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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αντικείμενο του άρθρου αποτελούν τα φράγματα τελμάτων των μεταλλείων
Στρατωνίου, στην Χαλκιδική. Τα εν λόγω αναχώματα, πέραν της ιδιαιτερότητάς τους ως προς την
μέθοδο κατασκευής (εναπόθεση στερεών αποβλήτων), βρίσκονται πολύ κοντά στο ίχνος του
“διαβόητου” ρήγματος Ms7 (1932) της Ιερισσού. Το άρθρο εστιάζεται στο Ανάχωμα Chevalier, το
οποίο έχει κατασκευαστεί ακριβώς επάνω στον “καθρέφτη” του ρήγματος. Παρουσιάζεται η
αριθμητική μεθοδολογία μελέτης της συμπεριφοράς του αναχώματος, και ο σχεδιασμός μέτρων
αντιμετώπισης πιθανής “επανάληψης” του σεισμού του 1932, ο οποίος είχε προκαλέσει
επιφανειακές μετατοπίσεις έως και 2 m.
ABSTRACT : The article studies the Stratoni tailings dams in Chalkidiki, which in addition to their
precarious construction method (hydraulic deposition of solid metallurgical wastes), are situated
very close to the “famous” Ms7 (1932) Ierissos fault. The article focuses on the Chevalier
embankment, which has been constructed directly on top of the 1932 fault trace. A numerical
methodology is developed (utilizing the finite element method) to analyse the seismotectonic
response of the embankment, and to design countermeasures against a “repetition” of the 1932
seismic episode, which was responsible for up to 2 m of surface displacement.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο παρουσιάζει την εφαρμογή μιάς νέας
αριθμητικής μεθοδολογίας στην μελέτη της
απόκρισης
του
αναχώματος
τελμάτων
Chevalier σε ενδεχόμενη τεκτονική μετακίνηση
του ρήγματος Ιερισσού. Η αναπτυχθείσα και
εφαρμοσθείσα μεθοδολογία κάνει χρήση της
μεθόδου πεπερασμένων στοιχείων (ΠΣ), σε
συνδυασμό με μή γραμμικό καταστατικό
προσομοίωμα για την συμπεριφορά του
εδάφους. Δεδομένου ότι ακόμη κι αν το ρήγμα
είναι γνωστό και χαρτογραφημένο (όπως στην
περίπτωσή μας) σπανίως η διάρρηξη
συμβαίνει ακριβώς στο ίδιο σημείο, η σχετική
θέση αναχώματος–διαρρήξεως διερευνήθηκε
παραμετρικά.
Η ανάλυση διάδοσης της διάρρηξης
διαμέσου του υποβάθρου και του αναχώματος
χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό μέτρων

αντιμετώπισης.
Δεδομένου
ότι
το
αντιστηριζόμενο υλικό αποτελείται από ημιστερεά απόβλητα, τυχόν διαρροές θα
προκαλούσαν μόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα. Οι αναλύσεις διάδοσης της
διάρρηξης
διαμέσου
του
αναχώματος
πρακτικώς απέκλεισαν την πιθανότητα ολικής
αστάθειας. Αντιθέτως, τοπικές αστοχίες
αποδείχθηκαν αρκετά πιθανές.
Προτάθηκε προσθήκη εξισορροπητικού
πρίσματος ώστε να εξασφαλισθεί η ευστάθεια
του αναχώματος, κυρίως ως προς την
ταλάντωσή
του.
Επιπλέον,
προτάθηκε
εξασφάλιση ελευθέρου ύψους (freeboard)
3.5 m, και προσθήκη στεγανωτικής μεμβράνης
σε συνδυασμό με αργιλικό “φίλτρο”. Η
απαιτούμενη
αντοχή
της
μεμβράνης
υπολογίστηκε με βάση την προκαλούμενη από
την διάρρηξη εφελκυστική παραμόρφωση του
αναχώματος.
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2. ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΤΕΛΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

του ρήγματος Στρατωνίου ακριβώς πίσω από
το φράγμα Chevalier.
H κατασκευή του φράγματος Chevalier
ξεκίνησε περί το 1950, χρησιμοποιώντας
στερεά απόβλητα υψηλής περιεκτικότητας σε
σίδηρο. Τα τέλματα άρχισαν να εναποτίθενται
συστηματικά από το 1983. Το 1985 η στέψη
του φράγματος ήταν στα +209 m [Γεώγνωση,
1985], και μέχρι το 2002 είχε φτάσει τα
+225 m. Το συνολικό ύψος του φράγματος
έφθανε τα 30 m, με κλίση 1:2 (ύψος : πλάτος).
Ακριβώς κάτω από το φράγμα Chevalier, το
ρέμα Κοκκινόλακα απειλείται σοβαρά από την
πιθανότητα αστοχίας του φράγματος.

ΤΑ

Η εκμετάλλευση των χρυσωρυχείων είχε
αρχίσει από αρχαιοτάτων χρόνων (600 π.Χ.).
Ωστόσο, η εντατική τους εκμετάλλευση
ξεκίνησε το 1926 από τον Μποδοσάκη. Μέχρι
καί το 1985 τα απόβλητα απορρίπτονταν στην
θάλασσα χωρίς επεξεργασία. Οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον απέκλεισαν την περιοχή από
την τουριστική ανάπτυξη της υπόλοιπης
Χαλκιδικής. Το 1995, τα χρυσωρυχεία
επωλήθησαν στην TVX, η οποία ήταν πλέον
υποχρεωμένη να λάβει σοβαρά υπόψιν τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και να πάρει τα
αναγκαία μέτρα προστασίας.
Τα φράγματα τελμάτων αποτελούν κύριο
μέρος της ορυκτολογικής επεξεργασίας, καθότι
χρησιμεύουν για την αποθήκευση των
αποβλήτων αντί της απλής απόρριψής τους
στην θάλασσα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί
μέρος της προσπάθειας περιορισμού των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποσκοπώντας
στην εκτίμηση της σεισμο-τεκτονικής τους
ευστάθειας, και τον σχεδιασμό μέτρων
σταθεροποίησης.
Η
εξασφάλιση
της
ευστάθειας των φραγμάτων εθεωρήθη ως
υψίστης σημασίας εξαιτίας της υψηλής
σεισμικότητας της περιοχής και της εγγύτητας
του ίχνους της διάρρηξης του ρήγματος
Στρατωνίου (σεισμός Ιερισσού, 1932).
Όπως δείχνεται στην αεροφωτογραφία του
Σχ. 1, το χρυσωρυχείο περιλαμβάνει τρεις
χώρους απόθεσης τελμάτων: (α) το Φράγμα
Τελμάτων Chevalier, (β) το Φράγμα Τελμάτων
Καρακολίου, και (γ) τις Λίμνες Chevalier No.1
& No.2. Στο Σχ. 2, διακρίνεται ο “καθρέπτης”

3. ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ
Σύμφωνα με τον EAK 2000, η σεισμική
επικινδυνότητα της περιοχής είναι υψηλή:
Ζώνη ΙΙΙ, επιτάχυνση σχεδιασμού 0.24 g.
Το κύριο τεκτονικό χαρακτηριστικό της
περιοχής είναι το ρήγμα Στρατωνίου, το δε
ανάχωμα Chevalier είναι θεμελιωμένο ακριβώς
επάνω στο ρήγμα. Όπως δείχνεται στα Σχ. 3
και 4 [Pavlides & Kilias, 1987; Pavlides &
Tranos, 1991], το κανονικού τύπου ρήγμα έχει
μήκος >30 km, φτάνοντας μέχρι τα Στάγειρα
στα Δυτικά, εκτείνεται δε για περισσότερο από
15 km μέσα στην θάλασσα, προς τα
Ανατολικά. Πρόκειται για το γενεσιουργό ρήγμα
του σεισμού Ms7.0 του 1932 της Ιερισσού, ο
οποίος
προκάλεσε
ανυπολόγιστες
καταστροφές τόσο στην Ιερισσό όσο και στο
Στρατώνι
:
καταρρεύσεις
κτιρίων,
κατολισθήσεις, εδαφικές καθιζήσεις, και
επιφανειακές διαρρήξεις.

Ορυχείο Μαδέμ Λάκκου
Φράγμα Chevalier

Λίμνες Chevalier

Φράγμα Καρακόλι

Σχήμα 1. Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής τω Ορυχείων Στρατωνίου
Figure 1. Air-photo of the broader area of the Stratoni Goldmines.
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Όπως απεικονίζεται στο Σχ. 4, το ρήγμα
αναδύθηκε στην επιφάνεια σε διάφορες θέσεις,
προκαλώντας μεταξύ άλλων την στρέβλωση
σιδηροδρομικής γραμμής [Παυλίδης, 2001] και
την κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας
[Floras, 1933]. Από το Στρατώνι έως τα
Στάγειρα, σε μήκος τουλάχιστον 7 km,
δημιουργήθηκε “χάσμα” κατακορύφου πλάτους
2 m (=ανάδυση του ρήγματος). Το “χάσμα” είχε
διεύθυνση Α-Δ και συνοδευόταν από
δευτερεύουσες παράλληλες διαρρήξεις.
Μεταξύ Στρατωνίκης και Μαδέμ Λάκκου, η
επιφανειακή διάρρηξη διαιρέθηκε σε τέσσερις
κλάδους, ένας από τους οποίους διέσχισε
μονώροφο αγροτικό κτίριο σχίζοντας το στα
δύο, χωρίς όμως να προκαλέσει κατάρρευσή
[Floras, 1933]. Στην περιοχή Λίτα Ρέκα (κοντά
στις σημερινές λίμνες Chevalier) το ρήγμα
αναδύθηκε στην επιφάνεια του εδάφους
διαμέσου αλλουβίων, δημιουργώντας άλλο ένα
“χάσμα” [Georgalas & Galanopoulos, 1953].
Στην περιοχή Μαδέμ Λάκκος το ρήγμα
διέσχισε το κτίριο φορτοεκφόρτωσης των
φορτηγών του ορυχείου, το οποίο αν και
κατασκευασμένο από ατσάλι “εσχίσθη” στα
δύο. Σημειώνεται ότι το κτίριο αυτό ήταν
πιθανότατα θεμελιωμένο στον σχιστόλιθο.
Η νέο-τεκτονική μελέτη του ρήγματος
Στρατωνίου [Παυλίδης, 2001] κατέληξε σε
ρυθμό ολίσθησης 0.54 – 0.81 cm/yr, με βάση
σεισμολογικά δεδομένα [Voidomatis et al,
1990], και σε 0.57 ± 0.13 cm/yr, με βάση
γεωδαιτικά δεδομένα. Η γεωλογική μελέτη
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ίχνος του
ρήγματος δεν είναι ορατό στην περιοχή του
αναχώματος Chevalier, λόγω ανθρώπινης
παρέμβασης (κατασκευή αναχώματος). Η
κλίση του στο βραχώδες υπόβαθρο κυμαίνεται
από 40o έως 56o, συνοδεύεται δε από πλήθος
παράλληλων
δευτερευουσών
διαρρήξεων
εντός του κατερχόμενου τεμάχους. Οι
δευτερεύουσες αυτές διαρρήξεις εκτείνονται σε
απόσταση 100 m έως 300 m βορείως του
ίχνους του 1932. Σύμφωνα με την μελέτη
Παπασταματίου [1985], η κλίση θα μπορούσε
να είναι μικρότερη, μέχρι και 30o. Κάποιες από
τις
δευτερεύουσες
διαρρήξεις
έχουν
αναγνωριστεί κατά την γεωτεχνική έρευνα.
Επομένως, η ζώνη αυτή, πλάτους 300 m,
θεωρείται ως η κύρια ρηξιγενής ζώνη του
ρήγματος Στρατωνίου.
Αναλύοντας την ιστορική σεισμικότητα της
περιοχής, με έμφαση στο ρήγμα Στρατωνίου,
και λαμβάνοντας υπόψιν σεισμούς μεγέθους
Ms ≥ 5.5 σε απόσταση ≤100 km, καταλήξαμε σε
μέγιστο πιθανό μέγεθος σεισμού Ms=7.11±0.36

[Παυλίδης, 2001]. Με το ρήγμα Στρατωνίου να
πλησιάζει τα 30 km σε μήκος, η μέγιστη
κατακόρυφη
μετακίνηση
εκτιμήθηκε
σε
MD = 2.0 m, η δε μέση σε AD = 1.0 m.

Λίμνη
Chevalier

Φράγμα
Chevalier

Ρήγμα
Στρατωνίου

Σχήμα 2. Το Φράγμα Chevalier και ο
“καθρέπτης” του ρήγματος Στρατωνίου.
Figure 2. The Chevalier dam and the
outcrop of the Stratoni fault

Σχήμα 3. Τεκτονικός χάρτης της ευρύτερης
περιοχής [Pavlides & Kilias, 1987].
Figure 3. Tectonic map of the broader areα.

Σχήμα 4. Τεκτονικός χάρτης των διαρρήξεων
του σ
εισμού της Ιερισσού του 1932
σεισμού
[Pavlides & Tranos, 1991].
Figure 4. Tectonic map showing the fault
ruptures of the 1932 Ierissos earthquake.
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4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟMΕΝΑ

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρότι η ανάλυση διάδοσης της διάρρηξης
πραγματοποιήθηκε για όλες τις περιοχές
αποθέσεως
τελμάτων,
εστιάζουμε
στο
ανάχωμα
Chevalier,
το
οποίο
είναι
θεμελιωμένο ακριβώς επάνω στο ίχνος της
διάρρηξης του 1932, και άρα υπόκειται στον
υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο.
Παρότι εκ πρώτης όψεως το ίχνος του 1932
φαίνεται να είναι σε απόσταση ~100 m από το
φράγμα, όπως αποκαλύπτεται από την τομή
του Σχ. 5, έχει κατασκευαστεί ακριβώς επάνω
στον “καθρέπτη” του ρήγματος, πιθανότατα
χάρη στην ευκολία κατασκευής : φυσικό
υπόβαθρο σχήματος λεκάνης. Το οιονεί
βραχώδες
υπόβαθρο
αποτελείται
από
αποσαθρωμένο αμφιβολίτη, επί του οποίου
υπέρκειται δύσκαμπτη στρώση χαλικώδους
αργίλου έως αργιλωδών χαλίκων, με αριθμό
κρούσεων
της
τυποποιημένης
δοκιμής
διείσδυσης NSPT από 25 έως 50. Επάνω από
αυτήν την εδαφική στρώση, η οποία
πιθανότατα αποτελεί το φυσικό έδαφος, οι
γεωτρήσεις περνούν μέσα από το υλικό
επίχωσης του φράγματος, το οποίο αποτελείται
από ιλυώδη έως αργιλώδη άμμο (στον
πυθμένα), και ιλυώδεις έως αργιλώδεις χάλικες
(κοντά στην στέψη).

Με βάση την σεισμο-τεκτονική μας μελέτη, το
ανάχωμα χωρίστηκε σε τρεις περιοχές
σχετικής πιθανότητας διάρρηξης (Σχ. 5). Η
περιοχή γύρω από το ίχνος του 1932 (50 m
προς Βορράν, και 50 m προς Νότον)
θεωρήθηκε ευλόγως ως η περιοχή με την
υψηλότερη σχετική πιθανότητα. Αριστερότερα
(προς Νότον, κατάντη δηλαδή), θεωρήθηκε
ζώνη πλάτους 100 m, μέσης σχετικής
πιθανότητας, η οποία ακολουθείται (νοτιότερα)
από την τρίτη ζώνη (επίσης πλάτους 100 m)
χαμηλής σχετικής πιθανότητας. Δεδομένου ότι
η κάθε ζώνη έχει πλάτος 100 m, με τον τρόπο
αυτόν καλύπτουμε την εύρους 300 m ρηξιγενή
ζώνη του ρήγματος Στρατωνίου. Η πιθανότητα
διάρρηξης έχει μόνον σχετική σημασία. Δεν
σχετίζεται με την πιθανότητα εκδήλωσης
σεισμού, αλλά αναφέρεται στην σχετική
πιθανότητα της θέσης της διάρρηξης.
Το πρόβλημα διάδοσης της διάρρηξης
διαμέσου του εδάφους και του αναχώματος
αναλύεται
με
χρήση
της
μεθόδου
πεπερασμένων
στοιχείων
(ΠΣ).
Το
προσομοίωμα ΠΣ δείχνεται στο Σχ. 6.
Εκτελείται διδιάστατη (2-Δ) ανάλυση επίπεδης
παραμόρφωσης. Η τεκτονική μετακίνηση,
κατακορύφου πλάτους h, εφαρμόζεται στο
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Σχήμα 5. Γεωτεχνική τομή του φράγματος Chevalier, περιλαμβάνουσα το ρήγμα Στρατωνίου και
κατανομές NSPT με το βάθος. Η προταθείσα λιθορριπή αφορά κυρίως στην βελτίωση της δυναμικής
ευστάθειας του φράγματος. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε.
Figure 5. Geotechnical cross-section of the Chevalier dam, showing the mapping of the Stratoni
fault, and the NSPT distribution with depth. The top rockfill did not exist, but was proposed as a
stabilizing measure aiming to improve the dynamic slope-stability of the dam.
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αριστερό
ήμισυ
του
προσομοιώματος
ψευδοστατικά, και σε επαρκώς μικρά βήματα.
Η μέγιστη κατακόρυφη μετακίνηση ετέθη ίση με
MD = 2 m, συντηρητικά, και σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα της σεισμο-τεκτονικής μελέτης.
Δεδομένης της αβεβαιότητας ως προς την
θέση και την κλίση α του ρήγματος,
διερευνήθηκαν έξι διαφορετικά σενάρια :
(i) διάρρηξη στην ίδια θέση με το ίχνος
1932, με κλίση α = 30ο,
(ii) διάρρηξη στην ίδια θέση με το ίχνος
1932, αλλά με κλίση α = 50ο,
(iii) διάρρηξη 70 m κατάντη από το ίχνος
1932, α = 30ο,
(iv) διάρρηξη 70 m κατάντη από το ίχνος
1932, α = 50ο,
(v) διάρρηξη 140 m κατάντη από το ίχνος
1932, α = 30ο, και
(vi) διάρρηξη 140 m κατάντη από το ίχνος
1932, α = 50ο.

του

του

(a) Αποσαθρωμένος Αμφιβολίτης :
φ = 15ο – 25o, φres = 10ο – 20o, ψ = 5ο,
ψres = 0ο, c = 200 – 300 kPa, και γy = 1.5%
(b) Επίχωση Αναχώματος : φ = 28ο – 32o,
φres = 24ο – 28o, ψ = 4ο, ψres = 0ο,
c = 10 – 15 kPa, και γy = 5%.

του

6. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

του

Στο Σχ. 7a δείχνονται τα αποτελέσματα της
ανάλυσης υπό μορφήν παραμορφωμένου
καννάβου και συσσώρευσης πλαστικών
παραμορφώσεων για το σενάριο “i” (διάρρηξη
στην ίδια θέση με το ίχνος του 1932, α = 30ο).
Το σενάριο αυτό είναι το πιθανότερο ως προς
την θέση του ρήγματος, όχι όμως και ως προς
την κλίση. Η θεώρηση κλίσεως α = 30ο, η
οποία
συνεπάγεται
έντονη
εφελκυστική
παραμόρφωση, οδηγεί στον σχηματισμό
δευτερεύουσας
διαρρήξεως
και
κατακρημνίσματος βαρύτητας (τάφρος). Η
επιβαλλόμενη μετακίνηση (h = 2 m) ενισχύεται
σημανικά, φτάνοντας τα 3.6 m περίπου. Ως
αποτέλεσμα, οι εφελκυστικές παραμορφώσεις
εx πλησιάζουν το 50% τόσο στην περιοχή της
κύριας όσο και της δευτερεύουσας διάρρηξης.

του
του

Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς
του εδάφους χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο
ελαστο-πλαστικό καταστατικό προσομοιώμα
Mohr-Coulomb,
με
ισοτροπικό
νόμο
χαλάρωσης για την συνοχή c, την γωνία τριβής
φ, και την διαστολικότητα ψ [Αναστασόπουλος,
2005]. Ορίζοντας ως γf την πλαστική
παραμόρφωση στην οποία το έδαφος φθάνει
στην παραμένουσα αντοχή του, θεωρούμε ότι
c, φ και ψ μειώνονται γραμμικά με την
συνολική πλαστική παραμόρφωση στις
παραμένουσες τιμες cres, φres και ψres. Εξίσου
σημαντική είναι η παραμόρφωση “διαρροής”
γy, η οποία εξαρτάται από τις παραμέτρους

Χαμηλή

αντοχής και την δυστμησία του εδάφους. Τόσο
η γy όσο και η γf , βαθμονομούνται μέσω
αριθμητικής προσομοίωσης της δοκιμής
άμεσης
διάτμησης
[Anastasopoulos
&
Gazetas, 2005]. Για την προσομοίωση του
αναχώματος και του οιονεί βραχώδους
υποβάθρου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής δύο
εξιδανικευμένα εδαφικά υλικά :

Μέση πιθανότητα
Αποσαθρωμένος Αμφιβολίτης

Υψηλή πιθανότητα
Υλικό Επίχωσης

Τέλματα

Σχήμα 6. Διακριτοποίηση πεπερασμένων στοιχείων κκαι
αι περιοχές σχετικής πιθανότητας διάρρηξης.
Figure 6. Finite element discretisation and regions of relative probability of fault outcropping.
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Η πρώτη αναδύεται στο ανάντη πρανές, η δε
δευτερέουσα στο κατάντη. Ωστόσο, καμιά από
τις δύο δεν ενεργοποιεί μηχανισμό αστάθειας
του αναχώματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
διαδρομή διάδοσης της δευτερεύουσας
διάρρηξης, η οποία φαίνεται να ακολουθεί την
διεπιφάνεια αποσαθρωμένου αμφιβολίτη –
επίχωσης.
Τα αποτελέσματα για το σενάριο “ii”
(διάρρηξη στην ίδια θέση με το ίχνος του 1932,
αλλά με κλίση α = 50ο) παρουσιάζονται στο
Σχ. 7b. Το σενάριο αυτό μπορεί να θεωρηθεί
ως το πλέον πιθανό, τόσο ως προς την θέση
όσο και ως προς την κλίση του ρήγματος. Σε
αντίθεση με το σενάριο “i”, δεν σχηματίζεται
σημαντικό κατακρήμνισμα (τάφρος). Ωστόσο,
δημιουργείται μια ανεπαίσθητη δευτερεύουσα
διάρρηξη, η οποία είναι υπέυθυνη για την
ενίσχυση των κατακορύφων μετακινήσεων :
2.5 m (έναντι 3.6 m). Ο σχηματισμός της
δευτερεύουσας αντιθετικής διάρρηξης μπορεί
να αποδοθεί στην “ιδιόρρυθμη” γεωμετρία του
υποβάθρου. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις
εx είναι της ιδίας τάξεως μεγέθους (~50%) στην

περιοχή ανάδυσης της κύριας διάρρηξης,
χωρίς όμως να υπερβαίνουν το ~6 % στην
περιοχή ανάδυσης της δευτερεύουσας. Η
απόκριση του αναχώματος είναι σαφώς
ευνοϊκότερη, σε σύγκριση με το σενάριο “i”. Το
φράγμα παραμένει και πάλι ευσταθές.
Το Σχ. 8a παρουσιάζει τα αποτελέσματα της
ανάλυσης για το σενάριο “iii” (διάρρηξη 70 m
κατάντη του ίχνος του 1932, α = 30ο). Το
σενάριο αυτό θεωρείται μέσης σχετικής
πιθανότητας ως προς την θέση του ρήγματος,
και λιγότερο πιθανό ως προς την κλίση.
Σχηματίζεται και πάλι δευτερεύουσα διάρρηξη
και κατακρήμνισμα, προκαλώντας όμως μικρή
μόνον ενίσχυση της κατακόρυφης μετακίνησης
(2.3 m), η δε διαφορική καθίζηση δεν ξεπερνά
τα 0.3 m στην περιοχή της δευτερεύουσας
διάρρηξης. Λόγω της γεωμετρίας του
αμφιβολιτικού υποβάθρου, το κατακρήμνισμα
σχηματίζεται κοντά στην στέψη του φράγματος,
όπου οι καθιζήσεις είναι υψηλότερες. Οι
εφελκυστικές παραμορφώσεις είναι της ιδίας
τάξης μεγέθους (με τα προηγούμενα σενάρια)
στην περιοχή της κύριας διάρρηξης, αλλά

(a)
α = 30ο

(b)
α = 50ο

Σχήμα 7. Αποτελέσματα ανάλυσης ΠΣ⎯παραμορφωμένος κάνναβος και συγκέντρωση πλαστικών
παραμορφώσεων για : (a) διάρρηξη στην ίδια θέση με το 1932, α = 30ο, (b) ίδια θέση, αλλά α = 50ο.
Figure 7. FE analysis results⎯deformed mesh and plastic strain for : (a) fault at the same location
as in the 1932 earthquake, α = 30ο, (b) fault at the same location, but α = 50ο.
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πρακτικώς ασήμαντες στην περιοχή ανάδυσης
της δευτερεύουσας. Η πρώτη αναδύεται στο
ανάντη πρανές του αναχώματος, ενώ η
τελευταία καταπονεί το κατάντη πρανές. Καμιά
από τις δύο δεν ενεργοποιεί μηχανισμό
αστάθειας του αναχώματος.
Τέλος, τα αποτελέσματα του σεναρίου “v”
(διάρρηξη 140 m κατάντη του ίχνους του 1932,
α = 30ο) δείχνονται στο Σχ. 8b. Το σενάριο
αυτό θεωρείται χαμηλής πιθανότητας, τόσο ως
προς την θέση όσο και ως προς την κλίση του
ρήγματος. Καί σε αυτήν την περίπτωση, όπως
θα αναμένονταν, σχηματίζεται δευτερεύουσα
διάρρηξη και κατακρήμνισμα, με αποτέλεσμα
την μικρή ενίσχυση της κατακόρυφης
μετακίνησης (2.6 m). Η διαφορική καθίζηση, ο
αναβαθμός δηλαδή, είναι τώρα ίση με 0.6 m
στην περιοχή της δευτερεύουσας διάρρηξης. Η
κατακόρυφη μετακίνηση φτάνει τα 3.2 m στην
στέψη του φράγματος : επιπρόσθετη ενίσχυση
δηλαδή. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις είναι
μειωμένες στην περιοχή ανάδυσης της κύριας
διάρρηξης (~25%), και δεν υπερβαίνουν
το ~ 6 % στην περιοχή ανάδυσης της

δευτερεύουσας. Η κύρια διάρρηξη τείνει να
ενεργοποιεί μηχανισμό τοπικής αστάθειας,
χωρίς ωστόσο να προκαλεί τελικά κάποια
δραματική αστοχία: η διάρρηξη τέμνει σχεδόν
κάθετα τον κρίσιμο “κύκλο” αστοχίας.
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα κυριότερα
αποτελέσματα
των
αναλύσεων
μας,
αναφέροντας : (α) την περιοχή του φράγματος
που καταπονείται από την διάρρηξη, (ii) την
μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση εx,max, και
(iii) την μέγιστη διαφορική μετακίνηση Δymax.
Γενικώς, οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι δεν
υπάρχει σημαντική πιθανότητα συνολικής
αστοχίας του φράγματος. Στις περισσότερες
περιπτώσεις
σχηματίζεται
δευτερεύουσα
διάρρηξη, κυρίως λόγω της γεωμετρίας του
αμφιβολιτικού υποβάθρου. Η πιθανότητα
τοπικής αστοχίας στο ανάντη πρανές είναι
σχετικά υψηλή. Υπάρχει μέση πιθανότητα

(a)

α = 30ο
(a)

(b)

α = 30ο
Σχήμα 8. Αποτελέσματα ανάλυσης ΠΣ⎯παραμορφωμένος κάνναβος και συγκέντρωση πλαστικών
παραμορφώσεων για : (a) διάρρηξη 70 m κατάντη του ίχνους του 1932, α = 30ο, (b) 140 m κατάντη
του ίχνους του 1932, α = 30ο.
Figure 8. FE analysis results⎯deformed mesh and plastic strain for : (a) fault 70 m downstream of
the location of 1932, α = 30ο, (b) fault 140 m downstream of the 1932 location, α = 30ο.
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τοπικής αστοχίας στην στέψη του φράγματος,
και μόνον μικρή πιθανότητα τοπικής αστοχίας
στο κατάντη πρανές. Σε όλες τις περιπτώσεις,
το φράγμα Chevalier δείχνει ικανό να επιζήσει
των τεκτονικών μετακινήσεων.
Προτάθηκε προσθήκη εξισορροπητικού
πρίσματος για εξασφάλιση της ευστάθειας,
κυρίως ως προς την δυναμική ταλάντωσή (δεν
παρουσιάστηκε εδώ). Επιπλέον, προτάθηκε
εξασφάλιση ελευθέρου ύψους (freeboard)
3.5 m, και προσθήκη στεγανωτικής μεμβράνης
σε
συνδυασμό
με
αργιλικό
“φίλτρο”.
Η απαιτούμενη αντοχή της μεμβράνης
υπολογίστηκε με βάση την προκαλούμενη από
την διάρρηξη εφελκυστική παραμόρφωση.
Πίνακας 1. Σύνοψη Αποτελεσμάτων
Table 1. Synopsis of Results
Σενάριο
Διάρρηξης
(i) Στην ίδια
θέση (1932),
ο
α = 30
(ii) Στην ίδια
θέση (1932),
ο
α = 50
(iii) 70 m
κατάντη,
ο
α = 30
(iv) 140 m
κατάντη,
ο
α = 30
(v) 140 m
κατάντη,
ο
α = 50

Κύρια
Διάρρηξη
Ανάντη πρανές
εx,max ≈ 50 %
Δymax ≈ 3.6 m
Ανάντη πρανές
εx,max ≈ 50 %
Δymax ≈ 2.7 m
Ανάντη πρανές
εx,max ≈ 50 %
Δymax ≈ 3.7 m
Ανάντη πρανές
εx,max ≈ 25 %
Δymax ≈ 3.2 m
Κατάντη Πρανές
εx,max ≈ 30 %
Δymax ≈ 1.2 m

Δευτερεύουσα
Διάρρηξη
Κατάντη Πρανές
εx,max ≈ 50 %
Δymax ≈ 1.8 m
Κατάντη Πρανές
εx,max ≈ 6 %
Δymax ≈ 0.7 m
ΟΧΙ
Κατάντη Πρανές
εx,max ≈ 6 %
Δymax ≈ 0.6 m
ΟΧΙ

8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια της κας Κατερίνας
Αδάμ στην έρευνα γιά την αντισεισμική
έπάρκεια και την αναβάθμιση των φραγμάτων
αποβλήτων του Στρατωνίου.
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