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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα συµπεράσµατα από την παρακολούθηση µε
αποκλισιόµετρα φυσικών και τεχνητών πρανών της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2000-2005.
Αναφέρεται η διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και αξιολόγησης των δεδοµένων µε ιδιαίτερη
έµφαση στα προβλήµατα µετρήσεων που αντιµετωπίστηκαν. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία από
την αξιολόγηση των µετρήσεων µε αναφορά στις γενικές γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν
κατά µήκος της χάραξης της Οδού. ∆ίνονται ενδεικτικά παραδείγµατα θέσεων παρακολούθησης
από τον δυτικό τοµέα της Οδού και επισηµαίνεται η συσχέτιση των εδαφικών µετακινήσεων µε τη
στάθµη του υπόγειου νερού και τη βροχόπτωση.
ABSTRACT : This paper presents the conclusions of monitoring with inclinometers of natural and
man-made slopes along Egnatia Highway during the period 2000 – 2005. The data collection,
processing and evaluation procedure is reported with particular emphasis on the measurement
problems encountered. The basic conclusions from the evaluation of measurements are presented
and discussed with reference to the general geological conditions along the alignment of the
Highway. Indicative examples of monitoring sites located in the west section of the Highway are
given and the relationship of ground displacements with groundwater level and precipitation is
pointed out.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εγνατία Οδός έχει µήκος 680 χλµ και
συνδέει το λιµάνι της Ηγουµενίτσας µε το
τελωνείο Κήπων Αλεξανδρούπολης (Σχ. 1). Η
χάραξη της οδού διέρχεται µέσα από
ανοµοιόµορφες γεωλογικές συνθήκες καθώς
διασχίζει όλες τις γεωτεκτονικές ζώνες που
εµφανίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλο
µέρος της χάραξης διασχίζει έντονο µορφολογικό ανάγλυφο µε αποτέλεσµα κατά θέσεις
να προκύπτουν εδαφικά και βραχώδη πρανή
σηµαντικού ύψους που σχετίζονται µε
ορύγµατα, θέσεις θεµελίωσης γεφυρών και
στόµια σηράγγων. Κατά τη φάση µελέτης των
επιµέρους τµηµάτων της οδού προέκυψε η
ανάγκη παρακολούθησης των συνθηκών

ευστάθειας σε ορισµένες από τις παραπάνω
θέσεις είτε προληπτικά είτε επειδή διαπιστώθηκαν ενδείξεις εδαφικών µετακινήσεων.
Η Οµάδα Παρακολούθησης Γεωτεχνικών
Οργάνων (ΟΠΓΟ) της ΕΟΑΕ συστάθηκε τον
Ιούλιο 2000 µε σκοπό την συλλογή,
επεξεργασία και αξιολόγηση των µετρήσεων
ώστε να χρησιµοποιηθούν από τους µελετητές
της ‘Εγνατία Οδός Α.Ε.’ (ΕΟΑΕ) στα πλαίσια
της γεωλογικής – γεωτεχνικής µελέτης των
έργων. Η παρακολούθηση των συνθηκών
αστάθειας των πρανών έγινε µε τη χρήση
κυρίως κατακόρυφων αποκλισιοµέτρων συχνά
σε συνδυασµό µε άλλα όργανα. Τα
αποτελέσµατα των µετρήσεων επέτρεψαν την
εξακρίβωση των προβληµατικών περιοχών,
την παρακολούθηση της συµπεριφοράς τους
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και τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών
της αστάθειας (βάθος, κατεύθυνση, ταχύτητα
κλπ). Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν για
την λήψη αποφάσεων σχετικά µε την αλλαγή
χάραξης της οδού, όπου αυτό ήταν δυνατό, ή
στην
επιλογή
κατάλληλων
µέτρων
σταθεροποίησης.
2. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι θέσεις παρακολούθησης επιλέχθηκαν µε
βάση τα αποτελέσµατα της γεωλογικής
αναγνώρισης. Εκτός από αποκλισιόµετρα, σε
όλες τις θέσεις εγκαταστάθηκαν πιεζόµετρα
(ανοιχτού ή κλειστού τύπου) ενώ σε επιλεγµένες θέσεις εγκαταστάθηκαν και επιφανειακοί
µάρτυρες
µικροµετακινήσεων
ώστε
να
προκύψει µια ολοκληρωµένη αποτίµηση των
συνθηκών ευστάθειας (Papatolios et al, 2004).
Σε ορισµένες θέσεις το δίκτυο παρακολούθησης συµπληρώθηκε µε µηκυνσιόµετρα,
ρωγµόµετρα, κυψέλες αγκυρίων κ.λ.π.
Οι περισσότερες θέσεις παρακολούθησης
βρίσκονται στο δυτικό τµήµα (ΗγουµενίτσαΠαναγιά) της Εγνατίας οδού (Σχ. 1) Το
γεγονός αυτό οφείλεται στον συνδυασµό
δυσµενών γεωµορφολογικών, γεωλογικών και
υδρολογικών παραγόντων.

που έχουν αποδοθεί σε κυκλοφορία.
Πίνακας 1. Θέσεις παρακολούθησης, 2000 –2005.
Table 1. Monitoring locations, 2000-2005.
Θέση παρακολούθησης

Αριθµός
θέσεων

Κατολισθήσεις
Ορύγµατα
Eπιχώµατα
Πρανή θεµελίωσης
γεφυρών
Στόµια σηράγγων/C&C
Σύνολο

10
10
4
9

Εγκατεστηµένα
αποκλισιόµετρα
177
62
14
24

13
46

54
331

3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
3.1 ∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων
Το σύστηµα µέτρησης αποκλισιοµέτρων
αποτελείται
από
ειδικό
σωλήνα
που
εγκαθίσταται στο έδαφος και τον φορητό
εξοπλισµό λήψης και καταγραφής των
µετρήσεων (βολίδα, καλώδιο σύνδεσης,
καταγραφικό). Ο αποκλισιοµετρικός σωλήνας
τοποθετείται µέσα σε γεώτρηση και το διάκενο
µεταξύ του σωλήνα και των τοιχωµάτων της
γεώτρησης πληρώνεται µε ένεµα κατάλληλης
σύνθεσης ώστε ο σωλήνας να παρακολουθεί
τις εδαφικές µετακινήσεις (Φωτ. 1).

Οι θέσεις παρακολούθησης συµπεριέλαβαν
αναγνωρισµένες κατολισθήσεις σε φυσικά
πρανή αλλά και πρανή υψηλών ορυγµάτων και
επιχωµάτων, πρανή θεµελίωσης γεφυρών, και
πρανή σε στόµια σηράγγων. Ο Πίνακας 1
συνοψίζει τα εγκατεστηµένα αποκλισιόµετρα
ανά είδος έργου κατά την περίοδο 2000 –
2005. Τα περισσότερα από αυτά µετρήθηκαν
και αξιοποιήθηκαν κατά τη φάση µελέτης. Στην
παρούσα φάση η Οµάδα παρακολουθεί θέσεις
στις οποίες απαιτείται επιβεβαίωση των
παραδοχών της µελέτης (φάση κατασκευής),
της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αποκατάστασης της ευστάθειας (µετά την κατασκευή)
και προληπτικά ορισµένες θέσεις σε τµήµατα

2m

Σχήµα1.Εγνατία οδός και θέσεις παρακ/θησης
Figure1.Egnatia odos and monitoring locations

Φωτογραφία1. Παραµόρφωση σωλήνα
αποκλισιοµέτρου
Photograph 1. Inclinometer tube deformation
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Πριν από την πραγµατοποίηση µιας
µέτρησης, ελέγχεται ο αποκλισιοµετρικός σωλήνας µε χρήση ψευδοβολίδας. Οι µετρήσεις
λαµβάνονται ανά µισό µέτρο βάθους και
πραγµατοποιούνται σε 2 αντίθετες κατευθύνσεις µε σκοπό την εξάλειψη συστηµατικών
σφαλµάτων. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο
καταγραφικό και µετά την ολοκλήρωση της
µέτρησης (πριν την αποµάκρυνση) εκτελείται
ένας στατιστικός έλεγχος για τον εντοπισµό
τιµών εκτός αποδεκτών ορίων ώστε αν
χρειαστεί να επαναληφθεί η µέτρηση. Για κάθε
εγκατάσταση
διατηρείται
µητρώο
όπου
καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία. Σε
κάθε εγκατεστηµένο όργανο που ξεπερνάει τα
30 µέτρα βάθος γίνονται και µετρήσεις για τον
έλεγχο της αξονικής παραµόρφωσης της
σωλήνωσης (στρέψη). Επειδή τα κατακόρυφα
αποκλισιόµετρα µετράνε µόνο την οριζόντια
συνιστώσα της κίνησης, σε θέσεις όπου
αναµένονται
σηµαντικές
καθιζήσεις
η
εγκατάσταση του οργάνου γίνεται µε ειδικής
µορφής σωληνώσεις (τηλεσκοπικού τύπου) και
µε µεταλλικά κολάρα τα οποία ανιχνεύονται µε
ειδικό εξοπλισµό για την παρακολούθηση της
εξέλιξης των καθιζήσεων.
Η συχνότητα των µετρήσεων καθορίζεται
από τις συνθήκες της κάθε περιοχής, την
επικινδυνότητα της θέσης και την φάση
υλοποίησης του έργου (µελέτη, κατασκευή,
λειτουργία) και κυµαίνεται από µία φορά την
εβδοµάδα µέχρι µία φορά τον χρόνο.

αξιολόγησης των µετρήσεων λαµβάνονται
υπόψη στην διαµόρφωση του γεωλογικού –
γεωτεχνικού µοντέλου της περιοχής µελέτης
που
χρησιµοποιείται
στο
γεωτεχνικό
σχεδιασµό.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4.1 Συνοπτικά αποτελέσµατα και γεωλογία
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την κατανοµή των
θέσεων παρακολούθησης ανά γεωτεκτονική
ζώνη και είδος έργου κατά µήκος της Εγνατίας
οδού κατά την περίοδο 2000-2005. Όπως
διαπιστώνεται οι ανάγκες παρακολούθησης
ήταν µεγάλες κυρίως στον ∆υτικό τοµέα της
Εγνατίας (Ηγουµενίτσα-Παναγιά) και συγκεκριµένα στην Ιόνιο ζώνη (φλύσχης και ανθρακικά
πετρώµατα), στην ζώνη της Πίνδου (κυρίως
τεκτονισµένος
φλύσχης)
και
στην
Υποπελαγονική (οφιόλιθοι και συνοδά ιζήµατα
βαθιάς θάλασσας).
Πίνακας 2. Θέσεις παρακολούθησης και
γεωτεκτονικές ζώνες.
Table 2. Monitoring locations and geotectonic
zones.
Υποπελα Μεσ. Πελαγ/κή- Σερβοµα
Ροδόπη
γονική Αύλακα Αλµωπία κεδονική

Ιόνιος

Πίνδος

Επιχώµατα

2

1

Γέφυρες

1

2

2

Ορύγµατα

4

1

2

Κατολισθήσεις

5

3

2

Σήραγγες/C&C

3

3

3

1

4

2

2

1

1

1

3.2 Επεξεργασία δεδοµένων - Αξιολόγηση
Η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε τη
χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισµικού (Slope
Indicator, 1997). Για κάθε όργανο παράγονται
βασικά γραφήµατα τοπικών και αθροιστικών
µετακινήσεων (incremental and cumulative
displacements), τοπικών και αθροιστικών
αποκλίσεων (incremental and cumulative
deviations) και αλγεβρικών αθροισµάτων
ζευγών µέτρησης (checksums) µε τη βοήθεια
των οποίων εντοπίζονται πιθανά σφάλµατα
εγκατάστασης και µέτρησης, αναγνωρίζονται
τυχόν ζώνες µετακίνησης και υπολογίζονται οι
τιµές των χαρακτηριστικών στοιχείων τους
(βάθος, µέγεθος, διεύθυνση, ταχύτητα της
κίνησης κ.λ.π.)
Σε
κάθε
περιοχή
παρακολούθησης
συναξιολογούνται τα αποτελέσµατα από όλα
τα
εγκατεστηµένα
αποκλισιόµετρα
και
συσχετίζονται µε τα δεδοµένα µετρήσεων
άλλων οργάνων (πιεζοµετρικά, γεωδαιτικά,
βροχοµετρικά κλπ.). Τα συµπεράσµατα της
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Από τις 46 θέσεις παρακολούθησης
(Πίνακας 2) στις 24 από αυτές διαπιστώθηκαν
µετακινήσεις από τις οποίες 14 (58%)
σχετίζονται µε την παρουσία φλύσχη στις
γεωτεκτονικές ζώνες Ιονίου και Πίνδου, 4
(17%) µε οφιόλιθους της Υποπελαγονικής και
5 (21%) µε τεκτονισµένους γνευσίους της
Σερβοµακεδονικής.
Στην Υποπελαγονική ζώνη τα προβλήµατα
εντοπίζονται σε περιοχές επώθησης των
οφιολίθων επί του φλύσχη αλλά και όπου οι
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οφιόλιθοι είναι έντονα τεκτονισµένοι και βαθιά
αποσαθρωµένοι. Αναφορικά µε τους (συχνά
σχιστοποιηµένους) γνευσίους της Σερβοµακεδονικής αλλά και της Πελαγονικής,
Αλµωπίας και Ροδόπης, τα προβλήµατα
σηµαντικής αστάθειας συνδέονται µε την
τοπική παρουσία ευρέων τεκτονικών ζωνών
διάρρηξης και διάτµησης και πυκνού δικτύου
απλιτικών φλεβών που αποδοµούν και µε την
συνεπικουρία της βαθιάς αποσάθρωσης
εδαφοποιούν το πέτρωµα.
Πολλά φαινόµενα αστάθειας εντοπίστηκαν
σε
µισγάγγειες
λόγω
της
δυσµενούς
µορφολογίας,
της
εξασθένησης
των
γεωλογικών σχηµατισµών από την διάβρωση,
της παρουσίας σηµαντικού πάχους χαλαρών
υλικών και της αρνητικής επίδρασης του
επιφανειακού και υπόγειου νερού.
Οι περισσότερες θέσεις κατολισθήσεων
αποτελούν
παλαιές
κατολισθήσεις
σε
κατάσταση ισορροπίας που όπως παρατηρήθηκε διαταράσσεται από
την εποχιακή
ανύψωση της στάθµης του υπόγειου νερού
(Παπατόλιος, 2005). Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της παρακολούθησης, το
µέγιστο βάθος µετακίνησης κυµαίνεται από 14
έως 38 µέτρα (Μ.Ο: 26.6m) και οι µέγιστες
ταχύτητες στη ζώνη µετακίνησης από 1.5 έως
10 mm/µήνα (M.O: 5.1mm/µήνα). Οι µέγιστες
ταχύτητες
συνήθως καταγράφονται την
περίοδο Φεβρουαρίου – Μαρτίου.
Στις περιοχές όπου αναγνωρίστηκαν
σηµαντικές κατολισθήσεις σε φυσικά πρανή
έγινε τροποποίηση της χάραξης για την
αποφυγή τους. Ωστόσο, σε ορισµένες θέσεις
όπου αυτό δεν ήταν δυνατό υιοθετήθηκαν
µέτρα αποκατάστασης της ευστάθειας (κυρίως
αντίβαρα, πασσαλότοιχοι και εκτεταµένες
αποστραγγίσεις).

πρανές. Το Σχήµα 2 παρουσιάζει θέσεις
αποκλισιοµέτρων (σειρά Β) και τα ανύσµατα
µετακινήσεων καθώς και µία σχηµατική
γεωλογική διατοµή στα δυτικά της περιοχής. Η
εξέλιξη της µετακίνησης µε τον χρόνο
παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήµα 3 ενώ η
σχέση της µε τη διακύµανση της στάθµης του
υπόγειου νερού και την βροχόπτωση στο Σχ 4.
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Σχήµα 2. Ανύσµατα µετακινήσεων (άνω) και
σχηµατική γεωλογική διατοµή (κάτω).
Figure 2. Displacement vectors (above) and
schematic geological section (below).

4.2 Ενδεικτικές περιοχές παρακολούθησης
Η θέση παρακολούθησης Πρινότοπα βρίσκεται
κοντά στο Μικρό Περιστέρι Ιωαννίνων στο
βόρειο πρανές της κοιλάδας του π.
Μετσοβίτικου. Στην περιοχή έχει εγκατασταθεί
δίκτυο παρακολούθησης που περιλαµβάνει
αποκλισιόµετρα, πιεζόµετρα, επιφανειακούς
µάρτυρες και βροχόµετρο. Γεωλογικά η
περιοχή δοµείται κυρίως από φλύσχη της
Ιονίου ζώνης (εναλλαγές ιλυολίθων, ψαµµιτών,
κροκαλο-παγών)
που
καλύπτεται
από
υπερκείµενα κολλούβια και ολισθηµένα υλικά
πάχους 10-30µ.
Τα
αποτελέσµατα
των
µετρήσεων
αποκάλυψαν ενεργές µετακινήσεις στο φυσικό

Σχήµα 3. Αθροιστική µετακίνηση στο αποκλισιόµετρο Ν8 και εξέλιξη µε το χρόνο.
Figure 3. Cumulative displacement of
inclinometer N8 and development with time.
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Η λύση που τελικά επιλέχθηκε για τη
σταθεροποίηση της συγκεκριµένης περιοχής
είναι
συνδυασµός
εκτεταµένων
µέτρων
αποστράγγισης και αντιστήριξης.
Το δεύτερο παράδειγµα (θέση Μαλακάσι,
παράκαµψη Κατάρας) βρίσκεται σε περιοχή
επώθησης των οφιολίθων στο φλύσχη και
αποτελεί
τυπικό
παράδειγµα
ασταθούς
µισγάγγειας (Σχ. 6). Στην περιοχή διαπιστώθηκε µετακίνηση µέγιστου βάθους 14m µε έντονο
εποχιακό χαρακτήρα και µέγιστη ταχύτητα
6mm/µήνα. Η κίνηση αφορά επιφανειακό
µανδύα υλικών. Η διέλευση από την περιοχή
θα γίνει µε γέφυρα ειδικής θεµελίωσης και θα
εφαρµοστούν µέτρα αποστράγγισης για την
σταθεροποίηση της περιοχής.

Σχήµα 4. Αθροιστική βροχόπτωση και εδαφική
µετακίνηση µε τον χρόνο (άνω). Μηνιαία
βροχόπτωση και πιεζοµετρική στάθµη (κάτω).
Figure 4. Cumulative precipitation and ground
displacement with time (above). Monthly
precipitation and piezometric level (below).
Οι διευθύνσεις µετακίνησης προέκυψαν µετά
την διόρθωση του σφάλµατος λόγω αξονικής
παραµόρφωσης της σωλήνωσης. Χαρακτηριστικές µετρήσεις της αξονικής παραµόρφωσης (στρέψη) σε σχέση µε την κύρια διεύθυνση
µέτρησης παρουσιάζονται στο Σχήµα 5.

άξονας Οδού

Σχήµα 6. Μορφολογία και θέσεις οργάνων
Figure 6. Morphology and instruments
5. ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ –
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
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Σχήµα 5. Αξονική παραµόρφωση σωλήνωσης
Figure 5. Angle of twist deformation of
inclinometer tubes (N-series of instruments).

Τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν
κατά την παρακολούθηση των αποκλισιοµέτρων αφορούν προβλήµατα εγκατάστασης
του αποκλισιοµετρικού σωλήνα και σφάλµατα
µέτρησης τα οποία συνοψίζονται στους
Πίνακες 3 και 4.
Η µεγάλη απόκλιση από την κατακόρυφο
είναι πιθανή αιτία για δηµιουργία σφαλµάτων
ειδικά όταν δεν χρησιµοποιείται αυστηρά η ίδια
βολίδα (µεγιστοποίηση των σφαλµάτων
στροφής αισθητήρα). Πολλοί κατασκευαστές
(Slope Indicator, Soil Instruments κ.α.)
συνιστούν µία µέγιστη απόκλιση 3 µοιρών για
εγγυηµένα αποτελέσµατα. Συνιστάται η
εγκατάσταση των αποκλισιοµέτρων να γίνεται
µε ισχυρά γεωτρύπανα και κατάλληλο
εξοπλισµό
(η
χρήση
Wagon-drill
δεν
ενδείκνυται) και από εξειδικευµένο προσωπικό.
Επίσης απαιτείται οι µετρήσεις να εκτελούνται

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

5

πάντα µε τον ίδιο εξοπλισµό ο οποίος οφείλει
να ελέγχεται συχνά ενώ κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων πρέπει να ελέγχονται και
οι τοπικές αποκλίσεις από την κατακόρυφο
(incremental deviations).
Οι σωλήνες των αποκλισιοµέτρων είναι
πιθανό να παρουσιάζουν παραµόρφωση κατά
την διεύθυνση του άξονά τους. Αυτό µπορεί να
παρουσιαστεί αν πριν την εγκατάσταση τα
τµήµατα των σωλήνων εκτίθενται στον ήλιο και
σε άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά
συχνότερη αιτία είναι κατασκευαστική ατέλεια
των σωληνώσεων. Στην πρώτη περίπτωση η
αξονική παραµόρφωση παρουσιάζει τυχαία
διασπορά
επηρεάζοντας
κυρίως
τον
υπολογισµό του µέτρου παραµορφώσεων,
ενώ στην δεύτερη εµφανίζει σταθερή
παραµόρφωση ανά µέτρο µήκους µε
αποτέλεσµα την λανθασµένη εκτίµηση της
διεύθυνσης κίνησης ειδικά όταν αυτή
εµφανίζεται σε µεγάλο βάθος. Η λύση στο
πρόβληµα είναι η προµήθεια υψηλής
ποιότητας υλικών, η τήρηση των κανόνων
αποθήκευσης και εγκατάστασης και η
διόρθωση µε καταγραφή της αξονικής
παραµόρφωσης κάθε αποκλισιοµέτρου µε
ειδικό σύστηµα µέτρησης, ειδικά σε όργανα
που ξεπερνούν τα 40 µέτρα βάθος.
Τα
συχνότερα
προβλήµατα
σε
εγκατεστηµένα αποκλισιόµετρα οφείλονται
στην ύπαρξη διάκενων ανάµεσα στη
σωλήνωση και στο έδαφος. Το γεγονός αυτό
συνήθως προκαλεί έντονες παραµορφώσεις
(φαινόµενες µετακινήσεις) που παρουσιάζονται
µε χαρακτηριστικές µορφές στα αντίστοιχα
γραφήµατα κατά την επεξεργασία των
µετρήσεων. Η ύπαρξη των διάκενων συχνά
προκαλεί την αδυναµία σταθεροποίησης του
εξαιρετικά ευαίσθητου οργάνου και την
προβληµατική λήψη µετρήσεων. Η αξιολόγηση
των γραφηµάτων δυσχεραίνεται όχι µόνο από
την πιθανή λανθασµένη ερµηνεία των
εµφανιζόµενων παραµορφώσεων αλλά και
από την δυσκολία εντοπισµού τυχόν κινήσεων
λόγω της µεγάλης σχετικής κλίµακας των
παραµορφώσεων λόγω κενών, φαινόµενο που
µεγιστοποιείται όταν η ζώνη κίνησης συµπίπτει
µε αυτή της εµφάνισης του προβλήµατος. Για
την αποφυγή δηµιουργίας κενών, κατά την
εγκατάσταση η ενεµάτωση της γεώτρησης
πρέπει να γίνεται µε πίεση από κάτω προς τα
πάνω µε κατάλληλη διάταξη. Ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται και στην αξιολόγηση για
την αναγνώριση του προβλήµατος.
Άλλο πρόβληµα εγκατάστασης µπορεί να
εµφανιστεί στις συνδέσεις των σωληνώσεων,

οι οποίες αν δεν κατασκευαστούν σωστά και
µε την προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή
µεθοδολογία (πριτσίνια, ειδική κόλλα), τότε το
µεγάλο βάρος των υποκείµενων τεµαχίων ή
και οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται
σε αυτές λόγω της άνωσης (βλ. παρακάτω),
µπορεί να επιφέρουν την ατελή επαφή των
σωληνώσεων. Αποτέλεσµα αυτού µπορεί να
είναι η διαφυγή της βολίδας από τους οδηγούς
της σωλήνωσης ή η παραγωγή σφαλµάτων
όταν η µέτρηση λαµβάνεται στη θέση του
διάκενου (Σχ.7α).
Οι απότοµες κάµψεις (µεταβολές καµπυλότητας) στη σωλήνωση του αποκλισιοµέτρου
(Σχ.7β) είναι φαινόµενο µε πολλές αρνητικές
επιπτώσεις. Μπορεί να αποφέρει την πρόωρη
φραγή στο όργανο ακόµα και µε µικρή
επιπλέον παραµόρφωση, µειώνει την ακρίβεια
των αποτελεσµάτων, δυσχεραίνει την καλή
ενεµάτωση της γεώτρησης και πολύ συχνά
αναγκάζει την βολίδα να διαφεύγει από τους
οδηγούς της σωλήνωσης. Πιθανές αιτίες
µπορεί να είναι είτε ο εξοπλισµός και η
διαδικασία διάνοιξης της γεώτρησης είτε η
επιλογή µεγάλης διαµέτρου γεώτρησης σε
συνδυασµό µε µη χρήση µέτρων αντιστάθµισης της άνωσης κατά την ενεµάτωση.
α

β

Σχήµα 7 Γράφηµα αλγεβρικών αθροισµάτων
ζευγών µέτρησης (α) και προφίλ σωλήνωσης
µε έντονες κάµψεις(β).
Figure 7 Checksums (a) and cumulative deviation of a deformed inclinometer tube (b).
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∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι η βολίδα αδυνατεί να
διέλθει από τον σωλήνα όταν η παραµόρφωσή
του υπερβεί ένα όριο το οποίο εξαρτάται από
την διάµετρο της σωλήνας και το εύρος της
ζώνης µετακίνησης ή παραµόρφωσης και
γενικά κυµάνθηκε από 60 µέχρι 100mm. Στην
Φωτογραφία 2 διακρίνεται η στένωση της
σωλήνας µετά από εδαφική µετακίνηση.

Φωτογραφία 2. Παραµόρφωση σωλήνα
Photograph 2. Tube deformation
Κατά την περίοδο παρακολούθησης 20002005 υπήρξαν αρκετά συµβάντα βανδαλισµού,
όπως καταστροφή κεφαλής γεώτρησης, φραγή
σωλήνα λόγω ρίψης αντικειµένων κ.λ.π.
Ωστόσο υπήρξε και περίπτωση αλλοίωσης των
Πίνακας 3. Προβλήµατα εγκατάστασης
Table 3. Installation problems
Πρόβληµα
Μεγάλη απόκλιση από την
κατακόρυφο (>3ο )
Αξονική παραµόρφωση (στρέψη)
αποκλισιοµετρικού σωλήνα

αποτελεσµάτων όπως φαίνεται στο Σχήµα 8α
όπου, όπως αποδείχθηκε, η εµφανιζόµενη ως
µετακίνηση παραµόρφωση σε βάθος 78 m
προκλήθηκε από παρουσία αντικειµένου στο
συγκεκριµένο βάθος.
Τα σφάλµατα µέτρησης συνοψίζονται στον
Πίνακα 4. Η ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων
προϋποθέτει εξειδικευµένο προσωπικό και
τήρηση των προδιαγραφών µέτρησης (ASTM,
ISRM). Ωστόσο, για τα λάθη τα οποία δεν
µπορούν να αποφευχθούν και είναι εκτός
αποδεκτών ορίων, υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου και διόρθωσης µε µαθηµατικές
µεθόδους (Mikkelsen, 2004).
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η ακρίβεια
µέτρησης των αποκλισιοµέτρων είναι περίπου
6mm ανά 25m βάθους ενώ για µία
µεµονωµένη µέτρηση η ακρίβεια φτάνει τα
0.2mm. Επισηµαίνεται όµως, ότι τα σφάλµατα
µέτρησης επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την
εκτίµηση των αθροιστικών µετακινήσεων και
για τον λόγο αυτό η αξιολόγηση και οι
υπολογισµοί θα πρέπει να εστιάζουν σε
συγκεκριµένες τοπικές ζώνες εκδήλωσης της
µετακίνησης. Η ποιότητα των αποτελεσµάτων
και ιδιαίτερα η ευκρίνεια της µεθόδου εξαρτάται
και από το βήµα µέτρησης το οποίο συνιστάται
να λαµβάνεται ίσο µε το µήκος της βολίδας.

Επεξήγηση

Εργοστασιακή ή λόγω
κακής µεταχείρισης

Ελλιπής πλήρωση µε ένεµα της
Κακή ενεµάτωση
σωλήνωσης του αποκλισιοµέτρου Τοπικές διαφυγές
Προβληµατικές συνδέσεις (µούφες) Λύση της συνέχειας του
σωλήνα
Υπερβολικές κάµψεις του σωλήνα
Ανεπαρκής πάκτωση πυθµένα

Σύσταση
Εγκατάσταση µε κατάλληλο εξοπλισµό.
Χρήση του ίδιου εξοπλισµού µέτρησης.
Καλή ποιότητα υλικών
Προσεκτική µεταχείριση/αποθήκευση
Μέτρηση της αξονικής παραµόρφωσης και
διόρθωση
Σωστή εγκατάσταση
Αναγνώριση προβλήµατος
Σωστή εγκατάσταση
Αναγνώριση προβλήµατος
Σωστή εγκατάσταση
Αναγνώριση προβλήµατος
Αναγνώριση σταθερού υποβάθρου
Γεωδαιτική µέτρηση κεφαλής

Πίνακας 4 Σφάλµατα µέτρησης
Table 4 Measurement errors
Σφάλµα
Χονδροειδή λάθη
Συστηµατικά σφάλµατα

Τυχαία σφάλµατα

Επεξήγηση
Λάθη του χειριστή (π.χ. λάθη
τοποθέτησης βολίδας)
∆ιαφορές στο σηµείο αναφοράς
Μηδενικής θέσης (zero-drift)
Ευαισθησίας (sensitivity)
Στροφής αισθητήρα (rotation)
Βάθους µέτρησης (depth error)

Σύσταση
Εξειδικευµένο προσωπικό
Τήρηση προδιαγραφών µέτρησης
Τήρηση προδιαγραφών µέτρησης
Έλεγχος βαθµονόµησης οργάνου
Αναγνώριση και διόρθωση
Έλεγχος αλγεβρικών αθροισµάτων ζευγών
µέτρησης, επανεκτέλεση µέτρησης
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Η αναγνώριση των παραπάνω σφαλµάτων δεν
είναι πάντα εύκολη αφού όλα τα σφάλµατα
εµφανίζονται στα γραφήµατα σαν µετακινήσεις.
Για παράδειγµα το Σχήµα 8β παρουσιάζει το
διάγραµµα αθροιστικής µετακίνησης σε ένα
αποκλισιόµετρο πριν και µετά τη διόρθωση του
σφάλµατος µηδενικής θέσης (zero-drift).
α

β

σχετίζονται µε την παρουσία τεκτονισµένου και
αποσαθρωµένου φλύσχη, οφιολίθων και
γνευσίων σε συνδυασµό µε δυσµενείς
υδρολογικές συνθήκες. Σε αυτές τις περιοχές
είναι σκόπιµη η µακροπρόθεσµη προληπτική
παρακολούθηση των πρανών κατά τη φάση
λειτουργίας µε αυτόµατο δίκτυο παρακολούθησης (αποκλισιόµετρα, πιεζόµετρα κλπ) ώστε
να καταγράφεται η συµπεριφορά τους κατά την
υγρή κυρίως περίοδο και η απόκρισή τους σε
έντονες και µεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις ή
άλλες εξωτερικές φορτίσεις (π.χ. σεισµοί).
7. Ευχαριστίες

Σχήµα 8 Σφάλµατα µε εµφάνιση κίνησης
Figure 8 Errors with displacement appearance.
Αφού επιτευχθεί η αναγνώριση και κατά το
δυνατό η διόρθωση των σφαλµάτων εκτιµάται
η ύπαρξη µετακίνησης. Αναγνωρίζονται ζώνες
παραµόρφωσης του σωλήνα που µπορεί να
σχετίζονται µε µετακινήσεις και ελέγχονται αν
τηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά µιας
πραγµατικής
εδαφικής
µετακίνησης.
Η
µετακίνηση που ελέγχεται θα πρέπει να είναι
κινηµατικά δυνατή και η µορφή της να
συµφωνεί µε τις γεωλογικές και γεωτεχνικές
συνθήκες της περιοχής. Η υπολογιζόµενη
µετακίνηση πρέπει επίσης να παρουσιάζει
εξέλιξη µε σχετικά σταθερή διεύθυνση και να
συµφωνεί µε τυχόν στοιχεία από άλλα όργανα
παρακολούθησης που έχουν εγκατασταθεί
στην περιοχή (γειτονικά αποκλισιόµετρα,
µάρτυρες µετακίνησης κ.λ.π.).
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρακολούθηση της ευστάθειας των
πρανών της Εγνατίας Οδού µε αποκλισιόµετρα
από την ΟΠΓΟ της ΕΟΑΕ, κατά την περίοδο
2000-2005 σε αρκετές περιπτώσεις βοήθησε
στη βελτιστοποίηση της χάραξης της οδού και
στη µελέτη µέτρων αποκατάστασης των
συνθηκών ευστάθειας. Τα περισσότερα
προβλήµατα αστάθειας που εντοπίστηκαν
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