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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται µία µεθοδολογία για την µη-γραµµική 3∆ δυναµική ανάλυση 
φραγµάτων λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος. Αρχικά προσοµοιώνεται αριθµητικά η 
σταδιακή κατασκευή και πλήρωση της λεκάνης µε βάση το προσοµοίωµα των Duncan et al. 
(1970). Μετά τον προσδιορισµό των στατικών τάσεων, χρησιµοποιείται ένα µη-γραµµικό 
υστερητικό προσοµοίωµα, το οποίο βασίζεται στις δυναµικές ιδιότητες της λιθορριπής και παράγει 
βρόγχους υστέρησης που είναι σε συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα για τη µεταβολή του 
µέτρου διάτµησης και του λόγου απόσβεσης µε τη διατµητική παραµόρφωση. Η µεθοδολογία 
εφαρµόζεται για την διερεύνηση της επίδρασης της δυσκαµψίας, των σεισµικών καθιζήσεων και 
των χαρακτηριστικών της σεισµικής δόνησης στην εντατική κατάσταση και στην παραµόρφωση 
της πλάκας, καθώς και στην συµπεριφορά του φράγµατος και των αρµών.  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Λόγω της υψηλής διατµητικής αντοχής της συµπυκνωµένης λιθορριπής και της απουσίας 
υπερπιέσεων του ύδατος πόρων, τα φράγµατα λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 
θεωρούνται ότι συµπεριφέρονται γενικά καλύτερα κατά τη διάρκεια σεισµών σε σύγκριση µε 
φράγµατα λιθορριπής αργιλικού πυρήνα (Gazetas & Dakoulas 1992, Sherard & Cooke 1987). 
Όµως, η εκτίµηση αυτή βασίζεται σε ελάχιστα ιστορικά περιστατικών τέτοιων φραγµάτων. Ο 
ισχυρός σεισµός µεγέθους Μ = 7.8 που δόνησε την περιοχή Sichuan της Κίνας τη 12 Μαΐου 2008, 
δηµιούργησε σηµαντικές ρωγµές στην ανάντη πλάκα σκυροδέµατος του φράγµατος Zipingpu και, 
τουλάχιστον για µερικές ώρες µετά τον σεισµό, έντονη αγωνία για την ασφάλεια της πολύ πυκνά 
κατοικηµένης ευρύτερης περιοχής στην κατάντη πλευρά του φράγµατος. Το πρόσφατο αυτό 
περιστατικό του φράγµατος Zipingpu κατέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση 
της σεισµικής συµπεριφοράς φραγµάτων λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος.  

Η σεισµική συµπεριφορά φραγµάτων λιθορριπής εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό 
παραγόντων, όπως ο βαθµός συµπύκνωσης, η ποιότητα του υλικού της λιθορριπής, η γεωµετρία 
του φράγµατος, η στενότητα της κοιλάδας, η ενδοσιµότητα του «βράχου» της κοιλάδας, η 
ποιότητα των αρµών µεταξύ των πλακών και των περιµετρικών αρµών της πλίνθου, η ένταση και 
τα χαρακτηριστικά της σεισµικής δόνησης, η χωρική µεταβλητότητα της σεισµικής διέγερσης, κλπ. 
(Gazetas & Dakoulas 1992, Dakoulas 1993a,b, Dakoulas & Hsu 1995, Dakoulas & Abouseeda 
1997, Abouseeda & Dakoulas 1998). 

Ειδικότερα, η σεισµική ασφάλεια φραγµάτων λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος 
επηρεάζεται σηµαντικά από: (α) την συµπεριφορά των περιµετρικών αρµών της πλίνθου και των 
αρµών µεταξύ των πλακών (β) την ανάπτυξη ρωγµών στην πλάκα σκυροδέµατος λόγω της 
σεισµικής απόκρισης του φράγµατος και (γ) την δυναµική συνίζηση της λιθορριπής κατά τη 



σεισµική δόνηση η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει την ανάπτυξη ρωγµών στην πλάκα και το 
άνοιγµα των αρµών.  

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει µία προχωρηµένη µεθοδολογία σεισµικής ανάλυσης 
φραγµάτων λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος για µια ρεαλιστική εκτίµηση της 
σεισµικής συµπεριφοράς του φράγµατος και της πλάκας. Η µέθοδος αυτή είναι δυνατόν να 
αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο για την λεπτοµερή διερεύνηση και αξιολόγηση διαφόρων 
παραµέτρων που επηρεάζουν την συνολική σεισµική συµπεριφορά του φράγµατος. Για τον σκοπό 
αυτό, αρχικά προσοµοιώνεται µε λεπτοµερή τρόπο η σταδιακή κατασκευή και η φόρτιση του 
φράγµατος κατά την πλήρωση της λεκάνης αποταµίευσης. Κατά το στάδιο αυτό, η συµπεριφορά 
των υλικών του φράγµατος προσοµοιώνεται µε το καταστατικό προσοµοίωµα Duncan & Chang 
(1970). Το προσοµοίωµα αυτό θεωρεί µία υπερβολική σχέση τάσης-παραµόρφωσης η οποία 
λαµβάνει υπόψη την εξάρτηση των µέτρων ελαστικότητας από την περιβάλλουσα τάση 
(Ντακούλας et al. 2008). Κατά την σεισµική διέγερση ενεργοποιείται το δυναµικό καταστατικό 
προσοµοίωµα, ενώ διατηρούνται πλήρως οι αρχικές τάσεις και παραµορφώσεις που αντιστοιχούν 
στο τέλος της πλήρωσης της λεκάνης αποταµίευσης. Η προσοµοίωση της σεισµικής συµπεριφοράς 
του φράγµατος λαµβάνει υπόψη µεταξύ άλλων τα εξής: 

 
1. την πλήρη 3∆ γεωµετρία του φράγµατος και της κοιλάδας  
2. την µη γραµµική συµπεριφορά του εδάφους 
3. την αρχική δυναµική δυσκαµψία του φράγµατος 
4. την µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του λόγου απόσβεσης σύµφωνα µε τα πειραµατικά 

δεδοµένα 
5. την δυναµική αλληλεπίδραση της λιθορριπής, των πλακών και της πλίνθου.  

   
Ως παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου χρησιµοποιείται το φράγµα της Μεσοχώρας, το οποίο 
είναι κατασκευασµένο σε µία στενή κοιλάδα του ποταµού Αχελώου στην βόριο-δυτική Ελλάδα. 
Έχει ύψος 150 m στη µέγιστη διατοµή και µήκος στέψης 350 m. Στο Σχ. 1a δίδεται η γεωµετρία 
της µέγιστης διατοµής και οι ζώνες των υλικών, ενώ στο Σχ. 1b δίδεται µία άποψη της 
διακριτοποίησης του φράγµατος και της ανάντη πλάκας σκυροδέµατος. Μία πιο λεπτοµερής 
περιγραφή του φράγµατος δίδεται σε ξεχωριστό άρθρο (Ντακούλας et al. 2008).  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην µελέτη σεισµικής απόκρισης του φράγµατος και της 
εντατικής κατάστασης και πιθανής ρηγµάτωσης της πλάκας σκυροδέµατος για διάφορα σενάρια. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα δυναµική µελέτη δεν βασίζεται σε πραγµατικές µετρήσεις των 
δυναµικών ιδιοτήτων των υλικών του φράγµατος, αλλά σε υποθετικά σενάρια σχετικά µε την 
δυσκαµψία των υλικών. Για µία πιο ρεαλιστική εκτίµηση της απόκρισης θα πρέπει βεβαίως να 
γίνουν επιτόπου µετρήσεις και να επαναληφθεί η δυναµική ανάλυση µε τα πραγµατικά δεδοµένα.  
 
 

 
Σχήµα 1. (a) Μέγιστη διατοµή και ζώνες υλικών (b) Γεωµετρία του αριθµητικού προσοµοιώµατος 
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2 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η αριθµητική προσοµοίωση της σταδιακής κατασκευής, πλήρωσης της λεκάνης και επιβολής της 
σεισµικής δόνησης πραγµατοποιείται στα εξής 8 στάδια:  

Στάδιο 1: Το επίχωµα κατασκευάζεται σταδιακά µε 20 στρώσεις.  
Στάδιο 2: Κατασκευάζεται η πλάκα σκυροδέµατος στην ανάντη πλευρά.  
Στάδιο 3: Κατασκευάζεται επίχωµα στο κάτω µέρος της πλάκας από υψόµετρο 625 m ως 680 m. 
Στάδιο 4: Πραγµατοποιούνται καθιζήσεις λόγω ερπυσµού της λιθορριπής. 
Στάδιο 5: Η στάθµη του νερού ανέρχεται σε υψόµετρο 680 m. 
Στάδιο 6: Η στάθµη του νερού ανέρχεται σε υψόµετρο 725 m. 
Στάδιο 7: Η στάθµη του νερού ανέρχεται σε υψόµετρο 773 m. 
Στάδιο 8: Επιβάλλεται η σεισµική διέγερση 

 
 
Πίνακας 1. Ιδιότητες και παράµετροι των υλικών του φράγµατος 
    Ζώνη 3Β           Ζώνη 3C                    Ζώνη 2Β 
Πυκνότητα ρ , kg/m3    2150     2150   2150 
Λόγος κενών,     0.38      0.38    0.30 e
Λόγος Poisson, ν    0.35      0.35    0.35 
 
Προσοµοίωµα Duncan 
K        600       450   1200 

urK      1500     1125   3000 
b
      0.45      0.45    0.45 

K        150    112.5     300  
n
m       0.22      0.22    0.22 

fR       0.59      0.59    0.59  
0φ         51º        51º      51º 
φ∆           9º          9º        9º 

 
Σενάριο Α 
A     10000     7500             20000 
r       0.35      0.35    0.35 
Σενάριο Β 
A     15000     1125             30000 
r       0.42      0.42    0.42 
Σενάριο C 
A     15000     1125             30000 
r       0.50      0.50    0.50 
 
Παράµετροι υστερητικού προσοµοιώµατος Α 
a     1.014   1.014               1.014 
b      -0.65    -0.65                -0.65 
c      -1.30    -1.30                -1.30 
         
Συντελεστής τριβής σκυροδέµατος-χαλίκων,   µ      0.7 

 
 
Πίνακας 2. Ιδιότητες σκυροδέµατος 

Πυκνότητα ρ , kg/m3         2350 
Μέτρο ελαστικότητας Young,  E , GPa                     21 
Λόγος Poisson,            0.2 v
Συντελεστής τριβής σκυροδέµατος-σκυροδέµατος, cµ         0.5 
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2.1 Υστερητική συµπεριφορά του εδάφους 

Για την ρεαλιστική πρόβλεψη της υστερητικής συµπεριφοράς της λιθορριπής και των χαλίκων 
δηµιουργήθηκαν δύο υστερητικά προσοµοιώµατα (Α και Β), καθένα από τα οποία ενσωµατώθηκε 
µε το στατικό προσοµοίωµα Duncan et al. (1970) σε ένα ενιαίο αριθµητικό κώδικα («user 
material»). Το µέτρο διάτµησης σε πολύ µικρές παραµορφώσεις ( 610γ −< ) δίδεται από την σχέση 
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όπου 0p′ = η µέση ενεργός τάση, = λόγος κενών, , = σταθερές του υλικού.  e A r
Κατά την µονοτονική φόρτιση του υστερητικού προσοµοιώµατος, το τέµνον µέτρο διάτµησης sG  
µεταβάλλεται ως προς το πλάτος της γενικευµένης διατµητικής παραµόρφωσης eγ  ως εξής (Itasca 
2005) 
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όπου = σταθερές του υλικού. Καθόσον η ανάλυση γίνεται στον χώρο των 3 διαστάσεων, 
χρησιµοποιείται η γενικευµένη διατµητική 

, ,a b c
eγ  παραµόρφωση η οποία λαµβάνεται ίση προς 

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
11 22 22 33 33 11 12 23 31

2 3( ) / 2
3eg e e e e e e g g g= - + - + - + + +                   (3) 

Για την ειδική περίπτωση της απλής διάτµησης, όπου 11 22 33 23 13 , η ανωτέρω 
σχέση δίδει ότι  12e

0e e e g g= = = = =
g g= , οπότε είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν τα δηµοσιευµένα πειραµατικά 

δεδοµένα για τον προσδιορισµό των σταθερών µε βάση την συµφωνία του µέτρου 
διάτµησης και του λόγου απόσβεσης για διάφορες τιµές της διατµητικής παραµόρφωσης. Το 
εφαπτοµενικό µέτρο διάτµησης  δίδεται από τη σχέση  

, ,a b c
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Κατά την ανακυκλική φόρτιση χρησιµοποιείται το κριτήριο Masing για την δηµιουργία των 
βρόγχων υστέρησης, οπότε η νέα σχέση του εφαπτοµενικού µέτρου διάτµησης γίνεται ίση προς  

0 2
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          (4) 

όπου γ = το διάνυσµα των παραµορφώσεων, refγ = το διάνυσµα των παραµορφώσεων από τις 
οποίες έγινε η αποφόρτιση και | |refγ γ−  το µέτρο της διαφοράς των διανυσµάτων γ  και refγ . 
Ένα βασικό στοιχείο στην περίπτωση σεισµικής διέγερσης (όπου εµφανίζονται τυχαίες αλλαγές 
της παραµόρφωσης) είναι η αποθήκευση στην µνήµη της χρονοιστορίας των διανυσµάτων 
αποφόρτισης refγ , ώστε να είναι δυνατή η χρήση της ορθής τιµής του refγ κατά την µετάβαση 
από µεγάλους βρόγχους σε εσωτερικούς µικρότερους βρόγχους και αντίστροφα.  

Στο Σχ. 2 παρουσιάζεται η µέση τιµή και µία τυπική απόκλιση του τέµνοντος µέτρου διάτµησης 
0  και του λόγου υστερητικής απόσβεσης /sG G ξ  χαλίκων από την αξιόλογη µελέτη των Rollins et 

al. (1998). Επίσης δίδονται οι τιµές των 0  και /sG G ξ  οι οποίες προκύπτουν από το υστερητικό 
µοντέλο Α για τις τιµές των σταθερών του Πίνακα 1. , ,a b c
Το θεµελιώδες πρόβληµα πολλών υστερητικών προσοµοιωµάτων είναι ότι, όταν η βαθµονόµηση 
των παραµέτρων γίνεται κυρίως µε την συµφωνία του λόγου 0 , η απόσβεση /sG G ξ  αποκλίνει 
στις µεγάλες παραµορφώσεις. Αποτέλεσµα αυτού είναι η δυσχερής ταυτόχρονη συµφωνία των 
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0s  και /G G ξ  για όλο το εύρος των σεισµικών παραµορφώσεων. Το υστερητικό µοντέλο Β 
προτείνει ένα νέο τρόπο διαµόρφωσης του βρόγχου υστέρησης, ο οποίος επιτρέπει για διάφορες 
κατηγορίες υλικών την ταυτόχρονη ακριβή συµφωνία των 0s  και /G G ξ  για κάθε τιµή του γ . Στο 
Σχ. 2 δίδονται οι τιµές των 0s  και /G G ξ για χαλίκια που προκύπτουν από το υστερητικό µοντέλο 
Β. Λόγω ελλείψεως χώρου, η περιγραφή του µοντέλου Β και αποτελέσµατα σεισµικών αναλύσεων 
θα παρουσιασθούν σε ξεχωριστή δηµοσίευση.  

Το ενοποιηµένο καταστατικό προσοµοίωµα για τη στατική και τη δυναµική συµπεριφορά 
ενσωµατώθηκε στο κώδικα ABAQUS (2008) και επιβεβαιώθηκε εκτενώς. Στο Σχ. 3 δίδεται µία 
προσοµοίωση δοκιµής απλής διάτµησης µε επιβαλλόµενη δυναµική παραµόρφωση τύπου Chang 
και η αντίστοιχη σχέση τάσης – παραµόρφωσης από το καταστατικό προσοµοίωµα.  

 
 

 
 
Σχήµα 2. Πειραµατικά δεδοµένα και αριθµητικές προβλέψεις της µεταβολής (a) του τέµνοντος µέτρου 
διάτµησης και (b) του λόγου απόσβεσης µε το πλάτος της διατµητικής παραµόρφωσης για χάλικες.  
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Σχήµα 3. ∆οκιµή απλής διάτµησης: (a) επιβαλλόµενη ανακυκλική παραµόρφωση τύπου Chang                    
(b) προσοµοίωση της σχέσης τάσης – παραµόρφωσης 
 
 

 
 
Σχήµα 4. (a) Μεταβολή της µέσης τάσης 0p′  µε το βάθος από την στέψη στην µέγιστη διατοµή                   
(b) Μεταβολή της ταχύτητας διατµητικών κυµάτων 0sV  σε µικρές παραµορφώσεις ως προς την µέση τάση 

0p′  για τρία σενάρια διαφορετικής συµπύκνωσης των υλικών λιθορριπής.  
 
2.2 Σενάρια δυναµικής δυσκαµψίας 

Λόγω της έλλειψης πραγµατικών µετρήσεων της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων 0sV  καθ’ 
ύψος του φράγµατος, χρησιµοποιούνται τρία υποθετικά σενάρια µε σκοπό την παραµετρική 
διερεύνηση της απόκρισης. Η ταχύτητα των διατµητικών κυµάτων προσδιορίζεται από την σχέση 

0 0 /sV G ρ= , όπου η τιµή του 0  προκύπτει από την Εξ. (1). Το σενάριο Α αντιπροσωπεύει ένα 
πολύ «µαλακό» φράγµα λόγω κακής συµπύκνωσης της λιθορριπής, το σενάριο Β ένα φράγµα 
µέτριας συµπύκνωσης και το φράγµα C ένα σχετικά καλά συµπυκνωµένο φράγµα. Οι σταθερές , 

 της Εξ. (1) δίδονται στον Πίνακα 1 για τα τρία σενάρια. Στο Σχ. 4a δίδεται η κατανοµή της 
µέσης ενεργού τάσης 0

G

A
r

p′  µε το βάθος από την στέψη στην κεντρική διατοµή, ενώ στο Σχ. 4b 
δίδονται οι κατανοµές της 0sV  µε την 0p′  για τα σενάρια Α, Β και C. Θεωρείται πολύ πιθανό το 
φράγµα της Μεσοχώρας να έχει µία κατανοµή της 0sV  µεταξύ των σεναρίων Β και C.  
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Σχήµα 5. (a) Σεισµική επιτάχυνση της καταγραφής Koyna (b) Σεισµική επιτάχυνση της καταγραφής Σεπόλια 
(c) Τεχνητή σεισµική διέγερση (d) Φάσµατα επιταχύνσεως του Ευροκώδικα 8 για βράχο και των (α), (β), (γ). 
 
 

2.3 Σεισµική διέγερση 
 
Η εργασία αυτή θεωρεί ότι ο σεισµός σχεδιασµού έχει µέγεθος Μ = 6.5, προέρχεται από ένα 
κανονικό ρήγµα, έχει εστιακή απόσταση περίπου 5 – 10 km και εστιακό βάθος περίπου 5 – 10 km. 
Η µέγιστη επιτάχυνση στην επιφάνεια του βράχου λαµβάνεται ίση προς 0.35g. ∆εδοµένου ότι ο 
βράχος της κοιλάδας είναι υγιής, για την δυναµική ανάλυση του φράγµατος χρησιµοποιούνται 
καταγραφές µε σχετικά υψηλό συχνοτικό περιεχόµενο, παρόµοιο µε αυτό των καταγραφών σε 
βράχο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται τρεις σεισµικές διεγέρσεις βαθµονοµηµένες σε µέγιστη 
επιτάχυνση ίση προς 0.35g: 

a)  Σεισµική καταγραφή σε υγιή βράχο κοντά στη βάση του φράγµατος Koyna (Ινδία), κατά τον 
σεισµό της 11ης ∆εκεµβρίου 1967, µεγέθους Μ = 6.5 µε επίκεντρο περίπου 9 km από το φράγµα 
Koyna (Σχ. 5a). 

b) Σεισµική καταγραφή στη βάση του σταθµού µετρό στα Σεπόλια κατά τον σεισµό της 7ης 
Σεπτεµβρίου 1999 µεγέθους Μ = 5.9 µε επίκεντρο στην Πάρνηθα (Σχ. 5b). 

c) Τεχνητή σεισµική διέγερση η οποία προσεγγίζει σε κάποιο βαθµό το φάσµα του σεισµού 
σχεδιασµού για βραχώδες έδαφος του Ευροκώδικα 8 (Σχ. 5c).  

Το Σχ. 5d παρουσιάζει τα φάσµατα απόκρισης των τριών σεισµικών διεγέρσεων  καθώς επίσης 
και το φάσµα του σεισµού σχεδιασµού για βραχώδες έδαφος του Ευροκώδικα 8 για λόγο 
απόσβεσης ξ =5%. Όπως είναι εµφανές από το Σχήµα 5d, η διέγερση (a) αντιστοιχεί στο πιο 
δύσκαµπτο βραχώδες υπόβαθρο, ενώ η διέγερση (c) στο σχετικά πιο εύκαµπτο. Η σεισµική 
διέγερση επιβάλλεται στην ανάντη-κατάντη οριζόντια κατεύθυνση. 
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Σχήµα 6. Οριζόντια µετατόπιση και επιτάχυνση στη στέψη για το σενάριο λιθορριπής B  και σεισµική 
διέγερση µε (a) την καταγραφή Koyna (b) την καταγραφή Σεπόλια (c) το τεχνητό επιταχυνσιογράφηµα. 

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στο Σχ. 6 παρουσιάζονται η οριζόντια µετατόπιση και η επιτάχυνση στη στέψη της κεντρικής 
διατοµής φράγµατος για το σενάριο λιθορριπής Β και για τις τρεις διεγέρσεις. Παρατηρείται ότι η 
µέγιστη απόκριση του φράγµατος δηµιουργείται από την τεχνητή διέγερση, καθόσον αυτή περιέχει 
το ευρύτερο φάσµα συχνοτήτων και πλησιάζει περισσότερο την θεµελιώδη ιδιοσυχνότητα της 
κατασκευής. Η µέγιστη µετατόπιση είναι  ≈ 13 cm, ενώ η µέγιστη στιγµιαία επιτάχυνση ≈ 1.4g 
(όµως τα περισσότερα µέγιστα είναι περίπου ≈ 1g). Στο Σχ. 7 παρουσιάζεται η µετατόπιση και η 
επιτάχυνση στη στέψη για τα σενάρια λιθορριπής Α και C. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα στα Σχ. 
6c και 7, προκύπτει ότι καθώς αυξάνει η δυσκαµψία της λιθορριπής  (από το Α στο C)  αυξάνει το  
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Σχήµα 7. Οριζόντια µετατόπιση και επιτάχυνση στη στέψη για σενάρια λιθορριπής (a) Α και (b) C  
(διέγερση: τεχνητό επιταχυνσιογράφηµα). 
 
υψήσυχνο περιεχόµενο της επιτάχυνσης, ενώ η µέγιστη επιτάχυνση στην περίπτωση C είναι 
περίπου 1.5g. Η αύξηση της δυσκαµψίας οδηγεί σε µείωση των µετατοπίσεων σε  ≈10 cm.  

Το θεµελιώδες ερώτηµα είναι η συµπεριφορά της πλάκας σκυροδέµατος. Στο Σχ. 8 
παρουσιάζονται για τα σενάρια Α, Β και C οι µέγιστες και ελάχιστες κύριες τάσεις που 
αναπτύσσονται στις διάφορες πλάκες κατά την διάρκεια της σεισµικής διέγερσης µε το τεχνητό 
επιταχυνσιογράφηµα. Για τον προσδιορισµό της ζώνης υψηλών εφελκυστικών τάσεων, ικανών να 
δηµιουργήσουν ρωγµές, οι ισοτιµές της µέγιστης κύριας τάσης σχεδιάζονται µόνο για τιµές 1σ >  4 
MPa. Όπως είναι αναµενόµενο, στην υποθετική περίπτωση µιας πολύ συµπιεστής λιθορριπής 
(σενάριο Α) αναπτύσσονται πολύ σηµαντικές εφελκυστικές τάσεις και εποµένως στην εκτεταµένη 
γκρίζα ζώνη (Σχ. 8a) θα αναπτυχθούν ρωγµές. Καθώς αυξάνει η δυσκαµψία της λιθορριπής, η 
εφελκυστική ζώνη περιορίζεται σηµαντικά, ενώ οι τιµές του εφελκυσµού πλησιάζουν εκείνες που 
αναπτύσσονται λόγω στατικής φόρτισης κατά την πλήρωση της λεκάνης (δηλαδή  περίπου  8 
MPa). Για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς της πλάκας σε θλίψη, στο Σχ. 8a σχεδιάζονται 
ισοτιµές της ελάχιστης κύριας τάσης 3σ  για τιµές από -10 MPa έως -22 MPa. Παρατηρείται ότι για 
το σενάριο Α αναπτύσσονται σηµαντικές θλιπτικές τάσεις που πλησιάζουν το όριο της αντοχής 
στην κεντρική περιοχή της πλάκας. Καθώς όµως αυξάνει η δυσκαµψία (σενάρια Β και C) οι 
θλιπτικές τάσεις µειώνονται σηµαντικά και παραµένουν αρκετά κάτω από την αντοχή σε θλίψη 
(Σχ. 8b και 8c).  

Οι ανωτέρω αναλύσεις υποθέτουν ότι κατά την σεισµική δόνηση του φράγµατος δεν επέρχεται 
δυναµική συνίζηση. Όµως στην πραγµατικότητα, ισχυρές σεισµικές δονήσεις είναι δυνατόν να 
δηµιουργήσουν συνίζηση. Π.χ., το φράγµα Cogoti (Χιλή), ύψους 85 m, κατά τον σεισµό Illapel του  
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Σχήµα 8. Κατανοµή του µέγιστου εφελκυσµού (µέγιστη κύρια τάση) και της µέγιστης θλίψης (ελάχιστη 
κύρια τάση) στις πλάκες σκυροδέµατος για διέγερση µε το τεχνητό επιταχυνσιογράφηµα και σενάρια 
λιθορριπής (a) Α  (b) Β και (c) C. 
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Σχήµα 9. Σενάριο λιθορριπής B µε συνίζηση 0.25 m στην στέψη (a) Κατανοµή του µέγιστου εφελκυσµού και 
της µέγιστης θλίψης στις πλάκες σκυροδέµατος κατά την διάρκεια της δόνησης (τεχνητό 
επιταχυνσιογράφηµα) (b) Bύθιση και οριζόντια µετατόπιση της πλάκας (κατεύθ. Υ) στο τέλος του σεισµού. 
 
 
1943 (Μ= 7.9), δονήθηκε µε µέγιστη επιτάχυνση ίση προς 0.19g και υπέστη συνίζηση στην στέψη 
περίπου 40 cm. Γενικά, εκτιµάται ότι ένα φράγµα είναι δυνατόν να υποστεί µία δυναµική συνίζηση 
της τάξης των 50 έως 100 cm (Wieland 2007).  

Στη παρούσα εργασία εξετάζεται το ενδεχόµενο µιας ήπιας δυναµικής συνίζησης 25 cm στη 
στέψη του φράγµατος για σενάριο λιθορριπής Β. Στο Σχ. 9a δίδονται οι ζώνες µέγιστου 
εφελκυσµού (t = 7.75 s) και µέγιστης θλίψης (t = 8.50 s), αντίστοιχα. Όπως είναι αναµενόµενο, 
παρουσιάζεται µία αύξηση της εφελκυστικής ζώνης σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Σχ. 8b µε 
µέγιστη τιµή περίπου 13 MPa. Επίσης, παρουσιάζεται αύξηση της θλιπτικής τάσης, η οποία όµως 
παραµένει κάτω από το όριο αντοχής. Στο Σχ. 9b δίδεται η κατανοµή της βύθισης της πλάκας στο 
τέλος της σεισµικής δόνησης και η κατανοµή της οριζόντιας µετατόπισης των πλακών στην 
κατεύθυνση Υ, η οποία φθάνει την µέγιστη τιµή των 12 cm.  

Στο Σχ. 10a δίδεται η µεταβολή της βύθισης κατά µήκος της πλάκας 13 τις χρονικές στιγµές      
t = 0, 7.75, 8.50 και 15 s. Παρατηρείται ότι η συνίζηση του φράγµατος αυξάνει σηµαντικά την 
βύθιση στην περιοχή της στέψης. Τέλος, στο Σχ. 10b δίδεται η κατανοµή της ορθής τάσης στην 
κατεύθυνση Χ στην άνω και κάτω επιφάνεια της πλάκας 13. Σηµειώνονται σηµαντικές 
εφελκυστικές τάσεις κοντά στον πόδα και σε απόσταση 50 m από την στέψη του φράγµατος.  
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Σχήµα 10. Πλάκα Νο. 13 (a) Βύθιση και (b) Ορθή τάση στην κατεύθ. Χ στην άνω και κάτω επιφάνεια της 
πλάκας για τις χρονικές στιγµές t = 7.75 s, 8.5 s και 15 s (διέγερση: τεχνητό επιταχυνσιογράφηµα).  

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα οδηγεί στα ακόλουθα  συµπεράσµατα:  
1. Η µεθοδολογία που παρουσιάσθηκε για την µη-γραµµική 3∆ δυναµική ανάλυση φραγµάτων 
λιθορριπής µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος λαµβάνει υπόψη µε ρεαλιστικό τρόπο τις δυναµικές 
ιδιότητες της λιθορριπής και παράγει βρόγχους υστέρησης που είναι σε συµφωνία µε τα 
πειραµατικά δεδοµένα για τη µεταβολή του µέτρου διάτµησης και του λόγου απόσβεσης µε τη 
διατµητική παραµόρφωση. 
2. Η µεθοδολογία λαµβάνει επίσης υπόψη µε ρεαλιστικό τρόπο την αρχική εντατική κατάσταση 
και παραµόρφωση του φράγµατος και της πλάκας, µε πλήρη προσοµοίωση της σταδιακής 
κατασκευής και πλήρωσης της λεκάνης. 
3. Για την εφαρµογή της µεθόδου στο φράγµα της Μεσοχώρας, λόγω έλλειψης πραγµατικών 
µετρήσεων της δυσκαµψίας του φράγµατος, εξετάζονται τρία υποθετικά σενάρια δυσκαµψίας της 
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λιθορριπής, σε συνδυασµό µε τρεις σεισµικές διεγέρσεις, και το ενδεχόµενο της ανάπτυξης 
συνίζησης κατά την διάρκεια της σεισµικής δόνησης. Το µη ρεαλιστικό σενάριο Α της πολύ 
εύκαµπτης λιθορριπής, οδηγεί σε σηµαντικές εφελκυστικές τάσεις στην πλάκα σκυροδέµατος που 
ξεπερνούν την αντοχή σε µία µεγάλη ζώνη. Για το σενάριο Β, η ζώνη εφελκυσµού είναι µόνο 
ελαφρά δυσµενέστερη από εκείνη που προέκυψε από την στατική ανάλυση (Ντακούλας et al. 
2008), ενώ για το σενάριο C, είναι παρόµοια µε εκείνη της στατικής ανάλυσης.  
4. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που παρουσιάσθηκαν δεν προκύπτουν προβλήµατα από 
υπερβολική διάνοιξη των αρµών κατά την σεισµική δόνηση. 
5. Μία πιθανή ανάπτυξη δυναµικής συνίζησης 50 cm είναι δυνατόν να επιφέρει σηµαντική αύξηση 
της βύθισης στην στέψη και αυξηµένες τιµές θλιπτικών τάσεων στην κεντρική περιοχή της πλάκας.  
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Nonlinear 3D analysis of a concrete face rockfill dam  
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ABSTRACT: A methodology for the nonlinear 3D seismic analysis of concrete face 
rockfill dams is presented. First, a numerical simulation of the phased construction and 
reservoir impoundment is conducted, based on the constitutive model by Duncan et al. 
(1970), which accounts for the dependence of the elastic moduli on the confining stress. 
After computation of the initial static stresses, a nonlinear hysteretic model is utilized, 
which accounts for the dynamic properties of rockfill and produces hysteresis loops that 
are in agreement with experimental data regarding the variation of the shear modulus and 
damping ratio with the amplitude of cyclic shear strain. The methodology is applied to 
study of the effects of rockfill stiffness, seismic settlement, and the characteristics of the 
seismic excitation on the stress state and deformation of the slab, as well as on the behavior 
of the dam and the joints. 
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