Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου
The behaviour of the clay core of the Evinos dam
ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. Θ.

∆ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε∆ΑΦΟΣ ΕΠΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το φράγµα του Ευήνου, ύψους 126m, κατασκευάσθηκε µεταξύ 1993 και 1997 µε
κεντρικό αργιλικό πυρήνα και κελύφη από αµµοχάλικα ποταµού και λιθορριπή φλύσχη. Ο πυρήνας
κατασκευάσθηκε από ιλυολιθικό φλύσχη και είναι εφοδιασµένος µε πληθώρα οργάνων
παρακολούθησης. Παρουσιάζεται η ανάπτυξη των τάσεων και των παραµορφώσεων κατά την
κατασκευή, την 4χρονη ανάπαυση µέχρι το 2001, την πρώτη πλήρωση και τη λειτουργία µέχρι το
2005.
ABSTRACT : The 126m high Evinos dam, built between 1993 and 1997, has a central clay core
and shoulders from river gravel and flysch rockfill. The core, made from clayey flysch, is equipped
with an abundance of instruments. The evolution of the stresses and deformations is presented
during construction, during a 4-year rest period till 2001 and during the first filling and subsequent
operation till 2005.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φράγµα του Ευήνου κατασκευάσθηκε µεταξύ 1993 και 1997 ως τµήµα των έργων για την
ενίσχυση της υδροδότησης των Αθηνών από
τον Ποταµό Εύηνο. Έχει ύψος 126m από τη
στάθµη θεµελίωσης, κεντρικό αργιλικό πυρήνα
και κελύφη από αµµοχάλικα ποταµού και
λιθορριπή ψαµµιτικού φλύσχη. Στοιχεία για τη
µελέτη και την κατασκευή του φράγµατος
δίδονται από τους Ντουνιά κ.α. (1997),
Ντουνιά και Παπαγεωργίου (2001) και Marinos
et. al. (1995). Ο πυρήνας κατασκευάσθηκε
από ιλυολιθικό φλύσχη µε ειδική µέθοδο
απόληψης (Dounias et. al., 2002), έχει
εξωτερική κλίση 3:1 (κατ.:οριζ.). και είναι
εφοδιασµένος µε πληθώρα οργάνων παρακολούθησης. Όργανα τοποθετήθηκαν στις
διατοµές IV (Σχ. 1α), IX (Σχ. 1β) και XI του
φράγµατος καθώς και σε πολλές ενδιάµεσες
θέσεις, ιδίως στη θεµελίωση. Πρώτα στοιχεία
από την ανάπτυξη τάσεων και παραµορφώσεων κατά την κατασκευή δίδονται από
τους Dounias & Papageorgiou (2001).

Στον Πίνακα 1 δίδονται οι µέσες τιµές των
παραµέτρων του υλικού του πυρήνα, όπως
αυτές προέκυψαν από το πρόγραµµα
ποιοτικού ελέγχου.
Πίνακας 1. Παράµετροι υλικού πυρήνα
Table 1. Parameters of core material
γd (kN/m3)
19.39
w (%)
12.92
LL (%)
31.91
PI
14.15
γdmax (kN/m3)
19.36
wopt (%)
11.56
d < 0.075mm (%)
50.2
k (m/sec)
1.6x10-8
c' (kN/m2)
20
ο
φ' ( )
29
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ανάπτυξη
των πιέσεων πόρων, των τάσεων και των
παραµορφώσεων κατά την κατασκευή, την
4χρονη ανάπαυση µέχρι το 2001, την πρώτη
πλήρωση και τη λειτουργία µέχρι το 2005.
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(α) ∆ιατοµή VI

(β) ∆ιατοµή ΙΧ

Pz: Ηλεκτρικό πιεσόµετρο
Ph: Υδραυλικό πιεσόµετρο

LC: Κύτταρο πίεσης γαιών
Pzf: Ηλεκτρ. πιεσ.-γεώτρηση

LV: Κλισιόµετρο – καθιζησίµετρο
LS: Γραµµικό µηκυνσιόµετρο

HL: Οριζ. µηκυνσιόµετρο
- καθιζησίµετρο

Σχήµα 1. ∆ιατοµές VI και IX µε τις θέσεις των οργάνων
Figure 1. Sections VI and IX with instrument locations
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΕΣΕΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τα αποτελέσµατα
που παρουσιάζονται
αφορούν στις µετρήσεις των ηλεκτρικών
πιεσόµετρων τύπου δονούµενης χορδής που
αποτελούν την πλειοψηφία των οργάνων. Τα
αποτελέσµατα των υδραυλικών πιεσόµετρων
συµβαδίζουν, στις περιόδους λειτουργίας τους,
µε αυτά των ηλεκτρικών.

Στα Σχήµατα 2, 3 και 4 παρουσιάζονται οι
µετρήσεις στη ∆ιατοµή IX κατά την κατασκευή,
την περίοδο ανάπαυσης και την περίοδο
πλήρωσης και λειτουργίας για τα όργανα που
είναι τοποθετηµένα κοντά στην ανάντη παρειά,
στο κέντρο και στην κατάντη παρειά.
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Σχήµα 2. Πιέσεις πόρων, IΧ, ανάντη
Figure 2. Pore pressures, IΧ, Upstream.

Σχήµα 4. Πιέσεις πόρων, IΧ, κατάντη
Figure 4. Pore pressures, IΧ, downstream.
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Σχήµα 3. Πιέσεις πόρων, IΧ, κέντρο
Figure 3. Pore pressures, IΧ, centerline.
2.1 Κατά την κατασκευή και ανάπαυση
Αµέσως
µετά
την
εγκατάσταση
των
πιεσόµετρων
µετρήθηκαν
µηδενικές
ή
αρνητικές πιέσεις του νερού των πόρων. Οι
διακυµάνσεις
στις
αρχικές
µετρήσεις
οφείλονται
στις
διαφορετικές
συνθήκες
εγκατάστασης και στον κυµαινόµενο βαθµό
κορεσµού του περιβάλλοντος υλικού.
Οι µηδενικές µετρήσεις συνεχίστηκαν µέχρις
ότου η στάθµη του αναχώµατος έφτασε αρκετά
πάνω από την εκάστοτε στάθµη τοποθέτησης,
οπότε παρατηρήθηκαν θετικές τιµές. Το ύψος
των υπερκειµένων που απαιτήθηκε ώστε να
αρχίσει η αύξηση της πίεσης του νερού των
πόρων κυµαίνεται από λίγα µέτρα έως 50 m.

Η πλέον συνηθισµένη τιµή απαιτούµενου
ύψους στην πλειοψηφία των πιεσοµέτρων
ήταν 10 έως 20 m. Το απαιτούµενο ύψος,
δηλαδή η απαιτούµενη επιβολή πίεσης,
εξαρτάται από τον αρχικό βαθµό κορεσµού του
υλικού που περιβάλλει το πιεσόµετρο. Έτσι η
ταχύτητα απόκρισης αντικατοπτρίζει τον
αρχικό βαθµό κορεσµού. Σε µια ζώνη που
τοποθετήθηκε µε σχετικά χαµηλότερη υγρασία
(425 έως 450 m περίπου) η απόκριση των
πιεσόµετρων ήταν πιο αργή αλλά και σε αυτή
την περίπτωση από το τέλος της κατασκευής
και για χρονικό διάστηµα περίπου δύο ετών
µετρήθηκαν θετικές πιέσεις. Η παράµετρος Β
(Skempton, 1954) επηρεάζεται σηµαντικά από
τον αρχικό βαθµό κορεσµού και τα φυσικά
χαρακτηριστικά του υλικού, κυρίως της
πλαστικότητας (Bishop and Henkel, 1962). Η
επίπτωση του αρχικού βαθµού κορεσµού στην
απόκριση είναι εµφανής στο Σχήµα 5, όπου
παρουσιάζονται οι πιέσεις πόρων τυπικών
πιεσόµετρων συναρτήσει της ονοµαστικής
πίεσης υπερκειµένων (γh), για τη ∆ιατοµή IX.
Χαρακτηριστικά, τα πιεσόµετρα µε υψηλό αρχικό βαθµό κορεσµού παρουσίασαν ταχεία ανάπτυξη πιέσεων πόρων και µετά το πέρας της
κατασκευής µείωση λόγω στερεοποίησης.
Αυτά µε χαµηλό βαθµό κορεσµού του περιβάλλοντος υλικού παρουσίασαν αργή ανάπτυξη
πιέσεων η οποία συνεχίσθηκε µετά την
κατασκευή.
Μετά την υπέρβαση του κρίσιµου ύψους
υπερκειµένων οι πιέσεις ακολουθούσαν την
ανύψωση του επιχώµατος. Από τον Αύγουστο
του 1997, οπότε το φράγµα πρακτικά ολοκληρώθηκε, τα πιεσόµετρα άρχισαν να δείχνουν
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σαφή µείωση της πίεσης των πόρων, φαινόµενο που υποδηλώνει στερεοποίηση. Εξαίρεση αποτέλεσαν µερικά πιεσόµετρα όπου η
πίεση ήταν σταθερή ή και αυξανόταν ελαφρώς.
Τα πιεσόµετρα της ανάντη στοιβάδας, του
κέντρου και της κατάντη στοιβάδας έδειξαν
παρόµοια συµπεριφορά.
Pz
Pz
Pz
Pz

1750

Pore pressure (kN/m 2)
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1500
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2.2 Κατά την πλήρωση και λειτουργία
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Ο µέσος όρος του συντελεστή στερεοποίησης,
cv, από τις εργαστηριακές δοκιµές στερεοποίησης ήταν 3.87, µικρότερος από τα
αποτελέσµατα των χονδρικών υπολογισµών.
Ο
συντελεστής
υδροπερατότητας
που
προκύπτει είναι σηµαντικά µικρότερος από
αυτόν που είχε εκτιµηθεί από τις επί τόπου και
τις εργαστηριακές δοκιµές.

2500

Πίεση υπερκειµένων / Nominal overburden
(kN/m 2)

Σχήµα 5. ∆ιατοµή IΧ, υγρή και ξηρή απόκριση
Figure 5. Section IΧ, wet and dry response.
Εάν χονδρικά θεωρηθούν συνθήκες µονοδιάστατης στερεοποίησης στον πυρήνα, υποθέτοντας ότι η στράγγιση γίνεται µόνο από την
ανάντη και κατάντη παρειά, από τις µετρήσεις
των πιεσόµετρων κατά την περίοδο ανάπαυσης µπορούν να προσεγγισθούν ο συντελεστής στερεοποίησης, cv, και ο συντελεστής
υδροπερατότητας, k. Με εφαρµογή της κλασσικής θεωρίας µονοδιάστατης στερεοποίησης
του Terzaghi (Lambe and Whitman, 1979) στα
πιεσόµετρα προκύπτουν τα αποτελέσµατα του
Πίνακα 2. Υποτέθηκαν δύο τιµές του µέτρου
συµπίεσης D=30 Mpa, που υποδεικνύεται από
τις µετρήσεις των οργάνων, και D=15 Mpa.
Πίνακας 2. Αποτελέσµατα 1D στερεοποίησης
Table 2. 1D consolidation results
k, m/sec
Cv, m2/yr
D= 30 Mpa D= 15 Mpa
Γενικός
14.06
1.46E-10
2.92E-10
µέσος
Μέσος
31.26
3.24E-10
6.48E-10
κέντρο
Μέσος
7.81
8.09E-11
1.62E-10
παρειές
2.38
2.47E-11
4.94E-11
Ελάχιστο
54.32
5.63E-10
1.13E-09
Μέγιστο

Μέχρι που η στάθµη του νερού του ταµιευτήρα
ανήλθε στα +460m οι πιέσεις πόρων δεν
έδειξαν ουσιαστική µεταβολή. Από τη στάθµη
+460 m έως +480 m περίπου άρχισαν κάποια
πιεσόµετρα της ανάντη πλευράς να αποκρίνονται µε σταδιακή αύξηση των µετρήσεων.
Όταν η στάθµη ανέβηκε πάνω από τα +480m
περίπου τα περισσότερα πιεσόµετρα της
ανάντη πλευράς καθώς και του κέντρου του
πυρήνα έδειξαν αύξηση. Η άνοδος της στάθµης επηρέασε κυρίως τα πιεσόµετρα του πυρήνα που βρίσκονται κοντά στη διεπιφάνεια
πυρήνα - ανάντη φίλτρου. Η πτώση της στάθµης του ταµιευτήρα, από το Νοέµβριο 2002
έως τον Ιανουάριο 2003, προκάλεσε ανάλογη
µείωση της πίεσης των πόρων. Τα πιεσόµετρα
που βρίσκονται στο κέντρο και κατάντη παρουσίασαν πολύ µικρή απόκριση. Έκτοτε τα
πιεσόµετρα ανταποκρίνονται στις αυξοµειώσεις της στάθµης του ταµιευτήρα, µε τα
ανάντη να δείχνουν τη µεγαλύτερη απόκριση.
Η µεταβολή στις πιέσεις του ύδατος των
πόρων του πυρήνα οφείλεται σε δύο κύριους
µηχανισµούς. Ο πρώτος µηχανισµός είναι
αυτός της αστράγγιστης απόκρισης στην µεταβολή των ολικών τάσεων που επιβάλλονται
από την υδροστατική πίεση του ταµιευτήρα. Οι
µεταβολές αυτές είναι ταχείες και το µέγεθός
τους είναι ποσοστό της συνολικής αύξησης
των τάσεων. Η µεταβολή στις ολικές τάσεις
µειώνεται από τα ανάντη προς τα κατάντη και
άρα και η αστράγγιστη απόκριση είναι
µεγαλύτερη κοντά στην ανάντη παρειά. Τα
πιεσόµετρα αποκρίνονται κατά κύριο λόγο
στην αστράγγιστη φόρτιση του νερού.
Ενδεικτική είναι η αύξηση των πιέσεων πόρων
προς πιεσοµετρικές στάθµες ανώτερες από
την στάθµη του ταµιευτήρα.
Ο δεύτερος µηχανισµός είναι αυτός της
τάσης εξισορρόπησης της πίεσης του νερού
των πόρων µε αυτή που αντιστοιχεί στο
καθεστώς του τελικού δικτύου ροής, για την
συγκεκριµένη στάθµη του ταµιευτήρα. Η
ταχύτητα της διαδικασίας αυτής εξαρτάται από
την υδροπερατότητα του υλικού και από το
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µήκος της διαδροµής στράγγισης προς τις
ανάντη και κατάντη παρειές και προς τη
θεµελίωση,
που
έχει
υδροπερατότητα
σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του πυρήνα.
Για το υλικό του πυρήνα του Ευήνου ο ρυθµός
αυτών των µεταβολών θα είναι αργός και θα
παρουσιάζει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε
τη µεταβολή της στάθµης του ταµιευτήρα. Η
αναµενόµενη ετήσια διακύµανση της στάθµης
του ταµιευτήρα εκτιµάται ότι δεν θα επιτρέψει
να αποκατασταθούν συνθήκες µακροχρόνιας
σταθερής ροής στον πυρήνα.
Το µόνο πιεσόµετρο που έχει τάση γρήγορης εξισορρόπησης µε την πίεση που αντιστοιχεί στο δίκτυο ροής είναι το Pz16 που βρίσκεται κοντά στην ανάντη παρειά και ταυτοχρόνως
κοντά στην επιφάνεια θεµελίωσης.
LC 41
LC 44

LC 42
LC 45

LC 43

Στο φράγµα τοποθετήθηκαν οµάδες των 5
κυττάρων λεπτού δίσκου πληρωµένου µε λάδι
και εφοδιασµένου µε µορφοτροπέα τύπου
δονούµενης χορδής για την µέτρηση της
πίεσης. Τα κύτταρα κάθε οµάδας είναι
τοποθετηµένα ως εξής: 1ο: κατακόρυφα,
διαµήκη έννοια, 2ο: 45ο προς τα ανάντη, 3ο:
οριζόντιο, 4ο: 45ο προς τα κατάντη, 5ο:
κατακόρυφα, εγκάρσια έννοια
Στα Σχήµατα 6 και 7 παρουσιάζονται οι διακυµάνσεις στις ολικές και ενεργές τάσεις για τις
οµάδες κυττάρων LC 41-45 και LC 46-50, που
βρίσκονται στη ∆ιατοµής VI, κοντά στην
ανάντη παρειά και στο κέντρο αντιστοίχως.
Παρά τα προβλήµατα αξιοπιστίας που
έχουν αναφερθεί για τα σχετικά όργανα
(Dunnicliff,1988), οι µετρήσεις δίδουν χρήσιµα
ποιοτικά αλλά και ποσοτικά συµπεράσµατα.
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Σχήµα 6. Κύτταρα LC 41-45, VI, ανάντη
Figure 6. Cells LC 41-45, VI, upstream
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Σχήµα 7. Κύτταρα LC 46-50, VI, κέντρο
Figure 7. Cells LC 46-50, VI, centerline
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Σχήµα 9. ∆ιαδροµές τάσεων, κέντρο
Figure 9. Stress paths, centerline
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Σχήµα 10. ∆ιαδροµές τάσεων, κατάντη
Figure 10. Stress paths, downstream
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Κατά την κατασκευή οι µετρήσεις ‘’παρακολούθησαν’’ την ανύψωση του φράγµατος. Οι
ολικές τάσεις συνέχισαν να αυξάνονται µέχρι
την ολοκλήρωση του φράγµατος. Οι ενεργές
τάσεις παρουσίασαν µια επιβράδυνση προς το
τέλος της κατασκευής και ενίοτε ακόµη και
µικρή µείωση (Σχ. 6 και 7). Αυτό πιθανώς
οφείλεται στην αύξηση του συντελεστή Β λόγω
αύξησης των πιέσεων και του κορεσµού και
έτσι η αύξηση στις ολικές τάσεις αντιστοιχεί
κυρίως σε αύξηση των πιέσεων πόρων.
Στο διάστηµα ανάπαυσης, 1997 µε 2001, οι
ολικές τάσεις έδειξαν στασιµότητα ή µείωση
οφειλόµενη µάλλον στην µερική αποτόνωση
των πιέσεων πόρων λόγω στερεοποίησης.
Οι
αυξοµειώσεις της στάθµης του
ταµιευτήρα προκαλούν αντίστοιχες µεταβολές
των ολικών τάσεων που είναι έντονες στα
κύτταρα της ανάντη παρειάς, µικρότερες στο
κέντρο και ανεπαίσθητες στην κατάντη παρειά.
Οι ενεργές τάσεις παρουσιάζουν αντίστοιχες
µεταβολές. Η αύξηση των τάσεων είναι
αναµενόµενη και σε κάποιο βαθµό επιθυµητή
διότι παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια έναντι
υδραυλικής θραύσης.
Στα Σχήµατα 8, 9 και 10 παρουσιάζονται
διαδροµές τάσεων σε χώρο (σ'z +σ'y)/2, (σz σy)/2 που καλύπτουν την κατασκευή, την
ανάπαυση και την πλήρωση και λειτουργία.
Φαίνεται διαφορετική συµπεριφορά ανάλογα
µε τη θέση των κυττάρων.
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Σχήµα 8. ∆ιαδροµές τάσεων, ανάντη
Figure 8. Stress paths, upstream.
Γενικά όµως εµφανίζονται να φθάνουν την
περιβάλλουσα αστοχίας και να ταξιδεύουν επ'
αυτής. Στο κέντρο η φόρτιση προσοµοιάζει µε
αυτή της τριαξονικής συσκευής. Κατά τις
αυξοµειώσεις της στάθµης του ταµιευτήρα οι
διαδροµές των τάσεων τείνουν να είναι
ανακυκλιζόµενες.

Οι παραµορφώσεις στον πυρήνα µετρώνται µε
[α] κατακόρυφα συνδυασµένα αποκλισιόµετρα
- καθιζησίµετρα, LV, [β] γραµµικά µηκυνσιόµετρα, LS και [γ] βάθρα ελέγχου επιφανειακών
µετακινήσεων, S.
Στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται οι καθιζήσεις
στο συνδυασµένο κλισιόµετρο – καθιζησίµετρο
LV5 της ∆ιατοµής IX. ∆ίνονται οι καθιζήσεις
στο πέρας της κατασκευής (Σεπτέµβριος
1997), πριν την έναρξη της πρώτης πλήρωσης
(Μάιος 2001) και τέσσερα χρόνια µετά
(Ιανουάριος 2005). Λόγω βλάβης των οργάνων
δεν ήταν εφικτή η µέτρηση σε όλο το βάθος. Η
µέγιστη καθίζηση που µετρήθηκε ήταν 1.5 m
περίπου, εκτιµάται όµως ότι η µέγιστη
καθίζηση θα εκδηλώθηκε λίγο βαθύτερα και θα
ήταν της τάξεως των 2m.
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Σχήµα 11. Καθιζήσεις στο LV 5, IX
Figure 11. Settlements at LV5, IX
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Στο Σχήµα 14 παρουσιάζονται οι καθιζήσεις
της κατάντη σειράς βάθρων της στέψης, S6473 σε διάφορες χρονικές στιγµές. Η µέγιστη
καθίζηση που παρατηρήθηκε στη στέψη κατά
την 4χρονη ανάπαυση ήταν 12.5cm. Τα 4
χρόνια της πλήρωσης και λειτουργίας
παρατηρήθηκε µέγιστη καθίζηση 7cm. Οι
ολικές µέγιστες καθιζήσεις στη στέψη είναι
20cm περίπου, τιµή που αντιστοιχεί στο 0.17%
του ύψους του φράγµατος.
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Σχήµα 13. ∆ιαµήκης παραµόρφωση
Figure 13. Longitudinal strain

Στα Σχήµατα 12 και 13 παρουσιάζεται η
εξέλιξη των ανηγµένων παραµορφώσεων,
όπως αυτές µετρήθηκαν από τα γραµµικά
µηκυνσιόµετρα που είναι τοποθετηµένα
εγκάρσια και κατά µήκος του άξονα
αντιστοίχως. Κατά τη φάση της κατασκευής
παρατηρήθηκε µικρή πλευρική εξάπλωση κατά
την εγκάρσια διεύθυνση (Σχ. 12) και ελάχιστη
συµπίεση κατά τη διαµήκη διεύθυνση (Σχ. 13).
Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι την
πλήρωση οι µετρήσεις ήταν περίπου σταθερές
µε πολύ αργή αύξηση της εξάπλωσης και της
συµπίεσης. Κατά την πρώτη πλήρωση το
2001, η µέγιστη ανηγµένη παραµόρφωση κατά
την εγκάρσια διεύθυνση ήταν +1.2% ενώ κατά
τη διαµήκη διεύθυνση ήταν -0.21%. Μετά την
πλήρωση παρατηρήθηκε µόνο µικρή αύξηση
της εγκάρσια εξάπλωσης.
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Σχήµα 12. Εγκάρσια παραµόρφωση
Figure 12. U/S - D/S strain
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Σχήµα 14. Καθιζήσεις στη στέψη
Figure 14. Settlements at the crest
Στο Σχήµα 15 παρουσιάζεται η εξέλιξη του
µέσου όρου των µετακινήσεων των κατάντη
βάθρων της στέψης S68-72. Παρατηρείται ότι
ο ρυθµός των καθιζήσεων µετά την κατασκευή
ήταν µειούµενος και είχε ελαχιστοποιηθεί πριν
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την έναρξη της πλήρωσης. Με την έναρξη της
πλήρωσης και την επακόλουθη διακύµανση
του ταµιευτήρα υπήρξε µικρή επιτάχυνση των
καθιζήσεων. Τώρα ο ρυθµός των καθιζήσεων
είναι πολύ µικρός και βαίνει µειούµενος. Οι
οριζόντιες µετακινήσεις είναι πολύ µικρές και
παρουσιάζουν µια πλασµατική διακύµανση
επειδή είναι µόλις µεγαλύτερες από την
ακρίβεια των µετρήσεων. Η γενική τάση όµως
είναι για µικρή µετατόπιση προς τα ανάντη,
που εκδηλώθηκε λόγω της πόντισης του
ανάντη κελύφους. Αυτό είναι εµφανέστερο
στην ανάντη σειρά των βάθρων. Ο ρυθµός
µετακίνησης βαίνει µειούµενος. Εκτιµάται ότι
θα συνεχίσει µια πολύ µικρή µετακίνηση προς
τα ανάντη η οποία θα εκδηλώνεται µετά από
κάθε κύκλο πλήρωσης - εκκένωσης του
ταµιευτήρα.
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Σχήµα 15. Μέσος όρος καθιζήσεων στη στέψη
Figure 15. Average settlements at the crest
5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Κύριος για την οριστική µελέτη και κατασκευή
του φράγµατος ήταν η ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η κατασκευή του φράγµατος έγινε
από την Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΩΝ – ∆ΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑ. Υπεύθυνοι για την οριστική µελέτη των
έργων του Ευήνου ήταν οι εταιρείες Γ. Καραβοκύρης και Συν/τες και ΟΤΜ. Η Ε∆ΑΦΟΣ
Ε.Π.Ε. ήταν σύµβουλος του Αναδόχου
υπεύθυνος για τον γεωτεχνικό σχεδιασµό του
φράγµατος και την παρακολούθηση της
συµπεριφοράς του. Ο καθ. P.R. Vaughan του
Imperial College ήταν γεωτεχνικός σύµβουλος
για το φράγµα. Η αξιολόγηση των µετρήσεων
των οργάνων έγινε από την Ε∆ΑΦΟΣ ΕΠΕ

µέχρι το 2003 και σε συνεργασία µε την
ΕΥ∆ΑΠ µέχρι το 2005. Το έργο παρέλαβε και
παρακολουθεί από το 2003 η ΕΥ∆ΑΠ.
Ευχαριστούµε όλους για τη συνεργασία.
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