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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το άρθρο αναφέρεται στην εκτίµηση ύπαρξης ή µη κινδύνου καταπτώσεων τεµαχών
ασβεστολίθου από το φυσικό πρανές στη θέση των ∆ηµοτικών Φυσικών Λουτρών Λουτρακίου. Η
µεθοδολογία για τη συγκεκριµένη περίπτωση περιλαµβάνει τον εντοπισµό των θέσεων από όπου
θα ήταν δυνατή η εκκίνηση καταπτώσεων και εν συνεχεία παρουσιάζονται παραµετρικές αναλύσεις
ως προς το πιθανό µέγεθος των τεµαχών και της αρχικής κινητικής τους ενέργειας. Οι αναλύσεις
αυτές οδηγούν στη διαστασιολόγηση συγκεκριµένων µέτρων αντιµετώπισης σε συνδυασµό µε την
αστική ανάπτυξη στη βάση του πρανούς.
ABSTRACT : A rockfall estimation analysis of a natural limestone slope at Loutraki area is
presented. The methodology for the determination of protective measurers, in the present case
study, required the estimation of the location of potential rockfalls and the parametric analysis of
the input characteristics, which basically are the volume of the blocks, their initial velocity and the
slope friction characteristics. The analyses suggested a number of stabilisation works taking into
account the existence of buildings at the base of the slope.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ανάντη των φυσικών ∆ηµοτικών Λουτρών του
∆ήµου Λουτρακίου, στο Νοµό Κορινθίας
προβάλλει ασβεστολιθικό φυσικό πρανές µε
µέσο µέγιστο ύψος 80m.
Η δυτική πλευρά του παρουσιάζει σε
γενικές γραµµές µεγαλύτερη µέση κλίση,
περίπου 700 έως 800, όπως φαίνεται στη
Φωτογραφία 1 όπου και εντοπίσθηκαν τα
κυριότερα προβλήµατα καταπτώσεων του
βραχώδους πρανούς.
Η ανατολική πλευρά του παρουσιάζει µέση
κλίση περίπου 450 έως 600 ενώ λόγω και της
πυκνότερης φυτοκάλυψης οι καταπτώσεις είναι
περιορισµένες όπως φαίνεται στη Φωτογραφία
2.
Η ασβεστολιθική βραχόµαζα διατρέχεται
από δύο οικογένειες ασυνεχειών που την
έχουν κατά θέσεις κατακερµατίσει και
δευτερογενώς επανασυγκολλήσει. Η δοµή
αυτή δηµιουργεί καταπτώσεις που θέτουν σε

κίνδυνο τα κτίρια που βρίσκονται στη βάση του
πρανούς.

Φωτογραφία 1. Άποψη του δυτικού πρανούς
ανάντη του κτιρίου ιαµατικών πηγών
Photograph 1. View of the west slope above
the thermal springs building.
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3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
3.1 Κατάσταση βραχόµαζας

Φωτογραφία 2. Άποψη του ανατολικού
πρανούς ανάντη του κτιρίου ιαµατικών πηγών
Photograph 2. View of the east slope above
the thermal springs building.
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το φυσικό πρανές αποτελεί το βόρειο
κράσπεδο
των
επάλληλων
κανονικών
ρηγµάτων µε κύρια διεύθυνση ΝΑ-Β∆ που µε
τη δράση τους δηµιούργησαν τον Κορινθιακό
Κόλπο, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.
Επιπροσθέτως στην περιοχή υπάρχουν και
επάλληλα ρήγµατα µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆. Σε
κάθε περίπτωση τα ρήγµατα χαρακτηρίζονται
ως δυνητικώς ενεργά, αφού η νεότερη
σεισµική καταγραφή (24-02-1981) αφορά
σεισµό µε µέγεθος Μs = 6.4R στην περιοχή
των Αλκυονίδων νήσων, καθώς και σεισµό µε
Μs = 6.3R στην περιοχή του Λουτρακίου την
ίδια χρονική περίοδο. Η περιοχή γεωλογικά
αποτελείται από ασβεστόλιθους ηλικίας
Τριαδικού και Κρητιδικού, τεφρού χρώµατος
κατά
θέσεις
λατυποποιηµένους
και
επανασυγκολληµένους (Παπανικολάου κ.ά.,
1998, Vita-Finzi & King, 1985).
Θέση έργου

Σχήµα 1. Κύρια ρήγµατα Κορινθιακού κόλπου
Figure 1. Major faults of Korinthos gulf.

Το πρανές έχει υποστεί έντονες τεκτονικές
καταπονήσεις και η βραχόµαζα παρουσιάζεται
κερµατισµένη
έως
πολύ
κερµατισµένη,
ιδιαίτερα στα χαµηλά υψόµετρα. Επιπλέον στα
σηµεία αυτά εµφανίζονται καρστικά φαινόµενα
συνέπεια της δράσης του νερού.
Σε κάποιες θέσεις εµφανίζονται µυλωνιτικές
ζώνες µικρού γενικά πάχους (µεταξύ 10 – 20
εκατοστών)
παράλληλα
στις
οποίες
αναπτύσσονται τα δύο κύρια συστήµατα
ασυνεχειών της ασβεστολιθικής βραχόµαζας.
Τα στοιχεία τους παρουσιάζονται στον Πίνακα
1 και η στατιστική τους επεξεργασία στο Σχήµα
2, από όπου προκύπτει ότι δε δηµιουργούνται
συνθήκες για την εκδήλωση σφηνοειδών ή
επίπεδων ολισθήσεων (Hoek &Bray, 1981).
Επιπροσθέτως στα χαµηλά σηµεία του
πρανούς εµφανίζονται καλά συγκολληµένα
πλευρικά κορήµατα που αποτελούνται από
ασβεστολιθικούς χάλικες, λατύπες, κροκάλες
και ογκόλιθους. Εντός του σχηµατισµού των
κορηµάτων
υπάρχουν
και
µεγάλα
ασβεστολιθικά τεµάχη που έχουν δηµιουργηθεί
από τις τεκτονικές δράσεις της περιοχής.
Πίνακας 1.
Στοιχεία
κύριων
επιπέδων
ασυνεχειών του πρανούς
Table 1.
Properties of discontinuity sets
Σύστηµα
J1
J2
ασυνεχειών
Κλίση/Φορά
70º/286º 70º/129º
κλίσης
Απόσταση (m)
~1.50
1.0
Πλάτος (cm)
< 1-2
1-2
Επιφάνεια
Επίπεδες τραχείες
Εµµονή(m)
5-10
5-10
Υλικό πλήρωσης
Ασβεστιτικό
3.2
Γεωτεχνικές
καταπτώσεων

ιδιότητες

ανάλυσης

Οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν το
ανάγλυφο είναι: η γωνία τριβής φ του
γεωλογικού σχηµατισµού, ο κατακόρυφος και ο
εφαπτοµενικός συντελεστής αναπήδησης Rn
και Rt αντίστοιχα των πίπτοντων βραχωδών
τεµαχών καθώς και η τυπική απόκλιση των
τιµών αυτών.
Οι πιθανές καταπτώσεις που εξετάστηκαν
αφορούν τους γεωλογικούς σχηµατισµούς της
περιοχής που διακρίνονται σε δύο επιµέρους
τεχνικο-γεωλογικές ενότητες: τα πλευρικά
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κορήµατα (Α) και τον κερµατισµένο έως πολύ
κερµατισµένο ασβεστόλιθο (Β). Επιπλέον η
περιοχή που υπάρχουν οικήµατα καθώς και η
παραλιακή οδός µε τις διαµορφώσεις της
προσοµοιώνεται µε ασφαλτικό υλικό (Γ).

4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Προκειµένου να γίνει η ανάλυση καταπτώσεων
εκτιµήθηκαν οι ακόλουθες παράµετροι:
o Βάρος και όγκος τεµαχών
o Αρχική θέση εκκίνησης ως προς το ύψος
του πρανούς µε ή χωρίς σεισµική διέγερση
o Θέση τερµατισµού κατάπτωσης σχετικά µε
την αστική ανάπτυξη – εκτίµηση θέσης µε
τη µέγιστη τιµή κινητικής ενέργειας.
Ακόµη όπου αυτό ήταν αναγκαίο, έγινε
παραµετρική ανάλυση ενός εκ των παραπάνω
παραµέτρων, ενώ αναζητήθηκαν εκείνες οι
διατοµές του πρανούς που παρουσιάζουν τις
δυσµενέστερες
συνθήκες
καταπτώσεων
σύµφωνα µε τις επικρατούσες τοπογραφικές
και
γεωτεχνικές
συνθήκες.
Ορίσθηκαν
συνεπώς τρεις κρίσιµες διατοµές (A-A’, B-B’
και Γ-Γ’) στις οποίες έγιναν όλες οι
προηγούµενες παραµετρικές αναλύσεις.
4.1

Σχήµα 2. Στατιστική επεξεργασία ασυνεχειών
πρανούς
Figure 2. Schmidt diagram for rock joints.
Για πολύ κερµατισµένο ασβεστόλιθο χωρίς
βλάστηση, προτείνονται από τους Robotham
et al, (1995) τιµές Rn=0.315 και Rt=0.712 µε
τυπική απόκλιση 0.064 και 0.116 αντίστοιχα,
όπως αυτές προέκυψαν µε καταγραφές των
τροχιών των βραχωδών τεµαχών από
ασβεστολιθικά πρανή λατοµείων στη Μεγάλη
Βρετανία και ανταποκρίνονται µε αρκετή
ακρίβεια στην ενότητα Β, καθώς οι τιµές αυτές
βρέθηκε ότι προσοµοιάζουν ικανοποιητικά τις
πραγµατικές τροχιές ογκοτεµαχών που
παρατηρήθηκαν σε επιτόπου δοκιµές στο υπό
εξέταση πρανές. Οι τιµές Rn και Rt στις άλλες
τεχνικογεωλογικές ενότητες, καθώς και η γωνία
τριβής φ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον
Πίνακα 2.
Πίνακας 2.
Table 2.
Γωνία τριβής φ0

Εφαπτοµενικός
συντελεστής Rt

Η απόσταση των ασυνεχειών διαµορφώνει
ογκοτεµάχη του ασβεστολίθου µε εκτιµώµενο
ελάχιστο και µέγιστο µέγεθος, που ενδέχεται
να αποκολληθούν από διάφορες θέσεις της
δυτικής πλευράς του φυσικού πρανούς.
Ο ασβεστόλιθος σε όλη την έκταση του
πρανούς είναι µέτρια έως πολύ κερµατισµένος
κατά θέσεις και διατέµνεται από δύο κύρια
συστήµατα ασυνεχειών όπως φαίνεται στη
Φωτογραφία 3. Η απόσταση των επιπέδων
ασυνεχειών είναι 0.5 – 1.5 m για το 1ο και 2ο
σύστηµα και διαπιστώνεται ότι ο όγκος των
πιθανών ογκοτεµαχίων κυµαίνεται από 0.2 m3
έως 3.3 m3 µε µέση τιµή 1.0 m3 περίπου. Για
τις
αναλύσεις
θεωρήθηκαν
ως
αντιπροσωπευτικές τιµές ογκοτεµαχίων από
0.5m3 έως 1.5m3.

J1

Γεωτεχνικές παράµετροι
Geotechnical parameters

Ενότητα

Κατακόρυφος
συντελεστής Rn

Μέγεθος επισφαλών ογκοτεµαχίων

Μέση τιµή
Τυπική
απόκλιση
Μέση τιµή
Τυπική
απόκλιση

Α

Β

Γ

30
0.32

30
0.315

30
0.4

0.04

0.064

0.04

0.82

0.712

0.9

0.04

0.116

0.04

J2

Φωτογραφία 3. Κύριες ασυνέχειες βραχόµαζας
Photograph 3. Main discontinuity sets.
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Το βάρος των επισφαλών
συνοψίζεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3.
Table 3.
∆ια
τοµή
Α-Α’
Β-Β’
Γ-Γ’

4.2

ογκοτεµαχίων

Μέγεθος επισφαλών τεµαχών
Size of rockfall blocks

Όγκος
(m3)
0.5–1.5
0.5–1.5
0.5–1.5

Βάρος (tn)
Ελάχιστο
0.3
0.3
0.3

Μέγιστο
8.5
8.5
8.5

Μέσο
0.5
0.5
0.5

Εκτίµηση αρχικής ταχύτητας

Η εκτίµηση της οριζόντιας ταχύτητας που θα
διαθέτουν οι επισφαλείς όγκοι βραχόµαζας
κατά την αποκόλληση τους προσδιορίζεται µε
εξίσωση παραγόµενου έργου και κινητικής
ενέργειας σύµφωνα µε την ακόλουθη σχέση:

υ = 2⋅γ ⋅ s

(1)

Η επιτάχυνση γ θεωρείται ίση µε τη
σεισµική επιτάχυνση γ = 0.33 ·g της θέσης του
έργου, όπως αυτή έχει προκύψει από
σεισµοτεκτονικές αναλύσεις, ενώ για να
προκληθεί απόσπαση επισφαλούς όγκου θα
πρέπει να συµβεί µετακίνηση s = 0.05 m και
συνεπώς
από
την
ανωτέρω
σχέση
υπολογίζεται ότι η αντίστοιχη ταχύτητα είναι θα
είναι 0.56 m/sec, ενώ η τιµή σχεδιασµού της
κατακόρυφης ταχύτητας λαµβάνεται ίση µε 0
m/sec.
Επιπροσθέτως στις παραµετρικές αναλύσεις
θεωρήθηκε, ότι οι όγκοι που ολισθαίνουν,
κινούνται µε γωνιακή ταχύτητα, δηλαδή έχουν
τη δυνατότητα να κυλούν κατά την κίνηση τους
πάνω
στο
διαµορφωµένο
έδαφος
(αναβαθµούς, πρανές) ενώ η αρχική γωνιακή
ταχύτητα είναι ίση µε 0 rad/sec, δεδοµένου ότι
η κατάπτωση ενός τεµάχους ξεκινά χωρίς
περιστροφική µετακίνηση αλλά την αποκτά
κατά την τροχιά του.
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της
παραγράφου
4
έγιναν
αναλύσεις
καταπτώσεων ογκοτεµαχίων για τις τρεις
δυσµενέστερες διατοµές και στο Σχήµα 3
παρουσιάζεται η δυσµενέστερη αυτών που
εµφανίζεται στη διατοµή ΑΑ’ του πρανούς. Οι
αναλύσεις έγιναν µέσω του προγράµµατος
RocFall της Rocscience Inc το οποίο
προσοµοιάζει µε χρήση στατιστικών µεθόδων
τις πιθανές τροχιές των πίπτοντων βραχωδών
τεµαχών από ένα πρανές συνεκτιµώντας τη

µορφολογία
και
τα
τεχνικογεωλογικά
χαρακτηριστικά του πρανούς, καθώς και το
σηµείο έναρξης των καταπτώσεων. Τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων περιέχουν
στοιχεία τόσο για την τιµή και τη θέση
ανάπτυξης της µέγιστης κινητικής ενέργειας
των πίπτοντων τεµαχών, όσο και για το
µέγιστο ύψος αναπήδησής τους στη διάρκεια
της κίνησής τους.
Από την παραµετρική ανάλυση προκύπτει
ότι στο σύνολο των περιπτώσεων η θέση της
αναπτυσσόµενης κινητικής ενέργειας βρίσκεται
κοντά
στην
επαφή
κορηµάτων
και
ασβεστολίθου, ενώ η πλειοψηφία των τεµαχών
είτε καταλήγει όπισθεν του κτιρίου σε περιοχή
που έχει εκσκαφθεί και διευρυνθεί, είτε
καταλήγει έµπροσθεν αυτού.
Ακόµη
η
κινητική
ενέργεια
των
προσπίπτοντων τεµαχών στις διατοµές ΒΒ’ και
ΓΓ’ είναι µικρότερη, όπως φαίνεται στον
Πίνακα 4, και αυτό οφείλεται στη µικρότερη
κλίση
του
πρανούς
αλλά
και
στην
απορρόφηση ενέργειας κατά µήκος των
διαδροµών καταπτώσεων.
Πίνακας 4.
Τιµή κινητικής ενέργειας στις
τρεις διατοµές ελέγχου
Table 4.
Kinetic energy for the three
cross sections
∆ιατοµή
Κινητική ενέργεια (KJ)
Α-Α’
Β-Β’
Γ-Γ’

75
60
33

Με βάση την παραπάνω ανάλυση
καταπτώσεων προκύπτει ότι είναι απαραίτητη
η
τοποθέτηση
συστήµατος
ανάσχεσης
πτώσεων βράχων.
Το απαιτούµενο σύστηµα προσδιορίζεται σε
κάθε θέση ελέγχου µε ταυτόχρονο καθορισµό
του επιθυµητού ποσοστού κάλυψης του
φαινοµένου
κατάπτωσης
βράχων.
Στις
συγκεκριµένες αναλύσεις θεωρήθηκε ότι τα
συστήµατα
συγκράτησης
βραχοπτώσεων
παρουσιάζουν ελαστική συµπεριφορά για
µεγέθη αναπτυσσόµενης ενέργειας έως 90%
της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας του
συστήµατος που προσοµοιώνεται. Για την εν
λόγω
συµπεριφορά
των
συστηµάτων
ανάσχεσης βραχοπτώσεων και προκειµένου
να προσδιοριστεί η τροχιά των επισφαλών
όγκων βραχόµαζας που προσκρούουν επί του
συστήµατος χρησιµοποιήθηκαν συντελεστές
αναπήδησης Rn=0.9 και Rt=0.9. Το Σχήµα 4
παρουσιάζει τη µεταβολή της κινητικής
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ενέργειας κατά µήκος του πρανούς, όπου
επιπλέον στη µέγιστη τιµή της έχει τοποθετηθεί
σύστηµα συγκράτησης, ενώ το Σχήµα 5 την
αθροιστική καµπύλη µεγέθους κινητικής
ενέργειας στη διατοµή ΑΑ όπου προκύπτει ότι
θεωρώντας ως απαιτούµενη πιθανότητα
κάλυψης του φαινοµένου κατάπτωσης βράχων
ίση µε 99%, η απαιτούµενη ικανότητα του
συστήµατος που θα πρέπει να τοποθετηθεί
ανέρχεται στα 75 ΚJ περίπου.

o

o

6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η ανάγκη χρήσης των χώρων πίσω από το
κτίριο των φυσικών λουτρών όπως και η
προστασία αυτού επιβάλλουν τη λήψη
επιπρόσθετων
µέτρων
ανάσχεσης
των
καταπτώσεων. Επιλέχθηκε λοιπόν και µε βάση
την αυξηµένη πιθανότητα αλλαγής προς το
δυσµενέστερο κάποιων παραµέτρων (πχ.
µείωση φυτοκάλυψης, εκτεταµένες εκσκαφές
για διαµόρφωση χώρων πίσω από τα κτίρια)
τα ακόλουθα µέτρα:
o
Χρήση
συστήµατος
ανάσχεσης
καταπτώσεων βράχων µε µέγιστη
ικανότητα
απορρόφησης
κινητικής
ενέργειας 150KJ (λόγω πιθανής
δυσµενούς αλλαγής παραµέτρων) που
αποτελείται από µεταλλικό δικτυωτό
πλέγµα
συγκράτησης
βραχωδών
τεµαχών.
Αυτό
στηρίζεται
σε
µεταλλικούς ορθοστάτες υπό γωνία 750

o

µε την κλίση του φυσικού πρανούς
πακτωµένους επί λωριδωτού θεµελίου
από ωπλισµένο σκυρόδεµα.
Ενεµάτωση όλων των ανοικτών και
διευρυµένων
ασυνεχειών
που
ενδεχοµένως
να
οδηγήσουν
σε
κατάπτωση τεµαχών ιδιαίτερα σε
περίπτωση σεισµικής φόρτισης.
∆υτικότερα της τοµής Α-Α’ προτείνεται
τοποθέτηση µεταλλικού πλέγµατος επί
του πρανούς που θα προστατεύει τις
κλίµακες οι οποίες οδηγούν σε
υψηλότερα σηµεία του πρανούς. Οι
κλίµακες έχουν επηρεασθεί από
πτώσεις
τεµαχών
της
ανάντη
ασβεστολιθικής βραχόµαζας.
Επιπλέον µεταξύ των διατοµών Α-Α’
και Γ-Γ’ προβλέπεται η τοποθέτηση
επιχώµατος στήριξης στον πόδα του
πρανούς (θέση κατά πλάτος τοµής Α-Α’
έως
Β-Β’)
και
εκσκαφή
των
υπαρχόντων υλικών (θέση κατά πλάτος
τοµής Γ-Γ’). Με τις εκσκαφές που
γίνονται στην περιοχή της κατά πλάτος
τοµής Γ-Γ’ θα αποκαλυφθεί µέρος των
γεωϋλικών. Για την προστασία αυτών
από τους παράγοντες αποσάθρωσης
και
διάβρωσης
προτείνεται
η
προστασία
του
διαµορφωµένου
πρανούς µε επικάλυψη µε γεωπλέγµα
και υδροσπορά.

ΘΕΣΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΓΚΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΡΟΧΙΕΣ ΟΓΚΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Σχήµα 3. Πιθανές τροχιές καταπτώσεων ογκοτεµαχών στη διατοµή ΑΑ’
Figure 3. Probable rock paths at section AA’.
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ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα κινητικής ενέργειας ογκοτεµαχίων µετά την πρόσκρουσή τους στο σύστηµα
συγκράτησης στη διατοµή ΑΑ’
Figure 4. Rockfall kinetic energy after the implementation of a barrier.
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Σχήµα 5. Αθροιστική καµπύλη µεγέθους κινητικής ενέργειας στη διατοµή ΑΑ
Figure 5. Cumulative kinetic energy at section AA’.
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καταπτώσεων είναι στα +50m απόλυτο
υψόµετρο.
Η εκδήλωση καταπτώσεων βράχων µπορεί
να προκληθεί υπό συνθήκες σεισµικής
φόρτισης. Συγκεκριµένα για την περιοχή
µελέτης η αρχική ταχύτητα καταπτώσεων
βράχων είναι 0.56m/sec.
Από την παραµετρική ανάλυση προκύπτει
ότι είναι κρίσιµη η επιλογή των παραµέτρων
του
βραχώδους
πρανούς
(γεωτεχνικά
χαρακτηριστικά και γεωµετρία αυτού). Αυτό
γίνεται εµφανές µε βάση την κινητική ενέργεια
πρόσκρουσης των τεµαχών στα τµήµατα του
πρανούς µε διαφορετική κλίση και παρόµοια
φυσικά χαρακτηριστικά.
Η βέλτιστη θέση και η µέγιστη ικανότητα
απορρόφησης
κινητικής
ενέργειας
των
συστηµάτων καθορίζεται µε βάση την
πιθανοτική ανάλυση κάλυψης του φαινοµένου
σε ποσοστό 99%.

Όλα τα προτεινόµενα µέτρα καθώς και η γενική
άποψη της περιοχής παρουσιάζονται στο
Σχήµα 6.
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εξετάζοντας το ανάντη των φυσικών
∆ηµοτικών
Λουτρών
Λουτρακίου
ασβεστολιθικό φυσικό πρανές µε µέσο ύψος
80m, διαπιστώνεται ότι στο δυτικό τµήµα
παρουσιάζονται προβλήµατα καταπτώσεων.
Προκειµένου να γίνει η παραµετρική ανάλυση
εκτιµήθηκαν τόσο το βάρος και ο όγκος
τεµαχών, όσο και η αρχική θέση εκκίνησης ως
προς το ύψος του πρανούς µε ή χωρίς
σεισµική διέγερση, όπως επίσης και ο
τερµατισµός κατάπτωσης σχετικά µε την
αστική ανάπτυξη.
∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη στη βραχόµαζα
δύο κύριων συστηµάτων ασυνεχειών που
καθορίζουν πιθανούς όγκους τεµαχίων βράχου
από 0.2 m3 έως 3.3 m3 µε µέση τιµή 1.0 m3
περίπου, ενώ το πιθανό ύψος εκκίνησης

ΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ
Γ

Α
Β

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ∆ΙΚΤΥ
ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΘΕΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

Α

ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Β

Γ

Σχήµα 6. Απόσπασµα οριζοντιογραφίας πρανούς
Figure 6. Plan view of the slope
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