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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Περιγράφεται η κατολίσθησης της Νεµέας που συνέβη στις αρχές του έτους 2003
αποκόπτοντας τµήµα της Ε.Ο Κορίνθου – Τριπόλεως µήκους 150m περίπου και κινητοποιώντας
εδαφική µάζα της τάξεως των 400.000m3. Παρουσιάζονται τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία
της περιοχής και αναλύεται ο µηχανισµός της αστοχίας και οι αιτίες ενεργοποίησης. Περιγράφονται
επίσης τα µέτρα σταθεροποίησης, που συνίστανται στη διευθέτηση της ροής του υποκείµενου
ρέµατος µέσω θολωτού οχετού, στην κατασκευή σταθεροποιητικού επιχώµατος ποδός µε σύστηµα
στραγγιστήριων βάσης και στην διευθέτηση της επιφανειακής απορροής των όµβριων υδάτων.
ABSTRACT : The Nemea landslide took place at the beginning of the year 2003, disrupting a
150m long section of the new Korinth – Tripolis highway. The landslide involved the mobilization of
some 400.000m3 of soil. Geological and geotechnical data of the area are presented and the
trigger mechanism of the landslide is described. Moreover, the remedial measures are presented
which involved the routing of the seasonal stream through a culvert, the construction of a toe
stabilizing berm with base drainage and the control of the surface runoff.
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στις 8-2-2003 κατόπιν έντονων και παρατεταµένων βροχοπτώσεων συνέβη περί τη Χ.Θ.
123.000 της Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου – Τριπόλεως κατολίσθηση προκαλώντας τη διακοπή
της συγκοινωνίας (Φωτ. 1 & 2, Σχήµα 1). Το αποκοµµένο µήκος της Ε.Ο. ήταν περίπου
150m. H απόσταση του καθρέπτη από τον πόδα της κατολίσθησης ήταν της τάξεως των
180m κινητοποιώντας εδαφική µάζα περίπου
400.000m3, µεγίστου βάθους 34m, σε µια έκταση 35 στρεµµάτων περίπου. Η µέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη καταγεγραµµένη µετακίνηση ήταν της τάξεως των 4.0m.
Οι πρώτες µικροκαθιζήσεις στο οδόστρωµα
της Ε.Ο. είχαν παρατηρηθεί το έτος 1995 και
αρχικά αποδόθηκαν σε συνίζηση του επιχώµατος που επιδιορθώνετο µε διαδοχικές ασφαλτικές επαλείψεις του οδοστρώµατος κυκλοφορί-

ας. Ωστόσο η εξέλιξη των µετακινήσεων συνεχίσθηκε προκαλώντας στα τέλη του έτους 1998
i) παραµορφώσεις των µεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας στον άξονα της Ε.Ο. και στην κατάντη πλευρά µε εκτιµώµενη µετατόπιση περίπου 25-30cm, ii) ρωγµατώσεις στο οδόστρωµα της τάξεως των 8.0cm και ανωµαλίες της

Καθρέπτης κατολίσθησης

Φωτογραφία 1. Άποψη κατολίσθησης.
Photograph 1. Landslide view.

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

1

Βοηθητική οδός
Ε.Ο

Καθρέπτης κατολίσθησης

Φωτογραφία 2. : Άποψη της κατολίσθησης προς τα κατάντη.
Photograph 2. Downstream view of the landslide
επιφάνειάς του iii) θραύσεις στο φυσικό πρανές κατάντη του επιχώµατος µε άλµα της τάξεως των 30cm, iv) εδαφικές ρωγµατώσεις
στην περιοχή πλησίον του ρέµατος και v)
θραύσεις εγκατεστηµένων κλισιοµέτρων.
Λόγω των σαφών πλέον ενδείξεων ύπαρξης σηµαντικής έκτασης κατολισθητικού φαινοµένου, εκτελέσθηκε στις αρχές του έτους 1999
πρόγραµµα γεωτεχνικής έρευνας µε την εκτέλεση γεωτρήσεων στις οποίες εγκαταστάθηκαν
πιεσόµετρα και κλισιόµετρα οι σωλήνες των
οποίων έσπασαν µόλις δυο µήνες µετά την
εγκατάστασή τους. Με τα διαθέσιµα στοιχεία,
εκπονήθηκε γεωτεχνική µελέτη σταθεροποίησης του φαινοµένου, η οποία όµως δεν υλοποιήθηκε µέχρι την επανεργοποίηση του φαινοµένου που οδήγησε στην αστοχία του έτους
2003. Η κατασκευή των σταθεροποιητικών µέτρων έγινε το 2003 - 04 βάσει µελέτης εφαρµογής που προσάρµοσε και συµπλήρωσε την υφιστάµενη οριστική µελέτη µε τα νέα δεδοµένα.
2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ
Γεωµορφολογικά η περιοχή αναπτύσσεται σε
επικλινές ανάγλυφο σε υψόµετρα που κυµαίνονται περίπου από 260 έως 320m, µε µέσες κλίσεις πρανών κυµαινόµενες από 20 έως 30ο. Από τον πόδα του πρανούς της κατολίσθησης
διέρχεται ρέµα εποχιακής ροής γενικής διεύθυνσης Β-Ν, σε απόσταση περίπου 120m, παράλληλα µε τον άξονα της Ε.Ο. Οι κλίσεις των
πρανών στην περιοχή του ρέµατος ήταν πιο
απότοµες γεγονός που υποδείκνυε την διαβρωτική επίδραση που είχαν υποστεί από την
εποχιακή ροή των υδάτων. Γεωµορφολογικό
χαρακτηριστικό των ισοϋψών του τοπογραφικού υποβάθρου προ της κατολίσθησης αποτε-

λούσαν οι χαρακτηριστικές “γλώσσες” προς τα
κατάντη που υποδεικνύαν παλαιότερες ευρείας
κλίµακας κατολισθήσεις (Μαρίνος κ.α., 2004).
Το αλπικό υπόβαθρο των ασβεστολίθων
της ενότητας της Πίνδου εµφανίζεται στο βορειοδυτικό τµήµα ανάντη της κατολίσθησης και
τοπικά στην κοίτη του ρέµατος. Οι ασβεστόλιθοι είναι λεπτοστρωµατώδεις, µέτρια καρστικοποιηµένοι, ελαφρά πτυχωµένοι, και διατρέχονται από πυκνό δίκτυο διακλάσεων. Σηµαντικό
τεκτονικό γεγονός είναι ένα ρήγµα µεγάλου µήκους µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆, το οποίο έχει δηµιουργήσει ζώνη συνεκτικού λατυποπαγούς. Επίσης µεγάλου µήκους είναι και δύο ρήγµατα
διεύθυνσης Β∆-ΝΑ.
Το νεογενές αντιπροσωπεύεται από την παρουσία µαργών, ψαµµιτοµαργών, ψαµµιτών,
άµµων και ψηφιδοπαγών µε χαλαρά µαργαϊκά
κροκαλοπαγή που φθάνουν έως το ∆ιλούβιο.
Επικάθεται των ασβεστολίθων και εµφανίζεται
στην στενή περιοχή της κατολίσθησης περί την
περιοχή της κοίτης του ρέµατος.
Το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µελέτης
καλύπτεται τελικά από ευρείας έκτασης κώνο
κορηµάτων στον οποίο εκδηλώθηκε και η κατολίσθηση. Τα κορηµατικά αυτά υλικά έχουν
προέλθει από την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών σχηµατισµών που συναντώνται στον
ανάντη προς τα δυτικά ορεινό όγκο, παρουσιάζουν έντονη ετερογένεια και εµφανίζονται
µε αργιλοχαλικώδη, αµµώδη έως και αργιλική
σύσταση (Μαρίνος κ.α., 2004).
Τέλος, στην κοίτη του ρέµατος εµφανίζονται
ποτάµιες αποθέσεις, που συνίστανται από αµµοχαλικώδη υλικά µε χαλαρή δοµή, ενώ στην
ευρύτερη περιοχή, συναντώνται αναβαθµίδες
αποτελούµενες από φακοειδείς ενστρώσεις
άµµων και κροκαλών (Σχήµα 1).
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ΤΕ: Τεχνητές επιχώσεις

Ρήγµα πιθανό ή καλυµµένο.

SC: Πλευρικά κορήµατα αργιλοχαλικώδους σύστασης

Γεωλογικό όριο.
Όριο κατολίσθησης

RT: Αναβαθµίδες, φακοειδείς ενστρώσεις άµµων και κροκαλών

CL: Αργιλικές ενστρώσεις γκρίζου χρώµατος

40m

Πιθανό όριο κατολίσθησης στα άκρα
Εκτιµώµενη επιφάνεια ολίσθησης

CS: Κώνος κορηµάτων αργιλοχαλικώδους σύστασης
CS-CK: Κώνος κορηµάτων αργιλοχαλικώδους
και αµµώδους σύστασης
CC: Αργιλικές ενστρώσεις καστανού χρώµατος

30

34.00

Σηµείο θραύσης κλισιοµετρικού σωλήνα
Σ.Υ.Ο. Μετρήσεων έτους 1999

Γ i ∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις 1996
A i ∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις 1999

PS: Νεογενείς µάργες, ψαµµιτοµάργες, ψαµµίτες, άµµοι
και κροκαλοπαγή.

Π i Μη δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις µε πιεσόµετρα 1999

ΒΡΑΧΩ∆ΕΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

O i ∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις 2003 (µετά την
κατολίσθηση)

CΒ: Λατυποπαγές
KL: Ασβεστόλιθος

ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΑ : Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α8, Γ3, Γ4
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ : Γ1, Γ2, Π1, Π2, Π3, Π4

Αποτελεί προσαρµογή και συµπλήρωση της Οριστικής µελέτης που εκπονήθηκε το 1999 από το γρ. Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Σχήµα 1. Οριζοντιογραφία και διατοµή κατολίσθησης.
Fiqure 1. Landslide plan view and cross section.
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3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Προ της ενεργοποίησης της κατολίσθησης
έγιναν δεκαεπτά γεωτρήσεις, εκ των οποίων
τέσσερις το έτος 1996 και δεκατρείς το 1999
και εγκαταστάθηκαν όργανα παρακολούθησης
του φαινοµένου. Μετά την ενεργοποίηση του
2003 εκτελέσθηκαν ακόµη τέσσερις, για την
περαιτέρω διερεύνηση της κατολίσθησης. Από
την αξιολόγηση των ευρηµάτων διαπιστώθηκε
ότι, το υπέδαφος συνίσταται από τεχνητές επιχώσεις που υπέρκεινται σχηµατισµού κώνου
κορηµάτων. Στα υλικά του κώνου των κορηµάτων, που παρουσιάζουν έντονη ετερογένεια,
άλλοτε επικρατεί µια φάση αργιλοχαλικώδους
σύστασης και άλλοτε µια φάση αµµώδους –
χαλικώδους σύστασης µε συστηµατική παρουσία αργίλου καστανού – καστανοκόκκινου –
καστανοκίτρινου χρώµατος. Στα βαθύτερα τµήµατα εντοπίζονται ζώνες αργίλου γκρίζου χρώµατος. Γενικά οι αργιλικές αυτές ενστρώσεις
συγκεντρώνονται συστηµατικότερα στους βαθύτερους ορίζοντες, γεγονός που συνέβαλε
στη διαµόρφωση της βαθιάς επιφάνειας ολίσθησης, που έφτασε έως και βαθύτερα από το
Α.Υ. της κοίτης του ρέµατος. Στους ανώτερους
ορίζοντες επικρατούν πιο αδροµερή κλάσµατα
τα οποία φαίνεται να είναι ευσταθή έναντι επιφανειακών ολισθήσεων. Ο σχηµατισµός του
υποβάθρου της περιοχής είναι ο ασβεστόλιθος. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται εκτιµήσεις των γεωτεχνικών παραµέτρων των σχηµατισµών.
Από το πρόγραµµα της ενόργανης παρακολούθησης διαπιστώθηκε ο αυξανόµενος ρυθµός εξέλιξης του φαινοµένου. Μόλις δυο µήνες
µετά την εγκατάσταση των κλισιοµετρικών σωλήνων παρατηρήθηκε η θραύση του συνόλου
τους (µέτρηση 5ης-4-1999) και προσδιορίσθηκε
ότι το µέγιστο βάθος της ολίσθησης έφτανε στα
34m περίπου.

Πίνακας 1: Γεωτεχνικές παράµετροι
Table 1: Geotechnical data.
Παράµετροι
Σχηµατισµός
c’
γt
φ’
Tεχνητές επιχώσεις
Κορήµατα
αργιλοχαλικώδους
σύστασης
Καστανές αργιλικές
ενστρώσεις
Γκρί
αργιλικές
ενστρώσεις
Λατυποπαγές
Ασβεστόλιθος

(ο)

(kPa)

(kN/m3)

36

10

21.8

28

10

20

20

30

20.8

22

30

21.1

28
45

100
150

24.7
24.7

προσδιορίσθηκε από τα βάθη θραύσης των
κλισοµέτρων, διαπιστώθηκε µια εµµονή αργιλικών ενστρώσεων που κρίνεται ότι συνέβαλαν, λόγω της χαµηλής αντοχής τους, στην δηµιουργία της ολίσθησης. Σχεδόν συστηµατικά
δε, και τουλάχιστον στην πλέον κρίσιµη διατοµή της κατολίσθησης, η επιφάνεια διήρχετο
στα σηµεία µεταβολής της σύστασης των υλικών του κώνου κορηµάτων από τα υπερκείµενα αδροµερή προς τα πλέον λεπτόκοκκα
κλάσµατα (Σχήµα 1). Προφανώς η επιφάνεια
ολίσθησης δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός
αργιλικών ενστρώσεων, αλλά εκτιµάται ότι οι
παρεµβολές πιο αδροµερών σχηµατισµών επί
της επιφάνειας αυτής ήταν µειωµένες. Οι
άργιλοι έχουν συνήθως καστανό χρώµα αλλά
στους βαθύτερους ορίζοντες παρεµβάλλεται
σχηµατισµός ασθενούς γκρίζας αργίλου που
αποτελεί τη βάση της επιφάνειας ολίσθησης.
Στον πόδα της κατολίσθησης εµφανίζεται
πολύ συνεκτικός αργιλικός σχηµατισµός µε εµφανή στρωσιγένεια και ύπαρξη γυαλιστερών
επιφανειών, πιθανώς επιφάνειας ολίσθησης.
Λαµβάνοντας υπόψη την κατεύθυνση της κα-

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
Η κατολίσθηση πραγµατοποιήθηκε σε υλικά
του κώνου κορηµάτων του πρανούς µε βασική
κατεύθυνση προς τα ανατολικά κατά µήκος βαθιάς επιφάνειας ολίσθησης. Ωστόσο µικρό νοτιοανατολικό τµήµα της, βάσει των µετρήσεων
των βάθρων επιφανειακών µετακινήσεων αλλά
και κάποιων κλισιοµέτρων, φαίνεται ότι κινήθηκε µε κατεύθυνση ανατολικά – νοτιοανατολικά είτε συµπαρασυρόµενο από την µετακίνηση
της κύριας µάζας είτε ως ένας ανεξάρτητος
λοβός (Σχήµα 1).
Κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης που

Φωτογραφία 3. Επιφάνεια ολίσθησης στον πόδα της κατολίσθησης
Photograph 3. Shear surface at the toe.
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τολίσθησης και την κλίση των φυσικών πρανών της ασταθούς περιοχής, της τάξεως των
20ο έως 30ο, συµπεραίνεται ότι η στρωσιγένεια
του αργιλικού σχηµατισµού στις εν λόγω θέσεις υποβοήθησε στην περιοχή του πόδα την
ανύψωση της βαθιάς ασθενούς επιφάνειας δηµιουργώντας στην περιοχή αυτή µια κυκλικού
τύπου αστοχία (Σχήµα 1).
Η αύξηση των πιέσεων πόρων λόγω των
έντονων βροχοπτώσεων αποτέλεσε επίσης
καθοριστικό παράγοντα στην ενεργοποίηση
της κατολίσθησης. Βασικό ρόλο στην τροφοδοσία του πρανούς µε νερό, εκτός των επιφανειακών κατεισδύσεων, παίζει και η παρουσία των
περατών ασβεστολίθων που εµφανίζονται στα
ανάντη και στα βαθύτερα τµήµατα των πρανών
επί των οποίων υπέρκεινται τα κορήµατα. Η
ίδια υψοµετρικά θέση του υδροφόρου ορίζοντα
στα πιεζόµετρα του ασβεστόλιθου και των
πλευρικών κορηµάτων είναι χαρακτηριστική
της ανεµπόδιστης τροφοδοσίας. Ωστόσο, θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι εξ’ αιτίας και της παρουσίας αργιλικών ενστρώσεων ή φακών δεν
θα πρέπει να αποκλεισθεί η πιθανότητα δηµιουργίας κατά θέσεις τοπικών επικρεµάµενων
υδροφόρων οριζόντων οι οποίοι επιβάρυναν
την ευστάθεια του πρανούς καθώς ενδέχεται
να δηµιούργησαν υψηλές πιέσεις πόρων κατά
µήκος της επιφάνειας ολίσθησης.
5. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Εξαιτίας της επελθούσας κατολίσθησης, κατά
µήκος της επιφάνειας αστοχίας το ζεύγος των
ενεργών παραµέτρων διατµητικής αντοχής
αντιστοιχεί στη λεγόµενη “παραµένουσα αντοχή” (Skempton 1985). Λαµβάνοντας τη γεωµετρία των πρανών προ της εκδήλωσης της
κατολίσθησης και µε βάση σενάρια για τη στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα και ιδίως του κα-

θεστώτος των πιέσεων πόρων κατά µήκος της
εκτιµώµενης επιφάνειας αστοχίας εκτελέσθηκαν ανάστροφες αναλύσεις προς προσδιορισµό της παραµένουσας γωνίας διατµητικής
αντοχής φr’ θεωρώντας τιµή συνοχής ίση µε
µηδέν, παραδοχή που για µελετητικούς σκοπούς δεν εµπεριέχει σηµαντικό σφάλµα
(Chandler 1977).
Για την πίεση των πόρων κατά µήκος της
επιφάνειας ολίσθησης εξετάσθηκαν τα εξής
σενάρια i) υδροφόρος ορίζοντας του έτους
1999, ii) συνθήκες έτους 1999 µε υπερύψωση
της στάθµης κατά 3.0m, iii) έτους 1999 µε υπερύψωση της στάθµης κατά 5.0m, iv) έτους
1999 µε υπερύψωση της στάθµης των υδάτων
κατά 3.0m και επικρεµάµενο υδροφόρο ορίζοντα 1.0m υψηλότερα από την επιφάνεια ολίσθησης και v) έτους 1999 µε υπερύψωση της
στάθµης των υδάτων κατά 5.0m και επικρεµάµενο υδροφόρο ορίζοντα 1.5m υψηλότερα από
την επιφάνεια ολίσθησης.
Για τη εκτίµηση δε του συντελεστή ασφαλείας κατά τις ερπυστικές µετακινήσεις που παρατηρήθηκαν στο διάστηµα 1995 έως 2002 εκτελέσθηκαν αναλύσεις ευσταθείας για τον προσδιορισµό του διαθέσιµου, την περίοδο εκείνη,
συντελεστή ασφαλείας λαµβάνοντας στάθµη
υδάτων αυτή του έτους 1999 και ζεύγος τιµών
κατά µήκος της επιφάνειας ολίσθησης αυτές
που προσδιορίσθηκαν από τις ανάστροφες
αναλύσεις. Από τα αποτελέσµατα αυτά
(Πίνακας 2) συµπεραίνεται ότι το πρανές
πράγµατι βρισκόταν εν γένει πλησίον οριακής
κατάστασης που δικαιολογεί τις ερπυστικού
τύπου µετακινήσεις που προσέβαλαν το
οδόστρωµα, ιδίως κατόπιν ιδιαίτερα βροχερών
περιόδων. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτική για τα πρώτα
σενάρια στάθµης υδροφόρου ορίζοντα που οι
τιµές Σ.Α. είναι πιο κοντά στη µονάδα.

Για συνθήκες παραµένουσας διατµητικής αντοχής
και υδροφόρο έτους 1999

Πίνακα 2. Ανάστροφες αναλύσεις ευσταθείας κρίσιµης διατοµής αστοχίας έτους 2003 – εκτίµηση
διαθέσιµου συντελεστή ασφαλείας την περίοδο 1995-2002
Table 2: Back analysis results of the critical cross section for the 2003 landslide – safety factor
estimation over the period 1995 -2002
Παραµένουσα
Συντελεστής
Συντελεστής
Σενάριο υδροφόρου ορίζοντα
διατµητική αντοχή
Ασφαλείας
Ασφαλείας
Ο
Σ.Α.
1995-2002
φ’r ( )
c’r (kPa)
Έτους 1999
0,999
14,3
0
1,050
Έτους 1999 + 3.0m
1,005
15,0
0
1,079
Έτους 1999 + 5.0m
1,003
15,4
0
Έτους 1999 + 3.0m +
1,065
1,001
15,2
0
επικρεµάµενος ορίζοντας 1.0m
Έτους 1999 + 5.0m +
1,101
1,002
15,7
0
επικρεµάµενος ορίζοντας 1.5m
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θηκε η κατασκευή σταθεροποιητικού επιχώµατος, σε συνδυασµό µε τη διευθέτηση της ροής
των επιφανειακών όµβριων υδάτων µέσω δικτύου τάφρων (Σχήµατα 1 και 2, Φωτ. 4). Το επίχωµα, µέγιστου ύψους 15m διαµορφώθηκε
µε ενιαία κλίση 15% εγκάρσια στον άξονα της

6. ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ως ενδεδειγµένη µέθοδος σταθεροποίησης της
κατολίσθησης, µε δεδοµένα το µεγάλο βάθος
της επιφάνειας ολίσθησης, τη χαµηλή στάθµη
του νερού και τη µορφολογία του εδάφους κρί-

(α)

(β)
Σχήµα 2. Οριζοντιογραφία έργων σταθεροποίησης (α) προ (β) µετά την κατασκευή
του αντιβάρου ποδός
Fiqure 2. Remedial measures (a) prior and (b) after toe weighting
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Φ60

∆ιαµορφωµένη επιφάνεια εδάφους µετά τις εκσκαφές
Στρώση εξυγίανσης, πάχους 0.40m, από κοκκώδη υλικά
Σκυρόδεµα εξυγίανσης C12/15 πάχους 15cm
Ωπλισµένο σκυρόδεµα C30/37.
∆ιπλή στρώση ασφαλτικής επάλειψης
∆ιάτρητος τσιµεντοσωλήνας Φ60

A΄

6
2

7
8
9
10
11

1

8

10

11

1.5 έως 2.0

3

2%

Φ40

0.15
0.90

Φ60

1

0.40

2.10

0.20

9

1

1

2.00

9

2.0 έως 5.0

11

A

8

0.90

1.5 έως 2.0

5.00

0.90

10

ΤΟΜΗ Α-Α΄

1.5 ή 3.0

∆οµικό πλέγµα Τ196
Θραυστό υλικό πλήρωσης στραγγιστηρίου περιτυλιγµένο µε γεωύφασµα
Σκυρόδεµα C30/37 εµπλουτισµένο µε κολυµβητούς λίθους D>12cm
∆ιάτρητος τσιµεντοσωλήνας Φ40
Εγκάρσιες στραγγιστήριες τάφροι ανά 20m περίπου πλάτος 1.50m ή 3.0m

Σχήµα 3. Τυπική διατοµή θολωτού οχετού µε τη διατάξη των στραγγιστικών έργων
Fiqure 3. Cross section of the culvert with the layout of drainage works
Ε.Ο. και δικλινή επιφάνεια όπου στο βαθύτερο
σηµείο τοποθετήθηκε τάφρος. Το επίχωµα κατασκευάστηκε µε υλικά από γειτονικό δανειοθάλαµο που κατατάχθηκαν κατά ΟΜΟΕ στην
κατηγορία Ε2.
Για την απρόσκοπτη ροή του εποχιακού ρέµατος στη βάση του πρανούς κατασκευάσθηκε
θολωτός οχετός µήκους της τάξεως των 475m
(Σχήµα 3, Φωτ. 5). Στην είσοδου του θολωτού
οχετού προβλέφθηκε η κατασκευή ζεύγους
πτερυγοτοίχων (Φωτ. 6) για την καθοδήγηση
σε αυτόν των υδάτων και στην έξοδο µια σειρά
τοίχων αντιστήριξης, οι οποίοι συνδυάσθηκαν
και µε έργα καταστροφής της ενέργειας των
υδάτων για την εκβολή των τάφρων (Φωτ. 7).
Για την στράγγιση των υπογείων υδάτων
στην περιοχή του πόδα της κατολίσθησης
κατασκευάσθηκε δικτύο εγκαρσίων προς τον
οχετό στραγγιστηρίων, πλάτους 1.5 ή 3.0m και
βάθους 1.5 έως 2.0m που φέρουν διάτρητο
τσιµεντοσωλήνα Φ400, ανά 15.0 έως 20.0m
Ε.Ο. Κορίνθου - Τρίπολης

Φωτογραφία 5. Κατασκευή θολωτού οχετού
Photograph 5. Culvert construction
αναλόγως της περιοχής (Σχήµατα 2α και 3). Τα
εγκάρσια στραγγιστήρια διοχετεύουν τα υπόγεια ύδατα στο διαµήκες στραγγιστήριο που
κατασκευάσθηκε σε επαφή µε το τοιχίο του
οχετού. Στις περιοχές όπου το µήκος των
εγκάρσιων στραγγιστηρίων προέκυπτε µικρό
αυτά αντικαταστάθηκαν µε την κατασκευή γενικής στραγγιστικής κλίνης.
Κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου ανακατασκευάσθηκε το τµήµα του επιχώµατος που
είχε υποστεί µετακίνηση, σε µέγιστο βάθος
10.0m, µε επίλεκτο (κοκκώδες) υλικό. Στον
πυθµένα της εκσκαφής των χωµατουργικών
κατασκευάσθηκε στραγγιστική κλίνη που λειτουργεί και ως στρώση εξυγίανσης.
7. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Τάφρος επιχώµατος

Φωτογραφία 4. Σταθεροποιητικό επίχωµα
Photograph 4. Toe weighting.

Για την διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας
του επιχώµατος ποδός στη σταθεροποίηση
της κατολίσθησης εκτελέσθηκαν ευθείες αναλύσεις ευσταθείας για τα αντίστοιχα σενάρια
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Πίνακα 3. Αποτελέσµατα αναλύσεων ευσταθείας κρίσιµης διατοµής µε τα έργα σταθεροποίησης
Table 3: Stability analysis results after remedial measures
Παραµένουσα
Στατικές
Σεισµικές
Συνθήκες υδροφόρου ορίζοντα
διατµητική αντοχή
συνθήκες
συνθήκες
Σ.Α.
Σ.Α.
φ’r (Ο)
c’r (kPa)
0.95
Έτους 1999
14,3
0
1.43
Έτους 1999 + 3.0m
15,0
0
1.44
Έτους 1999 + 5.0m
15,4
0
1.44
Έτους 1999 + 3.0m +
15,2
0
1.45
επικρεµάµενος ορίζοντας 1.0m
Έτους 1999 + 5.0m +
15,7
0
1.43
επικρεµάµενος ορίζοντας 1.5m
στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα µε αυτά που
εξετάστηκαν στις ανάστροφες αναλύσεις, θεωρώντας ως επιφάνεια αστοχίας την εκτιµώµενη
επιφάνεια θραύσης κατά την ενεργοποίηση του
Φεβρουαρίου 2003. Ελήφθησαν ενεργές παράµετροι διατµητικής αντοχής κατά µήκος αυτής της επιφάνειας ίσες µε το ζεύγος τιµών της
παραµένουσας που υπολογίσθηκε από την
εκάστοτε ανάστροφη ανάλυση. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συνοψίζονται στον Πίνακα 3 και κρίνονται ικανοποιητικά.
Για την περίπτωση ακραίου σεισµικού γεγονότος (amax=0.24g) όπου ο Σ.Α. εκτιµήθηκε
οριακά µικρότερος της µονάδας υπολογίσθηκε
(Ambraseys & Menu 1988) ότι η µέγιστη παραµένουσα παραµόρφωση θα είναι µικρότερη
από 2.0cm µέγεθος πολύ µικρό και συνεπώς
µε εύκολα επισκευάσιµες ζηµιές. Ωστόσο από
νέα σειρά αναλύσεων θεωρώντας µια αύξηση
της δυναµικής διατµητικής αντοχής της επιφάνειας αστοχίας σε σχέση µε την παραµένουσα κατά περίπου 15% (Lemos et. al. 1985)
προκύπτει Σ.Α. µεγαλύτερος της µονάδος.
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Φωτογραφία 6. Έργο εισόδου θολωτού οχετού
Photograph 6. Culvert intake
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Φωτογραφία 7. Έργο εξόδου θολωτού οχετού
Photograph 7. Culvert outlet.
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