Διιεληθή Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο
Τεύτος 1, Μάρηιος 2012

Μέλος ηης Ελληνικής Γεωλογικής Εηαιρείας ΕΓΕ

Δθδόηεο:
Διιεληθή Δπηηξνπή
Σερληθήο Γεσινγίαο
Ν. Νηθνιάνπ, Πξόεδξνο ΔΔΣΓ
Α. Καπιαλίδεο, Σακίαο ΔΔΣΓ
Β. Μαξίλνο, Γξακκαηέαο ΔΔΣΓ
Κ. Λνππαζάθεο, Μέινο ΔΔΣΓ
Υ. αξόγινπ, Μέινο ΔΔΣΓ

πληαθηηθή Οκάδα:

Φσηνγξαθία από ηελ δηάλνημε ζεξάγγσλ ζην κεηξό Θεζζαινλίθεο.. Δδώ θαη ηα δύν EPB
TBM ζηνλ ηαζκό Δπθιείδε – Απξίιηνο 2011 (θσηνγξαθία από Γ. Παπνύιε).

Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο ΑΠΘ

Editorial

Γ. Παπαζαλαζίνπ, Γξ. Γεσιόγνο ΑΠΘ
Υ. αξόγινπ, Γξ. Γεσιόγνο ΔΜΠ
Κ. Λνππαζάθεο, Λέθηνξαο ΔΜΠ
Γ. Κνηζάλεο, Τπ.Γηδ ΔΜΠ

Πεξηερόκελα:
Editorial

1

Νέα – Αλαθνηλώζεηο ΔΔΣΓ

2

Νέα – Αλαθνηλώζεηο IAEG

3

Δπηζηεκνληθό Άξζξν

4

Δπηζηεκνληθό Άξζξν

12

Ζκεξνιόγην

20

Θέκαηα επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο

20

Γηεζλή πεξηνδηθά

23

Ζ ηερληθή γεσινγία ζηελ εθπαίδεπζε 25
Αίηεζε εγγξαθήο ζηελ ΔΔΣΓ

32

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

Ζ Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο μεθηλάεη κία πξνζπάζεηα ακθίδξνκεο
ελεκέξσζεο ησλ κειώλ ηεο θαη όρη κόλν, κε ηελ κνξθή απνζηνιήο ελόο δειηίνπ
ελεκέξσζεο, πέξα από ηε κέρξη ηώξα πιεξνθνξία πνπ ζηειλόηαλ κε ειεθηξνληθή
κνξθή.
θνπόο απηήο ηεο ειεθηξνληθήο πεξηνδηθήο έθδνζεο (newsletter), είλαη ε
δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο, ε ελεκέξσζε θαη ε έθθξαζε απόςεσλ, ζε όηη αθνξά
ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα, ζέζεηο εξγαζίαο, ηερληθά λέα, επηζηεκνληθέο εμειίμεηο,
ζπλέδξηα, εκεξίδεο, έξγα ππό θαηαζθεπή, δηεζλή δξαζηεξηόηεηα, πξννπηηθέο ηνπ
θιάδνπ, ελώ ρξήζηκε θξίλεηαη θαη ε παξνπζία ησλ απόςεσλ θαη ησλ κειώλ ΓΔΠ
ηνπ θιάδνπ, ζε όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα ζην αληηθείκελν
καο.
Σν παξόλ πξώην ηεύρνο είλαη πξντόλ ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο ησλ κειώλ ηεο
Δπηηξνπήο καο αιιά θαη ζπλαδέιθσλ θαη είλαη πξνθαλέο όηη ε ζπκκεηνρή ζηελ
ζπγγξαθή θάζε έθδνζεο ηνπ newsletter είλαη αλνηθηή ζε θάζε ζπλάδειθν πνπ ζα
ζέιεη λα απνζηείιεη ελεκέξσζε αιιά θαη ηηο απόςεηο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ
Σερληθή Γεσινγία.
ηόρνο καο είλαη ζην λα απνηειέζεη, ζηελ ηδηαίηεξε δύζθνιε πεξίνδν πνπ
δηαλύνπκε, ε πεξηνδηθή απηή ελεκέξσζε, πνπ ειπίδνπκε λα είλαη ηξηκεληαία, έλα
ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Σερληθήο
Γεσινγίαο ηεο ΔΓΔ, πνπ άιισζηε είλαη θαη ε πιένλ δξαζηήξηα αιιά κε ην
ζεκαληηθόηεξν αξηζκό κειώλ.
Διπίδνληαο ε πξνζπάζεηα απηή λα ππνζηεξηρζεί από ην ζύλνιν ησλ
ζπλαδέιθσλ,
ηόρνο ηεο εθδνηηθήο νκάδαο γηα ην επόκελν ηεύρνο είλαη λα εκπινπηηζηεί
πεξηζζόηεξν ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά θαη ηερληθά λέα κε
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνέξρνηαη από ζπλαδέιθνπο πνπ δξαζηεξηνπηνύληαη ζην
ρώξν.
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Ν. Νηθνιάνπ
Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο
Σερληθήο Γεσινγίαο
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ύληνκν ηζηνξηθό ηεο ΔΔΣΓ
Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο
ηδξύζεθε ην 1977 θαη απαξηζκεί ζήκεξα 96
κέιε. Σν επίζεκν πεξηνδηθό ηεο έλσζεο
Bulletin of Engineering Geology and the
Environment ιακβάλνπλ 80 κέιε καο, ηα
νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο
πξόζβαζεο ζηα πεξηερόκελά ηνπ. Σα
ζρεηηθά ζπλζεκαηηθά θαη βνεζεηηθά
αξρεία εγθαηάζηαζεο ζα ζηαινύλ άκεζα
ζηα κέιε καο. Ζ Δπηηξνπή έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη πιήζνο εκεξίδσλ ελώ ηα
κέιε ηεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε πιήζνο
δεκνζηεύζεσλ ζε κεγάια ζπλέδξηα ηεο
Γηεζλνύο Έλσζεο Σερληθήο Γεσινγίαο θαη
Πεξηβάιινληνο.

Σα λέα ηεο ΔΔΣΓ
Σν ζπκβνύιην ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο
Σερληθήο Γεσινγίαο πξόηεηλε σο ππνςήθην
γηα ην βξαβείν Richard Walters Prize ηνλ Γξ.
Υαξάιακπν αξόγινπ. Σν βξαβείν δίλεηαη
από ηελ Γηεζλή Έλσζε θάζε 2 ρξόληα ζε
έλαλ λέν Σερληθό Γεσιόγν (έσο 40 εηώλ)
ελώ πξνηείλνληαη ππνςήθηνη από όζα θξάηε
– κέιε ην επηζπκνύλ. Ζ επηινγή ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζην επόκελν επίζεκν
ζπκβνύιην ηεο Έλσζεο, έπεηηα από ηηο
παξνπζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ζην Banff
ηνπ Καλαδά. Ζ ΔΔΣΓ εύρεηαη θαιή επηηπρία
ζηνλ ππνςήθην. Ζ ζρεηηθή εξγαζία ηνπ Υ.
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Γεσινγίαο (ΔΔΣΓ)
Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο, πξαγκαηνπνίεζε
Ζκεξίδα κε ζέκα “Ζ ζπκβνιή ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηα έξγα
αλάπηπμεο θαη ππνδνκήο ζηε Βόξεην Διιάδα”. Ζ Ζκεξίδα
έιαβε ρώξα ζηελ αίζνπζα ηνπ Μεηεσξνζθνπίνπ ηνπ Σκήκαηνο
Γεσινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηελ
14 Οθησβξίνπ ηνπ 2011. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ησλ δηεηώλ εκεξίδσλ ηεο επηηξνπήο θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ηνλ ενξηαζκό ησλ 60 ρξόλσλ ηεο ΔΓΔ.
ην πιαίζην ηεο Ζκεξίδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13
παξνπζηάζεηο, ηηο νπνίεο παξαθνινύζεζαλ πάλσ από 200
άηνκα. Γηα ηελ δηνξγάλσζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο
εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ελεκεξσηηθά έληππα, ξαδηνθσληθά θαη
ηειενπηηθά κέζα ελεκέξσζεο. Δπίζεο βξαβεύηεθε γηα ηελ
πνιπεηή πξνζθνξά ηνπ ζηε Σερληθή Γεσινγία ν Δπηθ.
Καζεγεηήο ηνπ ΔΜΠ θ. Γεκήηξηνο Ρόδνο.
Οη παξνπζηάζεηο ηελ Ζκεξίδαο αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΔΓΔ (www.geosociety.gr) θαη ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ
(http://www.geo.auth.gr/gr_useful.htm).
Η ΔΔΣΓ επραξηζηεί ζεξκά ηνπο ρνξεγνύο ηεο Ηκεξίδαο: ΓΔΗ
ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ Α.Δ., ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΤΟ Α.Δ., ΙΓΜΔ, . ΚΙΑ
(ΓΠΘ), ΤΝΓΔΜΔ.

αξόγινπ, από ηελ νπνία ζα βαζηζηεί
θαη ε ππνςεθηόηεηά ηνπ, δεκνζηεύεηαη
ζε απηό ην ηεύρνο.

Αλαθνίλσζε από ηελ ΔΔΣΓ
Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Σερληθήο Γεσινγίαο, κέινπο ηεο Γηεζλνύο
Έλσζεο, όηη έρνπκε αληαπνθξηζεί νηθνλνκηθά θαη γηα ην 2010. Απαηηείηαη ε άκεζε πιεξσκή ηεο
ζπλδξνκήο ηνπ 2011 πξνο ηε Γηεζλή Έλσζε. Παξαθαινύκε γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο
ζπλδξνκήο ησλ κειώλ ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ΑΡ. ΛΟΓ. 53275851. Τπελζπκίδνπκε όηη ε
ζπλδξνκή κε πεξηνδηθό είλαη 45 επξώ θαη 18 επξώ ρσξίο πεξηνδηθό.
Γηα ηελ ελήκεξσζε ηνπ αθξηβνύο πνζνύ παξαθαιώ όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηακία ηεο
επηηξνπήο θ. Αλδξέα Καπιαλίδε: 6977222863, 2108399752 ή ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε :
andreaskaplanidis@gmail.com
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Νέα ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο Σερληθήο
Γεσινγίαο (IAEG)
Σν πκβνύιην (Council) θαη ε ζπλάληεζε ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (Executive Committee) ηεο
Γηεζλνύο „Δλσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Μόζρα,
Ρσζία, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ Engeopro-2011. Ο
πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Carlos Delgado πξνέδξεπζε
ησλ ζπλαληήζεσλ. ην πκβνύιην ζπκκεηείραλ 23
θξάηε κέιε από ηα 55. Σελ Διιεληθή Δπηηξνπή Σερληθήο
Γεσινγίαο εθπξνζώπεζε ν Καζ. Παύινο Μαξίλνο,
πξώελ πξόεδξνο ηεο Έλσζεο.
Ο εθδόηεο ηνπ επίζεκνπ πεξηνδηθνύ ηεο Έλσζεο
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
αλαθνίλσζε όηη νη ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ απμάλνληαη
από 500 ζε 720 θαη ηνλ επόκελν ρξόλν ζε 800, ρσξίο
επηπιένλ ρξέσζε από ηνλ Springer. Σν πεξηνδηθό έρεη
θαιό citation index, αληίζηνηρν κε απηό ηνπ Canadian
Geotechnical Journal, αιιά αξθεηά κηθξόηεξν από απηό
ηνπ Engineering Geology ή Landslides.
Ο αξηζκόο ησλ Δπηηξνπώλ ηεο Έλσζεο έρεη
απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ζ Γηεζλήο Έλσζε αξηζκεί
18 Δπηηξνπέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 8 είλαη ελεξγέο. Γηα
όιεο ηηο Δπηηξνπέο ππάξρεη παξαθνινύζεζε θαη
ππνζηήξημε σο πξνο ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο από
εηδηθή Δπηηξνπή (Technical Operational Committee TOC). Πξόεδξνο
ηεο Δπηηξνπήο C16: Ancient
Monuments, είλαη ν Καζ. Βαζίιεο Υξεζηάξαο. Κάπνηεο
Δπηηξνπέο είλαη αλελεξγέο θαη απαηηνύλ αιιαγή ζηελ
πξνεδξία ηνπο.
Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ηεο Έλσζεο είλαη
http://www.iaeg.info/. Τπεύζπλνο ηνπ δηαδηθηπαθνύ
ηόπνπ είλαη ν Giorgio Lollino ν νπνίνο αλέιαβε θαη ηελ
πξόζθαηε αλαβάζκηζή ηνπ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηζηνρώξνπ ζεζπίζηεθε εηδηθή ππν-επηηξνπή από ηελ
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Κάζε κήλα ζα γίλεηαη ηδηαίηεξε
παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελόο
θξάηνπο κέινπο. Δηδηθή ηζηνζειίδα, ζα αθηεξσζεί ζηηο
επαγγεικαηηθέο -εξγαζηαθέο δπλαηόηεηεο.
Σν πκβνύιην ζπδήηεζε ηελ πξόηαζε ηεο Γηεζλνύο
Έλσζεο Δδαθνκεραληθήο θαη Θεκειηώζεσλ (ISSMGE)
λα αιιάμεη ηνλ ηίηιν ηεο ζε Γηεζλή Έλσζε Γεσηερληθήο
Μεραληθήο (International Society of Geotechnical
Engineering). Σν πκβνύιην εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο
ζε απηή ηελ πξόηαζε θαζώο ν ηίηινο απηόο
ζπκπεξηιακβάλεη
θαη
ηα
αληηθείκελα
ηεο
Βξαρνκεραληθήο (ISRM) θαη ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο
(IAEG). Σειηθά δελ απνθαζίζηεθε αιιαγή ηνπ νλόκαηνο
από ηελ ISSMGE θαζώο ππήξραλ ζεκαληηθέο
αληηξξήζεηο.
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Δγθξίζεθε πξόηαζε γηα αλαθήξπμε ηνπ Deveughele
(πξώελ Γεληθόο Γξακκαηέαο) σο επίηηκν κέινο ηεο
Έλσζεο. Δπίζεο, εγθξίζεθε πξόηαζε γηα ηελ δεκηνπξγία
βξαβείνπ (Marcel Arnould Medal) ζηελ κλήκα ηνπ Marcel
νπ
Arnould 1 πξνέδξνπ θαη ηδξπηηθνύ κέινπο ηεο Έλσζεο.
Πξνηάζεθε ε πξνεηνηκαζία ηηκεηηθήο έθδνζεο - βηβιίνπ γηα
ηνλ ενξηαζκό ησλ 50 ρξόλσλ ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο ζην
Σνξίλν (2014 IAEG Congress).
πλεξγαζία κε ηηο άιιεο δηεζλήο ελώζεηο
Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ FEDIGS (FEDERATION OF
THE
INTERNATIONAL
GEO-ENGINEERING
SOCIETIES) ησλ αδειθώλ ελώζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Ρώκε, 15 Μαΐνπ, 2011. ηε ζπλάληεζε
απνθαζίζηεθαλ:
•
Ζ Γηεζλήο Έλσζε Γεσκεκβξαλώλ έγηλε κέινο ηνπ
FEDIGS
•
Να δηαηεξεζεί ε αλεμαξηεζία θάζε Έλσζεο
•
Να ειαρηζηνπνηεζεί ην θόζηνο ησλ εμόδσλ
•
Ο βαζηθόο ζηόρνο ηνπ FEDIGS είλαη λα ζπληνλίδεη
ηα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά αληηθείκελα πνπ
πηζαλόλ επηθαιύπηνληαη θαη λα ζπλελλνείηαη γηα
ην πξόγξακκα ησλ ζπλεδξίσλ θάζε έλσζεο

•

Γελ πξνθύπηεη εηήζηα ζπλδξνκή

Γηηεξνύληαη 3 θνηλέο επηηξνπέο (JTC3 – Ζ
επηηξνπή ησλ Δθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ είλαη ππό ηελ
πξνεδξία ηεο IAEG, πξόεδξνο: Keith Turner)

Ζ FEDIGS είλαη αλνηθηή θαη ζε άιιεο ελώζεηο

Επιςτημονικό Συνέδριο ςτην μνήμη του Marcel Arnould
Πξαγκαηνπνηήζεθε πλέδξην ζηελ κλήκε ηνπ Marcel
Arnould ζην Παξίζη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 από ηελ
Γαιιηθή Δπηηξνπή Σερληθήο Γεσινγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε
ηεο δηεζλνύο έλσζεο. Σα επηζηεκνληθά άξζξα
δεκνζηεύηεθαλ ζε εηδηθό ηόκν (Geologie de l‟ ingenieur
Engineering geology). Μέιε ηεο Eιιεληθήο Δπηηξνπήο
Σερληθήο Γεσινγίαο δεκνζίεπζαλ 2 άξζξα ζην ελώ
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εηδηθή νκηιία από ηνλ πξώελ
πξόεδξν ηεο έλσζεο Καζ. Π. Μαξίλν.
Σα δύν άξζξα:
1. P. Fortsakis., E.-M. Balasi., G. Prountzopoulos.,
V. Marinos., P. Marinos., 2011. Comparative
study of the use of Hoek-Brown and equivalent
Mohr-Coulomb parameters in tunnel excavation.
2. M. Chatziangelou., B. Christaras., 2011.
Contribution of geological and geotechnical
investigations to the design of Egnatia highway in
the North of Greece, along Thessaloniki-Kavala
section.
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Επιζηημονικό άρθρο
ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΥΑΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΣΔΡΟΓΔΝΩΝ ΓΔΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΗΜΑΣΙΜΩΝ
Γ. Σζηακπάνο
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, Σνκέαο Γεσηερληθήο
Πεξίιεςε
Ο ραξαθηεξηζκόο θαη ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ρανηηθώλ, εηεξνγελώλ θαη ζύλζεησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ κε
ζθνπό ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο απηώλ, απνηειεί πξαγκαηηθή πξόθιεζε γηα
ηνπο γεσεπηζηήκνλεο θαη κεραληθνύο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ ζε
ηέηνηνπο ζρεκαηηζκνύο. Τα «ηεθηνληθά κίγκαηα» - mélanges- θαη νη παξόκνηνη εηεξνγελείο ρανηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ
απνηεινύληαη από κεγάια ή κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεκάρε ζθιεξόηεξσλ πεηξσκάησλ κέζα ζε κηα ζεκειηώδε κάδα
αζζελέζηεξσλ πεηξσκάησλ, απνηεινύλ σο ζύλνιν ηα “bimrocks”- έλα δηεζλώο θαζηεξσκέλν αθξσλύκην, από ηνλ
όξν “block in matrix rock”. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ κηα ζπλνιηθή αληνρή πνπ εμαξηάηαη από ηελ
πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ηεκαρώλ ησλ ζθιεξόηεξσλ πεηξσκάησλ, ρσξίο όκσο λα αθνινπζείηαη θαηά θαλόλα κηα
γξακκηθή ζπζρέηηζε. Επίζεο, πξόζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ όηη ε κεραληθή ζπκπεξηθνξά εηεξνγελώλ θαη ζύλζεησλ
βξαρνκαδώλ, όπσο ν θιύζρεο θαη ε κνιάζζα, πνπ απνηεινύληαη από ελαιιαζζόκελα ζηξώκαηα ζθιεξώλ θαη
καιαθώλ πεηξσκάησλ, ειέγρεηαη από ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ πεηξσκάησλ απηώλ ζην ζύλνιν ηνπ
ζρεκαηηζκνύ.
1. Δηζαγσγή

Ζ πνζνηηθή πεξηγξαθή, ν ραξαθηεξηζκόο θαη ε ηαμηλόκεζε ησλ εηεξνγελώλ θαη ρανηηθώλ βξαρνκαδώλ θαζώο θαη ε
εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο απηώλ, είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη
ηελ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ, όπσο ε εθζθαθή πξαλώλ, ηα θξάγκαηα θαη ηα ππόγεηα έξγα.
ύλζεηνη ρανηηθνί γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί, όπσο ηα ηεθηνληθά κίγκαηα - mélanges- ηα ηεθηνληθά ιαηππνπαγή, ηα
ππξνθιαζηηθά πεηξώκαηα θαη νη δηαηκεκέλεο κάδεο νθηνιίζσλ, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο κίγκαηα απνηεινύκελα
από κεγάισλ ή κηθξώλ δηαζηάζεσλ ηεκάρε πεηξσκάησλ ηθαλνπνηεηηθήο αληνρήο πνπ εγθιείνληαη ζε κηα αζζελή
ζεκειηώδε κάδα (block-in-matrix rocks, όξνο πνπ θαζηεξώζεθε από ηνλ Raymond, 1984 θαη ην αθξσλύκην “bimrocks”
από ηνλ Medley, 1994). Ζ ζπλνιηθή αληνρή ζε κνλαμνληθή ζιίςε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ
ρανηηθώλ απηώλ ζρεκαηηζκώλ εμαξηώληαη από ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ ηεκαρώλ ησλ ζθιεξώλ πεηξσκάησλ
κέζα ζηελ αζζελή ζεκειηώδε κάδα, ιακβάλνληαο όκσο πάληνηε ππόςε ηελ θιίκαθα ηνπ “πξνβιήκαηνο” πνπ
εμεηάδεηαη (από ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ή ηνπ δνθηκίνπ ηνπ γεσ-πιηθνύ, όηαλ πξόθεηηαη γηα εξγαζηεξηαθό έιεγρν δνθηκή, έσο ην κέγεζνο κηαο εθηεηακέλεο πεξηνρήο, όηαλ πξόθεηηαη π.ρ. γηα κηα θαηνιίζζεζε ή ηελ πεξηνρή
θαηαζθεπήο ελόο ηερληθνύ έξγνπ).
Δπηπιένλ, εηεξνγελείο θαη ζύλζεηεο βξαρνκάδεο, όπσο είλαη ν θιύζρεο θαη ε κνιάζζα, πνπ απνηεινύληαη από
ελαιιαγέο ζηξσκάησλ δηαθνξεηηθώλ ιηζνινγηθώλ ελνηήησλ (όπσο ζθιεξώλ ςακκηηώλ θαη αζζελέζηεξσλ ηιπνιίζσλ
θαη αξγηιηθώλ ζρηζηνιίζσλ) παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθύκαλζε ζηε κεραληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξίδνληαη
γηα ηελ πςειή αληζνηξνπία ηνπο.
Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ηερληθό ραξαθηεξηζκό θαη ηελ ηαμηλόκεζε ησλ βξαρνκαδώλ απηώλ έγηλε κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ Γεσινγηθνύ Γείθηε Αληνρήο (Geological Strength Index - GSI) από ηνπο Marinos θαη Hoek (2001),
Hoek θ.α. (2005) θαη κε ηξνπνπνηήζεηο από Marinos (2010).
Πξόζθαηεο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο απέδεημαλ όηη ε ζπλνιηθή αληνρή θαη παξακνξθσζηκόηεηα ησλ ζύλζεησλ απηώλ
βξαρνκαδώλ ειέγρνληαη θαηά θύξην ιόγν από ηα ζρεηηθά πάρε ησλ ελαιιαζζόκελσλ ζηξσκάησλ ησλ ηθαλώλ θαη
αζζελέζηεξσλ πεηξσκάησλ θαη εηδηθόηεξα από ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ αζζελέζηεξσλ κειώλ ζην ζύλνιν ηεο
βξαρνκάδαο.
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Εικ. 1: Τεμάση μέηπια αποζαθπυμένος γπανίηη ζε
εδαθοποιημένη μάζα γπανίηη
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Εικ. 2: Τεκηονικό λαηςποπαγέρ

Εικ. 3: Τεκηονικό μίγμα οθιολίθυν (ηεμάση ζεππενηινιυμένος πεπιδοηίηη ζε
ηθαιζηειο-ιζημαηογενή θεμελιώδη μάζα)

2. Block-in-matrix rocks (Bimrocks)
2.1. Γεληθά

Ο όξνο “block-in-matrix rocks” εηζήρζε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Raymond (1984) γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο γεσινγηθνύο
ζρεκαηηζκνύο πνπ απνηεινύληαη από “ηεκάρε ελόο πεηξώκαηνο πνπ εγθιείνληαη ζε πεηξώκαηα άιιεο ιηζνινγηθήο
ζύζηαζεο”. Ο όξνο απηόο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη εηεξνγελείο θαη ζύλζεηνπο γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο
πνπ έρνπλ ππνζηεί έληνλε ηεθηνληθή θαηαπόλεζε θαη παξακόξθσζε, απνηεινύληαη δε από ηεκάρε ηθαλήο αληνρήο
πεηξσκάησλ ηνπνζεηεκέλσλ κέζα ζε κηα κάδα από πεηξώκαηα ιεπηόηεξεο πθήο θαη ζαθώο αζζελέζηεξα. Σέηνηνη
ζρεκαηηζκνί ζεσξνύληαη ηα ηεθηνληθά κίγκαηα –mélanges-, νη δηαηκεκέλνη ζεξπεληηλίηεο, ηα νιηζζνζηξώκαηα, ηα
θαηαθιαζηηθά, ιόγσ ηεθηνληζκνύ, πεηξώκαηα, ηα ππξνθιαζηηθά πεηξώκαηα θαζώο θαη ηα απνζαζξσκέλα εγθξεμηγελή
θπξίσο πεηξώκαηα (Δηθ. 1, 2 θαη 3).
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Σν κέγεζνο ησλ ζθιεξώλ ηεκαρώλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη
από ιίγα mm, π.ρ. ζηνπο κπισλίηεο, κέρξη θαη κεξηθά
ρηιηόκεηξα, όπσο π.ρ. ζπκβαίλεη ζηα κέησπα επσζήζεσλ
αζβεζηνιίζσλ πάλσ ζηνπο θιπζρηθνύο ζρεκαηηζκνύο
(Medley, 1994; Medley θαη Lindquist, 1995). Ο Medley
(1994), κε ηνλ όξν “bimrocks” ραξαθηεξίδεη όινπο ηνπο
γεσινγηθνύο ζρεκαηηζκνύο πνπ ζπληζηνύλ κίγκαηα γεσπιηθώλ κε ζύλζεην ραξαθηήξα θαη κηθηή κεραληθή
ζπκπεξηθνξά “εδάθνπο ή βξάρνπ” θαη ζπγθεθξηκέλα
“mixtures of rocks composed of geotechnically significant
blocks within a bonded matrix of finer texture”. Με ην όξν
“geotechnically significant blocks” ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ
απαξαίηεηε αληίζεζε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζηηο
αληίζηνηρεο αληνρέο ησλ ζθιεξώλ ηεκαρώλ θαη ηεο
αζζελνύο ζεκειηώδνπο κάδαο. πγθεθξηκέλα, ν Medley
(1994), ππνζηήξημε όηη ε αληνρή ζε κνλαμνληθή ζιίςε ησλ
ζθιεξώλ ηεκαρώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζηα από ηελ αληίζηνηρε ηεο ζεκειηώδνπο κάδαο.
2.2.

Δπίδξαζε ηεο θιίκαθαο

Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά απηώλ ησλ γεσινγηθώλ
ζρεκαηηζκώλ θαζνξίδεηαη από ηε παξνπζία ηόζν ησλ
ηεκαρώλ όζν θαη ηεο ζεκειηώδνπο κάδαο. Ζ ζπλήζεο
πξαθηηθή λα αγλνείηαη ε παξνπζία ησλ ζθιεξώλ ηεκαρώλ
θαη λα ιακβάλεηαη ππόςε κόλνλ ε αζζελήο ζεκειηώδεο
κάδα, νδεγεί ζπρλά ζηελ πνιύ ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ηεο
ζπλνιηθήο αληνρήο ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ. Γεγνλόο
είλαη όηη κε ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ
ηεκαρώλ, ε αληνρή θαη ε δπζθακςία ηνπ ζρεκαηηζκνύ
απμάλεη, ελώ ε παξακνξθσζηκόηεηα κεηώλεηαη,
εμαξηώκελα βέβαηα από ην ζρεηηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ
ηεκαρώλ ζε ζρέζε κε ηηο επηβαιιόκελεο θύξηεο ηάζεηο
(Lindquist, 1994; Lindquist θαη Goodman, 1994).
Ζ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ ζηνπο ρανηηθνύο απηνύο
ζρεκαηηζκνύο εμαξηάηαη από ηε ιηζνινγία, ηε δηαθύκαλζε
ηνπ κεγέζνπο θαζώο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ην
ζρήκα ησλ ηεκαρώλ θαζώο θαη από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό
ησλ δσλώλ δηάηκεζεο ηεο ζεκειηώδνπο κάδαο πνπ
αλαπηύζζνληαη θπξίσο γύξσ από ηα ζθιεξά ηεκάρε
(Button et al, 2003: Moritz et al, 2004; Riedmüller and
Schubert, 2002).
Γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θιίκαθαο ζηνπο
ρανηηθνύο ζρεκαηηζκνύο, ν Medley (1994) εηζήγαγε ηνλ
παξάγνληα ηεο “ραξαθηεξηζηηθήο ηερληθήο δηάζηαζεο, Lc
”, ε νπνία εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ ζθιεξώλ
ηεκαρώλ ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηερληθνύ
“πξνβιήκαηνο”. πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ Lc
κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζεκαληηθά, αληηπξνζσπεύνληαο
π.ρ. ηε δηάκεηξν ελόο θπιηλδξηθνύ δνθηκίνπ κεξηθώλ cm ή
ηε δηάκεηξν ζήξαγγαο κεξηθώλ m, ην ύςνο ηερλεηνύ
πξαλνύο ιίγσλ δεθάδσλ m, ηε δηάκεηξν ησλ
κεγαιύηεξσλ ηεκαρώλ ζε κηα πεξηνρή ή αθόκε ην πάρνο
ηεο δώλεο αζηάζεηαο ζε κηα θαηνιηζζαίλνπζα πεξηνρή.
Σν κηθξόηεξν ζε κέγεζνο, ζεκαληηθό από γεσηερληθή
άπνςε ηέκαρνο (geotechnically significant block), όπσο
απηό νξίζηεθε πξνεγνπκέλσο, έρεη δηαζηάζεηο πεξίπνπ
0.05 Lc θαη ην κεγαιύηεξν 0.75 Lc (Medley, 1994).
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Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή ηηκή ηνπ κεγέζνπο ησλ ηεκαρώλ
απνηειεί ην όξην πνπ δηαρσξίδεη ηα δηαθξηηά ζεκαληηθά
ηεκάρε από ηε ζεκειηώδε κάδα ηνπ ζρεκαηηζκνύ, ζηελ
θιίκαθα πάληνηε ηνπ έξγνπ. Έηζη, γηα λα ζεσξεζεί σο
ζεκαληηθό ηέκαρνο θάπνην ζπζηαηηθό ηνπ γεσινγηθνύ
ζρεκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο κεγαιύηεξεο
ηνπ 0.05 Lc. ύκθσλα κε ηνλ Medley, 1994, ηα ηεκάρε
κε κέγεζνο κηθξόηεξν ηνπ 0.05 Lc απνηεινύλ πάλσ από
ην 95% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ηεκαρώλ, αλ θαη
κόιηο ην 1% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ πεηξώκαηνο. Έηζη,
ηα ηεκάρε κε κέγεζνο κηθξόηεξν ηεο ραξαθηεξηζηηθήο
ηηκήο 0.05 Lc έρνπλ ακειεηέα επίδξαζε ζηελ αληνρή θαη
παξακνξθσζηκόηεηα ηνπ γεσινγηθνύ ζρεκαηηζκνύ θαη
ζεσξνύληαη σο ζεκειηώδεο κάδα.
Χο παξαδείγκαηα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηε
ζεκειίσζε ελόο βάζξνπ γέθπξαο δηακέηξνπ 2m
(Lc=200cm) όπνπ ηα ηεκάρε ηνπ ρανηηθνύ ζρεκαηηζκνύ
κε δηάζηαζε κηθξόηεξε ησλ 10cm (0.05 Lc) ηαμηλνκνύληαη
ζηε ζεκειηώδε κάδα. Γηα ην ίδην αθξηβώο πέηξσκα, αιιά
ζηελ πεξίπησζε δηάλνημεο ζήξαγγαο δηακέηξνπ Lc=20m,
όια ηα ηεκάρε κε δηάζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100cm (0.05
Lc) ζεσξείηαη όηη αλήθνπλ ζηε ζεκειηώδε κάδα, δειαδή
δελ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
βξαρνκάδαο.
2.3. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ησλ ηεκαρώλ
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ρανηηθώλ ζρεκαηηζκώλ, ιακβάλνληαο πάληνηε ππόςε
ηελ θιίκαθα ηνπ έξγνπ ή ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο,
όπσο νξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηεί ην πνζνζηό ησλ ηεκαρώλ ηεο βξαρνκάδαο
ζην ζπλνιηθό ηεο όγθν (VBP- volumetric block
proportion).
Μηα
κέζνδνο
πξνζδηνξηζκνύ
ηεο
παξακέηξνπ VBP, όηαλ είλαη δηαζέζηκα ζηνηρεία
δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ, είλαη ε κέηξεζε ηνπ
ζπλνιηθνύ κήθνπο ησλ ζθιεξώλ ηεκαρώλ πνπ έρνπλ
δηαηξεζεί, θαη ε ζύγθξηζε κε ην νιηθό κήθνο δηάηξεζεο
ηνπ ρανηηθνύ ζρεκαηηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπκβαηηθέο
κεζόδνπο ή αλάιπζε θσηνγξαθηώλ ή θαη εηδηθνύο
ζαξσηέο. Ο ιόγνο ηνπ νιηθνύ κήθνπο ησλ ζθιεξώλ
βξαρσδώλ ππξήλσλ πξνο ην νιηθό κήθνο ησλ
γεσηξήζεσλ απνηειεί κηα εθηίκεζε ηεο πνζνζηηαίαο
ζπκκεηνρήο ησλ ηεκαρώλ ζηελ βξαρνκάδα ηνπ ρανηηθνύ
ζρεκαηηζκνύ. Γηα λα ππάξρεη ζρεηηθή αθξίβεηα ζηνπο
ππνινγηζκνύο, πξέπεη ην ειάρηζην ζπλνιηθό κήθνο ησλ
γεσηξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10πιάζην ηεο ηηκήο Lc.
2.4. Πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ηεο ρανηηθήο
βξαρνκάδαο
Οη Irfan & Tang (1993), Lindquist (1994) θαη Lindquist &
Goodman (1994) δηαπίζησζαλ κε πεηξακαηηθέο κεζόδνπο
όηη ε ζπλνιηθή αληνρή ησλ ρανηηθώλ ζρεκαηηζκώλ
εμαξηάηαη άκεζα από ηελ παξάκεηξν VBP, όπσο
θαζνξίζηεθε παξαπάλσ. Ο Lindquist (1994), δηαπίζησζε
όηη όηαλ ην πνζνζηό ησλ ηεκαρώλ – VBP – παίξλεη ηηκέο
κηθξόηεξεο ηνπ 25%, ε αληνρή θαη ε παξακνξθσζηκόηεηα
ησλ ζρεκαηηζκώλ απηώλ ζπκπίπηεη κε απηέο ηεο
ζεκειηώδνπο κάδαο. Γηα ηηκέο ηνπ VBP κεηαμύ ηνπ 25%
θαη ηνπ 75%, νη ηηκέο ηεο αληνρήο θαη ηνπ κέηξνπ
ειαζηηθόηεηαο απμάλνληαη ζρεδόλ γξακκηθά, ελώ γηα
κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ VBP νη ηηκέο ηεο αληνρήο θαη ηνπ
κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο

(Δηθ. 4).
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κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ VBP νη ηηκέο ηεο αληνρήο θαη ηνπ
κέηξνπ ειαζηηθόηεηαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο (Δηθ. 4).

Δηθ. 4: Δμάξηεζε ηεο αληνρήο ησλ bimrocks από ην
πνζνζηό ησλ πεξηερνκέλσλ ηεκαρώλ (Medley, 1999
Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληνρήο ησλ
ρανηηθώλ
ζρεκαηηζκώλ
είλαη
δπλαηόο
κε
ηνλ
εξγαζηεξηαθό έιεγρν, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θιίκαθα
ησλ δνθηκίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εξγαζηήξην ζε
ζρέζε κε ηελ θιίκαθα ηεο βξαρόκαδαο επηηόπνπ. Αλ
δερζνύκε όηη ε δηάκεηξνο ησλ θπιηλδξηθώλ δνθηκίσλ ζην
εξγαζηήξην
αληηπξνζσπεύεη
ηελ
ραξαθηεξηζηηθή
δηάζηαζε, Lc, ηόηε σο δηαθξηηά ηεκάρε ζηε κάδα ησλ
δνθηκίσλ ζεσξνύληαη απηά κε δηαζηάζεηο από πεξίπνπ
0.05 (5 %) θαη 0.75 (75 %) ηεο δηακέηξνπ ησλ δνθηκίσλ. Ο
πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ ηεκαρώλ απηώλ
θαη έηζη ηνπ παξάγνληα VBP είλαη δπλαηόο κε ηε ρξήζε
κεζόδσλ, όπσο κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ βάξνπο ησλ
δνθηκίσλ θαη ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ησλ ζθιεξώλ ηεκαρώλ,
κε ηε ζάξσζε ησλ δνθηκίσλ ή ηελ αλάιπζε
θσηνγξαθηώλ (Lindquist, 1994a θαη Medley 1994). Σα
θπιηλδξηθά δνθίκηα, εθόζνλ είλαη δπλαηή ε κόξθσζή ηνπο
ζην εξγαζηήξην, κπνξεί λα ππνβιεζνύλ ζε ηξηαμνληθέο
δνθηκέο ή ζε δνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο από ηηο νπνίεο
πξνζδηνξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαηκεηηθήο αληνρήο
(ζπλνρή θαη γσλία ηξηβήο) ππό δηαθνξεηηθέο ειεγρόκελεο
ζπλζήθεο. Αλ πξνζδηνξίζνπκε ηηο παξακέηξνπο απηέο ζε
εξγαζηεξηαθά
δείγκαηα
πνπ
παξνπζηάδνπλ
κηα
δηαθύκαλζε ζηε ηηκή ηνπ παξάγνληα VBP, ηόηε κπνξνύκε
λα εθηηκήζνπκε ηηο παξακέηξνπο δηαηκεηηθήο αληνρήο ηεο
επηηόπνπ βξαρνκάδαο, πνπ έρεη θαη` αληηζηνηρία κηα ηηκή
ηνπ παξάγνληα VBP κέζα ζην εύξνο ησλ αληίζηνηρσλ
ηηκώλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ γηα ηα εξγαζηεξηαθά
δείγκαηα.
Ο Sönmez θ.α. (2004, 2006) κειέηεζε ηελ κεραληθή
ζπκπεξηθνξά εθαηζηεηαθνύ ιαηππνπαγνύο ηεο Άγθπξαο,
πνπ απνηειείηαη από ηεκάρε εθαηζηηηώλ ζε ζεκειηώδε
κάδα ηόθθνπ. Σν κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ θπκαηλόηαλ από
ιίγα cm κέρξη πεξίπνπ 70cm (Δηθ. 5). Ζ επηηόπνπ
ζάξσζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ έδεημε όηη ηα ηεκάρε
απνηεινύληαη από ξνδόρξνν θαη καύξν αλδεζίηε κε
κέζεο ηηκέο αληνρήο ζε κνλαμνληθή ζιίςε 50 θαη 90 MPa
αληηζηνίρσο, ελώ ε κέζε αληνρή ηνπ ηόθθνπ (ζεκειηώδεο
κάδα) πξνζδηνξίζηεθε ζηελ ηηκή ησλ 10 θαη ε κηθξόηεξε
ηηκή ηνπ ζηα 5 MPa πεξίπνπ. Ζ αληνρή ησλ
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κάδα) πξνζδηνξίζηεθε ζηελ ηηκή ησλ 10 θαη ε κηθξόηεξε
ηηκή ηνπ ζηα 5 MPa πεξίπνπ. Ζ αληνρή ησλ δνθηκίσλ ηνπ
πεηξώκαηνο πξνζδηνξίζηεθε από5.7 έσο 55 MPa, θαη ε
κέζε ηηκή ζε 24.9 MPa.

Δηθ. 5: Δκθάληζε εθαηζηεηαθνύ ιαηππνπαγνύο. Σεκάρε
εθαηζηηηώλ ζε ζεκειηώδε κάδα ηόθθνπ PA: ξνδόρξνπο
αλδεζίηεο, BA: καύξνο αλδεζίηεο; T: ηόθθνο (Sönmez
θ.α., 2004)
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ όγθνπ ησλ ηεκαρώλ ησλ
δνθηκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθέο κέζνδνη αλάιπζεο
εηθόλαο κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ θσηνγξαθηώλ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νιηθήο αληνρήο ησλ δνθηκίσλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε παξάκεηξνο ηεο “ιζοδσνάμοσ
πνζνζηηαίαο αλαινγίαο ησλ ηεκαρώλ» – EBP - , αθνύ
ππάξρνπλ δύν ηύπνη ηεκαρώλ ζην πέηξσκα κε
δηαθνξεηηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δίλεηαη από ηε
ζρέζε:

Όπνπ, VPi είλαη ε πνζνζηηαία ζε όγθν αλαινγία ηνπ i
ηεκάρνπο, UCSi είλαη ε αληνρή ηνπ ζε κνλαμνληθή ζιίςε,
n είλαη ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηεκαρώλ ηνπ
πεηξώκαηνο θαη UCSmax _block είλαη ε αληνρή πνπ
αληηζηνηρεί ζην ηύπν ησλ ηεκαρώλ κε ηε κεγαιύηεξε
αληνρή. Ζ αληνρή ζε κνλαμνληθή ζιίςε ησλ δνθηκίσλ
δηακέηξνπ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, δίλεηαη πάληνηε κεηά
από αλαγσγή ζε δνθίκηα κε δηάκεηξν 50mm.
Ζ αληνρή ζε κνλαμνληθή ζιίςε ηνπ πεηξώκαηνο
θαλνληθνπνηήζεθε, δηαηξώληαο ηελ κε ηελ αληνρή ηεο
ζεκειηώδνπο κάδαο (ηόθθνο )θαη πξνέθπςε ε
παξάκεηξνο UCSN. Οη ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθύπηνπλ δελ
είλαη γξακκηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηηκέο ηεο παξακέηξνπ EBP
κεγαιύηεξεο ηνπ 70 % πεξίπνπ, δείρλνληαο όηη ε
εμάξηεζε ηεο αληνρήο ηνπ πεηξώκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη
δηαθνξεηηθνύο ιηζνινγηθνύο ηύπνπο ηεκαρώλ ζηε
ζεκειηώδε κάδα είλαη αξθεηά πεξίπινθε (Δηθ. 6).
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Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ρανηηθώλ απηώλ ζρεκαηηζκώλ, όηαλ
ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ ηεκαρώλ ζε όγθν είλαη πςειή
(κεγαιύηεξε ηνπ 70% πεξίπνπ) κπνξεί λα αληηζηνηρεζεί
κε απηή ηεο θαηεγνξίαο ησλ πνιύ ηεκαρηζκέλσλ έσο
θεξκαηηζκέλσλ/δηαηεξαγκέλσλ
θαη
ζηξσκαησδώλ
βξαρνκαδώλ, ηεο ηαμηλόκεζεο GSI (Marinos θαη Hoek,
2000) γηα ηηο νπνίεο κπνξεί κε επηηπρία λα εθαξκνζηεί ην
θξηηήξην αζηνρίαο Hoek-Brown (Hoek et al., 2002)
Οη Karzulovic & Diaz (1994) κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά
ελόο θαιά ζπγθνιιεκέλνπ ιαηππνπαγνύο (Braden
Breccia, Chile) γηα ην ζρεδηαζκό ππνγείσλ έξγσλ ζε
απηό. Λόγσ ηεο ύπαξμεο ειαρίζησλ αζπλερεηώλ,
απνθαζίζηεθε λα ζεσξήζνπλ ην πέηξσκα απηό σο κηα
αζζελή νκνηνγελή βξαρνκάδα κε αληηζηνηρία “άξξεθηνπ
πεηξώκαηνο” θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά
δηαηκεηηθήο αληνρήο κε ηελ εθηέιεζε ηξηαμνληθώλ
δνθηκώλ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα δνθίκηα δηακέηξνπ
100mm (Hoek, 2007). Ζ εθηίκεζε ηεο βαζκνλόκεζεο ηνπ
ιαηππνπαγνύο κε ην GSI (ρσξίο κέηξεζε) έγηλε κε ηελ
κέζνδν ηεο αλάζηξνθεο αλάιπζεο ησλ ππόγεησλ
αλνηγκάησλ θαη έδσζε κηα ηηκή κεγαιύηεξε ηνπ 75.
Οη Marinos θ.α. (2005) κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά
αζζελώλ νθηνιηζηθώλ βξαρνκαδώλ ζηα ππόγεηα έξγα,
ρξεζηκνπνηώληαο ην GSI θαη πεξηέγξαςαλ επίζεο ηελ
επίδξαζε ηεο ζεξπεληηλίσζεο θαη δηάηκεζεο ιόγσ
ηεθηνληζκνύ ζηε κεραληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Έδσζαλ
κηθξή βαζκνινγία (10-20) ζηε βξαρνκάδα, ελώ εθηίκεζαλ
ηελ αληνρή ζci θαη ηελ παξάκεηξν mi από αλάζηξνθεο
αλαιύζεηο, αθνύ ε ιήςε αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ θαη ε
εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ είλαη ζρεδόλ αδύλαηε
γηα ηέηνηνπ είδνπο ζρεκαηηζκνύο. Οπσζδήπνηε όκσο γηα
γεσ-πιηθά πνπ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζνκνηάδεη κε
εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο, δελ ζεσξείηαη θαηάιιειε ε
ρξήζε ηνπ GSI.
Οη Carter θ.α. (2007) δηαπηζηώλνπλ δπζθνιίεο ζηελ
εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ Hoek-Brown γηα πεηξώκαηα κε
πνιύ ρακειή αληνρή (UCS=ζci κηθξόηεξε ησλ 15MPa)
αθνύ ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ζπκπεξηθνξά ηεο
βξαρνκάδαο ειάρηζηα ειέγρεηαη από ηηο αζπλέρεηεο.
ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ ρανηηθώλ
βξαρνκαδώλ, ησλ δηαηκεκέλσλ ζεξπεληηληηώλ θαη άιισλ
παξόκνησλ αζζελώλ βξαρνκαδώλ, ε εθηίκεζε ησλ
κεραληθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ κπνξεί λα γίλεη
αθνινπζώληαο ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηα Bimrocks, όπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο.
Γηαηκεηηθή αληνρή ηεθηνληζκέλνπ θαη
απνζαζξσκέλνπ θιύζρε
Ζ αζηάζεηα θπζηθώλ θαη ηερλεηώλ πξαλώλ ζην θιύζρε,
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ιηζνινγηθή εηεξνγέλεηα, ζηελ
ηεθηνληθή θαηαπόλεζε πνπ έρεη ππνζηεί (πηύρσζε θαη
δηάηκεζε) θαη ζηελ απνζάζξσζή ηνπ. Σέηνηεο
πεξηπηώζεηο αζηάζεηαο ηνπ θιύζρε πνπ επεξέαζαλ ην
νξεηλό νδηθό δίθηπν ηης Θεζζαιίαο κειεηήζεθαλ ζην
παξειζόλ
πξνζδηνξίδνληαο
ην
πάρνο
ηεο
απνζαζξσκέλεο δώλεο νιίζζεζεο ζηα 10m πεξίπνπ
(Christoulas θ.α., 1988).
2.5.

Δηθ. 6: πζρεηίζεηο ηεο ηζνδπλάκνπ πνζνζηηαίαο
αλαινγίαο ησλ ηεκαρώλ (EBP) and UCS γηα ην
εθαηζηεηαθό ιαηππνπαγέο ηεο Άγθπξαο κε γξακκέο
δηαθνξεηηθνύ ιόγνπ (αληίζεζεο) αληνρώλ ηεκαρώλ πξνο
αληνρή ζεκειηώδνπο κάδαο (Sonmez θ.α., 2006)

Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηηκή Lc γηα ηηο θαηνιηζζήζεηο απηέο
αληηζηνηρεί ζην πάρνο ηεο αζηαζνύο δώλεο (10m). Σν
κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ, θπξίσο ςακκηηώλ, πνπ κπνξνύλ
λα ζεσξεζνύλ σο πξαγκαηηθά ηεκάρε θαη όρη
ζεκειηώδεο κάδα, αληηζηνηρεί ζην 0.5m (0.05Lc), ελώ ην
κέγηζην κέγεζνο ησλ ηεκαρώλ ζηα 3-5m. Από ηελ
επηηόπνπ δηεξεύλεζε δηαπηζηώζεθε όηη ην πνζνζηό
ηέηνησλ ηεκαρώλ ζηε βξαρνκάδα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 2030% πεξίπνπ.
Με βάζε ηελ εθηεηακέλε εξγαζηεξηαθή έξεπλα πνπ έγηλε
ζην
Κεληξηθό
Δξγαζηήξην
Γεκνζίσλ
Έξγσλ
(Christoulas et al., 1988, Kalteziotis & Tsiambaos, 1994)
κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο δηάηκεζεο κεγάισλ
δηαζηάζεσλ (δείγκαηα 30x30 cm θαη πάρνπο 160mm)
πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαηκεηηθήο
αληνρήο εδαθηθώλ δεηγκάησλ ηνπ απνζαζξσκέλνπ
θιύζρε από ηε δώλε αζηνρίαο ησλ θαηνιηζζήζεσλ. Με
βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο θαη
ησλ δνθηκώλ δηάηκεζεο ησλ δεηγκάησλ ειεγρόκελεο
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο
παξακέηξνπ VBP, ζεσξώληαο σο ραξαθηεξηζηηθή
δηάζηαζε Lc γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ην πάρνο
ησλ δνθηκίσλ (160mm). Ζ γσλία ηξηβήο ηνπ πιηθνύ, ππό
ελεξγέο ηάζεηο, κε ηηκή γηα ηελ παξάκεηξν VBP πεξίπνπ
20%, όζν πεξίπνπ θαη ε αληίζηνηρε θαηώηεξε ηηκή ηοσ
θλύζτη ζηις περιοτές ηης θαηνιίζζεζεο θπκαηλόηαλ
0
0
από 35 έσο 40 . Αληηζέησο, δνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε
ιεπηόθνθθν πιηθό ηνπ θιύζρε, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηε
ζεκειηώδε κάδα, ζηε ζπζθεπή δαθηπιηνεηδνύο
δηάηκεζεο, έδεημαλ ζεκαληηθά κηθξόηεξεο ηηκέο γσλίαο
0
ηξηβήο ηεο ηάμεο ησλ 20 .
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Οη αλάζηξνθεο αλαιύζεηο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
θαηνιηζζήζεηο δίλνπλ ζηνηρεία πνπ είλαη ζε θαιιίηεξε
ζπκθσλία κε ηηο πςειόηεξεο ηηκέο γσλίαο ηξηβήο, αθνύ
βεβαίσο ζεσξεζεί κεδεληθή ζπλνρή ηνπ δηαηκεκέλνπ θαη
απνζαζξσκέλνπ πιηθνύ ηνπ θιύζρε θαη ιεθζεί ππόςε ν
ξόινο ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
θαη ε πίεζε ηνπ λεξνύ ησλ πόξσλ.
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ζύκθσλα κε ηνπο Tsiambaos & Sabatakakis (2004) θαη
Sabatakakis θ.α. (2008), όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 8.

3. Δηεξνγελείο, ζύλζεηεο βξαρνκάδεο
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εηεξνγελώλ θαη ζύλζεησλ
βξαρνκαδώλ, πνπ απνηεινύληαη από ελαιιαγέο
ζηξσκάησλ δπν ή πεξηζζνηέξσλ ιηζνινγηθώλ ελνηήησλ,
ζηνλ Διιεληθό ρώξν απνηεινύλ νη ζρεκαηηζνί ηνπ
θιύζρε θαη ηεο κνιάζζαο (Δηθ. 7).
Γηα ηνλ ζρεδηαζκό κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ, θπξίσο
ζεξάγγσλ, Marinos & Hoek (2001), Hoek θ.α. (2005) and
Marinos (2010), πξόηεηλαλ ηξνπνπνηεκέλα δηαγξάκκαηα
γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ GSI βαζηζκέλα ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο
δνκήο ησλ εηεξνγελώλ απηώλ βξαρνκαδώλ, ηελ αλαινγία
ζπκκεηνρήο ησλ ηθαλώλ θαη αζζελέζηεξσλ πεηξσκάησλ
ζηε βξαρνκάδα, ην βαζκό ηεθηνληθήο θαηαπόλεζεο θαη
ηελ θαηάζηαζε ησλ αζπλερεηώλ, εμαηξώληαο θπζηθά από
ηε δηαδηθαζία απηή ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ε δνκή ηεο
βξαρνκάδαο (βαζηθώο ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ζηξώζεο)
κπνξεί λα ζεσξεζεί “δπλεηηθώο ππεύζπλε” γηα πηζαλή
αζηνρία.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ζci and mi ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο, πξόηεηλαλ “δπγηζκέλεο ηηκέο”,
αλάινγα κε ηελ εμεηαδόκελε δνκή ηεο βξαρνκάδαο,
απνκεηώλνληαο ηηο ηηκέο όηαλ ε αλαινγία ησλ ηθαλώλ
πεηξσκάησλ (θπξίσο ςακκίηε) κεηώλεηαη ζηε βξαρνκάδα
θαη αληηζέησο απμάλεηαη ησλ κε ηθαλώλ (ηιπνιίζνπ θαη
αξγηιηθνύ ζρηζηνιίζνπ). Έηζη, κε ηελ εθηίκεζε ησλ
παξακέηξσλ ζci, mi θαη ηνπ GSI γηα ηε βξαρνκάδα, είλαη
δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο
βξαρνκάδαο θαη ησλ παξακέηξσλ δηαηκεηηθήο αληνρήο κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ αζηνρίαο Hoek-Brown (Hoek
& Brown, 1997).
Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί, όηη ε εθηίκεζε ηεο
αληνρήο ησλ αζζελέζηεξσλ απηώλ βξαρνκαδώλ κπνξεί
λα γίλεη κε ιάζνο ηξόπν, αλ εθηηκεζνύλ ζεκαληηθά
ππνβαζκηζκέλεο αληνρέο ησλ ζπζηαηηθώλ πεηξσκάησλ
(ςακκηηώλ, ηιπνιίζσλ θαη αξγηιηθώλ ζρηζηνιίζσλ) κε
βάζε απιώο ηελ „εηθόλα” ηεο ππνβαζκηζκέλεο
βξαρνκάδαο, αθνύ έηζη θαη αιιηώο ε απνκείσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηεο βξαρνκάδαο γίλεηαη ζηελ πξάμε κε ηε
βαζκνιόγεζή ηεο κε ην GSI.
Μηα θαιή πξαθηηθή ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη ε
εθηίκεζε ηεο αληνρήο ησλ ζπζηαηηθώλ πεηξσκάησλ κε
ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζεκεηαθήο θόξηηζεο. Πξνζνρή
απαηηείηαη, ε θόξηηζε λα γίλεηαη πάληνηε θάζεηα πξνο ηε
ζηξώζε. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη
απνκείσζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο k (ζci = k Is(50))
γηα ηα ρακειήο αληνρήο πεηξώκαηα (δει. k=13 γηα
ηιπνιίζνπο, αξγηιηθνύο ζρηζηνιίζνπο κε Is(50) <2 MPa)

ζύμθωνα με ηοσς Tsiambaos & Sabatakakis (2004)
και Sabatakakis κ.α. (2008), όπως θαίνεηαι ζηην
εικόνα 8.

Εικ. 7: Εναλλαγέρ ζηπυμάηυν ταμμιηών και ιλςολίθυν ζε
θλύζση ηηρ Ιονίος ζώνηρ

Δηθ. 8: Γηαθύκαλζε ηνπ ζπληειεζηή k. Γηα ηα ρακειήο
αληνρήο ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα: k=13 ζηε ζρέζε ζci= k
Is(50) (Tsiambaos & Sabatakakis, 2004)
Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αληνρήο ησλ εηεξνγελώλ θαη
ζύλζεησλ
βξαρνκαδώλ
παξνπζηάδεη
ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο θαη απνηειεί δηεζλώο αληηθείκελν έξεπλαο. Ο
Goodman (1993) ππνζηήξημε όηη ε ζπκπεξηθνξά απηώλ
ησλ βξαρνκαδώλ απνηειεί έλα ζύλζεην πξόβιεκα ηεο
γεσηερληθήο κεραληθήο. Ο Greco θ.α. (1993), κειέηεζαλ
ηε ζπκπεξηθνξά ζύλζεησλ πεηξσκάησλ ζην πιαίζην
κειέηεο ηεο αληνρήο θαη ηεο αλάιπζεο επζηάζεηαο γηα ηηο
θνιώλεο θαη ηνπο ηνίρνπο Καζεδξηθώλ λαώλ ηεο Ηηαιίαο
πνπ
απνηεινύληαη
από
ιίζνπο
δηαθνξεηηθώλ
πεηξσκάησλ.
Οη εξεπλεηέο απηνί δηαπίζησζαλ ζην
εξγαζηήξην όηη ε αληνρή ζε κνλαμνληθή ζιίςε ησλ
ζύλζεησλ δνθηκίσλ κεησλόηαλ ζην 70% ηεο αληνρήο ησλ
πεηξσκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δνκή ηνπ ζύλζεηνπ
πεηξώκαηνο. Γνθηκέο πνπ έγηλαλ ζε απνζαζξσκέλν,
θάησ από ηξνπηθέο ζπλζήθεο, ζρεκαηηζκό απνηεινύκελν
από ελαιιαγέο ζηξσκάησλ ςακκίηε θαη αξγηιηθνύ
ζρηζηνιίζνπ (Zainab θ.α., 2007) έδεημαλ όηη αθόκε θαη έλα
κηθξό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ αζζελνύο πεηξώκαηνο
(αξγηιηθόο ζρηζηόιηζνο) ζηε δνκή ηνπ ζύλζεηνπ
πεηξώκαηνο κεηώλεη δξαζηηθά ηελ αληνρή ηνπ ζύλζεηνπ
πεηξώκαηνο (Δηθ. 9 θαη 10).
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Εικ. 9: Σύνθεηα δείγμαηα αποηελούμενα από ζηπώμαηα ταμμίηη-απγιλικού ζσιζηολίθος ζε διαθοπεηικέρ αναλογίερ (Zainab κ.α.,
2007)

Εικ. 10: Ανηοσή ζε μοναξονική θλίτη (UCS) ηυν δοκιμίυν ηηρ εικ. 9

a)

b)

Εικ. 11: Κςλινδπικά δοκίμια ταμμίηη με ένζηπυζη ιλςολίθος (a) ππιν ηη θπαύζη
(b) μεηά ηη θπαύζη

Σα ηειεπηαία ρξόληα, γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληνρήο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο ζηνλ
Σνκέα Γεσηερληθήο ηεο ρνιήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δ.Μ.Π. Από ηε κέρξη ηώξα έξεπλα (Tziallas θ.α., 2009) θαη
ηα πξώηα απνηειέζκαηα ζε δείγκαηα θιύζρε ηεο Ηνλίνπ δώλεο απνηεινύκελνπ από ελαιιαγέο ηιπνιίζνπ θαη ςακκίηε
(Δηθ. 11) δηαπηζηώζεθε ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αληνρήο ζε κνλαμνληθή ζιίςε ησλ ζύλζεησλ δνθηκίσλ ηνπ θιύζρε κε
ηελ αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ηιπνιίζνπ από 10% ζε 20% , ελώ κε ηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ απηνύ ζην
30% πεξίπνπ, ε αληνρή ηνπ ζύλζεηνπ πεηξώκαηνο πιεζηάδεη ηελ αληνρή ηνπ ηιπνιίζνπ (Δηθ. 12). Ζ έξεπλα απηή
ζπλερίδεηαη θαη ζύληνκα ζα δεκνζηεπηνύλ λεόηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αληνρή θαη παξακνξθσζηκόηεηα ησλ εηεξνγελώλ
θαη ζύλζεησλ βξαρνκαδώλ.
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Εικ. 12: Απομείυζη ηηρ ανηοσήρ ζε μοναξονική θλίτη με ηην
αύξηζη ηος ποζοζηού ηος ιλςολίθος (sst: ταμίηηρ, sl: ιλςόλιθορ
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Δπηζηεκνληθό Άξζξν:
Αληζνηξνπία πεηξσκάησλ,
ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην Hoek Brown γηα ην άξξεθην πέηξσκα.
αξόγινπ Xαξάιακπνο 1
1. Ο Χαξάιακπνο Σαξόγινπ είλαη ππνςήθηνο γηα ην
βξαβείν Richard Walters Prize

Γξ. Σερληθόο Γεσιόγνο, M.Sc., D.I.C., Μ.Γ.Δ.
Δ.Μ.Π. «Τπνγείσλ Έξγσλ»
Σνκέαο Γεσηερληθήο, ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ,
Δ.Μ.Π.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε
έξεπλα ηεο αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο ζε κεηακνξθσκέλα
(ζρηζηόιηζνο, γλεύζηνο, κάξκαξν) θαζώο θαη ηδεκαηνγελή
πεηξώκαηα (θιύζρεο) ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ. Οη
παξάκεηξνη ηνπ θξηηεξίνπ ζξαύζεο Hoek – Brown
επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηελ αληζνηξνπία ηεο
αληνρήο ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο.
Πξνηείλεηαη ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην Hoek – Brown γηα
αληζόηξνπα πεηξώκαηα, ζην νπνίν ε επίδξαζε ηεο
αληζνηξνπίαο εηζάγεηαη κε ηε ρξήζε κηαο λέαο
παξακέηξνπ (kβ). Με ηε ρξήζε απηήο εθηηκάηαη ην εύξνο
ηεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο αληνρήο ηνπ αληζόηξνπνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο θαηά ηελ θόξηηζε, γηα δηάθνξνπο
πξνζαλαηνιηζκνύο ηνπ επηπέδνπ αληζνηξνπίαο. Σν
πξνηεηλόκελν θξηηήξην δηαηππώζεθε γηα ην άξξεθην
πέηξσκα, κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαη ζε βξαρνκάδεο
κε ελδνγελή αληζνηξνπία πνπ πξνθύπηεη από έλα
επίπεδν δνκηθήο αζπλέρεηαο (ζηξώζεο ή ζρηζηόηεηαο).
1. ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ επίδξαζε ηεο αληζνηξνπίαο ζηελ αληνρή ησλ
πεηξσκάησλ έρεη κειεηεζεί από κεγάιν αξηζκό
επηζηεκόλσλ όπσο νη Donath (1964), Hoek (1964),
McLamore & Gray (1967), Attewell & Sandford (1974),
Brown et al. (1977), Ramamurthy et. al. (1993) θαη
αξόγινπ Υ. (2007).
Οη πξνεγνύκελεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε αληζνηξνπία
νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζρηζηόηεηα, θνιίδσζε θαη ζρηζκόο
ζε κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα θαη ζηξώζε ζε
ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα, ελώ ε αληζνηξνπία αληνρήο έρεη
ζπλήζσο κνξθή “U”.
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Σα
πεηξώκαηα
πνπ
παξνπζηάδνπλ
αληζόηξνπε
ζπκπεξηθνξά είλαη θπξίσο κεηακνξθσκέλα (π.ρ. θπιιίηεο,
αξγ. ζρηζηόιηζνη, ζρηζηόιηζνη, γλεύζηνη), ελώ ηα κάξκαξα
παξνπζηάδνπλ ρακειό βαζκό αληζνηξνπίαο. ηα
ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα, αληζόηξνπε ζπκπεξηθνξά
παξνπζηάδνπλ νη ηιπόιηζνη, αξγηιόιηζνη, καξγόιηζνη
(Ajalloeian & Lashkaripour, 2000). Δπίζεο, νη ςακκίηεο θαη
νη αζβεζηόιηζνη παξνπζηάδνπλ ειαθξά αληζόηξνπε
ζπκπεξηθνξά ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο ζηξώζεο (ηδηαίηεξα νη
ιεπηνπιαθώδεηο
αζβεζηόιηζνη).
ε
εηεξνγελείο
ζρεκαηηζκνύο πνπ ζπλίζηαηαη από πνιύ ιεπηέο ελαιιαγέο
ηιπνιίζνπ θαη ςακκίηε (όπσο θιύζρεο), ε αληζνηξνπία
πξνθύπηεη από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ελαιιαγώλ ζε
ζρέζε κε ηνλ θύξην άμνλα θόξηηζεο. ηα ππξηγελή
πεηξώκαηα, ε αληζνηξνπία κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δνκή
ιόγσ ξνήο, π.ρ. ζε ξπνιίζνπο (Matsukura et. al., 2002).
Ζ ελδνγελήο αληζνηξνπία εκθαλίδεηαη ζηελ καθξν-θιίκαθα
(κέρξη θάπνηα κέηξα), όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1α, αιιά ε
γέλεζε ηεο πξνέξρεηαη από ηε κηθξν-θιίκαθα (ζε ρηιηνζηά),
ρήκα 1β.
Σν θξηηήξην ζξαύζεσο Hoek – Brown (1980) πξνηάζεθε
γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο
θαη ηεο βξαρόκαδαο γηα ηζόηξνπεο ζπλζήθεο. Παξ‟όια
απηά, ηα ηειεπηαία ρξόληα, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο αληνρήο θαη αληζόηξνπσλ πεηξσκάησλ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε αληζόηξνπα πεηξώκαηα,
απαηηείηαη ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ παξακέηξσλ πνπ
εηζάγνληαη ζε απηό, ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε
(ζci) θαη ηεο παξακέηξνπ mi. Ζ γλώζε ηεο κέγηζηεο θαη ηεο
ειάρηζηεο αληνρήο είλαη ζεκαληηθή ζηελ επηινγή ησλ
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ ηερληθώλ έξγσλ γηα ηα
αληζόηξνπα πεηξώκαηα.
2. ΑΝΗΟΣΡΟΠΗΑ ΑΝΣΟΥΖ Δ ΠΔΣΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΔΛΛΑΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ
2.1. Αληζνηξνπία ηεο αληνρήο ηνπ Αζελατθνύ
ζρηζηνιίζνπ
Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο επίδξαζεο ηεο αληζνηξνπίαο ζηελ αληνρή ζε
κνλναμνληθή
ζιίςε
ηνπ
Αζελατθνύ
ζρηζηνιίζνπ
πξνέξρνληαη από δνθηκέο ηεο κειέηεο ηνπ Μεηξό Αζελώλ.
Πξόθεηηαη γηα ζεξηθηηηθνύο, ρισξηηηθνύο ζρηζηνιίζνπο θαη
ιηγόηεξν γηα αξγηιηθνύο ζρηζηνιίζνπο κε ειαθξηά έσο
κέηξηα απνζάζξσζε.
Όπσο δηαθξίλεηαη ζην ρήκα 2 ε επίδξαζε ηεο
αληζνηξνπίαο ζηελ αληνρή ηνπ ζρηζηνιίζνπ είλαη κεγάιε. Ζ
0
ειάρηζηε αληνρή παξνπζηάδεηαη ζε πξνζαλαηνιηζκό β=30
0
έσο 45 (Πίλαθαο 1). Ο δείθηεο αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο
γηα ην ζύλνιν ησλ ζρηζηνιίζσλ είλαη ίζνο κε Iζc = 2.5
(Saroglou et. al., 2004). Απηό ηζρύεη γηα ηελ πγηή έσο
κέηξηα απνζαζξσκέλε θαηάζηαζε ηνπ ζρηζηνιίζνπ θαη
αλακέλεηαη όηη κεηώλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ πεξαηηέξσ
αύμεζε ηεο απνζάζξσζεο. ην ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη
παξαδείγκαηα ζξαύζεο ησλ αληζόηξνπσλ πεηξσκάησλ
ηνπ
Αζελατθνύ
ρηζηνιίζνπ
ζε
δηαθνξεηηθό
πξνζαλαηνιηζκό.

ρήκα 1α ηξσζηγελήο δνκή ηδεκαηνγελώλ πεηξσκάησλ ζε
ζήξαγγα.
ρήκα 1β Τθή γλεπζίνπ ζην κηθξνζθόπην, ραιαδηαζηξηνύρα
νξπθηά - καξκαξπγίεο (x 25).

2.2. Αληζνηξνπία αληνρήο ζε πεηξώκαηα ηνπ
θιύζρε
Αληζνηξνπία αληνρήο παξνπζηάδεηαη ζε εηεξνγελή
ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ηνπ θιύζρε. Ζ αληζνηξνπία
απηή εθδειώλεηαη ζε κηθξή θιίκαθα πάρνο ελαιιαγώλ
ηεο ηάμεσο κεξηθώλ εθαηνζηώλ θαη κπνξεί λα
εμειίζζεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα όπνπ νη ελαιιαγέο ηνπ
ηιπνιίζνπ κε ηνλ ςακκίηε έρνπλ κεγαιύηεξν πάρνο. Με
βάζε δνθηκέο ζε ζηξσζηγελή πεηξώκαηα ηνπ θιύζρε
ηεο Ηόληαο δώλεο, πξνζδηνξίζηεθε ζεκαληηθή επίδξαζε
ηεο αληζνηξνπίαο ζηελ αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε.
Οη δνθηκέο κνλναμνληθήο ζιίςεο αλαθέξνληαη ζε
δνθίκηα ζηα νπνία επηθξαηεί ίζε πεξίπνπ αλαινγία
ηιπνιίζνπ θαη ςακκίηε, έηζη ώζηε ε κείσζε ηεο αληνρήο
λα νθείιεηαη κόλν ζηελ αληζνηξνπία θαη όρη ζην
πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ηιπνιίζνπ έλαληη ηνπ
ςακκίηε. Ζ κέγηζηε αληνρή παξαηεξείηαη θάζεηα
0
0
(β=90 ) θαη παξάιιεια (β=0 ) ζηα επίπεδα
ζηξσκάησζεο
ελώ
ε
ειάρηζηε
αληνρή
ζε
0
πξνζαλαηνιηζκό ίζν κε β=45 , όπσο παξνπζηάδεηαη
ζην ρήκα 2. Ο ιόγνο αληζνηξνπίαο αληνρήο ησλ
εηεξνγελώλ δνθηκίσλ ηνπ θιύζρε είλαη ίζνο κε Iζc =
1.4.
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Πίλαθαο 1. Μεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε ιόγσ αληζνηξνπίαο ζε δηάθνξα πεηξώκαηα
0

Πξνζαλαηνιηζκόο β ( )

0
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45
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90

Αζ. ζρηζηόιηζνο – κέζε ηηκή ζc
(MPa)

28.6

23.6

11.7

11.2

10.2

28.6

27.7

Φιύζρεο – κέζε ηηκή ζc (MPa)

21.3

17.4

15.7

14.4

16.7

20.5

80

Αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ζc (MPa)

Ανηοσή ζε μονοαξονική θλίτη ζc (MPa)

Δεδομένα Μεηπό Αθηνών
Δεδομένα Σίμορ, Σηπίγκος, 1997
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Πποζαναηολιζμόρ β (0)

Πξνζαλαηνιηζκόο β (ν)

α)
β)
ρήκα 2. Αληζνηξνπία ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε α) ηνπ Αζελατθνύ ρηζηνιίζνπ θαη β) ηνπ θιύζρε
ηεο Ιόληαο
ην ρήκα 3 παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ζξαύζεο ησλ αληζόηξνπσλ πεηξσκάησλ ηνπ θιύζρε ζε δηαθνξεηηθό
πξνζαλαηνιηζκό. Όηαλ ηα επίπεδα είλαη παξάιιεια ζηνλ άμνλα θόξηηζεο ε ζξαύζε είλαη αμνληθόο ζρηζκόο, ελώ όηαλ
0
0
ν πξνζαλαηνιηζκόο είλαη κεηαμύ 30 θαη 45 ε ζξαύζε γίλεηαη κε νιίζζεζε θαηά κήθνο ησλ επηπέδσλ ζηξσκάησζεο.

α)
β)
ρήκα 3. Θξαύζε αληζηόηξνπσλ πεηξσκάησλ ζε κνλναμνληθή ζιίςε α) ηνπ Αζελατθνύ ρηζηνιίζνπ θαη β) ηνπ
θιύζρε ηεο Ιόληαο
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2.3. Αληζνηξνπία ηεο αληνρήο από πεηξώκαηα ηνπ
Διιαδηθνύ ρώξνπ
Ζ
δηεξεύλεζε
ηεο
αληζόηξνπεο
ζπκπεξηθνξάο
πεηξσκάησλ ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ ζε ηξηαμνληθέο
ζπλζήθεο θόξηηζεο έγηλε κε ηελ εθηέιεζε κεγάινπ
αξηζκνύ ηξηαμνληθώλ δνθηκώλ γηα ζεκαληηθό εύξνο
πιεπξηθώλ πηέζεσλ (ζ3) κεηαμύ 0 θαη 46 MPa (αξόγινπ,
2007).
Με βάζε ηελ έξεπλα απηή έγηλε δηεξεύλεζε ηεο
επίδξαζεο ηεο πιεπξηθήο πίεζεο ζηελ εκθάληζε ηεο
αληζνηξνπίαο θαη ζηηο παξακέηξνπο ηνπ θξηηεξίνπ Hoek –
Brown, ελώ έγηλε εθηθηή ε πξόηαζε ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
θξηηεξίνπ ζξαύζεο Hoek – Brown γηα αληζόηξνπα
πεηξώκαηα (Saroglou & Tsiambaos, 2008).
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Ζ κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε ζιίςε ηνπ ραιαδηαθνύρισξηηηθνύ-κνζρνβηηηθνύ ζρηζηνιίζνπ ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπ επηπέδνπ ζρηζηόηεηαο, β, γηα
δηάθνξεο πιεπξηθέο πηέζεηο, ζ3, παξνπζηάδεηαη ζην
δηάγξακκα ζ1 - β ζην ρήκα 5. Σν ζρήκα ηεο
θακπύιεο ηεο αληνρήο γηα πιεπξηθή πίεζε ζ3 = 0 MPa
θαη κέρξη ζ3 = 46 MPa είλαη κνξθήο "U" κε βύζηζε ηεο
αληνρήο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ επηπέδνπ
0
ζρηζηόηεηαο β=45 . Ζ ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε
ζπλαληήζεθε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα επίπεδα
0
ζρηζηόηεηαο ζρεκαηίδνπλ γσλία 45 κε ηνλ άμνλα
θόξηηζεο ηνπ δνθηκίνπ. Ζ κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε
ζιίςε ηνπ καξκάξνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζην ρήκα 5.
Ζ θακπύιεο ηεο αληνρήο έρεη πνιύ κηθξή βύζηζε όηαλ
0
ην επίπεδν ηαηλίσζεο έρεη γσλία β=30 γηα όιν ην
εύξνο ηεο πιεπξηθήο πίεζεο.

ρήκα 4. Αληζνηξνπία αληνρήο ζε ηξηαμνληθέο ζπλζήθεο γηα γλεύζην α) A θαη β) B
Οη γλεύζηνη πξνέξρνληαη από ηελ πεξηνρή ηεο Βέξνηαο,
όπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ζήξαγγεο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ
θαη
ραξαθηεξίδνληαη
σο
κνζρνβηηηθνί
γλεύζηνη,
απνηεινύληαη δε από πνιύ ιεπηέο δώλεο καξκαξπγηώλ
θαη ραιαδηαζηξηνύρσλ νξπθηώλ, ην πάρνο ησλ νπνίσλ
θπκαίλεηαη από 0.2 έσο 0.5 mm πξνζδίδνληαο ζην
πέηξσκα πνιύ θαιά αλεπηπγκέλε δώλσζε. Σν κάξκαξν
πξνέξρεηαη από ην Πεληειηθό όξνο, είλαη αζβεζηηηηθό κε
ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε δνινκίηε (3%), έρεη δε ηαηλησηή
πθή.
Γεληθά έρεη πξνηηκεηέν πξνζαλαηνιηζκό νξπθηώλ θαη
ραξαθηεξίδεηαη σο ρακειήο αληζνηξνπίαο
Ζ κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε ζιίςε ησλ γλεπζίσλ ζε
ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, β, γηα δηάθνξεο
πιεπξηθέο πηέζεηο, ζ3, παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα ζ1 β ζην ρήκα 4. Ζ αληζνηξνπία ηεο αληνρήο ηνπ είλαη
παξόκνηα ηόζν ζε ζπλζήθεο κνλναμνληθήο ζιίςεο όζν
θαη ζε ζπλζήθεο ηξηαμνληθήο ζιίςεο, ην ζρήκα απηήο είλαη
κνξθήο "U" γηα ηνλ γλεύζην Α θαη «απρέλα - shoulder» γηα
ηνλ γλεύζην Β. Ο δείθηεο αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο
δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πιεπξηθή πίεζε.

3. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΣΟ ΒΑΘΜΟ
ΑΝΗΟΣΡΟΠΗΑ
3.1. Γεληθά
Γεληθά παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δείθηε αληζνηξνπίαο
Rc ζε δηάθνξεο πιεπξηθέο πηέζεηο κε ηελ αύμεζε ηεο
ζ3. Ζ κείσζε πεξηγξάθεηαη από ηελ ζρέζε (Vutukuri et.
al., 1995):

 1
   exp(  B   3 )
 130
0

όπνπ

Rc 

 1(  )
 1 min

=A όηαλ

ζ3=0 ΜPa θαη ν δείθηεο Β εθθξάδεη ηελ θιίζε ηεο
κείσζεο ηνπ δείθηε αληζνηξνπίαο κε ηελ αύμεζε ηεο ζ3.
Ζ κείσζε ηνπ δείθηε αληζνηξνπίαο Rc ζε ζρέζε κε ηελ
πιεπξηθή πίεζε ζηα πεηξώκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ
παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.
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 m

m mm 4  ( A24Am3-(æççA) 2b-xAm3 ö÷÷)
 1 Ae
1  Ae 4è A2+A3b ø
mi mim = 1- Ae
i
s  1  Pe

4

(

(2)

 s
)
P 2 P 3 

æ b -x ö
S ÷
-çç
÷
4è P2+P3b ø

(3)

s= 1- Pe

όπνπ μm: ε γσλία β όπνπ ην m είλαη ειάρηζην, μS:
ε γσλία β όπνπ ην s είλαη ειάρηζην, Α ζηαζεξά πνπ είλαη
ίζε κε

A  mi 

m min
mi

P ζηαζεξά ίζε κε P=(1-smin) θαη Α2, Α3, P2 θαη P3
ζηαζεξέο. Ζ ζπλάξηεζε ζ θαη δ είλαη νη εθζέηεο ησλ
εμηζώζεσλ (2) θαη (3) αληίζηνηρα.
ρήκα 6. Μεηαβνιή ηνπ δείθηε αληζνηξνπίαο, Rc ζε
ζρέζε κε ηελ πιεπξηθή πίεζε.
4. ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΘΡΑΤΖ HOEK – BROWN
Σν εκπεηξηθό θξηηήξην όπσο αξρηθά πξνηάζεθε από ηνπο
Hoek – Brown (1980) γηα ην άξξεθην πέηξσκα δίλεηαη
από ηελ εμίζσζε (1).

 1   3   ci  mi  3
  ci


  s


(1)

Ζ
ζπκπεξηθνξά
ησλ
αληζόηξνπσλ
άξξεθησλ
πεηξσκάησλ θαηά ηε ζξαύζε εμαξηάηαη από ηελ γσλία
πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα επίπεδα αδπλακίαο ζε ζρέζε κε ην
πεδίν ησλ θπξίσλ ηάζεσλ.
Οη παξάκεηξνη ηνπ θξηηεξίνπ Hoek – Brown γηα ηνλ
άξξεθην βξάρν (mi, s) αλαθέξνληαη ζε δνθίκηα ζηα νπνία
ε δνθηκή κνλναμνληθήο θαη ηξηαμνληθήο ζιίςεο εθηειείηαη
θάζεηα ζην επίπεδν ηεο θνιίδσζεο. Ζ ηηκή ηνπ mi
δηαθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζξαύζε
ζπκβεί πάλσ ζε επίπεδν αδπλακίαο (Hoek & Brown,
1997).
Οη Hoek & Brown (1980) αλαθέξνπλ όηη ε ζεσξία ηνπ
“επηπέδνπ αδπλακίαο”, όπσο δηαηππώζεθε από ηνπο
Jaeger & Cook (1976), είλαη επαξθήο γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ην άξξεθην πέηξσκα ζπκπεξηθέξεηαη αληζόηξνπα
ιόγσ ηεο ύπαξμεο ελόο επηπέδνπ αδπλακίαο (επηπέδνπ
αζπλέρεηαο) αιιά δελ πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο κε «ελδνγελή»
αληζνηξνπία πνπ νθείιεηαη ζηε ζηξώζε ή ζηελ θνιίδσζε
όπσο ησλ ηιπνιίζσλ, ζρηζηoιίζσλ, γλεπζίσλ θηι.
Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλνπλ ηελ κεηαβνιή ησλ
παξακέηξσλ m θαη s ηνπ θξηηεξίνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ηνπ επηπέδνπ θνιίδσζεο (β) σο πξνο
ηνλ θύξην άμνλα θόξηηζεο.
Ζ κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ m θαη s ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό γίλεηαη κε ηηο εμηζώζεηο (2) θαη (3).

Οη Colak & Unlu (2004) εθάξκνζαλ ηελ εμίζσζε (2) ζε
δεδνκέλα ηξηαμνληθώλ δνθηκώλ ζε ςακκίηε, ηιπόιηζν θαη
αξγηιόιηζν θαη ππνιόγηζαλ ην mi(β) γηα δηαθνξεηηθνύο
πξνζαλαηνιηζκνύο δηαηεξώληαο ηελ παξάκεηξν s ηνπ
θξηηεξίνπ Hoek & Brown ακεηάβιεηε ίζε κε ηε κνλάδα.
Από ηελ έξεπλα ησλ Colak & Unlu πξνθύπηεη όηη ν
ιόγνο mi(90)/mi(β) ζπκθσλεί θαιά κε ηνλ δείθηε
αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε (γηα ηνλ
αξγηιόιηζν
mi(90)/mi(β)=2.5
θαη
Iζc=3.0).
Δπίζεο,
παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε κείσζε ηεο παξακέηξνπ mi
ζηνλ ηιπόιηζν θαη αξγηιόιηζν πνπ έρνπλ κέζν βαζκό
αληζνηξνπίαο θαη κηθξόηεξε ζηνλ ςακκίηε πνπ έρεη
ρακειό βαζκό αληζνηξνπίαο.
5. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΘΡΑΤΖ HOEK –
BROWN
5.1 Δλζσκάησζε ηεο αληζνηξνπίαο ζην θξηηήξην
ζξαύζεο
Με βάζε ηα όζα αλαθέξζεθαλ, είλαη ζαθέο όηη είλαη
πξνηηκόηεξν λα πξνζδηνξίδεηαη ε δηαθύκαλζε ηεο
αληνρήο ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο (θαη επνκέλσο θαη
ηεο βξαρόκαδαο), ιόγσ ηεο ύπαξμεο ηεο «ελδνγελνύο»
αληζνηξνπίαο, απεπζείαο από ην θξηηήξην ζξαύζεο θαη
όρη έκκεζα από ηελ κεηαβνιή ησλ παξακέηξσλ m θαη s.
Γηα ην ιόγν απηό, εηζάγεηαη ζην θξηηήξην κηα λέα
παξάκεηξνο, kβ, πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ αληζνηξνπία
θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκό αληζνηξνπίαο (Rc) ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο.
Οη πξνηεηλόκελεο κεηαηξνπέο ηνπ θξηηεξίνπ Hoek Brown βαζίδνληαη ζηελ ελζσκάησζε:
1. ηεο κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε
ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο (ζcβ)
2. ηεο παξακέηξνπ (kβ) πνπ νξίδεη ην εύξνο κεηαμύ ηεο
ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο αληνρήο ηνπ αληζόηξνπνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο
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Ζ παξάκεηξνο s δηαηεξείηαη ίζε κε ηελ κνλάδα
δεδνκέλνπ όηη ην πέηξσκα είλαη άξξεθην. Ζ
παξακέηξνο s επηδξά ζηελ αληνρή ζε εθειθπζκό ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο θαη θπξίσο ζε ρακειό πεδίν
πιεπξηθώλ ηάζεσλ (ζ3).
Έηζη, πξνηείλεηαη ε αθόινπζε ζρέζε



ζ
ζ 1  ζ 3  ζ cβ   k β  m i 3  s 


ζ cβ



0. 5

(4)

όπνπ ζcβ ε αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ζε γσλία β
θαη kβ ε παξάκεηξνο ηεο αληζνηξνπίαο.
Όηαλ ε θόξηηζε γίλεηαη θάζεηα ζηα επίπεδα
αληζνηξνπίαο
ηνπ
άξξεθηνπ
πεηξώκαηνο
ε
παξάκεηξνο kβ = k90=1 θαη ην ζcβ ηζνύηαη κε ηελ αληνρή
ζε κνλναμνληθή ζιίςε ζci.
Ζ παξάκεηξνο kβ ιακβάλεη ειάρηζηε ηηκή, k= kmin, όηαλ
ε θόξηηζε γίλεηαη ππό γσλία θόξηηζεο ηεο ειάρηζηεο
0
0
αληνρήο (β=30 - 45 ).
5.2 Αληζνηξνπία αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε
Ζ κεηαβνιή ηεο αληνρήο ζε κνλναμνληθή ζιίςε, πνπ
εηζάγεηαη ζην θξηηήξην ζξαύζεο πνπ δίλεηαη ζην
ηξνπννηεκέλν θξηηήξην ηεο ζρέζεο (4), πεξηγξάθεηαη
ηθαλνπνηεηηθά από ηελ εμίζσζε:

 c  A  Dcos 2(  m   )
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(5)

όπσο είρε αξρηθά πξνηαζεί από ηνλ Jaeger (1960) θαη
αξγόηεξα ηξνπνπνηεζεί από ηνλ Donath (1961), όπνπ
βm είλαη ε γσλία ηεο ειάρηζηεο αληνρήο ζε ζιίςε ηνπ
0
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο (ζπλήζσο ίζε κε 30 ), Α θαη D
ζηαζεξέο. Οη ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ Α θαη D
πξνζδηνξίδνληαη εθ‟όζνλ είλαη γλσζηή ε αληνρή ζε
0
0
0
κνλναμνληθή ζιίςε ζε γσλία β=0 , β=30 θαη β=90 .
Ζ πιήξεο θακπύιε κεηαβνιήο ηεο αληνρήο ζε
κνλναμνληθή ζιίςε κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε βάζε ηηο
δνθηκέο πνπ εθηεινύληαη ζε ηξείο πξνζαλαηνιηζκνύο
0
0
0
ηνπ επηπέδνπ αληζνηξνπίαο, ζηηο 0 , 30 θαη 90 . Ζ
ζηαζεξά D ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκό αληζνηξνπίαο ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο, θαη κεηώλεηαη κε ηε κείσζε ηνπ
βαζκνύ απηνύ.
5.3 Δθαξκνγή ζε δεδνκέλα έξεπλαο
Σν ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην Hoek - Brown
εθαξκόζηεθε ζηα δεδνκέλα ηξηαμνληθήο ζιίςεο ηόζν
πεηξσκάησλ απν ηε βηβιηνγξαθία (δεδνκέλα απν
Attewell & Sandford, 1974) όζν θαη ζηα δεδνκέλα ηεο
έξεπλαο (αξόγινπ, 2007). Δδώ παξνπζηάδνληαη
ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δίλνληαη ζην άξζξν από
ηνπο Saroglou & Tsiambaos (2008).

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο κεηαβνιήο ηεο παξακέηξνπ kβ είλαη ε αθόινπζε:
1. Αξρηθά πξνζαξκόδεηαη ην ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην
Hoek - Brown ηεο εμίζσζεο (4) ζηα δεδνκέλα από
δνθηκέο θάζεηα ζην επίπεδν αληζνηξνπίαο, από
όπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ mi γηα
δείθηε k90=1.
2. Έπεηηα, γίλεηαη πξνζαξκνγή ηεο εμίζσζεο ζηα
δεδνκέλα
δνθηκώλ
ζε
δηάθνξνπο
πξνζαλαηνιηζκνύο (β) θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο
παξακέηξνπ kβ, δηαηεξώληαο ζηαζεξή ηελ
παξάκεηξν mi.
3. Ζ αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε γηα θάζε
πξνζαλαηνιηζκό (β), (ζcβ), όηαλ δελ είλαη γλσζηή
από δνθηκέο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έκκεζα από
ηελ Δμίζσζε (5).
4. Σν εύξνο ηεο πιεπξηθήο ηάζεο ζην νπνίν γίλεηαη ε
πξνζαξκνγή
ηεο
πξνηεηλόκελεο
εμίζσζεο
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο παξακέηξνπο mi θαη kβ.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα γηα πιεπξηθή
ηάζε κεηαμύ 0 < ζ3 < 0.5 ζci γηα λα είλαη εθηθηή ε
ζύγθξηζε κε ηελ κεζνδνινγία ησλ Hoek & Brown
(1980). Ζ παξάκεηξνο s ειήθζεη ίζε κε ηε κνλάδα.
5. Δπίζεο,
ηπρόλ
απνηειέζκαηα
έκκεζνπ
πξνζδηνξηζκνύ ηεο αληνρήο ζε εθειθπζκό δελ
πξέπεη
λα
ιακβάλνληαη
ππόςε
γηαηί
δηαθνξνπνηνύληαη ζεκαληηθά νη παξάκεηξνη ηνπ
θξηηεξίνπ.
Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θξηηεξίνπ Hoek –
Brown ζηα δεδνκέλα ηξηαμνληθήο ζιίςεο ηνπ γλεπζίνπ A
δίλεηαη ζην ρήκα 7α ελώ ζην ζύλνιν ησλ πεηξσκάησλ
δίλνληαη ζην ρήκα 7β.
5.4. Μεηαβνιή ηεο παξακέηξνπ k κε ην βαζκό
αληζνηξνπίαο
Ζ κεηαβνιή ηνπ kβ κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό γηα ηα
πεηξώκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ πεξηγξάθεηαη από ηελ
εμίζσζε 6.

k  b  Ae

   m

 A 2  A3 





C

(6)

ό
όπνπ, b θαη C είλαη ζηαζεξέο γηα θάζε πέηξσκα θαη νη μm,
Α, Α2 θαη Α3 όπσο αλαθέξνληαη ζηελ εμίζσζε (2). Με
βάζε ηα δεδνκέλα, ην εύξνο ηηκώλ ηεο παξακέηξνπ kβ
είλαη κεγαιύηεξν γηα πεηξώκαηα κε πςειό βαζκό
αληζνηξνπίαο (όπσο ν γλεύζηνο), ελώ κεηώλεηαη
ζεκαληηθά γηα πεηξώκαηα κε κηθξό βαζκό αληζνηξνπίαο,
όπσο ην κάξκαξν ηεο Πεληέιεο (0.91 < kβ < 1). Ο
βαζκόο αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο ησλ πεηξσκάησλ, Rc
θαζώο θαη ν ιόγνο k90/kmin πνπ εμεηάζηεθαλ δίλνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2, από όπνπ πξνθύπηεη όηη ζπκθσλνύλ
απόιπηα.πνπ, b θαη C είλαη ζηαζεξέο γηα θάζε πέηξσκα
θαη νη μm, Α, Α2 θαη Α3 όπσο αλαθέξνληαη ζηελ εμίζσζε
(2). Με βάζε ηα δεδνκέλα, ην εύξνο ηηκώλ ηεο
παξακέηξνπ kβ είλαη κεγαιύηεξν γηα πεηξώκαηα κε
πςειό βαζκό αληζνηξνπίαο (όπσο ν γλεύζηνο), ελώ
κεηώλεηαη ζεκαληηθά γηα πεηξώκαηα κε κηθξό βαζκό
αληζνηξνπίαο, όπσο ην κάξκαξν ηεο Πεληέιεο (0.91 < k

Δλεκεξσηηθό δειηίν ΔΔΣΓ- Σεύρνο 1

Μάξηηνο 2012

18

ρήκα 7. α) Πεξηβάιινπζεο ζξαύζεο γηα ηνλ γλεύζην Α γηα δηάθνξνπο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη β) ειάρηζηε θαη κέγηζηε
0
πεξηβάιινπζα γηα όια ηα πεηξώκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ (ζε γσλία β=30 θαη 90 ).
Πίλαθαο 2. πζρέηηζε ηνπ ιόγνπ k90/ k30 κε ηνλ βαζκό αληζνηξνπίαο Rc.
Πέηξσκα

k90

k30

Λόγνο k90/
k30

Βαζκόο
αληζνηξνπίαο Rc

ρηζηόιηζνο (Attewell & Sandford, 1974)

1.0

0.25

4.0

3.3

Γλεύζηνο Α

1.0

0.42

2.3

2.11

ρηζηόιηζνο

1.0

0.76

1.31

1.25

Mάξκαξν
5.5.
Τπνινγηζκόο παξακέηξσλ Mohr – Coulomb
ζε αληζόηξνπν πέηξσκα

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ αληνρήο ηνπ
θξηηεξίνπ Mohr-Coulomb ζην αληζόηξνπν άξξεθην
πέηξσκα, αλάινγα κε ην βαζκό αληζνηξνπίαο απηνύ,
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειάρηζηε ηηκή ηεο παξακέηξνπ kβ
(kmin), ε νπνία απνκεηώλεη ηε ζηαζεξά mi θαη ηελ
αληνρή
ζε
κνλναμνληθή
ζιίςε,
ζci
ιόγσ
αληζνηξνπίαο.
Κάζε πεξηβάιινπζα ζην ρώξν ζ‟1/ζci, ζ‟3/ζci
εμαξηάηαη µόλν από ηηο παξαµέηξνπο ζci θαη mi.
Δπνµέλσο, γηα θάζε δεύγνο ηηµώλ ζci θαη mi
ππνινγίδεηαη µνλνζήµαληα ην δεύγνο ηηµώλ c/ζci θαη
θ.
Υξεζηκνπνηήζεθε
αλάινγε
δηαδηθαζία
ππνινγηζκνύ κε απηή πνπ έρεη πξνηαζεί από ηνπο
Hoek θαη Brown (1997), θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη
8 δεύγε ηηµώλ ζ1,ζ3 ηεο πεξηβάιινπζαο ηνπ
ηξνπνπνηεκέλνπ θξηηεξίνπ Hoek - Brown, ζην
δηάζηεµα [0, 0.25ζci], από όπνπ µε γξαµµηθή
παιηλδξόµεζε µπνξνύµε λα ππνινγίζνπµε ηηο ηηµέο
ησλ

ζcM-C,

tan  

tanς

(

 cM C 

2  c  cos 
1  sin 

θαη

1  sin 
). Από ηηο παξαµέηξνπο απηέο
1  sin 

ππνινγίδνπµε ηηο παξαµέηξνπο c θαη θ.

1.0

1.09 ηξόπν, πξνθύπηνπλ
1.14
Καη΄0.93
απηόλ ηνλ
δηαγξάµµαηα
εθηίµεζεο ησλ παξαµέηξσλ c/ζci θαη θ, από ηηο
παξαµέηξνπο kmin θαη mi γλσξίδνληαο ην βαζκό
αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο Rc (ρήκα 8). Σν αληίζηξνθν
ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ kβ, (1/kmin),
αληηζηνηρεί ζην βαζκό αληζνηξνπίαο ηνπ άξξεθηνπ
πεηξώκαηνο, όπσο εμεγήζεθε πξνεγνύκελα.

Πξνθύπηεη όηη ε ζπλνρή θαη ε γσλία ηξηβήο ηνπ άξξεθηνπ
πεηξώκαηνο κεηώλνληαη κε ηελ αύμεζε ηνπ δείθηε
αληζνηξνπίαο, δειαδή ηε κείσζε ηεο παξακέηξνπ kmin. Ζ
δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο γσλίαο ηξηβήο
ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε
αθόινπζε:
Πξνζδηνξίδεηαη ν δείθηεο αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο,
Rc, ηνπ άξξεθηνπ πεηξώκαηνο.
2.
Σν αληίζηξνθν ηνπ δείθηε αληζνηξνπίαο, Rc,
αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζηελ παξάκεηξν kmin ηνπ
πεηξώκαηνο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ειάρηζηεο
αληνρήο,
3.
Από ην αληίζηνηρν δηάγξακκα ππνινγίδεηαη ν ιόγνο
c/ζci() θαη ε γσλία ηξηβήο θ, όπνπ ζci() είλαη ε
αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε ηνπ άξξεθηνπ
πεηξώκαηνο θάζεηα ζηα επίπεδα αληζνηξνπίαο.
Όηαλ ην πέηξσκα είλαη ηζόηξνπν (Rc ίζν κε ηε κνλάδα)
ηόηε ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ kmin είλαη επίζεο ίζε κε ηε
κνλάδα, νπόηε ν ιόγνο c/ζci() θαη ε γσλία ηξηβήο θ
ιακβάλνπλ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπο.
1.
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ρήκα 8. Γηάγξακκα ππνινγηζκνύ α)
ζπλνρήο, c, β) γσλίαο ηξηβήο, θ ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο.

6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν ηξνπνπνηεκέλν θξηηήξην Hoek – Brown πξνηείλεηαη
γηα ρξήζε ζε αληζόηξνπα πεηξώκαηα. Ζ επίδξαζε ηεο
αληζνηξνπίαο ηεο αληνρήο επηηπγράλεηαη κε ηελ εηζαγσγή
ηεο παξακέηξνπ kβ, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ηελ κείσζε
ηεο αληνρήο ιόγσ ηεο αληζνηξνπίαο. Ζ παξάκεηξνο απηή
πξνζδηνξίζηεθε γηα δηάθνξα πεηξώκαηα κε βάζε
δεδνκέλα ηξηαμνληθώλ δνθηκώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε
θόξηηζε
ησλ
δνθηκίσλ
ππό
δηαθνξεηηθνύο
πξνζαλαηνιηζκνύο σο πξνο ην επίπεδν αληζνηξνπίαο
ηνπο.
Ζ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ κείσζεο ηεο αληνρήο ηνπ
άξξεθηνπ πεηξώκαηνο ιόγσ ηεο αληζνηξνπίαο γίλεηαη
από ηνλ ιόγν k90/ k30 (ηεο παξακέηξνπ kβ γηα θόξηηζε
0
θάζεηα ζηα επίπεδα αληζνηξνπίαο θαη ππό γσλία β=30 ,
πνπ παξνπζηάδεηαη ε ειάρηζηε αληνρή) θαη ζρεηίδεηαη
άκεζα κε ηνλ κέζν δείθηε αληζνηξνπίαο, Rc.
Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θξηηεξίνπ ζξαύζεσο
Hoek-Brown είλαη εθηθηή ζε αληζόηξνπα πεηξώκαηα,
ηόζν ζην άξξεθην πέηξσκα όζν θαη ζε βξαρνκάδα κε
έλα επίπεδν αληζνηξνπίαο. ρεηηθή αλαθνξά γηα ηε
ρξεζηκόηεηα ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ θξηηεξίνπ γίλεηαη από
ηνλ Brown (2008). Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αληνρήο
αληζόηξνπσλ πεηξσκάησλ κε έλα επίπεδν αδπλακίαο
θάλνληαο ρξήζε ηεο επίιπζεο Cosserat κε πεπεξαζκέλα
ζηνηρεία (Dehkordi, 2008).
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Ζκεξνιόγην:

Θέκαηα επξύηεξνπ γεσινγηθνύ ελδηαθέξνληνο

ΑΠΡΙΛΙΟ

Η ελόηεηα απηή έρεη σο ζηόρν λα παξνπζηάδνληαη λέα πνπ αθνξνύλ
ηνλ επξύηεξν θιάδν ηεο Γεσινγίαο θαη ηεο Τερληθήο Γεσινγίαο, ηα
νπνία αθνξνύλ ηόζν επαγγεικαηηθά όζν θαη ηερληθά ζέκαηα.
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1. ΔΡΔΤΝΑ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο γηα ηελ
έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα, θαηόπηλ
ηεο πξνθήξπμεο ηεο Κπβέξλεζεο δηεζλώλ δηαγσληζκώλ γηα ηελ
έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Κξήηε θαη ζην Ηόλην Πέιαγνο.
Παξάιιεια ηδξύζπθε ε Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξεία
Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ. (ΔΓΔΤ Α.Δ.), ε νπνία πξνβιέπεηαη απν ηα
άξζξα 145-153 ηνπ λ. 4001/2011 «Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθώλ
Αγνξώλ Ζιεθηξηζκνύ θαη Φπζηθνύ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή
θαη δίθηπα κεηαθνξάο Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο»
(ΦΔΚ 179 Α), σο αξκόδηνο θνξέαο γηα ηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη
εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ ΔΓΔΤ Α.Δ. έρεη σο ζθνπό
κεηαμύ άιισλ ηε δηαρείξεζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Διιεληθνύ
Γεκνζίνπ ησλ απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ αλαδήηεζε,
έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο ρεξζαίεο,
ππνιίκληεο θαη ππνζαιιάζηεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ε Διιεληθή
Γεκνθξαηία αζθεί θπξηαξρία ή θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα.
1.2 Ηκεξίδεο
Γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο ΔΓΔΤ Α.Δ. έγηλε πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξόζιεςε δύν (2) Γεσιόγσλ κε εκπεηξία
ζηελ έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ.
Σελ ηειεπηαία πεξίνδν δηνξγαλώζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία νη
αθόινπζεο ζρεηηθέο εκεξίδεο από ην ΣΔΔ θαη ηελ Διιεληθή
Ηδεκαηνινγηθή Έλσζε:



Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Ζκεξίδα «Έξεπλα θαη
Δθκεηάιιεπζε Τδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα» ζηηο 19-12012
Διιεληθή Ηδεκαηνινγηθή Έλσζε ζην Σκήκα Γεσινγίαο,
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Ζ ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ
ζηελ έξεπλα πδξνγνλαλζξάθσλ» ζηηο 26-1-2012.

ΙΟΤΝΙΟ
2-8 11th International Symposium on Landslides/2nd
North American Symposium on Landslides, Banff,
Alberta,
Canada,
http://www.isl-nasl2012.ca/
rd
10-14 3
International Geo-Hazards Research
Symposium (IGRS-2012), Uttarakhand, India,
http://igrs.webs.com/igrs2012.htm
17-20 11th ASCE Joint Specialty Conf. on
Probabilistic Mechanics & Structural Reliability
17-23
SGEM
2012
12th
International
Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and
Expo, Albena, Bulgaria, http://www.sgem.org/
nd
20-22 2 European Conference on Unsaturated
soils(E-UNSAT2012),
http://eunsat2012.mgmcongress.org/
24-27 46th US Rock Mechanics/Geomechanics
Symposium,
Chicago,
Illinois,
http://www.armasymposium.org/index.html
31-2 12th Baltic Sea Geotechnical Conference,
Stadhalle (Town Hall) Rostock, Rostock, Germany

ηελ εκεξίδα ηνπ ΣΔΔ παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο από δηάθνξνπο
θνξείο (Διιεληθά Πεηξέιαηα Α.Δ., Παλεπηζηήκηα, Ηδησηηθέο εηαηξείεο)
ζε ηξεηο ελόηεηεο αλαθνξηθά κε α) ην εθηηκώκελν δπλακηθό – ηελ
πθηζηάκελε εκπεηξία θαη ηηο λεεο πξνθιήζεηο, β) ηηο γεσπνιηηηθέο
παξακέηξνπο θαη ην ζεζκηθό πιαίζην θαη γ) ηελ αμηνιόγεζε
επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο. Με κεγάιε ιύπε δηαπηζηώζακε όηη ην
Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ θαη Μεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ δελ
εθπξνζσπήζεθε ζηηο παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ.
ηελ
εκεξίδα
ηεο
Διιεληθήο
Ηδεκαηνινγηθήο
Έλσζεο
παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο από Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ
(Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ,
Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην Πάηξαο, Πνιπηερλείν Κξήηεο) ζρεηηθά
κε ηε ζπκβνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ αλαδήηεζε πεδίσλ
πδξνγνλαλζξάθσλ ελώ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα
εξεπλώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηνλ Διιαδηθό ρώξν.
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ΙΟΤΛΙΟ

111 νη δηαγσληζκνί
1.3 ε εμέιημε νη δηαγσληζκνί γηα έξεπλεο πεηξειαίνπ
Ιόλην, Κξήηε

4-6 Shaking the Foundations of Geo-engineering
Education (SFGE) 2012, NUI Galway, Galway,
Ireland
8-12 6th Int‟l Conf. on Bridge Main¬tenance, Safety
and Management
th
15-18 11 Australia New Zealand Conference on
Geomechanics (ANZ 2012): Ground engineering in a
changing
world,
Melbourne,
Australia,
http://anz2012.com.au/

ΑΤΓΟΤΣΟ
5-10 34th International Geological Congress (34th
IGC)
Convention
and
Exhibition
Ctr,
Brisbane,
Queensland,
Australia,
http://www.34igc.org/index.php
26-29 European Young Geotechnical Engineers
Conference 2012, European Young Geotechnical
Engineers Conference 2012, , http://www.sgf.net/
28-31 6ICSE - 6th International Conference on Scour
and Erosion, Ecole des Arts et Metiers, Paris, France

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ
3-5 Advances in Multiphysical Testing of Soils and
Shales,
September
Lausanne,
Switzerland,
http://amtss.epfl.ch/
rd
12-14 3 International Conference on Industrial and
Hazardous Waste Management, Chania, Greece,
http://www.hwm-conferences.tuc.gr/
12-14 7th International Conference in Offshore Site
Investigation
and
Geotechnics:
Integrated
Geotechnologies, Present and Future, Royal
Geographical Society London, United Kingdom
th
15-23 55 AEG Annual Meeting, Salt Lake City, Utah
18-21 ISC'4 - 4th International Conference on
Geotechnical
and
Geophysical
Site
Characterization , Porto de Galinhas, Pernambuco,
Brazil
18-21 International Symposium on Coastal
Engineering
Geology
(IS-Shanghai),Tongji
University, China, http://www.is-shanghai2012.org/
19-21 Council on Tall Buildings & Urban Habitat
(CTBUH)
World
Cong.,Shanghai,
China.
19-21 18th IABSE (Int‟l Ass‟n for Bridge & Structural
Eng.)
Cong.,
Seoul,
Korea
th
21-23 4 International Conference on Problematic
Soils,Wuhan,China,
24-28 15th World Conf. on EQ Eng. (15WCEE),
Lisbon,Portugal.
th
26-28 13 International Conference Geotechnics
Vysoké
Tatry,
Slovakia,
http://www.ingeokring.nl/media/download_gallery/Pre
limina.pdf
30-2 65th Canadian Geotechnical Conference GeoManitoba 2012 Winnipeg, Manitoba, Canada
http://www.cgs2012.ca/index.php?lang=en

ζε

Οθηώ από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηνπ θόζκνπ θαηέζεζαλ ζηηο 23-2012 ζηελ Διιεληθή θπβέξλεζε δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο γηα ηε
δηελέξγεηα δηζδηάζηαησλ (2D) θαη ηξηζδηάζηαησλ (3D) ζεηζκηθώλ
εξεπλώλ ζε πεξηνρέο ηνπ Ηνπλίνπ θαη λνηίσο ηεο Κξήηεο.
ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο (εθεκεξίδα ην Βήκα), ζηνλ θαηάινγν
ησλ εηαηξεηώλ πεξηιακβάλνληαη δύν λνξβεγηθέο (νη TGS θαη PGS),
δύν ακεξηθαληθέο (νη Spectrum θαη ION) θαη κία γαιινβξεηαληθή (ε
CGG Veritas). Ζ δηεζλήο πξαθηηθή είλαη νη ζεηζκηθέο έξεπλεο λα
αλαιακβάλνληαη θαηόπηλ αλάζεζεο.
Ο πθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(ΤΠΔΚΑ), Γ. Μαληάηεο εθηηκά όηη κέζα ζηνλ επόκελν κήλα ε
επηηξνπή πνπ έρεη ήδε ζπζηαζεί ζα νινθιεξώζεη ηελ αμηνιόγεζε
ησλ πξνζθνξώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαθύξσζε ησλ εξεπλώλ ζα
γίλεη κε θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηνρύξσζε απόιπηεο
δηαθάλεηαο. Δθηηκά δε όηη κέρξη ην θζηλόπσξν ηνπ 2012 ε ειιεληθή
θπβέξλεζε ζα γλσξίδεη γηα πξώηε θνξά πνύ αθξηβώο έρεη
πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην θαη ζα κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζην
επόκελν ζηάδην νπόηε θαη ζα μεθηλήζνπλ νη γεσηξήζεηο έξεπλαο.
Δληόο ηνπ Ηνπιίνπ ζα μεθηλήζνπλ νη έξεπλεο ζηα ηξία νηθόπεδα ηνπ
Παηξατθνύ Κόιπνπ, ηνπ Καηάθνινπ θαη ησλ Ησαλλίλσλ (πξνζθνξέο
εσο ηηο 2 Ηνπιίνπ).
Σν πνζνζηό θέξδνπο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ηελ
εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλαζξάθσλ εθηηκάηαη κεηαμύ 30 – 50 %.
Ζ πνζόηεηα πεηξειαίνπ λόηηα ηεο Κξήηεο εθηηκάηαη ζε 20 - 22 δηο.
βαξέιηα θαη λόηηα ηεο Ηεξάπεηξαο 20 δηο βαξέιηα. Ζ Διιάδα δίλεη
ζήκεξα 10-12 δηο επξώ γηα πξνκήζεηα πεηξειαηνεηδώλ θαη
εθηηκάηαη όηη κε ηελ εθκεηάιιεπζε κπνξεί καθξνπξόζζεζκα λα
θεξδίδεη εσο θαη 4 δηο. επξώ.

2. ΔΝΔΡΓΔΙΑ
2.1. ηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο από άλιεζε λεξνύ
(pumped storage power station) – πβξηδηθά έξγα
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδνπλ νη πβξηδηθνί ζηαζκνί
παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ ππάγνληαη ζηα έξγα Α.Π.Δ., νη νπνίνη
ζπλδπάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελώλ απνζήθεπζεο λεξνύ
αιιά θαη αλεκνγελλεηξηώλ. Αλάινγα έξγα ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ
ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Σα πβξηδηθά έξγα απνηεινύληαη απν δύν (2) ηακηεπηήξεο λεξνύ ζε
ζέζεηο κε ζεκαληηθή πςνκεηξηθή δηαθνξά. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο
βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απν ηελ θίλεζε ηνπ
λεξνύ κε ηε δξάζε ηεο βαξύηεηαο από ηακηεπηήξα πςειόηεξνπ
πςνκέηξνπ πξνο ηακηεπηήξα ρακειόηεξνπ πςνκέηξνπ. Μέξνο ηεο
ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ κνλάδα παξαγσγήο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ πξνο ηνλ ηακηεπηήξα
πνπ βξίζθεηαη ζε πςειόηεξν πςόκεηξν. Ο ζηαζκόο παξαγσγήο
ελέξγεηαο βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηακηεπηήξα ρακεινύ
πςνκέηξνπ (ρήκα 1).
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ΟΚΣΩΒΡΙΟ
3-6 Symposium on Life-Cycle Civil Eng. (IALCCE),
Vienna,Austria.
15-17 8th International Conference on Structural
Analysis of Historical Construc¬tion (SAHC 2012),
Wrocław,
Poland.
th
15-19 7 Asian Rock Mechanics Symposium, Seoul,
Korea, http://www.arms7.com/website/
16-19 Deep Foundations Institute (DFI) Annual
Conference
Houston,
Texas,
http://www.dfi.org/conferencedetail.asp?id=193.
th
17-19 10 International Congress on Advances in
Civil
Engineering,
Ankara,
Turkey,
http://www.ace2012.metu.edu.tr/
30-2
International
Conference
on
Ground
Improvement and Ground Control, Innovation
Campus of University of Wollongong, Australia,
http://www.icgiwollongong.com/

ΝΟΔΜΒΡΙΟ
7-9 International Symposium on Earthquake-induced
Landslides, Kiryu, Japan, http://geotech.ce.gunmau.ac.jp/~isel/

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ
3-4 Annual International Conference on Geological &
Earth Sciences (GEOS 2012), Hotel Fort Canning,
Singapore, http://www.geoearth.org/
10-14 Geosynthetics Asia 2012 – 5th Asian Regional
Conference on Geosynthetics, Bangkok, Thailand,
http://www.set.ait.ac.th/acsig/GA2012,
http://www.seags.ait.ac.th/conference.html

2013
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ
10-12 4th International Seminar on Forensic
Geotechnical Engineering, Atria Hotel , Bangalore,
Karnataka,India

Στήμα 1. Αρτή λειηοσργίας ηων σβριδικών έργων
3. ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΑ
Ζ εηαηξεία Διιεληθόο Υξπζόο ΑΔ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηηο
εξγαζίεο ζηα κεηαιιεία ρξπζνύ ζηελ Καζζάλδξα Υαιθηδηθήο, έξγν
ζπλνιηθήο επέλδπζεο 1,3 δηζεθαηνκκύξηα επξώ, κεηά ηελ έγθξηζε
ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ.
Ο ππεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο ηεο Διιεληθόο Υξπζόο ΑΔ, Κώζηαο
Γεσξγαληδήο, ηόληζε ζηηο 28-12-2011 όηη ε αμηνπνίεζε ησλ δύν
κεηαιιείσλ ζηελ Οιπκπηάδα θαη ζηηο θνπξηέο έρεη δεκηνπξγήζεη
ήδε ηελ αλάγθε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηε δηάλνημε ζεξάγγσλ
ζηα ππόγεηα έξγα. Απηή ηελ πεξίνδν βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξώηε
θάζε πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο πνπ αθνξά ηε δηάλνημε
ζεξάγγσλ ζηα θνηηάζκαηα Οιπκπηάδαο θαη θνπξηώλ. ε δεύηεξε
θάζε, κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ ζα πξνζιεθζεί επηζηεκνληθό
θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό. Οη εηδηθόηεηεο πνπ ζα ρξεηαζζνύλ είλαη
κεηαιιεηνιόγνη κεραληθνί, κεραληθνί νξπθηώλ πόξσλ θαη γεσιόγνη.
Δηδηθά γηα ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα πνπ ζα γίλνπλ από εξγνιάβν ζα
πξνζιεθζνύλ πνιηηηθνί κεραληθνί, νη νπνίνη κεηά ην πέξαο ησλ
έξγσλ ζα απνξξνθεζνύλ ζηελ παξαγσγή.
Οη ζέζεηο ησλ κεηαιιεπηηθώλ έξγσλ δίλνηαη ζην ρήκα 2. Σα
γεσινγηθά απνζέκαηα ηνπ έξγνπ ηξαηνλίνπ, ηνπ Μεηαιιείνπ
θνπξηώλ θαη Οιπκπηάδαο δίλνληαη ζηνλ αθόινπζν Πίλαθα.

ΑΠΡΙΛΙΟ
29-4 Seventh International Conference on Case
Histories in Geotechnical Engineering, Missouri USA

ΜΑΙΟ
19-23 4th Session of the Global Platform for Disaster
Risk
Reduc¬tion,
Geneva
Switzerland.
30-31 Second International Symposium on
Geotechnical Engineering for the Preservation
of Monuments and Historic Sites, Conference Centre
Napoli,Italy

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ
1-5 18th International Conference for Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris
International
Conf.
Ctr,
Paris,
France
9-13 56th AEG Annual Meeting

Στήμα 2. Θέζη μεηαλλεσηικών έργων
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Γηεζλή πεξηνδηθά κε αληηθείκελν ζέκαηα Σερληθήο Γεσινγίαο
Title:

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Publisher:

Springer

Editor in chief:

A. B. Hawkins

Website:

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/environmental+scien
ce+%26+engineering/journal/10064

Frequency:

Quarterly

Title:

Engineering Geology

Publisher:

Elsevier BV

Editors in chief:

G.B. Crosta, R.J. Shlemon

Website:

http://www.journals.elsevier.com/engineering-geology/#description

Frequency:

7 Volumes Annually

Title:

Geotechnical and Geological Engineering

Publisher:

Springer

Editor in chief:

T.B. Edil, P.G. Marinos

Website:

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/environmental+scienc
e+%26+engineering/journal/10706

Frequency:

Bimonthly

Title:

Quarterly journal of Engineering Geology & Hydrogeolog y

Publisher:

Geological Society of London

Editor in chief:

M.G. Winter

Website:

http://qjegh.geoscienceworld.org/

Frequency:

Quarterly

Title:

Natural Hazards

Publisher:

Springer

Editors in chief:

T. Glade, T,S. Murty, V. Schenk

Website:

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/hydrogeology/journal/1
1069

Frequency:

Monthly

Title:

Landslides

Publisher:

Springer

Editor in chief:

K. Sassa

Website:

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/natural+hazards/journ
al/10346
Quarterly

Frequency:
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Title:
Acta Geotechnica
Publisher:
Springer
Editor in chief:
W. Wu
Website:http://www.springer.com/engineering/civil+engineering
/journal/11440
Frequency:
Quarterly
Title:
Publisher:
Editor in chief:
Website:

Canadian Geotechnical Journal
NRC Research Press
I. Moore
http://www.nrcresearchpress.com/journal

/cgj
Frequency:

Monthly

Title:
Computers and Geotechnics
Publisher:
Elsevier BV
Editors in chief:
D. Potts, S. Sloan
Website:http://www.journals.elsevier.com/computers-andgeotechnics/#description
Frequency:
8 issues annually
Title:
Earthquake Engineering and
Structural
Dynamics
Publisher:
John Wiley and Sons Inc.
Editors in chief:
A.K. Chopra, P. Fajfar, M. Nakashima
Website:http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISS
N%291096-9845
Frequency:
Monthly
Title:
Publisher:
Editor in chief:
Website:
Frequency:

Environmental and Engineering
Geosciences
Geological Society of America
J. DeGraff
http://intl-eeg.geoscienceworld.org/
Quarterly

Title:
Publisher:
Editor in chief:
Website:
Frequency:

Geomaterials
Scientific Research Publishing Inc
Z. Peng
http://www.scirp.org/journal/gm/
Quarterly

Title:
Publisher:
Editors in chief:
Website:
Frequency:

Geomechanics and Geoengineering
Taylor & Francis
H.S. Yu, M. Jamiolkowski
http://www.tandf.co.uk/journals/tgeo
Quarterly

Title:
Georisk
Publisher:
Taylor & Francis
Editor in chief:
K.K. Phoon
Website:http://www.tandfonline.com/loi/ngrk20
Frequency:
Quarterly
Title:
Geosynthetics Interanional
Publisher:
ICE Publishing Company
Editor in chief:
R.J. Bathurst
Website:http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/gein
Frequency:
Bimonthly
Title:
Geotechnical Engineering
Publisher:
ICE Publishing Company
Editor in chief:
M. Brown
Website:http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/geng
Frequency:
Bimonthly
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Title:
Géotechnique
Publisher:
ICE Publishing Company
Editor in chief:
A. Puzrin
Website: http://www.icevirtuallibrary.com/content/serial/geot
Frequency:
Monthly
Title:
Geotextiles and Geomembranes
Publisher:
Elsevier BV
Editor in chief:
K. Rowe
Website:http://www.journals.elsevier.com/geotextiles-andgeomembranes/
Frequency:
Bimonthly
Title:
Ground Improvement
Publisher:
ICE Publishing Company
Editor in chief:
A.J. Puppala
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Title:
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Η ζεκαζία
ηεο γεσινγηθήο
γλώζεο
Η Σερληθή
Γεσινγία
ζηελθαη ε
Σερληθή Γεσινγία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
εθπαίδεπζε
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ
Δδώ θαη 21 ρξόληα πξαγκαηνπνηείηαη εθπαηδεπηηθή
εθδξνκή θαη αζθήζεηο ππαίζξνπ ζε Σερληθά Δξγα ζηα
πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο Σερληθήο Γεσινγίαο ηνπ Σνκέα
Γεσηερληθήο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ ΔΜΠ, κε
ζπκκεηνρή 200 πεξίπνπ θνηηεηώλ ηνπ ηξίηνπ έηνπο Ζ
εθδξνκή, πνπ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Αιπεσλ, είλαη
πιένλ επξέσο γλσζηή δηεζλώο ηόζν γηα ηελ νξγαλσηηθή
δνκή ηεο όζν θαη θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο σο ζεκαληηθνύ εθπαηδεπηηθνύ
εξγαιείνπ γηα ηελ Σερληθή Γεσινγία. Τπάξρνπλ ζρεηηθέο
αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλαληήζεηο θαη εθδόζεηο.
Ζ εθδξνκή νξγαλώλεηαη από ηνπο θαζεγεηέο
Παύιν Μαξίλν θαη Γηώξγν Σζηακπάν κε ηελ ζεκαληηθή
βνήζεηα ηνπ νθνθιή Μαξνληθνιάθε, ζπλεξγάηε ηνπ
Σνκέα θαη ηνλ Βαζίιε Μαξίλν, ζήκεξα Λέθηνξα ζην
Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ ΑΠΘ. Κάζε ρξόλν ζπκκεηέρνπλ
σο επηζθέπηεο θαη θαζεγεηέο από άιια Παλεπηζηήκηα,
Διιεληθά θαη μέλα.
Ζ εθδξνκή απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό
ζπκπιήξσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θύθινπ ηεο δηδαζθαιίαο
ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο, πξνζθέξνληαο παξαζηάζεηο
ζηνλ ζπνπδαζηή θαη δηεπθνιύλνληαο ηελ αθνκνίσζε
ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ.
Σα γεσινγηθά ζέκαηα εμεηάδνληαη, ζην πξαγκαηηθό
εξγαζηήξην, κέζα από ηα Σερληθά Έξγα ή ην γεληθόηεξν
ηερληθό πεξηβάιινλ ησλ αζρνιηώλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ
Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ. Δηζη γίλεηαη πην θαλεξή ε
αληίιεςε ηνπ ζσζηνύ κεγέζνπο ησλ πξνβιεκάησλ, ε
αμία θαη ε αλάγθε ηεο εθεξκνζκέλεο γεσινγηθήο
γλώζεο ζηε δνπιεηά ηνπ Μεραληθνύ. ‟ όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ε επηινγή, ε αζθάιεηα, ε νηθνλνκία, ε
ηαρύηεηα θαηαζθεπήο θαη ε απόδνζε ελόο ηερληθνύ
έξγνπ εμαξηώληαη, ζε κεγάιν βαζκό, από ηηο γεσινγηθέο
ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο – ππεδάθνπο θαη ηε ζσζηή
αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο νη
ζπλζήθεο απηέο πξνθαινύλ.
Ζ εθδξνκή θύξην ινηπόλ ζθνπό έρεη λα πξνβάιεη
ζηνλ θνηηεηή ηελ ζεκαζία ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο ζηνλ
επηηπρή ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή κεγάισλ ηερληθώλ
έξγσλ αιιά ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη ε
επίζθεςε ηδηαηηέξσο κεγάισλ θαη γλσζηώλ ζε
παγθόζκηα θιίκαθα πεξηζηαηηθώλ αζηνρηώλ, ή αθόκε θαη
ηξαγηθώλ θαηαζηξνθώλ, πνπ ζπλέβεζαλ ιόγσ θπξίσο
γεσινγηθώλ αηειεηώλ πνπ είηε δελ αλαγλσξίζζεθαλ
θαηά ηε κειέηε, είηε πνπ ιαλζαζκέλα αμηνινγήζεθαλ είηε
πνπ ν ξόινο ηνπο ππνεθηηκήζεθε. Οη εκπεηξίεο πνπ
απνθηήζεθαλ από ηα ηξαγηθά απηά ζπκβάληα
ζπλέβαιαλ, από ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ εμέιημε ησλ
εθαξκνγώλ ηεο Γεσινγίαο ζηα έξγα ηνπ Μεραληθνύ θαη
ζπλεπώο ζηελ εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, άξα ζηε
ζπλερώο πην αμηόπηζηε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
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Πεξίπνπ 25 ζέζεηο θαη ζέκαηα επηζθέπηνληαη θαη εμεηάδνληαη ή ζπδεηνύληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζξαύζε ηνπ
θξάγκαηνο ηνπ Malpasset θαη ηελ ηξνκεξή θαηνιίζζεζε κέζα ζηνλ ηακηεηήξα ηνπ Vaiont γηα ηα νπνία απηά ηα δύν
έξγα αθηεξώλνληαη 2 εκέξεο. Οη θνηηεηέο παξαιακβάλνπλ πινύζην βηβιηνγξαθηθό πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επί ηόπνπ
αιιά θαη ζηελ ζπλέρεηα, κε ηελ επηζηξνθή ζηελ Αζήλα, θαηά ηελ παξνπζίαζε αλά νκάδεο ησλ ζεκάησλ ηεο εθδξνκήο.
Γελ παξαιείπεηαη όκσο θαηά ηελ εθδξνκή λα δίδεηαη θαη πξνζνρή ζε ζέκαηα ηζηνξίαο, πνιηηηζκνύ θαη έζνπο ησλ
πεξηνρώλ πνπ δηαηξέρνληαη.
Να ζεκεησζεί ηέινο ε εθπιεθηηθή αληαπόθξηζε από ηνπο θάζε ρξόλν 200 θνηηεηέο κε ηελ ζπλερή ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηελ δσληάληα ηνπο όιεο ηηο 12 γεκάηεο κέξεο ηεο εθδξνκήο.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθδξνκήο από ηνλ Dr Edmund Medley είλαη ππό δεκνζίεπζε ην AEGNews ηεο
Association of Engineering Geology ηεο Ακεξηθήο ζην ηεύρνο επηεκβξίνπ 2012.

The field trip includes (with selected references): The site of Malpasset Dam failure in south France (Londe P., 1987,
Malpasset Dam failure, Engineering Geology, 24, 295-329) The site of the landslide in the Vajont reservoir (Mueller
L., 1987, The Vajont catastrophe – a personal review, Engineering Geology, 24, 423-444, Semenza E. & Ghirotti M.,
2000, History of the 1963 Vaiont slide: the importance of geological factors, Bull Eng Geol Env., 59, 87-97 and
Veveakis E., Vardoulakis I. & Toro G., 2007, Thermoporomechanics of creeping landslides: the 1963 Vaiont
slide, northern Italy, J. of geophysical research, 112) The Ancona landslide in Italy (Cotecchia V., 2006, The Second
Hans Cloos Lecture. Experience drawn from the great Ancona landslide of 1982, Bull Eng Geol Env, 1-41) Pisa
tower (Burland J.B., Jamiolkowski, M.B. & Viggiani C., 2003, The stabilisation of the Leaning Tower of Pisa, Soils and
Foundations, 43/5, 63-80) Subsidence in Venice (Ground engineering, January 2006) The “La Clapière” landslide in
the “Alpes maritines”, South France (Follacci J., 1987, Les mouvements du versant de la Clapière à Saint-Etienne-deTinée (Alpes-Maritimes), Bull Liaison Labo P. et Ch., 150/151 and Étude et surveillance du Glissement de la Clapière
à St Etienne de Tinée (06), Laboratoire de Nice du CETE Méditerranée (1975-2005)) Leakages for “Le Sautet” dam
on the Drac in France (Gignoux & Barbier, 1955, Géologie des barrages, Masson et Cie) Discussion on tunnels
(260km run in tunnels during the whole trip).
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The Malpasset dam in 1956.

Malpasset dam failure: The students inside the dihedron removed by the uplift pressure.
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Sketch of conditions at Left abutment of Malpasset dam at failure (by P. Marinos, courtesy of
www.GeoEngineer.org)

Malpasset failure: students inside the location of the uplifted
wedge.

Malpasset
abutment.

failure:

the

upstream crack

in

the

right
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The 276m high tragic Vajont dam and the mass that slid behind
it.

The limestone of the right abutment of the Vajont dam: excellent rock mass with high strength as also seen from the geometrical
features of the slope. Please refer to the site when you use this material.
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Vajont slide: The group of students gathered on the displaced slide mass. The
background shows the bare side of the mountain from which the slide mass parted with a
velocity of 25m/sec and within minutes nearly 1925 lives had been killed in the nearby
town of Longarone. The extent of the slide was 1700mX1000m, the maximum thickness
of the slide mass to about 350m, the volume of the slide 275million m3. The horizontal
displacement about 240m. There was only 13m of free board in the reservoir. Professor
Allen Hatheway, visitor to the trip, is at the bottom right of the picture. Picture of the 2004
field trip.
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“La Clapiere” landslide.

NTUA students pushing the Pisa Tower the
wrong way. Today the tower has been “rectified”
by a series of carefully conducted actions leading
to sophisticate soil extraction. The tower stands
now at the status it had a couple of centuries ago.
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ΑΙΣΗΗ ΔΓΡΑΦΗ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
(NATIONAL GROUP OF I.A.E.G)
αο παξαθαιώ λα κε γξάςεηε σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο Σερληθήο Γεσινγίαο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο.
(Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη ζηα Διιεληθά θαη Αγγιηθά)
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ:
ΣΖΛ:

FAX:

ηνηρεία γηα ζπνπδέο θαη εκπεηξία:
ΠΣΤΥΗΟ – ΓΗΠΛΧΜΑ:
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΗ ΣΗΣΛΟΗ:
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ:

Πξνηείλνπκε ηελ εγγξαθή ηνπ/ ηεο

σο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Σερληθήο Γεσινγίαο.
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο ΔΓΔ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Σερληθήο Γεσινγίαο:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
1
2

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Βεβαηώλεηαη όηη ν/ ε

είλαη ηαθηηθό κέινο ηεο Δ.Γ.Δ. θαη έρεη εθπιεξώζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ/ ηεο ππνρξεώζεηο.
Ο ΣΑΜΗΑ ΣΖ Δ.Γ.Δ.
Ζ παξαπάλσ αίηεζε εμεηάζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηεο

ηνπ

Δθηειεζηηθνύ Γξαθείνπ ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Σερληθήο Γεσινγίαο θαη απνθαζίζηεθε ε
απνδνρή/ απόξξηςε/ επαλεμέηαζε απηήο.
Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ Δ.Δ.Σ.Γ.
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Φσηνγξαθία
από
ηελ
δηάλνημε
έξγσλ
ζην
Αηηηθό
κεηξό
(Δπέθηαζε
πξνο Πεξηζηέξη), Μεραλνπνηεκέλε δηάλνημε: Open Face Shield (OFS) ζε καξγαηθνύο
ζρεκαηηζκνύο (θσηνγξαθία από Μ. Μπελίζε)

Διιεληθή Δπηηξνπή
Σερληθήο Γεσινγίαο

Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο:
Γξακκαηεία ΔΔΣΓ (Τπόςηλ Βαζίιε Μαξίλνπ)
Σκήκα Γεσινγίαο
ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Παλεπηζηεκηνύπνιε, 541 24 Θεζζαινλίθε
Tει.:2310 998518
Fax: 2310 998530
e-mail: marinosv@geo.auth.gr
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