιδιότητες επαρκούς αντοχής και στιβαρότητας, μπορούν να υλοποιούνται
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λιγότερα σημεία έρευνας σε αραιότερες αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή
θα πρέπει να δικαιολογείται από την τοπική εμπειρία.

4.3 Δειγματοληψία εδάφους και βράχου και μετρήσεις υπόγειου
νερού
Η δειγματοληψία εδάφους και βράχου με διάνοιξη γεωτρήσεων και εκσκαφή φρεάτων
και οι μετρήσεις υπόγειου νερού θα εκτελούνται με τρόπο ώστε να λαμβάνονται τα
αναγκαία γεωτεχνικά δεδομένα για το σχεδιασμό.
Τα δείγματα θα περιλαμβάνουν όλα τα ορυκτά συστατικά των στρώσεων από τις
οποίες λήφθηκαν. Πρέπει να μην έχουν ρυπανθεί από υλικά άλλων στρώσεων ή από
πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της δειγματοληψίας.
Ανάλογα με την επιθυμητή ποιότητα των δειγμάτων, θα πρέπει να εξετάζονται τρεις
κατηγορίες μεθόδων δειγματοληψίας (EN ISO 22475-1), ως ακολούθως :
• μέθοδοι δειγματοληψίας κατηγορίας Α: μπορούν να λαμβάνονται δείγματα
κατηγορίας ποιότητας 1 έως 5.
•

μέθοδοι δειγματοληψίας κατηγορίας Β: μπορούν να λαμβάνονται δείγματα
κατηγορίας ποιότητας 3 έως 5.

• μέθοδοι δειγματοληψίας κατηγορίας Γ: μπορούν να λαμβάνονται δείγματα
κατηγορίας ποιότητας 5.

Δείγματα κατηγορίας ποιότητας 1 ή 2 μπορούν να λαμβάνονται μόνον
χρησιμοποιώντας μεθόδους δειγματοληψίας κατηγορίας Α. Ο σκοπός είναι να
λαμβάνονται δείγματα κατηγορίας ποιότητας 1 ή 2 στα οποία έχει συμβεί μηδενική ή
μικρή διατάραξη της εδαφικής δομής κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας ή κατά το
χειρισμό των δειγμάτων. Το ποσοστό υγρασίας και το πορώδες του εδάφους
αντιστοιχούν με τις επιτόπου τιμές. Δεν έχει συμβεί καμία αλλαγή στη σύσταση ή τη
χημική σύνθεση του εδάφους. Ορισμένες απρόβλεπτες καταστάσεις όπως μεταβολές
στις γεωλογικές στρώσεις μπορούν να προκαλούν τη λήψη δειγμάτων χαμηλότερης
ποιότητας.
Η χρησιμοποίηση μεθόδων δειγματοληψίας κατηγορίας Β θα αποκλείει τη λήψη
δειγμάτων κατηγορίας ποιότητας καλύτερης από 3. Η πρόθεση είναι να λαμβάνονται
δείγματα τα οποία περιέχουν όλα τα συστατικά του εδάφους επιτόπου στις αρχικές
αναλογίες και η διατήρηση του φυσικού ποσοστού υγρασίας του εδάφους. Μπορεί να
αναγνωρίζεται η γενική διαμόρφωση των διάφορων εδαφικών στρώσεων ή
συνθέσεων. Η εδαφική δομή είναι διαταραγμένη. Ορισμένες απρόβλεπτες συνθήκες
όπως διακύμανση των γεωλογικών στρώσεων μπορεί να οδηγούν σε λήψη
δειγμάτων χαμηλότερης τάξης ποιότητας.
Με τη χρησιμοποίηση μεθόδων δειγματοληψίας κατηγορίας Γ, δεν μπορούν να
λαμβάνονται δείγματα κατηγορίας ποιότητας καλύτερης από 5. Η εδαφική δομή είναι
πλήρως αλλαγμένη. Η γενική διαμόρφωση των διάφορων εδαφικών στρώσεων ή
συνθέσεων έχει τροποποιηθεί έτσι ώστε οι επιτόπου στρώσεις δεν μπορούν να
αναγνωρίζονται με ακρίβεια. Το ποσοστό υγρασίας του δείγματος δεν είναι
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υποχρεωτικά αντιπροσωπευτικό του φυσικού ποσοστού υγρασίας της εδαφικής
στρώσης από την οποία λήφθηκε.

4.4 Επιτόπου δοκιμές σε έδαφος και βράχο
Όταν εκτελούνται επιτόπου δοκιμές, αυτές θα συνδέονται με τη δειγματοληψία από
εκσκαφή και διάνοιξη γεωτρήσεων, ώστε να συλλέγονται πληροφορίες για τη
στρωματογραφία του εδάφους και να λαμβάνονται γεωτεχνικές παράμετροι ή άμεσα
δεδομένα για τις μεθόδους σχεδιασμού (βλ. επίσης EN 1997 1:2004, 3.3).
Οι επιτόπου δοκιμές θα προγραμματίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα γενικά
στοιχεία :
•

τη γεωλογία/στρωματογραφία του εδάφους

•

τον τύπο του δομικού έργου, την πιθανή θεμελίωση και τις αναμενόμενες
εργασίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής

•

τον τύπο της απαιτούμενης γεωτεχνικής παραμέτρου

•

τη μέθοδο σχεδιασμού που θα υιοθετείται.

Οι δοκιμές ή συνδυασμοί αυτών θα πρέπει να επιλέγονται από τους ακόλουθους
τύπους που περιλαμβάνονται στα Μέρη του EN ISO 22476 και καλύπτονται στο
παρόν Κεφάλαιο:
• δοκιμή διείσδυσης κώνου
•

δοκιμές πρεσσιομέτρου και ντιλατομέτρου

• πρότυπη δοκιμή διείσδυσης
• δυναμική δοκιμή
• δοκιμή πτώσης βάρους
• επιτόπου δοκιμή πτερυγίου
• δοκιμή επίπεδου ντιλατομέτρου
• δοκιμή φόρτισης πλάκας.

4.5 Εργαστηριακές δοκιμές σε έδαφος και βράχο
Το πρόγραμμα εργαστηριακών δοκιμών θα καθορίζεται σε συνδυασμό με τα άλλα
μέρη του προγράμματος γεωτεχνικών ερευνών. Όπου είναι δυνατόν, η
πληροφόρηση που λαμβάνεται από δοκιμές πεδίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
την επιλογή των δειγμάτων που θα υποβάλλονται σε δοκιμή.
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4.6 Έκθεση γεωτεχνικής έρευνας
Τα αποτελέσματα μιας γεωτεχνικής έρευνας θα συγκεντρώνονται στην Έκθεση
Γεωτεχνικής Έρευνας (Ground Investigation Report), η οποία θα αποτελεί μέρος της
Έκθεσης Γεωτεχνικού Σχεδιασμού (Geotechnical Design Report).
Η Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας θα αποτελείται από τα εξής:
• παρουσίαση
όλων
των
κατάλληλων
γεωτεχνικών
πληροφοριών
συμπεριλαμβανομένων των γεωλογικών χαρακτηριστικών και σχετικών
δεδομένων
•

γεωτεχνική αξιολόγηση των πληροφοριών, η οποία αναφέρει τις παραδοχές
που έγινα κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Η πληροφόρηση μπορεί να παρουσιάζεται ως μια έκθεση ή σε ανεξάρτητα μέρη. Η
Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας μπορεί να περιλαμβάνει παραγόμενες τιμές.
Η Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας θα ορίζει τους γνωστούς περιορισμούς των
αποτελεσμάτων, εάν απαιτείται.
Η Έκθεση Γεωτεχνικής Έρευνας θα πρέπει να προτείνει τις περαιτέρω αναγκαίες
επιτόπου και εργαστηριακές έρευνες, με σχόλια που αιτιολογούν την ανάγκη αυτών.
Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικό πρόγραμμα των
περαιτέρω ερευνών.
Η παρουσίαση της γεωτεχνικής πληροφόρησης θα περιλαμβάνει έκθεση των
γεωτεχνικών δεδομένων όλων των επιτόπου και εργαστηριακών ερευνών. Η έκθεση
των γεωτεχνικών δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη
πληροφόρηση, εάν απαιτείται:
• το σκοπό της γεωτεχνικής έρευνας συμπεριλαμβανομένης περιγραφής της
θέσης και της τοπογραφίας της, της προβλεπόμενης κατασκευής και του
σταδίου του σχεδιασμού στο οποίο αναφέρεται η έκθεση
• κατάταξη της κατασκευής σε μια γεωτεχνική κατηγορία
• τα ονόματα όλων των συμβούλων και υπεργολάβων
•

τις ημερομηνίες μεταξύ των οποίων εκτελέσθηκαν οι επιτόπου και οι
εργαστηριακές έρευνες

•

την αναγνώριση πεδίου της θέσης του έργου και του περιβάλλοντος χώρου,
όπου θα σημειώνονται ιδιαίτερα:
a) η εμφάνιση υπόγειου νερού
b) η συμπεριφορά γειτονικών κατασκευών
c) εκθέσεις σε λατομεία και δανειοθαλάμους (exposures in quarries and
borrow areas)
d) περιοχές αστάθειας
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e) πιθανές εκθέσεις σε εξορυκτική δραστηριότητα στην τοποθεσία και στη
γειτονική περιοχή
f)

δυσκολίες κατά την εκσκαφή

g) ιστορία της τοποθεσίας
h) γεωλογία της τοποθεσίας, που περιλαμβάνει και ρήγματα (faulting)
i)

τοπογραφικά δεδομένα με σχέδια που παρουσιάζουν την κατασκευή και
τη θέση όλων των σημείων έρευνας

j)

πληροφορίες από αεροφωτογραφίες

k) τοπική εμπειρία στην περιοχή
l)

πληροφόρηση για τη σεισμικότητα της περιοχής.

Η παρουσίαση της γεωτεχνικής πληροφόρησης θα περιλαμβάνει τεκμηρίωση των
μεθόδων, διαδικασιών και αποτελεσμάτων και όλες τις σχετικές εκθέσεις:
•

μελετών γραφείου

•

ερευνών πεδίου, όπως επιτόπου δοκιμές και μετρήσεις υπόγειου νερού

•

εργαστηριακών ερευνών.

Τα αποτελέσματα των επιτόπου και εργαστηριακών ερευνών θα παρουσιάζονται και
καταγράφονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα πρότυπα EN είτε ISO
που εφαρμόσθηκαν για τις έρευνες.
Η αξιολόγηση των γεωτεχνικών πληροφοριών θα καταγράφεται και θα περιλαμβάνει,
εάν απαιτούνται:
• τα αποτελέσματα των επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών οι οποίες
αξιολογούνται σύμφωνα με τα Κεφάλαια 3 έως 5 του παρόντος προτύπου
• ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των επιτόπου και εργαστηριακών ερευνών
και όλες τις άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο 6.2
•

περιγραφή της γεωμετρίας των στρώσεων

• λεπτομερείς περιγραφές όλων των στρώσεων καθώς και τις φυσικές ιδιότητες
αυτών, τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης και αντοχής αυτών, με αναφορά
στα αποτελέσματα των ερευνών
•

σχόλια επί των ανωμαλιών όπως σπήλαια και ζώνες ασυνεχούς υλικού.

Εάν απαιτείται, θα αναφέρεται ότι:
•

τα αποτελέσματα ερμηνεύθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον υπόγειο ορίζοντα,
τον τύπο του εδάφους, τη μέθοδο διάτρησης, τη μέθοδο δειγματοληψίας,
μεταφοράς, χειρισμού και προετοιμασίας των δοκιμίων

•

οι υποδιαιρέσεις των στρώσεων που θεωρήθηκαν από τις μελέτες γραφείου
και τις επιθεωρήσεις της θέσης αναθεωρήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα.
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Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης των γεωτεχνικών πληροφοριών θα πρέπει να
περιλαμβάνει, εάν απαιτούνται:
• την παρουσίαση με πίνακες και διαγράμματα των αποτελεσμάτων των
ερευνών πεδίου και των εργαστηριακών δοκιμών σε διατομές του εδάφους οι
οποίες δείχνουν τις σχετικές στρώσεις και τα όριά τους καθώς και τον υπόγειο
ορίζοντα σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου
•

τις τιμές των γεωτεχνικών παραμέτρων για κάθε στρώση

•

αναθεώρηση των παραγόμενων τιμών των γεωτεχνικών παραμέτρων (βλ.
6.4).

Οι μέσοι όροι μπορούν να κρύψουν την παρουσία ασθενέστερης ζώνης και θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται οι
ασθενείς ζώνες. Οι μεταβολές των γεωτεχνικών παραμέτρων ή συντελεστών μπορεί
να υποδηλώνουν σημαντικές μεταβολές στις επιτόπου συνθήκες.
Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκρίσεις των συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων με την εμπειρία για κάθε γεωτεχνική παράμετρο και να δίνει ιδιαίτερη
σημασία σε ανώμαλα αποτελέσματα για δεδομένη στρώση όταν αυτά συγκρίνονται
με τα αποτελέσματα από άλλους τύπους εργαστηριακών και επιτόπου δοκιμών με τις
οποίες μπορεί να γίνεται μέτρηση της ίδιας γεωτεχνικής παραμέτρου.
Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης θα πρέπει να επιβεβαιώνει το ακόλουθο θέμα:
στρώσεις όπου οι γεωτεχνικές παράμετροι διαφέρουν μόνο ελάχιστα μπορούν να
θεωρούνται ως μια στρώση.
Μια σειρά από λεπτές στρώσεις με πολύ διαφορετική σύνθεση ή/και μηχανικές
ιδιότητες μπορούν να θεωρούνται ως μια στρώση εάν η συνολική συμπεριφορά είναι
σχετική και η συμπεριφορά μπορεί να αντιπροσωπεύεται επαρκώς από τις εδαφικές
παραμέτρους που επιλέγονται για τη στρώση.
Για την παραγωγή του ορίου μεταξύ διαφορετικών εδαφικών στρώσεων και της
στάθμης του υπόγειου ορίζοντα, μπορεί να γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ των
σημείων έρευνας υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση είναι επαρκώς μικρή και οι
γεωλογικές συνθήκες είναι επαρκώς ομογενείς. Θα πρέπει να αναφέρεται η
εφαρμογή γραμμικών παρεμβολών και η τεκμηρίωσή τους.
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