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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 



Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη 
ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές 
λίμνες ή δεξαμενές. Το νερό χρησιμοποιείται για 
σκοπούς όπως η άρδευση, η αντιπλημμυρική 
προστασία, η ύδρευση και η παραγωγή ενέργειας. 
 
Το πρώτο γνωστό φράγμα χτίστηκε το 2900 π.Χ. στον 
ποταμό Νείλο για να προστατεύσει την πόλη Μέμφιδα 
από τις πλημμύρες. Η κατασκευή φραγμάτων 
συνεχίστηκε μέχρι τα χρόνια της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, μετά την οποία κυριολεκτικά χάνεται 
μέχρι τα 1800. Υπολογίζεται ότι πάνω από 800.000 
φράγματα έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως για τους 
παραπάνω σκοπούς. 
 
Φράγματα ως κατασκευές συναντιούνται και στη 
φύση. Οι κάστορες π.χ. «χτίζουν» φράγματα που 
κρατούν το νερό αρκετά βαθύ ώστε να καλύπτει τις 
εισόδους των σπιτιών τους, προστατεύοντάς τα από τα 
αρπακτικά ζώα. 
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ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 ΑΚΑΜΠΤΑ : 

 Βαρύτητας (gravity dams) 

 Τοξωτά (arch dams) 

 Αντηριδωτά (buttress dams) 

 ΕΥΚΑΜΠΤΑ : 

 Χωμάτινα (earth dams) 

 Λιθόρριπτα (rock fill dams) 

(με αδιαπέρατη ασφαλτική ή σκυρόδετη πλάκα ανάντη) 

 ΜΙΚΤΑ Η ΣΥΝΘΕΤΑ : 

 Χωμάτινα (earth dams) 

 Λιθόρριπτα (rock fill dams) 

 ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ: 

 Ατσάλινα (steel dams) 

 Ξύλινα (timber dams) 

 Ελαστικά (rubber dams) 

 

 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΕΝΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ  

 Ανάντη πρόφραγμα (upstream cofferdam) 

 Αγωγός προσαγωγής  (power or headrace tunnel) 

 Σήραγγα εκτροπής  (diversion tunnel) 

 Σήραγγα ή διώρυγα φυγής (tailrace tunnel/channel) 

 Έργο υδροληψίας (intake structure) 

 Εκκενωτής πυθμένα (bottom outlet tunnel) 

 Υπερχειλιστής ή Εκχειλιστής  (spillway) 

 Πηγάδι ανάπαλσης (surge drum/tank) 

 Λεκάνη ηρεμίας (plunge pool) 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 

3 



Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 

4 

ΑΚΑΜΠΤΑ (από σκυρόδεμα) : 
 Βαρύτητας (gravity dams) 
Η δύναμη που αντιδρά στην υδροστατική πίεση και τις λοιπές δυνάμεις είναι το βάρος του σώματος 
 Τοξωτά (arch dams) 
Οι δυνάμεις που δέχεται το φράγμα μεταφέρονται στα αντερείσματα 
 Αντηριδωτά (buttress dams) 
Όπως τα βαρύτητας αλλά για οικονομία σκυροδέματος (πρόκειται ουσιαστικά για μικρού πλάτους 
φράγματα βαρύτητας στη σειρά) 
 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ : 
 Χωμάτινα (earth dams) 
Από γαιώδη διαβαθμισμένα υλικά με ζωνώδη δομή σε υποβαθμισμένης ποιότητας βραχόμαζες 
Λιθόρριπτα (rock fill dams) 
Απλουστευμένα χωμάτινα χωρίς ζωνώδη δομή με αργιλικό πυρήνα ή με αδιαπέρατη ασφαλτική ή 
σκυρόδετη πλάκα ανάντη 
 

ΜΙΚΤΑ Η ΣΥΝΘΕΤΑ : 
Σε περιοχές με γεωλογικές , μορφολογικές ή οικονομικές ιδιαιτερότητες (συνδυασμοί των παραπάνω) 
 
ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ: 

Ατσάλινα (steel dams) 
Ξύλινα (timber dams) 
Ελαστικά (rubber dams) 



Λιθόρριπτο  Τοξωτό Ξύλινο 

Αντηριδωτό Ελαστικό 

ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
 

Βαρύτητας 
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α. Με αργιλικό πυρήνα κουρτίνα 
τσιμεντενέσεων και στραγγιστήρι 

β. Με αργιλικό πυρήνα διαφορετικών 
ανάντη και κατάντη κλίσεων, στεγανό 
τάπητα και στραγγιστήρι 

γ. Ομογενές φράγμα με ανάντη στεγανό 
μανδύα κουρτίνα τσιμεντενέσεων και 
στραγγιστήρι 

ΤΥΠΟΙ ΛΙΘΟΡΡΙΠΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Ανάλογα με τη λειτουργία τους : 

 Φράγματα αποθήκευσης νερού (storage dams) 

 Φράγματα εκτροπής (diversion dams) 

 Ανασχετικά φράγματα (detention dams) 

 Αναρρυθμιστικά φράγματα (compensation dams) 

Ανάλογα με τη χρήση τους: 

 Φράγματα απλής σκοπιμότητας : 

 Υδροηλεκτρικά (hydropower dams) 

 Αρδευτικά (irrigation dams) 

 Υδρευτικά (water supply dams) 

 Αντιπλημμυρικά (flood control dams) 

 Ανασχετικά (detention dams) 

 Φράγματα διπλής σκοπιμότητας : (Συνδυασμός ανά δύο των προηγουμένων) 

 Πολλαπλής σκοπιμότητας : (Συνδυασμός ανά τρία ή περισσότερα των προηγουμένων) 

Ανάλογα με το ύψος τους : 

 Χαμηλά :  με ύψος 6 – 30 μέτρων 

 Υψηλά   :  με ύψος > 30 μέτρων 

 

Αναρρυθμιστικό φράγμα Αλιάκμονα  
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 

 Σε υγιή και ικανή βραχόμαζα θεμελίωσης δεν έχουν περιορισμούς ύψους, κλιματολογικών συνθηκών 

 Ευαισθησία σε σεισμούς, καθιζήσεις – διαφορικές καθιζήσεις και υπόγειες υδροστατικές πιέσεις 

 Δεν χρειάζονται υπερχειλιστή, δεν επηρεάζονται από τη μορφολογία, δεν αστοχούν ξαφνικά 

 Έχουν μεγαλύτερο κόστος κατασκευής από τα εύκαμπτα, αλλά φτηνή συντήρηση 

 Δεν επηρεάζονται από τη μορφολογία, δεν αστοχούν ξαφνικά 

ΤΟΞΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ : 

 Απαιτήσεις για ιδιαίτερα ικανή βραχόμαζα στα αντερείσματα (στην αντοχή και τις παραμορφώσεις) 

 Μικρή ευαισθησία στις υπόγειες υδροστατικές πιέσεις, μικρότερο κόστος από της βαρύτητας 

 Κλιματολογικοί, χρονοβόρα κατασκευή ευαισθησία σε σεισμό 

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ : 

 Προσφέρονται για βραχόμαζες χαμηλών αντοχών, ετερογενείς σχηματισμούς, σεισμογόνες περιοχές 

 Ευαισθησία στην υπόγεια διάβρωση, αστοχούν ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση 

 Μικρός χρόνος και κόστος κατασκευής, μεγάλο κόστος συντήρησης 

 Απαιτούν υπερχειλιστή ή εκχειλιστή και ήπια μορφολογία κοιλάδας 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ 
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Τα σημαντικότερα τεχνικογεωλογικά θέματα που σχετίζονται με την κατασκευή φράγματος : 

 Για την περιοχή της θέσης του φράγματος : 
 Ευστάθεια της περιοχής θεμελίωσης (παραμορφώσεις, αντοχές, αποσάθρωση-διάβρωση, 

μεμονωμένα γεωλογικά προβλήματα) 

 Ευστάθεια των πρανών (όπως παραπάνω & επιπλέον αλλαγές στην πιεζομετρία ) 

 Στεγανότητα της θέσης θεμελίωσης και των αντερεισμάτων 

 Εντοπισμός δανειοθαλάμων χωματουργικών υλικών κατάλληλων για τις διάφορες ζώνες των 
χωμάτινων φραγμάτων 

 Ευστάθεια συνοδών έργων ( υπερχειλιστής, σήραγγες διαφόρων τύπων, κλπ ) 

 Εντοπισμός ειδικών γεωλογικών κινδύνων 

 Για την περιοχή του ταμιευτήρα (αλλαγή κλίμακας στη θεώρηση των προβλημάτων ) 

 Στεγανότητα λίμνης 

 Ευστάθεια πρανών του ταμιευτήρα  (άμεση  επικινδυνότητα ή κατά τη φάση λειτουργίας του) 

 Καθεστώς φερτών υλών (λιθολογία, μορφολογία, κλπ ) 

 Περιβαλλοντικές συνέπειες : 
 Καθεστώς υπόγειων νερών κατάντη του φράγματος κλπ. 
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Α. Κατά το στάδιο της οικονομικής σκοπιμότητας 

 Επίδραση του έργου στην υδροφορία των κατάντη υδροφορέων 

 Η παρουσία ορυκτού πλούτου μεγάλης οικονομικής σημασίας 

 Η σεισμικότητα της περιοχής 

 Η καταστροφή ή ο επηρεασμός θερμών ιαματικών και ψυχρών μεταλλικών πηγών 

 Οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις αγρών και κατοικιών 

 Η καταστροφή έργων και δικτύων υδροδότησης οικισμών 

Β. Κατά το στάδιο της αναγνωριστικής μελέτης 

 Εκδήλωση πηγών μεγάλης παροχής στην ευρύτερη περιοχή 

 Παλιές κοίτες ποταμών με πρόσφατες αποθέσεις (Τεταρτογενείς) 

 Προβλήματα σχετικά με την υδρολογία και το υδρολογικό ισοζύγιο 

 Προβλήματα σχετικά με τον όγκο των φερτών υλών (στερεοπαροχές ρεμάτων) 

 Προβλήματα σχετικά με τη στεγανότητα του ταμιευτήρα 

 Προβλήματα σχετικά με την ευστάθεια των πρανών 

 

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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ΟΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΣΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ 

 Παραμόρφωση– θραύση της θεμελίωσης 

 Υδροστατικές πιέσεις, διάλυση και εσωτερική διάβρωση του σώματος 

 Υποσκαφή της θεμελίωσης (υδροστατικές πιέσεις – διαβροχή - διάβρωση) 

 Μετακινήσεις ή ερπυσμοί σε θέσεις ρηγμάτων  

 Σεισμός 

 Παραμορφώσεις, κατολισθήσεις ή μετακινήσεις στα αντερείσματα 

 Παραμορφώσεις στο σώμα του φράγματος  

ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ 

 Κενά τεχνικών γνώσεων του γεωλόγου 

 Κενά τεχνικογεωλογικών γνώσεων του μηχανικού 

 Λανθασμένες ή ατελείς γεωλογικές αξιολογήσεις 

 Ατελές, περιορισμένο ή κακά σχεδιασμένο πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών πεδίου  (στη λογική κακώς 

εννοούμενης οικονομίας) 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 Φράγμα βαρύτητας από σκυρόδεμα ύψους 60 μέτρων 

 Κατασκευάστηκε το 1926 χωρίς συμμετοχή γεωλόγου στη μελέτη - κατασκευή 

 Το άνω δεξιό αντέρεισμα δομείται από ερυθρά κροκαλοπαγή (Vasquez conglomerate) 

 Η κοίτη και το αριστερό αντέρεισμα δομούνται από μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο (Pelona schist) 

 Το αριστερό αντέρεισμα ήταν αναπτυγμένο κατά το επίπεδο σχιστότητας 

 Η επαφή των δύο σχηματισμών στο δεξιό αντέρεισμα ήταν τεκτονική με ζώνη ρήγματος εύρους 2 
μέτρων με υλικά χαλικομιγούς αργίλου (ρήγμα του San Francisquito) 

 Το φράγμα έσπασε όταν η λίμνη πλησίαζε για πρώτη φορά την ανώτατη στάθμη 

 Η χειρότερη καταστροφή τεχνικού έργου στις Η.Π.Α. τον 20ο αιώνα 

 Τα αίτια της αστοχίας εκτιμήθηκε αρχικά ότι ήταν: 

Η προοδευτική εξασθένηση της αντοχής και η υπόγεια διάβρωση του υλικού της ζώνης του ρήγματος (στην επαφή των 
σχιστόλιθων με τα κροκαλοπαγή). Τα κροκαλοπαγή βρέθηκε ότι είχαν συγκολλητική ουσία από αργιλικά υλικά και γύψο. Σε 
ξηρή κατάσταση συμπεριφέρονταν σαν βράχος αλλά έχανε γρήγορα αυτήν του την ιδιότητα όταν ερχόταν σε επαφή με το 
νερό λόγω διαλυτοποίησης της γύψου. Θεωρήθηκε ότι η διάβρωση επέφερε σταδιακή υδραυλική σύνδεση – διαρροή με 
συνέπεια την υποσκαφή του δεξιού αντερείσματος και την καταστροφή του φράγματος  

 Φράγμα  St. Francis (Καλιφόρνια). Αστόχησε στις 12-13 Μαρτίου 1928, νεκροί πάνω από 420 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 Φράγμα  St. Francis (Καλιφόρνια). Αστόχησε στις 12-13 Μαρτίου 1928, νεκροί περίπου 600 

Η επιτροπή που συστήθηκε για την αξιολόγηση των αιτίων της αστοχίας στις 19 Μαρτίου, κατέληξε στο πόρισμά 
της στις 24, έχοντας επισκεφθεί τη θέση μία φορά στις 20 Μαρτίου. Αποφάνθηκε ότι ο σχηματισμός των ερυθρών 
κροκαλοπαγών ήταν ακατάλληλος για τη θεμελίωση φράγματος και ότι η αστοχία ξεκίνησε κατά μήκος του παλιού 
ρήγματος του San Francisquito στο δεξιό αντέρεισμα. Στην επιτροπή συμμετείχαν 2 καθηγητές γεωλογίας. 

Ρήγμα  

Δ.Α. Α.Α. 

Κατολίσθηση 

Ρήγμα  

Κατολίσθηση 

Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 Φράγμα  St. Francis (Καλιφόρνια). Αστόχησε στις 12-13 Μαρτίου 1928, νεκροί περίπου 600 

Α.Α. Α.Α. 

Βραχοσφήνες 

Κατολίσθηση 

Επανεκτίμηση των συνθηκών της αστοχίας έδειξε διαφορετικό μηχανισμό με βάση την ύπαρξη της κατολίσθησης 
στο αριστερό αντέρεισμα (Rogers & Hasselmann, 2003). Οι βραχοσφήνες A, B, C βρέθηκε ότι ανυψώνονται λόγω 
της υδροστατικής πίεσης, παρά το βάρος του φράγματος που μειώνεται δραστικά με το ύψος του αντερείσματος. 
Μια τέτοια ανύψωση θα προκαλούσε καταστροφικές συνέπειες για το φράγμα. 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 Φράγμα  St. Francis (Καλιφόρνια). Αστόχησε στις 12-13 Μαρτίου 1928, νεκροί περίπου 600 

 Εγκάρσιες ρωγμές που αναπτύχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος 
 Συνολική ταπείνωση του αριστερού αντερείσματος κατά ~30 cm 
 Πιθανή διαρροή στη βάση του αριστερού αντερείσματος μη ορατή 

από το δρόμο τη μέρα της αστοχίας 

Ανύψωση στον πόδα της κατολίσθησης – διαρροές κάτω από το αριστερό 
αντέρεισμα με αυξανόμενη ένταση – ώθηση της ασταθούς μάζας στο 
σώμα του φράγματος. Υποσκαφή στο αντέρεισμα, διάρρηξη αριστερού 
σώματος, πτώση τεμαχών – διαρροές στο δεξιό αντέρεισμα 

Περιστροφή κεντρικού σώματος και απόφραξη της οπής από την 
κατολισθαίνουσα μάζα, άμεση επαναδιάβρωση, εκτόνωση κύριου 
πλημμυρικού κύματος. Διάρρηξη δεξιού σώματος λόγω 
εφελκυσμού, διαρροή και δευτερεύον πλημμυρικό κύμα 

Μαζική ολίσθηση στο αριστερό αντέρεισμα κόψιμο ηλεκτρικών 
καλωδίων. Το σύνολο της κατολίσθησης μεταφέρεται κατάντη. 
Θραύση του αριστερού τμήματος του σώματος και σύγκρουση με το 
υπόλοιπο φράγμα. Πλημμυρικό κύμα προς τα νότια λόγω της 
κατολίσθησης 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 Φράγμα  St. Francis (Καλιφόρνια). Αστόχησε στις 12-13 Μαρτίου 1928, νεκροί περίπου 600 

ΛΑΘΗ κατά τη σχεδίαση: 

 Αγνοήθηκε η παρουσία παλαιοκατολίσθησης με την οποία θα ήταν σε επαφή το φράγμα 

 Αγνοήθηκε η υδραυλική ανύψωση (λόγω υδροστατικής πίεσης)  

 Αγνοήθηκε η εκτόνωση των υπόγειων υδροστατικών πιέσεων στα αντερείσματα (κοινό πρόβλημα τη δεκαετία του 1960) 

 Αγνοήθηκε η θέρμανση του σκυροδέματος μέσω της ύγρανσής του 

 Αγνοήθηκε η παρουσία του ρήγματος και η φύση των διαλυτών πετρωμάτων στο δεξιό αντέρεισμα (γυψοφόρα κροκαλοπαγή) 

ΛΑΘΗ κατά την κατασκευή: 

 Δεν είναι σαφές αν αφαιρέθηκε το σύνολο των αλουβιακών αποθέσεων του ποταμού κάτω από το κυρίως σώμα του 

φράγματος 

 Αυξήθηκε το ύψος χωρίς αντίστοιχη αύξηση του πλάτους της βάσης του φράγματος 

 Δεν τοποθετήθηκαν όργανα παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 Δεν πρόκειται να εντοπίσουμε γεωλογικά στοιχεία ή δομές τα οποία δεν αναζητούμε συγκεκριμένα 

 Είναι εύκολο να διαφύγουν της έρευνάς μας στοιχεία για τα οποία έχουμε μικρή ή καθόλου προηγούμενη εμπειρία 

 Η απλή συμμετοχή γεωλόγου (μη εξειδικευμένου) σε κάποιο έργο δε διασφαλίζει από μόνη της την αποφυγή αστοχίας  

 Η τεχνική γεωλογία είναι, από τη φύση της, αρκετά υποκειμενική και δομείται σταδιακά με τη συσσωρευμένη εμπειρία του 

κάθε ατόμου 

 Στις ΗΠΑ υπάρχουν σήμερα πάνω από 170 φράγματα κατασκευασμένα σε θέσεις παλαιών κατολισθήσεων. Στην Ελλάδα; 

«Για κάθε σύνθετο πρόβλημα υπάρχει μια λύση που είναι απλή, καθαρή και … λάθος» 
H. L. Menken 
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 Φράγμα  Malpasset (Γαλλία). Αστόχησε στις 2 Δεκεμβρίου 1959, νεκροί περίπου 400 

 Τοξωτό φράγμα από σκυρόδεμα ύψους 60 m. Κατασκευάστηκε το 1952 για άρδευση - ύδρευση 
 Η περιοχή του φράγματος δομείται από υγιή και σχιστοποιημένο και μέτρια ρωγματωμένους παρα-γνεύσιο 
 Η σχιστότητα έχει διεύθυνση κλίσης προς τα κατάντη και προς το δεξιό αντέρεισμα με γωνία κλίσης 30ο – 50ο  
 Δεν είναι γνωστό το επίπεδο της γεωλογικής ή γεωτεχνικής έρευνας που προηγήθηκε της κατασκευής 
 Το φράγμα αστόχησε 3 ώρες μετά το άνοιγμα του εκκενωτή πυθμένα που έγινε για να αποφευχθεί η υπερχείλιση 

λόγω έντονων βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί 
 To πρώτο και τελευταίο τοξωτό φράγμα που έχει αστοχήσει 
 Η αστοχία προκλήθηκε από «εκτίναξη» βραχοσφήνας στο αριστερό αντέρεισμα, η οποία κατέστρεψε άμεσα το 

μισό φράγμα απελευθερώνοντας καταστροφικό πλημμυρικό κύμα  
 Τα αίτια της αστοχίας ήταν: 
Η απουσία αποστραγγιστικών έργων κάτω από το φράγμα για την ανακούφιση των υπόγειων υδροστατικών πιέσεων, η οποία οδήγησε 
στην αύξησή τους εξαιτίας της μικρής διαπερατότητας του γνεύσιου. 
Η παρουσία ρήγματος που δεν είχε εντοπιστεί, κατάντη του άξονα που σε συνδυασμό με τις επιφάνειες σχιστότητας δημιουργούσε δίεδρο 
(βραχοσφήνα) στη μάζα του γνευσίου στο αριστερό αντέρεισμα στον άξονα του φράγματος. Η ζώνη του ρήγματος περιείχε αργιλικό υλικό 
πλήρωσης. Η συμπίεση εξαιτίας του βάρους του φράγματος και του ταμιευτήρα λόγω και της συμπιεστότητας του αργιλικού υλικού, 
δημιούργησε ρωγμές εφελκυσμού ανάντη του φράγματος (κατά τη σχιστότητα). Έτσι προέκυψε άμεση υδραυλική σύνδεση του 
ταμιευτήρα με τον υπόγειο χώρο θεμελίωσης και αύξηση των υπόγειων υδροστατικών πιέσεων λόγω μείωσης της διαπερατότητας 
κατάντη του έργου (αποτροπή της όποιας δυνατότητας αποστράγγισης) 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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 Φράγμα  Malpasset (Γαλλία). Αστόχησε στις 2 Δεκεμβρίου 1959, νεκροί περίπου 400 

βραχοσφήνα 
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 Τοξωτό φράγμα ύψους 262 m (το ψηλότερο στον κόσμο στην εποχή του) για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ολοκληρώθηκε το 1960 

 Η περιοχή του φράγματος δομείται από συμπαγείς ασβεστόλιθους του μεσο-άνω Ιουρασικού που 
συνεχίζονται προς τα πάνω με ένα σύστημα μαργών και λεπτοπλακωδών ασβεστολίθων του 
Κρητιδικού και του Τριτογενούς. Οι σχηματισμοί περιέχουν  λεπτές αργιλικές ενστρώσεις σε μια 
μεγάλη συγκλινική δομή που κόβεται από την κοιλάδα του ποταμού Vajont 

 Οι μελέτες είχαν εντοπίσει παλαιο-κατολισθήσεις στο δεξιό πρανές της λεκάνης του ταμιευτήρα και 
ασταθείς ζώνες και στα δύο πρανή του ταμιευτήρα, λόγω και της δυσμενούς δομής των 
σχηματισμών, αλλά θεώρησαν απίθανη την ύπαρξη βαθιών κατολισθήσεων κυρίως με βάση τα 
αποτελέσματα των γεωερευνητικών εργασιών 

 Στις 22:38 της 9ης  Οκτωβρίου 1963 και ενώ η στάθμη του ταμιευτήρα ήταν στα 235 m εκδηλώνεται 
η μεγάλη καταστροφική κατολίσθηση στο αριστερό πρανές 

 Η μάζα που ολίσθησε είχε όγκο 270.000.000 m3 κινήθηκε βόρεια  ≈500 m με ταχύτητα ως 30 m/sec 
(108 km/h), σε βάθος μέχρι 400 m και φτάνοντας μέχρι τα 140 m ύψος στο απέναντι πρανές. Η 
μετακίνηση κράτησε 45 sec και εκδηλώθηκε τη στιγμή που ο ταμιευτήρας περιείχε 115.000.000 m3 
νερού. Το αρχικό κύμα έπληξε την απέναντι όχθη καταστρέφοντας το χωριό Casso σε ύψος 260 m 
πάνω από τη στάθμη της λίμνης, πριν κινηθεί προς το φράγμα υπερπηδώντας το κατά 245 m! Ο 
εκτιμώμενος όγκος του νερού που έπεσε από ύψος περίπου 500 m στα χωριά Longarone, Pirago, 
Villanova, Rivalta και Fae καταστρέφοντάς τα, ήταν 30.000.000 m3. 

 Στις 12 Φεβρουαρίου του 2008, εγκαινιάζοντας το Διεθνές Έτος του Πλανήτη Γη η UNESCO 
χαρακτήρισε την τραγωδία του φράγματος Vajont σαν «ένα από τα 5 παραδείγματα προς 
αποφυγή που προκλήθηκε από την αστοχία μηχανικών και γεωλόγων» 

 

 Φράγμα  Vajont ή Vaiont (Ιταλία). Αστόχησε στις 9 Οκτωβρίου 1963, νεκροί πάνω από 2000 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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 Φράγμα  Vajont ή Vaiont (Ιταλία). Αστόχησε στις 9 Οκτωβρίου 1963, νεκροί πάνω από 2000 

Κατολίσθηση του 1960 
Κατολίσθηση του 1963 
Όρια της πλημμύρας 

70 m 

210 m 
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Μετά την κατολίσθηση του 1960 έγινε φανερό ότι μεγάλη μάζα του αριστερού πρανούς ήταν εν δυνάμει ασταθής. Επειδή 
θεωρήθηκε τεχνικά ανέφικτο να σταθεροποιηθεί η κατολίσθηση τεχνητά  και εξαιρετικά επικίνδυνο το  να ενεργοποιηθεί ώστε 
να ολισθήσει άμεσα στον ταμιευτήρα,  αποφασίστηκε να ελεγχθεί τεχνητά ο ρυθμός μετακίνησης της κατολίσθησης. Αυτό θα 
γινόταν με τεχνητή αυξομείωση της στάθμης του ταμιευτήρα και εκτόνωση των υδροστατικών πιέσεων στη βραχόμαζα μέσω 
αποστραγγιστικών στοών. Βέβαια η εκδήλωση της κατολίσθησης θα οδηγούσε πιθανόν σε απόφραξη του ταμιευτήρα, αλλά 
υπολογίστηκε ότι ο όγκος του νερού ανάντη της απόφραξης θα επαρκούσε για την παραγωγή ρεύματος. Έτσι κατασκευάστηκε 
μια σήραγγα παράκαμψης της ενδεχόμενης απόφραξης που θα προκαλούσε τη διχοτόμηση του ταμιευτήρα. Το σχέδιο ήταν να 
ενεργοποιηθεί η μεγάλη κατολίσθηση με προσεκτική αύξηση της στάθμης του ταμιευτήρα και να ελέγχεται ο ρυθμός 
μετακίνησης (ταχύτητα) με τεχνητές αυξομειώσεις της. Αυτό ενείχε φυσικά τον κίνδυνο απρόβλεπτης επιτάχυνσης, αλλά 
υπολογίστηκε ότι κρατώντας την ταχύτητα κάτω από ένα όριο, θα αποφευγόταν η υπερπήδηση του φράγματος από το 
πλημμυρικό κύμα. Το χρονικό όριο ασφαλείας κατολίσθησης της ασταθούς μάζας προσδιορίστηκε σε t > 10 min.  
1η ελάττωση της στάθμης 
Η μετακίνηση που ξεκίνησε με την αρχική πλήρωση του ταμιευτήρα μειώθηκε από ταχύτητα 8 cm/d σε 3 mm/d για στάθμη 
στα 185 m και σε <1 mm/d στα 135 m. Η κύρια κατολίσθηση είχε μετακινηθεί συνολικά 1 m κατά μέσο όρο. 
2η αύξηση της στάθμης 
Στο διάστημα Φεβρουάριος - Νοέμβριος 1962 η στάθμη αυξήθηκε από τα 185 m στα 235 m. Στο τέλος της φάσης οι ταχύτητες 
αυξήθηκαν σε  1,2 cm/d οπότε αποφασίστηκε ελάττωση της στάθμης. 
2η ελάττωση της στάθμης 
Το Νοέμβριο άρχισε η ελάττωση στα 185 m που κράτησε 4 μήνες. Η ταχύτητα διατηρήθηκε σταθερή μέχρι το Δεκέμβριο οπότε 
άρχισε η μείωση και τον Απρίλιο σχεδόν μηδενίστηκε. Αυτή η φάση επιβεβαίωσε το σχέδιο του ελέγχου της κατολίσθησης. 
3η αύξηση της στάθμης 
Από Απρίλιο έως Μάϊο του 1963 η στάθμη αυξήθηκε στα 231 m με μικρή αύξηση της ταχύτητας <0,3 cm/d. Τον Ιούνιο η 
στάθμη ήταν 237 m και ο ρυθμός 0,4 cm/d. Στα μέσα Ιουλίου η στάθμη στα 240 m, ο ρυθμός τοπικά 0,5 cm/d και τον 
Αύγουστο 0,8 cm/d. Μέχρι το Σεπτέμβριο η στάθμη έφτασε τα 245 m αλλά ο ρυθμός «εκτοξεύθηκε» στα 3,5 cm/d. 
3η ελάττωση της στάθμης 
Για να ελεγχθεί ο ρυθμός μετακίνησης η στάθμη άρχισε πάλι να ελαττώνεται για να φτάσει στις 9 Οκτωβρίου τα 235 m. 
Παρόλα αυτά οι ταχύτητες εξακολούθησαν αυτή τη φορά να αυξάνουν και καταγράφηκαν τιμές μέχρι 20 cm/d. 

Στις 22:38 GMT της 9ης  Οκτωβρίου εκδηλώθηκε η καταστροφική κατολίσθηση 

 

 Φράγμα  Vajont ή Vaiont (Ιταλία). Αστόχησε στις 9 Οκτωβρίου 1963, νεκροί πάνω από 2000 
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 Φράγμα  Vajont ή Vaiont (Ιταλία). Αστόχησε στις 9 Οκτωβρίου 1963, νεκροί πάνω από 2000 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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 Φράγμα  Vajont ή Vaiont (Ιταλία). Αστόχησε στις 9 Οκτωβρίου 1963, νεκροί πάνω από 2000 

ΑΙΤΙΑ 
Για τα αίτια της καταστροφής του Vajont έγιναν πολλές επιστημονικές έρευνες και εργασίες που είχαν ως πρώτο 
σημείο συζήτησης τη θέση της επιφάνειας ολίσθησης. Σήμερα έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή βρισκόταν στις 
λεπτές αργιλικές ενστρώσεις (5-15 cm) μέσα στον ορίζοντα του ασβεστόλιθου. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι αποτελεί επαναδραστηριοποίηση παλιάς κατολίσθησης (Hendron & Patten 1985, Pasuto & Soldati 1991), 
ενώ άλλοι ότι αποτελεί πρώτη μετακίνηση (Skempton 1966, Petley 1996). Τα αίτια ενεργοποίησης της 
κατολίσθησης συνοψίζονται στα εξής: 
 Η άνοδος της στάθμης προκαλούσε την αύξηση της πίεσης πόρων στα αργιλικά στρώματα μειώνοντας την 

ορθή ενεργή τάση και κατά συνέπεια τη διατμητική αντοχή. 
 Η πτώση της στάθμης μέσω και της συμπίεσης της κινούμενης μάζας ενεργοποιούσε υδραυλικές πιέσεις 

καθώς το νερό των διακλάσεων του ασβεστόλιθου προσπαθούσε να αποστραγγιστεί. Εκτιμήθηκε ότι η 
συνολική ώθηση που προκαλούσε αυτό το γεγονός ήταν 2 – 4.000.000 tοn (Muller, 1964). 

 Επιπρόσθετα και το νερό της βροχής που διηθούνταν ευκολότερα μέσα από τις ρωγμές εφελκυσμού, 
αποστραγγιζόταν υπόγεια πιο δύσκολα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση των υδροστατικών πιέσεων στη 
βάση της κατολίσθησης 

  Η απότομη μετακίνηση αποδίδεται στην δραματική και απότομη απώλεια της διατμητικής αντοχής και η 
ταχύτητά της ήταν πιθανότατα το αποτέλεσμα της θέρμανσης του νερού των πόρων στα αργιλικά στρώματα 
λόγω τριβής (Voight & Faust 1982, 1992). 

«Η καταστροφή του ταμιευτήρα του Vajont είναι ένα κλασικό παράδειγμα των συνεπειών της 
αποτυχίας μηχανικών και γεωλόγων να κατανοήσουν τη φύση του προβλήματος που 
προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν» (D.N. Petley).  
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 Φράγμα  Teton (Η.Π.Α.). Αστόχησε στις 5 Ιουνίου 1976, νεκροί 11 

 Χωμάτινο φράγμα ύψους 93 m, πολλαπλής χρήσης (άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία, ηλεκτρική ενέργεια και αναψυχή) με 
μέγιστη χωρητικότητα ταμιευτήρα 356.000.000 m3. 

 Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί τεκτονικό βύθισμα με ρυολιθικά και βασαλτικά πετρώματα άνω Καινοζωικής ηλικίας. Η θέση του 
φράγματος δομείται από  σκληρούς, συγκολλημένους και έντονα ρωγματωμένους ρυολιθικούς τόφφους του Πλειστοκαίνου, 
πάχους ≈ 15 και 150 m στην αριστερή και τη δεξιά όχθη αντίστοιχα. Πάνω τους τοποθετούνται κατά θέσεις διαβρωσιγενή 
βασαλτικά υλικά. Στην περιοχή της κοίτης αναπτύσσονται πρόσφατες αλουβιακές αποθέσεις με πάχος ≈ 30 m και στα 
αντερείσματα αργιλλοαμώδης ιλύς αιολικής προέλευσης πάχους ≈ 10 m. 

 Η γεωλογική έρευνα ήταν επαρκής και εκτεταμένη. Διαπιστώθηκε έντονος κερματισμός των τόφφων που τους προσδίδει ψηλή 
διαπερατότητα και επιτρέπει υδραυλική επικοινωνία των ασυνεχειών με θέσεις κατάντη του άξονα. Οι δοκιμές έδειξαν 
απορροφήσεις μέχρι 370 l/min σε οπές χωρίς πίεση, ενώ η εισπίεση νερού σε οπή βάθους 85 m με ρυθμό 1,7 m3/min για 2 
εβδομάδες προκάλεσε άνοδο της στάθμης στην οπή κατά μόλις 56 m, ενώ η επίδραση της δοκιμής είχε ακτίνα 300 m. 

 Αποφασίστηκε εκτεταμένη στεγανοποίηση του υποβάθρου. Οι δοκιμαστικές τσιμεντενέσεις στο επιφανειακό περισσότερο 
κερματισμένο στρώμα πάχους ≈ 20 m έδειξαν ότι δεν επαρκούσαν για τη στεγανοποίησή του. Έτσι αποφασίστηκε η εκσκαφή 
τάφρου 21 m βάθους για τη θεμελίωση των ανώτερων 61 m των αντερεισμάτων και όνυχα βάθους 30 m στο επίπεδο της 
κοίτης. Οι τάφροι και η τριπλή κουρτίνα τσιμεντενέσεων κατασκευάστηκαν για όλο το μήκος του φράγματος και επεκτάθηκαν 
για περαιτέρω στεγανοποίηση 305 m στο δεξιό και 153 m στο αριστερό αντέρεισμα. Η κεντρική κουρτίνα ξεπέρασε τα 90 m 
βάθος ενώ εκατέρωθέν της κατασκευάστηκαν άλλες 2. 

 Για την πλήρωση των τάφρων, του  όνυχα αλλά και την κατασκευή του πυρήνα χρησιμοποιήθηκε η αργιλοαμμώδης ιλύς η οποία 
έδωσε μικρές τιμές διαπερατότητας, αλλά ήταν πολύ διαβρώσιμη. Κατάντη του πυρήνα κατασκευάστηκε φίλτρο (στραγγιστήρι) 
από αμμοχαλικώδη υλικά αλλά χωρίς μεταβατική ζώνη, ενώ τόσο ο πυρήνας όσο και το υλικό πλήρωσης των τάφρων και του 
όνυχα εδράστηκαν απευθείας πάνω στα αλουβιακά υλικά της κοίτης και στο βραχώδες υπόβαθρο αντίστοιχα. 

 Στις 3 Ιουνίου εκδηλώθηκαν πηγές με παροχή ≈ 0,3 m3/min, 450 m κατάντη του φράγματος στο δεξιό αντέρεισμα και λίγο πάνω 
από την επιφάνεια του ποταμού. Στις 4 Ιουνίου εκδηλώθηκε κι άλλη πηγή 45 m κατάντη του φράγματος με μικρή παροχή. Οι 
πηγές έβγαζαν καθαρό νερό και δε διαπιστώθηκε διαρροή στο σώμα του φράγματος. 

 Το πρωί της 5ης Ιουνίου διαπιστώθηκαν διαρροές, 3,5 m3/min στο δεξιό κατάντη πρανές του σώματος 40 m κάτω από τη στέψη 
και στον πόδα του φράγματος 25 m3/min με λασπόνερα. Σε 3 ώρες η διαρροή αυξήθηκε δραματικά, το σώμα του φράγματος 
άρχισε να διαβρώνεται ταχύτατα με συνέπεια το δεξιό τμήμα να διατρηθεί και τελικά να καταρρεύσει στις 11:57. 

  Κατά τη φάση εκδήλωσης της αστοχίας η οπή που προκλήθηκε «κατάπιε» 2 εκσκαφείς που στάλθηκαν να την μπαζώσουν. Στο 
φράγμα λειτουργούσε μόνο ο εκκενωτής ανάγκης με παροχετευτική ικανότητα 24 m3/sec. Τα κύρια έργα εκκένωσης του 
ταμιευτήρα δε λειτουργούσαν ακόμα και ο εκχειλιστής ήταν κλειστός γιατί βαφόταν τα θυροφράγματα. Το πλημμυρικό κύμα 
νερού και ιζημάτων εκτονώθηκε με ρυθμό πάνω από 57.000 m3/sec. 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
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 Φράγμα  Teton (Η.Π.Α.). Αστόχησε στις 5 Ιουνίου 1976, νεκροί 11 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Για τη διερεύνηση των αιτίων της αστοχίας συγκροτήθηκαν 2 ανεξάρτητες επιτροπές: 
 Η μια αποτελούμενη από παγκοσμίου φήμης ειδικούς επιστήμονες στην κατασκευή φραγμάτων όπως οι A. 

Casagrande, R. Peck, W. Chadwick κ.α., δημοσίευσε την έκθεσή της το Δεκέμβριο του 1976. 
 Η άλλη αποτελούμενη από κορυφαίους μηχανικούς και γεωλόγους κρατικών φορέων μια και το φράγμα Teton 

κατασκευάστηκε από κρατικό φορέα (Κρατική Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.), συνέχισε τις έρευνές 
της πολύ μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης επιτροπής. 

Η πρώτη επιτροπή διερεύνησε διεξοδικά διάφορα σενάρια και διενήργησε εκσκαφή στο άθικτο τμήμα του δεξιού 
αντερείσματος καταλήγοντας σε 2 πιθανούς μηχανισμούς αστοχίας: 
 Διαρροή νερού κάτω από την κεφαλή της διαφραγματικής κουρτίνας, διαμέσου της τάφρου σε μη 

στεγανοποιημένες ασυνέχειες. Η δυνατότητα αυτή επιβεβαιώθηκε με επί τόπου δοκιμές σε ασυνέχειες κάτω 
από την τάφρο στο δεξιό αντέρεισμα 

 Υδραυλική διασύνδεση (διακαναλισμός) πάνω από τον όνυχα λόγω υδραυλικής διάτρησης ή διαφορικών 
καθιζήσεων. Η δυνατότητα αυτή επιβεβαιώθηκε με υπολογισμούς της κατανομή των τάσεων μέσα στο φράγμα. 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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 Φράγμα  Teton (Η.Π.Α.). Αστόχησε στις 5 Ιουνίου 1976, νεκροί 11 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η δεύτερη επιτροπή λειτούργησε μέχρι το 1980 διεξάγοντας εκσκαφή του αριστερού τμήματος του φράγματος 
και δοκιμές υδραυλικής θραύσης επί τόπου και στο εργαστήριο. Κατέληξε σε 6 πιθανούς μηχανισμούς 
ενεργοποίησης της αστοχίας από τους οποίους οι 2 ήταν κοινοί με αυτούς της 1ης επιτροπής. Οι υπόλοιποι ήταν: 
 Υδραυλική αποκόλληση του υλικού της τάφρου από τον πυθμένα λόγω υδραυλικής διασύνδεσης ανοιχτών 

ασυνεχειών ανάντη και κατάντη της τάφρου 
 Διαρροή νερού πάνω από την κεφαλή της διαφραγματικής κουρτίνας, μέσω διάβρωσης του υλικού της τάφρου 

από μη στεγανοποιημένες ασυνέχειες. 
 Διαρροή νερού κοντά στη βάση της τάφρου που διευκολύνθηκε από την έκπλυση υγρού εδαφικού υλικού μέσα 

σε ανοιχτές ασυνέχειες που είχε σα συνέπεια τη σταδιακή αύξηση της υδραυλικής κλίσης. 

Μηχανισμός αστοχίας λόγω διαρροής 
κάτω από την κεφαλή 

της διαφραγματικής κουρτίνας  

Μηχανισμός αστοχίας λόγω υδραυλικής 
αποκόλλησης πάνω από την κεφαλή 

της διαφραγματικής κουρτίνας  

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών, Γ. Δημόπουλος 
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 Φράγμα  Teton (Η.Π.Α.). Αστόχησε στις 5 Ιουνίου 1976, νεκροί 11 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
 Άσχετα με τον μηχανισμό που ενεργοποίησε την αρχική διαρροή, βασικό αίτιο της αστοχίας ήταν η προοδευτική διάβρωση 

του υλικού του πυρήνα και των τάφρων του φράγματος. Κι αυτό γιατί άσχετα με το τι την προκάλεσε, η αρχική αυτή ροή θα 
έπρεπε να εξελιχθεί σε συνεχή αγωγό που να οδηγήσει σε μαζική ροή νερού και διάβρωση του υλικού του φράγματος, με 
τελική συνέπεια την αστοχία του. Η πιθανότερη εξέλιξη ήταν η παρακάτω: 

 Αρκετά πριν την αστοχία άρχισε, σταδιακά αυξανόμενη, διαρροή νερού δια μέσου της τάφρου στεγανοποίησης σε ανοιχτές ασυνέχειες που 
ανάβλυζε πλευρικά σε κατάντη θέσεις του ποταμού ή υπόγεια μέσω της επαφής κορημάτων και ρωγματωμένης βραχομάζας κάτω από το 
σώμα του φράγματος. 

 Η διαρροή προκαλούσε σταδιακά διευρυνόμενους αγωγούς στη διεπαφή φράγματος – βραχομάζας μεταφέροντας υλικό του πυρήνα. Το 
φαινόμενο αυτό σε θέσεις κακής έδρασης του πυρήνα στο βράχο προκαλούσε συνεχή έκπλυση και χαλάρωση του υλικού του. Η διαρροή 
κινήθηκε κάτω από τη Ζώνη 2 και, δια μέσου του δεξιού αντερείσματος, ανάβλυσε τελικά στον πόδα του φράγματος. Η συνεχιζόμενη 
διάβρωση και η διεύρυνση του αγωγού οδήγησε τελικά σε εκδήλωση διαρροής στο κατάντη πρανές του φράγματος (≈1580 m). 

 Όταν το μέγεθος του αγωγού και η αύξηση της υδραυλικής πίεσης ξεπέρασαν ένα κρίσιμο όριο προκλήθηκε βίαια διάρρηξη της Ζώνης 2 και 
τελικά της εξωτερικής επιφάνειας του φράγματος. 

 Το θεμελιώδες αίτιο της αστοχίας μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα γεωλογικών παραγόντων και σχεδιαστικών 
αποφάσεων. Οι γεωλογικοί παράγοντες ήταν κυρίως το είδος των σχηματισμών και οι πολλαπλές ανοιχτές ασυνέχειες στη 
βραχομάζα των αντερεισμάτων και η μη διαθεσιμότητα καταλληλότερου υλικού για την κατασκευή του αδιαπέρατου πυρήνα. 
Οι σχεδιαστικές αποφάσεις ήταν η κακή σχεδίαση των διαφραγματικών τάφρων, καθώς και η απουσία μέτρων εκτόνωσης 
πιθανών διαρροών και αποτελεσματικής στεγανοποίηησης των ασυνεχειών. 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 Φράγμα  Περδίκα (Ελλάδα). Δε λειτούργησε ποτέ. 

 Λιθόρριπτο φράγμα, ύψους 40 m που έγινε για την υδροδότηση του βιομηχανικού κέντρου της  
Πτολεμαΐδας. Η μελέτη του έργου που έγινε από την εταιρεία KOCKS, υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 1961 
και ενώ το έργο είχε αρχίσει να κατασκευάζεται. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1961. 

 Κατασκευάστηκε από την κοινοπραξία FRABO με κονδύλια του γερμανικού κράτους από τις πολεμικές 
αποζημιώσεις, με επίβλεψη της KOCKS. 

 Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελείται από λιμναία ιζήματα του Νεογενούς (εναλλαγές 
αργίλων, άμμων και ιλύων) και ποταμοχειμάρρια ιζήματα του Τεταρτογενούς (κροκαλοπαγή και 
ερυθρούς πηλούς), ενώ στη λεκάνη του ταμιευτήρα εντοπίζονται σποραδικά μικρές εμφανίσεις 
κρυσταλλικών ασβεστόλιθων της Πελαγονικής που είναι έντονα καρστικοποιημένοι. 

 Οι σχηματισμοί θεωρήθηκαν στεγανοί ενώ οι επιφανειακές εμφανίσεις του ασβεστόλιθου 
θεωρήθηκαν μεμονωμένοι φερτοί όγκοι. 

 Το γεωερευνητικό πρόγραμμα εντόπισε επίσης τον καρστικοποιημένο ασβεστόλιθο στη λεκάνη του 
ταμιευτήρα σε βάθος 20-26 m και στον πόδα του φράγματος σε >90 m. 

 Παρατηρούνται για πρώτη φορά διαφυγές νερού από τη στάθμη των 604,2 m (περίπου 8 m ύψος στον 
ταμιευτήρα) ενώ από τις 10-3-1962 αρχίζει η καταμέτρησή τους. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν είναι: 

 Για στάθμη 606,9 m (ύψος 11m, όγκος 2,57.106 m3 ) Q=1.82 m3/s ή 157.000 m3/d 

 Για την ανώτατη στάθμη 617,2 m (ύψος 22 m, όγκος 11.106 m3) Q =5 m3/s ή 432.000 m3/d 

 Η ανώτατη στάθμη επιτεύχθηκε για λίγο χρόνο μόνο και μετά την πτώση της διαπιστώθηκε η 
παρουσία μεγάλου αριθμού καρστικών δομών (καταβόθρες, δολίνες, ρωγμές, καθιζήσεις κ.λπ.) που 
παρατάσσονται σε δύο διευθύνσεις που συγκλίνουν μέσα στον ταμιευτήρα. 

 Επιχειρήθηκαν μέτρα αποκατάστασης όπως κάλυψη των σημείων διαφυγής με αργιλικούς τάπητες και 
κατευθυνόμενη απόθεση ιζημάτων της λεκάνης χωρίς αποτέλεσμα όμως, μια και η αύξηση της 
στάθμης πάνω από τα 603 m επέφερε την ανάπτυξη νέων καταβοθρών. 
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ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

 Φράγμα  Περδίκα (Ελλάδα). Δε λειτούργησε ποτέ 

Μηχανισμός διάβρωσης και διαφυγών νερού 
 από τον ταμιευτήρα 

Χάρτης με τη διάταξη των θέσεων διαφυγών νερού 
 στον ταμιευτήρα του φράγματος 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

 Oι τρεις ερευνητικές γεωτρήσεις που έγιναν εντός της λεκάνης συνάντησαν  σε μικρό βάθος μία μάλιστα κοντά 
στην επιφάνεια, καρστικοποιημένο ασβεστόλιθο που θεωρήθηκε από τους γερμανούς γεωλόγους ως ογκόλιθος 
μεμονωμένος μέσα στις νεογενείς και τεταρτογενείς αποθέσεις. Τα αποτελέσματα δεν αξιολογήθηκαν σωστά. 

 Ο υδροφόρος ορίζοντας που συνάντησαν οι γεωτρήσεις είχε υδραυλική κλίση με διεύθυνση διαφορετική από 
αυτήν που θα περίμενε κανείς γεγονός που αποδόθηκε στην περίπλοκη δομή μεταξύ αργιλικών τμημάτων και 
χαλαρών αποθέσεων. Δεν αξιολογήθηκε σωστά η μορφή των πιεζομετρικών καμπύλων που έδειχναν καθαρά την 
παρουσία καταβοθρών και κίνηση του νερού προς το τεκτονικό ασβεστολιθικό έξαρμα (κέρας) 

 Ο εντοπισμός καρστικοποιημένου ασβεστόλιθου σε βάθος 20 - 26 m. Θα έπρεπε εκεί να γίνει πυκνότερο δίκτυο 
γεωτρήσεων που θα τον εντόπιζε σε λίγα μόνο μέτρα από την επιφάνεια. Με την πλήρωση του ταμιευτήρα και την 
αύξηση των πιέσεων έσπασε το μικρού πάχους επιφανειακό κάλυμμα, νερά εισήλθαν στο karst, προκάλεσαν 
εσωτερική διάβρωση και άνοιξαν και νέους δρόμους στα καρστικά έγκοιλα. 

 Οι δοκιμές διαπερατότητας στα ιζήματα έδωσαν τιμές 10-5 – 10-6 m/s. Οι τιμές αυτές δεν αξιολογήθηκαν σωστά. 

ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  

 Φράγμα  Περδίκα (Ελλάδα). Δε λειτούργησε ποτέ. 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 Χρησιμοποιείται τοπογραφικός χάρτης 1:20.000 – 1:50.000 

 Ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου κατά Strahler (μήκος και η τάξη των ρευμάτων) με ιδιαίτερο βάρος στο κεντρικό 
μισγάγγειο 

 Προσδιορισμός  μορφομετρικών παραμέτρων (μέσο υψόμετρο λεκάνης , μήκος λεκάνης απορροής κ.λπ.) 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ KAI TEKTONIKH 

 Χρησιμοποιούνται τα φύλλα γεωλογικών χαρτών του ΙΓΜΕ 1: 50.000 με πρόσθετες παρατηρήσεις του μελετητή 

 Προσδιορισμός της πετρολογίας των γεωλογικών σχηματισμών και της γεωμετρίας τους 

 Προσδιορισμός της στρωματογραφικής τους διάταξης και ακολουθίας 

 Εντοπισμός των μεγάλων ρηξιγενών και πτυχωσιγενών δομών που τέμνουν τη λεκάνη και ιδιαίτερα όσων προσεγγίζουν 
τον ταμιευτήρα και τη θέση του φράγματος 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 

 Χρησιμοποιούνται τα υδρολογικά στοιχεία, οι συντελεστές επιφανειακής απορροής που αντιστοιχούν στην επιφάνεια 
κάλυψης της λεκάνης από τα επιμέρους πετρώματα και υπολογίζεται το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης 

 Γίνονται μετρήσεις απορροής σε διάφορες θέσεις του κεντρικού ρεύματος για τον προσδιορισμό πιθανών απωλειών 
νερού ή και επιτροφοδοσίας της λεκάνης 

 Υπολογίζεται η τελική μέση ετήσια απορροή της λεκάνης (WQ) και η ειδική αγωγιμότητά της (q=l / sec.km2 ) 

 Υπολογίζονται οι πλημμυρικές παροχές της λεκάνης με διάφορες μεθόδους (Giandotti, Füller, Kirpich, Passini κ.λπ.)  

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

 Κατασκευάζεται αραιό δίκτυο ερευνητικών γεωτρήσεων και προσδιορίζονται οι διαπερατότητες των σχηματισμών 
(δοκιμές Lugeon) , η διάταξή τους, οι συντελεστές απορροής τους, το απόλυτο υψόμετρο της υπόγειας στάθμης  

 Εντοπίζονται, καταγράφονται και αξιολογούνται οι θέσεις ανάβλυσης πηγών στη λεκάνη, για να διαπιστωθεί αν 
υπάρχουν θετικές ή αρνητικές υδραυλικές συνθήκες υπόγεια της λεκάνης 

 Εντοπίζονται υπόγειες εισροές και εκροές στη λεκάνη και συγκρίνονται οι πραγματικές ετήσιες απορροές της λεκάνης με 
αυτές  που προκύπτουν από το υδρολογικό ισοζύγιο 

ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

 Εξετάζεται η σεισμικότητα της περιοχής με αναφορά στο μέγεθος των σεισμών και την περίοδο επανάληψής τους 
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Μικρό εμβαδόν διατομής φράγματος 

 Διεύρυνση λεκάνης ανάντη του φράγματος 

 Μικρή κλίση κατά μήκος της λεκάνης κατάκλισης, μεγάλη κατάντη 

 Ήπιο ανάγλυφο και μικρές κλίσεις πρανών 

 Ευνοϊκή θέση εκχειλιστή – υπερχειλιστή 

 Μικρός όγκος εκσκαφών στη θέση έδρασης του φράγματος και 
στις θέσεις κατασκευής των συνοδών έργων 

Τύποι κοιλάδων: 

Α) Χαράδρες (gorges) Στέψη:Υψος < 3, τοξωτά 

Β) Στενές κοιλάδες (narrow valleys) Σ:Υ=3-6, βαρύτητας 

Γ) Πλατιές κοιλάδες (wide valleys) Σ:Υ > 6, βαρύτητας ή χωμάτινα 

Δ) Επίπεδες (flat plains) 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Επαρκές ετήσιο βροχομετρικό ύψος 

 Μεγάλοι συντελεστές επιφανειακής απορροής των πετρωμάτων 
και μεγάλη ειδική απόδοση της λεκάνης 

 Μικρές τιμές του πηλίκου VΦΡ / VTΑΜ = ω 

Επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι τιμές: 

0,02 < ω < 0,05 (ιδανικές) 

0,10 < ω < 0,20 (καλές έως αποδεκτές) 

0,20 < ω < 0,25 (μη αποδεκτές έως ακατάλληλες) 

 Το μικρότερο ύψος φράγματος με το μεγαλύτερο δυνατό όγκο του 
ταμιευτήρα ή μικρές τιμές του πηλίκου ΕΦΡ/VTΑΜ 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
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Δείκτης ωφελιμότητας (Benefit Cost Ratio) 
BCR = A/K A: Απόδοση έργου, Κ: Κόστος κατασκευής 



ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Παρουσία ομοιογενών πετρωμάτων στη θέση θεμελίωσης 
του φράγματος 

 Παρουσία υγιούς βραχόμαζας στη θέση θεμελίωσης του 
φράγματος και του εκχειλιστή -  υπερχειλιστή 

 Μικρός βαθμός αποσάθρωσης 

 Μικρός βαθμός κερματισμού των σχηματισμών 

 Απουσία μεγάλων νεοτεκτονικών δομών, ενεργών ρηγμάτων 
και πτυχωσιγενών δομών στις θέσεις  θεμελίωσης των έργων 

 Ευνοϊκές συνθήκες (γεωμετρία, μηχανικές ιδιότητες) των 
πετρωμάτων στον άξονα του φράγματος αναφορικά με την 
ευστάθεια των αντερεισμάτων και των εκσκαφών του 
υπερχειλιστή  

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

Ευνοϊκές και μη διατάξεις σχηματισμών στη θέση θεμελίωσης του φράγματος  

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ : 

 Επιφάνεια λεκάνης (km2), χωρητικότητα (m3 ). Με βάση τη μέση ετήσια 
παροχή του υδατορεύματος και το υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης 
τροφοδοσίας 

 Μέγιστη και ελάχιστη στάθμη λειτουργίας  (απόλυτο υψόμετρο) 

 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ  ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ : 

 Ύψος φράγματος: Με βάση το διάγραμμα ύψους φράγματος - 
χωρητικότητας του ταμιευτήρα QT 

𝑯𝑭 = 𝑯𝚽 + 𝒅 

d = ύψος ασφάλειας του φράγματος (m) 
𝒅 = 𝟏, 𝟓 ∙ 𝒘 + 𝒌 

w = ύψος του κύματος , k = 0,5 – 3,0 (m), l = μήκος του ταμιευτήρα (km),  
𝒘 = 𝟎, 𝟕 + 𝟎, 𝟏 ∙ 𝒍 

 Κλίση πρανών  (
ℎ𝜅

ℎ𝑜
) : ανάντη 1 : 2,7 κατάντη 1 : 2,2 

  Πλάτος στέψης: 

 𝒙 = 𝟏 + 𝟏 ∙ 𝑯𝑭  (μικρά φράγματα) 𝒙 = 𝟏, 𝟏 ∙ 𝑯𝑭 (μεγάλα φράγματα) 

 Χοντρικός υπολογισμός του όγκου των χωματουργικών του φράγματος 
και των εκσκαφών 

 Αρχική τοποθέτηση της θέσης του υπερχειλιστή στον τοπογραφικό 
χάρτη. Τοποθετείται συνήθως 1.0 m υψηλότερα από το ύψος w 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) ΚΑΙ ΑΞΟΝΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
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 Χρησιμοποιείται τοπογραφικός 
χάρτης 1 : 2000 έως 1 : 5000 ανάλογα 
με το μέγεθος της λεκάνης με 
ισοδιάσταση 1,0 έως 4,0 m 

 Κατασκευάζεται μορφολογική 
μηκοτομή της λεκάνης 

 Κατασκευάζονται εγκάρσιες 
μορφολογικές διατομές, μία από τις 
οποίες στη θέση του άξονα του 
φράγματος. 

 Επισημαίνονται θέσεις με έντονο 
ανάγλυφο και περιοχές εμφάνισης 
πιθανών μελλοντικών αστοχιών 

 Εντοπίζονται ασταθείς περιοχές που 
δημιουργήθηκαν από τεκτονικά ή μη 
αίτια και εμφανίζουν εικόνα 
τεκτονικών αναβαθμίδων  

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών, Γ. Δημόπουλος 
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Γεωλογική χαρτογράφηση της λεκάνης σε κλίμακα 1 : 2000 
έως 1 : 5000 στην οποία περιλαμβάνονται: 

 Οι πετρολογικοί σχηματισμοί με τα γεωμετρικά τους 
στοιχεία 

 Οι μεγάλες ρηξιγενείς δομές και οι ασυνέχειες που 
μπορούν να απεικονιστούν με βάση την κλίμακα του 
χάρτη 

 Οι μεγάλες και μέσου μήκους κύματος πτυχωσιγενείς 
δομές 

 Τεκτονικά διαγράμματα Schmidt σε επιλεγμένες 
θέσεις της λεκάνης 

 Οριοθέτηση προβληματικών θέσεων για παραπέρα 
έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα και χαρακτηρισμό 
ζωνών ομογένειας στη βραχόμαζα   

 Εγκάρσιες γεωλογικές διατομές, από τις οποίες η μία 
στον άξονα του φράγματος 

 Θέσεις εκτέλεσης γεωτρητικών γεωερευνητικών 
προγραμμάτων 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 

Εγκάρσιες γεωλογικές διατομές σε θέσεις του ταμιευτήρα και του άξονα του φράγματος 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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 Διάνοιξη ερευνητικών γεωτρήσεων στα χαμηλά σημεία της λεκάνης σε τριγωνική, κατά το δυνατόν, διάταξη 

 Μέτρηση της ελεύθερης στάθμης του υπόγειου νερού (απόλυτα υψόμετρα) 

 Εκτέλεση δοκιμών διαπερατότητας Lugeon ή Maag,  Le Franc (αν τα πετρώματα είναι χαλαρά) 

 Σύνταξη πιεζομετρικών χαρτών και προσδιορισμός της διεύθυνσης ροής του υπόγειου νερού. Διαπιστώνονται: 

1. Θετικές υδραυλικές συνθήκες: Η στάθμη του υπόγειου νερού ταυτίζεται με αυτήν του ποταμού στη θέση μέτρησης (απουσία 
διαρροών νερών από τη λεκάνη σε γειτονικές λεκάνες) 

2. Αρνητικές υδραυλικές συνθήκες : Η στάθμη του υπόγειου νερού παρουσιάζει σημαντική διαφορά με αυτήν του ποταμού στη θέση 
μέτρησης. Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζεται η μορφή των πιεζομετρικών καμπύλων 

Κλειστές πιεζομετρικές καμπύλες 

Με διεύθυνση ροής προς το εσωτερικό τους: Θέσεις με υψηλότερη διαπερατότητα, πιθανή παρουσία καταβοθρών, υπόγειων 
εγκοίλων, ρηγμάτων κλπ. Πιθανές μεγάλες διαρροές από τον ταμιευτήρα 

Με διεύθυνση ροής από το κέντρο προς τα έξω: Ανοίγματα στο υπόβαθρο του ταμιευτήρα και παρουσία υπόγειου υδροφορέα με 
πιεζομετρικό φορτίο μικρότερο από του ποταμού ή παρουσία ελεύθερου υδροφορέα με σημαντικό πάχος ακόρεστης ζώνης που 
τροφοδοτείται συνεχώς από το ποτάμι. Κίνδυνος μεγάλων απωλειών νερού σε υδροφόρο ορίζοντα που αποστραγγίζεται εκτός λεκάνης 
και δε μπορεί να κορεστεί. 

Ανοιχτές πιεζομετρικές καμπύλες 

Η στάθμη τους ταυτίζεται με αυτήν του ποταμού: Θετικές υδραυλικές συνθήκες εάν η διεύθυνση ροής είναι προς την κοίτη, αν όχι θα 
εκτιμηθεί η ανάγκη περιορισμού των απωλειών με την κατασκευή περιφραγματικής κουρτίνας τσιμεντενέσεων. 

Η στάθμη τους δεν ταυτίζεται με αυτήν του ποταμού:  

- Υπάρχει υποκείμενη αδιαπέρατη μάζα μεγάλου πάχους που αποτρέπει την υδραυλική επικοινωνία ποταμού και υποκείμενου υπό 
πίεση υδροφορέα 

- Ακόρεστος υδροφορέας που τροφοδοτείται από το ποτάμι. Μεγάλες απώλειες νερού    

 Υπολογισμός των δυνατών απωλειών νερού από τον ταμιευτήρα (σημειακές από καταβόθρες, ρήγματα, ασυνέχειες, ή από όλη την 
επιφάνεια του ταμιευτήρα). Χρησιμοποιείται ο Νόμος του Darcy  𝑸 = 𝒌 ∙ 𝑭 ∙ 𝒊  (m3/sec). Επιτρέπονται διαφυγές νερού από τον 
ταμιευτήρα όταν : Υπάρχει περίσσεια νερού στον ταμιευτήρα, πρόκειται για αναρρυθμιστικά φράγματα ημερήσιας λειτουργίας ή 
απαιτείται μια ελάχιστη διατηρητέα  παροχή στο ποτάμι 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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 Εκτίμηση του βαθμού αποσάθρωσης των πετρωμάτων 

 Εκτίμηση του πάχους του αποσαρθρωμένου μανδύα (με στοιχεία από ερευνητικές γεωτρήσεις, τάφρους και 
σκάμματα) 

 Αποτύπωση στοιχείων ερευνητικών γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές τομές και μεμονωμένες τομές γεωτρήσεων 

 Εργαστηριακός προσδιορισμός κατάταξης (κοκκομετρίας, ορίων Atterberg) και παραμέτρων αντοχής φ, c σε 
εδαφικά υλικά και γωνίας τριβής φ σε ασυνέχειες της βραχόμαζας 

 Υπολογισμός του βαθμού και του συντελεστή ρωγμάτωσης της βραχόμαζας 

 Οριοθέτηση ζωνών τεχνικογεωλογικών ενοτήτων σε χάρτη 1:2.000 έως 1:5.000 

 Έλεγχος της ευστάθειας των αντερεισμάτων της λεκάνης 

 Ανάλυση μηχανισμών αστοχίας στα πρανή της λεκάνης σε θέσεις που έχουν εντοπιστεί προβλήματα 
(συνεκτιμώντας καταστάσεις ανόδου και καθόδου της στάθμης του ταμιευτήρα) 

- με τη μορφή εδαφικών κινήσεων 

- με τη μορφή βραχοσφηνών 

 Προτάσεις αντιμετώπισης του κινδύνου μετακίνησης μαζών με μέτρα προστασίας και σταθεροποίησης 

 μέτρα αποστράγγισης και ανακούφισης της βραχόμαζας 

 τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης βραχοσφηνών 

 μείωση του βάρους ασταθών μαζών 

 ελάττωση του ύψους των πρανών και της κλίσης των αντερεισμάτων 

 

 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:500 – 1:1.000 

 Η πετρολογία των σχηματισμών με τα βασικά γεωμετρικά τους στοιχεία 

 Οι μεγάλες ρηξιγενείς δομές (ρήγματα) και οι μεγάλες ασυνέχειες (> 1,0 m) 

 Οι μεγάλες και μέσου μήκους κύματος πτυχωσιγενείς δομές 

 Τεκτονικά διαγράμματα (Schmidt ) σε επιλεγμένες θέσεις 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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 Τεχνικογεωλογικός χάρτης σε κλίμακα 1:500 έως 1:1.000 στη θέση θεμελίωσης του φράγματος και στις θέσεις 
θεμελίωσης των συνοδών έργων (εκχειλιστή, σήραγγας εκτροπής,  κ.λπ.) στον οποίο αποτυπώνονται: 

 Οι θέσεις των ερευνητικών γεωτρήσεων και των σκαμμάτων  

 Τα ρήγματα, οι μεγάλες ασυνέχειες, οι πτυχές 

 Τεκτονικά  διαγράμματα ασυνεχειών (διαγράμματα Schmidt), στις θέσεις λήψης των μετρήσεων, είτε 
περιμετρικά στα περιθώρια του χάρτη 

 Ο βαθμός ρωγμάτωσης και οι ζώνες τεχνικογεωλογικών ενοτήτων της βραχόμαζας 

 Οι θέσεις δειγματοληψίας 

 Η κατηγοροποίηση της ποιότητας της βραχόμαζας κατά RMR ή GSI 

 Η αποσάθρωση της βραχόμαζας σύμφωνα με τα διάφορα συστήματα κατάταξης 

 Τεχνικογεωλογική διατομή, που συνοδεύει το χάρτη 

 Διερεύνηση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς της βραχόμαζας: 

 Περιγραφή των πυρήνων των ερευνητικών γεωτρήσεων (λιθολογία, βαθμός αποσάθρωσης, βαθμός 
ρωγμάτωσης,  ποσοστό πυρηνοληψίας, R.Q.D., στάθμη υπόγειου νερού) 

 Δειγματοληψία αδιατάρακτων δειγμάτων και υπολογισμός των φ, c, (στις περιπτώσεις συνεκτικών εδαφών) 

 Καταγραφή ασυνεχειών και της πυκνότητάς τους με το βαθμό (Ζ) και το συντελεστή ρωγμάτωσης (k) 

 Περιγραφή των ασυνεχειών ( γεωμετρία, εμμονή, άνοιγμα, υλικό πλήρωσης, γωνία τριβής φ, συνοχή c,  
τραχύτητα με το δείκτη JRC του Barton, κ.λπ.) 

 Ανάλυση των ενδεχόμενων μηχανισμών αστοχίας: Κυλινδρικές ολισθήσεις, ολισθήσεις επιφανειών και 
βραχοσφηνών 

 Γεωτεχνικές τομές 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ 
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Πυρηνοληψία 
R.Q.D 

% 
Βάθος 

Λιθολογία 

Συντελεστής 
Διαπερατότητας 

k 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

Τεχνικογεωλογικός χάρτης  Γεωτεχνική τομή 

Γεωτεχνική τομή γεώτρησης 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τσιμεντενέσεις:  

 Αφορούν εισπίεση ενέματος σε ανοιχτές ασυνέχειες περιοχών της βραχόμαζας διαμέσου γεωτρήσεων 
κατάλληλης διαμέτρου και εκτελούνται μέσω ερευνητικών οπών με διάμετρο 76 - 106 mm σε επιλεγμένες 
θέσεις 

 Εκτελούνται στις οπές γεωτρήσεων και καταγράφεται η απορρόφηση του ενέματος 

 Εκτελούνται στον άξονα (τσιμεντενέσεις διαφραγματικής κουρτίνας) και στη βάση του πυρήνα 
(τσιμεντενέσεις τάπητα) 

 Εκτελούνται σε σειρές αρχίζοντας από τις τσιμεντενέσεις 1ης τάξης ή πρωτεύουσες (P) σε αποστάσεις των 12 
m, 2ης τάξης ή δευτερεύουσες (S) και αν απαιτηθεί, 3ης ή τριτεύουσες (T) και 4ης ή τεταρτεύουσες (Q). Οι 
πρωτεύουσες διανοίγονται σε αποστάσεις των 12 mκαι κάθε επόμενη σειρά οπών διχοτομεί την απόσταση 
της προηγούμενης 

 Μετά την εκτέλεση κάθε σειράς εκτελείται επανέλεγχος των απωλειών νερού με δοκιμή εισπίεσης 

 Η απορρόφηση ενέματος αποτυπώνεται γραφικά με χρωματική διαβάθμιση ως εξής: 

 

 

 

 

  

Απαιτήσεις στεγανοποίησης: 

 Κριτήριο Lugeon (1933): Απώλειες έως 1 lit/min.m σε πίεση 10 bar για φράγματα με HΦ > 30 m, 3 lit/min.m 
για φράγματα με HΦ< 30 m 

 Κριτήριο  Heitfeld (1964) :  3 lit/min.m για φράγμα με HΦ = 100 m,  4,8 lit/min.m για φράγμα με HΦ= 20 m 

 Κριτήριο Houlsby (1976) :  Ανάλογα με τη σημασία των απωλειών, του κινδύνου εσωτερικής διάβρωσης, του 
τύπου του φράγματος και του εύρους της υπόγειας κουρτίνας στεγανοποίησης. Η επέκταση της κουρτίνας 
στεγανοποίησης στα αντερείσματα εξαρτάται από την πιεζομετρία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα μέσα 
στη βραχόμαζα 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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Τσιμεντενέσεις κουρτίνας : 

 Εκτελούνται σε σειρά ή σειρές, στον άξονα του φράγματος σε όλο το μήκος θεμελίωσης και επεκτείνονται στα 
αντερείσματα ανάλογα με τη γεωτεχνική  κατάσταση και τη διαπερατότητα της βραχομάζας. Η επέκτασής της στο 
εσωτερικό της βραχόμαζας εξαρτάται από το βαθμό διάρρηξης, την παρουσία υπόγειων ροών και τις διαφυγές νερού. 

 Η διάνοιξη οπών στα αντερείσματα γίνεται μέσα από σήραγγες τσιμεντενέσεων που μπορεί να επεκτείνονται έως 150m 

 Η κουρτίνα των τσιμεντενέσεων κατασκευάζεται κατά ζώνες, τμήματα και στάδια και για βάθος: 

 𝒅 = 𝐇𝚽
𝟑 + 𝟐𝟎 (m) 

 Ζώνες είναι οι υποδιαιρέσεις της κουρτίνας κατά βάθος 

 Τμήματα είναι οι υποδιαιρέσεις της κουρτίνας κατά μήκος για το συνολικό βάθος 

 Στάδιο είναι ένας πλήρης κύκλος εργασιών διάτρησης, έκπλυσης, δοκιμής Lugeon, και εισπίεσης ενέματος σε κάθε 
ζώνη. Το μήκος των σταδίων καθορίζεται σε 5 m εκτός αν οι γεωλογικές συνθήκες απαιτούν τη διαφοροποίησή τους 

 Ένα στάδιο ολοκληρώνεται όταν η απορρόφηση του ενέματος παραμένει <2,0 lit / min.m για 10 min. Ο ελάχιστος χρόνος 
ανάμεσα σε 2 διαδοχικά στάδια είναι 24 h για ελάχιστη απόσταση οπών 10 m. 

 Τα ενέματα είναι μίγματα νερού με τσιμέντο, μπεντονίτη, τεχνητές ρητίνες και άλλα πρόσθετα. Η ποσότητα του 
μπεντονίτη δε θα πρέπει να ξεπερνά το 8 % του βάρους του τσιμέντου 

 Οι απορροφήσεις μεταφέρονται με χρωματική απεικόνιση ή με τη μορφή ιστογραμμάτων στις τομές των γεωτρήσεων 
πάνω στη μορφολογική τομή της κουρτίνας των τσιμεντενέσεων. 

 Οι πλάγιες (κεκλιμένες) γεωτρήσεις ονομάζονται γεωτρήσεις ελέγχου (check holes) και αποσκοπούν στη διερεύνηση της 
ακτίνας επέκτασης του ενέματος 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κάτοψη κουρτίνας τσιμεντενέσεων σε τριπλή σειρά  

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αποτύπωση των δεδομένων απορρόφησης 
ενέματος σε γεωτεχνική τομή 

Εκτέλεση οπής ελέγχου τσιμεντενέσων 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών, Γ. Δημόπουλος 
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Τσιμεντενέσεις τάπητα  

Εκτελούνται σε κάνναβο 3 x 3 m ή 1,5 x 3 m για πλάτος 
ίσο με το πλάτος έδρασης του αργιλικού πυρήνα.  

Το βάθος των γεωτρήσεων είναι μικρό της τάξης των 7 
– 10 m 

Στόχος τους είναι: 

 Η στεγανοποίηση της περιοχής έδρασης του 
αργιλικού πυρήνα  

 Η αποτροπή της επαφή του νερού του ταμιευτήρα 
με τον αργιλικό πυρήνα  

 Η σταθεροποίηση ασθενών περιοχών στην 
επιφάνεια έδρασης του αργιλικού πυρήνα 

 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ) 

 Τα μικρά φράγματα είναι ομογενή και χρησιμοποιούνται εδαφικά υλικά 
με συντελεστή ομοιομορφίας U ≤ 7 

 Τα μεγαλύτερα φράγματα κατασκευάζονται συνήθως με ζωνώδη δομή 
και αδιαπέρατο αργιλικό πυρήνα 

 Χαρτογράφηση δανειοθαλάμων για τα χωματουργικά υλικά κατασκευής 
του σώματος ομογενούς ή ζωνώδους φράγματος. Οι χάρτες είναι 
συνήθως κλίμακας 1:5000 

 Είδη υλικών: 

 υλικά αργιλικής σύστασης και μικρής διαπερατότητας (υλικά του 
πυρήνα) 

 χαλίκια ποτάμιας προέλευσης (υλικά φίλτρων και 
στραγγιστηρίων). Αποσκοπούν στο μηδενισμό των υπόγειων 
ροών, την ταπείνωση  της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο 
κατάντη σώμα στήριξης, την αποτροπή φαινόμενων ολίσθησης 
και φαινομένων υδραυλικής διασωλήνωσης. 

Στραγγιστήρια κατάντη πόδα: ενσωματώνονται στο σώμα του 
φράγματος 

Οριζόντια στραγγιστήρια: Καλύπτουν το 1/2 - 1/3 του πλάτους 
θεμελίωσης (ανάλογα με τη θέση τους) 

Κατακόρυφα στραγγιστήρια: Αποτρέπουν την οριζόντια διεύθυνση 
ροής και την επαφή του νερού με το κατάντη πρανές 

 κροκάλες ποτάμιας προέλευσης (υλικά φίλτρων, λιθορριπής και 
ζωνών προστασίας) 

 λατομικά υλικά και αδιαβάθμητα υλικά εκσκαφών (υλικά 
λιθορριπής και σώματος στήριξης) 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Απαιτήσεις: 

 Αργιλικός πυρήνας: 

Ποσοστό d< 4,75 mm (κόσκινο Νο 4)>75 % και d 
< 0,075 mm (κόσκινο No 200) > 35%  

Ποσοστό οργανικών ≤ 3 % 

Δείκτης πλαστικότητας PΙ ≥ 6 

Συντελεστής υδραυλικής αγωγιμότητας 

10-7 < k < 10-9  m / sec 

Επί τόπου συμπύκνωση 98 % (min 96 %) 
υγρασία διάστρωσης mopt + 3% 

Kλίσεις πρανών πυρήνα 5:1 έως 6:1 

 Φίλτρα 

Κατασκευάζονται έτσι ώστε να τηρούνται οι 
απαιτήσεις φίλτρων (Terzaghi) 

D15 / d85 < 4 < D15 / d15 

 Είδος δοκιμών κατάταξης: 

 Αργιλικός πυρήνας : Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα και υδρόμετρο, προσδιορισμός ειδικού βάρους, 
φυσικής υγρασίας, ορίων Atterberg, μέγιστης ξηρής πυκνότητας Proctor, συμπιεστότητας 

 Υλικά κατασκευής εδαφικών φίλτρων:  Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 Ικανοποιητική χωρητικότητα εκχειλιστή ή υπερχειλιστή 

 Τοποθέτηση πιεζομέτρων στο κατάντη πρανές και στη βραχόμαζα για τον έλεγχο των διαστραγγίσεων 

 Ασφαλείς κλίσεις πρανών ώστε οι διατμητικές τάσεις ολίσθησης να είναι αρκετά μικρότερες από τη 
διατμητική αντοχή του υλικού 

 Οι κλίσεις του αργιλικού πυρήνα και των φίλτρων ανάντη και κατάντη δε θα πρέπει να δημιουργούν 
προβλήματα σταθερότητας στο σώμα του φράγματος (5:1 - 6:1) 

 Να μη δημιουργείται ελεύθερη ροή από τον ταμιευτήρα διαμέσου των φίλτρων και του αργιλικού 
πυρήνα στο κατάντη πρανές 

 Έλεγχος ροών με οριζόντια ή κατακόρυφα φίλτρα στο σώμα του φράγματος και στον κατάντη πόδα 

 Τα πρανή πρέπει να προστατεύονται από τη δράση των κυμάτων (ανάντη) και από τη βροχή (κατάντη) με 
κατασκευή λιθορριπής (rip-rap) 

   

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

 Σε βραχώδες υπόβαθρο : 

 Εξομάλυνση του δαπέδου θεμελίωσης 

 Απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών, θραυσμάτων, μανδύα 
αποσάθρωσης από την κοίτη και τα αντερείσματα στη θέση έδρασης 
του αργιλικού πυρήνα 

 Πλύσιμο και καθαρισμός του δαπέδου θεμελίωσης με air lift στην 
ίδια θέση 

 Σταθεροποίηση των βραχωδών τμημάτων με τσιμεντενέσεις 
σταθεροποίησης και σφράγισμα των ρωγμών 

 Πλήρωση μεγάλων επιφανειακών κοιλοτήτων με σκυρόδεμα για 
ομαλοποίηση της επιφάνειας θεμελίωσης 

 Σε χαλαρά ιζήματα (εφόσον επιβάλλεται): 

 Αποφυγή θεμελίωσης σε πρόσφατες αποθέσεις. Προβλήματα 
καθιζήσεων 

 Αποφυγή θεμελίωσης σε λεπτόκοκκα υλικά με μικρή συνοχή. 
Κίνδυνος μετάβασης σε ρευστή κατάσταση 

 Θεμελίωση σε χονδρόκοκκα υλικά με άμεση συμπύκνωση από το 
ίδιο βάρος του φράγματος  

 Κατασκευή όνυχα: ‘Ένα τμήμα του κεντρικού μέρους του φράγματος 
που προεκτείνεται σε μικρό βάθος μέσα στο υπόβαθρο θεμελίωσης. 
Διανοίγεται τάφρος κατά μήκος του άξονα με κλίσεις πρανών 6:1 και 
πληρώνεται με βέλτιστη συμπύκνωση με: Γεωμεμβράνη με 
λεπτόκοκκα υλικά (μπεντονίτης, άργιλος, τσιμεντο-μπεντονίτης), 
υλικά του αργιλικού πυρήνα, ασφαλτικά υλικά, μίγματα 
σκυροδέματος-ασφάλτου κ.λπ. 

Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών 

52 



Αργιλικός πυρήνας (κλίσεις πρανών 4:1 - 6:1) 

 Παράμετροι που καθορίζουν το πάχος του αργιλικού πυρήνα: 

 Η ασφάλεια της κατασκευής σε διαφυγές νερού από το σώμα του 
φράγματος 

 Η διαθέσιμη ποσότητα υλικού 

 Η φρεάτια στάθμη στο σώμα του φράγματος (να καταλήγει πάνω από 
τον κατάντη πόδα) 

 Η υπάρχουσα εμπειρία 

 Λόγοι που επιβάλλουν το μικρότερο δυνατό πάχος 

 Ανεπαρκείς ποσότητες κατάλληλου υλικού 

 Οικονομικότερη και συντομότερη κατασκευή 

 Μικρότερος χρόνος έκθεσής του στις καιρικές συνθήκες 

 Γεωμετρία αργιλικού πυρήνα: 

  Κάθετος πυρήνας 

Μεγαλύτερη πίεση στο δάπεδο θεμελίωσης → λιγότερες διαρροές  

Μικρότερες ποσότητες υλικών. Πάχος ίσο με 30 – 50 %  της υδροστατικής 
πίεσης (σε m) θεωρείται ικανοποιητικό 

Πάχος 15 – 20 % της υδροστατικής πίεσης (σε m) απαιτεί την κατασκευή 
κατάλληλων φίλτρων 

Πάχος < 10 % της υδροστατικής πίεσης (σε m) δε θεωρείται ασφαλές 

 Κεκλιμένος πυρήνας 

Επιτρέπει την κατασκευή του κατάντη πρανούς του σώματος αντιστήριξης 
πριν από την κατασκευή του πυρήνα 

Η κατασκευή τους είναι συντομότερη (βοηθάει σε υγρά κλίματα) 

Επιτρέπει καλύτερη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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Διατομή φράγματος Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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Στέψη φράγματος 410m, πλάτος 15 m, μήκος 540 m, μέγιστο ύψος από τη θεμελίωση 130 m. Συνολικός όγκος του 
φράγματος 8  10 6 m3 περίπου.  1. Αδιαπέρατος αργιλικός πυρήνας, 2. Λεπτόκοκκο φίλτρο, 2α. Στραγγιστήρι, 3. 
Σώμα στήριξης (αμμοχάλικα ποταμού), 4. Ασβεστολιθικά βραχώδη υλικά λατομείου (λιθορριπή). 
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