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Τρεις Σίγουρες – Βέβαιες Καταστάσεις
1.Η Γεωτεχνική Μηχανική εμπλέκεται σε όλα τα τεχνικά έργα

2.Στις Υπολογιστικές Εκτιμήσεις υπάρχει Αβεβαιότητα
3.Ο Πολιτικός Μηχανικός επιζητεί απαραίτητα την “απόλυτη’’ Ασφάλεια,
ενώ συγχρόνως επιδιώκει τη μείωση του Κόστους
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- Για να είναι “ασφαλή” τα τεχνικά έργα, πρέπει με το σχεδιασμό και την κατασκευή
τους να διασφαλίζεται ότι η πιθανότητα αστοχίας είναι κατάλληλα μικρή,
εξαρτώμενη από τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που εκτιμάται ότι η αστοχία θα
προκαλέσει.

foundations

dams
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H αβεβαιότητα στη Γεωτεχνική Μηχανική για διάφορους λόγους δεν
αναδεικνύεται και δεν προβάλλεται στις σπουδές του Πολιτικού
Μηχανικού και συνήθως δεν προβληματίζει και δεν απασχολεί ιδιαίτερα
τον νέο Γεωτεχνικό Μηχανικό.
Όμως με τα χρόνια και την προσθήκη γόνιμων εμπειριών, η ύπαρξη και η
σημασία της αβεβαιότητας περνάνε σταδιακά στη αντίληψη του,
επηρεάζοντας με τρόπο και σε βαθμό που εξαρτάται από τη δεκτικότητά
του, την τεχνική κριτική σκέψη και τις αποφάσεις του.
Π.χ. Εμπιστεύεται λιγότερο τα αποτελέσματα των υπολογισμών.
Ανησυχεί για
την τυχόν ύπαρξη κρυμμένων – δυσμενών
φορτιστικών καταστάσεων η μήπως οι τιμές των μηχανικών
χαρακτηριστικών είναι η μπορεί να γίνουν με τον χρόνο δυσμενέστερες
Κατά την εξέλιξη της κατασκευής, αναζητεί επιμέρους ελέγχους
και επιβεβαίωση ότι τα πράγματα δεν είναι δυσμενέστερα η έστω δεν
είναι σε μεγάλη απόσταση από τις αντίστοιχες υπολογιστικές εκτιμήσεις.
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Αβεβαιότητα στη Γεωτεχνική Μηχανική

 Ποιο το μέγεθός της;
 Πώς προκαλείται και ποιες αιτίες, καταστάσεις και λόγοι τη
δημιουργούν;

 Πόσο και πώς διαφοροποιείται στις βασικές και κύριες κατηγορίες
Γεωτεχνικών έργων;
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- Πώς ορίζεται ( Δεν υπάρχει γενική αναφορά ) και πώς δημιουργείται η
αβεβαιότητα στη Γεωτεχνική Μηχανική.

Προσομοίωση
προβλήματος

Επιρροή των τιμών των
παραμέτρων

Επίλυση
Υπολογιστική εκτίμηση

r = τυπικό σφάλμα
μέτρησης
υπολογ.
r
μέγεθος

Έναρξη
υπολογισμών

r

μετρηθέν μέγεθος

Scalc

Sobs
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- Οι P. Van den Berg, G. Hanning και K. Thooft αναφέρουν ότι παρά τα
όσα έχουν επιτευχθεί στη Γεωτεχνική Μηχανική η αβεβαιότητα
παραμένει μεγαλύτερη του 50%.

- Στη πράξη η αβεβαιότητα αντιμετωπίζεται με τη χρήση
κατάλληλων τιμών Συντελεστών Ασφαλείας.
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Οι Γεωτεχνικοί Κανονισμοί γενικά και ειδικότερα ο Ευρωκώδικας ΕC7
αναφέρουν μη δεσμευτικές συστάσεις για ορισμένες μόνο από τις αιτίες που
προκαλούν αβεβαιότητα και περιορίζονται κυρίως στη υπόδειξη τιμών είτε
ενός συνολικού (“global”) Συντελεστή Ασφαλείας, για γενικές κατηγορίες
έργων και για συγκεκριμένους ελέγχους, είτε των λεγόμενων Μερικών
Συντελεστών που επιβάλλονται επί των Φορτίων και επί των τιμών των
Εδαφικών Παραμέτρων Αντοχής .
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.
Οι τιμές των ΣΑ προτείνονται ως ελάχιστες
αποδεκτές .
Γνωστές χρησιμοποιούμενες τιμές του ΣΑ
είναι:
>ΣΑ = 2.50 ÷ 3.00, έναντι της Φέρουσας
Ικανότητας για τον σχεδιασμό θεμελίων.

>ΣΑ = 1.50 για την σταθερότητα Πρανών.
Για ορισμένα ιδιαίτερα Γεωτεχνικά
Προβλήματα, όπως της Διασωλήνωσης, της
Ανύψωσης του Πυθμένα Εκσκαφής, της,
Διάβρωσης κ.α., διάφοροι εθνικοί κανονισμοί
και συστάσεις οργανισμών πρότειναν κατά
καιρούς διάφορες τιμές.
Η πιθανότητα αστοχίας που χαρακτηρίζει
ένα έργο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από
την τιμή του ΣΑ, αλλά σε μεγάλο βαθμό
και από το μέγεθος της αβεβαιότητας

low uncertainty

high uncertainty
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην επιλογή της τιμής του Συντελεστή
Ασφαλείας θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι επιπτώσεις και
συνέπειες που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η εξεταζόμενη αστοχία αλλά και
τα χαρακτηριστικά της υπάρχουσας αβεβαιότητας.
Η χρήση μιας καθορισμένης τιμής του ΣΑ για όλες τις περιπτώσεις ενός τύπου
έργων (πχ. Για τα πρανή), που δικαιολογείται από τη δυσκολία εκτίμησης της
αβεβαιότητας που υπάρχει, είναι μια σημαντική αδυναμία του σχεδιασμού.
( Η σοβαρότητα των επιπτώσεων υποτίθεται ότι έχει ληφθεί υπόψη. Όμως …? )
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Πραγματικές Αστοχίες
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση των επόμενων στοιχείων που αφορούν
πραγματικές αστοχίες Γεωτεχνικών έργων

Σε ποσοστό 80% - 88% σε σημαντικά μεγάλο δείγμα περιπτώσεων, η
αστοχία φαίνεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος [Bea, Sowers, Van Tol
k.a.]
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Κατά τη Διαχείριση της Αβεβαιότητας είναι ορθολογική η επόμενη θεώρηση:
(Δαπάνη απαιτούμενη για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της επίβλεψης) <
(Μείωση της πιθανότητας αστοχίας απο την βελτίωση ) * (Κόστος αστοχίας)
όμως επειδή η εφαρμογή της έχει δυσκολίες
Πρέπει να δίδεται προσοχή στον έλεγχο των μελετών και την επίβλεψη των
έργων
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Καλύτερη Διαχείριση με τον Ολοκληρωμένο
Γεωτεχνικό Σχεδιασμό
Πολύ συχνά (στο 90% των Γεωτεχνικών Έργων;) o σχεδιασμός περιορίζεται μόνο
στο πρώτο μέρος (τα τρία πρώτα στάδια), δηλαδή μόνο στην υπολογιστική
μελέτη.

Υπολογιστικός Σχεδιασμός

OBSERVATIONAL METHOD –
INTERACTIVE ANALYSIS –
PERFORMANCE BASED ANALYSIS
Ολοκληρωμένος Γεωτεχνικός
Σχεδιασμός

Allen Marr (2008)
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Βήματα – Εργασίες Υπολογιστικής Μελέτης
Στην εικόνα διακρίνονται οι 4 διαδοχικοί βασικοί σταθμοί από τους οποίους
διέρχεται η Υπολογιστική Μελέτη και τα μεταξύ αυτών βήματα – εργασίες
(processes)

 Σε κάθε βήμα γίνονται απλοποιήσεις και εισάγονται ανακρίβειες και
σφάλματα, τα οποία αθροίζονται
 Η τακτική ενός επόμενου υπολογιστικού κύκλου, μπορεί να είναι πολύ
χρήσιμη, περιορίζοντας τα λάθη, απαιτεί όμως κατάλληλη κρίση Γεωτεχνικού
Μηχανικού
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Βήματα – Εργασίες Υπολογιστικής Μελέτης
Βήμα 1: Η σημασία του βήματος αυτού διαφέρει εξαρτώμενη απο τον τύπο του
έργου (πχ. είναι περιορισμένη στις θεμελιώσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε
προβλήματα σταθεροποίησης κατολισθήσεων). Η πετυχημένη διακπεραίωσή του
απαιτεί προσεκτική εργασία πεδίου και σχετική εμπειρία και το αποτέλεσμα
εξαρτάται από την κατά κάποιο τρόπο υποκειμενική αξιολόγηση, ερμηνεία και
σύνθεση των στοιχείων που διατίθενται.
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Βήματα – Εργασίες Υπολογιστικής Μελέτης
Βήμα 2: Απαιτεί την καλή συνεργασία του ειδικού ή της ομάδας που
διεκπεραίωσε το 1ο βήμα με τον ειδικό ή την ομάδα που θα στήσει το
υπολογιστικό προσομοίωμα και που πρέπει να γνωρίζει καλά τις δυνατότητες και
τη χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών μεθόδων και κωδίκων.
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Βήματα – Εργασίες Υπολογιστικής Μελέτης
Βήμα 3: Το βήμα αυτό αναφέρεται στην επίλυση του υπολογιστικού
προσομοιώματος. Παρότι και κατά τη φάση αυτή υπεισέρχονται σφάλματα,
συνήθως είναι ελεγχόμενα και περιορισμένα. Είναι πολύ σημαντική η παρεχόμενη
απο τα σύγχρονα προγράμματα δυνατότητα μεταβάλλοντας τις αβέβαιες
παραμέτρους αλλα και τις οριακές συνθήκες να διερευνηθεί η ευαισθησία των
αποτελεσμάτων.
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Η παρακάτω εικόνα αναφέρεται σε ένα μέρος μόνο του δεύτερου βήματος και
συγκεκριμένα στις αιτίες τη μεταβλητότητας των τιμών των εδαφικών
παραμέτρων
και την συνεπακόλουθη αβεβαιότητα που διαχειρίζεται ο
Γεωτεχνικός Μηχανικός, όταν καλείται να τις εισάγει στο υπολογιστικό
προσομοίωμα.
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Στον πίνακα δίδεται το εύρος των
τιμών του συντελεστή
μεταβλητότητας διάφορων
εδαφικών παραμέτρων, όπως
προέκυψε από τη στατιστική
επεξεργασία αποτελεσμάτων
ικανού αριθμού εργαστηριακών και
επί τόπου δοκιμών.
Οι τιμές του πίνακα περιέχουν το
μετρητικό σφάλμα και ένα άγνωστο
μέρος του σφάλματος του
οφειλόμενου στη χωρική
μεταβλητότητα.
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Το θέμα της αβεβαιότητας διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στα
ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας έργων, καθώς διαφοροποιούνται οι
συνθήκες προσομοίωσης και η σχετική σημασία που έχει κάθε μία από τις
αναφερθείσες αιτίες που προκαλούν την αβεβαιότητα.
(πχ. για την αποκατάσταση της σταθερότητας ενός κατολισθένοντος πρανούς
έχουν μεγαλύτερη δυσκολία και σημασία η πρόταση του γεωλογικού
προσομοίωματος και του μηχανισμού εξέλιξης της, ενώ στη διάνοιξη μιας
σήραγγας με ΤΒΜ, είναι μεν γνωστός ο ρυθμιζόμενος τρόπος που η μηχανή
διάνοιξης εργάζεται, είναι όμως δύσκολη η ακριβής εισαγωγή του στο
υπολογιστικό προσομοίωμα.)
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Στο αριστερό διάγραμμα η διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στην σχέση Scalc = Sobs, η
μαύρη συνεχής στην ευθεία παλινδρόμησης Sobs = 0.75*Scalc και η μπλέ στην γραμμή
παλινδρόμησης του δεξιού διαγράμματος Sobs= 0.43*Scalc το οποίο αναφέρεται στις πολύ
μικρές καθιζήσεις.
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Η συνδυασμένη θεώρηση των παραπάνω παρατηρήσεων και η
προσπάθεια εξήγησης και ερμηνείας τους, οδηγούν στις επόμενες
εκτιμήσεις:
 Η μεγαλύτερη υπερεκτίμηση της Scalc σε σχέση με την Sobs στη
περιοχή των μικρών καθιζήσεων, είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι στις
περιπτώσεις αυτές η παραμόρφωση του φορτιζόμενου εδάφους είναι
μικρή, οπότε θα έπρεπε στους υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί τιμή του
Μέτρου Ε του εδάφους μεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίσθηκε από τις
συνήθεις εργαστηριακές δοκιμές, σύμφωνα με την εμφανιζόμενη στα
σχήματα πειραματικά τεκμηριωμένη σχετική άποψη (εφόσον η
υπολογιστική μέθοδος χρησιμοποιεί το εδαφικό μέτρο).
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Στις
περιπτώσεις
που
η
υπολογιστική μέθοδος χρησιμοποιεί
το Δείκτη Συμπιεστότητας Cc , η
υπερεκτίμηση είναι πιθανό να
οφείλεται στο ότι το έδαφος που δίνει
μικρές καθιζήσεις είναι πιθανά
υπερστερεοποιημένο και θα έπρεπε
να γίνει κατάλληλα συνδυασμένη
χρήση των δεικτών Cc και Cr .
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 Στις μικρές τιμές των καθιζήσεων η στρεβλωτική επιρροή του αναπόφευκτου
μετρητικού λάθους είναι σχετικά μεγαλύτερη, αποδυναμώνοντας τη συσχέτιση, (η
μετρούμενη τιμή απέχει σχετικά περισσότερο από την πραγματική).
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Συμπερασματικά, η παρατηρούμενη μεγάλη διακύμανση των τιμών, η οποία
αυξάνει την αβεβαιότητα πρέπει να οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στους επόμενους
λόγους:
Στη χρησιμοποίηση διαφόρων υπολογιστικών μεθόδων που κάθε μία οδηγεί σε
διαφορετικό αποτέλεσμα και όλες απέχουν από την πραγματικότητα.
Στο γεγονός ότι το φορτίο που γίνεται δεκτό ότι επιβάλλεται στο θεμέλιο όπως
προέκυψε από τη απλοποιημένη στατική επίλυση απέχει από το πραγματικό και
επί πλέον διαφοροποιείται με την έναρξη εμφάνισης των καθιζήσεων και των
διαφορικών καθιζήσεων, όταν το φέρον σύστημα είναι υπερστατικό (σχεδόν
πάντοτε είναι).
Στη απόκλιση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων στους υπολογισμούς τιμών των
παραμέτρων συμπιεστότητας (προερχόμενες από τη γενική τομή σχεδιασμού) και
των πραγματικών τιμών κάτω από το συγκεκριμένο θεμέλιο. (Η χωρική
μεταβλητότητα είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε, παρότι έχουμε
συνηθίσει να την αγνοούμε).
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Μιά ειδική και ιδιαίτερη περίπτωση, που θέλει να δείξει ότι οι Γεωτεχνικοί
Μηχανικοί μπορούν να καταλήξουν σε ακραία διαφορετικές εκτιμήσεις είναι το
παρακάτω περιστατικό.
Ζητήθηκε απο ένα αριθμό έμπειρων Γεωτεχνικών ο υπολογισμός της τιμής
σχεδιασμού της Αντίστασης σε Ανύψωση Qud ενός φρέατος διαμέτρου
1.50m βυθισμένου 1.50m σε μία κορεσμένη υγρή άργιλο.

Δόθηκαν τα παρακάτω:
Το βάρος του φρέατος ίσο με 65.3 ΚΝ

Η υπολογισθείσα τριβή (πρόσφυση) στην παράπλευρη επιφάνεια ίση με
π ∙ D ∙ 1.50 ∙ 38 KN/m2 = 261.8 KN
Η αναρροφητική αντίσταση που αναπτύσεται στην επιφάνεια έδρασης
(μύζηση) υπολογίσθηκε ίση με 184.4 ΚΝ
Με βάση τα παραπάνω η συνολική δύναμη αντίστασης είναι
65.3 + 261.8 + 184.4 = 511.6 ΚΝ
Τιμή του Συντελεστή Ασφαλείας 3, (δόθηκε χωρίς άλλες διευκρινήσεις)
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Δόθηκαν οι παρακάτω 5 διαφορετικές απαντήσεις:
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Σταθερότητα Εδαφικών Πρανών – Σταθεροποίηση
Κατολισθήσεων

Τα δύο αυτά συγγενή προβλήματα γενικά παρουσιάζουν την μεγαλύτερη
αβεβαιότητα, στοιχείο που σε συνδυασμό με το ότι οι χρησιμοποιούμενες τιμές του
συντελεστή ασφαλείας είναι χαμηλές* συγκριτικά με τις χρησιμοποιούμενες σε άλλα
Γεωτεχνικά Έργα, έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται ενδείξεις αστοχίας
περισσότερο συχνά.
Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά
Συνήθως εκτός οικιστικών περιοχών
Συχνά προειδοποιούν και εξελίσσονται
Συχνά υπάρχει η δυνατότητα σταθεροποιητικής επέμβασης
Απαραίτητη – πολύ χρήσιμη η καλή συνεργασία Γεωτεχνικού Πολιτικού Μηχανικού
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με Τεχνικό Γεωλόγο η / και Γεωμορφολόγο.

Συνεισφέρουν πολύ στη διαχείριση της αβεβαιότητας τα επόμενα:

1) Η σωστή αναγνώριση του μηχανισμού που κινεί αλλά και στηρίζει την εδαφική
μάζα.
Η σωστή αναγνώριση απαιτεί παραμονή και παρατηρήσεις στο πεδίο, στοχευμένη
ενοργάνωση και προγραμματισμό των μετρήσεων, ορθή σύνθεση, αξιολόγηση
και συνδυαστική ερμηνεία των μετρήσεων, πιθανόν προσθήκες οργάνων και
διορθώσεις μετά την πρώτη αξιολόγηση. Επισημαίνεται ο πιθανός και μεγάλος
κίνδυνος άστοχης εφαρμογής της Αντίστροφης Ανάλυσης. (Σε περιπτώσεις
πολύπλοκης γεωμετρίας και μη ταυτόχρονης ενεργοποίησης).
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2) Σε πολλές περιπτώσεις πρανών ή κατολισθήσεων, κυρίως τα γεωμετρικά αλλά και
τα γεωτεχνικά δεδομένα, έχουν ως αποτέλεσμα η υπολογιστική μελέτη η οποία
περιορίζεται στη διδιάστατη θεώρηση της δυσμενέστερης διατομής, να απέχει αρκετά
από την πραγματικότητα.
α/α

Κατολίσθηση

L (m)

B (m)

D (m)

B/L

1

Μαλακάσα

300

240

25 – 30

0.80

2

Ε.Ο. 31
(Μικρό Περιστέρι)

425

245

25 – 35

0.58

3

Ε.Ο. 1.2.3 (Σ2)

175

230

45 – 50

1.31

4
5
6
7

Ε.Ο. 5.2
(Ασώματα)
Ε.Ο. 1.1.6
(Κρυσταλλοπηγή)
Ε.Ο. 4.1.2s
(Επίχωμα Ε6)

110

110

12 – 17

1.00

1000

700

30 – 60

0.70

230

225

30

0.98

Νεμέα

180

220

34

1.22

Βιβλιογραφική
αναφορά
Stamatopoulos &
Aneroussis 2008
Προσωπικό
Αρχείο
Προσωπικό
Αρχείο
Προσωπικό
Αρχείο
Προσωπικό
Αρχείο
Προσωπικό
Αρχείο
Dounias et al.
2006

Η θεώρηση των δεδομένων των 7 μεγάλων Ελληνικών Κατολισθήσεων του πίνακα
δείχνει ότι η θεώρηση μιας απλοποιημένης τρισδιάστατης επιφάνειας αντί της
διδιάστατης, κρατώντας ίδιες τις τιμές των μηχανικών χαρακτηριστικών, οδηγεί με
βάση τα στοιχεία του επόμενου διαγράμματος τον Συντελεστή Ασφαλείας από 1.30 σε
τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1.735 και 1.521.
Απαιτείται και πάλι μεγάλη προσοχή στην τυχόν εφαρμογή της Αντίστροφης
Ανάλυσης κατά το σχεδιασμό σταθεροποιητικών μέτρων
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λcφ = (γ · Η · tanφ’) / c’ = (20 · 10 · tan 26.5o ) / 20 = 5
F3D = 1.30 · 1.335 = 1.735
F3D = 1.30 ∙ 1.197 = 1.56
F3D = 1.30 · 1.17 = 1.521
3) Υπάρχει συχνά έντονη και τυχαία χωρική μεταβλητότητα που διαφοροποιεί τα
πραγματικά δεδομένα από τα δεδομένα της τομής σχεδιασμού σε βαθμό και με
τρόπο που δε μπορεί να προσδιορισθεί η να εκτιμηθεί.
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Η πιθανότητα αστοχίας για COVFoS = 0.20 από 11% για FoS = 1.30 περιορίζεται
σε 1% και 0.32% για FoS = 1.56 και 1.73 αντίστοιχα.
Το ποσοστό αστοχίας 5% εάν συνδυαστεί με τιμή του FoS = 1.73 αντιστοιχεί σε
τιμή του COV ίση με 32%.

Για να διατηρηθεί η πιθανότητα αστοχίας σταθερή (πχ. 5%), για τυχόν αύξηση του
COV (από 10% σε 20% και σε 40%), θα πρέπει ο FoS να αυξηθεί πολύ (από 1.18
σε 1.40 και 2.00 αντίστοιχα).
Probabilities That Factor of Safety is Smaller than 1.0 Based on Lognormal Distribution of Factor of Safety
Coefficient of Variation of Factor of Safety (COVFoS)
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Τα προηγούμενα δείχνουν την περιορισμένη αξιοπιστία που έχει η τιμή του
ΣΑ στα προβλήματα των πρανών και των κατολισθήσεων. Για το λόγο αυτό
στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις στο πεδίο και μπορούν να
υπάρξουν καλές μετρήσεις, ο Γεωτεχνικός Μηχανικός σχεδιάζοντας τα
σταθεροποιητικά μέτρα, αντί να επιδιώκει να πετύχει υπολογιστικά μια τιμή του ΣΑ,
είναι καλύτερα να εφαρμόσει κατάλληλα την Observational Method και οι
υπολογισμοί να συμπληρώνουν, να υποβοηθούν και να ερμηνεύουν.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΜ σε πρώτο χρόνο θα πρέπει να καταλάβει τον μηχανισμό
και τα γεωμετρικά στοιχεία της κατολίσθησης, έτσι ώστε να επιλέξει το κατάλληλο
ή καλύτερα τα κατάλληλα μέτρα και συγχρόνως να μελετήσει το ιστορικό και
κυρίως τη μεταβολή του ρυθμού εξέλιξης της κίνησης στο χρόνο και τις
σταθεροποιητικές ή αποσταθεροποιητικές δράσεις που τον επηρέασαν.

Μετά, σε δεύτερο χρόνο μπορεί να ξεκινήσει η εφαρμογή των σταθεροποιητικών
μέτρων πρώτης προτεραιότητας και ο σχεδιασμός της τελικής διάταξης να
προκύψει παρακολουθώντας τη σταδιακή επιρροή των πρώτων μέτρων στην
επιβράδυνση του ρυθμού. (Η τελική διάταξη θα πρέπει πέραν του μηδενισμού των
μετακινήσεων να αφήνει και ένα σημαντικό περιθώριο ασφάλειας).
Η παραπάνω μεθοδολογία βασίζεται στην πραγματικότητα,
υπερβαίνοντας την υπολογιστική αβεβαιότητα.
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Στον Ευρωκώδικα ΕC7 (2004), αναφορικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της ΟΜ
(κατά την οποία ο σχεδιασμός επαναθεωρείται κατά τη διάρκεια της κατασκευής),
υποδεικνύονται τα παρακάτω:

Α) Πριν από την έναρξη της κατασκευής:
- Πρέπει να τεθούν αποδεκτά όρια (τιμές) ασφαλούς συμπεριφοράς.
-Οι εκτιμήσεις της μελέτης θα πρέπει να δείχνουν ότι υπάρχει αποδεκτά υψηλή
πιθανότητα η πραγματική συμπεριφορά να ικανοποιεί τα όρια.
-Πρέπει να συνταχθεί σχέδιο ενοργάνωσης (είδος, αριθμός, θέσεις οργάνων,
χρονικός προγραμματισμός μετρήσεων), που να διασφαλίζει τον έλεγχο της
προηγούμενης απαίτησης.
-Η απόκριση των οργάνων και η διαδικασία αξιολόγησης των μετρήσεων, θα πρέπει
να διασφαλίζουν επίσης την ίδια κρίσιμη απαίτηση.
-Ένα σχέδιο προληπτικών δράσεων θα πρέπει να υιοθετηθεί μετά από μελέτη, για
την περίπτωση που οι μετρήσεις δείξουν υπέρβαση των ορίων.
Β) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής:
-Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα όπως
σχεδιάσθηκαν και σε περίπτωση τυχόν υπέρβασης να εφαρμόζονται οι δράσεις που
έχουν προβλεφθεί. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία της εγκατεστημένης
ενοργάνωσης, να γίνουν κατάλληλα αντικαταστάσεις ή προσθήκες οργάνων.
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Σχετικά με τον ρόλο των μετρήσεων και την εφαρμογή της ΟΜ στα Γεωτεχνικά
Έργα, σε πρόσφατα άρθρα παρέχονται οι επόμενες ενδιαφέρουσες απόψεις
όπως:
1. Σε όσα ο EC7 αναφέρει για την ΟΜ επισημαίνονται ελλείψεις και ασάφειες.
( όρια / ΄πρόβλεψη για τις επιπτώσεις στις συμβάσεις )
2. Η ΟΜ - “Interactive Design” - εφαρμόζεται περίπου στο 10% των Γεωτεχνικών
Έργων, κυρίως σε μεγάλα Φράγματα, Kατασκευή Σηράγγων, Bελτιώσεις εδαφών
και Σταθεροποιήσεις Κατολισθήσεων.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στις
απαντήσεις 31 Γεωτεχνικων Μηχανικών απο 11 χώρες, για τα αίτια που φαίνεται
να εμποδίζουν την διάδοση της ΟΜ. Μεταξύ των αιτίων σημαντικότερη φαίνεται
να είναι η επιθυμία του κυρίου του έργου ο σχεδιασμός να έχει οριστικοποιηθεί
πριν από την έναρξη της κατασκευής.
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3. Ο W. Riemer (2006) αναφέρεται στις σύνθετες και ποικίλες περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο ανάδοχος επικαλούμενος τις “πραγματικές” Γεωτεχνικές Συνθήκες,
υποβάλλει οικονομικά αιτήματα σχετικά με χρονικές καθυστερήσεις και
πρόσθετες εργασίες και δαπάνες τα οποία και οδηγούν σε διαφωνίες, η επίλυση
των οποίων εάν παραμείνει και ολοκληρωθεί μεταξύ του κυρίου του έργου και
του αναδόχου, διευκολύνει την πρόοδο και την ολοκλήρωση του έργου, συχνά
όμως είναι ανέφικτη.
Ο συγγραφέας του άρθρου επισημαίνει ότι μια επιμελημένη και προσεκτική
σύμβαση, παρότι βέβαια δεν περιορίζει την αβεβαιότητα και την ανάγκη
αλλαγών κατά την κατασκευή, συμβάλλει στην ευκολότερη αντιμετώπιση
διαφωνιών, εάν υπάρχει καλή διάθεση και από δύο μέρη.
Στη περίπτωση μη επίλυσης της διαφωνίας μεταξύ των δύο μερών, μία ακόμη
δυνατότητα πριν απο τη δικαστική λύση (που πιθανό θα καθυστερήσει την
ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου αλλά και τη ροή των χρημάτων και την
αποπληρωμή του αναδόχου, είναι ο ορισμός Επιτροπής Επανεξέτασης
Διαφωνιών και η αποδοχή της κρίσης της.
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2. Κατολίσθηση στην Εγνατία Οδό
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