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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφο

ράς εύκαμπτων λιμενικών τοίχων αντιστηρίξεως. Η μελέτη της απόκρισης εύκαμπτων 

λιμενικών τοίχων αντιστηρίξεως κατά τη διάρκεια ισχυρών σεισμικών δονήσεων, σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν επαρκή γεωτεχνικά, κατασκευαστικά και σεισμολογικά 

δεδομένα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση της σεισμικής συμπεριφο

ράς τέτοιων συστημάτων. Τέτοιες μελέτες καταγραφής ζημιών, αλλά και εν συνεχεία 

απλουστευμένες αναλύσεις ή προχωρημένες αριθμητικές προσομοιώσεις της σεισμι

κής συμπεριφοράς έχουν παρουσιαστεί από αρκετούς ερευνητές και σε αυτό το πλαί

σιο κινείται και η διατριβή αυτή.

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αποτελεί ένα μέρος ερευνητικής εργασίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα: «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 

ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΔΑΦΩΝ X», η οποία εκπονήθηκε στον Το

μέα Γεωτεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Τα τελευταία χρόνια η φιλο

σοφία αντισεισμικού σχεδιασμού λιμενικών κατασκευών βασίζεται στην επιτελεστι- 

κότητα. Σκοπός του συνολικού ερευνητικού προγράμματος είναι η δημιουργία μίας 

απλουστευμένης μεθόδου για τον επιτελεστικό σχεδίασμά εύκαμπτων λιμενικών 

τοίχων αντιστηρίξεως.

Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται αναλυτικά η απλουστευμένη μέθοδος ανάλυσης της 

συμπεριφοράς εύκαμπτων τοίχων αντιστηρίξεως, η οποία βασίζεται σε τροποποίηση 

της μεθόδου Newmark. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ανάλυση των ιστορικών 

περιστατικών με βάση την απλουστευμένη μέθοδο. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η 

μέθοδος ενεργών τάσεων η οποία επιτρέπει μία προχωρημένη αριθμητική προσομοί

ωση της σεισμικής συμπεριφοράς του συστήματος μεταλλικό διάφραγμα - αντιστη- 

ριζόμενο έδαφος με τη χρήση κατάλληλου καταστατικού προσομοιώματος για τη 

μονοτονική και ανακυκλική συμπεριφορά μη συνεκτικών εδαφών. Στο Κεφάλαιο 4 

παρουσιάζεται η αριθμητική ανάλυση των ιστορικών περιστατικών με τη μέθοδο των 

ενεργών τάσεων. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται αναλυτικά η φιλοσοφία του αντισει-

ιν
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σμικού σχεδιασμού εύκαμπτων τοίχων αντιστηρίξεως. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιά

ζεται μία απλουστευμένη μέθοδος επιτελεστικού σχεδιασμού εύκαμπτων τοίχων 

αντιστηρίξεως και δίδονται οι περιορισμοί της μεθόδου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 

δίνεται μία εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου επιτελεστικού σχεδιασμού, στην 

οποία σχεδιάζεται ένας εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης για δύο επίπεδα σεισμικής 

έντασης και για δεδομένη βαθμίδα σεισμικής επιτελεστικότητας.

Θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή κ. Π. 

Ντακούλα για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του στην εκπόνηση της παρού

σας διατριβής. Επίσης, ευχαριστίες εκφράζονται προς τους καθηγητές της επιτροπής 

κ. Α. Λιακόπουλο και κ. Α. Παπαδημητρίου, οι οποίοι διέθεσαν τον πολύτιμο χρόνο 

τους για την εκτίμηση και βαθμολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω μεταπτυχια

κής διατριβής.
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1. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.1 Εισαγωγή - Δυναμική απόκριση τοίχων αντιστηρίξεως

Η δυναμική απόκριση και των πλέον απλών τοίχων αντιστηρίξεως περιλαμβάνει 

αρκετά σύνθετα φαινόμενα. Οι μετατοπίσεις και οι πιέσεις του τοίχου εξαρτώνται 

από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: τα χαρακτηριστικά 

του εδάφους θεμελιώσεως του τοίχου, τα χαρακτηριστικά του αντιστηριζόμενου 

εδάφους, η γεωμετρία, η μάζα και η δυσκαμψία του τοίχου, το είδος της άγκύ- 

ρωσης που παρέχεται και η στάθμη στην οποία εφαρμόζεται, η μέθοδος κατα

σκευής του έργου, η παρουσία υδροφόρου ορίζοντα και φυσικά τα χαρακτη

ριστικά της σεισμικής δόνησης (ένταση, φασματικό περιεχόμενο, διάρκεια).
\\ '

Τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης τοίχου - εδάφους, η αβεβαιότητα που υπάρχει για τις 

πραγματικές ιδιότητες.των εδαφών καθώς και η πιθανότητα ρευστοποίησης του εδά

φους καθιστούν την ακριβή σεισμική ανάλυση τοίχων αντιστήριξης αρκετά δύσκολη. 

Στην πράξη για λόγους ευκολίας συνήθως χρησιμοποιούνται απλουστευμένες μέθοδος 

αν και είναι γεγονός ότι οι συμβατικές αυτές μέθοδοι αδυνατούν να προσεγγίσουν ικανο

ποιητικά το πρόβλημα. Αντίθετα η χρήση αριθμητικών μεθόδων παρουσιάζει σαφή πλεο

νεκτήματα, χωρίς βέβαια να παραβλέπει κανείς τον κίνδυνο κακής προσομοίωσης του 

προβλήματος ή άστοχης χρήσης παραμέτρων αντοχής και παραμορφωσιμότητας.

, ’ ν- ·,ν- ~· ■
Μετά από κάποιο σεισμό αυτό που είναι σημαντικό για τη λειτουργικότητα του τοί

χου αντιστήριξης είναι το μέγεθος της μόνιμης μετατόπισης λόγω της σεισμικής 

δόνησης. Για αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια η φιλοσοφία του αντισεισμικού υπο

λογισμού των τοίχων αντιστηρίξεως έχει αλλάξει ριζικά. Έμφαση δίνεται πια όχι στη 

σύγκριση δυνάμεων και επιβολή ελάχιστων ορίων ασφαλείας, αλλά στον υπολογισμό 

(και περιορισμό σε ανεκτά όρια) των μετακινήσεων που παραμένουν μετά την παύση 

του σεισμικού κραδασμού. Η αποδοχή μίας μικρής μόνιμης μετατόπισης είναι 

επιθυμητή, διότι διαφορετικά ενδέχεται να είναι τελείως αντιοικονομικός ο 

σχεδιασμός ενός τοίχου για ένα ισχυρό σεισμικό κραδασμό. Η επιτρεπόμενη μόνιμη 

μετατόπιση για ένα δεδομένο τοίχο αντιστήριξης εξαρτάται από τη σπουδαιότητα της 

κατασκευής.
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1.2 Μόνιμες μετατοπίσεις τοίχων βαρύτητας

Για την εκτίμηση των μόνιμων μετατοπίσεων τοίχων βαρύτητας κατά τη διάρκεια 

σεισμών έχουν αναπτυχθεί απλουστευμένες μέθοδοι. Αυτές οι μέθοδοι βασίζονται 

στην ανάλυση ολισθαίνουσας μάζας (sliding block analysis) κατά Newmark (1965), 

υιοθετώντας παρόμοιες παραδοχές με αυτές που χρησιμοποιούνται για την 

ψευδοστατική ανάλυση. Η ψευδοστατική θεώρηση βασίζεται στις παρακάτω 

υποθέσεις:
β

\
• Ο τοίχος μετακινείται επαρκώς ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες οριακής (ή 

πλαστικής) ισορροπίας. Θεωρείται δηλαδή ότι κάθε σημείο της εδαφικής 

σφήνας βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.

\Λ '
• Η επιφάνεια θραύσης (ή ολίσθησης) είναι επίπεδη και περνάει από τον πόδα

t
του τοίχου (συνθήκες επίπεδης παραμόρφωσης).

• Το αντιστηριζόμενο έδαφος είναι μη συνεκτικό.

• Η διατμητική αντοχή του εδάφους εκτιμάται σύμφωνα με το κριτήριο Mohr - 

Coulomb και εκλαμβάνεται σταθερή σε όλο το μήκος της επιφάνειας ολί- 

σθησης. Το εδαφικό πρίσμα, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαστικής 

ισορροπίας, ολισθαίνει (ξεπερνιέται η διατμητική αντοχή) κατά μήκος της 

προκαθορισμένης επιφάνειας ολίσθησης.

• Ισχύουν οι συνθήκες στερεού σώματος για το εδαφικό πρίσμα που περικλεί

εται από τον τοίχο, την επιφάνεια ολίσθησης και την ελεύθερη επιφάνεια. 

Καθώς λοιπόν το αντιστηριζόμενο υλικό κινείται ως απολύτως στερεό η 

οριζόντια και η κατακόρυφη επιτάχυνση κατανέμονται ομοιόμορφα και έχουν 

την ίδια τιμή στη βάση και στην κορυφή του τοίχου. Κατά συνέπεια αγνοείται 

η δυναμική μεγέθυνση της σεισμικής δόνησης στο αντιστηριζόμενο εδαφικό 

στρώμα. Αυτό είναι το κύριο μειονέκτημα των αναλύσεων οριακής ισορρο

πίας, καθώς θεωρώντας σταθερή την επιτάχυνση δεν λαμβάνουν υπόψη την 

πραγματική δυναμική συμπεριφορά του συστήματος τοίχου - εδάφους.

1-2
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• Ο σεισμός ασκεί μια ομοιόμορφη επιτάχυνση khg στην οριζόντια κατεύθυνση 

και kvg στην κατακόρυφη κατεύθυνση. Οι δυνάμεις αδρανείας khW και kvW 

ασκούνται στο κέντρο βάρους της εδαφικής μάζας.

Όπως έχει αποδειχτεί από δοκιμές δονητικής τράπεζας, η αύξηση της επιβαλλόμενης 

σεισμικής δύναμης σε τοίχους βαρύτητας που αντιστηρίζουν ξηρή άμμο δημιουργεί 

αυξανόμενη διατμητική δύναμη στην αντιστηριζόμενη μάζα, μέχρις ότου σχηματι

στεί μία ενεργή σφήνα εδάφους πίσω από τον τοίχο. Η περαιτέρω αύξηση της σεισμι-
β

κής οριζόντιας επιτάχυνσης επιφέρει μετάθεση του τοίχου και της εδαφικής σφήνας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μετακίνηση του τοίχου συνοδεύεται από αστοχία στο έδα

φος.

Η μετακίνηση συσσωρεύεται κατά τις χρονικές στιγμές όπου η σεισμική επιτάχυνση 

ξεπερνάει την τιμή της κρίσιμης επιτάχυνσης ac. Η οριζόντια επιτάχυνση που πρέπει 

να ασκηθεί για την έναρξη της κίνησης και που οδηγεί σε οριακό συντελεστή ευστά

θειας FS = 1 καλείται‘κρίσιμη επιτάχυνση ή επιτάχυνση διαρροής ac’. Η κρίσιμη 

επιτάχυνση ac είναι συνάρτηση της γεωμετρίας και της αντοχής του υπό εξέταση 

συστήματος.
tV

Η μέχρι σήμερα μελέτη της παραπάνω συμπεριφοράς τοίχων βαρύτητας υπό σεισμι

κά φορτία στηρίζεται κυρίως πάνω στη λύση που πρότειναν οι Richards and Elms 

(1979), που είναι μια ολοκληρωμένη και αρκετά απλή μεθοδολογία για τον υπολο

γισμό των παραμενουσών μετατοπίσεων τοίχων βαρύτητας. Στη μεθοδολογία" άύτή" 

για πρώτη φορά λαμβάνεται υπόψη η αδράνεια του τοίχου βαρύτητας και γίνεται 

αναφορά στο μέγεθος της μετακίνησης του τοίχου. Οι Richards and Elms χρησιμο

ποιώντας την ανάλυση του ολισθαίνοντος πρίσματος του Newmark συνέδεσαν τη 

μετακίνηση του τοίχου με το επίπεδο της σεισμικής κίνησης.

Η μέθοδος των Richards and Elms επιτρέπει τον σχεδίασμά για ελεγχόμενη μετακίνη

ση και μαζί με την εξίσωση των Mononobe - Okabe αποτελεί τη βάση των κανονι

σμών για το σχεδίασμά μεταθετών τοίχων αντιστήριξης. Για την εφαρμογή της μεθό

δου είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της κρίσιμης επιτάχυνσης α0.

1-3
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Ας θεωρήσουμε τον τοίχο βαρύτητας και τη μάζα του αντιστηριζόμενου εδάφους που 

αστοχεί ενεργητικά, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2.1. Θεωρούμε επίσης ότι ο τοίχος 

ολισθαίνει στη βάση αλλά δεν στρέφεται. Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στο παρα

κάτω σχήμα δημιουργούνται όταν η κίνηση του εδάφους της βάσης είναι προς τα 

δεξιά.

V
α) Υπολογισμός της Pae (ac) από δυναμική ισορροπία της αντιστηριζόμενης εδαφι

κής μάζας.

β) Από την ισορροπία του τοίχου Τ = Ραε οοε(δ+β) + kh Ww (όπου kh = ac/g) 

γ) Επίλυση ως προς ac.

Σχήμα 1.2.1: Υπολογισμός της κρίσιμης επιτάχυνσης ac τοίχου και εδαφικής μάζας.

Καταρχήν εξετάζεται η δυναμική ισορροπία της αντιστηριζόμενης εδαφικής μάζας. 

Θεωρείται ότι όλη η διατμητίκή αντίσταση κινητοποιείται κατά μήκος της υποτιθέ

μενης επιφάνειας αστοχίας και ότι η κλίση αυτής της επιφάνειας μεγιστοποιεί την 

ενεργό ώθηση Ραε- Αυτή η ενεργός ώθηση υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο των 

Mononobe - Okabe (1926 και 1929).
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Στη συνέχεια λαμβάνεται υπόψη η δράση όλων των δυνάμεων που ασκούνται στον 

τοίχο, συμπεριλαμβανομένης της ώθησης Ραε και της αδρανειακής δύναμης της μά

ζας του τοίχου. Και οι δύο παραπάνω δυνάμεις είναι συναρτήσεις της κρίσιμης επιτά

χυνσης ac, η οποία είναι ίδια για τον τοίχο και την εδαφική μάζα. Όταν η επιτάχυνση 

της βάσης είναι ίση με την κρίσιμη επιτάχυνση, τότε από τη δυναμική ισορροπία 

προκύπτει:

a W
Τ = ^-----— + Ραε · οοε(δ Η- β) (1.1)

Ν = Ww + Ρ^ · sin(5 + β) (1.2)
\\ '\

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Λ
\ ν Τ = Ν · tan φ„ (1.3)

η κρίσιμη επιτάχυνση μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

α = tand) ραε ~c°s(§ + β) - tan <j>b ·ΡΑΕ ·sin(0 + β) 
c w (1.4)

όπου:
, V-vi-'*·'

<t>b = η γωνία διατμητικής αντοχής της διεπκράνειας της βάσης του τοίχου και του 

εδάφους θεμελιώσεως.

δ = η γωνία διατμητικής αντοχής της διεπκράνειας του τοίχου και του αντιστηρι- 

ζόμενου εδάφους.

β = η κλίση της διεπκράνειας του τοίχου και του αντιστηριζόμενου εδάφους.
ι r,L

Ww = το βάρος του τοίχου

Η κρίσιμη επιτάχυνση ac εξάγεται με επαναληπτική διαδικασία (δοκιμές), καθώς η 

τιμή της ac υπεισέρχεται στον υπολογισμό της Ραε·
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Μετά τον υπολογισμό της κρίσιμης επιτάχυνσης ac μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος ολισθαίνοντος πρίσματος (sliding block analysis) κατά Newmark για την 

εύρεση της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης του τοίχου μετά από μια σεισμική 

διέγερση.

Οι σεισμικές δονήσεις παρουσιάζουν μια σειρά παλμών με διαφορετικό εύρος και 

συχνότητα. Όπως επεξηγείται στο σχήμα 1.2.2, ο συντελεστής ασφάλειας FSoX γίνε

ται μικρότερος της μονάδας κάθε φορά που η σεισμική επιτάχυνση α(ί) της αντιστη- 

ριζόμενης μάζας ξεπερνάει την κρίσιμη επιτάχυνση α0 που αντιστοιχεί σε FS0v= 1. 

Τότε έχουμε διολίσθηση του τοίχου με σταθερή επιτάχυνση ίση με ac. Αλλά η διο

λίσθηση αυτή δεν συνεχίζεται για πολύ καθώς σύντομα η σεισμική επιτάχυνση a(t) 

αλλάζει φορά και η ταχύτητα του τοίχου γίνεται ίση με την σεισμικώς επιβαλλόμενη 

ταχύτητα του εδάφους εδράσεως.-Δηλαδή η ολίσθηση αρχίζει όταν η επιτάχυνση

φθάσει την τιμή ac κάι τερματίζεται όταν η σχετική ταχύτητα γίνεται μηδέν.
'Λ

Τελικώς, κατά τη διάρκεια τού κραδασμού, ενδέχεται να έχουμε αποσπασματικά 

διολίσθηση, αρκετές φορές. Το αποτέλεσμα είναι μια αθροιστική μόνιμη μετατόπιση, 

Δ, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται κυρίως:

\
α) από το λόγο ac/amax.

όπου α€ είναι η κρίσιμη επιτάχυνση για την έναρξη της ολίσθησης και amax είναι η 

κορυφαία τιμή της σεισμικής επιτάχυνσης a(t) στην αντιστηριζόμενη μάζα.

β) από τη διάρκεια και τον αριθμό των κύκλων της σεισμικής επιτάχυνσης, καθώς 

και την κορυφαία τιμή vmax της σεισμικής ταχύτητας v(t).

Ένα τυπικό παράδειγμα ανάλυσης μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark δίδεται στο 

σχήμα 1.2.2. Η ανάλυση θεωρεί ότι η κρίσιμη επιτάχυνση είναι ac = O.lg στη μία κα

τεύθυνση (πρακτικά μόνο σε μια κατεύθυνση μπορεί να εμφανισθεί ολίσθηση).

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2;2(α) το επίπεδο διεγείρεται με την επιτάχυνση που κα

ταγράφηκε στο σεισμό του Kobe (NS συνιστώσα. Port Island, Kobe, 1995). Επιπλέον 

στο σχήμα 1.2.2(β) δίδεται η σχετική ταχύτητα και στο σχήμα 1.2.2(γ) δίδεται η σχε

τική μετατόπιση του τοίχου.
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Σχήμα 1.2.2: Ανάλυση μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark: (α) επιτάχυνση επιπέ

δου (NS συνιστώσα, Port Island, Kobe, 1995), (β) σχετική ταχύτητα και (γ) σχετική 

μόνιμη μετατόπιση.
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Μια πρώτη εκτίμηση της μόνιμης μετατόπισης Δ του τοίχου μπορεί να δοθεί, για ένα 

δεδομένο σεισμό με μέγιστη επιτάχυνση amax και μέγιστη ταχύτητα vmax, από την 

απλή σχέση των Richards - Elms:

Δ = 0.087Vmax ~4amax / (1.5)

Η παραπάνω σχέση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο λόγος ac/amax είναι μεγαλύ

τερος ή το πολύ ίσος με 0.3. Στις τιμές που δίνει η παραπάνω σχέση (1.5) πρέπει να 

προστεθεί και η παραμένουσα (πλαστική) στροφή του τοίχου, καθώς είχαμε θεωρή

σει ότι ο τοίχος ολισθαίνει στη βάση αλλά δεν στρέφεται.
•Α

Αποτελέσματα πολλών\ αναλύσεων ολισθαίνοντος πρίσματος (sliding block analysis) 

για μεγάλο αριθμό σεισμικών διεγέρσεων και για διάφορες τιμές του λόγου ac/amax 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία καμπύλών, όπου φαίνεται η επίδραση του λό

γου ac/amax στη σχετική παραμένουσα μετατόπιση.
ν

Στο σχήμα 1.2.3 παρουσιάζονται οι καμπύλες που πρότειναν οι Franklin και Chang 

(1978), Richards και Elms (1979) και Whitman και Liao (1985). Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι μόνιμες μετατοπίσεις έχουν κανονικοποιηθεί με την ποσότητα ν^/α^. ^

1-8

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



1000

0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10
ac
3m

Σχήμα 1.2.3: Προτεινόμενα απλοποιημένα αποτελέσματα για την εκτίμηση της μόνι

μης μετατόπισης (Steedman 1998).
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Είναι ανάγκη όμως να αναφερθεί ότι η πραγματική σεισμική παραμόρφωση τοίχων 

βαρύτητας κατά τη διάρκεια σεισμών, δεν συμβαδίζει με τις εγγενείς υποθέσεις της 

ανάλυσης ολισθαίνοντος πρίσματος. Όταν η μετακίνηση του τοίχου σχετίζεται με ση

μαντική παραμόρφωση στο έδαφος θεμελίωσης, τότε οι μετακινήσεις που υπολογίζο

νται με την προσεγγιστική ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσματος, είναι σημαντικά μι

κρότερες από τις μετακινήσεις που παρατηρούνται στο πεδίο (Iai 1998, Yang 1999).
/

Επίσης, ακόμη και όταν η θεμελίωση είναι υγιής αλλά ο τοίχος ταλαντώνεται έντονα, 

οι καμπύλες σχεδιασμού που παρουσιάστηκαν στο σχήμα 1.2.3, αποδείχτηκαν μη συ

ντηρητικές (Steedman και Zeng 1996). Τέλος, για ρευστοποιήσιμο αντιστηριζόμενο 

έδαφος, προτείνονται άλλες τεχνικές, που αναβαθμίζουν τις μεθόδους οριακής ισορ

ροπίας καθώς λαμβάνεται υπόψη η ρευστοποίηση (Byrne et al. 1994).
\\ \ 

s;

I

Λ
\ ^
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1.3 Μόνιμες μετατοπίσεις εύκαμπτων διαφραγμάτων αντιστήριξης με αγκύριο

Η σεισμική απόκριση εύκαμπτων αγκυρωμένων διαφραγμάτων αντιστήριξης είναι 

αρκετά σύνθετη. Εύκαμπτα διαφράγματα έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιού

νται εκτενώς για την αντιστήριξη λιμενικών αποβάθρων και νησίδων, διότι κατά 

πρώτον κατασκευάζονται εύκολα και κατά δεύτερον η παρουσία μαλακών ή χαλα

ρών εδαφών στη βάση της κατασκευής είναι δυνατόν να μην επιτρέπει την υποστή

ριξη τοίχων βαρύτητας.

Λόγω της συχνής παρουσίας μαλακών ή ρευστοποιήσιμων εδαφών σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις, τα συστήματα αυτά είναι πολύ ευάλωτα σε ισχυρές σεισμικές δονή

σεις. Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες παρατηρήθηκαν σημαντικές ζημιές που περι

λαμβάνουν πλήρη κατάρρευση ή,, μεγάλες μετατοπίσεις και στροφές αγκυρωμένων 

διαφραγμάτων, οι οποίες συχνά οφέίλονται στην αύξηση της υπερπίεσης του ύδατος

πόρων σε ρευστοποιήσιμα εδάφη. Κατά συνέπεια η αστοχία τους είναι δυνατόν να
\

υπονομεύσει κρίσιμες εμπορικές και στρατιωτικές λειτουργίες, να οδηγήσει σε σημα

ντικές εμπλοκές στη μετασεισμική παροχή υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και να επι

φέρει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στις προσβληθείσες περιοχές.

t
ν

L

αντιστηριζόμενο έδαφος

αγκύριο
ράβδος αγκύρωσης

Σχήμα 1.3.1: Τυπική διατομή εύκαμπτου διαφράγματος με αγκύριο.
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Μία τυπική διατομή εύκαμπτου λιμενικού διαφράγματος με αγκύριο παρουσιάζεται 

στο σχήμα 1.3.1. Ένα εύκαμπτο διάφραγμα αποτελείται από τους αλληλεμπλεκόμε- 

νους μεταλλικούς πασσαλότοιχους, τις ράβδους αγκύρωσης και τα αγκύρια (ή αλλιώς 

σώμα αγκύρωσης). Ο τοίχος υποστηρίζεται στο ανώτερο μέρος από το αγκύριο και 

στο χαμηλότερο μέρος μέσω του εγκιβωτισμού του στο έδαφος θεμελιώσεως.

Σε κατασκευές λιμενικών έργων χρησιμοποιούνται “παθητικές” αγκυρώσεις οι οποίες 

στηρίζονται στην ανάπτυξη παθητικών ωθήσεων εμπρός από το σώμα αγκύρωσης, 

οπότε είναι θεμελιώδους σημασίας η επαρκής συμπύκνωση και η προστασία, από 

διατάραξη της επίχωσης στο εμπρόσθιο μέρος των αγκυρίων. Επίσης, πρέπει να 

αναμένεται βέλος κάμψης στην κορυφή του τοίχου πριν ενεργοποιηθεί αρκετή

παθητική συγκράτηση μπροστά από το αγκύριο.
\\ '

Οι χαρακτηριστικοί τρόποι αστοχίας κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης εξαρ-

τώνται από τα δομικά, στοιχεία και τις γεωτεχνικές συνθήκες. Οι περισσότερες από\
τις αστοχίες που καταγράφηκαν έχουν σχέση με τις γεωτεχνικές συνθήκες, καθώς 

οφείλονται σε ρευστοποίηση χαλαρών εδαφών ή σε απομείωση της αντοχής μαλακών 

εδαφών:

(α) στην αντιστηριζόμενη ζώνη (περιοχή Α στο σχήμα 1.3.1)

(β) στην περιοχή παθητικής αντίστασης του αγκυρίου (περιοχή Β)

(γ) στην περιοχή παθητικής αντίστασης του πασσαλότοιχου (περιοχή C).

Επίσης, σημαντικές αστοχίες πασσαλοτοίχων έχουν καταγραφεί λόγω ολισθαίνουσας 

μάζας εδάφους (πλευρική εξάπλωση).

Άλλοι τύποι ζημιών περιλαμβάνουν δομική αστοχία του τένοντος αγκυρώσεως ή/και 

καμπτική αστοχία του πασσαλοτοίχου. Το σχήμα 1.3.2 παρουσιάζει μερικές τυπικές 

μορφές αστοχίας διαφόρων στοιχείων του συστήματος τοίχος - έδαφος - αγκύριο.
ι

Τα φορτία που ασκούνται στο διάφραγμα δεν είναι παρά ωθήσεις του εδάφους, που 

όπως είναι γνωστό εξαρτώνται απόλυτα από τις μετακινήσεις του διαφράγματος, οι 

οποίες κατά βάση είναι άγνωστες.
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Το πρόβλημα λοιπόν παρουσιάζει ένα σημαντικό βαθμό αοριστίας και αντιμετωπί

ζεται στις κλασικές μεθόδους μόνο με τη χρησιμοποίηση μερικών απλουστευτικών 

παραδοχών που αφορούν τη συμπεριφορά του διαφράγματος:

• Το διάφραγμα αναπαρίσταται με δοκό πλάτους ενός μέτρου.

• Υποθέτουμε κάποια συνθήκη στήριξης στο βάθος έμπηξης D. Η συνθήκη 

αυτή βρίσκεται σε άμεση σχέση με την εκτίμηση του τρόπου παραμόρφω

σης του διαφράγματος στο μήκος D. Υποθέτουμε λοιπόν ότι το διάφραγμα 

λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερης στήριξης και αυτό το κάνουμε για οικο

νομικούς κυρίως λόγους. Σε αυτή την κατάσταση το βάθος έμπηξης δεν 

είναι αρκετό να εμποδίσει την περιστροφή του ποδός του τοίχου όπως σε 

συνθήκες πάκτωσης. \\ ι

Σχήμα 1.3.2: Τυπικοί μηχανισμοί αστοχίας εύκαμπτου διαφράγματος με αγκύριο: (a) 

παραμόρφωση και μετατόπιση του αγκυρίου, (b) δομική αστοχία του τοίχου ή/και της 

ράβδου αγκύρωσης και (c) αστοχία του εδάφους θεμελιώσεως (PIANC 2001).
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Με σκοπό να εκτιμηθεί το μέγεθος της μόνιμης μετατόπισης των εύκαμπτων αγκυ- 

ρωμένων διαφραγμάτων αντιστήριξης με βάση την ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσμα

τος, η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε στους τοίχους βαρύτητας και παρουσιάστηκε 

στην προηγούμενη παράγραφο εμφανίζει δύο προβλήματα:

(α) Η εκτίμηση της ενεργού ωθήσεως από την εξίσωση που προτάθηκε από 

τους Mononobe - Okabe για δύσκαμπτους τοίχους ενδέχεται να μην είναι 

ακριβής εξαιτίας του εύκαμπτου χαρακτήρα του μεταλλικού διαφράγμα- 

τος.

(β) Το βάρος ενός εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης Ww είναι αμελητέο σε σχέ

ση με το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους. Με άλλα λόγια, η αδρα- 

νειακή δύναμη πάνω και η δύναμη τριβής στη βάση του τοίχου, δηλαδή 

δύο από τις κυριότερες παραμέτρους για την ανάλυση των τοίχων βα

ρύτητας δεν παίζουν κανένα ρόλο στο σύστημα μεταλλικό διάφραγμα - 
\

αντιστηριζόμενο έδαφος.

Οι Towhata and Islam (1987) αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα εξιδανικεύοντας

τη μετακίνηση του συστήματος μεταλλικό διάφραγμα - αντιστηριζόμενο έδαφος,\
υποθέτοντας ενιαία κίνηση άκαμπτου στερεού σώματος για το διάφραγμα και για την 

αντιστηριζόμενη εδαφική μάζα. Η παραπάνω υπόθεση σύμφωνα με τους Towhata 

and Islam είναι λογική καθώς δεν συμβαίνουν ρωγμές μεταξύ του διαφράγματος και 

του αντιστηριζόμενου εδάφους. Συνεπώς με τη θεώρηση αυτή ξεπερνιούνται όΐ δύο' 

προαναφερθείσες δυσκολίες που αφορούσαν την ενεργό ώθηση και το αμελητέο 

βάρος του μεταλλικού διαφράγματος.

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3.3, η κινητήρια δύναμη είναι η αδρανειακή δύναμη που 

ασκείται στο κέντρο της εδαφικής σφήνας, ενώ η δύναμη αντίστασης εμπεριέχει τις 

παθητικές πιέσεις που ασκούνται μπροστά από το διάφραγμα και τη διατμητική αντί

σταση κατά μήκος της επιφάνειας αστοχίας της εδαφικής σφήνας. Επίσης, στο σχήμα

1.3.3, διακρίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα μεταλλικό διάφρα

γμα - αντιστηριζόμενο έδαφος, όταν η κίνηση του εδάφους της βάσης είναι προς τα 

αριστερά.
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Ισορροπία των κατακόρυφων δυνάμεων

Η ισορροπία των κατακόρυφων δυνάμεων που ασκούνται στο σύστημα μεταλλικό 

διάφραγμα - αντιστηριζόμενο έδαφος μας δίνει:

- ΡΡΕ -sin(6*) + W-(l-kv) - T-sir^a^) - Ν' -cos(aAE)

- U;t -cos^) - AV'a -cosCa^) = 0

Όμως:

T = Ν'-ίατήψ)

\\ ' 
ι

(1.6)

'(1.7)

Σχήμα 1.3.3: Δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα μεταλλικό διάφραγμα - αντι- 

στηριζόμενο έδαφος.

Οπότε η σχέση (1.6) με τη βοήθεια της (1.7) γίνεται:

- ΡΡΕ ·8Ϊη(δ*) + W-(l-kv) - Ν' •tan(<t>)-sin(aAE) - Ν' -cosia^)

- U;t -cosia^) - AO'a -cos(aAE) - 0
(1.8)
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- PPE -sin(5’) + W-(l-kv) -Ν/[ίαη(φ)·8Ϊη(αΑΕ) + cosia^)]

- U;t -costa^) - AU*a -cosia^) - 0

Ν/[ΐΗη(φ)·8Ϊη(αΑΕ) + cos(aAE)] = - PPE sin(6*) + W-(l-kv)

-(U;t + AU’j-costa^) y

Λύνοντας την παραπάνω'σχέση ως προς Ν'" προκύπτει:

\\ '

Ν' = - Ρ,
sin(6 )

ΡΕ tan^-smia^) + cosCa^)
+ W d-kv)

-(u;t + aud

tark>)-sin(aAE) + cosCoc^) 

cosia^)
(1.9)

ίαη(φ) · sin(a ^) + cos(aAE )

I
*

Ισορροπία των οριζόντιων δυνάμεων

Η ισορροπία των οριζόντιων δυνάμεων που ασκούνται στο σύστημα μεταλλικό διά-
r ν~

φραγμα - αντιστηριζόμενο έδαφος μας δίνει:

ΡΡΕ -cos(e*) + Ust + AUP + T-cosia^) + Te ^

- pwd - kh · W - Ν' -sin(aAE) - U*t -sinCa^) - ΔΙ^ -sinta^) = 0

Όμως ισχύει ότι:

us« = υ’( -sin(aAE)

και

Δυα= AU^-siika^)

(1.11)

(1.12)

Επομένως, η σχέση (1.10) με τη βοήθεια των σχέσεων (1.11), (1.12) και (1.7) γίνεται:
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PpE -cos(5*) + AUP + Ν' ·ΐαη(φ)·οο8(αΑΕ) + Te

- pwd - kh · W - Ν' -sinCa^) - AUa = 0

και λύνοντας ως προς khW

kh · W = PPE -cos(5’) + AUP + Te - P,wd

- N'tsinia^) - tan^)-cos(ocAE)] - AU/
(1.13)

Πολλαπλασιάζοντας τη σχέση (1.9) με τον όρο { - [sin(aAE) - ίαη(φ)·οο8(αΛΕ)] } 

έχουμε:

W '
-N'tsinia^) Ί t^)-cos(a^)] = ΡΡΕ ·8ΐη(δ*) sin(«AE) ~ 1αη(φ)·οο8(αΑΕ) 

tan(9)-sin(aAE) + cos^)

-W-(l-kv) 

+ (U;t + AU’jcosia^)

sinia^) - tan^-cosia^)
tan(cp)-sin(aAE) + cos(aAE) 

sin(aAE) ~ tan^)-cos(aAE) 
tan((p)-sin(aAE) + costae)

(1.14)

1
Χρησιμοποιώντας πάλι τις σχέσεις (1.11), (1.12) καθώς και την παρακάτω γνωστή 

ταυτότητα:

^(«αε-Φ) = ΜαΑΕ') ~ jggfl)
1 + ίαη(αΑΕ)·ΐαπ(φ)

si^aAj.) - ΐαπ(φ)·costae)
tan(9)-sin(aAE) + cos^)

η σχέση (1.14) γίνεται:

- N^siniaAE) - ίαη(φ)·οο8(αΑΕ)] = ΡΡΕ ·8Ϊη(δ’)·ί3η(αΑΕ-φ)

-W-(l-kv)-tan(aAE -φ) (1.15)

+ (Ust + AUJ——-—-tan(aAE - φ) 
tan(aA£)

Επομένως, η σχέση (1.13) με τη βοήθεια της (1.15) μας δίνει:
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kh -W = PPE -cos(5*) + AUP + Te - Pwd - W-(l-kv)-tan(aAE -φ) - AUa

+ PPE •sin(5‘)-tan(aAE - φ) + (Ust + AUJ-—y—-tan^ - φ)
tania^)

Άρα ο ‘κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής’ kc = kh δίνεται από την σχέση 

(1.16):

kc · W = ΡΡΕ · cos(5*) + AUP + Te - Pwd - AUa
1

[Ppe 'sin(5 ) - W-(l-kv) + (Ust + AUa)- - -]tan(a^ -φ)
tan(aAE)

(1.16)

Στην παραπάνω σχέση (V.16) όπου:

W = το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους. Ισχύει ότι:
\\ '

w = \ [γ,,(Η„ + DBnlb)7 + γ„,(Η - HJ(H + 2D„„ + Hw)]—— 
2 \ , tan(aAE)

W = W.„ 1
tan(aAR)

(1.17)

• φ = η γωνία διατμητικής αντοχής του αντιστηριζόμενου εδάφους.

• «αε = η κλίση του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο η οποία δίδεται από τη σχέση:

αΑΕ ~~ Φ £A + tan 1 "-tan^ - εΑ - ί) + C1AE " 
r

V ^2ΑΕ J

(1.18)

Όπου:
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Ciae = - εΑ - Ο [[ί3π(φ - εΑ - ί) + οοί(φ - εΑ)] [1 + tan(5 + εΑ) οοί(φ - εΑ)]]

C2ae =1 + tan(5 + εΑ )[ίαη(φ - εΑ - ί) + cot(<j> - εΑ)]

ί = η κλίση της επιφάνειας του αντιστηριζόμενου εδάφους.

/
δ = η γωνία διατμητικής αντοχής της διεπκράνειας διαφράγματος - εδάφους. 

Σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισούται ιιε μηδέν 

μοίρες (δ = 0°).

εΑ = η γωνία της εξίσωσης των Mononobe - Okabe που δίνεται από τη σχέση 

(1.19):
\\ ''ί

εΑ = tan" hA

v]-kv
(1.19)

k' =
hA

f γ ^
I e.sat

V <e.b y

•k (1.20)

v
Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc μεταβάλλεται λόγω της 

παρουσίας νερού και το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη με την παραπάνω 

σχέση (1.20).

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.3.4 οι στρώσεις που αποτελούν το αντιστηρι- 

ζόμενο έδαφος έχουν διαφορετικά ειδικά βάρη. Όμως, είναι γνωστό ότι η μέ

θοδος των Mononobe - Okabe ισχύει για ομοιόμορφο ειδικό βάρος. Για το 

λόγο αυτό υπολογίζονται ένα ισοδύναμο ειδικό βάρος υπό άνωση γε>1) και ένα 

ισοδύναμο κορεσμένο ειδικό βάρος γβ sat.

:[(Η + Deml)2 - (HMb + D_„)!] + Tl(H„k + Demb)2
Γ e,b (H + Demb)

(1.21)

Ye.sat
Ywet[(H + Demb)2 ~ (Hsub + Demb)2] + Y sat (H sub + Demb)2

(H + D^)
(1.22)
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wet

rS3t

®· ' sat '

\\ '
Σχήμα 1.3.4: Δυνάμεις εδαφικών ωθήσεων, ύδατος και ράβδου αγκυρίου επί του δια

φράγματος (PIANC 2001).
'Λ\

Pwd = η υδροδυναμική δύναμη

12
(1.23)

με σημείο εφαρμογής hPwd = 0.4 Hw + Demb από τη βάση του διαφράγματος.

• Ust = η υδροστατική δύναμη

Ust = ^YW (Hw + Demb)2 (1.24)

με σημείο εφαρμογής hUst = (1/3)(HW + Demb) από τη βάση του διαφράγματος. •

• Ρρε = η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται στη μπροστινή 

πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος και δίδεται για ένα μη 

συνεκτικό έδαφος από την παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:
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(1.25)Ρ*=2 VP-J -G-kv)·*PE

KPE =
COS2(φ* - 8p)

COS(8p)-COS(5* +8p)
|sin(6* + φ’)·5Ϊη(φ* + i - ερ) 

cos(6* + 8p)-cos(i)

--i2 (1.26)

Η γωνία εΡ της εξίσωσης Mononobe - Okabe είναι:

ερ = tan-1 f k' '
hP

1-k
(1.27)

\

(1.28)

v
Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc μεταβάλλεται λόγω της 

παρουσίας νερού και το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη με την παραπάνω 

σχέση (1.28). · ^

Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησι

μοποιείται ένας μειωτικός συντελεστής FSp που παίρνει τιμές από 1.2 - 1.5 

(Ebeling & Morrison 1992):

φ* = tan
I FSP J

δ’ = tan
f tan(5)N

1“fstJ

φς = η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως.

(1.29)

(1.30)
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δ = η γωνία διατμητικής αντοχής της διεπκράνειας του διαφράγματος και του 

εδάφους. Συνήθως και εδώ θεωρείται ότι το δ ισούται με μηδέν μοίρες.

i = η κλίση της επιφάνειας του εδάφους θεμελιώσεως.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Towhata and Islam για τον υπολογισμό της δυνα

μικής παθητικής ώθησης του εδάφους πρότειναν την παρακάτω σχέση:

Ρ =ΡΓΡΕ ΓΡ 1 - 17'kh·γ8
8·κ ρ·(γ83,-γ«)

(1.-81)

• AU = η δύναμη υπερπίεσης πόρων εξαιτίας της σεισμικής δόνησης με σταθε

ρό ru. Οι δείκτες α και Ρ δηλώνουν αν οι υδατικές υπερπιέσεις Δυ ανα

πτύσσονται αντίστοιχα στην ενεργητική ή στην παθητική ζώνη αστο- 

, χ^ς. ί
\\\ ν

Δυ„ = ί ru> [γ„ (Η - Hw) + γ„ (Η. + D„„) + γ„, (Η - Η.) ] (Η „ + Dml) (1.32)

και

Όπου:

1V

AUP =^ruP[Yb-De,nb ]Demb (1.33)

r. = Δυ
_/ (1.34)

Οι παραπάνω σχέσεις (1.32) και (1.33 ) ισχύουν στην περίπτωση όπου ανα

πτύσσεται υπερπίεση πόρων σε όλα τα σημεία της ενεργητικής και παθητικής 

εδαφικής σφήνας αντίστοιχα.
, *
Τα πιθανά ρευστοποιήσιμα κορεσμένα εδάφη μπορούν να συμπεριφερθούν 

κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής εξαίτισης με έναν από τους τρεις τρόπους 

που ακολουθούν:
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1) Μη ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων πόρων (ru = 0).

2) Μερική ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων πόρων (0< ru <1).

3) Πλήρης ρευστοποίηση (ru = 1).

σεισμός
f------------ ‘

uo

7

σ'VO

---------------------------------y

Διι υπερπιέσεις
πόρων

αρχική τελική
κατάσταση κατάσταση

β

Σχήμα 1.3.5: Ανάπτυξη υπερπιέσεων πόρων σε εδαφικό στοιχειό λόγω σεισμού.\
\

Στα περισσότερα εδάφη, στο τμήμα που βρίσκεται κάτω από τον υπόγειο ορί-
1 \■·' \

ζοντα, δεν είναι,δυνατόν να υπάρξει κίνηση του νερού ανεξάρτητη από τον ε

δαφικό ιστό κατά τη διάρκεια του σεισμού (restrained water case).

\V
Te = η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης.

Te = ΡρΕκκ · cos(5*) -PAEmc · οοε(δ) - Wmc -kc + Ν'α -tan(<|>) (1.35)

Όπου:

Να =wanc 0-kv) -UA - ΡΡΕωε · sin(6*) + Ρ^ · sm(5> (1.36)

(UA = 0 όταν η βάση του αγκυρίου είναι πάνω από τον υδρο-φόρο ορίζοντα.)
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Ρ "Λ 
nr „

-----------------------------------------------------------------

ΑΕ- A -------- --
| m rt\ vj Ρρε-Α V

-=r

UA rA

Σχήμα 1.3.6: Δυνάμεις που ασκούνται στο αγκύριο για 

1992).

δ = 0 (Ebeling & Morrison

\

Οι Towhata and Islam για τον υπολογισμό της δύναμης αγκύρωσης πρότειναν 

την παρακάτω σχέση: \\ '

ι '· ·

Τ =m-T 1 - 23-kh·η 
8·(ΚΡ„ -Κ. )

(1.37)

Πρέπει να σημειωθεί ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στον υπολογισμό της δύνα

μης αγκύρωσης Te η τυχόν ανάπτυξη υπερπίεσης πόρων στο έδαφος που είναι
ν

κάτω από το αγκύριο.

m = 0 σε περίπτωση πλήρης ρευστοποίησης του εδάφους, ενώ όταν δεν ανα

πτύσσονται καθόλου υπερπιέσεις πόρων στο αντιστηριζόμενο έδαφος πκ.=. 1. .....

n = 1 όταν το αγκύριο είναι πάνω από τον υδροφόρα ορίζοντα, και η = γ53, / γ,, 

όταν το αγκύριο βρίσκεται κάτω από τον υδροφόρα ορίζοντα.

Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc εξάγεται με επαναληπτική διαδικα

σία, καθώς η τιμή του kc υπεισέρχεται στον υπολογισμό αρκετών παραμέτρων της 

σχέσης (1.16).

Μετά τόν υπολογισμό του κρίσιμου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή kc> μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος ολισθαίνοντος πρίσματος (sliding block analysis) κατά 

Newmark για την εύρεση της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης του διαφράγματος 

μετά από μια σεισμική διέγερση.
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2. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δυναμική ανάλυση έξι ιστορικών περιστατικών 

με σκοπό την εκτίμηση των μόνιμων μετατοπίσεων των εύκαμπτων μεταλλικών 

διαφραγμάτων, κάνοντας χρήση της απλουστευμένης μεθοδολογίας που παρουσιά

στηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αυτή η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάλυση 

ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark (1965), υιοθετώντας παρόμοιες παραδοχές 

με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν από τους Towhata and Islam (1987), οι οποίοι με 

απλοποιημένο τρόπο ενσωμάτωσαν την επιρροή της υπερπίεσης των πόρων στη 

θεώρηση του ολισθαίνοντος πρίσματος.
V

Τα ιστορικά περιστατικά που παρουσιάζονται είναι τα εξής (Ντακούλας 2004):
V\

1. Περιστατικό 1. Akita Port, Japan, Ohama No 2 Wharf, στο σεισμό Nihonkai- 

Chubu Earthquake (1983).

2. Περιστατικό 2. Akita Port, Japan,, Ohama No 1 Wharf, στο σεισμό Nihonkai-
v

Chubu Earthquake (1983).

3. Περιστατικό 3. Kushiro Port, Japan, South Quay Wall, Fishery Port, στο

σεισμό Kushiro-Oki earthquake (1993). · ....

4. Περιστατικό 4, Kushiro Port, Japan, South Quay Wall, West No 1 wharf, στο 

σεισμό Kushiro-Oki earthquake (1993).

5. Περιστατικό 5. Hakodate Port, Japan, No 6 Quay Wall, Benten District, στο 

σεισμό Hokkaido-Nansei-Oki earthquake (1993).

6. Περιστατικό 6. Ishinomaki Port, Japan, Shiomi Warf, CB-6, στο σεισμό 

Miyagi-ken-Oki (1978).
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2.1 Περιστατικό 1: Λιμάνι Akita (Japan), Θέση Ohama 2

Περιγραφή του ιστορικού περιστατικού

Στις 26 Μαΐου του 1983, ο σεισμός Nihonkai-Chubu, μεγέθους 7.7 JMA, χτύπησε το 

βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε απόσταση περίπου 

100 km από τον λιμένα Akita Port, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 14 km. 

Το σεισμικό ρήγμα, το οποίο απεικονίζεται με διακεκομμένες γραμμές στο σχήμα 

2.1.1(b), βυθίζεται με κλίση περίπου 30° προς τα ανατολικά. Εξαιτίας του μικρού 

εστιακού βάθους των 14 km, ο σεισμός προκάλεσε tsunami το οποίο σκότωσε 100 

ανθρώπους. /i{

Ο λιμενικός τοίχος του Akita Port βρίσκεται στις εκβολές των ποταμών Omono και
\\ '

Shinjo (σχήμα 2.1.1(C)). Το μεγαλύτερο μέρος του κρηπιδοτοίχου έχει κατασκευασθεί
ι

κατά μήκος του ποταμού Omono με τη μέθοδο της εναπόθεσης υλικού στο πίσω
'Λ

μέρος του τοίχου. ^

Ο σεισμός Nihonkai-Chubu δημιούργησε σημαντικές ζημιές στο μεγαλύτερο μέρος 

του λιμενικού τοίχου λόγω ρευστοποίησης του αντιστηριζόμενου εδάφους, το οποίο 

κατασκευάστηκε με εναπόθεση υλικού. Όμως κοντά σε τμήματα του τοίχου που 

υπέστησαν ζημιές, υπήρξαν άλλα τμήματα του τοίχου με παρόμοια διατομή που δεν 

παρουσίασαν ούτε φαινόμενα ρευστοποίησης στο έδαφος ούτε καμία ζημιά στον 

τοίχο. Έτσι καταγράφονται δύο σημαντικά ιστορικά περιστατικά παρόμοιων τοίχων, 

που υποβλήθηκαν στο ίδιο σεισμό και κατέδειξαν εντελώς διαφορετική συμπερι

φορά.

Το πρώτο ιστορικό περιστατικό παρουσιάζεται στη θέση Ohama 2, όπου εμφανί

σθηκαν κώνοι άμμου λόγω ρευστοποίησης του αντιστηριζόμενου εδάφους. Το δεύ

τερο ιστορικό περιστατικό παρουσιάζεται στη θέση Ohama 1, όπου δεν υπήρξαν 

ενδείξεις ρευστοποίησης (βλέπε Περιστατικό 2). Και οι δύο παραπάνω θέσεις βρί

σκονται κοντά στις εκβολές’ του ποταμού Shinjo, όπως φαίνεται και στο σχήμα 

2.1.1(C).
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Η πλησιέστερη σεισμική καταγραφή έγινε σε απόσταση περίπου 2.5 km νοτιοανατο

λικά από τις αποβάθρες στις θέσεις Ohama 1 και 2 (Kurata and Iai, 1990). Η τοποθε

σία της σεισμικής καταγραφής φαίνεται στη δεξιά κάτω γωνία του σχήματος 2.1.1(C). 

Οι μέγιστες σεισμικές επιταχύνσεις είναι 219, 235 και 54 Gals, στις κατευθύνσεις 

NS, EW και UD, αντίστοιχα.

Η περιγραφή του εδάφους, η κατανομή των τιμών κρουστικής δοκιμής^ΡΤ Ν, και οι 

ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων S και Ρ, στη θέση καταγραφής της σεισμικής 

διέγερσης δίδονται στο σχήμα 2.1.2. Πρέπει να σημειωθεί ότι το έδαφος στη,θέση 

καταγραφής δεν υπέστη ρευστοποίηση.

Σχήμα 2.1.2: Εδαφικό προφίλ και ιδιότητες στη θέση καταγραφής της σεισμικής 

δόνησης (Iai & Kameoka 1993).

Τα επιταχυνσιογραφήματα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και μετέπειτα σε διόρθωση 

σύμφωνα με τη μέθοδο των Iai et al. (1978). Τα διορθωμένα επιταχυνσιογραφήματα 

που καταγράφηκαν στην επιφάνεια του εδάφους δίδονται στο σχήμα 2.1.3.
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Σχήμα 2.1.3: Καταγραφείσα σεισμική δόνηση στο Akita Port (Iai & Kameoka 1993).

Πασσαλότοιχος στη θέση Ohania 2

t

Η διατομή στη θέση Ohama 2 πριν και μετά το σεισμό παρουσιάζεται στο σχήμα
- \

2.1.4. Όπως αναφέρθήκε παραπάνω, κατά το σεισμό δημιουργήθηκαν κώνοι άμμου 

στην επιφάνεια του εδάφους λόγω ρευστοποίησης και προκλήθηκαν σημαντικές ορι

ζόντιες μετατοπίσεις και καθιζήσεις στον τοίχο και στο αντιστηριζόμενο έδαφος.

1

Σχήμα 2.1.4: Διατομή του πασσαλότοιχου πριν και μετά το σεισμό στη θέση Ohama 

2 (Iai & Kameoka 1993).
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Οι μετακινήσεις του τοίχου παρουσιάζονται στο σχήμα 2.1.5(a) σε διάφορες τομές, η 

θέση των οποίων δίδεται στο σχήμα 2.1.5(b). Επίσης, στο σχήμα 2.1.5(b) παρουσιά

ζονται οι οριζόντιες μετατοπίσεις και οι καθιζήσεις του αντιστηριζόμενου εδάφους 

κατά μήκος του τοίχου Ohama 2 καθώς και οι οριζόντιες μετατοπίσεις του αγκυρίου.

(ο) Cross 'S'ecMons

.1 1 ·(
APPROACH SECTION θ SECTION A APPROACH

(m) Horizontal Displacement at the Top of Anchor 
2 ■

I

-Ο
Ι") Inclination of Anchor 
6 
4 
2

lb) Distribution along the Face Line

Σχήμα 2.1.5: Οριζόντιες μετακινήσεις και καθιζήσεις κατά μήκος του πασσαλότοι- 

χου Ohama 2. Παρουσιάζονται στο (α) οι διατομές του τοίχου και στο (b) η κατανο

μή των μετακινήσεων κατά μήκος του τοίχου (Iai & Kameoka 1993).

Ο τοίχος στη θέση Ohama 2 αποτελείται από τέσσερις τυπικές διατομές: οι διατομές 

Α και Β και οι διατομές των προσβάσεων στα δύο άκρα, αριστερά και δεξιά (σχήμα 

2.1.5(b)). Η διατομή που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1.4 αντιστοιχεί στη διατομή Α.
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Στη διατομή Α οι εδαφικές συνθήκες και οι συνθήκες φόρτισης είναι ομοιόμορφες 

και συνεπώς και οι μόνιμες μετατοπίσεις είναι ομοιόμορφες (σχήμα 2.1.5(b)). Αντίθε

τα στη διατομή Β, η παρουσία του φορτηγού (σχήμα 2.1.8) αυξάνει τοπικά τις καθι

ζήσεις (βλέπε σχήμα 2.1.5(b)).

Στη διατομή Α η οριζόντια μετατόπιση στην κορυφή του τοίχου είναι 1.1-1.8 m. Οι 

καθιζήσεις στο μέσο της επιφανειακής στρώσης είναι 1.4 m. Οι οριζόντιες μετατοπί

σεις της κεφαλής του μεταλλικού πασσαλότοιχου είναι περίπου 1.5 m, παρόμοιες με 

τις μετατοπίσεις του αγκυρίου. Στην ουσία τα αγκύρια τραβήχτηκαν από τους ,πάσ- 

σαλότοιχους προς τη θάλασσα και συνεπώς απέκτησαν κλίση, όπως φαίνεται στην 

τέταρτη γραμμή του σχήματος 2.1.5(b),

Στο σχήματα 2.1.6 και 2.1.7 δίνοντας. δυο φωτογραφίες που παρουσιάζουν την κατά

σταση του τοίχου και του εδάφους στη θέση Ohama 2.

Σχήμα 2.1.6: Καθιζήσεις της επιφάνειας του εδάφους κατά μήκος του πασσαλότοι- 

χου Ohama 2 (PHRI 1997).
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Σχήμα 2.1.7: Καθιζήσεις της επιφάνειας του εδάφους κατά μήκος του πασσαλότοι- 

χου Ohama 2 (PHRI 1997).

1¥

Σχήμα 2.1.8: Μεγαλύτερη βύθιση της επιφάνειας του εδάφους στη συγκεκριμένη 

θέση της διατομής Β του πασσαλότοιχου Ohama 2, εξαιτίας της παρουσίας του 

φορτηγού (Iai & Kameoka 1993).
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Στο σχήμα 2.1.9 παρουσιάζεται η στρωματογραφία του υλικού και δίνονται οι τιμές 

της δοκιμής διείσδυσης SPT Ν καθώς και η διάμετρος D50 με το βάθος.
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Σχήμα 2.1.9: Εδαφικές συνθήκες στη θέση του τοίχου Ohama 2 (Iai & Kameoka 
1993).

r r V

Επίσης, στο σχήμα 2.1.10 δίνεται η κοκκομετρική διαβάθμιση του εδάφους αντιστη- 
ρίξεως και του φυσικού εδάφους.
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Σχήμα 2.1.10: Κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού στη θέση Ohama 2 (Iai & 
Kameoka 1993).
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Για την εκτίμηση των παραμέτρων ανάπτυξης υδατικών υπερπιέσεων αλλά και του 

κινδύνου ρευστοποιήσεως της άμμου στις άνω και κάτω στρώσεις στις θέσεις Ohama 

1 και 2, πάρθηκαν δύο ειδών άμμοι από τον λιμένα του Akita. Η πρώτη άμμος ελή- 

φθη από την άμμο εναπόθεσης στη θέση Ohama 2 και η δεύτερη από τη θέση Gaiko 

District που φαίνεται στην αριστερή πάνω γωνία του σχήματος 2.1.1(C).

Στο σχήμα 2.1.11 παρουσιάζονται αποτελέσματα από εργαστηριακές δοκιμές ανακυ- 

κλικής αντοχής (undrained cyclic triaxial tests) της άμμου που ελήφθη από τη θέση 

Ohama 2 και από τη γειτονική θέση Gaiko. Τα αποτελέσματα των δοκιμών της άμ

μου από τη θέση Ohama 2 δίδονται στο σχήμα 2.1.11(a) και αντιπροσωπεύουν τη 

; συμπεριφορά του άνω στρώματος άμμου στις θέσεις Ohama 1 και 2. Επίσης, τα απο

τελέσματα των δοκιμών της άμμου από τη θέση Gaiko στο σχήμα 2.1.11(b) αντιπρο- 

σωπεύουν τη συμπεριφορά του κάτω στρώματος άμμου στις θέσεις Ohama 1 και 2 

(Iai and Kameoka 1993). Η αντίσταση σε ρευστοποίηση στο σχήμα 2.1.11 ορίζεται 

\ είτε με την κατάσταση στην οποία η υπερπίεση ύδατος πόρων γίνεται ίση με την 

αρχική κατακόρυφο ενεργό τάση (ανοικτοί κύκλοι ή τετράγωνα), είτε με τη συσσώ

ρευση αξονικής παραμόρφωσης σε δοκιμή διπλού εύρους ανακυκλικής φόρτισης με 

τιμή 5% ή 10% (μαύροι κύκλοι ή τρίγωνα).
tν
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Σχήμα 2.1.11: Ανακυκλική αντοχή των άνω (a) και κάτω (b) στρώσεων της άμμου 

στις θέσεις Ohama 1 και 2 (Iai & Kameoka 1993).
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Σχήμα 2.1.12: Επιτόπου μέτρηση των ταχυτήτων των κυμάτων S και Ρ στη θέση 

Ohama 3 (Iai & Kameoka 1993).
V

Με χρήση γεωτρήσεως και με τη βοήθεια της τεχνικής down hole μετρήθηκαν οι 

ταχύτητες των κυμάτων S και Ρ στη θέση Ohama 3, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά 

στη θέση Ohama 2. Συνεπώς οι ταχύτητες που φαίνονται στο σχήμα 2.1,12-θα,χρησι^ 

μοποιηθούν για τον προσδιορισμό των μέτρων διατμήσεως σε μικρές παραμορφώσεις 

και σε διάφορα βάθη στις θέσεις Ohama 1 και 2.
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Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.1.4 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής Α στη θέση Ohama 2. Ο 

τοίχος έχει ύψος Η = 12 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού είναι Hw = 10 m. Άρα 

το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2 m. Το βάθος θεμελίωσης του τοίχου αντιστήρι

ξης είναι Demb = 10.5 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης βρίσκεται πάνω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως είναι Lanc = 20 m.

Έδαφος ,

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα:

(α) από 2 m ως -10 m: Άμμος 1 (τεχνητή υδραυλική εναπόθεση)

\\ '
(β) από -10m ως -16m: '(Άμμος 2 (φυσική εναπόθεση)

ι

(γ) από -16 ιη\ως -20 m : Άργιλος 

(δ) από -20 m ως -40 m : Άμμος 3

Στον πίνακα 2.1.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των τεσσάρων στρώσεων.
\

Για λόγους απλούστευσης υποθέτουμε μι& ενιαία γωνία τριβής για το αντιστηριζό- 

μενο έδαφος φ = 37.4°. Μια ρευστοποιημένη στρώση τοποθετείται μεταξύ του υπο

γείου ορίζοντα και του βάθους των z = 12 m (εύρος της κορεσμένης άμμου τεχνητής 

εναπόθεσης).

Η

1

ι J

■

ι

^anc
L

ζ
■ J

* 1

ι —

HW

Γ

\ \ \ \ \ \

\ \
\ \ Ρευστό ποιημένο \
\ \ έδαφος \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \
j

D

1

ι
TlC

Σχήμα 2.1.13: Ρευστοποιημένη στρώση στη θέση Ohama 2.
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Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποιήσεως

Η Άμμος 1 στη θέση Ohama 2 δημιουργήθηκε με εναπόθεση υλικού και είναι μια κο

ρεσμένη χαλαρή άμμος καθώς έχει σχετική πυκνότητα Dr = 37 %.

Οπότε από την κοκκομετρική διαβάθμιση της Άμμου 1 στη θέση Ohama 2 (σχήμα

2.1.10) προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ρευστοποίησης σύμφωνα με το
/

διάγραμμα του σχήματος Α.1, σε μια πρώτη προκαταρκτική προσέγγιση.

*
• Εκτίμηση του CSR

Για τη θέση Ohama 2 ως μόνο επικίνδυνο για ρευστοποίηση κρίνεται το στρώμα της 

Άμμου 1 (από ζ = 2 m έως ζ = 12 m). Υπολογίζουμε την επιβαλλόμενη διατμητική

τάση στη θέση z = 7 m (μέσο της στρώσης):
\

σνο =17-2 + 19.44· 5 ==131.2 KPa
■; λ

\

σ(,0 =131.2 — 5-10=81.2 KPa

Επίσης, amax= 0.235 g (μέγιστη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση στην επιφάνεια) ενώ 

από τη σχέση (Α.2) για z = 7 m και Mw = 7.9 έχουμε: rd =0.955 .

Συνεπώς, CSR = -γ- = 0.65 { «maxi
/ λ

σν0

C
TQ

= 0.24

• Εκτίμηση του CRR 

Εργαστηριακές δοκιιιές

Για την Άμμο 1 στη θέση Ohama 2 και για Mw = 7.9 έχουμε από το σχήμα Α.1.3 ότι: 

NL= 19.

Οπότε για NL = 19 έχουμε από το σχήμα 2.1.11(a) ότι: CRRt* = 0.11, ενώ για Κ0 = 0.5 

παίρνουμε ότι: cr = 0.77 (Castro 1975).
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Συνεπώς η σχέση (Α.5) μας δίνει:

CRRfiew = °·90 · crr* · cr = 0.076

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα αμμώδη εδάφη η λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη (μπορεί σχετικά να επιτευχθεί μόνο με εξειδικευμένες τεχνικές 

δειγματοληψίας όπως είναι το επί τόπου πάγωμα του εδάφους). Είναι, επίσης πολύ 

δύσκολο και ακριβό να εκτελεστεί μία υψηλής ποιότητας ανακυκλική δοκιμή απλής 

διάτμησης, ενώ η δοκιμή ανακυκλικής τριαξονικής φόρτισης δεν αναπαριστά σωστά 

τις πραγματικές συνθήκες φόρτισης για τα περισσότερα σεισμικά προβλήματα. '

Γι’ αυτό το λόγο η κυρίαρχη πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται επιτόπου δοκιμές 

για την εύρεση της αντίστασης τόυ εδάφους έναντι ρευστοποίησης.

Υ
Επιτόπου δοκιιιές

Για την Άμμο 1 στη θέση Oharna 2 έχουμε από το σχήμα 2.1.9 ότι: Nm = 6. Επίσης 

CN=V(Pa/a/vo) =1·11 , ενώ για την Ιαπωνία ισχύει κατά μέσο όρο CE =1.2 (Seed et 

al. 1985). Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι CB =CR =CS =1.
t¥

Οπότε η σχέση (A.8) μας δίνει:

(Ν«). =Nm-CN-CE-CB-CR-Cs=8
r *'·-»· ·- > " ~ *

Επειδή το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργίλου) FC είναι 

μικρότερο του 5% από τις σχέσεις (Α.9) και (Α.10) έχουμε ότι: α = 0 και β = 1 αντί

στοιχα .

Άρα (Ν,)“ = (Ν,)^ = 8 σύμφωνα με τη σχέση (Α.7).

Επομένως, από τη σχέση (Α.6) παίρνουμε ότι:
1

CRR7.5

ι
34-(N,r

+ wr
135

50

+ [ΐθ-ίΝ,)^ +45]2 200
= 0.096
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Για την Άμμο 1 στη θέση Ohama 2 θεωρούμε Κα = Κσ = 1.

Για σεισμό μεγέθους Mw = 7.9 έχουμε:

MSF = 6.9-exp
ό_Μ„ >

\ * J
0.058 =0.899

Συνεπώς:

CRR =7ία ·Κα ■MSF-CRR15 = 0.086

• Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης
\\ '

Για την Άμμο 1 στη' θέση Ohama 2 και για βάθος ζ = 7 m (μέσο της στρώσης) έχου

με: \

ra=CRR = M96=04 
CSR 0.24

Άρα .·. βέβαιη ρευστοποίηση του στρώματος της Άμμου 1.
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2.2 Περιστατικό 2: Λιμάνι Akita (Japan), Θέση Ohama 1

Πασσαλότοιχος στη θέση Ohama 1

Οι γενικές πληροφορίες για το ιστορικό περιστατικό 2 (Ohama 1), που αναφέρονται 

στη θέση του τοίχου και στα σεισμικά δεδομένα, δίνονται στο ιστορικό περιστατικό 1 

(Ohama 2). Ο τοίχος στη θέση Ohama 1 είχε διατομή με παρόμοια χαρακτηριστικά 

με εκείνα της διατομής Ohama 2, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.1. Ειδικότερα, ο τύ

πος του πασσαλότοιχου και το βάθος του νερού είναι ακριβώς τα ίδια στις δύο δίοπο- 

μές (Ohama 1 και 2). Το αντιστηριζόμενο έδαφος στη θέση Ohama 1 αποτελείται από 

τεταρτογενή απόθεση (χωρίς τεχνητές επιχωματώσεις).

\ ι

20.00

Unit in Meters

- 20.50

Layer 4 ( Sand )

'il

Σχήμα 2.2.1: Διατομή του πασσαλότοιχου στη θέση Ohama 1 (Iai & Kameoka 1993).
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2.2, οι τιμές της δοκιμής κρουστικής διείσδυσης (SPT Ν) 

είναι υψηλότερες στη θέση Ohama 1 από εκείνες της θέσης Ohama 2, αλλά η κοκκο- 

μετρική διαβάθμιση των δύο άμμων είναι παρόμοια (παρέβαλε τα σχήματα 2.1.10 και 

2.2.3).

Σχήμα 2.2.2: Εδαφικές συνθήκες στη θέση του τοίχου Ohama 1 (Iai & Kameoka 1993).

1
? ”(No. 58- 22) ^-— -f-'

.^■-'^DEPTHi
D - / 1 / / —^3nV

5 - / -------6

-

0.001 0 01 0 1

77

_____ L_

JNo.58 -22) - depth'!

/1 -------10-16 ■!,
- l.j ■

- I 1

ί mm)
10.0 so.q

Σχήμα 2.2.3: Κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού στη θέση Ohama 1 (Iai & Kameo
ka 1993).
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Κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu στη θέση Ohama 1 σημειώνεται ότι γενικά δεν πα

ρατηρήθηκαν οριζόντιες μετατοπίσεις ή καθιζήσεις στον τοίχο και στο αντιστηριζό- 

μενο έδαφος. Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση που μετρήθηκε ήταν 0.05 m.

Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.2.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Ohama 1. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 12 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Hw = 10 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 5.5 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης βρίσκε

ται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως είναι 

Lane 20 m.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε δύο στρώματα:

>

(α) από 2 m ως -20 m : Άμμος 1 (βελτιωμένο έδαφος)

(β) από -20 m ως -40 m : Άμμος 2 (φυσική εναπόθεση)

Στον πίνακα 2.2.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των δύο στρώσεων 

τουμε μια ενιαία γωνία τριβής για το αντιστηριζόμενο έδαφος φ = 43°.

. Υποθέ-

\\ ' \
S \

\
\
]

Λ**'
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Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποιήσεως

• Εκτίμηση του CSR

Για τη θέση Ohama 1 ως μόνο επικίνδυνο για ρευστοποίηση κρίνεται το στρώμα της 

Άμμου 1. Υπολογίζουμε την επιβαλλόμενη διατμητική τάση στη θέση z = 10 m:

σν0 =17·2 + 19.44·8 = 189.52KPa ·'

α':0-189.52-8 ·10 = 109.52 KPa

Επίσης, amax=0.235g (μέγιστη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση στην επιφάνεια) ενώ

από τη σχέση (Α.2) για z = 10 m και Mw = 7.9 έχουμε: rd =0.924 .
\\ '

Συνεπώς, GSR= -f- = 0.65
σ.,„ · \

amax "Ο
1 g J <σνο J

rd =0.24

• Εκτίμηση του CRR
1
*

Για την Άμμο 1 στη θέση Ohama 2 έχουμε από το σχήμα 2.2.2 ότι: Nm = 25. Εττίσης 

c„=A(pX,) = <«« , ενώ για την Ιαπωνία ισχύει κατά μέσο όρο CE =1.2 (Seed et 

al. 1985). Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι CB=CR =CS =1.

Οπότε η σχέση (Α.8) μας δίνει:

(Ν,)„ =Nm-CN-CE-CB-CR.Cs=28.7

Επειδή το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργίλου) FC είναι 

10% από τις σχέσεις (Α.9) και (Α.10) έχουμε ότι: α = 0.869 και β = 1.022 αντίστοιχα.
·ι τ,{-

Άρα (Ν,)“ = (Ν,)ω = 30.2 σύμφωνα με τη σχέση (Α.7).

Επομένως, από τη σχέση (Α.6) παίρνουμε ότι:
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CRR7 5 —
1

34-(N,)“
(N,r

135
50

+ [ΐΟ·(Ν1)-+45]2 200
= 0.479

Για την Άμμο 1 στη θέση Ohama 1 θεωρούμε Κα = Κσ = 1.

Για σεισμό μεγέθους Mw = 7.9 έχουμε:

MSF = 6.9-exp
-Μ.,

0.058 = 0.899

Συνεπώς:

CRR ^Κα·Κσ· MSF ■ CRR7 5 = 0.431
\\ '

\
I . . .1/

'\
• Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης

Για την Άμμο 1 στη θέση Ohama 1 και για βάθος ζ = 10 m έχουμε:

β

FS
CRR 0.431 
CSRV_ 0.24

Συνεπώς για τη θέση Ohama 1, η υπερπίεση πόρων στις δύο στρώσεις άμμου θεωρεί

ται αμελητέα. , ' ·"

Υπολογισμός του kc στη θέση Ohama 1 (ru = 0)

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη θέση Ohama 1 (ru = 0).

r'4(H + D.mt); (^sub + Demb )!] + rb(H + D rsub T ^emb/
i e,b

(H + Demb)2
=11.07 KN/m3

και
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Y e,sat

; [(Η + Demb)2 - (Hsub + Demb)2] + ysa,(Hsub + Demb)2

(H + Demb)
=18.91 KN/m3

οπού:

Ywet =17 KN/m3, yb = 9.44 KN/m3 και γΜ, = 19.44 KN/m3.

f
Για μια υποθετική τιμή kh =0.153 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

ik' =
: hA

f γ >I e,sat •kh =0.26
\ I e,b J

\\ '
Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Morionobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ = tan-ι hA

v1_kyy
=14.65°

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΑΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό- 

ντιο επίπεδο είναι:

αΑΕ = Φ - £A + tan_
-tan((() -εΑ —ί) + C1ΑΕ

2ΑΕ

=55.81°

καθώς

C1AE =Vtan(<)) - εΑ - 0 [Μ(Φ - εΑ - ί) + εοί(φ - εΑ )][1 + tan(b + εΑ) οοΐ(φ - εΑ )]] =1.38

και

C2ae =Γ+ tan(b + εΑ)[ί3η(φ-έΑ -ί) + οοί(φ — εΑ)]=1.63

όπου: φ = 43°, δ =0° (σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισούται 

με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.
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Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

w = χ [ysat(Hw + Demb)2 + Ywet(H - Hw)(H + 2Demb + HJ]
1

tan(aAE)
1967.39 kN

Επίσης, η υδροστατική δύναμη Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

U,-=iT„(H„+Dmb)2=1201.25 1cN

Επειδή ru = 0 τόσο η υπερπίεση πόρων στην ενεργή ζώνη αστοχίας, όσο και η υπερ- 

πίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας ισούνται με μηδέν. Δηλαδή:

AUa - AUP = 0 kN Χ\ '
V

I . . .ν'

ί \

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

P„d=^k,-Y„-Hi = 89.25 kN <y

Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται" 

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k' =
hP

ί λ 
YsaL

Tb ,
•k. 0.32

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ί U λ
ερ = tan

V!-kvy
17.49°
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Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

φ* = tan
"tanOjO" 

I 1.3
35.65°

όπου φς =43.00° (η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ί = 0 και 

δ* = 0°.
*

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

KDC =·“ΡΕ

cos(ap)-cos(0* +ερ)

cos2(φ* - ερ)

^ \1μα(δ’ + φ*)·8Ϊη(φ* + ΐ - ερ)
ν ' cos(0* + ερ) · cos(i)

3.13

Οπότε η δυναμική παθήτική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την
i. f

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

ΡρΕ = \ η · (D„b)! · 0 - k.) ■ ΚΡΕ = 446.22 kN

Η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης δίνεται από τη σχέση:

Τ· =[ΡΡΒ_ ' cos(s') -Ρ.Ε. · C0S(6) - W„ -k, + K ■tan(30°)]-FSanc = 205.89KN 

όπου:

K =Wanc (l-kv) -UA - PPEare · sin(6*) + PAE^ · sin(6) = 36 KN 

=1,.50-1.00-24 = 36 kN 

δ* = δ = 0

UA = 0 καθώς η βάση του αγκυρίου είναι πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.
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(Η_)’·σ-Μ·Κ™_ =J-17'(2)J.3.85 =131 kN 

p«. = \ ϊ„ '(«_)’ · (1-kJ-K^ = =i-17.(2)! .0.27 = S.OlkN

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:
β

Κ ■ W = ΡρΕ ■ cosC5’) + AUp + Te - Pwd - Δυα

[PPe ’Sin(5*) - W.(l-kv) + (Us, + AUJ 1 Μα,,-φ)
tan(aAE)

----------------------------------- tjp-----------------------------------------------------------\
\ ' ·, .·

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι:
\ ^ι

kc = kh = 0.153 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).
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Ο υπολογισμός της μόνιμης μετατόπισης του εύκαμπτου μεταλλικού διαφράγματος 

έγινε με βάση την ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark χρησιμοποιώ

ντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης που ενεργεί σε βάθος ζ = 10 m. Η σεισμική 

διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) προέκυψε από την αποσυνέλιξη της κατα

γραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.2.4. Για την 

αποσυνέλιξη της καταγραφής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα EERA.

1

Σχήμα 2.2.4: Σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) σε βάθος z = 10m 

από αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983)...."
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Αποτελέσματα

Το σχήμα 2.2.5 δείχνει την υπολογισμένη μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του εύκαμ

πτου μεταλλικού διαφράγματος στη θέση Ohama 1 (0.06 m).

Σχήμα 2.2.5: Ανάλυση μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark: (α) σχετική ταχύτητα 

και (β) σχετική μόνιμη μετατόπιση (θέση Ohama 1).
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2.3 Περιστατικό 3: Λιμάνι Kushiro (Japan), Θέση C

Ο σεισμός Kushiro-Oki, μεγέθους 7.8 JMA, έγινε στις 15 Ιανουάριου 1993 με επίκε

ντρο 15 km από την πόλη Kushiro (Ιαπωνία) και εστιακό βάθος 107 km.

Ο λιμένας Kushiro έχει δημιουργηθεί στις εκβολές του ποταμού Kushiro. Το μεγαλύ

τερο μέρος του λιμένα έχει κτισθεί με εναπόθεση άμμου που ελήφθη από τον πυθμέ

να της γειτονικής θάλασσας.

Κάτά το σεισμό, ο λιμένας Kushiro υπέστη κραδασμό με μέγιστη εδαφική επιτάχυν

ση 0.47g. Ο σεισμός προκάλεσε ρευστοποίηση του αντιστηριζόμενου εδάφους που 

δεν είχε βελτιωθεί με κάποια μέθοδο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές σε πολλούς

τοίχους του λιμένα. Η έκταση των ζημιών εκτιμήθηκε γενικά ως μέτρια.
\\ '

Αντίθετα, λιμενικοί τοίχοι που είχαν βελτιωθεί με συμπύκνωση του αντιστηριζόμε- 

νου αμμώδους εδάφούς, ως μέτρο κατά της ρευστοποίησης, δεν υπέστησαν ζημιές.

Στο σχήμα 2.3.1 παρουσιάζεται το σχέδιο του λιμένα Kushiro καθώς και η θέση κα

ταγραφής της σεισμικής δόνησης.

ί
V
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Στο σχήμα 2.3.2 δίνεται η εδαφική στρωματογραφία, η κατανομή των τιμών της δο

κιμής κρουστικής διείσδυσης (SPT Ν) με το βάθος καθώς και η κατανομή των τιμών 

της πυκνότητας με το βάθος στη θέση καταγραφής.

ι

·< \

Σχήμα 2.3.2: Εδαφική στρωματογραφία, κατανομή των τιμών της δοκιμής κρουστι

κής διείσδυσης (SPT Ν) με το βάθος καθώς και κατανομή της πυκνότητας με το βά

θος στη θέση καταγραφής (Iai et al. 1994).
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Η σεισμική επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους δίνεται στο σχήμα 2.3.3(a), ενώ 

η επιτάχυνση σε βάθος -77 m δίνεται στο σχήμα 2.3.3(b). Η σύγκριση των επιταχυν- 

σιογραφημάτων, στην επιφάνεια και σε βάθος -77 m, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει μία σημαντική αλλαγή στην κίνηση που καταγράφεται στην επιφάνεια μετά 

τη χρονική στιγμή t = 30 s.

Μετά τον χρόνο αυτό, το μεγαλύτερο τμήμα με υψηλές συχνότητες εξαλείφεται και 

επικρατεί μία κίνηση με βασική περίοδο Τ = 1.5 s. Σημειώνεται ότι σε κάθε κορυφή 

της χαμηλόσυχνης κίνησης παρουσιάζεται ένας χαρακτηριστικός υψήσυχνος παλμός.

Η μορφή αυτή εδαφικής απόκρισης έχει παρατηρηθεί συχνά στο εργαστήριο (Lee 

and Schofiled 1988) και θεωρείται ως μαρτυρία ανακυκλικής κινητικότητας (cyclic 

mobility) της πυκνής άμμου. Σε ςπιτόπου μετρήσεις, κατά τη διάρκεια σεισμικής 

δόνησης, παρόμοιοι υψήσυχνοι παλμοί έχουν καταγραφεί στη θέση Wildlife κατά τη

διάρκεια του σεισμού Superstition Hills του 1987 (Holtzer et al. 1989).
\ ^\

Στην παρούσα περίπτωση του λιμανιού Kushiro, η καταγραφείσα μορφή της επιτά

χυνσης εκφράζει τη σημαντική επίδραση της διασταλτικότητας της πυκνής άμμου.

1V
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Σχήμα 2.3.3: Η καταγραφείσα σεισμική επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους και 

σε βάθος -77 m (Iai et al. 1994).
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South Quay Wall, Fishery Port (Διατομή C)

Η σοβαρότερη ζημιά στους εύκαμπτους τοίχους στο λιμένα Kushiro έγινε στην απο

βάθρα Fishery wharf, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του ανατολικού λιμένα. Η θέ

ση της αποβάθρας Fishery υποδεικνύεται στο σχήμα 2.3.1 ως περιοχή C. Η διατομή 

αυτού του εύκαμπτου πασσαλότοιχου αγκυρώνεται με δύο πλάγιους μεταλλικούς 

πασσάλους κυκλικής διατομής, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3.4. /

Το έδαφος αποτελείται από μία χαλαρά αποτιθεμένη άμμο πάχους περίπου δέκα μέ

τρων, η οποία εδράζεται επάνω σε μία απόθεση πυκνής άμμου που αποτελεί το αρχι

κό έδαφος. Η εδαφική στρωματογραφία και οι τιμές δοκιμής κρουστικής διείσδυσης 

(SPT) δίδονται στο σχήμα 2.3.4.

Σχήμα 2.3.4: Διατομή του πασσαλότοιχου και τιμές κρουστικής διείσδυσης SPT στη 

θέση Site C, South Quay Wall, Fishery Port, East Port District, Kushiro Port (Iai et al. 

1994).

To αρχικό επίπεδο του εδάφους γίνεται βαθύτερο στο επίπεδο -11.5 m στο ανατολικό

τέλος του τοίχου έτσι ώστε αυτό το μέρος του τοίχου να διαφέρει ελαφρώς από αυτό
1

που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.4. Ο τοίχος στο ανατολικό μέρος έχει εγκιβωτισμό 

σε βάθος -20.5 μέτρων και αγκύρωση σε βάθος -14.9 μέτρων στην πλευρά της παρα

λίας και -20.6 μέτρων στην πλευρά του εδάφους. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των 

υλικών δίδεται στο σχήμα 2.3.5.
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;Σχήμα 2.3.5: Κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού (Iai et al. 1994).
!

Ο σεισμός προκάλεσε ρευστοποίηση της αντιστηριζόμενης άμμου εναπόθεσης με 

συνέπεια τη σημαντική παραμόρφωση του τοίχου, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα

2.3.4. Η επιφανειακή στρώση υπέστη σημαντική καθίζηση μεταξύ του τοίχου και του 

αγκυρίου. Η λεπτομερής έρευνα του τοίχου με κατάδυση στη θάλασσα αποκάλυψε 

ότι οι ρωγμές στον τοίχο έγιναν σε βάθος τεσσάρων μέτρων κάτω από τη στάθμη 

ύδατος. Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση που μετρήθηκε ήταν 0.40 m ενώ η καθίζηση 

κυμάνθηκε από 0.1 - 0.3 m. ,
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Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.3.4 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής C του πασσαλότοιχου στη 

θέση Fishery Port. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 10.2 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νε

ρού είναι Hw = 7.5 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2.7 m. Το βάθος θεμε- 

λίωσης του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 7 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης 

βρίσκεται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως 

είναι = 20 m.
, β

I , *

■4
Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σέ δύο στρώματα

ι
(α) από 2.7 m ως -7.5 m : Άμμος 1 ·'

4 \
\ \\

(β) από -7.5 m; ως -40 m : Άμμος 2 

ενώ υπάρχει και η λιθορριπή πίσω από τον τοίχο.

Στον πίνακα 2.3.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των διαφόρων ζωνών. Για 

λόγους απλούστευσης υποθέτουμε μια ενιαία γωνία τριβής για το αντιστηριζόμενο 

έδαφος φ = 38.3°. Μια ρευστοποιημένη στρώση τοποθετείται μεταξύ του υπογείου 

ορίζοντα και του βάθους των z =10.2 m (εύρος της κορεσμένης άμμου τεχνητής ενα

πόθεσης).

Σχήμα 2.3.6: Ρευστοποιημένη στρώση στη θέση Fishery Port (διατομή C).
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Έχει γίνει η συντηρητική παραδοχή ότι ρευστοποίηση (r =1) συμβαίνει ταυτόχρο

να στα 10 sec σε όλο το εύρος της Άμμου 1. Ακόμη, θεωρούμε ότι θα αναπτυχθεί 

υπερπίεση πόρων (ru^ = 0.4) μέσα στη λιθορριπή. Η υπερπίεση πόρων σε όλες τις

άλλες στρώσεις, για τη θέση Fishery Port (διατομή C), θεωρείται αμελητέα.

Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc αρχικά υπολογίστηκε 0.189 (με δο-
/·

κιμές) στα 0 sec, και στη συνέχεια μειώθηκε εξαιτίας της ρευστοποίησης σε 0.076 

στα 10 sec. Από τα 10 sec μέχρι και το τέλος του σεισμού ο κρίσιμος οριζόντιος σει

σμικός συντελεστής διατηρείται σταθερός στην τιμή 0.076 καθώς θεωρούμε ότι το 

100% της υπερπίεσης των πόρων έχει ήδη αναπτυχθεί. Επίσης, υποθέτουμε ότι με

ταξύ 0 και 10 sec ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc μεταβάλλεται

γραμμικά με το χρόνο. ' ( '
1

•Λ

Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 0 sec (γ„ = 0)

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη θέση Fishery Port (ru = 0). ν

7 e,b =

: [(Η + D.„t); - (H„b + D„t)2] + Tt(H,ub 4- DInll)2

(H + Drab)
=12.27 KN/ip3

και

Ϊ-[<H + D»b)! - (H„b + Dmb)2] + γ„,(Η„„ + Denlb)2 ........ ,
Ye,sat---------------------------------------------------------- ————o---------------------------------------------------------=19.38 KN/m

(H + Demb)2

οπού:

Ywet KN/m3, yb = 10.35 KN/m3 και γ^, = 20.35 KN/m3(μέση τιμή).

Για μια υποθετική τιμή kh =0.189 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:
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k' =
hA

f \
Ύ e,sat

V Ye.h )
•kh =0.30

Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ = tan"
'k' 'hA

v'-k·,
=16.59°

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΑΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι:

«αε = Φ - εΑ + tan"
- tan(<|) - εΑ - ί) + C λ

1ΑΕ = 50.47°

καθώς

C1ae = λ/ίβηίφ - εΑ - ί) [[ΐπη(φ - εΑ - ί) + οοί(φ - εΑ )] [1 + tan(0 + εΑ) οοί(φ - εΑ )]] =1.42

και

C 2ΑΕ = l + tan(0 + εA)[tan(φ-εA — ί) + οοΐ(φ — εΑ )] = 1.87

όπου: φ = 38.30°, δ =0°(σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το (Ιησού-, 

ται με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.

Αρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

w = \ [Ysa,(Hw + Derab)2 + Ywet(H - Hw)(H + 20^ + HJ] 1 = 2365.17 kN
2 tan(aAE)

Επίσης,’η υδροστατική δύναμή Usl δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

υ, =^γ» (Η. +Dml)! =1051.25 kN
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Επειδή ru = Ο τόσο η υπερπίεση πόρων στην ενεργή ζώνη αστοχίας, όσο και η υπερ- 

πίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας ισούνται με μηδέν. Δηλαδή:

AUa = AUP = 0 kN

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέσή:

ΐζ=^>νγ.·ΐη = 61.921ίΝ

/

y

\\ '
Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται 

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k7
hP

(γ ϊ
• sat

vTb ,
•ku 0.37 \

V

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ερ = tan -1
1-k,

20.36°

Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

ψ* = tan
I 1.3 J

34.71°

όπου φς =42.00° (η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ϊ = 0 και 

δ* = 0°.
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Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

ΚΡΕ =

cos^p)-cos(5’ +ερ)

cos2 (φ* - ερ)___________________

1 _ |sin(S* + φ*) ■ 8Ϊη(φ* + ϊ - ερ) 
\ cos(5* + 8p)-cos(i)

= 2.85

Οπότε η δυναμική παθητική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe: β
/ , ί

Ρρε = | Tb'(D„b)2' = 722.63 kN
»f

\\ '
'v

Η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης δίνεται από τη σχέση:
\ \

τ. =[ρ,ε_ · «Μ(δ·) -4. · C0S(6) - W„ -k„ + Ν', -tan(30“)]-FS„c = 108.78ΚΝ 

όπου:

Να = Wanc (l-kv) -UA - PPEanc · sin(6*) + ^ · sin(6) = 63.36 KN 

W =1.50-1.00-24 = 63.36 kN

δ* = δ = 0

UA = 0 καθώς η βάση του αγκυρίου είναι πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα. 

PPEa„ = ~ Twet ‘(Η^)2 · (l-kv)-KPE_ =1-17·(1.7)2 -2.38 =58.46 kN

Ραε^ = \ Υwet -(Η^)2 · (1-U-K^ = =i-17-(1.7)2 -0.43 = 10.56kN
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Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

kc · W = ΡΡΕ · cos(5*) + AUP + Te - Pwd - AUa

[Pre.sin(5*) - W-(l-kv) + (U^ + AUa) 1 ]ΐ8η(αΑΕ-φ)
tan(aAE)

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι:

kc = kh = 0.189 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).

/

Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 10 sec (r = 1)
t

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη χρονική στιγμή ίθ sec (rU | = 1).

Για μια υποθετική τιμή kh =0.076 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k'
hA

Ύ e.sat 

^ Ye,b j
'kh 0.12

Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ - tan

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΛΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι: «,

k'
hA

1-k.
= 6.85°

«ΑΕ = Φ - εΑ + tan
-1 — ίαη(φ -εΑ -ί) + C1ΑΕ = 59.29°

ΊΑΕ
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καθώς

C1AE = ^/taη(φ - εΑ - ί) [[ΐαη(φ - εΑ - ί) + οοΐ(φ - εΑ)][1 + tan(5 + εΑ) οοί(φ - εΑ)]] = 1.28 

και

C2AE=l + tan(5 + εΑ)|>ιη(φ-εΑ — ί) + οοΐ(φ—ε Α)] = 1.27 y

όπου: φ = 38.30°, δ =0°( σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισρύ- 
/ * 

ται με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.

Λ * ^
Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενόυ εδάφους W είναι:

\ W = i [γ„(Η„ + D\„)! + γ„,(Η - Η„)(Η + 2Dml + Η„)]—)—- = 1702.91 kN 
2 \ ■* tanCa^)

Επίσης, η υδροστατική δύναμη Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

υ. =|ϊ. (Η.+D„„)2 =1051.25 kN

Καθώς rUA = 1 και ru = 0.4, η υπερπίεση πόρων στη ρευστοποιήσιμη στρώση της

Άμμου 1 (22% του εμβαδού της αντιστηριζόμενης μάζας από το βάθος των z = 2.7 m 

μέχρι το βάθος των ζ = 10.2 m όπου θεωρούμε ότι αναπτύσσεται υπερπίεση πόρων) 

και στη λιθορριπή (88% του εμβαδού) είναι:

Δυ«= \ V, Κ, + ](Ηα?γ;,)·0.22 + i r,Jov, + σ,2 ](ηα„„,)·0.88=363.37 kN

όπου:
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“At

σν1 = Ywet (H-Hw)=45.9KPa
σν2 =Ywet (H-Hw) + Yb (ΗΑμμος1) =123.50KPa

r =0.4
“Λ

Η υπερπίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας θεωρείται ίση με μηδέν. 

ΔΙΙΡ = 0 kN

\\ '
Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

A

ρ*. = ^ VlV Η’ =24.96 kN

Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται 

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος ςριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k'
hP

Α ΛI sat

yb
•k. 0.15

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:
.4 Γ»ό

ερ = tan
k'

1-k.
8.51°
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Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

φ* = tan
'tanOjiJ^

I 1.3 J
34.71°

όπου φς=42.00°(η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ί = 0 και 

δ’ = 0°.
*

/ \/ ,
Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

ΚΡΕ

cos^p)-cos(6* +ερ)

cos2 (φ* - ερ)

1 \ψη(δ’ + φ*)·5Ϊη(φ* + i - ερ) 
V \ cos(6* + ερ) · cos(i)

= 3.35

Οπότε η δυναμική παθήτική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

Ρ,Ε = \ Tb '(D-)! · 0-Κ)·Κ„ = 848.73 kN ζ *

Από τη στιγμή της αρχικής ρευστοποίησης της Άμμου 1(10 sec) και έπειτα αγνοείται' 

πλήρως η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης. Άρα:

Te = ΟΚΝ

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

Κ ■ W = ΡΡΕ -cos(5‘) + Δυρ + Τ. - Pwi - ΛΙ.Ι„

[Ρρε' sin(5*) - W(l-kv) + (U„ + AU.)---1 ] tan(aM - φ)
tan(aAI,)

2-55

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι:

kc = kh = 0.076 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).

Ο υπολογισμός της μόνιμης μετατόπισης του εύκαμπτου μεταλλικού διαφράγματος 

έγινε με βάση την ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark χρησιμοποιώ

ντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης που ενεργεί στη βάση της ρευστοποιημήνης 

στρώσης (σε βάθος z = 10.2 m). Η σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) 

προέκυψε από την αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki και πα

ρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.7. Για την αποσυνέλιξη της καταγραφής χρησιμοποιήθη

κε το πρόγραμμα EERA. \^\ ,

Σχήμα 2.3.7: Σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) στη βάση της ρευ- 

στοποιημένης στρώσης από αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro- 

Oki (1993).
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Αποτελέσματα

Το σχήμα 2.3.8 δείχνει την υπολογισμένη μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του εύκαμ

πτου μεταλλικού διαφράγματος στη θέση Fishery Port (0.31 m).

Σχήμα 2.3.8: Ανάλυση μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark: (α) σχετική ταχύτητα 

και (β) σχετική μόνιμη μετατόπιση (θέση Fishery Port).
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2.4 Περιστατικό 4: Λιμάνι Kushiro (Japan), Θέση D

South Quay Wall, West No 1 wharf, West Port District (Διατομή D)

Σε αντίθεση με τους τοίχους χωρίς βελτίωση του αντιστηριζόμενου υλικού, οι τοίχοι 

στους οποίους έγινε βελτίωση του εδάφους δεν υπέστησαν ουδεμία σεισμική βλάβη. 

Ένα παράδειγμα τέτοιας διατομής παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4.1, καμείναι ο τοίχος 

στη θέση D (βλέπε και σχήμα 2.3.1).

-------After compaction

F * wy.’··«- ·

Σχήμα 2.4.1: Διατομή του πασσαλότοιχου και τιμές κρουστικής διείσδυσης SPT στη 

θέση South Quay Wall, West No 1 wharf, West Port District, Kushiro Port (Iai et al. 

1994).

Ο πασσαλότοιχος αγκυρώνεται με ένα άλλο μικρότερο πασσαλότοιχο ο οποίος βρί

σκεται σε απόσταση 30 m. Το αντιστηριζόμενο έδαφος είχε σχηματισθεί αρχικά με 

επιχωμάτωση άμμου πάχους περίπου δέκα μέτρων, η οποία εδράζεται σε ένα στρώμα 

πυκνής άμμου. Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών πριν τη συμπύκνωση δίνεται 

στο σχήμα 2.3.5. Η αντιστηριζόμενη άμμος βελτιώθηκε με τη μέθοδο της συμπύκνω

σης (sand compaction piles) όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4.1. Οι τιμές της δοκιμής 

κρουστικής διείσδυσης SPT Ν του εδάφους πριν και μετά από τη συμπύκνωση πα

ρουσιάζονται επίσης στο σχήμα 2.4.1. Προκειμένου να αποφευχθούν ζημίες στον

2-58

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



υπάρχοντα τοίχο κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης εγκαταστάθηκαν στραγγιστήρια 

αμμοχάλικου (gravel drain piles) σε μία ζώνη πλάτους 12 m πίσω από τον τοίχο (σχή

μα 2.4.1).

Παρά την ισχυρή σεισμική δόνηση δεν υπήρξαν ζημιές στον τοίχο και το αντιστηρι- 

ζόμενο έδαφος, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.4.2. Τα μέτρα εναντίον της ρευστο

ποίησης λειτούργησαν αποτελεσματικά. /

Σχήμα 2.4.2: Κομμάτι του πασσαλότοιχου όπου δεν έχει υποστεί ουδεμία σεισμική 
βλάβη (Fudo Construction Co. Ltd., 1993).
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Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.4.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής D του πασσαλότοιχου στη 

θέση West No 1. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 15 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Hw = 12 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 3 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 10-7 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου αγκυρώ- 

σεως είναι Lanc = 30 m. /

Έδαφος ,

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα:
■/

(α) από 3 m ως 0 m : Άμμος 1

\\ '
(β) από 0 m ως -12 m : \ Άμμος 2Α (βελτιωμένο έδαφος σε πλάτος 20 m

| /

πίσω από τον τοίχο)
Λ** \

(γ) από 0 m ως -12 m: Άμμος 2Β (φυσικό έδαφος)

(δ) από -12 m ως -40 m : Άμμος 3

\
Στον πίνακα 2.4.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των τεσσάρων στρώσεων 

και της λιθορριπής. Για λόγους απλούστευσης υποθέτουμε μια ενιαία γωνία τριβής

για το αντιστηριζόμενο έδαφος φ = 43.3°.
, ‘ " '-· · .·............

Θεωρούμε, ότι θα αναπτυχθεί υπερπίεση πόρων (ru = 0.4) μεταξύ του υπογείου ορί

ζοντα και του βάθους των z = 10.5 m. Η υπερπίεση πόρων σε όλες τις άλλες στρώ

σεις, για τη θέση West No 1 (διατομή D), θεωρείται αμελητέα.

Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc αρχικά υπολογίστηκε 0.323 (με δο

κιμές) στα 0 sec, και στη συνέχεια μειώθηκε εξαιτίας της υπερπίεσης σε 0.259 στα 10 

sec. Από τα 10 sec μέχρι και το τέλος του σεισμού ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός
ι ,,ύ

συντελεστής διατηρείται σταθερός στην τιμή 0.259. Επίσης, υποθέτουμε ότι μεταξύ 0 

και 10 sec ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc μεταβάλλεται γραμμικά 

με το χρόνο.
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Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 0 sec (r« = 0)

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη θέση West No 1 (ru = 0).

[(Η + Ρ„>)ί-(Η,„+ D_)i] + rt(H^, + Dml)2
I e,b (H + Demb)

= 11.28 KN/m3

και

;7e

οπού:

7wet [(H + Demb)2/- (Hsub + Demb)2] + Ysa,(Hsub + Demb)2 

(H + Demb)2
=19.08 KN/m3

\\ ' λ

ywet =17 KN/m3, γ,, = 9.67 ΚΝ/m3 και γ53( = 19.67 ΚΝ/m3(μέση τιμή).
\

Για μια υποθετική τιμή kh =0.323 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

( \
k =

hA
V >

kh =0.55

Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ = tan-ι k'
hA

l-k„
= 28.63°

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΑΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι:

αΑΕ = φ - εΑ + tan
^-tan((j) -εΑ -ί) + C1AE Ν 

CV ν-'2ΑΕ 7
40.34°

καθώς

2-62

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



CIAE = ^/tan(<t> - εΑ - i) [[tan(<j) - εΑ - ί) + οοΐ(φ - εΑ)][1 + tan(5 + εΑ) οοί(φ - εΑ )]] = 1.82 

και

C2AE=1 + tan(5 + εΑ)|>ιη(φ-εΑ - ί) + cot(<j> - ε Α)]=3.23

όπου: φ= 43.30°, δ =0° (σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισού- 

ται με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.
β

/Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

1 Ά ' ί
■ W = - [r-(Hw + D,„b)! + γ„(Η - Η„)(Η + 2D_„ + Hw)]—------- = 7420.09 kN

2 I , · ta^a^)

Επίσης, η υδροστατική δύναμη Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

U. = (-γ. <HW+Dml)2 =2576.45 kN ,
2 V

Επειδή ru - 0 τόσο η υπερπίεση πόρων στην ενεργή ζώνη αστοχίας, όσο και η'υπερ-' 

τήεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας ισούνται με μηδέν. Δηλαδή:

AUa = Δυρ = 0 kN

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

Pwd^k.'T.'H^271.07 kN
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Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

k' =
hP

f γ ^ι sat •kh = 0.66
Tb;

/

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ερ = tan-1
f k' '

hP = 33.29°

\\ '"v

Για να ληφθεί υπόψή η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

φ* = tan-ι tanCjy)
1.3

= 37.57°

όπου φ(. =45.00°(η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ΐ = 0 και 

δ* = 0°.

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

ΚΡΕ =
οοδ2(φ* - ερ)

cos(ap)-cos(6* +ερ) 1 - i
sin(6*+ φ*)-εΐηζφ* + i - ερ) 

cos(6* + ap)-cos(i)

-ι2 2.42

Οπότε ή δυναμική παθητική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

Ρρε ~ 2 7b‘(Demb) · (1 kv)-KPE = 1340.00 kN
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Η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης δίνεται από τη σχέση:

Te =[ppEmc · cos(5‘) -PAEinc · cos(5)] = 1100.90KN

καθώς ο πασσαλότοιχος αγκυρώνεται με ένα άλλο μικρότερο πασσαλότοιχο ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση 30 m.

όπου:

δ; = δ = ο

I ΡρΕ_ = i T..b„ '(Η,,)1· (l-k,)-KPE_ =“Ί3.8·(9)2·2.51 =1402.91 kN

\\ '

' ΡΑΕ« = i -(Η„ρ2 · 0-kv)-K^.m = i-13.8 (9)2 0.54 = 301.91WM

A

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

¥

kc ‘ W = ΡΡΕ ·οο8(δ’) + ΔΙΙΡ + Te - Pwd - AUa

[ΡΡΕ -sin(5*) - W-(l-kv) + (Ust + AUJ——-—-]ίαη(αΑΕ-φ)
tanCa^) .·

------------------------------------------------------------------------- — ■ ■ ■ lvfl; ,·.·· -- '

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι: 

kc = kh = 0.323 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).
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Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 10 sec (ru = 0.4)

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

λεστη χρονική στιγμή 10 sec (ru = 0.4).

Για μια υποθετική τιμή kh =0.259 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k' =
f γ ^/ e,sat

hA
•kh= 0.44

Ye,b J

/
I
Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ - tan 1
'k' Λ

hA

d"kv

\\ '

= 23.69°
’Λ

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΑΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι:

αΑΕ = Φ - £α + tan

καθώς

-ι -ίαη(φ -εΑ -ί) + CΊΑΕ

'2ΑΕ

= 46.82°

C,ae = λ/^(Φ - εΑ - ί) [[ΜΦ - εα ~ ί) + εοί(φ - εΑ )][1 + tan(6 + εΑ ) οοΐ(φ - εΑ )]] =1.59

και

C2Ae =l + tan(6 + εΑ)[ίαη(φ-εΑ-ί) + οοί(φ-εΑ)]=2.39

ί

όπου: φ = 43.30°, δ =0°(σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισού- 

ται με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.
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Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

W = ί [γ„(Η„ + D b)2 + γ»(Η - Η.)(Η + 2D„„ + Η.)]——- = 5912.57 kN 
2 tania^)

Επίσης, η υδροστατική δύναμη Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

U/=ir„ (Η, + D„b)2 =2576.45 kN

Καθώς ru = 0.4, η υπερπίεση πόρων από το βάθος των z == 3 m μέχρι το βάθος των
\\ '

ζ = 10.5 m είναι: \
ι 1 .(

AU„ = i r. [ σν] + cj2j(7.5)=261.76 kN 

όπου:

ru = 0.4 V

σνΐ = Ywet (H-Hw)=51.0KPa
σν2 = Υwet (H-Hw) + Yb (7.5) =123.50KPa

Η υπερπίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας θεωρείται ίση με μηδέν. 

ΔΙΙΡ = 0 kN

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
ι r>0

^ = ^kb y„ ·Η2 =217.90 kN
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Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

k'
hP

ί γ ^• sat

,Υι,
•k. 0.53

J

;H γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ερ = tan
' k' '

hP

V1_kv;

\\ '
= 27.82° \

Λ

Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.
V

φ* = tan
I 1.3

37.57°

όπου φς =45.00° (η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ΐ = 0 και 

δ* = 0°.

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

ΚρΕ =
οοε2(φ* - ερ)

cos(8p)-cos(6* +ερ) ^ _ ρίη(δ*+ φ*) · εΐηζφ* + ϊ - ερ) 
% \ οοε(δ* + ερ)·οο8(ΐ)

-~\2 2.86
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Οπότε η δυναμική παθητική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

ΡΡΕ = i γ„ -(Derab)2 · (l-kv)-KpE = 1585.48 kN

Από τη στιγμή της ανάπτυξης υπερπίεσης πόρων ru = 0.4 (10 sec) και έπειτα η δύ-
,· >

νάμη του εντατήρα αγκύρωσης είναι:

IΤ, =[ρ,ε„ · οοε(δ·) -pj_ ■ cos(5)] ■ m = 629.66 KN

οπού: \\ 'S

δ* = δ = θ’ V\
V \\ V

PfE. = \ T.,b_ (Hm/· (l-k,)-KPEm =i-13.8.(9)2·2.713 = 1516.43 kN

2
Ρλε,= ο^·(Η,ο)2·(1-^)·ΚΑΕμ V 13.8·(9)2-0.460 = 257.12kN

m = 0.5 λόγω της ανάπτυξης υπερπίεσης πόρων στην περιοχή της αγκύρωσης.

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

kc · W = ΡΡΕ · cos(6*) + AUP + Te - Pwd - AUa

1
[PPE-sin(0’) - W-(l-kv) + (Ust + AUa)— ------]tanta^ -φ)

tan(aAE)

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι:

kc = kh = 0.259 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).
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Ο υπολογισμός της μόνιμης μετατόπισης του εύκαμπτου μεταλλικού διαφράγματος 

έγινε με βάση την ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark χρησιμοποιώ

ντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης που ενεργεί σε βάθος ζ = 10.5 m.

Η σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) προέκυψε από την αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4.3. 

Για την αποσυνέλιξη της καταγραφής χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα.EERA.

*

Σχήμα 2.4.3: Σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) σε βάθος z = 10.5 m 

από αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki (1993).

Συνεπώς δεν υπάρχουν μόνιμες μετατοπίσεις για το πασσαλότοιχο στη θέση West'No* 

1 (διατομή D) σύμφωνα με την απλουστευμένη δυναμική ανάλυση.
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2.5 Περιστατικό 5: Λιμάνι Hakodate (Japan), Θέση Benten No 6

Κατά το σεισμό Hokkaido-Nansei-Oki της 12ης Ιουλίου 1993, μεγέθους Mjma = 7.8, ο 

πασσαλότοιχος στο λιμάνι Hakodate της Ιαπωνίας υπέστη σημαντική παραμόρφωση 

λόγω ρευστοποίησης του αντιστηριζόμενου εδάφους και του εδάφους θεμελιώσεως 

(Inatomi 1994). Στο σχήμα 2.5.1 παρουσιάζεται η τυπική διατομή του πασσαλότοι- 

χου και το σύστημα αγκυρώσεως. Επίσης, δίνεται η κατανομή του αριθμού κρούσεων 

της δοκιμής SPT με το βάθος.

Σχήμα 2.5.1: Διατομή του πασσαλότοιχου και τιμές κρουστικής διείσδυσης SPT στη 

θέση No 6 Quay Wall, Benten District, Hakodate Port (Inatomi 1994).

Ο τοίχος έχει συνολικό ύψος 16.3 m, ενώ το ύψος εγκιβωτισμού είναι 6 m. Το αγκύ- 

ριο αποτελείται επίσης από ένα πασσαλότοιχο με μήκος εγκιβωτισμού ίσο προς 7 m. 

Ο πασσαλότοιχος κατασκευάσθηκε το έτος 1973 για ένα σεισμικό συντελεστή σχε- 

διασμού ίσο προς 0.15. Η μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους 

καταγράφηκε ίση προς 0.12g, ενώ η μέγιστη ταχύτητα 0.33 m/s. Παρά τη μικρή τιμή 

της μέγιστης επιτάχυνσης στην επιφάνεια του εδάφους, ο τοίχος παρουσίασε μέγιστη
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οριζόντια μετατόπιση προς την θάλασσα ίση προς 5.2 m, κατακόρυφη μετατόπιση 

ίση προς 1.6 m και στροφή ίση προς 15°, λόγω ρευστοποίησης του αντιστηριζόμενου 

εδάφους και του εδάφους θεμελιώσεως. Στο σχήμα 2.5.2 δίνονται δύο φωτογραφίες 

όπου απεικονίζονται οι καθιζήσεις της επιφάνειας του εδάφους κοντά στη θέση Ben- 

ten No 6.

Σχήμα 2.5.2: Καθιζήσεις της επιφάνειας του εδάφους κοντά στη θέση Benten No 6 

(Fudo Construction Co. Ltd., 1993).

erninj
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Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.5.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Benten District, No 6. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 10.3 m, ενώ το ύψος του θαλασ

σινού νερού είναι Hw = 8 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2.3 m. Το βάθος 

θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης είναι Dernb = 6 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου 

αγκυρώσεως είναι Lanc = 13 m. /

Έδαφος β

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα:

(α) από 2.3 m ως -20 m : Άμμος 1

\\ '
(β) από -20 m ως -28 m % Άμμος 2

\ \ '

(γ) από -28 ίη ως -38 m: Άμμος 3
\ V\

(δ) από -38 m ως -40 m: Άμμος 4

Στον πίνακα 2.5.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των τεσσάρων στρώσεων.
t

Ισχύει μια ενιαία γωνία τριβής για το αντιστηριζόμενο έδαφος φ = 36°.

Θεωρούμε ότι θα γίνει πλήρη ρευστοποίηση σε όλο το εύρος της Άμμου 1.

■»0
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Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποιήσεως

• Εκτίμηση του CSR

Για τη θέση Benten District, No 6 ως μόνο επικίνδυνο για ρευστοποίηση κρίνεται το 

στρώμα της Άμμου 1. Υπολογίζουμε την επιβαλλόμενη διατμητική τάση στη θέση z 

= 12.3 m (μέσο της στρώσης):

σνο =17-2.3 + 19.44-10= 233.50KPa
β

σ^ =233.50-10-10=133.50KPa
/

Επίσης, amax= 0.12g (μέγιστη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση στην επιφάνεια) ενώ 

από τη σχέση (Α.2) για z = 12.3 m icai Mw = 8.0 έχουμε: rd =0.907 .

Συνεπώς, CSR = = 0.65
α„

νσνο J
rd =0.124

I
• Εκτίμηση του CRR

Για την Άμμο 1 στη θέση Benten, έχουμε από το σχήμα 2.5.1 ότι: Nm = 8. Επίσης 

CN=V( ρΧο)=0.87 , ενώ για την Ιαπωνία ισχύει κατά μέσο όρο CE =1.2 (Seed et' 

al. 1985). Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι CB =CR =CS =1.

Οπότε η σχέση (Α.8) μας δίνει:

(Ν>). =Nm-CN-CE-CB-CR-Cs=8.3

Επειδή το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργίλου) FC είναι 

μικρότερο του 5% από τις σχέσεις (Α.9) και (Α.10) έχουμε ότι: α = 0 και β = 1 αντί

στοιχα .

Άρα (Ν,)“ = (NJ^ = 8.3 σύμφωνα με τη σχέση (Α.7).
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Επομένως, από τη σχέση (Α.6) παίρνουμε ότι:

CRR7, ι w:
+——+

50

34“(Νι)“ 135 [ΐΟ·(Ν,)“+45] 200
= 0.099

Για την Άμμο 1 στη θέση Benten District, No 6 θεωρούμε Κα = Κσ =1. 

Για σεισμό μεγέθους Mw = 8 έχουμε:

Συνεπώς:

MSF = 6.9-exp
ν

\\ '

\ * J
- 0.058 =0.876

CRR =Λ^ · Κα -MSF CRR75 = 0.086

Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης

Για την Άμμο 1 στη θέση Benten District, No 6 και για βάθος ζ = 12.3 m έχουμε:
¥

CRR = O086 
CSR 0.124

Άρα .·. βέβαιη ρευστοποίηση του στρώματος της Άμμου 1.

Έχει γίνει η συντηρητική παραδοχή ότι ρευστοποίηση ( ru = 1) συμβαίνει ταυτόχρονα

στα 7.5 sec σε όλο το εύρος της Άμμου 1. Η υπερπίεση πόρων σε όλες τις άλλες 

στρώσεις, για τη θέση Benten District, No 6, θεωρείται αμελητέα.

Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc αρχικά υπολογίστηκε 0.156 (με δο

κιμές) στα 0 sec, και στη συνέχεια εξαιτίας της ρευστοποίησης έλαβε αρνητική τιμή 

στα 7.5 sec. Σύμφωνα με τους Towhata and Islam (1987) η αρνητική τιμή του κρίσι

μου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή kc υπονοεί ότι η ολίσθηση θα συνεχιστεί για

αρκετά sec μετά το τέλος της σεισμικής δράσης, οδηγώντας τον τοίχο αντιστήριξης 

σε ολική αστοχία.
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Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 0 sec (ru = 0)

Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη θέση Benten District, No 6 (ru = 0).

Ye.b =

[(H + Demb)2 - (Hsub + Demb)2] + Yb(Hsub + Demb)2

(H + Demb)
42 KN/m3

και

j Ί e,sat

οπού:

: [(H + Demb)2/~ (Hsub + Demb)2] + Ysat(Hsub + Demb)2 _

(H + Demb)2

\\ »

18.80 KN/m3

γΒβ =17 KN/m3, γb == 9.44 KN/m3 και γ53( = 19.44 KN/m3(μέση τιμή).

Για μια υποθετική τιμή kh =0.156 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

7.. Λ
k =

hA
•kh =0.26

\ I e,b J

Η γωνία εΑ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ = tan-ι 'k' λ
hA =14.39°

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΑΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι:

αΑΕ = Φ - εΛ + tan"
- tan((|) - εΑ - ί) + C1ΑΕ

•"2ΑΕ

50.99°

καθώς

2-77

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



Ciae = Vtan^ “ £a ~[[ΐαη(Φ - εΑ - 0 + ε°ί(Φ - εΑ)] t1 + tan(5 + εΑ) οοί(φ - εΑ)]] = 1.38

και

C2AE=l + tan(5 + εΑ)[ίαη(φ-εΑ — ί) + οοΐ(φ — εΑ)]=1.75

/
όπου: φ = 36°, δ =0° (σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισούται 

με. μηδέν μοίρες) και ί = 0°. ν

Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

W = \ [ysat(Hw + Demb)2 + ywet(H - Hw)(H + 2Demb + HJ]----- ------ = 2023.48kN
tan(aAE)

Επίσης, η υδροστατικήδύναμη -Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

u, =iyw (Hw +D„t)! =980.00 kN

Επειδή ru - 0 τόσο η υπερπίεση πόρων στην ενεργή ζώνη αστοχίας, όσο και η υπερ- 

πίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας ισούνται με μηδέν. Δηλαδή: ' " --------

ΔΕΓα = AUP = 0 kN

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

Pwd=^Vyw-H2=58.18kN
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Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται 

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

Λ. λ
k' =

hP
■kh = 0.32

'xUb

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ερ = tan hP = 17.79°

\\

Για να ληφθεί υπόψή η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

φ’ = tan tanQM
1.3

= 29.20°

όπου φ0 =36.00° (η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ϊ = 0 και 

δ’ = 0°.

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος πβος

ΚΡΕ =
οο82(φ* - ερ)

cos(ap)-cos(b* +ερ)

= 2.28

ί
εΐηζδ’ + φ*)·8Ϊη(φ* + i - ερ) 

cos(b* + ερ)·οο8(ϊ)

Οπότε η δυναμική παθητική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

ΡρΕ =^Yb-(Demb)2-a-kv)-KPE = 387.56 kN

2-79

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



Η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης δίνεται από τη σχέση:

Te =[Ppe„c · cos(5‘) -PAEmc · cos(5)] -c, = 330.65KN

καθώς ο πασσαλότοιχος αγκυρώνεται με ένα άλλο μικρότερο πασσαλότοιχο ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση 13 m.

/·
όπου: 

δ'=δ = 0

(1 — kv) - ΚΡΕ„ =—·13.04·(8.3)2 -2.73 =1227.72 kN 
2

\\ '

c = 0.3

— -13.04-(8.3)2 -0.40 = 177.44kN 
2 ,

Ο συντελεστής ca χρησιμοποιείται καθώς η παθητική ώθηση, η οποία ενεργοποιείται

στο εμπρόσθιο μέρος της αγκύρωσης, επηρεάζεται από την εξάπλωση του εδάφους 

στην ενεργητική σφήνα πίσω από τον τοίχο. Αυτό συμβαίνει γιατί η αγκύρωση τοπο

θετήθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση (13 m).

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

kc ·w = Ρρε -cos(5*) + AUP + Te - Pwd - AUa

[PPE -sin(6*) - W-(l-kv) + (Ust + AUJ—y—-Ιΐε^α^-φ) 
_________________ tan(«AE)

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι:
ι

kc = kh = 0.156 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).
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Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 7.5 sec (ru = 1)

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως εξαιτίας της ρευστοποίησης ο κρίσιμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής έλαβε αρνητική τιμή στα 7.5 sec. Για να υπολογίσουμε 

τη μόνιμη μετατόπιση του διαφράγματος θεωρήσαμε ότι από τα 7.5 sec μέχρι και το 

τέλος του σεισμού ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής διατηρείται σταθε

ρός στην τιμή 0. Επίσης, υποθέτουμε ότι μεταξύ 0 και 7.5 sec ο κρίσιήος οριζόντιος 

σεισμικός συντελεστής kc μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο.

Ο υπολογισμός της μόνιμης μετατόπισης του εύκαμπτου μεταλλικού διαφράγματος 

S έγινε με βάση την ανάλύση ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark χρησιμοποιώ

ντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης που ενεργεί σε βάθος z = 10 m. Η σεισμική 

διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) προέκυψε από την αποσυνέλιξη της κατα

γραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (δεν βρέθηκε η καταγραφή της σεισμικής 

, διέγερσης Hokkaido-Nansei-Oki) και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5.3.

Σχήμα 2.5.3: Σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) σε βάθος z = 10 m 

από αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu.
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Αποτελέσματα

Το σχήμα 2.5.4 δείχνει την υπολογισμένη μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του εύκαμ

πτου μεταλλικού διαφράγματος στη θέση Benten District, No 6 (5.50 m).

Σχήμα 2.5.4: Ανάλυση μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark: σχετική μόνιμη μετα

τόπιση (θέση Benten District, No 6).

Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τους fowhata and Islam (1987) η αρνητική τιμή 

του κρίσιμου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή kc υπονοεί ότι η ολίσθηση θα συνε

χιστεί για αρκετά sec μετά το τέλος της σεισμικής δράσης, οδηγώντας τον τοίχο αντι

στήριξης σε αρκετά μεγαλύτερη μετατόπιση από τα 5.5 m.

2-82

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



2.6 Περιστατικό 6: Λιμάνι Ishinomaki (Japan), Θέση Shiomi D

Ο σεισμός Miyagi-ken-Oki (1978), μεγέθους Mjma = 7.4, προκάλεσε σημαντικά φαι

νόμενα ρευστοποίησης στο λιμάνι Ishinomaki της Ιαπωνίας. Στο σχήμα 2.6.1 παρου

σιάζεται μία κάτοψη του λιμανιού και η θέση καταγραφής της σεισμικής δόνησης. Ο 

λιμενικός τοίχος που εξετάζεται στο Περιστατικό 6 είναι στην αποβάθρα Shiomi στη 

θέση D (σχήμα 2.6.1). /

39°Ν
Ι4Ι°Ε Ofunato |42°

Ishihomaki tpjane
Sendgi

Strong-motion 
Acceleroqraph Site

hiogama 

Epicenter-
Kaihoku Bridge

Pacific lOcecn

v ISHINOMAKI CITY

ISHINOMAKI PORT.
Site-C(Non-Liquefaction) 

„Site-D 
(Liquefaction

Kitakgmi River

Ishinomaki Fishing Port
I - . —. ■ . i — 11—i r—i r—i r 1 rrn i · -□□□□OP

Site - B(L iquef a cti on) 
Site-A(Liquefatetion)

ISHINOMAKI BAY

, Site—F(Liquefaction) 
Si te - E(Non - Liquefaction] 

Ο I 2km

Σχήμα 3.6.1: Κάτοψη του λιμανιού Ishinomaki (Japan), θέση Shiomi D (Iai et al. 

1985).
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Η σεισμική ζημιά στο λιμενικό τοίχο περιγράφεται από τους Iai, Tsuchida and Finn 

(1985). Στο σχήμα 2.6.2 παρουσιάζεται η τυπική διατομή στη θέση D της αποβάθρας 

Shiomi, όπου το βάθος του νερού είναι 4.5 m.

Σχήμα 2.6.2: Διατομή του πασσαλότοιχου και αγκυρίου στη θέση Shiomi D (Iai et 

al. 1985).

To εδαφικό προφίλ κατά μήκος της αποβάθρας προσδιορίσθηκε με 4 γεωτρήσεις, που 

έγιναν στις θέσεις CB-2, CB-6, και CB-10 (βλέπε σχήμα 2.6.1) και παρουσιάζονται 

στο σχήμα 2.6.3. Στην τελευταία (CB-10) έγιναν δύο γεωτρήσεις, μία πριν το σεισμό 

(με διακεκομμένη γραμμή) και μία μετά (συνεχής γραμμή). .
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(b) *CB-6 τ (c) cn-io

Σχήμα 2.6.3: Εδαφικό προφίλ σε τρεις θέσεις στην αποβάθρα Shiomi D (Iai et al. 

1985).

Οι σεισμικές καταγραφές των επιταχύνσεων κατά το σεισμό Miyagi-ken-Oki (1978) 

στις οριζόντιες κατευθύνσεις S42W και W42N, που έγιναν κοντά στην γέφυρα Kai- 

hoku, δίνονται στο σχήμα 2.6.4.

•.Ο
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S42W

Ο 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Time (seconds)

\\ '

Σχήμα 2.6.4: Σεισμική καταγραφή στο λιμάνι Ishinomaki κατά το σεισμό Miyagi - 

ken Oki (1978): (α) έπιτάχυνση στην κατεύθυνση S42W και (β) επιτάχυνση στην 

κατεύθυνση W42N.

Η καταγραφή των οριζοντίων μετατοπίσεων της κεφαλής του πασσαλότοιχου προς 

τη θάλασσα μετά το σεισμό δίνονται στο σχήμα 2.6.5. Όπως φαίνεται στο σχήμα 

υπάρχει σημαντική διακύμανση των οριζόντιων μετατοπίσεων της κεφαλής του πασ- 

σαλότοιχου. Η διακύμανση αυτή αποδίδεται σε τοπικές διαφορές των ιδιοτήτων του 

εδάφους και της αγκύρωσης του τοίχου. Η μέγιστη μετατόπιση προς τη. θάλασσα εί-
r '’Vfvi··' *-·Λ

ναι 1.14 m είναι στην διατομή CB-6. Η μετατόπιση στη διατομή CB-10 είναι 0.60 m, 

και η μέση μετατόπιση σε όλες τις διατομές είναι επίσης περίπου 0.60 m. Αντίστοιχα, 

η καταγραφή των υψομέτρων του πασσαλότοιχου προς τη θάλασσα μετά τον σεισμό 

δίνονται στο σχήμα 2.6.6. Η μέγιστη καθίζηση της κεφαλής του πασσαλότοιχου είναι

0.10 m.
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Σχήμα 2.6.6: Καταγραφή υψομέτρων στο λιμάνι Ishinomaki, αποβάθρα Shiomi, κα- 

τά"το σεισμό Miyagi - ken Oki (1978).
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Απλουστευμένη δυναμική ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.6.2 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Shiomi D. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 7.5 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Hw = 4.5 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 3 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 5.5 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου αγκυρώσε- 

ως είναι Lane= 20.8 m. /

Έδαφος >

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε δύο στρώματα:

I
(α) από 3 m ως -12 m: Άμμος 1 (μέση ως λεπτή)

\\ 1
(β) από -12 m ως -40 m λ Αμμώδης ιλύς 2

t

και τη λιθορριπή πίσολ,από τον τοίχο και εμπρός από το αγκύριο.

Στον πίνακα 2.6.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των δύο στρώσεων και της 

λιθορριπής. Ισχύει μια ενιαία γωνία τριβής για το αντιστηριζόμενο έδαφος φ = 38".

\
V

Θεωρούμε ότι θα γίνει πλήρη ρευστοποίηση σε όλο το εύρος της Άμμου 1.
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Απλοποιημένη μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστοποιήσεως

• Εκτίμηση του CSR

Για τη θέση Shiomi D ως μόνο ετακίνδυνο για ρευστοποίηση κρίνεται το στρώμα της 

Άμμου 1. Υπολογίζουμε την επιβαλλόμενη διατμητική τάση στη θέση z = 9 m (μέσο 

της στρώσης):

σνο =17-3 + 19.44-6 = 167.64 KPa
ι β

σ^ο= 167.64-6-10=107.64 KPa

I
Επίσης, amax = 0.30g (μέγιστη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση στην επιφάνεια) ενώ

>\Λ;από τη σχέση (Α.2) για z = 9 m και'Μ* = 7.4 έχουμε: rd =0.904.

Συνεπώς, CSR =-f-=\0.65
g J

r \

νσνο J
rd =0.275

1
• Εκτίμηση του CRR

Για την Άμμο 1 στη θέση Shiomi, έχουμε από το σχήμα 2.6.3 ότι: Nm = 12. Επίσης 

Cn = V(pX,)=°-96 , ενώ για την Ιαπωνία ισχύει κατά μέσο όρο CE =1.2 (Seed et- 

al. 1985). Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι CB =CR =CS =1.

Οπότε η σχέση (Α.8) μας δίνει:

(Ν,). =Nm-CN-CB-CB-CR-Cs=13.9

Επειδή το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργίλου) FC είναι 

μικρότερο του 5% από ας σχέσεις (Α.9) και (Α.10) έχουμε ότι: α = 0 και β = 1 αντί

στοιχα .

Άρα (Ν,)“ = (Ν,) = 13.9 σύμφωνα με τη σχέση (Α.7).
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Επομένως, από τη σχέση (Α6) παίρνουμε ότι:

crr7, =
1

34-(N1V
+

135
50

+ [ΐΟ·(Ν1)“+45]2 200
0.149

Για την Άμμο 1 στη θέση Shiomi D θεωρούμε Κα - Κσ =1.

Για σεισμό μεγέθους Mw = 7.4 έχουμε:

11
Συνεπώς:

\

MSF = 6.9-exp - 0.058 = 1.027

\\ '
CRR --=£α·Κα·MSF· CRR75 = 0.153

s\
\\ ✓
\

• Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης

Για την Άμμο 1 στη θέση Shiomi D και για βάθος ζ = 9 m έχουμε:
¥

re=CRR=O153=0.6
CSR 0.275

F
Άρα .'. βέβαιη ρευστοποίηση του στρώματος της Άμμου 1.

β

Έχει γίνει η συντηρητική παραδοχή ότι ρευστοποίηση (ru = 1) συμβαίνει ταυτόχρονα

στα 5 sec σε όλο το εύρος της Άμμου 1. Η υπερπίεση πόρων σε όλες τις άλλες στρώ

σεις, για τη θέση Shiomi D, θεωρείται αμελητέα.

Ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc αρχικά υπολογίστηκε 0.285 (με δο

κιμές) στα 0 sec, και στη συνέχεια εξαιτίας της ρευστοποίησης έλαβε αρνητική τιμή 

στα 5 sec.
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Για λόγους οικονομίας παρουσιάζεται η τελευταία δοκιμή για τον υπολογισμό του 

kc στη θέση Shiomi D (r„ = 0).

Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 0 sec (ru = 0)

Γ(Η + D„t)2 ^ (H„b + Den1t)2] + Tt(H^, + D„t);
(e,b (H + Demb)

12.53 KN/m3

και

|Y e,sat
Yv : [(H + Demb)2 „- (Hsub + Demb)2] + Ysat(Hsub + Demb)2

(H + Demb)
= 18.44 KN/m3

οπού: w '

^ Ywet =17 KN/m3, yb'\ 9.44 KN/m3 και γ53, = 19.44 KN/m3(μέση τιμή).

Για μια υποθετική τιμή kh =0.285 (και kv = 0) ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής, εξαιτίας της παρουσίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

k' =
hA

f \ 
Υ e.sat

^ Ye,b j

•kh =0.42

Η γωνία εΑ της εξίσωσης των M’ononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

εΑ = tan'1 hA

v1_k-7
=22.78”

Συνεπώς, η γωνία κλίσης αΛΕ του επιπέδου ενεργητικής αστοχίας ως προς το οριζό

ντιο επίπεδο είναι:

αΑΕ = Φ ~ εΑ + tan
-ι - tan(<j> - εΑ - ί) + C \

1ΑΕ = 42.67°
-'2ΑΕ

καθώς
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C1AE = yjtmity - εΑ - ί) [[ίαη(φ - εΑ - ί) + cot(<j) - εΑ)] [1 + tan(5 + εΑ) οοί(φ - εΑ)]] = 1.65

και

C2AE =l + tan(5 + sA)[tan((j>-sA -ί) + οοΐ(φ-εΑ)] = 2.66

όπου: φ = 38°, δ =0°(σύμφωνα με τη θεώρηση των Towhata and Islam το δ ισούται 

με μηδέν μοίρες) και ί = 0°.
β

/ f
Άρα το βάρος του αντιστηριζόμενου εδάφους W είναι:

ν

w = ί [γ„(Η„ + Dral)! + γ_(Η - Η„)(Η + 2DOTl + Η.)]—— = 1690.78kN 
2 tania^)

\\ '

\

Επίσης, η υδροστατική δύναμη Ust δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
\ s)

U„ = i ϊ„ (Η„ + D„ml)2 =500.00 kN

t
V

Επειδή ru = 0 τόσο η υπερπίεση πόρων στην ενεργή ζώνη αστοχίας, όσο και η υπερ- 

πίεση πόρων στην παθητική ζώνη αστοχίας ισούνται με μηδέν. Δηλαδή:
r Vv'j,·

ΔΙΙα = ΔΕΓρ = 0 kN

Η υδροδυναμική δύναμη Pwd δίνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

p-=^lVT„.H’=33.70kN
i τ>0
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Στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναμική παθητική ώθηση του εδάφους που ασκείται 

στη μπροστινή πλευρά του μεταλλικού εύκαμπτου διαφράγματος.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής, λόγω της παρου

σίας νερού, μεταβάλλεται ως εξής:

( \
k7 =

hP
Yb )

•kh = 0.59

Η γωνία ερ της εξίσωσης των Mononobe - Okabe δίνεται από τη σχέση:

ερ = tan-ι f k7 '
hP = 30.43"

Λ’
Για να ληφθεί υπόψή η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.3.

φ* = tan-ι ΜΦο)
1.3

31.01°

όπου φ,. =38.00° (η γωνία διατμητικής αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως), ΐ = 0 και 

δ' = 0°.

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

Κ cos2(φ* ερ)
ΡΕ

cos(ap)-cos(b* + ερ)

= 1.58

ί
δϊη(δ* + φ’)·8Ϊη(φ* + i - ερ) 

cos(b* + ap)-cos(i)

Οπότε ή δυναμική παθητική ώθηση ΡΡΕ δίδεται για ένα μη συνεκτικό έδαφος από την 

παρακάτω εξίσωση των Mononobe - Okabe:

ΡρΕ =^Yb-(Demb)2-a-kv)‘KPE = 225.58 kN
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Η δύναμη του εντατήρα αγκύρωσης δίνεται από τη σχέση:

Te =[ρρΕ_ · cos(0*) -Ρ^ · cos(6)] = 384.21 ΚΝ

καθώς ο πασσαλότοιχος αγκυρώνεται με ένα άλλο μικρότερο πασσαλότοιχο ο οποίος 

βρίσκεται σε απόσταση 20.80 m.

/ * 
όπου:

δ* = δ = 0

Ρ,Β„ = \ Τ.,ι_ . (l-kv)-%: =^·16.2·(4.5)!·2.78 =455.25 kN

ραε« - \ Ί.,, -(Η (l-kJ-K^ = i.l6.2.(4.5)· -0.43 = 71.04kN

Συνεπώς με τη βοήθεια της σχέσης:

ν
Κ · W = pre -costs') + Λ(I,, + X - Pwd - ΔΙ Ι,

[ρκ 3ίη(δ') ~ W (l-k.) + (U. + AU.)-· · ■ ]ΐ3ΐι(αΛΕ-φ)
tania^)

ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής kc είναι: 

kc = kh = 0.156 (ταυτίζεται με την αρχική υποθετική τιμή).

Γιθ
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Υπολογισμός του kc στη χρονική στιγμή 5 sec (ru = 1)

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως εξαιτίας της ρευστοποίησης ο κρίσιμος οριζό

ντιος σεισμικός συντελεστής έλαβε αρνητική τιμή στα 5 sec. Για να υπολογίσουμε τη 

μόνιμη μετατόπιση του διαφράγματος θεωρήσαμε ότι από τα 5 sec μέχρι και το τέλος 

του σεισμού ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής διατηρείται σταθερός στην 

τιμή 0. Επίσης, υποθέτουμε ότι μεταξύ 0 και 5 sec ο κρίσιμος οριζόντιος σεισμικός 

συντελεστής kc μεταβάλλεται γραμμικά με το χρόνο.
β

Ο υπολογισμός της μόνιμης μετατόπισης του εύκαμπτου μεταλλικού διαφράγματος 

ίέγινε με βάση την ανάλυση ολισθαίνοντος πρίσματος κατά Newmark χρησιμοποιώ

ντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης που ενεργεί σε βάθος z = 7.5 m. Η σεισμική 

διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) προέκυψε από την αποσυνέλιξη της κατα

γραφής κατά το σεισμό Miyagi-ken-Oki (1978) και παρουσιάζεται στο σχήμα 2.6.7.

Σχήμα 2.6.7: Σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επιτάχυνσης) σε βάθος z = 7.5 m 

από αποσυνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Miyagi-ken-Oki (1978).
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Αποτελέσματα

Το σχήμα 2.6.8 δείχνει την υπολογισμένη μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του εύκαμ

πτου μεταλλικού διαφράγματος στη θέση Shiomi D (0.56 m).

Σχήμα 2.6.8: Ανάλυση μόνιμης μετατόπισης κατά Newmark: σχετική μόνιμη μετα

τόπιση (θέση Shiomi D).

Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τους Towhata and Islam (1987) η αρνητική τιμή 

του κρίσιμου οριζόντιου σεισμικού συντελεστή kc υπονοεί ότι η ολίσθηση θα συνε

χιστεί για αρκετά sec μετά το τέλος της σεισμικής δράσης, οδηγώντας τον τοίχο αντι

στήριξης σε μεγαλύτερη μετατόπιση από τα 0.56 m.
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3. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛ ΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ

3.1 Σεισμική ανάλυση με την μέθοδο των ενεργών τάσεων

Η ανάλυση ενεργών τάσεων προϋποθέτει:

(α) την ύπαρξη ενός καταστατικού προσομοιώματος το οποίο περιγράφει με 

σχετική ακρίβεια τη μονοτονική και ανακυκλική συμπεριφορά του εδάφους

και

(β) τη ΧΡήση ενός κατάλληλου λογισμικού αριθμητικής ανάλυσης, το οποίο θα 

παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων καταστατικών προσομοιωμάτων.

Το νέο καταστατικό προσομοίωμα εισάγεται με τη χρήση μιας εξωτερικής ρουτίνας, 

η οποία καλείται από το κύριο πρόγραμμα ανάλυσης κάθε φορά που απαιτείται ο 

υπολογισμός των τάσεων όταν είναι γνωστές οι μετατοπίσεις.

Για την αριθμητική ανάλυση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κώδικες πεπερασμέ

νων στοιχείων ή πεπερασμένων διαφορών. Στη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω 

έχει χρησιμοποιηθεί ο κώδικας πεπερασμένων διαφορών FLAC, που βασίζεται σε 

άμεση εν χρόνω ολοκλήρωση (explicit formulation).

Για στατικά προβλήματα, η χρήση της εξίσωσης κίνησης στο FLAC εξασφαλίζει 

σταθερότητα στο σύστημα ακόμα και για περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη πιθα

νότητα αστάθειας (π.χ. σε μη-γραμμικά υλικά κοντά στην αστοχία). Συμπεριλαμβά- 

νοντας κατά την επίλυση των εξισώσεων ισορροπίας αδρανειακές δυνάμεις και 

μετατρέποντας μέρος της ενέργειας του συστήματος σε κινητική ενέργεια που απο- 

σβήνεται, επιτυγχάνεται μια mo σωστή προσομοίωση των φυσικών διαδικασιών.

Για δυναμικά προβλήματα, χρησιμοποιείται πολύ μικρό χρονικό βήμα At ενώ σε 

κάθε βήμα το υπόλοιπο της δύναμης που δεν εξισορροπείται μετατρέπεται σε επιτά

χυνση που επιβάλλεται στο επόμενο χρονικό βήμα.
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3.2 Καταστατικό προσομοίωμα

Το καταστατικό προσομοίωμα που χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή βασίζεται σε 

μία τροποποίηση του καταστατικού προσομοιώματος των Pastor et al. (1990) που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της θεωρίας της γενικευμένης πλαστικότητας. Ακολουθεί 

τις αρχές της κρίσιμης κατάστασης και χρησιμοποιεί μη-συσχετισμένο νόμο πλαστι- 

κής ροής.

Η σχέση τάσεων - παραμορφώσεων είναι:

άσ' = DZuds = (De D\uu"De
Ηliu +n'DengLiu

)άε (3.1)

στην οποία

άσ' = το διάνυσμα της μεταβολής των ενεργών τάσεων 

άε = το διάνυσμα της μεταβολής των παραμορφώσεων 

D*, = το μητρώο ελαστο-πλαστικής δυσκαμψίας για φόρτιση / αποφόρτιση

De = το μητρώο ελαστικής δυσκαμψίας 

IIi nj = το μέτρο πλαστικότητας για φόρτιση / αποφόρτιση 

η = κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια διαρροής 

ngL/u = κατεύθυνση της πλαστικής ροής

Το ελαστικό μητρώο δυσκαμψίας γράφεται:

U

-Ge + Ke — — Ge+Ke --Ge+Ke 0 
3 3 3

-~Ge+Ke —Ge + Ke -~Ge + Ke 0
3 3 3

-~Ge+Ke ——Ge + Ke —Ge+Ke 0
3 3 3

0 0 0 2Ge

(3.2)

όπου Ke - το ελαστικό μέτρο ογκομετρικών μεταβολών και Ge = το ελαστικό 

διατμητικό μέτρο.
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Το προσομοίωμα δεν χρειάζεται τον ακριβή μαθηματικό προσδιορισμό των επιφα

νειών διαρροής και πλαστικού δυναμικού, παρά μόνον των διευθύνσεων των καθέτων 

επί των επιφανειών αυτών, που δίδονται από τα διανύσματα η και ngLm, αντίστοιχα.

Σε αντίθεση με την κλασική θεωρίας πλαστικότητας, το προσομοίωμα αυτό θεωρεί 

ότι πλαστικές παραμορφώσεις δημιουργούνται τόσο στη φόρτιση όσο και στην απο

φόρτιση. Η παραδοχή αυτή είναι σε συμφωνία με εργαστηριακά πειραματικά δεδομέ

να ανακυκλικών φορτίσεων σε αμμώδη εδάφη.

Το διάνυσμα κατευθύνσεως των πλαστικών παραμορφώσεων ngUU εκφράζεται στο 

χώρο p-q-θ από τις σχέσεις:

(d, 1 ,-0.5 Mg q cos 3i?)
n j, = -7= για φόρτιση, και (3.3)
* yjdg +1-4-(0.5 Mg q cos30)2

{-\dg\, 1 ,-0.5 Mg q cos3#)
n‘,,=—=.. ■. ................... . για αποφόρτιση (3.4)
‘ ^+l + (0.5Ms?cos3S)2

στις οποίες dg είναι η διασταλτικότητα του εδάφους που ορίζεται ως λόγος των 

πλαστικών ογκομετρικών προς τις πλαστικές διατμητικές παραμορφώσεις.

d - άε* -■ άε*
Ά deps des

όπου
3

άεν = Σά£η ~ άεη +άε22 +άε33
ι=1

(3.5)

(3.6)

και

dss = j{2[(^22-ds33f +(άε33-άεη)2 +(άεη - ds22 f ]+ΐ[άγη2 + άγ23 + άγ3χ2 )j'/2 (3.7)

Στο προσομοίωμα αυτό η διασταλτικότητα εκφράζεται από τη σχέση:

dg = (1 + a) (Mg- η) (3.8)
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όπου

η = q/p (3.9)

ρ = (σή + σ22 + σ'3) / 3 = /, / 3

J2 - (su + s.22 + S33 ή + σ 2 2 2 
12 +σ23 + <T31

S,j=(Jlj ~Ρδ„

6M
Μ =--------------^---------

* 6 + Μ (1-sin30)

0 = -—sin 1 
3

V27Jp
2 /'v 2 y

= η γωνία Lode

•Α Λ(^11 + S22 “*“^33 ) (σ!2 σ33"*“σ23 σΐΙ σ32 σΐ 1)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

Myc = παράμετρος του εδάφους

a = παράμετρος του εδάφους

Το κάθετο διάνυσμα στην επιφάνεια διαρροής δίνεται από τη σχέση:

[df,l ,-0.5 Μf q cos3G) 
n = J ■■■■■■ ----- —

■yjdj +l+(0.5 MJ q cos 3Θ)2

όπου df και Mj = παράμετροι της επιφάνειας διαρροής, όπου

(3.17)
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df=(l + a)(Mf- η) (3.18)

6M f
M f =------------- f-----------

f 6 + M/c(l-s in 30)

Mfc = παράμετρος του εδάφους

To μέτρο πλαστικότητας κατά τη φόρτιση δίνεται από τη σχέση:

HL = Η0 ρ Hf(Hv + Hs) ΗDM

(3.19)

(3.20)

όπου

\4

Η, 1 ——
. Π/,

Η„ =
_η_
Μs 3

Hs = Po Pi e β,,ξ

Η dm ~
(η V/ max

{ ο .

0/ = 1 Λ----
V α)

Μ,

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Η ο, β0, βι, γ = σταθερές του εδάφους

ξ = συσσωρευμένη αποκλίνουσα πλαστική παραμόρφωση που δίνεται από τη σχέση:

ξ = \άξ = cfe' (3.26)
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(3.27)
1 3

de = άε-----
3 ι=ι

Κατά την αποφόρτιση, στο τροποποιημένο καταστατικό προσομοίωμα, το πλαστικό 

μέτρο δίδεται από την μορφή:

Ηυ=\
HuoP

ΚοΡ

χν·

ν J

Mv
if

g
>1

Vu >

M.

if
g

<1
Uu

(3.28)

όπου Huo, γ„ = σταθερές του εδάφους και, Mg = ο λόγος τάσεων στην κρίσιμη 

κατάσταση και η„ είναι ο λόγος τάσεων από τον οποίο γίνεται αποφόρτιση.

Τέλος, η έκφραση του πλαστικού μέτρου λαμβάνεται ως συνάρτηση της γωνίας Lode 

ως εξής:

Ηυυ(β) = Η,
1 + c

ιυ sin 30 +
1 -cN (3.29)

όπου 0 ή γωνία Lode, και c είναι ο λόγος του πλαστικού μέτρου στον τριαξονικό 

εφελκυσμό ως προς το πλαστικό μέτρο σε τριαξονική θλίψη.

Το προσομοίωμα προβλέπει τη συμπύκνωση και την κράτυνση σε διάτμηση υπό 

στραγγισμένες συνθήκες και την ανάπτυξη υπερπιέσεων και ρευστοποίησης σε 

χαλαρές άμμους υπό αστράγγιστες συνθήκες. Στην περίπτωση πολύ πυκνών άμμων 

υπό στραγγισμένες συνθήκες, το προσομοίωμα προβλέπει χαλάρωση του υλικού σε 

μεγάλες παραμορφώσεις. Συγκρίσεις μεταξύ προβλέψεων και πειραματικών δεδομέ

νων που περιλαμβάνουν μονοτονικές φορτίσεις άμμων με τάση για συμπύκνωση ή 

διόγκωση, καθώς επίσης και συγκρίσεις ανακυκλικών φορτίσεων άμμων που οδηγούν 

σε ρευστοποίηση έδειξαν ικανοποιητική συμφωνία (Pastor et al. 1990, Dakoulas 

2003).
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(α) τομή της επιφάνειας διαρροής στο επίπεδο π.

(β) πλάγια όψη της επιφάνειας διαρροής

Σχήμα 3.2.1: Σχήμα της επιφάνειας διαρροής.
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(α) τομή της επιφάνειας πλαστικού δυναμικού στο επίπεδο π

(β) πλάγια όψη της επιφάνειας πλαστικού δυναμικού

Σχήμα 3.2.2: Σχήμα της επιφάνειας πλαστικού δυναμικού.
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3.3 Επαλήθευση του καταστατικού προσομοιώματος με εργαστηριακά δεδομένα

Η επαλήθευση ενός καταστατικού προσομοιώματος απαιτεί την επιτυχή προσο

μοίωση μίας μακράς σειράς εργαστηριακών δοκιμών, οι οποίες περιλαμβάνουν (α) 

την ισοτροπική θλίψη, τριαξονική θλίψη και εφελκυσμό, και απλή διάτμηση υπό 

διάφορες συνθήκες περιβάλλουσας ενεργού τάσης υπό συνθήκες στράγγισης και 

μονοτονικής φόρτισης (β) την ανακυκλική τριαξονική δοκιμή και δοκιμή απλής 

διάτμησης υπό διάφορες συνθήκες περιβάλλουσας ενεργού τάσης υπό συνθήκες 

στράγγισης (γ) την τριαξονική θλίψη και εφελκυσμό, και απλή διάτμηση υπό 

διάφορες συνθήκες περιβάλλουσας ενεργού τάσης υπό αστράγγιστες συνθήκες για 

μονοτονική φόρτιση (δ) την ανακυκλική τριαξονική δοκιμή, και απλή διάτμηση υπό 

διάφορες συνθήκες περιβάλλουσας ενεργού τάσης υπό αστράγγιστες συνθήκες. Η 

δημιουργία ενός «υπολογιστικού» εδάφους είναι δυνατή με τη βαθμονόμηση του 

καταστατικού προσομοιώματος μέσω της ανωτέρω διαδικασίας σε ένα ευρύ φάσμα 

σχετικών πυκνοτήτων Ζ). που πρακτικά κυμαίνεται από 20% ως 100%.

Πέραν του προγράμματος των εργαστηριακών δοκιμών, το καταστατικό προσομοίω- 

μα και η μέθοδος ανάλυσης επιβεβαιώνονται με την ανάλυση και μελέτη λεπτομερώς 

καταγραμμένων ιστορικών περιστατικών καλής και κακής συμπεριφοράς.

Για την συμπεριφορά στην μονοτονική φόρτιση παρουσιάζονται αποτελέσματα από 

τριαξονική θλίψη υπό αστράγγιστες συνθήκες σε δοκίμια άμμου Banding από τα πει

ράματα του Castro (1969). Οι δοκιμές που παρουσιάζονται αντιστοιχούν σε τέσσερις 

σχετικές πυκνότητες της άμμου, Dr = 29%, 44%, 47%, και 64%. Στο σχήμα 3.3.1(a) 

παρουσιάζονται οι ενεργές τασικές οδεύσεις (διάγραμμα q-p') για τις τέσσερις δοκι

μές. Οι κύκλοι παριστούν τα πειραματικά δεδομένα ενώ οι συνεχείς γραμμές τις 

προβλέψεις του προσομοιώματος. Στο σχήμα 3.3.1(b) παρουσιάζονται οι υπερπιέσεις 

που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της θλίψης ως προς τη διατμητική παραμόρφω

ση, εχ. όπου:

ε
3 ) + (ε33 £11 ) + ( ^22 )2 ] + 3 (λ;12 +/23 +λ31 (3.30)
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αλλά στην περίπτωση τριαξονικής δοκιμής, όπου ε22 = εΏ και γη = χ23 = λ3ι = 0 > Ή

εκ γίνεται:

ε,=|(ε„-%) (3-31)

Στο σχήμα 3.3.2 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα μιας ανακυκλικής 

τριαξονικής δοκιμής υπό αστράγγιστες συνθήκες σε δοκίμια άμμου Banding σχετικής 

πυκνότητας Dr = 30% από τα πειράματα του Castro (1969). Στο σχήμα παρουσιάζε

ται η ενεργός τασική όδευση (διάγραμμα q-p') που οδηγεί σε ρευστοποίηση της 

άμμου. Πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ποικιλία συμπεριφο

ρών που θα πρέπει να αναπαριστά το καταστατικό προσομοίωμα η συμφωνία μεταξύ 

πειραματικών δεδομένων και προβλέψεων είναι ικανοποιητική.

Στο σχήμα 3.3.3 παρουσιάζεται ο λόγος της ανακυκλικής αντοχής CSR = τα /σ'0

άμμου σχετικής πυκνότητας D,· = 40 % και 60% σε δοκιμή απλής διάτμησης. Τα 

αποτελέσματα των αριθμητικών προβλέψεων του τροποποιημένου προσομοιώματος 

Pastor et al. (1990) συγκρίνονται με πειραματικά δεδομένα (a) άμμου Monterey του 

DeAlba et al. (1976) τροποποιημένο κατά Seed & Harder (1990), και (b) άμμου 

Nevada του προγράμματος Velacs (1993). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει 

μία καλή συμφωνία μεταξύ των πειραματικών δεδομένων και των προβλέψεων του 

προσομοιώματος για τις δύο σχετικές πυκνότητες.
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(a)

(b)
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Shear Strain, es (%)

Σχήμα 3.3.1: Σύγκριση πειραματικών δεδομένων (Castro 1969) και αριθμητικών προ

βλέψεων δοκιμών τριαξονικής θλίψης επί άμμου Banding με σχετική πυκνότητα Dr = 

29%, 44%, 47%, και 64% (a) Όδευση ενεργών τάσεων (b) υπερπίεση πόρων (Dakoulas 

2003).
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Σχήμα 3.3.2: Σύγκριση όδευσης ενεργών τάσεων πειραματικών δεδομένων (Castro 1969) 

και αριθμητικών προβλέψεων σε δοκιμή τριαξονικής ανακυκλικής φόρτισης επί χαλαρής 

άμμου Banding σχετικής πυκνότητας Dr = 30% (Dakoulas 2003).
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Σχήμα 3.3.3: Λόγος ανακυκλικής αντοχής CSR = xc / σ'0 άμμου σχετικής πυκνότητας

(a) D, = 40% και (b) Dr = 60% σε δοκιμή απλής διάτμησης. Σύγκριση των αριθμητικών 

προβλέψεων του τροποποιημένου προσομοιώματος Pastor et al. (1990) με πειραματικά 

δεδομένα άμμου Monterey (DeAlba et al. (1976), τροποποιημένο κατά Seed & Harder 

(1990)) και άμμου Nevada (Dakoulas 2003).
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης των 

έξι ιστορικών περιστατικών με τη μέθοδο των ενεργών τάσεων, κάνοντας χρήση του 

τροποποιημένου καταστατικού προσομοιώματος των Pastor et al. (1990) το οποίο 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Τα ιστορικά περιστατικά που παρουσιάζονται είναι τα εξής (Ντακούλας 2004):

1. Περιστατικό 1. Akita Port, Japan, Ohama No 2 Wharf, στο σεισμό Nihonkai- 

Chubu Earthquake (1983).

2. Περιστατικό 2. Akita Port, Japan, Ohama No 1 Wharf, στο σεισμό Nihonkai- 

Chubu Earthquake (1983).

3. Περιστατικό 3. Kushiro Port, Japan, South Quay Wall, Fishery Port, στο 

σεισμό Kushiro-Oki earthquake (1993).

4. Περιστατικό 4. Kushiro Port, Japan, South Quay Wall, West No 1 wharf, στο 

σεισμό Kushiro-Oki earthquake (1993).

5. Περιστατικό 5. Hakodate Port, Japan, No 6 Quay Wall, Benten District, στο 

σεισμό Hokkaido-Nansei-Oki earthquake (1993).

6. Περιστατικό 6. Ishinomaki Port, Japan, Shiorni Warf, CB-6, στο σεισμό 

Miyagi-ken-Oki (1978).
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4.1 Περιστατικό 1: Λιμάνι Akita (Japan), Θέση Ohama 2

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.1.4 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής Α στη θέση Ohama 2. Ο 

τοίχος έχει ύψος Η = 12 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού είναι Hw = 10 m. Άρα 

το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2 m. Το βάθος θεμελίωσης του τοίχου αντιστήρι

ξης είναι Dcmb = 10.5 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης βρίσκεται πάνω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως είναι Lanc = 20 m.

Στο σχήμα 4.1.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση Ohama 2. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλικών, τον πασσαλό- 

τοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

]SAND 3 
■ clay

Η SAND_2

a
 WATER 
SAND_1

ANCHOR_BLOCK

Σχήμα 4.1.1: Περιστατικό 1: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Γο εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα:

(α) από 2 m ως -10 m: 

(β) από -10 m ως -16 m: 

(γ) από -16 m ως -20 m : 

(δ) από -20 m ως -40 m :

Άμμος 1 (τεχνητή υδραυλική εναπόθεση) 

Άμμος 2 (φυσική εναπόθεση)

Άργιλος 

Άμμος 3
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Στον πίνακα 2.1.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των τεσσάρων στρώσεων. 

Στο σχήμα 4.1.2 παρουσιάζεται ο λόγος ανακυκλικής αντοχής για τα τρία στρώματα 

άμμου όπως προκύπτει από πειραματικές μετρήσεις και από την αριθμητική προσο

μοίωση. Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του προσομοιώματος γίνεται με βάση τη 

συμφωνία των αποτελεσμάτων του σχήματος 4.1.2.

— SI data

■ SI model
— S2 data

♦ S2 model

-- S3 data

A S3 model

Σχήμα 4.1.2: Λόγος ανακυκλικής αντοχής για τα τρία στρώματα άμμου από τις 

πειραματικές μετρήσεις και την αριθμητική προσομοίωση.
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Τοίχος

Στον πίνακα 4.1.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του πασσαλο

τοίχου, των αγκυρίων και του καλωδίου αγκυρώσεως. Ο πασσαλότοιχος αποτελείται 

από μία διατομή Nippon Steel SFP6L. Το αγκύριο αποτελείται από δύο ίδιους σω

λήνες διαμέτρου 0.55 m, πάχους 1.2 cm και μήκους περίπου 15.1 m. Το καλώδιο 

αγκυρώσεως τοποθετείται σε απόσταση 2 m.

Πίνακας 4.1.1: Ιδιότητες δομικών στοιχείων.

Πασσαλότοιχος

Τύπος FSP6L

Ροπή αδρανείας (m ) 8.6 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.2 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0306

Αγκύριο

Τύπος Δύο όμοιοι μεταλλικοί σωλήνες

Διάμετρος (m) 0.55

Πάχος (m) 0.012

Ροπή αδρανείας (m4) 7.84 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0207

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Ακτίνα (m) 0.10
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0.2

Σχήμα 4.1.3: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983) : (α) επιτάχυνση και (β) 

ταχύτητα.

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.1.3 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την απο

συνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983).
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Μετατόπιση, m
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2.50Ε-01
5.00Ε-01

Σχήμα 4.1.4: Περιστατικό 1: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t 

= 40 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.1.4 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά τη 

χρονική στιγμή t = 40 sec. Επίσης, στο σχήμα 4.1.5 παρουσιάζονται τα ίδια αποτε

λέσματα υπό μεγέθυνση και στο σχήμα 4.1.6 παρουσιάζεται η κατανομή της οριζό

ντιας μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του τοίχου, του αγκυ

ρίου και του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 40 sec.

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 1.6 m προς την θάλασσα. Η οριζόντια μετατόπιση 

στις κεφαλές των δύο αγκυρίων και κατά μήκος του καλωδίου αγκυρώσεως είναι 

επίσης περίπου 1.6 m. Οι οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι 

~ 0.12 m και των αγκυρίων ~ 0 m.

Στα σχήματα 4.1.7α και 4.1,7β παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της 

οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη 

καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.17 m ενώ η μόνιμη καθίζηση των δύο 

αγκυρίων είναι περίπου 0.3 m.
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Μετατόπιση, ι
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Σχήμα 4.1.5: Περιστατικό 1: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και 

στο σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλων αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 

40 sec.

Σχήμα 4.1.6: Περιστατικό 1: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλων αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 sec.
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Σχήμα 4.1.7: Περιστατικό 1: (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατό

πιση του πασσάλου και αγκυρίου.
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Σχήμα 4.1.8: Περιστατικό 1: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

Στο σχήμα 4.1.8 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και 

καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά μακριά (110 m) από 

τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατό να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως «ελεύθερο 

πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» είναι περίπου 0.75 m 

ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.4 m.

Στο σχήμα 4.1.9 παρουσιάζεται η κατανομή του λόγου υπερπίεσης Αιι/σ'ιιι0, όπου 

Au είναι η υπερπίεση του ύδατος πόρων και σ'ί0 είναι η μέση ενεργός τάση κατά

την χρονική στιγμή t = 40 sec. Η κατανομή του λόγου υπερπίεσης δίδεται κατά 

προσέγγιση λόγω του μετασχηματισμού από τιμές ζώνης σε τιμές κόμβων και της 

παρουσίας διεπιφανειών που επηρεάζουν εν μέρει τη διαμόρφωση του καννάβου. 

Παρατηρείται ότι στο αντιστηριζόμενο έδαφος μακράν του τοίχου αναπτύσσονται 

θετικές υπερπιέσεις με μέγιστες τιμές του λόγου Au/σ'ι0 περίπου 0.70 - 0.75. Η

κατανομή του λόγου Au /σ'ιη0 στο αντιστηριζόμενο έδαφος πίσω από τον τοίχο και

εντός της ολισθαίνουσας μάζας είναι πιο σύνθετη και εξαρτάται από το μέγεθος της 

διατμητικής παραμόρφωσης και της διασταλτικής συμπεριφοράς του εδάφους σε 

μεγάλες παραμορφώσεις.
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Σχήμα 4.1.9: Περιστατικό 1: Κατανομή του λόγου υπερπίεσης πόρων Δ«/σ'ι0 κατά

τον χρόνο t = 40 sec. (Σημείωση: Η κατανομή του λόγου υπερπίεσης είναι κατά 

προσέγγιση λόγω του μετασχηματισμού από τιμές ζώνης σε τιμές κόμβων και της 

παρουσίας διεπιφανειών που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του καννάβου).

Σε ένα τμήμα αυτής αναπτύσσονται σχετικά μικρές αρνητικές τιμές του λόγου 

Δω/σ,',ο, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των Iai and Kameoka

(1993). Επίσης, η επιφανειακή στρώση άμμου που ευρίσκεται εμπρός από τον τοίχο 

ανέπτυξε μικρές αρνητικές υπερπιέσεις λόγω της διασταλτικής συμπεριφοράς του 

υλικού σε μικρή περιβάλλουσα ενεργό τάση.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργών τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυρδισεως βρίσκονται σε 

γενική συμφωνία με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά κατά το σεισμό Nihonkai- 

Chubu (1983). Ιΐράγματι, η οριζόντια μετατόπιση της κεφαλής του τοίχου στην 

διατομή Α στο σχήμα 2.1,5α είναι περίπου 1.6 - 1.8 m, η καθίζηση της κεφαλής του 

τοίχου είναι περίπου 0.4 m, και η οριζόντια μετατόπιση της κεφαλής των αγκυρίων 

είναι περίπου 1.6 - 1.8 m.
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4.2 Περιστατικό 2: Λιμάνι Akita (Japan), Θέση Ohama 1

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.2.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Ohama 1. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 12 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Ηνν = 10 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb - 5.5 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης βρίσκε

ται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως είναι 

Lane 20 m.

Στο σχήμα 4.2.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση Ohama 1. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλικών, τον πασσαλό- 

τοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

j SAND_?
Π SANDJ 
Η WATER 
|...ANCHOR BLOCK

Σχήμα 4.2.1: Περιστατικό 2: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε δύο στρώματα:

(α) από 2 m ως -20 m : Άμμος 1 (βελτιωμένο έδαφος) 

(β) από -20 m ως -40 m : Άμμος 2 (φυσική εναπόθεση)
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Στον πίνακα 2.2.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των δύο στρώσεων. Στο 

σχήμα 4.2.2 παρουσιάζεται ο λόγος ανακυκλικής αντοχής για τα δύο στρώματα 

άμμου όπως προκύπτει από πειραματικές μετρήσεις και από την αριθμητική προσο

μοίωση. Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του προσομοιώματος γίνεται με βάση τη 

συμφωνία των αποτελεσμάτων του σχήματος 4.2.2.

------- SI data

■ SI model

........S2 data

♦ S2 model

Σχήμα 4.2.2: Λόγος ανακυκλικής αντοχής για τα δύο στρώματα άμμου από τις πειρα

ματικές μετρήσεις και την αριθμητική προσομοίωση.
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Τοίχος

Στον πίνακα 4.2.1 παρουσιάζονταν τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του πασσαλο

τοίχου, των αγκυρίων και του καλωδίου αγκυρώσεως. Ο πασσαλότοιχος αποτελείται 

από μία διατομή Nippon Steel SFP6L. Το αγκύριο αποτελείται από ένα μεταλλικό 

σωλήνα διαμέτρου 0.75 m, πάχους 1 cm και μήκους περίπου 10.7 m. Το καλώδιο 

αγκυρώσεως τοποθετείται σε απόσταση 2 m.

Πίνακας 4.2.1: Ιδιότητες δομικών στοιχείων.

Πασσαλότοιχος

Τύπος FSP6L

Ροπή αδρανείας (m4) 8.6 104

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.2 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0306

Αγκύριο

Τύπος Μεταλλικός σωλήνας

Διάμετρος (m) 0.75

Πάχος (m) 0.01

Ροπή αδρανείας (m4) 16.6 ΙΟ4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0236

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Ακτίνα (m) 0.10
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Σχήμα 4.2.3: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983) : (α) επιτάχυνση και (β) 

ταχύτητα.

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.2.3 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την απο

συνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983).
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Μετατόπιση, m

Σχήμα 4.2.4: Περιστατικό 2: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t = 

40 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.2.4 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά την 

χρονική στιγμή t = 40 sec. Επίσης, στο σχήμα 4.2.5 παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέ

σματα υπό μεγέθυνση και στο σχήμα 4.2.6 παρουσιάζεται η κατανομή της οριζόντιας 

μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του τοίχου, του αγκυρίου και 

του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 40 sec.

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 0.12 m προς την θάλασσα. Η οριζόντια μετατόπι

ση στις κεφαλές των δύο αγκυρίων και κατά μήκος του καλωδίου αγκυρώσεως είναι 

επίσης περίπου 0.12 m. Οι οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι ~ 

0.08 m και των αγκυρίων ~ 0.02 m.

Στα σχήματα 4.2.7α και 4.2.7β παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της 

οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη 

καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.06 m ενώ η μόνιμη καθίζηση του αγκυρίου 

είναι περίπου 0.04 m.
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Μετατόπιση, m

-1.50Ε-01 
-1.25Ε-01 
-1.00Ε-01 
-7.50Ε-02 
-5.00Ε-02 
-2.50Ε-02 
Ο.ΟΟΕ+ΟΟ 
2.50Ε-02 
5.00Ε-02

Σχήμα 4.2.5: Περιστατικό 2: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και 

στο σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 

40 sec.

Σχήμα 4.2.6: Περιστατικό 2: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 sec.
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Σχήμα 4.2.7: Περιστατικό 2 : (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατό

πιση του πασσάλου και αγκυρίου.

4-17
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



0.2

Σχήμα 4.2.8: Περιστατικό 2: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

Στο σχήμα 4.2.8 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και 

καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά μακριά (110 m) από 

τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως «ελεύθερο 

πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» είναι περίπου 0.06 m 

ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.04 m.

Λόγω της μεγάλης σχετικής πυκνότητας του εδάφους δεν αναπτύσσονται σημαντικές 

θετικές υπερπιέσεις του ύδατος πόρων κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργούν τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυρώσεως βρίσκονται σε 

σχετική συμφωνία με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά της διατομής Ohama 1 κατά 

το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983), όπου αναφέρονται μηδενικές οριζόντιες μετατο

πίσεις και καθιζήσεις.
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4.3 Περιστατικό 3: Λιμάνι Kushiro (Japan), Θέση C

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.3.4 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής C του πασσαλότοιχου στη 

θέση Fishery Port. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 10.2 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νε

ρού είναι Hw = 7.5 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2.7 m. Το βάθος θεμε- 

λίωσης του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 7 m. Επίσης, το σώμα της αγκύρωσης 

βρίσκεται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα ενώ το μήκος της ράβδου αγκυρώσεως 

είναι Lanc = 20 m.

Στο σχήμα 4.3.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση C, του Kushiro Port. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλικών, τον 

πασσαλότοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

SAND_2
WATER
RUBBLE

Σχήμα 4.3.1: Περιστατικό 3: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε δύο στρώματα:

(α) από 2.7 m ως -7.5 m : Άμμος 1 

(β) από -7.5 m ως -40 m : Άμμος 2 

και τη λιθορριπή πίσω από τον τοίχο.

Στον πίνακα 2.3.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των διαφόρων ζωνών.
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Τοίχος

Στον πίνακα 4.3.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του πασσαλο

τοίχου, των αγκυρίων και του καλωδίου αγκυρώσεως. Ο πασσαλότοιχος αποτελείται 

από μία διατομή Nippon Steel SFPZ25 και είναι εγκιβωτισμένος μέχρι βάθος -14 m. 

Το αγκύριο αποτελείται από δύο μεταλλικούς σωλήνες. Ο σωλήνας προς την θαλασ- 

σα έχει διάμετρο 0.40 m, πάχος 0.9 cm και εκτείνεται σε βάθος -10.3 m. Ο δεύτερος 

σωλήνας έχει διάμετρο 0.70 m, πάχος 1.2 cm και εκτείνεται σε βάθος -14.3 m. Το 

καλώδιο αγκυρώσεως τοποθετείται σε απόσταση 2 m.
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Πίνακας 4.3.1: Ιδιότητες δομικών στοιχείων.

Πασσαλότοιχος

Τύπος FSPZ25

Ροπή αδρανείας (m4) 3.824 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.20 1011

Εμβαδόν (m2) 0.0236

Αγκύριο 1 (αριστερά)

Τύπος Μεταλλικός σωλήνας

Διάμετρος (m) 0.400

Πάχος (m) 0.009

Ροπή αδρανείας (m4) 2.262 10'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0113

Αγκύριο 2 (δεξιά)

Τύπος Μεταλλικός σωλήνας

Διάμετρος (m) 0.700

Πάχος (m) 0.012

Ροπή αδρανείας (m4) 16.16 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0264

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Ακτίνα (m) 0.10
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Σχήμα 4.3.2: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki (1993) : (α) επιτάχυνση και (β) ταχύτη

τα.

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.3.2 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την απο

συνέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki (1993).
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Μετατόπιση, m

Σχήμα 4.3.3: Περιστατικό 3: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t = 

40 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.3.3 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά την 

χρονική στιγμή t = 40 sec. Επίσης, στο σχήμα 4.3.4 παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέ

σματα υπό μεγέθυνση και στο σχήμα 4.3.5 παρουσιάζεται η κατανομή της οριζόντιας 

μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του τοίχου, του αγκυρίου και 

του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 40 sec.

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 0.52 m προς την θάλασσα. Η οριζόντια μετατόπι

ση στις κεφαλές των δύο αγκυρίων και κατά μήκος του καλωδίου αγκυρώσεως είναι 

επίσης περίπου 0.52 m. Οι οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι 

0.42 m και στις βάσεις των δύο αγκυρίων 0.35 m και 0.17 m, αντίστοιχα.

Στα σχήματα 4.3.6α και 4.3.6β παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της 

οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη 

καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.23 m, ενώ η μόνιμη καθίζηση των δύο 

αγκυρίων είναι περίπου 0.25 m.
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Σχήμα 4.3.4: Περιστατικό 3: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και στο 

σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 

sec.

Σχήμα 4.3.5: Περιστατικό 3: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 sec
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Σχήμα 4.3.6 Περιστατικό 3: (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατό

πιση του πασσάλου και αγκυρίου.
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Σχήμα 4.3.7: Περιστατικό 3: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

Στο σχήμα 4.3.7 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και 

καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά μακριά (110 m) από 

τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως «ελεύθερο 

πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» είναι περίπου 0.04 

m, ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.10 m.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργών τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυρώσεως βρίσκονται σε 

σχετική συμφωνία με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά της διατομής C κατά το 

σεισμό Kushiro-Oki (1993), όπου η οριζόντια μετατόπιση του τοίχου είναι περίπου 

0.4 m και η καθίζηση είναι 0.1m- 0.3 m.
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4.4 Περιστατικό 4: Λιμάνι Kushiro (Japan), Θέση D

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.4.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής D του πασσαλότοιχου στη 

θέση West No 1. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 15 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Hw = 12 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 3 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb - 10.7 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου αγκυρώ- 

σεως είναι Lanc = 30 m.

Στο σχήμα 4.4.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση D του λιμανιού Kushiro. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλικών, 

τον πασσαλότοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

Η SANDJ3 
H WATER 
0SAND_2A
□ rubble

H
sand_i
SAND_2B

Σχήμα 4.4.1: Περιστατικό 4: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα:

(α) από 3 m ως 0 m : Άμμος 1

(β) από 0 m 0)ς -12 m: Άμμος 2Α (βελτιωμένο έδαφος σε πλάτος 20 m

πίσο) από τον τοίχο)

(γ) από 0 m ως -12 m: Άμμος 2Β (φυσικό έδαφος)

(δ) από -12 m ως -40 m : Άμμος 3
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Στον πίνακα 2.4.1 συνοψίζονταν ον νδνότητες των υλνκών των τεσσάρων στρώσεων 

καν της λνθορρνπής.

Τοίχος

Στον πίνακα 4.4.1 παρουσνάζονταν τα χαρακτηρνστικά καν ον νδνότητες του πασσαλο

τοίχου, του αγκυρίου καν του καλωδίου αγκυρώσεως. Ο πασσαλότονχος αποτελείταν 

από ένα μεταλλνκό σωλήνα δναμέτρου 0.914 m, πάχους 1.6 cm καν είναν εγκιβωτι- 

σμένος μέχρι βάθος -22.7 m. Το αγκύρνο αποτελείταν από μία δνατομή Nippon Steel 

SFP4 καν εκτείνεταν από το υψόμετρο των 2 m μέχρν το βάθος -6 m. Το καλώδνο 

αγκυρώσεως τοποθετείταν σε απόσταση 2 m.

Πίνακας 4.4.1 Ιδνότητες δομνκών στονχείων.

Πασσαλότονχος

Τύπος Μεταλλικός σωλήνας

Διάμετρος (m) 0.9144

Πάχος (m) 0.016

Ροπή αδρανείας (m ) 48.04 10"4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.20 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0460

Αγκύριο

Τύπος FSP4

Ροπή αδρανείας (m4) 3.86 ΙΟ"4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Εμβαδόν (m2) 0.024

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Ακτίνα (m) 0.10
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Σχήμα 4.4.2: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki (1993) : (α) επιτάχυνση και (β) ταχύτη

τα.

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.4.2 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την αποσυ

νέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Kushiro-Oki (1993).
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Σχήμα 4.4.3: Περιστατικό 4: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t = 

40 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.4.3 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά την 

χρονική στιγμή t = 40 sec. Επίσης, στο σχήμα 4.4.4 παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέ

σματα υπό μεγέθυνση στην περιοχή του τοίχου και στο σχήμα 4.4.5 παρουσιάζεται η 

κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του 

τοίχου, του αγκυρίου και του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 40 

sec.

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 0.12 m προς την θάλασσα. Η οριζόντια μετατόπι

ση στην κεφαλή του αγκυρίου και κατά μήκος του καλωδίου αγκυρώσεως είναι 

επίσης περίπου 0.12 m. Οι οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι 

0.02 m και στη βάση του αγκυρίου 0.02 m.

Στα σχήματα 4.4.6α και 4.4.6β παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της 

οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη 

καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.01 m, ενώ η μόνιμη καθίζηση του αγκυρίου 

είναι περίπου 0.02 m.
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Μετατόπιση,
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Σχήμα 4.4.4: Περιστατικό 4: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και στο 

σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 

sec.

Σχήμα 4.4.5: Περιστατικό 4: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 40 sec.
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0.1

Σχήμα 4.4.6: ΙΙεριστατικό 4 : (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά 

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατόπι 

ση του πασσάλου και αγκυρίου.
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Σχήμα 4.4.7: Περιστατικό 4: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

Στο σχήμα 4.4.7 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και 

καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά μακριά (110 m) από 

τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως «ελεύθερο 

πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» είναι περίπου 0.19 

m, ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.10 m. Η μεγαλύτερη οριζόντια απόκριση 

και καθίζηση του εδάφους στη θέση του «ελεύθερου πεδίου» από εκείνες στην 

περιοχή του τοίχου οφείλονται στο γεγονός ότι η βελτίωση του εδάφους έγινε μόνο 

σε μία ζώνη 20 m πίσω από τον τοίχο.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργών τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυροόσεως βρίσκονται σε 

σχετική συμφωνία με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά της διατομής D κατά το 

σεισμό Kushiro-Oki (1993), όπου αναφέρονται μηδενικές οριζόντιες μετατοπίσεις και 

καθιζήσεις του τοίχου.
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4.5 Περιστατικό 5: Λιμάνι Hakodate (Japan), Θέση Benten No 6

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.5.1 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Benten District, No 6. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 10.3 m, ενώ το ύψος του θαλασ

σινού νερού είναι Hw = 8 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 2.3 m. Το βάθος 

θεμελίωσης του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 6 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου 

αγκυρώσεως είναι Lanc = 13 m.

Στο σχήμα 4:5.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση Benten District, No. 6. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλικών, 

τον πασσαλότοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

SAND_4
SAND_3
SAND_2
SAND1
VA/ATFR

Σχήμα 4.5.1: Περιστατικό 5: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε τέσσερα στρώματα: 

(α) από 2.3 m ως -20 m : Άμμος 1

(β) από -20 m ως -28 m : Άμμος 2

(γ) από -28 m ως -38 m: Άμμος 3

(δ) από -38 m ως -40 m: Άμμος 4
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Στον πίνακα 2.5.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των τεσσάρων στρώσεων.

Τοίχος

Στον πίνακα 4.5.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του πασσαλο

τοίχου, του αγκυρίου και του καλωδίου αγκυρώσεως. Ο πασσαλότοιχος αποτελείται 

από μία διατομή SSP IVA και είναι εγκιβωτισμένος μέχρι βάθος -14 m. Το αγκύριο 

αποτελείται από μία διατομή SSP -ΙΑ και εκτείνεται από το υψόμετρο των 1 m μέχρι 

το βάθος -6 m. Το καλώδιο αγκυρώσεως τοποθετείται σε απόσταση 1.6 m.

Πίνακας 4.5.1 Ιδιότητες δομικών στοιχείων.

Πασσαλότοιχος

Τύπος SSP IVA

Ροπή αδρανείας (m4) 8.6 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.20 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0306

Αγκύριο

Τύπος SSP -IA

Ροπή αδρανείας (m4) 3.7 10'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.2 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0240

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1.4 1011

Ακτίνα (m) 0.042
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0.2

Σχήμα 4.5.2: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983) : (α) επιτάχυνση και (β) 

ταχύτητα

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.5.2 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την αποσυ

νέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Nihonkai-Chubu (1983).

4-36
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



Μετατόπιση, m

Σχήμα 4.5.3: Περιστατικό 5: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t = 

28 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.5.3 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά την 

χρονική στιγμή t = 28 sec, κατά την οποία διακόπηκε η ανάλυση λόγω μεγάλης 

παραμόρφωσης του καννάβου. Επίσης, στο σχήμα 4.5.4 παρουσιάζονται τα ίδια 

αποτελέσματα υπό μεγέθυνση και στο σχήμα 4.5.5 παρουσιάζεται η κατανομή της 

οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του τοίχου, του 

αγκυρίου και του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 28 sec. 

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 5.2 m προς την θάλασσα, δηλαδή περίπου όση και 

η παρατηρηθείσα στον τοίχο. Σημειώνεται ότι, σε τόσο σημαντικές παραμορφώσεις 

της γεωμετρίας του καννάβου, η τελική τιμή της μόνιμης παραμόρφωσης είναι 

ευαίσθητη σε τυχηματικές λεπτομέρειες πολλών παραγόντων (όπως π.χ. της κατα

νομής των ιδιοτήτων, διαμόρφωσης του καννάβου, του περιεχομένου της σεισμικής 

δόνησης, της μεθόδου ανάλυσης, κλπ) και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβλεψθεί 

με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι μία τόσο καλή συμφωνία της αριθμητικής ανάλυσης με τις 

επιτόπου μετρήσεις για τόσο μεγάλες παραμορφώσεις θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

τυχαία. Για τόσο μεγάλες παραμορφώσεις, η επιβεβαίωση του προσομοιώματος 

γίνεται από το γεγονός ότι η αναλυτική μετατόπιση και η παρατηρηθείσα μετατόπιση 

είναι στην ίδια περιοχή τιμών, και όχι από την απόλυτη συμφωνία των τιμών των δύο 

μεθόδων.
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Μετατόπιση, m

Β -5.00E+00 
“ -4.50E+00 
™ -4.00E+00 
— -3.50E+00 
|j -3.00E+00 
R -2.50E+00 
y -2.00E+00

Σχήμα 4.5.4: Περιστατικό 5: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και στο 

σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 28 

sec.

Σχήμα 4.5.5: Περιστατικό 5: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 28 sec.
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Σχήμα 4.5.6: Περιστατικό 5: (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά 

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατό 

πιση του πασσάλου και αγκυρίου.
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2

Σχήμα 4.5.7: Περιστατικό 5: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

II οριζόντια μετατόπιση στην κεφαλή του αγκυρίου είναι επίσης περίπου 5.3 m. Οι 

οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι 3.8 m και στη βάση του αγκυ

ρίου 3.45 m.

Στα σχήματα 4.5.6α και 4.5.6β παρουσιάζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της 

οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη 

καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.40 m, ενώ η μόνιμη καθίζηση του αγκυρίου 

είναι περίπου 1 m. Στο σχήμα 4.5.7 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας 

μετατόπισης και καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά 

μακριά (110 m) από τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί προσεγγιστι- 

κά ως «ελεύθερο πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» 

είναι περίπου 1.10 m, ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.20 m.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργών τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυριοσεως στο λιμένα 

Hakodate, στη θέση Benten No 6, βρίσκονται σε συμφωνία με την παρατηρηθείσα 

συμπεριφορά του πασσαλότοιχου κατά το σεισμό Hokaido-Nansei-Oki (1993).
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4.6 Περιστατικό 6: Λιμάνι Ishinomaki (Japan), Θέση Shiomi D

Ανάλυση του ιστορικού περιστατικού

Στο σχήμα 2.6.2 παρουσιάζεται η γεωμετρία της διατομής του πασσαλότοιχου στη 

θέση Shiomi D. Ο τοίχος έχει ύψος Η = 7.5 m, ενώ το ύψος του θαλασσινού νερού 

είναι Hw = 4.5 m. Άρα το ελεύθερο ύψος του τοίχου είναι 3 m. Το βάθος θεμελίωσης 

του τοίχου αντιστήριξης είναι Demb = 5.5 m. Επίσης, το μήκος της ράβδου αγκυρώσε- 

ως είναι Lanc = 20.8 m.

Στο σχήμα 4.6.1 παρουσιάζεται η διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος 

στη θέση D, της αποβάθρας Shiomi. Το προσομοίωμα περιλαμβάνει τις ζώνες υλι

κών, τον πασσαλότοιχο, το αγκύριο και το καλώδιο αγκυρίου.

llSANDY_SILT
■ sand 
□ water

Σχήμα 4.6.1: Περιστατικό 6: Διακριτοποίηση του αριθμητικού προσομοιώματος, ζώ

νες υλικών, πασσαλότοιχος, αγκύριο και καλώδιο αγκυρίου.

Έδαφος

Το εδαφικό προφίλ διαχωρίζεται σε δύο στρώματα:

(α) από 3 m ως -12 m: Άμμος 1 (μέση ως λεπτή)

(β) από -12 m ως -40 m: Αμμώδης ιλύς 2

και τη λιθορριπή πίσω από τον τοίχο και εμπρός από το αγκύριο.

Στον πίνακα 2.6.1 συνοψίζονται οι ιδιότητες των υλικών των δύο στροδσεων και της 

λιθορριπής.
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Τοίχος

Στο πίνακα 4.6.1 δίδονται οι ιδιότητες των δομικών στοιχείων του πασσαλότοιχου και 

του συστήματος αγκυρώσεως. Ο πασσαλότοιχος κατασκευάσθηκε από διατομή Nip

pon FSP3A και το αγκύριο από διατομή Nippon FSP2. Το συνολικό ύψος του πασσα- 

λότοιχου είναι 13 m, το υψόμετρο εγκιβωτισμού -10 m και το μήκος εγκιβωτισμού 

5.5 m. Το συνολικό (εγκιβωτισμένο) ύψος του αγκυρίου είναι 4 m. Η απόσταση μετα

ξύ των καλωδίων αγκυρώσεως δεν είναι γνωστή και λαμβάνεται 2 m.

Πίνακας 4.6.1 Ιδιότητες δομικών στοιχείων.

Πασσαλότοιχος

Τύπος FSP3A

Ροπή αδρανείας (m4) 2.281 10'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.20 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0186

Αγκύριο

Τύπος FSP2

Ροπή αδρανείας (m4) 0.874 ΙΟ'4

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 2.2 10"

Εμβαδόν (m2) 0.0153

Καλώδιο

Μέτρο Ελαστικότητας Young (kPa) 1. 10"

Ακτίνα (m) 0.10

4-42
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



Σχήμα 4.6.2: Σεισμική διέγερση στη βάση του προσομοιώματος από αποσυνέλιξη 

της καταγραφής κατά το σεισμό Miyagi - ken Oki (1978) : (α) επιτάχυνση και (β) 

ταχύτητα.

Σεισμική διέγερση

Στο σχήμα 4.6.2 παρουσιάζεται η οριζόντια σεισμική διέγερση (με τη μορφή της επι

τάχυνσης και ταχύτητας), η οποία ενεργεί κάθετα στο μήκος του τοίχου και εφαρμό

ζεται στη βάση του προσομοιώματος. Η σεισμική διέγερση προέκυψε από την αποσυ

νέλιξη της καταγραφής κατά το σεισμό Miyagi - ken Oki (1978).
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Μετατόπιση, m
-7.00Ε-01
-6.00Ε-01
-5.00Ε-01 
-4.00Ε-01 
-3.00Ε-01 
-2.00Ε-01 
-1.00Ε-01 
Ο.ΟΟΕ+ΟΟ 
1.00Ε-01

Σχήμα 4.6.3: Περιστατικό 6: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης κατά τον χρόνο t = 

20 sec.

Αποτελέσματα

Στο σχήμα 4.6.3 παρουσιάζονται η κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και 

η παραμορφωμένη γεωμετρία του συστήματος εδάφους - τοίχου - αγκυρίου κατά την 

χρονική στιγμή t = 20 sec. Επίσης, στο σχήμα 4.6.4 παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέ

σματα υπό μεγέθυνση στην περιοχή του τοίχου και στο σχήμα 4.6.5 παρουσιάζεται η 

κατανομή της οριζόντιας μόνιμης μετατόπισης και η παραμορφωμένη γεωμετρία του 

τοίχου, του αγκυρίου και του καλωδίου αγκυρώσεως κατά την χρονική στιγμή t = 20 

sec.

Παρατηρείται ότι η μέγιστη οριζόντια μόνιμη μετατόπιση του τοίχου λαμβάνει χώρα 

στην κεφαλή του και είναι περίπου 0.65 m προς την θάλασσα. Η οριζόντια μετατό

πιση στην κεφαλή του αγκυρίου και κατά μήκος του καλωδίου αγκυρώσεως είναι 

επίσης περίπου 0.67 m. Οι οριζόντιες μετατοπίσεις στη βάση του πασσάλου είναι 

0.43 m και στη βάση του αγκυρίου 0.48 m. Στα σχήματα 4.6.6α και 4.6.6β παρουσιά

ζονται αντίστοιχα οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και καθίζησης του 

πασσάλου και του αγκυρίου. Η μόνιμη καθίζηση του πασσάλου είναι περίπου 0.15 m, 

ενώ η μόνιμη καθίζηση του αγκυρίου είναι περίπου 0.15 m.
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-6.00E-01
-5.00E-01
-4.00E-01
-3.00E-01
-2.00E-01
-1.00E-01
O.OOE+OO

Μετατόπιση, m

Σχήμα 4.6.4: Περιστατικό 6: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο έδαφος και στο 

σύστημα πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 20 

sec.

Σχήμα 4.6.5: Περιστατικό 6: Κατανομή της μόνιμης μετατόπισης στο σύστημα 

πασσαλότοιχου, καλωδίου και πασσάλου αγκυρίου κατά τον χρόνο t = 20 sec.
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Σχήμα 4.6.6: Περιστατικό 6: (α) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του πασσά

λου (β) Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση του αγκυρίου (γ) Οριζόντια μετατόπι

ση του πασσάλου και αγκυρίου.
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Σχήμα 4.6.7: Περιστατικό 6: Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση της επιφάνειας 

του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο.

Στο σχήμα 4.6.7 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες της οριζόντιας μετατόπισης και 

καθίζησης της επιφάνειας του αντιστηριζομένου εδάφους αρκετά μακριά (110 m) από 

τον τοίχο. Η θέση αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί προσεγγιστικά ως «ελεύθερο 

πεδίο». Η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση του «ελεύθερου πεδίου» είναι περίπου 0.24 

m, ενώ η μόνιμη καθίζηση είναι περίπου 0.06 m.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης με τη μέθοδο ενεργών τάσεων του 

συστήματος εδάφους - πασσαλοτοίχου - συστήματος αγκυρώσεως βρίσκονται σε 

σχετική συμφωνία με την παρατηρηθείσα συμπεριφορά της διατομής C κατά το 

σεισμό Miyagi - ken Oki (1978), όπου η μέση μετατόπιση σε όλες τις διατομές είναι 

περίπου 0.60 m (βλέπε σχήμα 2.6.5). Η παρατηρηθείσα καθίζηση της κεφαλής του 

τοίχου είναι 0.1 m.

4-47
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



Συμπεράσματα της Ανάλυσης Ιστορικών Περιστατικών

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάσθηκαν οι σεισμικές αναλύσεις των έξι ιστορικών 

περιστατικών της συμπεριφοράς λιμενικών πασσαλοτοίχων. Για τα ιστορικά 

περιστατικά 1 και 2 οι αναλύσεις είναι περισσότερο ακριβείς καθόσον υπήρχαν 

διαθέσιμα εργαστηριακά δεδομένα για την ανακυκλική αντοχή των αμμωδών εδαφών 

στις δύο διατομές που εξετάσθηκαν. Για τα υπόλοιπα ιστορικά περιστατικά υπήρχαν 

διαθέσιμα δεδομένα των αριθμών κρούσεων διείσδυσης της δοκιμής SPT και της 

κοκκομετρικής ανάλυσης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της 

ανακυκλικής αντοχής. Επίσης, για όλα τα .ιστορικά περιστατικά πλην του 

Περιστατικού 5, υπήρχαν επιτόπου (ή σχετικά κοντινές) σεισμικές καταγραφές της 

δόνησης. Για το Περιστατικό 5, χρησιμοποιήθηκε προσεγγιστικά ως διέγερση μία 

ιστορική καταγραφή με σεισμικό μέγεθος και τιμή μέγιστης ταχύτητας παρόμοια με 

εκείνα του πραγματικού σεισμού.

Από τη σύγκριση των αριθμητικών προβλέψεων με την καταγραφείσα συμπεριφορά 

σε έξι ιστορικά περιστατικά προκύπτει ικανοποιητική συμφωνία ως προς τις μόνιμες 

οριζόντιες μετατοπίσεις και καθιζήσεις τόσο για τις περιπτώσεις σοβαρών σεισμικών 

βλαβών (Περιστατικά 1, 3, 5, και 6) όσο και για τις περιπτώσεις καλής συμπεριφοράς 

λόγω βελτιώσεως του εδάφους (Περιστατικά 2 και 4).
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5. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5.1. Σχεδιασμός με κριτήριο την επιτελεστικότητα

Η σύγχρονη φιλοσοφία αντισεισμικού σχεδιασμού λιμενικών κατασκευών βασίζεται 

στην επιτελεστικότητα, δηλαδή στην αντίληψη ότι (α) οι μετατοπίσεις του εδάφους 

και οι μετατοπίσεις/παραμορφώσεις των εύκαμπτων τοίχων αντιστηρίξεως αποτελούν 

το κύριο κριτήριο σχεδιασμού και (β) μία περιορισμένη τιμή μόνιμης παραμόρφωσης 

είναι αποδεκτή με βάση προκαθορισμένα κριτήρια συμπεριφοράς. Στη εργασία αυτή 

υιοθετούνται μερικές αρχές από τη βασική φιλοσοφία του Ιαπωνικού και άλλων διε

θνών κανονισμών αντισεισμικού σχεδιασμού λιμενικών κατασκευών (PIANC 2001).

5.2. Σεισμός Σχεδιασμού

Δύο επίπεδα σεισμικής δόνησης χρησιμοποιούνται για τον σχεδίασμά, ονομαστικά το 

επίπεδο EQ1 και το επίπεδο EQ2, με σκοπό:

(α) να εξασφαλισθεί ένα καθορισμένο επίπεδο ασφάλειας και λειτουργικότητας 

για την κατηγορία EQ1.

(β) να προσδιορισθεί ο βαθμός και ο τύπος των σεισμικών βλαβών για την 

κατηγορία EQ2.

Τα χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών σεισμικής δόνησης δίδονται στον πίνακα 

5.1. Η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο κριτηρίων σχεδιασμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

για περιοχές μέτριας ή υψηλής σεισμικότητας, όπου π.χ. η ικανοποίηση του κριτηρίου 

EQ2 είναι δυνατόν να μην ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας ή αδιάκοπης 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος του κριτηρίου EQ 1. Παρομοίως, η 

ικανοποίηση του κριτηρίου EQ1 δεν επαρκεί για την εξασφάλιση του επιπέδου 

επιτελεστικότητας του κριτηρίου EQ2. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι υψηλές εντάσεις 

της σεισμικής διέγερσης του κριτηρίου EQ2, δεν καθορίζουν απαραίτητα τον 

σχεδίασμά του λιμενικού κρηπιδοτοίχου, καθώς οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας του 

κριτηρίου EQ1 είναι δυνατόν να είναι επικρατέστερες.
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Πίνακας 5.1: Σεισμός σχεδνασμού.

ΣΕΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
EQ1 Σεισμικές δονήσεις που είναι αρκετά πιθανόν ότι θα συμβούν 

κατά τη διάρκεια της ζωής της κατασκευής.

Η τυπική πιθανότητα υπέρβασης είναι 50%. Για διάρκεια 
κατασκευής Τ = 50 χρόνια, η περίοδος επαναφοράς είναι 
Τι = 75 χρόνια

EQ2 Σεισμικές δονήσεις με, τυπικά, πολύ υψηλή ένταση που, όμως 
συνδέονται με σπάνια σεισμικά συμβάντα.

Η τυπική πιθανότητα υπέρβασης είναι 10%. Για διάρκεια 
κατασκευής Τ = 50 χρόνια, η περίοδος επαναφοράς είναι 
Τ2= 475 χρόνια.

5.3 Επίπεδο σεισμικών βλαβών

Το αποδεκτό επίπεδο σεισμικών βλαβών καθορίζεται ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες 

χρήσης της κατασκευής και είναι δυνατόν να προσδιορισθεί από άποψη δομικών 

βλαβών και λειτουργικότητας κατά τον πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2: Αποδεκτά επίπεδα σεισμικών βλαβών.

ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΒΔΑΒΩΝ

Δομικές Λειτουργικές

Επίπεδο Βλάβης D1: 
Διατήρηση της 
λειτου ργ ικότητας

Ελάχιστες ή καθόλου βλάβες Ελάχιστη ή καθόλου 
απώλεια λειτουργικότητας

Επίπεδο Βλάβης D2 
Επιδιορθώσιμες βλάβες

Βλάβες λόγω περιορισμένης 
ανελαστικής συμπεριφοράς 
με μόνιμες παραμορφώσεις 

αλλά επιδιορθώσιμες

Σύντομη ή μέτριας διάρκειας 
απώλεια λειτουργικότητας 

για επισκευές

Επίπεδο Βλάβης D3 
Σχεδόν κατάρρευση

Εκτεταμένες βλάβες, 
σχεδόν σε κατάσταση 

κατάρρευσης

Μακρόχρονη ή πλήρης 
απώλεια λειτουργικότητας

Επίπεδο Βλάβης D4 
Κατάρρευση

Πλήρης απώλεια 
της κατασκευής

Πλήρης απώλεια 
λειτουργικότητας
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5.4 Σπουδαιότητα κατασκευής

Η σπουδαιότητα των κατασκευών προσδιορίζεται με τα κριτήρια που περιγράφονται 

στον πίνακα 5.3.

Πίνακας 5.3: Σπουδαιότητα λιμενικών κατασκευών.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σπουδαιότητα Σ4 1. Κρίσιμες κατασκευές λόγω κινδύνου εκτεταμένης 
απώλειας ζωής και υλικής ζημίας

2. Κρίσιμες κατασκευές την αντιμετώπιση της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης μετά τον σεισμό

3. Κρίσιμες κατασκευές που διαχειρίζονται επικίνδυνα / 
τοξικά υλικά

4. Κρίσιμες κατασκευές, των οποίων αν διακοπεί η 
λειτουργία, θα υπάρξουν καταστροφικά αποτελέσματα 
στη οικονομία και το κοινωνικό περιβάλλον

5. Κρίσιμες κατασκευές για θέματα εθνικής ασφαλείας

Σπουδαιότητα Σ3 Σημαντικές κατασκευές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
Σ4 ή κατασκευές που είναι πολύ δύσκολο να 
επισκευασθούν.

Σπουδαιότητα Σ2 Συνήθεις κατασκευές

Σπουδαιότητα ΣΙ Μικρές, εύκολα επιδιορθώσιμες κατασκευές

5.5 Βαθμίδα επιτελεστικότητας

Η επιθυμητή βαθμίδα επιτελεστικότητας προσδιορίζεται με βάση τη σπουδαιότητα 

της κατασκευής από τον πίνακα 5.4 και το σχήμα 5.1. Οι διάφορες βαθμίδες 

επιτελεστικότητας αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα σεισμικής βλάβης για τις δύο 

σεισμικές εντάσεις σχεδιασμού EQ1 και EQ2.
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Πίνακας 5.4: Βαθμίδες επιτελεστικότητας (PIANC 2001).

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σεισμός Σχεδιασμού

Ένταση σεισμού EQ1 Ένταση σεισμού EQ2

ΒΑΘΜΙΔΑ S 
(Κατασκευές Σ4)

D1: Διατήρηση της 
λειτουργικότητας

D1: Διατήρηση της 
λειτου ργικότητας

ΒΑΘΜΙΔΑ A 
(Κατασκευές Σ4, Σ3)

D1: Διατήρηση της 
λειτουργικότητας

D2: Επιδιορθώσιμες βλάβες

ΒΑΘΜΙΔΑ Β 
(Κατασκευές Σ3, Σ2)

D1: Διατήρηση της 
λειτουργικότητας

D3: Σχεδόν κατάρρευση

ΒΑΘΜΙΔΑ C 
(Κατασκευές Σ2, ΣΙ)

D2: Επιδιορθώσιμες βλάβες D4: Κατάρρευση

LEVEL OF DESIGN EARTHQUAKE

Σχήμα 5.1: Σχηματικό διάγραμμα της επιτελεστικότητας της κατασκευής στις 
βαθμίδες S, A , Β και C (PIANC 2001).
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5.6 Κριτήρια σεισμικής βλάβης για εύκαμπτους τοίχους αντιστηρίξεως

Οι παράμετροι που καθορίζουν τα κριτήρια σεισμικής βλάβης για εύκαμπτους 

τοίχους αντιστηρίξεως περιγράφονται στο σχήμα 5.2. Τα κριτήρια δίνονται υπό 

μορφή:

1. παραμένουσας οριζόντιας μετατόπισης u / Η και στροφής του τοίχου

2. διαφορικών καθιζήσεων και στροφής της επιφάνειας του αντιστη- 

ριζόμενου εδάφους

3. διαφορικών καθιζήσεων και επιφανειακών ρωγμών στην περιοχή του 

αγκυρίου

4. τάσεων στον τοίχο

5. τάσεων στην ράβδο αγκύρωσης

6. τάσεων στο αγκύριο

Τα κριτήρια σεισμικής βλάβης για εύκαμπτους τοίχους που προτείνονται από την 

P1ANC (2001) δίνονται στον πίνακα 5.5. Σε κάθε επίπεδο σεισμικής βλάβης 

υπερισχύει το δυσμενέστερο από τα κριτήρια.

Η προτιμώμενη ακολουθία σεισμικής βλάβης των διαφόρων στοιχείων του 

συστήματος τοίχου - εδάφους — αγκυρίου θα πρέπει να καθορισθεί ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εφαρμογής. Αν η επισκευή ενός αγκυρίου είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί, τότε η ορθή ακολουθία σχεδιασμού είναι η εξής (PIANC 

2001):

1. Μετατόπιση του αγκυρίου

2. Διαρροή στ£)ν τοίχο πάνο) από τον πυθμένα

3. Διαρροή στφν τοίχο κάτω από τον πυθμένα

4. Διαρροή στο αγκύριο

5. Διαρροή στη ράβδο

Αν η αποκατάσταση του τοίχου είναι πιο δύσκολη από του αγκυρίου, η διαρροή του 

αγκυρίου θα πρέπει να προηγηθεί του τοίχου.
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Καθίζηση
Διαφορική καθίζηση 
Στροφή

Τάσεις στη ράβδο
^, και στις ενώσεις _,Τάσεις στον τοίχο Τάσεις στο αγκυριο

(β)

Σχήμα 5.2: Παράμετροι για τον καθορισμό των κριτηρίων σεισμικής βλάβης ενός 

εύκαμπτου διαφράγματος με αγκύριο (α) μετατοπίσεις και καθιζήσεις (β) τάσεις 

(PIANC 2001).

1. Μετατόπιση του αγκυρίου

Διαρροή του αγκυρίου

Σχήμα 5.3: Προτιμώμενη ακολουθία σεισμικής βλάβης ενός εύκαμπτου διαφράγμα

τος με αγκύριο (PIANC 2001).
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Μαζί με τα κριτήρια σεισμικής βλάβης για εύκαμπτους τοίχους που προτείνονται από 

την PIANC (2001) στον πίνακα 5.5, προτείνονται και τρία νέα κριτήρια οριζόντιας 

μετατόπισης για επίπεδα σεισμικής βλάβης D2, D3 και D4. Συγκεκριμένα,

• Για επίπεδο σεισμικής βλάβης D2, uall < 0.030Η

• Για επίπεδο σεισμικής βλάβης D3, ual, < 0.050Η

• Για επίπεδο σεισμικής βλάβης D4, uaU > 0.050Η

Στον πίνακα 5.6 δίνεται ο πλέον κατάλληλος τύπος ανάλυσης ανάλογα με κάθε 

επίπεδο επιτελεστικότητας (PIANC 2001). Οι κατασκευές που σχεδιάζονται με 

υψηλότερα επίπεδα επιτελεστικότητας αναλύονται με πιο προχωρημένες μεθόδους. 

Οι απλουστευμένες μέθοδοι επαρκούν για προκαταρκτικό σχεδίασμά ή για μικρές 

σεισμικές εντάσεις.
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Πίνακας 5.5: Κριτήρια σεισμικής βλάβης για εύκαμπτους τοίχους αντιστηρίξεως του 

PIANC (2001) και προτεινόμενες τροποποιήσεις (Ντακούλας 2006).

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ

Επίπεδο
D1

Επίπεδο
D2

Επίπεδο
D3

Επίπεδο
D4

Τοίχος

Παραμένουσα οριζόντια 
μετατόπιση dw/H

dw/H<0.015 dw/H<0.030* dw/H<0.050* dw/H>0.050*

Παραμένουσα στροφή
δ,ν
(προς τη θάλασσα)

δ„ < 3°

Επιφανειακό στρώμα 
(apron)

Διαφορική καθίζηση 
επιφανειακού στρώματος

da<0.03-0.1m — —

Διαφορική καθίζηση 
επιφανειακού στρώματος 
και άλλων δομημάτων

d<0.3-0.7m —- — —-

Παραμένουσα στροφή δ3 
(προς τη θάλασσα)

5a < 2°-3° ....

Μεγίστη απόκριση 
/παραμόρφωση

Τοίχος πάνω από τον 
πυθμένα

Ελαστική Πλαστική (< όριο 
πλαστιμότητας)

Πλαστική ( < όριο 
πλαστιμότητας)

Πλαστική ( > όριο 
πλαστιμότητας)

Τοίχος κάτω από τον 
πυθμένα

Ελαστική Ελαστική Πλαστική (< όριο 
πλαστιμότητας)

Πλαστική ( > όριο 
πλαστιμότητας)

Ράβδος αγκύρωσης Ελαστική Ελαστική Πλαστική (< όριο 
πλαστιμότητας)

Πλαστική (> όριο 
πλαστιμότητας)

Αγκύριο Ελαστική Ελαστική Πλαστική (< όριο 
πλαστιμότητας)

Πλαστική ( > όριο 
πλαστιμότητας)

dw = Παραμένουσα οριζόντια μετατόπιση τοίχου 
δνν = Παραμένουσα στροφή δ προς τη θάλασσα 
da = Διαφορική καθίζηση επιφανειακού στρώματος 
δ3 = Παραμένουσα στροφή δ προς τη θάλασσα 
Η = Ύψος του τοίχου
* = προτεινόμενες τροποποιήσεις του κριτηρίου οριζόντιας μετατόπισης
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Πίνακας 5.6: Τύποι ανάλυσης και αντίστοιχα επίπεδα επιτελεστικότητας (Ντακού- 
λας 2006).

Επίπεδο επιτελεστικότητας

C Β A S

Απλουστευμένη 
δυναμική ανάλυση

Σχεδιασμός κατά Ebeling- 
Morison και υπολογισμός 
μετατοπίσεων κατά 
Newmark.

Τελικός
σχεδιασμός

Προκαταρκτικός 
σχεδιασμός ή 
χαμηλή
σεισμική ένταση

Προκαταρκτικός 
σχεδιασμός ή 
χαμηλή
σεισμική ένταση

Προκαταρκτικός 
σχεδιασμός ή 
χαμηλή σεισμική 
ένταση

Απλουστευμένη 
δυναμική ανάλυση

Σχεδιασμός κατά Ebeling- 
Morison και υπολογισμός 
μετατοπίσεων με βάση 
αποτελέσματα παραμετρικών 
αναλύσεων.

Τελικός
σχεδιασμός

Προκαταρκτικός 
σχεδιασμός ή 
χαμηλή
σεισμική ένταση

Προκαταρκτικός 
σχεδιασμός ή 
χαμηλή σεισμική 
ένταση

Δυναμική ανάλυση

Υπολογισμός μετατοπίσεων 
και τάσεων με προχωρημένη 
αριθμητική ανάλυση

Τελικός
σχεδιασμός

Τελικός
σχεδιασμός
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται μία απλοποιημένη μέθοδος ανάλυσης που βασίζεται 

στα αποτελέσματα μίας παραμετρικής ανάλυσης που έγινε στα πλαίσια μίας ερευνη

τικής εργασίας για την Γ.Γ.Ε.Τ (Ντακούλας και Ευαγγέλου 2006). Εν συνεχεία δίνε

ται ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου.

Στάδιο I - Κριτήρια σχεδιασμού

1. Προσδιορίζονται τα δύο επίπεδα σεισμικού σχεδιασμού EQ1 και EQ2 με 

βάση τα σεισμολογικά δεδομένα (βλέπε πίνακα 5.1).

2. Από τον πίνακα 5.3 προσδιορίζεται η σπουδαιότητα της κατασκευής (ΣΙ, Σ2, 

Σ3, Σ4).

3. Από τον πίνακα 5.4 προσδιορίζεται η βαθμίδα της επιτελεστικότητας (S, A, Β, 

C).

4. Από τον πίνακα 5.5 προσδιορίζεται το επίπεδο της αποδεκτής σεισμικής 

βλάβης υπό μορφή παραμένουσας οριζόντιας μετατόπισης της κεφαλής του 

εύκαμπτου τοίχου.

Στάδιο 2 - Βασικός σχεδιασμός κατά Ebeliiig - Morison

Ο βασικός σχεδιασμός του τοίχου αντιστηρίξεως γίνεται με τη μέθοδο Ebeling- 

Morison (1993), όπου προσδιορίζονται το βάθος εγκιβωτισμού, η διατομή του εύ

καμπτου τοίχου, η διατομή της ράβδου του αγκυρίου και οι διαστάσεις του αγκυρίου.

Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

1. Σχεδιάζεται το αγκυρωμένο διάφραγμα για στατικές συνθήκες.

2. Επιλέγονται οι ψευδο-στατικές επιταχύνσεις σχεδιασμού ah = khg και

«ν = Ks

3. Υπολογίζεται η ενεργός ώθηση που ασκείται στη πίσω πλευρά του τοίχου με 

τη μέθοδο Mononobe-Okabe, θεωρώντας ολόκληρο το ύψος του τοίχου.
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Σχήμα 6.1: Τυπική μορφή αγκυρωμένου διαφράγματος και δυνάμεις εδάφους, ύδα- 

τος και ράβδου αγκυρίου (PIANC 2001).

4. Υπολογίζεται η παθητική ώθηση που ασκείται στη μπροστινή πλευρά του 

τοίχου με τη μέθοδο Mononobe-Okabe.

5. Υπολογίζεται το ελάχιστο βάθος διείσδυσης με βάση την ισορροπία ροπών ως 

προς το σημείο της σύνδεσης της ράβδου αγκύρωσης στον τοίχο.

6. Υπολογίζεται η απαιτούμενη αντίσταση της αγκυρώσεως λαμβάνοντας ορι

ζόντια ισορροπία των δυνάμεων επί του τοίχου, περιλαμβανόμενων και όλων 

των πιέσεων του ύδατος.

7. Υπολογίζεται η κατανομή των καμπτικών ροπών καθ’ ύψος του τοίχου.

8. Υπολογίζεται η καμπτική ροπή σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τον συντε

λεστή απομείωσης (σχήμα 6.2) κατά Rowe (1952).

9. Επιλέγεται δύναμη σχεδιασμού της ράβδου αγκύρωσης ίση προς 130% αυτής 

που υπολογίσθηκε στο βήμα 6.
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10. Υπολογίζεται το μέγεθος του αγκυρίου, με θεώρηση των παθητικών και 

ενεργητικών ωθήσεων και των πιέσεων πόρων που ασκούνται στις δύο 

πλευρές του αγκυρίου.

11. Επιλέγεται η απόσταση του αγκυρίου από το διάφραγμα, ώστε η ζώνη παθη

τικής αστοχίας μπροστά από το αγκύριο να μην βρίσκεται εντός της ζώνης 

σεισμικής ενεργητικής αστοχίας του διαφράγματος (σχήμα 6.1).

12. Ελέγχονται τα αποτελέσματα της ανακατανομής της υπερπίεσης ύδατος 

πόρων στην ευστάθεια του τοίχου.

5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 30 40 80 80 70 80 100 160 200

Value of in [^] per limning foot <rf wall

Σχήμα 6.2: Συντελεστής διόρθωσης της καμπτικής ροπής σχεδιασμού κατά Rowe (1952). 

Ε = μέτρο ελαστικότητας τοίχου, 7= ροπή αδρανείας διατομής τοίχου (PLANC 2001).

Ισοδύναμο ειδικό βάρος

Σημειώνεται ότι τα εδάφη στο σχήμα 6.1 έχουν διαφορετικά ειδικά βάρη. Υπενθυμίζεται 

όμως ότι η μέθοδος Mononobe-Okabe ισχύει για ομοιόμορφο ειδικό βάρος. Για τον λόγο 

αυτό υπολογίζεται ένα ισοδύναμο ειδικό βάρος υπό άνωση γε που δίδεται από την σχέση

, ΧβΜ + ^emb ^emb ) //: 1 \
% + (<>Λ>
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Ισοδύναμος σεισμικός συντελεστής

Ο ισοδύναμος σεισμικός συντελεστής ke αντιστοιχεί σε μία ψευδο-στατική 

επιτάχυνση. Ο συντελεστής ke δεν είναι πάντα ίσος με amax / g, αλλά βασίζεται σε 

εμπειρικά δεδομένα και απαιτεί αρκετή κρίση του μηχανικού. Δίνεται από τη σχέση:

Κ = / \1/3
a..

9

«max < 0-2tf 

«max > 0.2^

(6.2)

Όταν το αντιστηριζόμενο έδαφος αποτελείται από μία πλήρως κορεσμένη εδαφική 

μάζα που ευρίσκεται σε αστοχία κατά Mononobe-Okabe, η οριζόντια αδρανειακή 

δύναμη είναι ανάλογη του κορεσμένου ειδικού βάρους ηια1 και η κατακόρυφη 

δύναμη της βαρύτητας είναι ανάλογη του ειδικού βάρους υπό άνωση jb. Στην 

περίπτωση αυτή ο σεισμικός συντελεστής μεταβάλλεται ως εξής:

Κ=—Κ (6.3)
7»

Στάδιο 3 - Υπολογισμός των μονίμων παραμορφώσεων

Ο υπολογισμός των μονίμων παραμορφώσεων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των 

παραμετρικών αναλύσεων με τη μέθοδο ενεργών τάσεων. Ο υπολογισμός των μετα

τοπίσεων γίνεται ως εξής:

1. Υπολογίζεται η επιτάχυνση a4max σε βάθος -40 m ως εξής:

«Amax = «max rd (6.4)

όπου amax είναι μέγιστη επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους και rd είναι 

ένας συντελεστής μείωσης που λαμβάνεται από το σχήμα 6.3 ως συνάρτηση 

του βάθους και του μεγέθους Mw του σεισμού σχεδιασμού (Idriss 1999).
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2. Υπολογίζεται η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση «, της κεφαλής του εύκαμπτου 

τοίχου αντιστηρίξεως από το σχήμα 6.5(a) για επιτάχυνση στη βάση του 

σχηματισμού ίση προς abmm και σχετική πυκνότητα του αντιστηριζόμενου 

εδάφους και εδάφους θεμελιώσεως ίση προς Dr. Η σχέση μεταξύ της 

σχετικής πυκνότητας D., του διορθωμένου αριθμού κτύπων κρουστικής 

διείσδυσης Λζ60 και της διαμέτρου D50 δίδεται στο σχήμα 6.4. Για D50=0.5 

mm, η μόνιμη οριζόντια μετατόπιση μ, της κεφαλής του εύκαμπτου τοίχου 

δίδεται από το σχήμα 6.5(β) για επιτάχυνση στη βάση του σχηματισμού ίση 

προς abmm και διορθωμένο αριθμό κτύπων της κρουστικής διείσδυσης Λζ 60.

3. Υπολογίζεται ο συντελεστής διόρθωσης για το βάθος εγκιβωτισμού CD από 

το σχήμα 6.6 για λόγο D/DMO, όπου D = Demb = το πραγματικό βάθος 

εγκιβωτισμού του τοίχου, DMO = το ελάχιστο βάθος εγκιβωτισμού του τοίχου 

υπολογισμένο με σεισμικές δράσεις κατά Mononobe-Okabe.

4. Υπολογίζεται ο συντελεστής διόρθωσης για το μήκος της ράβδου αγκύρωσης

C, από το σχήμα 6.7 για λόγο Lan / , όπου Lan = το πραγματικό μήκος της

ράβδου αγκύρωσης, = το ελάχιστο μήκος της ράβδου αγκύρωσης

υπολογισμένο με σεισμικές δράσεις κατά Mononobe-Okabe.

5. Υπολογίζεται ο συντελεστής διόρθωσης Cs για το πλάτος της ζώνης 

βελτίωσης S του αντιστηριζόμενου εδάφους από το σχήμα 6.8 για το λόγο 

S /(Η + D), όπου Η = το ύψος και D = το βάθος εγκιβωτισμού του τοίχου. 

Δηλαδή, γίνεται η παραδοχή ότι στο πλάτος S η αντίσταση κρουστικής 

διείσδυσης είναι Ν\ ω , ενώ στο υπόλοιπο αντιστηριζόμενο έδαφος είναι Λ7,°60,

όπου Ν°60<Ν'160. Εν συνεχεία υπολογίζεται ο συντελεστής C* από τη σχέση:

C, =1 + ^-1)
Μ,

(6.5)
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όπου u0, w, είναι η μόνιμες μετατοπίσεις του τοίχου αν όλο το πλάτος του 

αντιστηριζόμενου τοίχου έχει αντιστάσεις κρουστικής διείσδυσης iV,°60 και 

Νιι ω , αντίστοιχα. Αν δεν γίνει βελτίωση του εδάφους ή αν S /(Η + D) >6, 

τότε Cs = 1.

6. Η μόνιμη μετατόπιση υπολογίζεται ως εξής:

uf = u] CL CD Cs (6.6)

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Acceleration Reduction Coefficient, rp

Σχήμα 6.3: Συντελεστής μείωσης της μέγιστης επιτάχυνσης με το βάθος κατά Tdriss 

(1999).
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crvo'= 98 kPa, Energy Ratio = 60% (Cubrinoski and Ishihara, 1999)

20 40 60 80 100
Relative Density Dr, %

Σχήμα 6.4: Εμπειρική συσχέτιση των Cubrinovski and Ishihara (1999) μεταξύ της 

σχετικής πυκνότητας Dr και του διορθωμένου αριθμού κτύπων κρουστικής διείσδυσης

Νιβ0 = (98/σ')1'2 Ν για διάμετρο κόκκων D5o= 0.15, 0.35, 0.5, 1, 2, και 10 mm (σ'0 = 98 

kPa, ποσοστό ενέργειας 60 %).
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160

Σχήμα 6.5(a): Μόνιμη οριζόντια μετατόπιση της κεφαλής του εύκαμπτου τοίχου 
αντιστηρίξεως για διαφορετικές πυκνότητες Dr του αντιστηριζόμενου εδάφους και

εδάφους θεμελιώσεως και για επιτάχυνση στη βάση του σχηματισμού ίση προς abmax .

Σχήμα 6.5(β): Μόνιμη οριζόντια μετατόπιση της κεφαλής του εύκαμπτου τοίχου για 
διαφορετικές τιμές του αριθμού κτύπων κρουστικής διείσδυσης /V, m του αντιστηριζό- 

μενου εδάφους και εδάφους θεμελιώσεως και για επιτάχυνση στη βάση του σχηματισμού 
ίση προς ahmax (Παραδοχή: ΰ50 = 0.5 mm).
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2

Σχήμα 6.6: Επίδραση του βάθους εγκιβωτισμού του τοίχου στην οριζόντια μετατόπιση 

(D = το πραγματικό βάθους εγκιβωτισμού, DMO = το ελάχιστο βάθος εγκιβωτισμού 

υπολογισμένο με σεισμικές δράσεις κατά Mononobe-Okabe).
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Σχήμα 6.7: Συντελεστής διόρθωσης για την επίδραση του μήκους της ράβδου αγκύρωσης 

στην οριζόντια μετατόπιση (Lan = το πραγματικό μήκος της ράβδου αγκύρωσης και

LM° = το ελάχιστο μήκος της ράβδου αγκύρωσης υπολογισμένο με σεισμικές δράσεις 

κατά Mononobe-Okabe)
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1

0.8

Ο 0.6

0.4

0.2

1 2 3

Normalized Soil Improvement

4
S

H + D

5 6

Σχήμα 6.8: Συντελεστής διόρθωσης Cs για το πλάτος της ζώνης βελτίωσης S του

αντιστηριζόμενου εδάφους. (Η = το ύψος και D = το βάθος εγκιβωτισμού του 

τοίχου).
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Τα αποτελέσματα της απλοποιημένης μεθόδου υπολογισμού της μόνιμης οριζόντιας 

μετατόπισης της κεφαλής του τοίχου υφίστανται μία σειρά από περιορισμούς, οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητοί σε κάθε πιθανό χρήστη. Ο μηχανικός που σχεδιάζει 

ένα εύκαμπτο τοίχο αντιστήριξης, και χρειάζεται μία απλή μέθοδο εκτίμησης της μόνιμης 

μετατόπισης σε προκαταρκτικό στάδιο μελέτης, θα πρέπει με προσοχή και εξάσκηση 

αρκετής κρίσης να αξιολογήσει την ορθότητα των αποτελεσμάτων και την πιθανή 

αρνητική επίδραση των περιορισμών στον σχεδίασμά.

Οι περιορισμοί της μεθόδου είναι οι εξής:

1. Τα αποτελέσματα της παραμετρικής ανάλυσης έχουν ληφθεί με βάση συγκεκρι

μένες γεωμετρίες, στις οποίες ένα χαλαρό ή πυκνό στρώμα αμμώδους εδάφους 

(υλικό 1) πάχους 20 m υπέρκειται ενός άλλου πυκνού στρώματος αμμώδους 

εδάφους (υλικό 2) πάχους 20 m. Σε όλες τις γεωμετρίες το υλικό 1, με διαφορε

τικές κάθε φορά ιδιότητες, υπάρχει και στο αντιστηριζόμενο έδαφος και στο 

έδαφος θεμελιώσεως. Είναι επιθυμητή η επέκταση των παραμετρικών αναλύσεων 

σε περιπτώσεις όπου το έδαφος θεμελιώσεως και το αντιστηριζόμενο έδαφος 

αποτελούνται από διαφορετικά υλικά. Ο παράγοντας αυτός είναι ενδεχομένως 

δυνατόν να έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της μεθόδου.

2. Τα αποτελέσματα έχουν βασισθεί σε ένα συγκεκριμένο καταστατικό προσομοί- 

ωμα και επομένως υφίστανται τους περιορισμούς από τις πιθανές αδυναμίες του 

προσομοιώματος, όπως π.χ. πόσο ακριβές είναι το προσομοίωμα σε όλο το φάσμα 

των παραμορφώσεων, από τις πολύ μικρές ως τις πολύ μεγάλες. Κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής εργασίας επιχειρήθηκε η βελτίωση του προσομοιώματος στην 

πρόβλεψη των πολύ μικρών παραμορφιοσεων. Δυστυχώς όμως τα περιορισμένα 

χρονικά περιθώρια του προγράμματος δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του νέου 

καταστατικού προσομοιώματος, με αποτέλεσμα οι παραμετρικές αναλύσεις να 

γίνουν με το αρχικό προσομοίωμα. Τέλος, σημειώνεται ότι θα πρέπει να χρησιμο

ποιηθούν και άλλα καταστατικά προσομοιώματα σε αντίστοιχες παραμετρικές 

αναλύσεις.

6-12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



3. Οι συντελεστές διόρθωσης για την επίδραση του βάθους εγκιβωτισμού και της 

απόστασης του αγκυρίου βασίζονται σε σχετικά περιορισμένο αριθμό αναλύσεων. 

Χρειάζονται περεταίρω αναλύσεις για την αύξηση της αξιοπιστίας των προτεινό- 

μενων συντελεστών διόρθωσης.

4. Τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων βασίζονται μόνο σε τρεις ιστορικές 

καταγραφές σεισμών μεγέθους Mw = 6, 6.4 και 7.2, αντίστοιχα. Απαιτούνται 

περισσότερες σεισμικές διεγέρσεις και μεγαλύτερο εύρος σεισμικών μεγεθών Mw

(από 6 ως 8) ώστε να αντιπροσωπεύεται καλύτερα η διάρκεια και το φασματικό 

περιεχόμενο της αναμενόμενης σεισμικής διέγερσης σχεδιασμού.

5. Οι μόνιμες οριζόντιες μετατοπίσεις σε ορισμένες περιπτώσεις χαλαρών εδαφικών 

υλικών είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες από το σχήμα 

6.5, καθόσον ενδέχεται η ανάλυση να τερματίσθηκε πρόωρα λόγο τοπικής μεγά

λης παραμόρφωσης.
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προτείνεται η κατασκευή του αγκυρωμένου εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης στο 

σχήμα 7.1. Ο τοίχος έχει ύψος Η= 10 m, θεμελιώνεται σε αμμώδες έδαφος και 

αντιστηρίζει επίσης αμμώδες έδαφος. Πίσω από τον τοίχο δημιουργείται μία 

βελτιωμένη ζώνη πλάτους S= 40 m του αντιστηριζόμενου εδάφους με αριθμό 

κρούσεων iV1160= 20, ενώ το υπόλοιπο αντιστηριζόμενο έδαφος μετά από τη ζώνη 

αυτή έχει αριθμό κρούσεων Ναιω= 12. Ο τοίχος υποστηρίζει ένα ομοιόμορφο 

επιφανειακό φορτίο q= 10 kPa. Δίδονται δύο επίπεδα σεισμικού σχεδιασμού: το 

πρώτο, με μέγιστη επιτάχυνση amm= 0.2g και σεισμό μεγέθους Mw= 7 και, το 

δεύτερο, με μέγιστη επιτάχυνση amax = 0.45g και σεισμό μεγέθους Mw = 7.5. Η

σπουδαιότητα της κατασκευής είναι Σ3 (βλέπε πίνακα 5.3). Ζητείται να σχεδιασθεί ο 

εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης με βαθμίδα επιτελεστικότητας Α (βλέπε πίνακα 5.4 ή 

σχήμα 5.1).

:< an
\

\ L . L Ί \ι an 1 an2
ι

2.5 m
ι i

f

k „ f 70.2m 1
;

7 =17kN/m3 / I1 wet / ' N
‘ι

7.5 m 

1

i

f

H= 10 m

/
7sai_19 kN/m3 /' <---- ------ ►
7j =9 kN/m3 
Φ= 43°
^11>60=20 /✓/

/
/

-

.Λ

Demh

f

T_,=19 kN/m3 
7b =9 kN/m3 
φ 43"

/ aAB N\m”20
/

Σχήμα 7.1: Γεωμετρία αγκυρωμένου διαφράγματος και ιδιότητες του εδάφους.
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Λύση

(α) Κριτήρια σχεδιασμού

Επίπεδο σεισμικού σχεδιασμού 1: Μεγίστη επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους 

<3max= 0.20g και αντιστοιχεί σε σεισμό μεγέθους Mw= 7 (περίοδος επαναφοράς 75 

χρόνια).

Επίπεδο σεισμικού σχεδιασμού 2: Μεγίστη επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους 

omax= 0.45g και αντιστοιχεί σε σεισμό μεγέθους Mw= 7.5 (περίοδος επαναφοράς 475 

χρόνια).

Βαθμίδα επιτελεστικότητας: A

Στη βαθμίδα αυτή, στο επίπεδο σεισμικής έντασης 1 η μεγίστη επιτρεπτή οριζόντια 

μετατόπιση είναι:

uf < 0.015Η = 15 cm.

και η συμπεριφορά των δομικών στοιχείων του τοίχου αντιστηρίξεως ελαστική. Με την 

απόκριση αυτή ο τοίχος διατηρεί την λειτουργικότητα.

Στο επίπεδο σεισμικής έντασης 2, η συμπεριφορά των δομικών στοιχείων του τοίχου 

αντιστηρίξεως ελαστική, εκτός από το τμήμα του τοίχου πάνω από τον πυθμένα. Στο 

τμήμα αυτό η παραμόρφωση είναι δυνατόν να είναι πλαστική, αλλά δεν πρέπει να 

ξεπερνά την παραμόρφωση που αντιστοιχεί στο όριο πλαστιμότητας του πασσαλότοιχου. 

Η μέγιστη επιτρεπτή οριζόντια μετατόπιση είναι:

uf < 0.03Η = 30 cm.

Ο βασικός σχεδιασμός του τοίχου γίνεται με κριτήριο το δεύτερο επίπεδο σεισμικής 

έντασης, το οποίο έχει μία πιθανότητα υπέρβασης 10% για μια διάρκεια ζωής της 

κατασκευής Τ = 50 χρόνια. Επομένως η μέγιστη επιτάχυνση σχεδιασμού στην επιφάνεια 

του εδάφους είναι amm - 0.45g και αντιστοιχεί σε σεισμό μεγέθους Mw = 7.5.
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(β) Ενεργητικές ωθήσεις.

Για το σχεδίασμά επιλέγεται δοκιμαστικά ένα βάθος εγκιβωτισμού Demb = 3.5 m. Με 

επαναληπτικές δοκιμές της ανάλυσης αποδεικνύεται ότι το βάθος αυτό εξασφαλίζει την 

ισορροπία των ροπών του τοίχου ως προς το σημείο εφαρμογής της δύναμης αγκύρωσης, 

όπως περιγράφεται παρακάτω.

Τα εδάφη στο σχήμα 7.1 έχουν διαφορετικά ειδικά βάρη. Η μέθοδος Mononobe-Okabe 

ισχύει για ομοιόμορφο ειδικό βάρος. Για το λόγο αυτό υπολογίζεται ένα ισοδύναμο ειδικό 

βάρος υπό άνωση η b που δίνεται από τη σχέση:

7c,δ
7„((g + Demb Υ - + p„nbf) + 7b(Hsuh + Demb) — J 1 gJ ]{N/m3

(H + DJf

To ισοδύναμο κορεσμένο ειδικό βάρος ηκ sat δίδεται από την σχέση

7c,j
+ DgnbY — {Η.mb + Demb )2) + Ίeat (Dsub + -Demb) — 18 33 kN/m3

(H +

Ο ισοδύναμος σεισμικός συντελεστής ke στην οριζόντια διεύθυνση είναι:

k =
1

3

0/3

a < 0.2αmax J

a > 0.2αmax —

Για tfmax = 0.45g, ke = 0.26

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής μεταβάλλεται ως 
εξής λόγω της παρουσίας του νερού:

k'h=yy^-k=oAo
7c,6

Στην κατακόρυφη κατεύθυνση θεωρούμε ότι kv = 0.

Η γωνία ε που υπεισέρχεται στη σχέση ενεργού ώθησης κατά Mononobe-Okabe 

είναι:

ε = tan-ι κ
ι -κ

=21.6°

ν )
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Ο συντελεστής ΚΑΕ είναι ίσος προς

Κ
cos 2(φ — β — ε)

ΑΕ

cose cos2 /3cos(<*> + β + ε) 1 + i
sin(<5 + 0)sin(0 — i — ε) 
cos (δ + β + e)cos(/3 — i)

Ραεμ = ^7e,6 {Η + Demb)2 (1 - kv)KAE cos δ = 515.50 kN/m

Στη συνέχεια προσδιορίζουμε το σημείο εφαρμογής της δυναμικής ώθησης PAE h. 

Η δύναμη αυτή είναι ίση προς:

Ραε,κ = Ρα,η Ρ ΔΡαε,η 

όπου

Ρ.Α,η=pm + ΡΜΑ + Ραι,η + PA3,h σΧήμ« 7·2)

Ο συντελεστής ΚΑ είναι ίσος προς

Κ. =
cos2 (<ή — β)

cos2 βοοβ(δ + β)

0.174

1 + i
sin(<5 + </>)sin(0 — i) 
cos(<5 + /?)cos(/3 — i)

Οι οριζόντιες συνιστώσες της στατικής ΡΛ είναι:

ΡΑ0 h =21.96 kN/m με σημείο εφαρμογής λ, = 6.75 m 

ΡΑι h =8.64 kN/m με σημείο εφαρμογής λ, = 11.83 m 

ΡΑ2 h =76.04 kN/m με σημείο εφαρμογής h2 = 5.50 m 

ΡΑ3Λ =90.44 kN/m με σημείο εφαρμογής λ3 = 3.67 m 

Συνεπώς η συνολική οριζόντια στατική ενεργητική ώθηση είναι: 

PA,h — PAo,h +Ραι,η +PA2,h + 7λ3,λ ~ 197.08 kN/m 

To σημείο εφαρμογής της PAh είναι hp^ = 4.32 m

0.457
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Το δυναμικό τμήμα ΔΡΛ£Λ είναι:

ΔΡλελ = Ρλε* ~ Ρλα~ 318-47 kN/m 

Το σημείο εφαρμογής της δύναμης ΔΡΑΕη είναι:

=0.6(Η + £>„»)-8.10m

Επομένως το σημείο εφαρμογής της συνιστώσας δυναμικής ώθησης Ρ^ Α είναι:

h =
Ρα {hpA,H) + ΔΡαε [hApAF h)

: 6.66 m πάνω από τη βάση του διαφράγματος.
ΑΕ

Σχήμα 7.2: Κατανομή στατικών και δυναμικών τάσεων που ασκούνται στον τοίχο.

(β) Παθητικές ωθήσεις.

Ο τροποποιημένος ισοδύναμος οριζόντιος σεισμικός συντελεστής μεταβάλλεται ως 
εξής:

Κ = —Κ =^Η = 0.53 
7» 76
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Η γωνία ε που υπεισέρχεται στη σχέση παθητικής ώθησης κατά Mononobe-Okabe είναι:

ε = tan 27.84°

Για να ληφθεί υπόψη η μερική κινητοποίηση της παθητικής αντοχής, χρησιμοποιείται 

ένας μειωτικός συντελεστής ίσος προς 1.2.

= tan^(-^^) = 37.85°
1.2

και

δ* = tan'1 (1^1) = 18.17°
1.2

όπου δ = φ / 2.

Ο συντελεστής ΚΡΕ είναι ίσος προς

ΚΡΕ =
cos 2(φ + β — ε)

cos ε cos2 β cos (7) — β + ε)

5.33
1 I sin(ό + φ) sin(0 + ϊ — ε) 

y cos(<5 — β + ε) cos(/? — ί)

(A* f (1 - K)«PBcos6 * - 284.97 kN/m 

To σημείο εφαρμογής της είναι hp = Demb / 3 = 1.17 m

(γ) Υδροδυναμική δύναμη

Ρ„* =^Κί,ΗΙ~ 82.22 kN/m 

με σημείο εφαρμογής hw = 0.477,. + Demb = 6.5 m
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(δ) Ισορροπία ροπών (ως προς το σημείο της σύνδεσης της ράβόουαγκύρωσης

IZ^,e-rod = 36kNm/m

Η ανωτέρω μικρή θετική ροπή των 36 kNm/m είναι συντηρητική.

(ε) Μέγιστη ροπή στον τοίχο

Η μέγιστη ροπή παρουσιάζεται στο ύψος ζ του τοίχου όπου η διάτμηση είναι μηδέν. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των τάσεων επί του τοίχου έχουμε ότι:

ΡΑλ(0 = KAQs(Hmr + C)cos0 + KApiwttHm ,.Ccos<5 + 0.5ΚΑ^ζ2 cos δ + Ο.δΚ^Ηΐ

ΑΡΑΒλ=0.%Η„+ζ)(2ριtop
Ptop Pbnt

HTd,
(«„ + 0)

emb ,

Pwd

'Οπου

Ptop = 1.6
APAE

H + D,emb

37.74 kPa

Phot = 0-4
APAE

H + D,emb

= 9.43 kPa

Λαμβάνοντας ισορροπία οριζοντίων δυνάμεων στο βάθος ζ, προκύπτει ότι ζ =4.58 m. 

Αθροίζοντας όλες τις ροπές ως προς το σημείο ζ =4.58 m προκύπτει ότι η μέγιστη ροπή 

είναι:

Mmax =575.07 kNm/m

Η Mmax μειώνεται κατά Rowe (1952) με τον συντελεστή ρ (σχήμα 6.2).

ρ _ (—^emb^ σε μονάδες in4/psi 

όπου £=200 GPa και /= ροπή αδρανείας.

cos δ

7-7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



σ „ = 0.87σ =0.87 250 MPa=218 MPaall y

MaU = Ζσηίί

όπου το Zt λαμβάνεται από τους πίνακες του κατασκευαστή πασσαλοτοίχων. Στον 

πίνακα 7.1 εξετάζονται 6 διαφορετικές διατομές μεταλλικών πασσάλων της Bethlehem 

Steel. Για ένα πασσαλότοιχο τύπου ΡΖ27, Mdesign =325.8 kNm/m < MaU=353 kNm/m.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7.1, οι διατομές ΡΖ27, ΡΖ35 και ΡΖ40, επαρκούν. Από αυτές 

επιλέγεται η πλέον οικονομική διατομή, ΡΖ27.

Πίνακας 7.1

Διατομή Is

m /m
S

m1 / m
P

lbs / in2

MdJMm m

kNm/ m

MJes

kNm 1 m

Moll

kNm/ m
Mall/Mdes

PSA23 5.630E-06 1.280E-04 666.123 0.300 575.07 172.52 27.84 0.16 OXI

PSA31 4.410E-06 1.080E-04 851.730 0.300 575.07 172.52 23.49 0.14 OXI

ΡΖ22 1.152E-04 9.700E-04 32.5% 0.428 575.07 246.16 210.98 0.86 OXI

ΡΖ27 2.515E-04 1.623E-03 14.935 0.567 575.07 325.84 353.00 1.08 NAI

ΡΖ35 4.934E-04 2.605E-03 7.617 0.762 575.07 437.92 566.59 1.29 NAI

ΡΖ40 6.705E-04 3.264E-03 5.605 0.905 575.07 520.31 709.92 1.36 NAI

(Q ράβδος αγκύρωσης

L design l.3Trod = 406.65 kN/m

Γ ια αγκύριο ανά 2 m,

Τdesign—2m = 813.3 kN/m

Διάμετρος ράβδου

d= - Τ,ί"Λφι 2,11 = 8.3 cm 
\ π 0.6ay

Η ελάχιστη απόσταση του αγκυρίου είναι

LM° = (Η + Dpmb) / tan αΑΕ + Dan / tan αΡΕ = 24 m
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(η) Υπολογισμός μονίμων μετατοπίσεων

Επίπεδο σεισμικής έντασης 1:

Στην επιφάνεια του εδάφους amax = 0.20g . Από το σχήμα 6.3 για βάθος ζ = -40 m, και 

Μη = 7, rd = 0.55. Επομένως η επιτάχυνση σε βάθος -40 m είναι:

«/.max = «max rd =0-11 g

Από το σχήμα 6.5(β), για Ν\ 60 = 20 και ahmax =0.11^ προκύπτει ότι w, = 12 cm. 

Επίσης, γιαΑ0,60= 12 και ahnmx =0.11^ προκύπτει ότι μ0 = 21 cm.

Για D = Dmo, Cd = 1

rmLan=C,CL=\

$
Για S = 40 m, ----- -------= 2.96, από το σχήμα 6.8 προκύπτει Cs =0.14 και

Η + Demh

c;=i+cs(^--i) = i.n
U\

Η μόνιμη μετατόπιση της κεφαλής του τοίχου είναι:

uf = u, CL CD C* = 12 1 1 1.11 = 13.26 cm.

To κριτήριο της οριζόντιας μετατ07πσης για την περίπτωση αυτή είναι 

uall =0.015/7=0.015 10 = 15 cm.

Επομένως uf< uall.

Επίπεδο σεισμικής έντασης 2:

Στην ε7ηφάνεια του εδάφους omax = 0.45^. Από το σχήμα 6.3 για βάθος z = -40 m, και 
Mw = 7.5, rd = 0.62. Επομένως η επιτάχυνση σε βάθος -40 m είναι:

abmax =«max rd =0.28g

Από το σχήμα 6.5(β), για Ν\ ω = 20 και ahmm = 0.28g προκύπτει ότι μ, = 32 cm.
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Επίσης, για A0, 60 = 12 και ahmm = 0.28g προκύπτει ότι «0 = 60 cm.

Για D = Dmo, Cd = 1 

TmLan=C,CL=\

$
Για 5 = 40 m, -------------= 2.96, από το σχήμα 6.8 προκύπτει Cs =0.14 και

^ ^emb

C;=l + C,(^-l)=1.13
w,

Η μόνιμη μετατόπιση της κεφαλής του τοίχου είναι:

uf = «, CL CD C*s = 31 1 11.13 = 34 cm.

To κριτήριο της οριζόντιας μετατόπισης για την περίπτωση αυτή είναι: 

uaii = 0.03// = 0.03 10 = 30 cm < uf 

Επομένως απαιτείται βελτίωση του σχεδιασμού.

Αυξάνοντας το βάθος εγκιβωτισμού κατά 20% (Demh = 4.2 m) και το μήκος αγκυρώσεως 

κατά 20% (Lan =28.8 m) προκύπτει ότι CD = 0.93 και C, = 0.73, οπότε η μόνιμη 

μετατόπιση μειώνεται ως εξής:

uf = μ, C, CD C* = 31 0.93 0.73 1.13 = 24 cm < uall = 30 cm

Η παραπάνω λύση είναι επαρκής για το προκαταρτικό στάδια σχεδιασμού. Δεδομένου 

όμως ότι η κατασκευή αυτή ανήκει στην κατηγορία Σ3 και το επίπεδο επιτελεστικότητας 

είναι Α, για την τελική μελέτη σχεδιασμού απαιτείται μία δυναμική αριθμητική ανάλυση 

για τον υπολογισμό των τάσεων της κατασκευής για το επίπεδο σεισμικού σχεδιασμού 2, 

όπως προ βλέπεται στον πίνακα 5.6.
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Υποβαλλόμενα σε ανακυκλική εξαίτιση, τα χαλαρά κοκκώδη μη - συνεκτικά εδάφη 

έχουν ‘προδιάθεση συμπυκνώσεως’. Υπό αστράγγιστες συνθήκες όμως, σε πλήρως 

κορεσμένα εδάφη, η διάθεση αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί, εμποδιζόμενη από την 

παρουσία του ασυμπίεστου ύδατος στους πόρους. Ως αποτέλεσμα, προκαλείται 

αύξηση των υδατικών πιέσεων και μείωση των ενεργών τάσεων μεταξύ των κόκκων. 

Έτσι, όταν η δόνηση είναι αρκετά μεγάλης έντασης και διάρκειας, λαμβάνει χώρα 

μια βαθμιαία συσσώρευση υδατικών υπερπιέσεων και το εδαφικό υλικό προοδευτικά 

υφίσταται απώλεια αντοχής. Τελικώς, ενδέχεται να έχουμε πλήρη απώλεια της αντο

χής και δυστμησίας με μεγάλες αιφνίδιες παραμορφώσεις. Ο όρος που χρησιμοποι

είται για να περιγράφει όλα τα σχετικά φαινόμενα είναι ‘ρευστοποίηση’.
\

ι
Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να προκληθούν σημαντικές βλάβες στις κατασκευές

Λ

που εδράζονται στο ρέυστοποιημένο έδαφος και για το λόγο αυτό καθίσταται ανα

γκαία η εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποίησης των εδαφών. Βασικό κριτήριο 

για την εκτίμηση της ρευστοποιησιμότητας των εδαφών αποτελεί η κοκκομετρική

τους διαβάθμιση. Οι χαλαρές άμμοι και αμμοϊλύες γεωλογικώς πρόσφατων αποθέσε-
ν

ων (ιδίως αλλουβιακές προσχώσεις των τελευταίων ΙΟΟετιών) αποτελούν τα πλέον 

επιρρεπή προς ρευστοποίηση εδάφη. Φυσικά, προϋποτίθεται υψηλός υδροφόρος ορί

ζοντας. Ο Tsuchida (1970) είχε προτείνει τη χρήση του διαγράμματος του σχήματος 

Α.1, στο οποίο απεικονίζονται διάφορες κοκκομετρικές καμπύλες που οριοθετούν τις 

περιοχές των ρευστοποιήσιμων και μη ρευστοποιήσιμων εδαφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εκτίμηση του κινδύνου μευστοποιήσεως του εδάφους

Σχήμα Α.1: Οριακές κοκκομετρικές καμπύλες για το διαχωρισμό ρευστοποιήσιμων 

και μη ρευστοποιήσιμων εδαφών (Ξενάκη & Αθανασόπουλος 2001).
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Διάφορες προσεγγίσεις έχουν προταθεί για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευ

στοποίησης των εδαφών (για παράδειγμα: Seed and Idriss 1971, Dobry et al. 1982, 

Law et al. 1990, Kayen and Mitchell 1997). Οι ακόλουθες παράγραφοι αποτελούν 

μια σύντομη περίληψη για τις δύο πιο σημαντικές προσεγγίσεις: (1) την προσέγγιση 

ανακυκλικής τάσης (cyclic stress approach) και (2) την προσέγγιση ανακυκλικής 

τροπής (cyclic strain approach).
/

Α.1 Προσέγγιση ανακυκλικής τάσης

Η προσέγγιση ανακυκλικής τάσης είναι μια απλοποιημένη μέθοδος, η οποία προτά- 

,θηκε από τους Seed & Idriss (1971), και αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο για την 

εκτίμηση της αντίστασης ρευστοποίησης των εδαφών σε συνθήκες “ελεύθερου πεδί

ου”. Στην προσέγγιση αυτή τόσο ή^ φόρτιση που επιβάλλεται στο έδαφος από το σει

σμό όσο και η αντίσταση του εδάφους στη ρευστοποίηση δίνονται σε όρους ανακυ- 

κλικών διατμητικών τάσεων.

Η μέθοδος αυτή απαιτεί τον υπολογισμό δύο όρων:

(1) Καθορισμός του λόγου CSR (Cyclic Stress Ratio), ο οποίος ορίζεται ως 

η επιβαλλόμενη διατμητική τάση που αναπτύσσεται στο έδαφος κατά τη 

διάδοση των σεισμικών κυμάτων προς την αρχική κατακόρυφη ενεργό 

τάση.

(2) Καθορισμός του λόγου CRR (Cyclic Resistance Ratio), ο οποίος ορίζε

ται ως η απαιτούμενη ανακυκλική διατμητική τάση για να προκληθεί 

ρευστοποίηση προς την αρχική κατακόρυφη ενεργό τάση.

Αν ο λόγος CSR είναι μεγαλύτερος του λόγου CRR τότε μπορεί να γίνει ρευστοποίη

ση. Ο όρος “ελεύθερο πεδίο” υπαινίσσεται μια οριζόντια στρωσιγενή εδαφική απόθε

ση και την απουσία κάθε ανθρώπινου δομήματος που θα επέβαλλε σημαντικές δια- 

τμητικές τάσεις στα εδαφικά στοιχεία. Στις λιμενικές κατασκευές δεν έχουμε συνθή

κες “ελεύθερου πεδίου”.
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Εκτίμηση του CSR

Ο λόγος CSR (Cyclic Stress Ratio), που αναπτύσσεται σε ένα συγκεκριμένο βάθος 

κάτω από την εδαφική επιφάνεια (για παράδειγμα στο μέσο της υπό εξέταση για 

ρευστοποίηση στρώσης) είναι δυνατόν να υπολογιστεί είτε από κυματική ανάλυση 

είτε από την παρακάτω απλοποιημένη έκφραση (Seed & Idriss 1971):

CSR= -ψ- - 0.65
α..

V 8 )νσνο 7

/

(Α.1)

Όπου: ταν= η μέση ανακυκλική διατμητική τάση κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμέ

νης σεισμικής δόνησης, σ'νο = η ενεργός τάση στο συγκεκριμένο βάθος που εξετάζου

με, σνο= η ολική τάση στο βάθος άυτό, amax = η μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση (σε g) 

που δημιουργείται από το σεισμό στην εδαφική επιφάνεια, και rd = ένας συντελεστής, 

κατά κανόνα μικρότερος της μονάδας, ο οποίος εξαρτάται από τα βάθος z και το 

μέγεθος του σεισμού Mw (Idriss 1999). Ο υπολογισμός του ^γίνεται με τη βοήθεια 

των ακόλουθων εξισώσεων:

Ln(rd) = a(zj + /?(z)-Mw (Α·2)

α(ζ) = - 1.012 - 1.126-sin
11.73

+ 5.133
7

β{ζ) = 0.106 + 0.118-sin
(

--------+5.142
11.28

Οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν για ζ < 34 m.

Για ζ > 34 m, η ακόλουθη εξίσωση είναι πιο κατάλληλη:

.,rd = 0.12-exp(0.22-Mw) (Α.3)

Γραφήματα του rd υπολογισμένα από την εξίσωση (Α.2) για Mw = 5.5, 6.5, 7.5 και 8 

παρουσιάζονται στο σχήμα A. 1.1.
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Stress Reduction Coefficient,

Σχήμα A. 1.1: Μεταβολή του rd ανάλογα με το βάθος ζ και το μέγεθος σεισμικής 

ροπής Mw (Idriss 1999). ·-'

Η συνήθης πρακτική είναι η εκ των προτέρων διαλογή των εδαφικών στρώσεων που

είναι πιθανό να ρευστοποιηθούν και η εφαρμογή της απλοποιημένης μεθοδολογίας
, , , ιμονο στις στρώσεις αυτές. *
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Εκτίμηση του CRR

Ο λόγος CRR (Cyclic Resistance Ratio), ο οποίος εκφράζει την αντίσταση του εδά

φους έναντι ρευστοποίησης, μπορεί να υπολογιστεί είτε από εργαστηριακές είτε από 

επιτόπου δοκιμές.

Εργαστηριακές δοκιιιές /

Α νακυκλικές εργαστηριακές δοκιμές χρησιμοποιούνται ώστε να προκόψει ο αριθμός 

των κύκλων φόρτισης μέχρι την αρχική ρευστοποίηση Ν, για μια ευρεία περιοχή τι-

X ν
μών του λόγου —γ. Η απεικόνιση των πειραματικών αποτελεσμάτων σε διάγραμμα 

—η— Nl είναι μία μέθοδος προσδιορισμού της αντίστασης σε ρευστοποίηση ενός
ac , \

\

εδαφικού υλικού στο εργαστήριο. Στο σχήμα A. 1.2 παρουσιάζονται τυπικά αποτελέ- 

σματα ανακυκλικών εργαστηριακών δοκιμών. Πρέπει να σημειωθεί ότι όσο πιο πυ

κνό το υλικό, τόσο μεγαλώνει ο αριθμός των κύκλων φόρτισης NL.

\
V

Σχήμα Α.1.2: Αποτελέσματα ανακυκλικών εργαστηριακών δοκιμών (PHRI 1997).
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Η αντίσταση σε ρευστοποίηση ορίζεται είτε με την κατάσταση στην οποία η υπερπίε- 

ση ύδατος πόρων γίνεται ίση με την αρχική ενεργό τάση (αρχική ρευστοποίηση που 

σηματοδοτεί την έναρξη δραστικών αλλαγών στη συμπεριφορά των δοκιμίων με κύ

ριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη μεγάλων διατμητικών παραμορφώσεων), είτε με 

την υπέρβαση ενός συγκεκριμένου εύρους διατμητικής παραμόρφωσης (συνήθως 5% 

ή 10%).

Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με τον προσδιορισμό των καμπύλών ρευστοποί

ησης σε αμμώδη υλικά, χρησιμοποιώντας ποικίλες πειραματικές διατάξεις: απλή διά

τμηση, τριαξονική συσκευή, στρεπτική διάτμηση κοίλου δοκιμίου, σεισμική τράπεζα. 

,Οι δύο πιο συνηθισμένες” ανακυκλικές εργαστηριακές δοκιμές που χρησιμοποιούνται 

για την εύρεση του λόγου CRR.είναι η δοκιμή ανακυκλικής τριαξονικής φόρτισης 

(cyclic triaxial shear) και η δοκιμή'απευθείας απλής διάτμησης (cyclic simple shear). 

Επειδή οι δύο ανωτέρω δοκιμές επιβάλλουν διαφορετικές φορτίσεις, οι λόγοι CRRSS 

. και CRRtx δεν είναι ίσοι, αλλά σχετίζονται με την ακόλουθη εξίσωση:

CRRSS = cr-CRRtx (A. 4)

όπου cr ο συντελεστής αναγωγής ανακυκλικών τάσεων από τριαξονική φόρτιση σε
ν

απευθείας απλή διάτμηση. Η τιμή του συντελεστή cr σύμφωνα με διάφορους ερευ

νητές δίνεται στον πίνακα A—1.

Πίνακας Α-1: Τιμές του συντελεστή cr (Seed 1979).

Μελέτες Προτεινόμενη σχέση
Cr

K„ = 0.4 II

Film el al. (1971) 1+κ0
cr= 2 0.7 1.0

Seed and Peacock (1971) Μεταβάλλεται 0.55-0.72 1.0

-1

Castro (1975)
/ 2(l + 2K0)

r 3VJ 0.69 1.15

όπου Κο ο λόγος γεωστατικών τάσεων σε ηρεμία.
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Οι δοκιμές ανακυκλικής τριαξονικής φόρτισης και απευθείας απλής διάτμησης παρά

γουν διατμητικές τάσεις μόνο σε μια κατεύθυνση, σε αντίθεση με τις πραγματικές 

σεισμικές δονήσεις που παράγουν διατμητικές τάσεις ταυτόχρονα σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις.

Οπότε ο λόγος ανακυκλικής τάσης CRRfieid που οδηγεί σε ρευστοποίηση σε ελεύθερο 

πεδίο προκύπτει από τους λόγους CRRSS και CRRtx ως ακολούθως: /

CRRfield = 0.90 · CRRSS = 0.90 · CRRtx · cr (A.5)

To μέγεθος Mw ενός σεισμού θα επηρεάσει τη διάρκεια της δόνησης και συνεπώς θα 

αυξήσει τον αριθμό των σημαντικών κύκλων φόρτισης NL (σχήμα Α.1.3).

W '

Σχήμα Α.1.3: Ισοδύναμοι κύκλοι φόρτισης που έχουν ληφθεί αναλόγως του σεισμι

κού μεγέθους Mw (Idriss & Boulanger 2004).

Πρέπει να αναφερθεί ότι στα αμμώδη εδάφη η λήψη αδιατάρακτων δειγμάτων είναι 

εξαιρετικά δύσκολη (μπορεί σχετικά να επιτευχθεί μόνο με εξειδικευμένες τεχνικές 

δειγματοληψίας όπως είναι το επί τόπου πάγωμα του εδάφους). Είναι επίσης πολύ 

δύσκολο και ακριβό να εκτελεστεί μία υψηλής ποιότητας ανακυκλική δοκιμή απλής 

διάτμησης, ενώ η δοκιμή ανακυκλικής τριαξονικής φόρτισης δεν αναπαριστά σωστά 

τις πραγματικές συνθήκες φόρτισης για τα περισσότερα σεισμικά προβλήματα.

Γι’ αυτό το λόγο η κυρίαρχη πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται επιτόπου δοκιμές 

για την εύρεση της αντίστασης του εδάφους έναντι ρευστοποίησης.
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Επιτόπου δοκιιιέα

Ον ετπτόπου δοκιμές που προτιμούνται στη συνήθη πρακτική για την εύρεση της α

ντίστασης του εδάφους έναντι ρευστοποίησης είναι η δοκιμή SPT (standard penetra

tion test) καθώς και η δοκιμή CPT (cone penetration test). Σπανιότερα χρησιμοποιού

νται μετρήσεις της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων Vs αλλά και η δοκιμή ΒΡΤ 

(Becker penetration test) σε χαλικώδη εδάφη. Τα πλεονεκτήματα και τα-μειονεκτήμα- 

τα της κάθε μεθόδου παρουσιάζονται στον πίνακα Α-2.
.·

Πίνακας Α-2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιτόπου δοκιμών για την 

ίεκτίμηση της αντίστασης" του εδάφους έναντι ρευστοποίησης (Youd et al. 2001).

Feature \
\\ ' 

< Test Type

SPT , ' CPT Vs BPT

Past measurements at liquefaction sites V\ Abundant Abundant Limited Sparse
Type of stress-strain behavior influencing test ''(Partially drained, large strain Drained, large strain Small strain Partially drained, large strain
Quality control and repeatability' Poor to good 'Very good Good Poor
Detection of variability of soil deposits Good for closely spaced tests Very good Fair Fair-
Soil types in which test is recommended Nongravel Nougravel All Primarily gravel
Soil sample retrieved Yes No No No
Test measures index or engineering property Index Index Engineering Index

Σε όλα τα παραδείγματα έχουμε στοιχεία μόνο από δοκιμές SPT και γι’ αυτό το λόγο

θα παρουσιαστεί εκτενώς η μεθοδολογία αυτή.

SPT

Οι Seed et al. (1985) επεξεργάστηκαν ένα μεγάλο αριθμό δεδομένων από θέσεις όπου 

εκδηλώθηκε και δεν εκδηλώθηκε ρευστοποίηση ως αποτέλεσμα σεισμών συγκεκρι

μένου μεγέθους (Μ = 7.5). Με βάση τα δεδομένα αυτά έχει καταρτιστεί μια εμπειρι

κή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού κτύπων (Ν,)6„ και του λόγου CSR ή CRR. Η τε

τμημένη λαμβάνεται από τον αριθμό των κτύπων της δοκιμής SPT στο εξεταζόμενο

βάθος, αφού εφαρμοστούν δύο διορθωτικοί συντελεστές: ο ένας, CN =Λ/(ρα/σ/νο) για
1 *·

να ληφθεί υπόψη η επιρροή της ενεργού πίεσης σ7νο του υπερκειμένου εδάφους και ο 

άλλος, για να αναχθούν οι μετρούμενοι κτύποι Ν της δοκιμής SPT σε σταθερό λόγο 

(ίσο με 60%) της ενέργειας κρούσεως στη ράβδο προς τη θεωρητική ελεύθερης πτώ- 

σης.
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Η εμπειρική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού κτύπων (Ν,)^ και του λόγου CSR ή CRR 

δίνεται στο διάγραμμα του σχήματος Α.1.4, από το οποίο εκτιμάται η πιθανότητα 

εκδήλωσης ρευστοποίησης τόσο καθαρών αμμωδών εδαφών όσο και ιλυωδών άμμων 

με ποσοστό λεπτών συστατικών μεγαλύτερο από 5%. Σύμφωνα με τους Seed et al. 

(1985) η παρουσία των λεπτών συστατικών μειώνει την πιθανότητα εκδήλωσης ρευ

στοποίησης, συνεπώς αυξάνει την αντίσταση ρευστοποίησης των εδαφών.

Corrected Blow Count, (Ν^
ίΚ

Σχήμα Α.1.4: Εμπειρική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού κτύπων (Νι)60, του λόγου 

CSR ή CRR και των λεπτών συστατικών για σεισμό μεγέθους Μ = 7.5. Τροποποιή

θηκε από τη μελέτη των Seed et al. (1985), (Youd et al. 2001).
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Οι Youd et al. (2001) προτείνουν τη σχέση (A.6) για τον υπολογισμό της καμπύλης 

CRR75 από αποτελέσματα δοκιμής SPT:

crr75 =
(Ν,)! 50

-----------------------  ------------- .]-------------------------------------------------------------

34-(Ν,): 135 [lO-(N1)c6os+45]2 200
(Α.6)

Στην ανωτέρω σχέση, (Ν[)“ είναι ο διορθωμένος αριθμός κρούσεων SPT, ο οποίος 

ορίζεται ως: ^

, (N,);-a + p.(N,). (Α.7)
II

(Ν,)β =Nm-CN-CE.CB-CR-Cs (Α.8)
\\ '\

όπου Nm είναι ο αριθμός κρούσεων SPT, CN ==Λ/(ρα/σ/ν0), ρα είναι η ατμοσφαιρική
\\

πίεση, σ^ είναι η κατακόρυφη ενεργός τάση και οι συντελεστές CE (διόρθωση για 

το ποσοστό ενεργείας που απελευθέρωσε η σφύρα), CB (διόρθωση για τη διάμετρο 

της οπής της γεώτρησης), CR (διόρθωση για το μήκος του στελέχους της γεώτρησης), 

Cs (διόρθωση για ειδικές συσκευές δοκιμΐών) δίνονται από τον πίνακα Α-3 (Μπου- 

κουβάλας et al. 2006).

Πίνακας Α-3: Συντελεστές της σχέσης (Α.8) (Μπουκουβάλας et al. 2006). - ^, .

Παράγοντας Είδος εξοπλισμού Σύμβολο Διόρθωση

Διόρθωση
ενεργείας

“Donut hammer” Ce 0.5-1.0
“Safety hammer” Ce 0.7-1.2

“Automatic trip Donut- 
type hammer” Ce 0.8-1.3

Διάμετρος
γεώτρησης

65-115 χιλ Cb 1.00
150 χιλ Cb 1.05
200 χιλ Cb 1.15

Μήκος
γεώτρησης

<3 μ Cr 0.75
3-4 μ Cr 0.80
4-6 μ Cr 0.85
6-10 μ Cr 0.95
10-30 μ Cr 1.00

Μέθοδος
δειγματοληψίας

“standard sampler” Cs 1.00
“sampler without limers" Cs 1.1-1.3

Youd et al (2001)
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Τα α και β στη σχέση (Α.7) εκφράζονται ως:

0

ί19011α= \ exp 1.76-

5.0

για FC< 5% 

για 5% < FC < 35% 

για FC > 35%

(Α.9)

και

Q.95-

1.0
( FC! 5 λ λ

1000ν
1.2

))

για FC < 5% 

για 5% < FC < 35% 

για FC> 35%

(A. 10)

ν '

όπου FC (%) είναι το ποσοστό των εμπεριεχόμενων λεπτόκοκκων (ιλύος και αργί

λου). 'Λ

\

Πρόσφατα, οι Idriss & Boulanger (2004) τροποποίησαν τον υπολογισμό του συντελε-
\

στη CN που εκφράζει την επιρροή της αρχικής ενεργού τάσης στην αντοχή έναντι 

ρευστοποίησης ως ακολούθως:

όπου

ί \
Ρα

νσνο J
<1.7

α = 0.784-0.0768Λ/(Ν,)6 (Α.11)

Επισημαίνεται όμως, ότι η χρήση αυτής της σχέσης, μπορεί να βελτιώνει κατάτι την 

ακρίβεια των υπολογισμών, αλλά αυξάνει δυσανάλογα την έκταση τους καθώς απαι

τεί επαναληπτική διαδικασία (Μπουκουβάλας et al. 2006).
< ’Λ

Οι ίδιοι ερευνητές (Idriss & Boulanger 2004), προτείνουν τροποποιημένες σχέσεις 

για τον υπολογισμό της επιρροής του ποσοστού λεπτόκοκκων στη μεθοδολογία SPT 

(εξ. Α.12) καθώς και για το υπολογισμό του λόγου CRR75 από αποτελέσματα δοκι

μών SPT (εξ. Α.13):
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(A. 12)
w: = (N.). + Δ(Ν,).

r
[Λ „ 9.7 (15.7)

2ν

όπου Δ(Ν.) =exp
1 FC U'cJ )

και

CRR75 = exp w:
14.1

-+

((N,)cs^
V 1 y 60

126
(N,r

1 7 60

23.6
+ w:

25.4
- 2.8 (A· 13)

Οι προχεινόμενες αλλαγές από τους Idriss & Boulanger (2004) δεν επηρεάζουν ου-
/

'σιαστικά την καμπύλη CRR75 - (Ν,)“ (Μπουκουβάλας et al. 2006).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος G$Rk7 5 ισχύει μόνο για ένα σεισμικό μέγεθος Mw =
ι

7.5 και για περιοχές όπου τα ρευστοποιήσιμα εδάφη βρίσκονται σε σχετικά μικρά
.. VV

λ βάθη (< 15 m). Επομένως, ο λόγος CRR75 πρέπει να διορθωθεί για να λαμβάνεται 

υπόψη κάθε φορά το πραγματικό μέγεθος του σεισμού. Λιγότερο συχνά (για παρά

δειγμα σε αναλύσεις σεισμικής επικινδυνότητας φραγμάτων και άλλων μεγάλων κα

τασκευών) προκύπτει ανάγκη διορθώσεως για την παρουσία τάσης υπερκειμένων
ν

σ'νο >100KPa αλλά και λόγω στατικής διατμητικής τάσης τ1ιν Φ 0.

Συνεπώς ο λόγος CRR μπορεί να υπολογιστεί από το λόγο CRR7 5 με την μκόλουθη 

σχέση:

CRR =Κα-Κα· MSF ■ CRR7 5 (A. 14)

όπου Κα είναι ο συντελεστής διόρθωσης για στατικές διατμητικές τάσεις (σχήμα 

Α.1.5), Κσ είναι ο συντελεστής για μεγάλες τάσεις υπερκειμένων (σχήμα Α.1.6) και 

MSF είναι ο συντελεστής για διαφορετικά σεισμικά μεγέθη (σχήμα A. 1.7).
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4l
Parameter ai \

^ \

Σχήμα A. 1.5: Ανακυκλικές δοκιμές χρησιμοποιούνται για τον εμπειρικό καθορισμό
.-ν'

των τιμών του Κα ως συνάρτηση της παραμέτρου α. Στις δοκιμές αυτές το τελικό 

επίπεδο αστοχίας έχει μια αρχική στατική διατμητική τάση τ1ιν και μια αρχική ενεργό

'Τ V
τάση of0. Ο λόγος I I ορίζεται ως η παράμετρος a (Harder & Boulanger 1997).

riL
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Οι Hynes & Olsen (1998) για να υπολογιστεί ο συντελεστής διόρθωσης Κα για την 

παρουσία τάσης υπερκειμένων am >100KPa διατύπωσαν την ακόλουθη εξίσωση:

Κ =
[σ' Υ''

νΡα >
<1.0 (Α.15)

, , / , , ,οπού ρα είναι η ατμοσφαιρική πίεση, σνο είναι η κατακορυφη ενεργός τάση και το j

δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: ,

1
/ / =

Συνεπώς:

\

\\ '

fo' '

Ρα

< 1.0

(Α.16)

(Α.17)

Οι Boulanger & Idriss (2004) πρότειναν για τον υπολογισμό του συντελεστή Κσ την 

εξίσωση (Α. 18): ,

κ = 1 - C · In V,.Λ

\ Ρα

<1.0 (Α.18)

C =
1

18.9-17.30-D,
< 0.3 (A. 19)

Για καθαρές άμμους ισχύει:

Dr =

οπότε *

C„ 1

18.9-2.55·
<0.3 (Α.20)
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Στο σχήμα A. 1.6 παρουσιάζονται καμπύλες του συντελεστή Κσ, οι οποίες υπολογί

ζονται από τις σχέσεις (Α.17) και (Α.18). Σημειώνεται ότι στο σχήμα δεν τηρείται ο 

περιορισμός Κσ < 1.0 .

Σχήμα Α.1.6: Σύγκριση των καμπύλών του συντελεστή Κα που υπολογίζονται από 

τις σχέσεις (Α.17) και (Α.18) (Boulanger & Idriss 2004).
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Ο συντελεστής διόρθωσης MSF ανάλογα με το μέγεθος του σεισμού δίνεται σύμφω

να με τον Idriss (1999) από την εξίσωση:

MSF = 6.9-exp
( Μ. \

4 7 
MSF < 1.8

- 0.058
(Α.21)

Στο σχήμα Α.1.7 φαίνονται οι τιμές του συντελεστή MSF που παράγονται από την 

παραπάνω σχέση καθώς και οι τιμές που προτείνουν διάφοροι ερευνητές.

i
f

Σχήμα Α.1.7: Συντελεστής διόρθωσης MSF ανάλογα με το μέγεθος Mw του σεισμού 

(Idriss & Boulanger 2004).
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Εκτίμηση του συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης

Μια γραφική παρουσίαση είναι ο απλούστερος τρόπος να καθοριστεί η πιθανότητα 

ρευστοποίησης, και αυτό κατορθώνεται με την απεικόνιση των λόγων CSR και CRR 

συναρτήσει του βάθους (σχήμα Α.1.8). Ρευστοποίηση μπορεί να γίνει σε οποιοδήπο- 

τε βάθος όπου ο λόγος CSR είναι μεγαλύτερος του λόγου CRR. Ο συντελεστής α

σφαλείας έναντι ρευστοποίησης (κυρίως για λόγους απλότητας) έχει καθιερωθεί να 

λαμβάνεται με σύγκριση των ανακυκλικών τάσεων και δίνεται από την παρακάτω 

σχέση (Υoud et al. 2001): /

i
f CSR

(A.22)

\\ '

CSR and CRR

Σχήμα Α.1.8: Γραφική απεικόνιση της εκτίμησης της ρευστοποίησης (McCullough 

& Dickenson 1998).

Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμα και αν ο συντελεστής ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης 

είναι μεγαλύτερος της μονάδος (FS > 1), εξακολουθούν να αναπτύσσονται υπερπιέ- 

σεις του ύδατος των πόρων.
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Ot Marcuson & Hynes (1990) παρουσίασαν το παρακάτω γράφημα που φαίνεται στο 

σχήμα Α.1.9, το οποίο συσχετίζει την υπερπίεση του ύδατος των πόρων (ru) με το 

συντελεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης FS , τόσο για άμμους όσο και για χαλί

κια. Ισχύει ότι:

Δα

Σχήμα Α.1.9: Σχέση μεταξύ της υπερπίεσης του ύδατος των πόρων (ru) με το συντε

λεστή ασφαλείας έναντι ρευστοποίησης FS ( Marcuson & Hynes 1990).

')0
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A.2 Προσέγγιση ανακυκλικής τροπής

Η προσέγγιση ανακυκλικής τροπής για την εκτίμηση της επικινδυνότητας ρευστοποί

ησης των εδαφών προτάθηκε για πρώτη φορά από τους Dobry et al. (1982), καθώς 

έπειτα από εκτεταμένες εργαστηριακές έρευνες έδειξαν την εξάρτηση του μεγέθους 

της αναπτυσσόμενης υδατικής υπερπίεσης πόρων από το πλάτος της ανακυκλικής 

διατμητικής τροπής. Σύμφωνα με τους Dobry et al. (1982) η ανάπτυξη υπερπίεσης 

πόρων Διι σε κορεσμένη άμμο εξαρτάται κυρίως από το εύρος της ανακυκλικής 

διατμητικής τροπής γς και τον αριθμό των κύκλων φόρτισης η, ενώ μικρότερο ρδλο 

στην ανάπτυξη υπερπίεσης πόρων παίζει η σχετική πυκνότητα Dr.

Το σχήμα Α.2.1 δείχνει την μεταβολή του λόγου Διι / σ'30 συναντήσει του γ0, από τρια- 

ξονικές ανακυκλικές δοκιμές επιβαλλόμενης τροπής, σε οκτώ διαφορετικές άμμους, 

με διαφορετικές τεχνικές προετοιμασίας δειγμάτων. Τα διαγράμματα καλύπτουν ένα 

μεγάλο εύρος σχετικών πυκνοτήτων (20% < Dr < 80%) και οριζόντιων ενεργών τάσε

ων (25 KPa < σ'30 < 200 KPa).

Επίσης, από το σχήμα Α.2.1 είναι προφανής η ύπαρξη μιας οριακής διατμητικής τρο

πής (threshold shear strain) γ{ = 0.01%, ή.οποία πρέπει να υπερσκελιστεί προκειμέ- 

νου να δημιουργηθούν υπερπιέσεις υδατικών πόρων. Σε πρώτη προσέγγιση η τιμή 

της οριακής τροπής γ( είναι ανεξάρτητη του τύπου της άμμου, της σχετικής πυκνότη

τας Dr, του λόγου γεωστατικών τάσεων σε ηρεμία Κ0 και της προϊστορίας.ίου δοκι-^ 

μίου· συνδέεται όμως με την έναρξη σημαντικών ολισθήσεων στις επιφάνειες επαφής 

των κόκκων (Dobry et al.,1982, Dyvik et al.,1984).

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι δοκιμές που επιβάλλουν σταθερή ανακυκλική τάση σε 

αναζυμωθέντα δοκίμια δίνουν αποτελέσματα για τη συσσώρευση των υπερπιέσεων 

πόρων και τη ρευστοποίηση που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στις λεπτομέρειες της 

προετοιμασίας των δοκιμίου, στην προϊστορία του, στο λόγο Κ0 και στο λόγο υπερ- 

στερεοπ;οίησης OCR. Γι’ αυτό και θεωρούνται ενδεικτικές δοκιμές. Αντίθετα, οι δο

κιμές που επιβάλλουν σταθερή ανακυκλική τροπή είναι σε μεγάλο βαθμό αναίσθητες 

σε τέτοιες λεπτομέρειες.

Α-19

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



SWE/XR STRAIN, Yc, Percent
\_________________________

ι. Measured u
ί

°' 30 
(psf)

D Samples/ Peak (P) or
Symbol Sand\ CO

Fabric Residual CR)

0
Λ

Crystal Silica 2,000 ■60 Dry Vibration P

Λ II II 2,000 60 Wet Rodding P
Λ II II 2,000 60 Dry Vibration P

r Sand No. 1 2,800 '60 Moist Tamping P

V II II 1,400 60 it ii P

ο Monterey No. 0 2,000 60 II II P

®
II II 2.0C& 80 II II P

□
II 1» 2,000 45 II II P

a II II 2,000 45 • I M R

ο
• 1 II 533 60 II II P

θ II II 4,000 60 • 1 II P
ο II II 2,000 20 • I II R *
• Banding , 2,000 60 II II R
Λ 2,000 40 II II R

9 2,000 20 II II R

« Heber Road Point Bar 2,000 Dense Tube Sample R
Ο Heber Road Channel Fill 2,000 Loose R

κ Owi Island 2,000 40 Moist Tamping R

ο Μ II 1,500 40
Medium
Dense

II II R

ΰ> It II 2,000 Tube Sample R

Θ Mt. Sc, Helen Debris 2,000- 50 Moist Tamping R
4,000

Σχήμα A.2.1: Αποτελέσματα από ανακυκλικές τριαξονικές δοκιμές επιβαλλόμενης 

τροπής, τα οποία δείχνουν την εξάρτηση του μεγέθους της αναπτυσσόμενης υδατικής 

υπερπίεσης πόρων από το πλάτος της ανακυκλικής διατμητικής τροπής (Dobry et al. 

1982).
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Στην προσέγγιση ανακυκλικης τροπής τόσο η φόρτιση όσο και η αντίσταση εκφράζο

νται σε όρους ανακυκλικών διατμητικών τροπών. Οι ανακυκλικές τροπές που επιβάλ

λονται στο έδαφος από το σεισμό συνήθως προβλέπονται με κυματική ανάλυση (site 

response analysis). Αυτή είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αδυναμία αυτής της προσέγγι

σης, καθώς οι ανακυκλικές τροπές είναι πολύ πιο δύσκολο να προβλεφθούν με ακρί

βεια απ’ ότι οι ανακυκλικές τάσεις.

Η ανακυκλική διατμητική τροπή γς μαζί με τον ισοδύναμο αριθμό κύκλων φόρτισης 

η για διάφορες σχετικές πυκνότητες Dr χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των 

υπερπιέσεων πόρων, με τη βοήθεια των εργαστηριακών καμπύλών των σχημάτων 

;Α.2.2 - Α.2.7. Αν ru > 0.8 τότε ο κίνδυνος ρευστοποιήσεως είναι μεγάλος και ενδεχο

μένως απαιτείται ακριβέστερη ανάλυση.
\\ ι

• Το πλεονέκτημα της προσέγγισης άνακυκλικής τροπής σε σχέση με την προσέγγιση 

ανακυκλικης τάσης είναι ότι η αναπτυσσόμενη υπερπίεση πόρων σχετίζεται περισσό

τερο με ανακυκλικές τροπές παρά με ανακυκλικές τάσεις. Όμως, το εύρος των ανα

κυκλικών τροπών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με τόση ακρίβεια, με την οποία εκτιμάται 

το εύρος των ανακυκλικών τάσεων. Επιπλέον, ο εξοπλισμός που απαιτείται για την

εκτέλεση δοκιμών επιβαλλόμενης τροπής είναι πιο δύσκολα διαθέσιμος από τον εξο-¥
πλισμό για δοκιμές επιβαλλόμενης τάσης. Οι δύο παραπάνω λόγοι έχουν ως αποτέ

λεσμα η προσέγγιση ανακυκλικης τροπής να εφαρμόζεται λιγότερο στην κοινή πρα

κτική σε σχέση με την προσέγγιση ανακυκλικης τάσης.
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Σχήμα A.2.2: Ανάπτυξη υδατικής υπερπίεσης πόρων σε σχέση με τον ισοδύναμο 

αριθμό κύκλων φόρτισης η, για Dr = 45% (Dobry et al. 1982).
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Σχήμα A.2.3: Ανάπτυξη υδατικής υπε.ρπίεσης πόρων σε σχέση με το πλάτος της ανα-
ι

κυκλικής διατμητικής τροπής γ0, για Dr = 45% (Dobry et al. 1982).
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Σχήμα A.2.4: Ανάπτυξη υδατικής υπερπίεσης πόρων σε σχέση με τον ισοδύναμο 

αριθμό κύκλων φόρτισης η, για Dr = 60% (Dobry et al. 1982).
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Σχήμα A.2.5: Ανάπτυξη υδατικής υπερπίεσης πόρων σε σχέση με το πλάτος της ανα-

κυκλικής διατμητικής τροπής yc, για Dr = 60% (Dobry et al. 1982).
V
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Συσχέτιση του αριθμού Ν με εδαφοτεχνικές παραμέτρους

Β.1 Προσδιορισμός της σχετικής πυκνότητας από δοκιμές SPT

Πειραματικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αντίσταση διείσδυσης σε μη συνεκτικό 

έδαφος εξαρτάται από το μέγεθος των κόκκων και το περιεχόμενο των λεπτόκοκκων 

υλικών. Οι Cubrinovski και Ishihara (1999, 2000, 2001) χρησιμοποίησαν υψηλής 

ποιότητας μη διαταραγμένα δοκίμια παγωμένου εδάφους και μέτρησαν την αντίστα

ση διεισδύσεως SPT σε φυσικές αποθέσεις εδάφους με σκοπό να δημιουργήσουν μία 

εμπειρική σχέση μεταξύ των τιμών Ν της δοκιμής SPT και της σχετικής πυκνότητας 

Dr, για μία μεγάλη ποικιλία μη συνεκτικών εδαφών. Η σχετική πυκνότητα ορίζεται

όπου Ν, =(98/σ')1'2 Ν, σ' = κατακόρυφη ενεργός τάση (kPa), και emis, emm = μέγιστη

και ελάχιστη τιμή του δείκτη πόρων. Παρόλο που η διαφορά του δείκτη πόρων είναι 

μόνον ένα έμμεσο μέτρο της κοκκομετρικής διαβάθμισης, έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ένας πολύ καλός δείκτης των συνολικών χαρακτηριστικών της κοκκομετρικής διαβά- 

θμισης για μη συνεκτικά εδάφη. Μία προσεγγιστική σχέση μεταξύ ^ - emm και Ο.0

για ένα σημαντικό αριθμό χαλικωδών άμμων, καθαρών άμμων, και άμμων με λεπτό

κοκκο υλικό είναι δυνατόν να εκφρασθεί ως:

Η σχετική πυκνότητα που απαιτείται από το καταστατικό προσομοίωμα είναι δυνα

τόν να μετρηθεί μέσω απευθείας μέτρησης, μέσω μέτρησης της διαφοράς em<x - emin

και χρήση της (Β.1), ή τέλος μέσω συσχέτισης με τη διάμετρο D50 και χρήση της 

σχέσης (Β.2).

ως:

3
(Β.1)

0.06
(Β.2)
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Η ύπαρξη εργαστηριακών δεδομένων για την ανακυκλική αντοχή του εδάφους είναι 

δυνατόν να βελτιώσει την αρχική εκτίμηση της σχετικής πυκνότητας με σκοπό την 

καλύτερη περιγραφή της ανακυκλικής συμπεριφοράς του εδάφους.

Το σχήμα Β.1.1 παρουσιάζει ένα παράδειγμα της σχέσης μεταξύ της κανονικοποιη- 

μένης τιμής Ν, = (98/σ')12 Ν και της σχετικής πυκνότητας Dr, για (α) μια χαλικώδη 

άμμο με emax - emin= 0.3, (β) για μια καθαρή άμμο με emax - emin = 0.41 και (γ) για μία 

άμμο με λεπτόκοκκα υλικά με emax - emm = 0.625.

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Relative Density, Dr (%)

Σχήμα Β.1.1: Εμπειρική συσχέτιση μεταξύ σχετικής πυκνότητας Dr και του κα- 

νονικοποιημένου αριθμού κτύπων Ν, =(98/σ'),,2Ν για: (α) μια χαλικώδη άμμο με 

emax - emin = °·3, (β) για μια καθαρή άμμο με emax - emjn = 0.41 και (γ) για μία άμμο με 

λεπτόκοκκα υλικά με emax -emin= 0.625. (Cubrinovski and Ishihara 1999).
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Τα Σχήματα Β. 1.2 και Β. 1.3 παρουσιάζουν την εμπειρική σχέση των Cubrinovski and 

Ishihara (1999) μεταξύ της κανονικοποιημένης τιμής Ν1 =(98/σ')''2 Ν και της σχετι

κής πυκνότητας Dr, για διάμετρο κόκκων D50 = 0.15, 0.35, 0.5, 1, 2, και 10 mm, ενε

ργό τάση σ'0 = 98 kPa και ποσοστό ενέργειας της κρουστικής δοκιμής διεισδύσεως 

SPT ίσο προς 78 % (για εφαρμογές στην Ιαπωνία) και 60% (για εφαρμογές στην 

Ελλάδα), αντίστοιχα. Μαζί με την εμπειρική σχέση των Cubrinovski and Ishihara 

(1999) παρουσιάζεται και η κλασσική σχέση των Terzaghi - Peck.

Σημειώνεται ότι οι σχέσεις των Cubrinovski and Ishihara (1999), Kulhawy and May- 

ne (1990) και Terzaghi - Peck είναι σε πολύ καλή συμφωνία για D50 = 0.5 mm, ενώ 

για άλλες διαμέτρους D50 παρουσιάζονται κάποιες διαφορές στην εκτίμηση της σχε

τικής πυκνότητας Dr με βάση την τιμή του SPT Ν, 60. Για τις παραμετρικές αναλύσεις 

με την απλοποιημένη μέθοδο θεωρούμε ότι D50= 0.5 mm.
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σνο'= 98 kPa, Energy Ratio = 78% (Cubrinoski and Ishihara, 1999)

20 40 60 80 100
Relative Density Dr, %

Σχήμα B.1.2: Εμπειρική συσχέτιση των Cubrinovski and Ishihara (1999) μεταξύ της 

σχετικής πυκνότητας Dr και του κανονικοποιημένου αριθμού κτύπων διεισδύσεως 

Ν178 =(98/σ')'/2 Ν για διάμετρο κόκκων D30 = 0.15, 0.35, 0.5, 1, 2, και 10 mm 

(σ'0 = 98 kPa, ποσοστό ενέργειας SPT = 78 %).
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<τν0'= 98 kPa, Energy Ratio = 60% (Cubrinoski and Ishihara, 1999)

20 40 60 80 100
Relative Density Dr, %

Σχήμα B.1.3: Εμπειρική συσχέτιση των Cubrinovski and Ishihara (1999) μεταξύ της 

σχετικής πυκνότητας Dr και του κανονικοποιημένου αριθμού κτύπων διεισδύσεως 

Ν160=(98/σ:),,2Ν για διάμετρο κόκκων D50 = 0.15, 0.35, 0.5, 1, 2, και 10 mm 

(σ'0 = 98 kPa, ποσοστό ενέργειας SPT = 60 %).
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B.2 Προσδιορισμός της γωνίας τριβής από δοκιμές SPT

Ο αριθμός Ν από δοκιμές SPT συσχετίζεται άμεσα με τη γωνία τριβής των μη συνε

κτικών σχηματισμών, αναλόγως και της ενεργού πιέσεως λόγω υπερκείμενων γαιών.

Στο σχήμα Β.2.1 φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ Ν, σ'0και φ (Schmertmann 1975).

Nf

0 10 20 30 40 50 60

Σχήμα Β.2.1: Συσχέτιση μεταξύ Ν, σ'0και φ (Schmertmann 1975).

Η παραπάνω συσχέτιση μπορεί να προσεγγιστεί από τη ακόλουθη σχέση που πρότει- 

ναν οι Kulhawy and Mayne (1990):

-I 0.34

φ = tan
Ν

12.2 + 20.3
IPaJ

(B.3)

όπου pa είναι η ατμοσφαιρική πίεση στις ίδιες μονάδες με την κατακόρυφη ενεργό 

τάση
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Για τις παραμετρικές αναλύσεις με την απλουστευμένη μέθοδο χρησιμοποιείται ο 

παρακάτω πίνακας Β-1, όπου για να βρεθεί η γωνία τριβής από τον αριθμό Ν θεωρή

θηκε σ(, =55 KPa.

Πίνακας Β-1: Συσχέτιση μεταξύ Ν, φ και Dr.

Ν SPT φ Dr (%)

5 31° 30

10
ΟΝ

-
C

O 44

18 42° 55

30 47° 75

Β-7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100



»ε
/7
/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

004000091279
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:32:26 EEST - 54.219.128.100


