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1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ
1.1.1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

Σκοπός των µελετών είναι να σχεδιασθούν έργα που θα λειτουργήσουν άρτια καθ΄
όλη τη διάρκεια της ζωής τους µε τις απαραίτητες συντηρήσεις.

Οι γεωλογικές έρευνες και µελέτες γίνονται µε στόχο να προσδιορίσουν το
τεχνικογεωλογικό προσοµοίωµα µε
την πλήρη διερεύνηση των γεωλογικών,
γεωµορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών συνθηκών
που επικρατούν στην περιοχή που επηρεάζει και επηρεάζεται από το προς
κατασκευή έργο.

Οι γεωτεχνικές (εδαφοµηχανικές/βραχοµηχανικές) έρευνες και αξιολογήσεις γίνονται
µε σκοπό να προσδιορίσουν τις γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής του έργου και το
γεωτεχνικό προσοµοίωµα βάσει του οποίου θα εκπονηθούν οι γεωτεχνικές µελέτες
και θα σχεδιαστούν τα έργα.

1.1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ

Το παρόν κείµενο οδηγιών εντάσσεται ουσιαστικά στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο,
αξιοποιεί παλαιότερες επεξεργασίες, αντλεί από τη διεθνή εµπειρία και όπου

απαιτείται αναφέρεται σε υπάρχουσες προδιαγραφές κι οδηγίες, για τη βελτίωση της
ποιότητας των εκπονούµενων µελετών.

Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής κατασκευής ενός έργου
οδοποιίας προσεγγίζονται σταδιακά και η πλήρης διερεύνησή τους είναι καθοριστικής
σηµασίας, τόσο για τον βέλτιστο τεχνικοοικονοµικό σχεδιασµό του, όσο και για την
άρτια µελέτη, την ασφαλή και οικονοµική κατασκευή και την περαιτέρω λειτουργία και
συντήρησή του.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν έργα οδοποιίας που περιλαµβάνουν τα παρακάτω επί
µέρους αντικείµενα: Χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, κατολισθήσεις, δανειοθαλάµους,
λατοµεία, ευστάθεια πρανών φυσικών και τεχνητών, ευστάθεια υψηλών επιχωµάτων,
καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωµάτων, βελτίωση
εδαφών έδρασης, στοιχεία για την διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος, γεωτεχνικές
κατασκευές κλπ.

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ .

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντικείµενο των γεωλογικών ερευνών , είναι η διερεύνηση της γεωλογικής δοµής της
ευρύτερης και στενής περιοχής του έργου καθώς και των τεχνικογεωλογικών
συνθηκών που επικρατούν µε βάση τη δοµή αυτή και σε σχέση µε τα σχεδιαζόµενα
τεχνικά έργα.

Στόχος του προγράµµατος των γεωλογικών ερευνών είναι η σταδιακή προσέγγιση
του τεχνικογεωλογικού προσοµοιώµατος της περιοχής λαµβάνοντας κάθε φορά
υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές καθώς και η ποσοτικοποίηση όλης της σχετικής
πληροφόρησης µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτούς θα
λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα των γεωετεχνικών ερευνών που εκπονήθηκαν
στις προηγούµενες και στην τρέχουσα φάση µελέτης.

Η γεωλογική µελέτη αξιολογεί και συνθέτει τα αποτελέσµατα των παραπάνω
ερευνών, αναλύει τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες µε ποσοτικά κριτήρια και
παραµέτρους, αναδεικνύει τα τεχνικογεωλογικά προβλήµατα που απορρέουν στο
πλαίσιο των σχεδιαζόµενων έργων και προτείνει τις ενδεικνυόµενες λύσεις από
τεχνικογεωλογική άποψη.

Ειδικότερα στη γεωλογική µελέτη περιλαµβάνονται και αξιολογούνται όλα εκείνα τα
στοιχεία που αναφέρονται στη λιθολογική σύσταση, στρωµατογραφική διάρθρωση
και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής, την τεκτονική ( µάκρο και µικροτεκτονική
ανάλυση) , τη σεισµικότητα και σεισµοτεκτονική, τα γεωµορφολογικά στοιχεία και
ενότητες, τους τεχνικογεωλογικούς χαρακτήρες και την υδρογεωλογική συµπεριφορά
των λιθολογικών ενοτήτων,τις υδρογεωλογικές συνθήκες, τις ασυνέχειες των
πετρωµάτων και το ρόλο τους στις συνθήκες ευστάθειας και την ποιότητα αυτών, την
ταξινόµηση της βραχοµάζας καθώς και τον εντοπισµό κατάλληλων θέσεων για τη
λήψη δανείων υλικών και θέσεων δανειοθαλάµων.

1.2.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αντικείµενο των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο προσδιορισµός των γεωτεχνικών
συνθηκών που επικρατούν στα προβλεπόµενα έργα, µε σκοπό την προσέγγιση του
γεωτεχνικού προσοµοιώµατος της περιοχής, που περιλαµβάνει και τις µηχανικές
ιδιότητες των σχηµατισµών.

Οι γεωτεχνικές έρευνες παρέχουν στοιχεία του εδάφους που είναι απαραίτητα για την
σύνταξη των γεωλογικών και γεωτεχνικών µελετών.

Αντικείµενο της γεωτεχνικής αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση των στοιχείων της
γεωτεχνικής έρευνας, συνεκτιµώντας και τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική
µελέτη, µε σκοπό την σύνταξη του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος.
Η σύνταξη της έκθεσης γεωτεχνικής αξιολόγησης και το περιεχόµενό της
καθορίζονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία και ειδικότερα µε την κοινή Υπουργική
απόφαση ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/ δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β 1221/1998).
Η αξιολόγηση σύµφωνα µε την απόφαση αυτή περιλαµβάνει (όχι περιοριστικά):

α) Ταξινόµηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράµµατα των
αποτελεσµάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιµών και
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσίαση της στατιστικής κατανοµής και του
εύρους µεταβολής των κυριότερων στοιχείων σε ιστογραφήµατα.

β) Προσδιορισµό της στάθµης του νερού των γεωτρήσεων.

γ) Τοµές υπεδάφους µε τις παραλλαγές του υπεδάφους µε το βάθος σε συσχετισµό
µε τα αποτελέσµατα δοµικών τυποποιηµένης διεισδύσεως, φυσικής υγρασίας
αντοχής, συµπιεστότητας κ.λ.π. ∆ιαχωρισµό στρώσεων µε απόλυτα υψόµετρα
όπου είναι δυνατόν, αλλιώς µε σχετικά υψόµετρα από τα σχέδια της µελέτης.

δ) Λεπτοµερή περιγραφή των διαφόρων στρώσεων υπεδάφους µε βάση τα
αποτελέσµατα των γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών
δοκιµών µε ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συµπιεστότητας.

ε) Παρουσίαση των ορίων µεταβολής των γεωτεχνικών παραµέτρων υπεδάφους σε
συσχετισµό µε τη στρωµατογραφία του υπεδάφους. Η παρουσίαση αυτή γίνεται
κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο
κατάλληλων παραµέτρων για τους γεωστατικούς υπολογισµούς.

στ) Υποβολή αιτιολογηµένων προτάσεων σχετικά µε το είδος και τον αριθµό των
πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιµο να εκτελεσθούν για να
καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν
ερωτηµατικά που προέκυψαν από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας,
εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση.

Οι γεωτεχνικές µελέτες αποτελούν υποστηρικτικές µελέτες στα πλαίσια των µελετών
έργων οδοποιίας ενώ οι µελέτες γεωτεχνικών έργων αποτελούν αυτοτελείς µελέτες
(Σχετική Υπουργική απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/01759/30-11-98 (ΦΕΚ Β1221/98).

1.2.3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αντικείµενο της έκθεσης κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής Αξιολόγησης είναι η
εφαρµογή των συµπερασµάτων της γεωτεχνικής αξιολόγησης στο τεχνικόγεωλογικό
προσοµοίωµα, δηλαδή περιλαµβάνει τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ της
γεωλογικής µελέτης και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, µε στόχο τη συµβατότητα των
συµπερασµάτων τους.

Στην έκθεση αυτή:

1.

Επισηµαίνονται τα προβλήµατα που αναδεικνύονται από τις παραπάνω
έρευνες, µελέτες και αξιολογήσεις.

2.

Γίνεται εκτίµηση των επιπτώσεων των έργων στην γενική ευστάθεια της
ευρύτερης περιοχής.,

3.

∆ιατυπώνονται τεκµηριωµένες προτάσεις για την προσφορότερη λύση από
τεχνικοοικονοµική άποψη, σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος γεωλόγου και
γεωτεχνικού µελετητή.

1.2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες εκτελούνται σύµφωνα µε σχετικά, εγκεκριµένα
από την Υπηρεσία προγράµµατα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών.
Τα προγράµµατα αυτά συντάσσονται έγκαιρα µε την συνεργασία των Μελετητών της
Οµάδας µελέτης που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του συγκεκριµένου είδους έργου
(π.χ. χαράξεις οδών, τεχνικά έργα, υπόγεια έργα).

Επισηµαίνεται ότι θα γίνεται πλήρης και εκτεταµένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας
εκτέλεσης του προτεινόµενου προγράµµατος.

Η εκτέλεση γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών προϋποθέτει την σύνταξη
αντίστοιχων προγραµµάτων τα οποία θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν την
εφαρµογή τους. Τα προγράµµατα θα λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές προτάσεις
προγενέστερων σταδίων και τις εκτελεσθείσες έρευνες.

1.3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
1.3.1

Οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες αποτελούν τις
υποστηρικτικές µελέτες υποδοµής που είναι απαραίτητες για την εκπόνηση
των µελετών έργων οδοποιίας. Λόγω αυτού θα πρέπει σ όλα τα στάδια
εκπόνησης της µελέτης οδοποιίας και της εκπόνησης των µελετών των
επιµέρους έργων στα πλαίσια αυτής να υπάρχει στενή συνεργασία του
γεωλόγου και του γεωτεχνικού µελετητή τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους
µελετητές των άλλων κατηγοριών µελετών ώστε να αλληλοτροφοδοτούνται µε
τις αναγκαίες για την αρτιότητα των µελετών πληροφορίες και στοιχεία και να

αποφεύγονται ασυµβατότητες, δεδοµένου ότι οι έρευνες και οι µελέτες για
κάθε στάδιο µελέτης οδοποιίας εκπονούνται παράλληλα.

1.3.2

Η µελέτη οδοποιίας συντάσσεται στα εξής τρία στάδια, σύµφωνα µε το Π.∆
696/74 και την Εγκ.37/95/ της Γ.Γ.∆.Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε:

α) Αναγνωριστική µελέτη οδοποιίας
β)Προµελέτη οδοποιίας
γ) Οριστική µελέτη οδοποιίας
1.3.3

Η µελέτη τεχνικών έργων (πλην σηράγγων) συντάσσεται στα εξής τρία
στάδια, σύµφωνα µε το Π.∆ 696/74 και την ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 10:Τεχνικά έργα’’
(αριθµ. Απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-2003 του Υφυπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε):
α) Προκαταρκτική επεξεργασία
β) Προµελέτη
γ) Οριστική µελέτη

1.3.4

Η µελέτη σηράγγων συντάσσεται στα εξής δύο στάδια σύµφωνα µε την
ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 8:Οδικές σήραγγες Έργα Πολιτικού Μηχανικού ’’ (αριθµ.
Απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ/γ/ο/285/19-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε):
α) Προκαταρκτική µελέτη
β) Οριστική µελέτη

1.3.5

Η µελέτη γεωτεχνικών έργων συντάσσεται γενικώς στα εξής δύο στάδια
σύµφωνα µε την κοινή Υπουργική απόφαση ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-98 (ΦΕΚ
Β 1221/98):
α) Προµελέτη
β) Οριστική µελέτη
Μετά από εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να συνταχθεί απ ευθείας οριστική
µελέτη.

1.3.6

Η εκπόνηση των διαφόρων σταδίων µελετών των ανωτέρω παραγράφων
1.3.3,1.3.4 και 1.3.5 σε σχέση µε τα στάδια της µελέτης οδοποιίας γίνεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο 37/95 της Γ.Γ.∆.Ε του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τις ανωτέρω αναφερόµενες ΟΜΟΕ λαµβάνοντας υπόψη και τα
αναφερόµενα στους πίνακες της κατωτέρω παραγράφου 1.3.7.

1.3.7

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι απαιτούµενες γεωλογικές
και γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και τα διάφορα στάδια αυτών σε
συσχετισµό µε το στάδιο των µελετών των έργων στα οποία αφορούν και µε
τα στάδια της µελέτης οδοποιίας.

Α. ΧΑΡΑΞΗ: ( Περιλαµβάνονται και οι γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για
την ευστάθεια και έδραση επιχωµάτων και πρανών ορυγµάτων και την
καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγµάτων, δανειοθαλάµων και
λατοµείων).

Α1.Στάδιο Αναγνωριστικής µελέτης Οδοποιίας

Γεωλογικά

•

Γεωτεχνικά
•

Τυχόν
εκτέλεση
περιορισµένου
προγράµµατος κυρίως για την διερεύνηση
βασικών αβεβαιοτήτων στα πλαίσια της
αναγνωριστικής γεωλογικής µελέτης

•

Πρόταση
του
Γεωλόγου
και
του
Γεωτεχνικού µελετητή για εκτέλεση γεωτεχνικών
ερευνών στα πλαίσια της προµελέτης
οδοποιίας. Αφορά κυρίως γενικές γεωτεχνικές
έρευνες στα πλαίσια της επιλογής της χάραξης
της οδού και της υποστήριξης της οριστικής
γεωλογικής µελέτης

Αναγνωριστική
Γεωλογική Μελέτη

Α2. Στάδιο Προµελέτης Οδοποιίας

Γεωλογικά

Γεωτεχνικά

Οριστική Γεωλογική Μελέτη

•

Γεωτεχνικές έρευνες αναγκαίες για την
επιλογή του άξονα και στα πλαίσια της
οριστικής γεωλογικής µελέτης.

•

Έκθεση
ερευνών.

Αξιολόγησης

Γεωτεχνικών

΄Εκθεση κοινής Γεωλογικής και Γεωτεχνικής αξιολόγησης
Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες για την επιλογή
καταλληλότητας προϊόντων ορυγµάτων και λατοµείων

δανειοθαλάµων

και

Έκθεση κοινής αξιολόγησης των ανωτέρω ερευνών , συµπεράσµατα και προτάσεις
για την επιλογή δανειοθαλάµων και λατοµείων

Στάδιο Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας

Γεωτεχνικά

Γεωλογικά

•
Συµπληρωµατικές έρευνες στο σώµα της
Συµπλήρωση
της
οδού, εφόσον απαιτούνται λαµβανοµένου
οριστικής
γεωλογικής
υπόψη του εκτελεσθέντος µέχρι την φάση αυτή
µελέτης, εφ όσον απαιτείται,
προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών.
µε βάση το συµπληρωµατικό
Έκθεση
Αξιολόγησης
Γεωτεχνικών
πρόγραµµα
γεωτεχνικών •
ερευνών.
ερευνών

•

Εφ’ όσον απαιτηθεί συµπλήρωση της Γεωλογικής Μελέτης, θα συντάσσεται έκθεση
κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης.
Γεωτεχνικές µελέτες στο σώµα της οδού (φυσικά
και τεχνητά πρανή ορυγµάτων, υψηλά επιχώµατα
κλπ)
Σηµείωση:Οι µελέτες µπορεί να συνταχθούν σε
ένα ή δύο στάδια (κατά την κρίση της Υπηρεσίας)
που θα εκπονούνται µετά την οριστικοποίηση του
άξονα της οδού.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ (Περιλαµβάνεται και το οπλισµένο έδαφος):
Β1: Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (πλην σηράγγων).

(Συντάσσεται στο στάδιο της προµελέτης οδοποιίας).

Γεωλογικά
•

Λαµβάνεται υπόψη
γεωλογική µελέτη χάραξης.

Γεωτεχνικά
η

οριστική •

Πρόταση
προγράµµατος
γεωτεχνικών ερευνών.

Β2: Προµελέτη Τεχνικών -Προκαταρκτική µελέτη σηράγγων σύµφωνα
µε τον εγκριθέντα ΟΜΟΕ τεύχος 8

(Συντάσσεται µετά την τελική επιλογή του άξονα ή µετά την έγκριση της προµελέτης
οδοποιίας).

Γεωλογικά

Γεωτεχνικά

•

Γεωτεχνικές έρευνες στα τεχνικά
Γεωλογική µελέτη στη περιοχή του •
της οδού εφ’ όσον απαιτούνται
τεχνικού, σε σηµαντικά και µεγάλα τεχνικά
λαµβανοµένου
υπόψη
του
ή τεχνικά µε ιδιαιτερότητες. Στα λοιπά
εκτελεσθέντος
µέχρι
την
φάση
αυτή
τεχνικά γεωλογική µελέτη συντάσσεται
προγράµµατος
γεωτεχνικών
µετά από πρόταση του γεωλόγου µελετητή
ερευνών.
και αποδοχή από την Υπηρεσία.

•

Για τις
αναφερόµενα
τεύχος 8

Έκθεση
σήραγγες ισχύουν τα •
γεωτεχνικών ερευνών.
στον εγκριθέντα ΟΜΟΕ

αξιολόγησης

Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης εφόσον συνταχθεί γεωλογική
µελέτη.
Γεωτεχνικές µελέτες τεχνικών (πρόταση
θεµελίωσης,
ευστάθεια
πρανών
προσωρινών εκσκαφών κλπ)

Β3.Οριστική Μελέτη Τεχνικών και σηράγγων

(Συντάσσεται µετά την οριστικοποίηση της οριστικής µελέτης οδοποιίας ή µετά την
έγκρισή της)

Γεωλογικά
•

Γεωτεχνικά

.Αν και εφόσον απαιτηθεί
Αν υπάρξει απρόβλεπτο ή ανάγκη •
επίλυσης
ειδικών
προβληµάτων
και συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες
διασαφήνισης γεωλογικών αβεβαιοτήτων, και συµπλήρωση της γεωτεχνικής
εκτελούνται συµπληρωµατικές γεωλογικές µελέτης.
έρευνες και µελέτες.

Γ. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα αναγκαία για την σύνταξη
µελετών αντιστηρίξεων, βελτίωσης συνθηκών εδαφών θεµελίωσης και
λοιπών γεωτεχνικών έργων.

(Εκτελούνται στα πλαίσια της προµελέτης ή οριστικής µελέτης οδοποιίας ή εφαρµογή
σε υπάρχον έργο )

Γεωλογικά

Γεωτεχνικά
•

Γεωτεχνικές
έρευνες
αν
δεν
καλύπτονται από τις εκτελεσθείσες στην
περιοχή του έργου.

•

Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών
ερευνών

•

Μελέτη
γεωτεχνικού
έργου
σύµφωνα
µε
την
ΚΥΑ
∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β
1221/98) και τα αναφερόµενα στο
κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Γεωλογική µελέτη

Σηµείωση: Οι µελέτες γεωτεχνικών έργων
µπορεί να συνταχθούν σε ένα ή δύο στάδια
(σχετική η ανωτέρω κοινή απόφαση)

∆. Κατολισθήσεις :

Γεωλογικά

Στάδιο Αναγνωριστικής µελέτης Οδοποιίας
Αναγνώριση του προβλήµατος µε •
Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του
βάση γεωλογική διερεύνηση της
δικτύου παρακολούθησης του φαινοµένου.
περιοχής
Απόφαση για την αποφυγή της διέλευσης της χάραξης ή για τη διέλευση της χάραξης µε
αντιµετώπιση του προβλήµατος

Στάδιο προµελέτης Οδοποιίας
Εξειδικευµένες
γεωλογικές •
Συµπληρωµατικές
γεωτεχνικές
έρευνες
έρευνες
και
µελέτη
όπως
εφόσον απαιτούνται λαµβανοµένου υπόψη του
περιγράφεται
στο
σχετικό
εκτελεσθέντος
µέχρι
την
φάση
αυτή
κεφάλαιο του κειµένου.
προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών
•

Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών

Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης
Γεωτεχνική προµελέτη έργων αποκατάστασης
κατολίσθησης
σύµφωνα
µε
την
ΚΥΑ
∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα
αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Στάδιο οριστικής Μελέτης Οδοποιίας
Αν υπάρξει απρόβλεπτο η
•
Αν και εφόσον απαιτηθούν συµπληρωµατικές
ανάγκη επίλυσης ειδικών
γεωτεχνικές έρευνες.
προβληµάτων
και
διασαφήνισης
γεωλογικών •
Οριστική
γεωτεχνική
µελέτη
έργων
αβεβαιοτήτων,
εκτελούνται
αποκατάστασης κατολίσθησης σύµφωνα µε την ΚΥΑ
συµπληρωµατικές γεωλογικές
∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98)και τα
έρευνες και µελέτες.
αναφερόµενα στο κεφάλαιο 4 του παρόντος.

Σε υφιστάµενη Οδό
•

Αναγνώριση
του •
Γεωτεχνικές έρευνες και εγκατάσταση του
προβλήµατος
µε
βάση
δικτύου παρακολούθησης του φαινοµένου.
γεωλογική
διερεύνηση
και
•
Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών.
απόφαση για την αποφυγή της
διέλευσης ή όχι του άξονα και
αντιµετώπιση
του
προβλήµατος.

•

Εξειδικευµένες γεωλογικές
έρευνες και µελέτη όπως
περιγράφεται στο σχετικό κεφ
του κειµένου.

Έκθεση κοινής γεωλογικής και γεωτεχνικής αξιολόγησης
Απευθείας οριστική γεωτεχνική µελέτη έργων αποκατάστασης κατολίσθησης σύµφωνα
µε την ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/.ο/1759/12-11-98(ΦΕΚ Β1221/98) και τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο
4 του παρόντος.

Ε. Γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδοµένα αναγκαία για την σύνταξη
µελέτης Οδοστρωµάτων

(Εκτελούνται στα πλαίσια της προµελέτης ή οριστικής µελέτης οδοποιίας ή εφαρµογή
σε υπάρχον έργο )

Γεωλογικά

Γεωτεχνικά

Λαµβάνεται υπόψη η οριστική Γεωλογική •
Ερευνητικά φρέατα η επιφανειακές
µελέτη χάραξης και τυχόν συµπλήρωση της
εκσκαφές κατά µήκος της οδού.
•

∆οκιµές
κατάταξης
υλικών
υπεδάφους και προσδιορισµού CBR

•

Προσδιορισµός
ικανότητας υπεδάφους

•

Προσδιορισµός ανάγκης και τρόπου
εξυγίανσης υπεδάφους

φέρουσας

1.3.8 Σχετικά µε τα αναφερόµενα στους πίνακες και µε την χρονική συσχέτιση
της εκτέλεσης των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και µελετών µε
τις άλλες µελέτες ισχύουν και τα εξής:
α) Όπου στους πίνακες αναφέρεται γεωλογική µελέτη νοούνται και οι αντίστοιχες
γεωλογικές έρευνες.
β) Η Γεωλογική µελέτη οριστικοποιείται µετά την ολοκλήρωση των γεωτεχνικών
ερευνών του αντίστοιχου σταδίου της µελέτης του έργου ώστε να λαµβάνει
υπόψη τα αποτελέσµατά τους.
γ)

Η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών οριστικοποιείται µετά την
ολοκλήρωση της γεωλογικής µελέτης του αντίστοιχου σταδίου της µελέτης
του έργου, ώστε να λαµβάνει υπόψη τα συµπεράσµατά της.

1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.4.1.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι γεωτεχνικές µελέτες θα εκπονούνται σύµφωνα αλλά όχι περιοριστικά, µε τους
Κανονισµούς που αναφέρονται παρακάτω από τις αντίστοιχες παραποµπές που
αυτοί υποδεικνύουν. Η χρήση άλλων εναλλακτικών κανονισµών επιτρέπεται
κατόπιν τεκµηρίωσης της αντιστοιχίας τους µε τους Κανονισµούς που
αναφέρονται παρακάτω ενώ για ειδικές περιπτώσεις ή θέµατα που δεν
καλύπτονται από αυτούς ή εµφανίζονται ορισµένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να
γίνεται ειδική αναφορά σε πρόσθετα βιβλιογραφικά δεδοµένα και πηγές που
χρησιµοποιεί ο Μελετητής.

•
•

DIN 1054 Υπέδαφος: Επιτρεπόµενη φόρτιση του υπεδάφους (θεµελίωσης).
DIN 1055

Φορτίσεις εδαφών και φορτία εδαφικών ωθήσεων.

•

DIN 4014 [Μέρος 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι συµβατικού τύπου: ∆ιαδικασία
κατασκευής, µελέτη και επιτρεπόµενα φορτία.

•

DIN 4014 [Πρόσθετες σελίδες του Μέρους 1] - Έγχυτοι πάσσαλοι
συµβατικού τύπου: ∆ιαδικασία κατασκευής, µελέτη και
επιτρεπόµενα φορτία.- Σχόλια

•

DIN 4014 [Μέρος 2] - Έγχυτοι πάσσαλοι µεγάλης διαµέτρου: ∆ιαδικασία
κατασκευής, µελέτη και επιτρεπόµενα φορτία.

•

DIN 4015 Εδαφοµηχανική και µηχανική θεµελιώσεων.

•

DIN 4017 Ανάλυση
Υπεδάφους-Υπολογισµός
θεµελίωσης.

φέρουσας

ικανότητας

[Μέρος 1] – Κατακόρυφη κεντρική φόρτιση.
[Μέρος 2] – Έκκεντρη και λοξή φόρτιση.
•

DIN 4018 Υπέδαφος – Κατανοµή των τάσεων επαφής κάτω από τα πέδιλα
θεµελίωσης µε κεντρική φόρτιση, υπολογισµός

•

DIN 4019 Καθιζήσεις Υπεδάφους
[Μέρος 1] – Υπολογισµός υποχωρήσεων
κεντρική φόρτιση.

σε κατακόρυφη

[Μέρος 2] – Υπολογισµός υποχωρήσεων στην περίπτωση λοξής
και έκκεντρης φόρτισης-Οδηγίες.
•

DIN 4026 Εµπηγνυόµενοι πάσσαλοι - ∆ιαδικασία κατασκευής, µελέτη και
επιτρεπόµενα φορτία.[Πρόσθετες σελίδες του 4026] -Σχόλια.

•
•

DIN 4030 Εκτίµηση των ιδιοτήτων του νερού του εδάφους και των αερίων
από την πλευρά της δραστικότητάς τους επί του σκυροδέµατος
.DIN 4084

[Μέρος 1] Υπέδαφος: ∆ιερεύνηση ευστάθειας για κατασκευές
αντιστηρίξεων αποφυγή θραύσης της βάσης.
[Μέρος 2] – Υπέδαφος: ∆ιερεύνηση ευστάθειας για κατασκευές
αντιστηρίξεων προς αποφυγή θραύσης πρανούς. Σχόλια και
παραδείγµατα υπολογισµών.

•

.DIN 4085

Υπέδαφος: ∆ιερεύνηση Υπολογισµοί ώθησης
άκαµπτους τοίχους αντιστήριξης και ακρόβαθρα.

γαιών

για

•

DIN 4093 Μηχανική Θεµελιώσεων, ενέσεις σε υπέδαφος και κατασκευές.
Οδηγίες προγραµµατισµού και εκτέλεσης.

•

DIN 4107 Υπέδαφος - παρακολούθηση υποχωρήσεων κατά και µετά τη
κατασκευή τεχνικών έργων.

•

DIN 4123 Εξασφάλιση κτιρίων στη περιοχή εκσκαφών, θεµελιώσεων και
υποστηλώσεων.

•

DIN 4124 Εκσκαφές και τάφροι - Πρανή, πλάτος χώρου εργασίας,
αντιστήριξη.

•

DIN 4125 [Μέρος 1] Αγκύρια εδάφους και βράχου - προσωρινά αγκύρια
εδάφους -υπολογισµός, στατικός σχεδιασµός και δοκιµές.
[Μέρος 2] Αγκύρια εδάφους και βράχου - µόνιµα αγκύρια
εδάφους - υπολογισµός, στατικός σχεδιασµός και δοκιµές.

•
•

DIN 4126 Εγχυτα διαφράγµατα από σκυρόδεµα:Μελέτη και κατασκευή
DIN 4128

Ενέσιµοι πάσσαλοι µικρής διαµέτρου (έγχυτοι και σύνθετοι).

•

BS 729 (1971)

•

BS 812

•

BS 1377 (1990)

Βρετανικές Πρότυπες Μέθοδοι για δοκιµές Εδαφών για
έργα Πολιτικού Μηχανικού

•

BS 8006 (1995)

Κώδικας πρακτικής για Ενισχυµένα/ Οπλισµένα εδάφη και
άλλες επιχώσεις.

•

BS 8081 (1989)

Κώδικας πρακτικής για αγκυρώσεις εδάφους.

•

ASTM (1991)

•

ASTM D751 (1995) Πρότυπες Μέθοδοι δοκιµών για πλέγµατα µε
προστατευτική επένδυση

•

AASHTO T 194-87

Προστατευτικές επιστρώσεις αντικειµένων από σίδηρο και
χάλυβα µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα.

∆οκιµές αδρανών.

Πρότυπες δοκιµές γεωσυνθετικών υλικών

Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε Οργανικά µε
υγρή οξείδωση

•

AASHTO -145

Κατάταξη Εδαφών

•

ASTM D 1004

Πρότυπη Μέθοδος δοκιµής για αρχική αντίσταση σε
σχίσιµο (tear) πλαστικής µεµβράνης και φύλλου.

•

AASHTO Μ 92-91

Κόσκινα από συρµατόπλεγµα για δοκιµές.

•

Ε.Α.Κ. 2000

•

Εγκύκλιος Ε39/99 « Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών».

Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός- έκδοση 2000: ΦΕΚ
2184 Β΄/20-12-1999

1.4.2. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΥΠΕΧΩ∆Ε
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές
έρευνες. Έκδοση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε101-83 (ΦΕΚ 363Β/24-6-83).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής. Έκδοση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε105-83 και Ε106-86 (ΦΕΚ 955Β/31-12-86).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής. Έκδοση
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε102-84 και Ε103-84 (ΦΕΚ 70Β/8-2-85).
«Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωλογικών Εργασιών στα πλαίσια Τεχνικών ΄Εργων»
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε: Ε104-85 (ΦΕΚ 29/11-2-1986 Τόµος Β).
«Ανάλυση τιµών γεωλογικών εργασιών » ΦΕΚ 223/Β/2-4-1993,Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε:
∆ΕΕ (ΕΚ1).
«Ανάλυση τιµών και λοιπά θέµατα Γεωτεχνικών Ερευνών Μελετών Γεωτεχνικών
Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών» ΦΕΚ 1221 (30/11/1998).
«Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή ΧΙ:‘’ Εκτέλεση χωµατουργικών ΄Έργων
Οδοποιίας και Επενδύσεων- Φυτεύσεων αυτών ’’ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 1980.
1.4.3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οδηγίες Ελέγχου Ποιότητας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων – ΕΣΠΕΛ, 1999.
Πρόγραµµα Γεωτεχνικών Ερευνών στα πλαίσια του έτους ποιότητας για ∆ηµόσια
Έργα (1999) –Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
Οδηγίες για την εκπόνηση γεωλογικών µελετών εργασιών ερευνών στα πλαίσια
για ∆ηµόσια Έργα (1999) –Πόρισµα-Πρόταση Επιτροπής Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.
∆ιερεύνηση και κατάρτιση ολοκληρωµένου συστήµατος τεχνικών προδιαγραφών
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Ι. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γνώση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής κατασκευής ενός
τεχνικού έργου είναι καθοριστικής σηµασίας για την άρτια µελέτη και εκτέλεση αυτού.

Οι γεωλογικές µελέτες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των διαφόρων σταδίων
µελετών οποιουδήποτε τεχνικού έργου.

Σκοπός της γεωλογικής έρευνας και µελέτης είναι η πλήρης διερεύνηση των
γεωλογικών, γεωµορφολογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών
συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και που επηρεάζουν το προς
κατασκευή έργο.

Η γεωλογική µελέτη περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τις ακόλουθες εργασίες:

-

Συγκέντρωση και αξιολόγηση υπαρχόντων γεωλογικών, τεχνικογεωλογικών,
υδρογεωλογικών, σεισµολογικών και λοιπών στοιχείων καθώς και συνεκτίµηση των
γεωτεχνικών στοιχείων.

-

Ερµηνεία αεροφωτογραφιών, δορυφορικών εικόνων κλπ

-

Μακροσκοπική εξέταση των γεωλογικών ενοτήτων (τύπος πετρώµατος, όρια,
στρωµατογραφική

θέση,

τεκτονική

(χαρτοχραφήσεις, µετρήσεις κλπ)

δοµή)

µε

επιτόπου

έρευνες

υπαίθρου

-

Εξέταση και λεπτοµερής περιγραφή των γεωµορφολογικών στοιχείων της
ευρύτερης περιοχής (διάβρωση, ανάγλυφο, κλίσεις πρανών, κατακλυζόµενες
περιοχές, περιοχές ευστάθειας) καθώς και προσδιορισµός της µορφής και έκτασης
των γεωµορφολογικών ενοτήτων όπως κορήµατα, κώνοι, ποτάµιες αναβαθµίδες.

-

Εξέταση και λεπτοµερής περιγραφή των τεχνικογεωλογικών χαρακτήρων των
λιθολογικών ενονήτων, όπως συνεκτικότητα, (βαθµός χαλάρωσης ή βαθµός
συγκόλλησης) έκταση και βαθµός αποσάθρωσης και εξαλλοίωσης, βαθµός
διάρρηξης,

καρστικότητα,

οι

παράγοντες

που

επηρεάζουν

την

αντοχή,

εκσκαψιµότητα, σεισµική επικινδυνότητα γεωλογικών σχηµατισµών καθώς και
προσδιορισµός της έκτασης και του τύπου των µετακινήσεων πρανών και κλιτύων.
Τεχνική περιγραφή των ασυνεχειών, στατιστική επεξεργασία ασυνεχειών µε δίκτυο
Schmidt και προσδιορισµός δυνητικών ολισθήσεων. Κατατάξεις βραχοµάζας
σύµφωνα µε τα διεθνώς γνωστά συστήµατα ταξινόµησης (RMR, Q, GSI κα).

-

Εξέταση της υδρογεωλογικής συµπεριφοράς των γεωλογικών σχηµατισµών και της
διακύµανσης της στάθµης των υπόγειων νερών και των προβληµάτων που µπορεί
να προκύψουν µε την κατασκευή επιχωµάτων και την εκσκαφή πρανών, τη
διάνοιξη σηράγγων κ.λ.π.

-

Εντοπισµός κατάλληλων θέσεων για τη λήψη δανείων υλικών και θέσεων
αποθεσιοθαλάµων.

-

Σύνταξη γεωλογικών και άλλων θεµατικών χαρτών, τοµών, µηκοτοµών και
διαγραµµάτων. Παρουσίαση χαρακτηριστικών φωτογραφιών.

-

Σύνταξη τεύχους γεωλογικής µελέτης

Οι γεωλογικές ερευνητικές εργασίες εκτελούνται σε διάφορα στάδια, τα οποία
ακολουθούν τα στάδια της κύριας µελέτης του έργου. Οι γεωλογικές εργασίες του κάθε
σταδίου αποτελούν πάντοτε συνέχεια του προηγούµενου. Κλίµακα εργασίας της
γεωλογικής µελέτης σε κάθε στάδιο είναι η ίδια µε αυτή της κύριας µελέτης του έργου.

Συµπερασµατικά στόχος του προγράµµατος είναι να προσεγγίζεται σταδιακά το
τεχνικογεωλογικό µοντέλο της περιοχής για τη σύνταξη δε αυτού είναι απαραίτητο να
λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής έρευνας
καθώς και τα αποτελέσµατα των γεωερευνητικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών
στις προηγούµενες και στην τρέχουσα φάση της µελέτης.

Οι παρούσες οδηγίες αναφέρονται στις κατηγορίες έργων οδοποιίας που ακολουθούν
καθώς και σε µελέτες ειδικών θεµάτων στα πλαίσια τεχνικών έργων ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του έργου και τα οποία µπορεί να µελετώνται αυτοτελώς (πχ λατοµεία,
δανειοθάλαµοι, αποθεσιοθάλαµοι, κατολισθήσεις κλπ)

Τα σχέδια που συνοδεύουν τις γεωλογικές µελέτες θα εκπονούνται πλήρως µε
µεθόδους και προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), εφόσον δίνονται στο
γεωλόγο µελετητή τα απαραίτητα υπόβαθρα σε ψηφιακή µορφή.

Στη συνέχεια περιλαµβάνονται οι κατ΄ ελάχιστον απαιτούµενες γεωλογικές εργασίες ανά
είδος τεχνικού έργου και στάδιο µελέτης.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΧΑΡΑΞΗ

Α1. Στάδιο Αναγνωριστικής µελέτης Οδοποιίας
Α1.1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α1.1.1 Περιεχόµενα
Α/Α
1

Ερευνητικές εργασίες
Γεωλογική χαρτογράφηση

σε κλίµακα 1:5.000 έως 1:20.000 (ανάλογα µε την κλίµακα της

οδοποιίας)

2

Ερµηνεία αεροφωτογραφιών κλίµακας ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου

3

Γεωλογική µηκοτοµή/ές (στην κλίµακα της χαρτογράφησης)

4

Γεωλογικές Τοµές

5

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων –Ενεργά ρήγµατα –Σεισµικότητα

6

Χάρτης τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών.

7

Καταγραφή γεωερευνητικών εργασιών* *

8

Απογραφή Σηµείων Εµφάνισης Νερού. Αξιολόγηση των δεδοµένων.

9

Καταγραφή θέσεων λήψης αδρανών υλικών και πιθανών πηγών λήψης δανείων υλικών

10

Καταγραφή υφισταµένων πρανών

11

Βοηθητικοί* Θεµατικοί χάρτες

12

Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

1

Α1.1.2 Αναλυτική περιγραφή ερευνητικών εργασιών και γεωλογικής
µελέτης

α) Ερευνητικές εργασίες

∗

κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά
περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή

**Ο όρος γεωερευνητικές εργασίες περιλαµβάνει τις γεωτεχνικές έρευνες και τις γεωλογικές
εργασίες

•

Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:5.000 έως 1:20.000. Σε κάθε περίπτωση
η κλίµακα χαρτογράφησης είναι η ίδια µε την κλίµακα της µελέτης οδοποιίας. Το
συνολικό εύρος εξαρτάται από τη µορφολογία του ανάγλυφου και εκτείνεται σε ένα (1)
χλµ. σε πεδινά τµήµατα. Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές
ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του µελετητή
και έγκριση της Υπηρεσίας.

•

Φωτογεωλογική ερµηνεία της ευρύτερης περιοχής σε κλίµακα 1:20.000 ή και
µικρότερη, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου.

•

Γεωλογικές µηκοτοµές στην κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης. Όλες οι
µηκοτοµές της οδοποιίας (εναλλακτικές χαράξεις)

µετατρέπονται σε γεωλογικές

µηκοτοµές. Τα στοιχεία των επί µέρους θεµατικών – βοηθητικών

χαρτών θα

συµπεριλαµβάνονται στις µηκοτοµές.
•

Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές στην κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης.
Συντάσσονται σε χαρακτηριστικές θέσεις γεωλογικού και τεχνικού ενδιαφέροντος.
Εφόσον έχουν εκτελεσθεί γεωτεχνικές έρευνες οι γεωλογικές τοµές προτείνεται να
διέρχονται απαραίτητα από τα σηµεία αυτά.

•

Αποτύπωση των κύριων ρηγµάτων-ρηξιγενών ζωνών, ταξινόµηση αυτών
ανάλογα µε την ενεργότητά τους. Στοιχεία σεισµικότητας της ευρύτερης περιοχής.

•

Χάρτης προβληµατικών περιοχών και τεχνικής γεωµορφολογίας. Καλύπτει όλη
την περιοχή της γεωλογικής χαρτογράφησης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εφικτότητα των
διαφόρων λύσεων από τεχνικογεωλογική άποψη.

•

Καταγραφή όλων των υφιστάµενων γεωερευνητικών εργασιών και γεωτεχνικών
ερευνών.

•

Απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού. Μετρήσεις στάθµης και παροχών πηγών.
Αξιολόγηση των δεδοµένων.

•

Καταγραφή όλων των θέσεων λήψης αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή
της ζώνης διέλευσης της χάραξης και κατ΄ αρχήν εντοπισµός θέσεων πιθανών πηγών
λήψης δανείων υλικών για το σώµα των επιχωµάτων.

•

Καταγραφή σε ειδικά απογραφικά δελτία των υφιστάµενων πρανών - ορυγµάτων
σε χαρακτηριστικές θέσεις στην ευρύτερη περιοχή της χάραξης και γεωλογική
αξιολόγησή τους µε κύριο στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών ευστάθειάς τους. Τα
στοιχεία της εργασίας αυτής αποτελούν τη βάση για τη µελέτη υφισταµένων πρανών.

•

Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες,
συντάσσονται βοηθητικοί θεµατικοί χάρτες, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την
περιοχή (π.χ κλίσεων αναγλύφου και αστάθειας, υδρολιθολογικός/ υδρογεωλογικός,
τεκτονικός κ.λ.π.).

•
β) Γεωλογική µελέτη

Το τεύχος της Γεωλογικής µελέτης περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:

β1.

Εισαγωγή

Στην εισαγωγή αναφέρονται:

•

Στοιχεία Σύµβασης (Φάση, Τίτλος Μελέτης, Αποφάσεις,
Ανάδοχος, Έγκριση προγράµµατος γεωλογικών εργασιών).

•

Αντικείµενο – Σκοπός γεωλογικής µελέτης

•

Εργασίες – Οµάδα Εργασίας (περιγραφή και επιµέτρηση των ποσοτήτων των
γεωλογικών εργασιών που εκτελέσθηκαν, Σχέδια που συνοδεύουν τη
γεωλογική µελέτη, Οµάδα εργασίας γεωλογικής µελέτης)

•

Θέση και στοιχεία χάραξης

•

Υφιστάµενα στοιχεία και βιβλιογραφική αναφορά των σηµαντικότερων
εργασιών

β2.

Εργοδότης,

Γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου
Γεωµορφολογία

Η εξέταση των γεωµορφολογικών συνθηκών στο στάδιο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία και
πρέπει να επικεντρώνεται στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στο µελετώµενο έργο. Ενδεικτικά
αντικείµενα:

•

Περιγραφή των γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών, κλίσεις φυσικού
ανάγλυφου σε σχέση µε τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των
γεωλογικών σχηµατισµών, ανάπτυξη υδρογραφικού δικτύου, στάδιο
διάβρωσης, ύπαρξη ή µη καρστικών.

•

Συνθήκες µακροχρόνιας ευστάθειας της περιοχής µε βάση το στάδιο
διάβρωσης και εντοπισµός εκδηλωµένων ασταθειών (παλαιών και νέων,
κατολισθήσεων, ερπυσµών, καταπτώσεων βράχων κλπ.)

•

Μορφή και λειτουργία (µόνιµη, εποχιακή) υδρογραφικού δικτύου σε σχέση µε
την χάραξη και εντοπισµός πιθανών ρευµάτων που παρουσιάζουν
πληµµυρικές παροχές και σηµαντικές στερεοπαροχές.

•

Φυτοκάλυψη περιοχής

•

Γεωµορφολογικά στοιχεία-Συµπεράσµατα που πιθανά έχουν επιπτώσεις στην
κατασκευή της οδού.

Γεωλογία

•

Γεωλογικοί σχηµατισµοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή της
χάραξης, διάκρισή τους σε αλπικούς και µεταλπικούς, γεωτεκτονικές ενότητες
στις οποίες εντάσσονται οι αλπικοί σχηµατισµοί, γεωγραφική κατανοµή και
έκταση γεωλογικών σχηµατισµών. Προσδιορισµός γεωλογικού υπόβαθρου
για την κλίµακα του έργου.

•

Αντιπροσωπευτική στρωµατογραφική
συµβολισµούς των σχηµατισµών.

•

Περιγραφή γεωλογικών σχηµατισµών όπως η σχετική ηλικία, η λιθολογική
σύσταση και η διακύµανση αυτής, η δοµή, η υφή, το χρώµα, η
ανοµοιοµορφία, η ετερογένεια, ο βαθµός κερµατισµού, ο βαθµός
καρστικοποίησης, η αποσάθρωση και η κάλυψη από εδαφικό µανδύα. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση καθώς και στην περίπτωση των πρόσφατων
αποθέσεων απαραίτητο είναι να αναφέρεται το µέσο εκτιµούµενο πάχος τους.

στήλη

της

περιοχής

µε

τους

Τεκτονική

•

Σύντοµη περιγραφή
δραστηριότητας.

•

Σχολιασµός υφιστάµενων στοιχείων κυρίως ως προς την ενεργότητα των
ρηγµάτων. Απόσπασµα από το σεισµοτεκτονικό χάρτη του ΙΓΜΕ, κλίµακας
1:500.000 ή από νεοτεκτονικούς χάρτες που έχουν εκδοθεί, κλίµακας
1:100.000.

•

Σχολιασµός των επί µέρους κατηγοριοποιήσεων των ρηγµάτων που έχουν
γίνει στη γεωλογική οριζοντιογραφία. Εντοπίζονται οι κύριες διευθύνσεις των
ρηγµάτων και οι σηµαντικές ζώνες διάρρηξης.

•

Κλίση και φορά κλίσης της στρώσης των σχηµατισµών. Εντοπισµός
διαφοροποιήσεων που οφείλεται σε πτυχώσεις.

των

τεκτονικών

φάσεων

και

της

νεοτεκτονικής

Σεισµικότητα

•

Σχέδιο µε διασπορά επικέντρων.

•

Πίνακας µε τα σηµαντικότερα
(συντεταγµένες, µέγεθος κλπ).

•

Αναφορά στη σεισµική ζώνη όπου ανήκει η περιοχή καθώς και οι φονικοί
σεισµοί – καταστροφές που σηµειώθηκαν κατά το παρελθόν

Υδρογεωλογία

επίκεντρα

στην

ευρύτερη

περιοχή

•

Υδρολιθολογία – Εκτίµηση της διαπερατότητας (πρωτογενής ή δευτερογενής)
των γεωλογικών σχηµατισµών και ένταξή τους σε κατηγορίες (∆ιαπερατός–
Ηµιδιαπερατός – Αδιαπέρατος).

•

Εφόσον υπάρχουν σηµεία εµφάνισης νερού στην περιοχή τότε αναγράφεται η
µεθοδολογία απογραφής. Συνιστάται οι πίνακες µε τα στοιχεία απογραφής και
τις µετρήσεις στάθµης να µπαίνουν στο Παράρτηµα της µελέτης.

•

Σχολιασµός κατά τµήµατα της ανάπτυξης υδροφόρων οριζόντων (είδος,
βάθος, υδραυλικά χαρακτηριστικά). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται όταν η στάθµη
βρίσκεται σε µικρό βάθος. Εκτίµηση της επιδεκτικότητας της περιοχής σε
πληµµύρες. Εντοπισµός περιοχών µε λιµνάζοντα νερά (εποχιακά, µόνιµα),
έλη, κλπ.

•

Αναφορά στις πηγές. Για τις µεγάλες καρστικές πηγές θα χρησιµοποιούνται
στοιχεία από ΙΓΜΕ. ∆ίδεται ιδιαίτερη σηµασία στις µικρές πηγές επαφής,
κυρίως όταν η χάραξη διέρχεται µε όρυγµα, ή όταν πηγές παροδικές
καλύπτονται από επιχώµατα της οδού.

•

Υδρογεωλογικά στοιχεία και αναλύσεις - Συµπεράσµατα σχετικά µε
επιπτώσεις υδραυλικού και τεχνικογεωλογικού χαρακτήρα στη ζώνη της
χάραξης από τη δράση του υπόγειου νερού.

β3. Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηµατισµών

Περιγράφονται τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηµατισµών κυρίως µε βάση
µακροσκοπικά χαρακτηριστικά, παρατηρήσεις και πληροφορίες καθώς και βιβλιογραφικά
στοιχεία για παρόµοιους σχηµατισµούς. Αναλυτικότερα:

•

Εφόσον υπάρχουν στοιχεία γεωερευνητικών εργασιών ή έχει εκτελεσθεί
πρόγραµµα κατά το παρόν στάδιο της µελέτης , γίνεται η τεχνικογεωλογική
αξιολόγηση τους, ώστε να καθοριστεί το είδος του γεωλογικού σχηµατισµού
που έχει διατρηθεί. Για το λόγο αυτό συντάσσεται πίνακας µε τον αύξοντα
αριθµό της γεώτρησης που αξιολογείται, τον κωδικό της γεώτρησης, το εύρος
της λιθολογικής περιγραφής και ο χαρακτηρισµός της και τέλος ο γεωλογικός
σχηµατισµός στον οποίο αξιολογείται ότι εντάσσεται.

•

Αναφέρονται µε µορφή πίνακα τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά γεωλογικών
σχηµατισµών του υπόβαθρου και των χαλαρών καλυµµάτων. Τα στοιχεία που
καταγράφονται στον πίνακα είναι η ονοµασία του σχηµατισµού, ο
συµβολισµός του, η ανοµοιοµορφία του (µικρή, µέτρια, µεγάλη, πολύ µεγάλη)
ή ευκολία στην αποσάθρωση (µε αντίστοιχες κατηγορίες), η διαπερατότητα (
υψηλή, µέτρια, χαµηλή, πολύ χαµηλή, πρακτικά αδιαπέρατος σχηµατισµός), η
κατ’ αρχήν εκτίµηση των συνθηκών ευστάθειας των πρανών, η εκτιµώµενη
εκσκαψιµότητα, η εξεύρεση κατάλληλων γεωλογικών σχηµατισµών και

αποθέσεων µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια
σεισµοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής.

για δάνεια υλικά και το

•

Σχολιάζεται η αναµενόµενη συµπεριφορά από τεχνικογεωλογική άποψη και
τα πιθανά προβλήµατα του κάθε σχηµατισµού έναντι αστάθειας, λόγω της
.κατασκευής των προβλεπόµενων έργων.

•

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή σήραγγας περιγράφεται η κατ’ αρχήν
αναµενόµενη συµπεριφορά των σχηµατισµών στους οποίους θα γίνει η
διάνοιξη της σήραγγας.

β4.

Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά µήκος των χαράξεων

Η περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών γίνεται για κάθε λύση ξεχωριστά.
Αναλυτικότερα:

•

∆ιαχωρισµός σε τµήµατα ανάλογα µε το γεωλογικό σχηµατισµό και το είδος
των έργων.

•

Περιγραφή για κάθε τµήµα των πιθανών γεωλογικών προβληµάτων που
σχετίζονται µε την κατασκευή των ορυγµάτων, επιχωµάτων και τεχνικών. Για
τα ορύγµατα γίνεται µια πρώτη εκτίµηση των συνθηκών ευστάθειας των
πρανών, ανάλογα µε τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες, για τις ανάγκες των
προµετρήσεων των χωµατουργικών εργασιών. Στα επιχώµατα εκτιµάται το
πάχος φυτικών ή οργανικών γαιών, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός
του πάχους εξυγίανσης. Αντίστοιχα αναφέρονται τα εδάφη στα οποία
προβλέπεται να εδραστούν τα τεχνικά.

•

Αναφορά και επεξήγηση των κατηγοριών δυσκολίας για κάθε επιµέρους
τµήµα της οδού λόγω γεωλογικών προβληµάτων. Κριτήρια κατηγοριοποίησης
για την περιοχή µελέτης.

•

Σχολιασµός του χάρτη προβληµατικών περιοχών και τεχνικής
γεωµορφολογίας µε τα προβλήµατα κατά µήκος των λύσεων και πιθανές
θέσεις για τις οποίες υπάρχουν γεωλογικές ασάφειες.

β5. Σύγκριση χαράξεων µε τεχνικογεωλογικά κριτήρια

Για τη σύγκριση µεταξύ των λύσεων χρησιµοποιούνται τεχνικογεωλογικά κριτήρια, τα οποία
επηρεάζουν την εφικτότητα και το κόστος κάθε λύσης. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει µε τη
µορφή διαγραµµάτων, ιστογραµµάτων κλπ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται εποπτική εικόνα των
κριτηρίων.
Τα κυριότερα είναι:

•

Πινακοποίηση των τεχνικογεωλογικών προβληµάτων και βαθµονόµησή τους
ανάλογα µε τη δυσκολία αντιµετώπισής τους.

•

Στοιχεία εκτιµώµενης εκσκαψιµότητας και ποσότητας των υλικών που θα
εκσκαφθούν κατά µήκος της χάραξης. Αυτό µπορεί να προκύψει µετά από
εµβαδοµέτρηση των γεωλογικών σχηµατισµών που εµφανίζονται στη
µηκοτοµή πάνω από το επίπεδο της ερυθράς.

•

Στοιχεία της κατ’ αρχή εκτιµώµενης καταλληλότητας των προϊόντων εκσκαφής
µε βάση τα στοιχεία της προηγούµενης εµβαδοµέτρησης.

•

Σχολιάζονται τα αποτελέσµατα και προτείνεται η λύση µε τα καλύτερα
γεωλογικά δεδοµένα.

β6.

β7.

∆άνεια υλικά – Λατοµεία

•

Σχολιάζεται η επάρκεια σε δάνεια υλικά στην περιοχή της ζώνης διέλευσης
της χάραξης.

•

Αναφέρονται ειδικά προβλήµατα της περιοχής (πχ προσπελάσεις).

•

Αναφέρονται τα αποτελέσµατα της καταγραφής των θέσεων λήψης αδρανών
υλικών

Συµπεράσµατα – Προτάσεις

Στα συµπεράσµατα της Γεωλογικής µελέτης πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης που προκύπτουν από κάθε επί µέρους κεφάλαιο των
θεµατικών ενοτήτων.
Αναφέρονται απαραίτητα τα αποτελέσµατα της συγκριτικής αξιολόγησης των λύσεων
σύµφωνα µε τεχνικογεωλογικά κριτήρια. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά
προβλήµατα των λύσεων που µειονεκτούν από τεχνικογεωλογική άποψη.
Εντοπίζονται οι περιοχές για τις οποίες υπάρχουν γεωλογικές ασάφειες καθώς και το είδος
τους, η διερεύνηση των οποίων θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει στο στάδιο της προµελέτης
για την οριστικοποίηση της λύσης.

Α2. Στάδιο Προµελέτης Οδοποιίας
Α2.1 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Α2.1.1 Περιεχόµενα

Α/Α

Ερευνητικές εργασίες
Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:2.000 ή µεγαλύτερη (ανάλογα µε την κλίµακα της

1

οδοποιίας

2

Ερµηνεία αεροφωτογραφιών της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας

3

Γεωλογική µηκοτοµή/ές (στην κλίµακα της χαρτογράφησης)

4

Γεωλογικές Τοµές και ∆ιατοµές

5

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων – Ενεργά ρήγµατα -Σεισµικότητα

6

Χάρτης τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών.

7

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών

8

Μετρήσεις στάθµης και παροχής πηγών. Αξιολόγηση των δεδοµένων

9

Καταγραφή γεωερευνητικών εργασιών

10

Τεκτονικά ∆ιαγράµµατα κυρίως για Χωµατουργικά

11

Έλεγχος ∆υνητικών Ολισθήσεων

12

Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας

13

Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας

14

Βοηθητικοί * Θεµατικοί χάρτες

15

Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

∗

1

κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά

περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή.

Α2.1.2 Αναλυτική περιγραφή ερευνητικών εργασιών και γεωλογικής
µελέτης

α) Ερευνητικές εργασίες
•

Γεωλογική χαρτογράφηση µε έµφαση στα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά, σε κλίµακα
1:2.000 ή µεγαλύτερη και συνολικού εύρους ανάλογα µε το τοπογραφικό υπόβαθρο.
Γενικά κυµαίνεται από 300-500 µ. εκατέρωθεν του άξονα της χάραξης. Σε δυσχερείς
γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι
µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση η κλίµακα χαρτογράφησης συµβαδίζει µε αυτή της µελέτης
οδοποιίας.

•
•

Φωτογεωλογική ερµηνεία στη µεγαλύτερη δυνατή κλίµακα, 1:15.000 ή µεγαλύτερη.
Γεωλογικές µηκοτοµές στην κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης και για
όλες τις εναλλακτικές λύσεις χάραξης. Όλες οι µηκοτοµές της οδοποιίας µετατρέπονται
σε γεωλογικές µηκοτοµές οι οποίες θα πρέπει να ενηµερώνονται µε τις εκτελεσθείσες
γεωερευνητικές εργασίες.

•

Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές και διατοµές αντίστοιχης κλίµακας µε τη γεωλογική
χαρτογράφηση, σε χαρακτηριστικές θέσεις γεωλογικού και τεχνικού ενδιαφέροντος.
Προτείνεται οι διατοµές να διέρχονται από τις θέσεις των γεωτεχνικών ερευνών, εφόσον
υπάρχουν, και η κλίµακα να είναι αντίστοιχη µε τις διατοµές της οδοποιίας.

•

Ενηµερώνεται µε βάση το λεπτοµερέστερο τοπογραφικό υπόβαθρο και
συµπληρώνεται ενδεχοµένως, η απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού στη ζώνη
γεωλογικής χαρτογράφησης. Λαµβάνονται νέες µετρήσεις στάθµης και παροχής πηγών
και γίνεται λεπτοµερής ανάλυση των υδρογεωλογικών δεδοµένων σε σχέση µε το έργο.

•

Καταγραφή

γεωερευνητικών

εργασιών.

Καταγράφονται και αξιολογούνται

τεχνικογωλογικά στα πλαίσια της µελέτης όλες οι υπάρχουσες γεωερευνητικές εργασίες.
•

Καταγραφή

υφιστάµενων

πρανών

(εάν

απαιτούνται)και

σχολιασµός

της

ευστάθειας αυτών µε γεωλογικά κριτήρια , (στρωµατογραφική διάρθρωση, λιθολογική
κίνηση, συνεκτικότητα (βαθµός χαλάρωσης ή συγκόλλησης), συνδετικό υλικό και
κατανοµή αυτού, διάρρηξη-κερµατισµός, δυσµενής κλίση στρώσης, σχιστότητας,
ασυνεχειών κ.λ.π.)
•

Μικροτεκτονικές αναλύσεις (∆ίκτυα Schmidt ) για το σύνολο των χωµατουργικών
εργασιών

µε

σκοπό

τον

εντοπισµό

των

συστηµάτων

ασυνεχειών

και

την

κατηγοριοποίησή τους (κυρίαρχα και δευτερεύοντα), ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους.
Γίνονται σε βραχώδεις εµφανίσεις του γεωλογικού υποβάθρου και σε χαρακτηριστικές
θέσεις υψηλών ορυγµάτων και πρανών και άλλων προσωρινών εκσκαφών. Η λήψη των
τεκτονικών διαγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τις διαφοροποιήσεις των γεωλογικών
σχηµατισµών και των τεκτονικών στοιχείων.

•

Έλεγχος

δυνητικών

ολισθήσεων

βραχωδών

πρανών.

Σε

κάθε

θέση

µικροτεκτονικής ανάλυσης γίνεται έλεγχος δυνητικών ολισθήσεων.

•

Αναλόγως του είδους του έργου (π.χ. υψηλά βραχώδη ορύγµατα, τεχνικά
κλπ) γίνεται ταξινόµηση βραχόµαζας σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά
συστήµατα (π.χ. RMR, GSI, Q). Εφαρµόζεται µία ή περισσότερες µέθοδοι
ταξινόµησης.

•

Σύνταξη

τεχνικογεωλογικού

χάρτη

και

γεωλογικής

επικινδυνότητας

µε

επικέντρωση στα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών σε
σχέση µε τα κατά περιοχές γεωλογικά προβλήµατα και κινδύνους και τα σχεδιαζόµενα
έργα.
•

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών, όπου είναι αναγκαίος και υπάρχουν επαρκή
στοιχεία από γεωτρήσεις, ερευνητικά φρέατα κλπ

•

Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες,
συντάσσονται βοηθητικοί - θεµατικοί χάρτες, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την
περιοχή, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση του Γεωλόγου µελετητή και έγκριση της
Υπηρεσίας..

β) Γεωλογική µελέτη
Το τεύχος της Γεωλογικής µελέτης περιλαµβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:
β1.

Εισαγωγή

Όπως στο κεφ. Α1.1.2, β1

β2.

Γεωλογικές συνθήκες

Όπως στο κεφ. Α1.1.2, β2. Λαµβάνονται υπόψη οι γεωλογικές συνθήκες στην ευρύτερη
περιοχή όπως έχουν αναφερθεί στο προηγούµενο Αναγνωριστικό στάδιο και ο σχολιασµός
των

υποενοτήτων

της

γεωµορφολογίας,

γεωλογίας,

τεκτονικής,

σεισµικότητας

και

υδρογεωλογίας επικεντρώνεται στη στενή ζώνη της γεωλογικής χαρτογράφησης του
παρόντος σταδίου και στις επιπτώσεις που έχει κάθε παράµετρος στα σχεδιαζόµενα έργα.

β3.

Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηµατισµών.

•

Γίνεται Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση των ερευνητικών γεωτρήσεων,
φρεάτων κλπ που έχουν εκτελεσθεί κατά το παρόν στάδιο µελέτης.
Συµπεριλαµβάνονται
επίσης
και
τα
αποτελέσµατα
ενδεχόµενων
προηγούµενων γεωτεχνικών ερευνών.

•

Περιγράφονται και σχολιάζονται για κάθε τεχνικογεωλογική ενότητα τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία καθορίζουν τη συµπεριφορά της και
την προβληµατικότητα της σε εκσκαφές ορυγµάτων, θεµελίωσης επιχωµάτων

κλπ. Τέτοιες πληροφορίες είναι η λιθολογική σύσταση για τους εδαφικούς
σχηµατισµούς η συνεκτικότητα (βαθµός χαλάρωσης ή συγκόλλησης), η
ανοµοιοµορφία, η ευκολία στην αποσάθρωση, εύρος κλίσεων ευστάθειας
τεχνητών εκσκαφών, καταλληλότητα υλικών εκσκαφής, εκσκαψιµότητα,
υδρογεωλογικός χαρακτηρισµός (διαπερατοί, πορώδεις, καρστικοί ,
ηµιδιαπερατοί, πρακτικά αδιαπέρατοι), τεκτονική εικόνα σχηµατισµού του
γεωλογικού
υπόβαθρου
(στρωσιγενής,
µονοκλινής,
πτυχωµένος,
πολυπτυχωµένος, σχιστοποιηµένος, κατακερµατισµένος, µε µεγάλα
συστήµατα διακλάσεων).
•

β4.

Ανάλυση του σεισµοτεκτονικού καθεστώτος και λεπτοµερής µελέτη των
επιπτώσεων των ενεργών ρηγµάτων, αν τέτοια ρήγµατα είναι εντοπισµένα
στο προηγούµενο στάδιο της γεωλογικής µελέτης.

Χαρακτηριστικά βραχόµαζας

•

Εφόσον έχουν συνταχθεί τεκτονικά διαγράµµατα, παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατά τους καθώς επίσης και τα αποτελέσµατα του ελέγχου
δυνητικών ολισθήσεων.

•

Εφόσον έχουν γίνει ταξινοµήσεις βραχόµαζας παρουσιάζονται
σχολιάζονται οι παραδοχές και τα αποτελέσµατα (εύρος τιµών).

β5.

και

Τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά µήκος της χάραξης

Σχολιάζονται ανά τµήµατα κατά µήκος της χάραξης οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες, τα
προβλήµατα που οι συνθήκες αυτές υπαγορεύουν και αναµένονται κατά την κατασκευή του
έργου και η ανάγκη περαιτέρω γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών για την αποσαφήνιση
αυτών.

•

β6.

Για τα χωµατουργικά έργα (ορύγµατα – επιχώµατα) που προβλέπονται κατά
µήκος της χάραξης δίδονται λεπτοµερή τεχνικογεωλογικά στοιχεία σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα των γεωλογικών ερευνών, λαµβανόµενων υπόψη και
των αξιολογήσεων των αποτελεσµάτων των γεωτεχνικών ερευνών.

Συµπεράσµατα – Προτάσεις

Αναφέρονται µε σαφήνεια τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που προκύπτουν από κάθε επί
µέρους κεφάλαιο των θεµατικών ενοτήτων. Αναλύονται τα τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά
των γεωλογικών σχηµατισµών και η αναµενόµενη συµπεριφορά από τεχνικογεωλογική
άποψη και τα πιθανά προβλήµατα του κάθε σχηµατισµού.
Περιγράφονται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά µήκος της χάραξης και τα πιθανά
γεωλογικά προβλήµατα που οι συνθήκες, αυτές υπαγορεύουν , καθώς και τυχόν ανάγκη
περαιτέρω γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών για την αποσαφήνιση αυτών.

Α2.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
Α2.2.1 Περιεχόµενα

Α/Α
1

2

3

4

5

Ερευνητικές εργασίες
Επέκταση Γεωλογικής χαρτογράφησης κλίµακας 1:5.000 έως 1:20.000, σε περιοχές
ενδιαφέροντος
Καταγραφή ενεργών και ανενεργών θέσεων δανειοθαλάµων και λατοµείων
Σύνταξη προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών για δανειοθαλάµους από κοινού µε τον
γεωτεχνικό µηχανικό.
Χαρακτηρισµός καταλληλότητας γεωλογικών σχηµατισµών και τεταρτογενών αποθέσεων για
την χρήση τους σαν δάνεια υλικά για τα διάφορα έργα.
Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

Α2.2.2 Αναλυτική περιγραφή ερευνητικών εργασιών και Γεωλογικής
Μελέτης

α

Ερευνητικές Εργασίες

Η έρευνα – µελέτη ∆ανειοθαλάµων – Αποθεσιοθαλάµων – Λατοµείων µπορεί να
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό τεύχος στα πλαίσια της αναγνωριστικής µελέτης του έργου και
περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Γίνεται επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης πέραν των ορίων της χαρτογραφηµένης
περιοχής εφόσον αυτή συνήθως δεν επαρκεί για να καθοριστούν θέσεις δανειοληψίας. Η
επέκταση της χαρτογράφησης γίνεται σε περιοχές ενδιαφέροντος µε βάση της πληροφορίες
των επιτόπου υπηρεσιών και γενικότερα της καταγραφής των ενεργών και ανενεργών
λατοµείων και δανειοθαλάµων. Ο χάρτης αυτός συντάσσεται µε σκοπό τον εντοπισµό
περιοχών, οι οποίες µπορεί να λειτουργήσουν κατά την φάση κατασκευής του έργου ως
δανειοθάλαµοι (για διάφορες χρήσεις στα έργα οδοποιίας) και ως αποθεσιοθάλαµοι. Οι
εργασίες για την σύνταξη του χάρτη είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

• Τοποθέτηση στον χάρτη και οριοθέτησή των θέσεων των δανειοθαλάµων και
αποθεσιοθαλάµων
που
έχουν
καταγραφεί.
Παρουσίαση
των
αποτελεσµάτων µε διαφορετικούς συµβολισµούς ανάλογα µε την
περίπτωση.
• Χαρακτηρισµός των γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την κατ’ αρχή
καταλληλότητά τους για την χρήση ως δάνεια υλικά για τα διάφορα έργα
οδοποιίας µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια.Επίσης υποβοηθητικό

στοιχείο για την επιλογή της θέσης είναι ο χαρακτηρισµός της
εκσκαψιµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών, διάκριση η οποία θα πρέπει
να γίνεται στο υπόµνηµα του χάρτη, οι συνθήκες ευστάθειας, το
υδρογεωλογικό καθεστώς, οι απορροές, οι χρήσεις γης, η δυνατότητα
προσπέλασης κλπ.
• Ο χάρτης αυτός περιλαµβάνει, το όριο της χωροθέτησης του δανειοθαλάµου
ή του αποθεσιοθαλάµου και τον όγκο απόληψης ή απόθεσης υλικών.
2. Γίνεται καταγραφή των υπαρχόντων δανειοθαλάµων και λατοµείων ενεργών ή ανενεργών
για τους οποίους συντάσσεται καταγραφικό έντυπο ή πίνακας όπου δίδονται κατ΄ ελάχιστο η
θέση του, το είδος των υλικών, η εκσκαψιµότητα, η επιφανειακή τους ανάπτυξη (εµβαδόν), το
είδος της βλάστησης, η ύπαρξη υπόγειων ή επιφανειακών νερών, το µέγιστο και ελάχιστο
πάχος, ο όγκος των αποθεµάτων, η ελάχιστη απόσταση από οικισµούς, οι χρήσεις γης, το
ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι συνθήκες προσπέλασης και η µέση απόσταση από το έργο.
Φωτογραφική τεκµηρίωση για κάθε θέση.
3. Κατά την φάση της χαρτογράφησης εντοπίζονται θέσεις (κύριες και εναλλακτικές εφόσον
αυτό είναι δυνατόν) δανειοθαλάµων και αποθεσιοθαλάµων οι οποίοι πληρούν της ισχύουσες
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις. Γίνεται επιλογή των θέσεων σε συνεργασία µε τον µελετητή του
συγκοινωνιακού έργου. Για τις θέσεις οι οποίες προκρίνονται συντάσσεται σε συνεργασία µε
τον γεωτεχνικό µελετητή του έργου και υποβάλλεται αναλυτικό πρόγραµµα ποσοτήτων
ερευνητικών φρεάτων και γεωτρήσεων που απαιτούνται και των εργαστηριακών δοκιµών,
λαµβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες του έργου.

β. Γεωλογική µελέτη

Στις µελέτες των λατοµείων δίνονται στοιχεία σχετικά µε το είδος του πετρώµατος, τη
φυσική του κατάσταση, την εκσκαψιµότητά του, το πάχος των ακατάλληλων
υπερκείµενων, τον όγκο των αποθεµάτων, τις συνθήκες µετώπου( µικροτεκτονικές
αναλύσεις για τη µελέτη της ευστάθειάς του ), την απόσταση από το έργο, τις
συνθήκες προσπέλασης, την ύπαρξη υπογείων ή επιφανειακών νερών, τη χρήση
γης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλ.π.
Στις µελέτες των δανειοθαλάµων δίδονται το είδος των υλικών, η εκσκαψιµότητα, η
επιφανειακή τους ανάπτυξη (εµβαδόν ) µέγιστο και ελάχιστο πάχος, ο όγκος των
αποθεµάτων, οι συνθήκες προσπέλασης η απόσταση από το έργο κ.λ.π.
Στις µελέτες των αποθεσιοθαλάµων δίνονται στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες
ευστάθειας, της εκδήλωσης και της δίαιτας των υπογείων υδάτων (πηγές), την
παρεµπόδιση των επιφανειακών απορροών, κ.λπ. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραπάνω προτεινόµενων εργασιών.

Α3. Στάδιο Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας
Α3.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α3.1.1 Περιεχόµενα
•

Οι Γεωλογικές έρευνες και µελέτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν
την εκπόνηση αυτού του σταδίου. Εάν όµως κατά τη διάρκεια της οριστικής
µελέτης Οδοποιίας προκύψει αλλαγή χάραξης ή εκτέλεση συµπληρωµατικού
προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών τότε θα πρέπει να συνταχθεί νέα οριστική
Γεωλογική Μελέτη (για τη νέα χάραξη)ή να γίνει συµπλήρωση της υπάρχουσας
Οριστικής µελέτης, εφόσον προκύψει τροποποίηση των γεωλογικών συνθηκών,
µετά από πρόταση του γεωλόγου µελετητή και την έγκριση της Υπηρεσίας.
Ειδικότερα στην τελευταία περίπτωση περιλαµβάνονται το σύνολο ή µέρος των
ερευνών και η αντίστοιχη µελέτη της παρ. Α 2.1.1,ανάλογα µε την έκταση και την
σπουδαιότητα των προβληµάτων που προέκυψαν και µε την προσέγγιση πλέον
που επιτρέπει η λεπτοµερέστερη κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης
(1:1000 η µεγαλύτερη) καθώς και η ολοκλήρωση των γεωτεχνικών ερευνών.

Ειδικότερα το συνολικό εύρος της χαρτογράφησης εκτείνεται σε ζώνη 300-500 µ. και
σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτολογηµένη
πρόταση του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης στο στάδιο αυτό γίνεται και σύνταξη τεχνικογεωλογικού χάρτη και γεωλογικής
επικινδυνότητας σε κλίµακα 1:1000 ή µεγαλύτερη µε εύρος όπως και του βασικού
χάρτη .Ο χάρτης αυτός θα είναι αποτέλεσµα της συναξιολόγησης όλων των
διαθέσιµων
γεωλογικών,
γεωµορφωλογικών,
υδρογεωλογικών
και
τεχνικογεωλογικών στοιχείων προσαρµοσµένες στις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου.
Τέλος στο στάδιο αυτό µπορεί να κριθεί απαραίτητο και η σύνταξη βοηθητικών θεµατικών
χαρτών.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ
Β1.
Στάδιο
Προκαταρκτικής
Τεχνικών (πλην σηράγγων)

Επεξεργασίας

Λαµβάνεται υπόψη η Οριστική Γεωλογική Μελέτη Χάραξης

Β2. Στάδιο Προµελέτης Τεχνικών(πλην σηράγγων)
Β2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Β2.1.1 Περιεχόµενα
Α/Α
1

Ερευνητικές εργασίες
Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:2.000 ή µεγαλύτερη (ανάλογα µε την κλίµακα του
στατικού µελετητή)

2

Ερµηνεία αεροφωτογραφιών της µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας

3

Γεωλογική µηκοτοµή χωρίς παραµόρφωση υψών

4

Γεωλογικές Τοµές και ∆ιατοµές

5

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων –Ενεργά ρήγµατα –Σεισµικότητα

6

Τεκτονικά ∆ιαγράµµατα – Έλεγχος ∆υνητικών Ολισθήσεων

7

Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας

8

Καταγραφή Γεωερευνητικών Εργασιών-

9

Ενηµέρωση στοιχείων των Σηµείων Εµφάνισης Νερού-Ανάλυση υδρογεωλογικών συνθηκών

10

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών

11

Βοηθητικοί * Θεµατικοί χάρτες

12

Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

1

Β2.1.2 Αναλυτική περιγραφή ερευνητικών εργασιών και γεωλογικής
µελέτης
α) Ερευνητικές εργασίες

*1 κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε
περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή
.

•

Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής του τεχνικού σε κλίµακα 1:2000 ή
µεγαλύτερη. Η κλίµακα χαρτογράφησης συµβαδίζει µε αυτή του στατικού µελετητή.

•

Το εύρος της χαρτογράφησης γενικά δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο των 200 µ
εκατέρωθεν του άξονα του τεχνικού σε δυσµενείς γεωλογικά περιοχές.

•

Φωτογεωλογική ερµηνεία σε κλίµακα 1:5000 ή µεγαλύτερη.

•

Γεωλογική µηκοτοµή στην ίδια ή µεγαλύτερη κλίµακα, χωρίς παραµόρφωση
υψών .

•

Εγκάρσιες γεωλογικές τοµές και διατοµές σε θέσεις της ζώνης θεµελίωσης µε
πύκνωση σε δυσµενείς θέσεις και σε επιλεγµένες θέσεις και οπωσδήποτε στις θέσεις
των γεωτρήσεων. Οι διατοµές στην κλίµακα των διατοµών του τεχνικού.

•

Απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού, µετρήσεις στάθµης και παροχών πηγών.
Απογράφονται όλα τα σηµεία εµφάνισης,

νερού στην χαρτογραφηθείσα περιοχή µε

ιδιαίτερη έµφαση στις πηγές.Ανάλυση των υδρογεωλογικών συνθηκών σε σχέση µε το
έργο.
•

Τεχνική περιγραφή ασυνεχειών και σύνταξη τεκτονικών διαγραµµάτων (δίκτυα
Schmidt). Μικροτεκτονικές αναλύσεις και δυνητικές ολισθήσεις. Οι εργασίες αυτές
εστιάζονται κυρίως στα προσωρινά και µόνιµα πρανή της θεµελίωσης .

•

Ταξινόµηση βραχοµάζας σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά συστήµατα (π.χ.
RMR, GSI, Q). Εφαρµόζεται µία ή περισσότερες µέθοδοι ταξινόµησης.

•

Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση των γεωλογικών εργασιών και
συνεκτίµηση των γεωτεχνικών εργασιών σε εύλογη απόσταση από το τεχνικό.

•

Σύνταξη χάρτη υπεδαφικών ισουψών για όλες τις επαφές γεωλογικών
σχηµατισµών που επηρεάζουν την θεµελίωση του τεχνικού, εφόσον υπάρχουν τα
απαιτούµενα στοιχεία των γεωερευνητικών εργασιών.

•

Σε περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες, συντάσσονται βοηθητικοί – θεµατικοί
χάρτες, εφόσον υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την περιοχή. Για την αναγκαιότητα
σύνταξής τους γίνεται τεκµηριωµένη πρόταση από το µελετητή.

β) Γεωλογική µελέτη
Η γεωλογική µελέτη σε στάδιο προµελέτης τεχνικού ενδεικτικά περιλαµβάνει:

•

Γεωµορφολογικές συνθήκες στη στενή περιοχή του έργου, λαµβάνοντας
υπόψη και τα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής που εξετάσθηκαν στο
προηγούµενο στάδιο.

•

Γεωλογικές συνθήκες και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά στις θέσεις
θεµελίωσης των βάθρων του τεχνικού, εντοπισµός γεωλογικών ασαφειών.
∆ίνεται έµφαση στις λιθολογικές διαφοροποιήσεις των γεωλογικών
σχηµατισµών, οι οποίες παίζουν ρόλο στη θεµελίωση, στο βαθµό

αποσάθρωσης των σχηµατισµών – πάχος µανδύα αποσάθρωσης, στο βαθµό
καρστικοποίησης, στην τεκτονική καταπόνηση των σχηµατισµών, τη θέση
των τεκτονικών γραµµών ,το είδος και την ενεργότητα αυτών .Στοιχεία
σεισµικότητας της περιοχής.
•

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση
(γεωτρήσεις, φρεάτια κ.λ.π.).

•

Αποτελέσµατα σύνταξης τεκτονικών διαγραµµάτων και ελέγχου δυνητικών
ολισθήσεων για βραχώδεις σχηµατισµούς καθώς και ταξινοµήσεων
βραχόµαζας. ∆ίδεται έµφαση στις τεχνικογεωλογικές συνθήκες ευστάθειας
των σχηµατισµών που θα συναντηθούν στις εκσκαφές των προσωρινών
πρανών θεµελίωσης.

•

Περιγραφή υδρογεωλογικών συνθηκών και κυρίως για βάθος στάθµης και
αναµενόµενη διακύµανση υδροφόρου ορίζοντα. Υδροχηµεία και πιθανότητα
επίδρασης στο σκυρόδεµα.

•

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δίνεται στις δυνητικές µορφές αστοχίας που
αναµένονται κατά τη διαµόρφωση των µόνιµων και προσωρινών πρανών
καθώς και στους πιθανούς κινδύνους που οφείλονται σε γεωµορφολογικούς
και τεκτονικούς παράγοντες.

αποτελεσµάτων

γεωτεχνικής

έρευνας

Β3. Στάδιο Οριστικής Μελέτης Τεχνικών (πλην
σηράγγων)
Β3.1
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΚΑΙ

Οι γεωλογικές έρευνες και µελέτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την
εκπόνηση του σταδίου αυτού. Εάν όµως υπάρξουν διαφοροποιήσεις µεταξύ της
Προµελέτης και της Οριστικής µελέτης του Τεχνικού λόγω αλλαγής σχεδιασµού,
απρόβλεπτων ή ανάγκης επίλυσης ειδικών προβληµάτων και διασαφήνισης γεωλογικών
αβεβαιοτήτων ή λόγω εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, εκτελούνται
συµπληρωµατικές γεωλογικές έρευνες και µελέτες, εφόσον υπάρξει τροποποίηση των
γεωλογικών συνθηκών, µετά από πρόταση του γεωλόγου µελετητή και έγκριση της
Υπηρεσίας.
Το περιεχόµενο αυτών αναφέρεται στο σύνολο η µέρος των ερευνών του σταδίου της
παρ. Β2.1 ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του έργου και την προσέγγιση πλέον που
επιτρέπει η λεπτοµερέστερη κλίµακα της γεωλογικής χαρτογράφησης 1:500 η
µεγαλύτερη.

Β4. Σχετικά µε τις γεωλογικές έρευνες και µελέτες στα πλαίσια της µελέτης
σηράγγων ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΟΜΟΕ ‘’τεύχος 8: Οδικές σήραγγες.
Έργα Πολιτικού Μηχανικού’’ (αριθ. απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ/γ/0/285/19-22003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε)

Γ.
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΙ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Ε∆ΑΦΩΝ
ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
Γ1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γ1.1 Περιεχόµενα
Α/Α

Ερευνητικές εργασίες
Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:500 (ανάλογα µε την κλίµακα µελέτης του γεωτεχνικού

1

µελετητή)

2

Γεωλογική µηκοτοµή χωρίς παραµόρφωση υψών

3

Γεωλογικές Τοµές και ∆ιατοµές

4

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων – Ενεργά ρήγµατα – Σεισµικότητα.

5

Τεκτονικά διαγράµµατα – Έλεγχος ∆υνητικών Ολισθήσεων

6

Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας

7

Καταγραφή σηµείων Εµφάνισης Νερού. Αξιολόγηση υδρογεωλογικών συνθηκών

8

Καταγραφή Γεωερευνητικών Εργασιών.

9

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών

10

Βοηθητικοί * Θεµατικοί χάρτες

11

Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

Γ1.2 Αναλυτική
µελέτης

περιγραφή

1

ερευνητικών

εργασιών

και

γεωλογικής

α) Ερευνητικές εργασίες
•

Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής σε κλίµακα 1:500. Η κλίµακα
χαρτογράφησης συµβαδίζει µε αυτή του γεωτεχνικού µελετητή.

•

Γεωλογική µηκοτοµή, στην ίδια κλίµακα, χωρίς παραµόρφωση υψών.

*1κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε
περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή
.

•

Εγκάρσιες γεωλογικές διατοµές σε όλες τις αντίστοιχες διατοµές οδοποιίας και
οπωσδήποτε στις θέσεις των γεωτρήσεων. Επιπλέον συντάσσονται γεωλογικές τοµές
στις δυσµενέστερες θέσεις κατά τη µέγιστη κλίση του µορφολογικού αναγλύφου.

•

Αποτύπωση ρηγµάτων, ταξινόµησή τους από πλευράς ενεργότητας και
αξιολόγηση επιπτώσεων αυτών στα τεχνικά έργα.

•

Τεχνική περιγραφή ασυνεχειών και σύνταξη τεκτονικών διαγραµµάτων (δίκτυα
Schmidt), εφόσον η θεµελίωση γίνεται σε βραχώδες υπόβαθρο. Μικροτεκτονικές
αναλύσεις και δυνητικές ολισθήσεις. Οι εργασίες αυτές εστιάζονται κυρίως στα
προσωρινά πρανή της ζώνης θεµελίωσης.

•

Ταξινόµηση βραχοµάζας σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά συστήµατα (π.χ.
RMR, GSI, Q). Εφαρµόζεται µία ή περισσότερες µέθοδοι ταξινόµησης.

•

Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση γεωλογικών εργασιών και συνεκτίµηση
των γεωτεχνικών εργασιών.

•

Καταγραφή όλων των σηµείων εµφάνισης νερού στην περιοχή του έργου
και µετρήσεις στάθµης ή/και παροχής. Αξιολόγηση υδρογεωλογικών συνθηκών.

•

Για την έδραση του γεωτεχνικού έργου θα πρέπει να εξετάζονται ιδιαίτερα το
είδος και το πάχος του εδαφικού καλύµµατος ή µανδύα αποσάθρωσης καθώς και η
ύπαρξη ή µη καρστικών εγκοίλων καθώς και η σύνταξη του αντίστοιχου χάρτη
υπεδαφικών ισουψών.

•
•

β) Γεωλογική µελέτη
Περιλαµβάνονται τα αναφερόµενα στο κεφ. Β2.1.2β µε την προσέγγιση πλέον που
επιτρέπει η λεπτοµερέστερη κλίµακα µελέτης καθώς και η ολοκλήρωση των γεωτεχνικών
ερευνών.

∆. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Η γεωλογική µελέτη µιας κατολισθαίνουσας περιοχής συνίσταται στη συνεκτίµηση
της γεωλογικής δοµής της ευρύτερης περιοχής (στρωµατογραφική διάρθρωση,
τεκτονική εξέλιξη, µορφολογικές συνθήκες, υδρογεωλογικό καθεστώς) και των
αποτελεσµάτων των ερευνών (στο ύπαιθρο και εργαστήριο), σχετικά µε την
κατολισθαίνουσα µάζα. Με τις έρευνες και τις αξιολογήσεις αυτές καθορίζονται η
έκταση και ο τύπος της κίνησης, τα αίτια και ο µηχανισµός αυτής, ώστε να καθίσταται
δυνατή η λήψη των πιο ενδεδειγµένων µέτρων και η µελέτη προστασίας και
αποκατάστασης της κατολισθαίνουσας περιοχής.

ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΪΑΣ
∆.1 Αναγνώριση του Προβλήµατος µε Βάση τη
Γεωλογική ∆ιερεύνηση της Περιοχής
∆1.1 Περιεχόµενα

Α/Α
1

Ερευνητικές εργασίες
Ερµηνεία αεροφωτογραφιών κλίµακας 1:15.000 ή και µικρότερης διάφορων χρονολογικά
σειρών

2

Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:5000. Οριοθέτηση κατολισθαίνουσας ζώνης

3

Γεωφυσικές ∆ιασκοπήσεις*.

4

Γεωλογικές τοµές και κατά µήκος τοµές στην κλίµακα της χαρτογράφησης

5

Ανάλυση τεκτονικών στοιχείων –Ενεργά ρήγµατα - Σεισµικότητα

6

7

Καταγραφή και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση όλων των υφιστάµενων γεωερευνητικών
εργασιών
Ανάλυση υδροµετεωρολογικών στοιχείων. Απογραφή σηµείων εµφάνισης νερού. Μετρήσεις
στάθµης και παροχή πηγών. Αξιολόγηση υδρογεωλογικών δεδοµένων

8

Σύνταξη χάρτη τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών .

9

Βοηθητικοί * Θεµατικοί χάρτες

10
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∆1.2 Αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργασιών και γεωλογικής
µελέτης
α) Ερευνητικές εργασίες
•

Λεπτοµερής φωτογεωλογική ερµηνεία αεροφωτογραφιών της ευρύτερης περιοχής,
κλίµακας 1:15000 ή και µικρότερης, παλαιότερων και πρόσφατων .Αποτύπωση παλαιών
και νέων θραύσεων. Συγκριτικές παρατηρήσεις.
Η χρήση των αεροφωτογραφιών µεγάλης ή µικρής κλίµακα στο στάδιο αυτό είναι
αποτελεσµατική για την χαρτογράφηση, την κατάρτιση του ερευνητικού προγράµµατος,
την παρακολούθηση της εξέλιξης κ.λ.π.

•

Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής της κατολίσθησης σε κλίµακα ανάλογη µε το
µέγεθος της κατολισθαίνουσας περιοχής και βασικά 1:5000.

•

Γεωλογικές τοµές και κατά µήκος τοµές στην κλίµακα της χαρτογράφησης. Τα
στοιχεία των επιµέρους θεµατικών βοηθητικών χαρτών θα συµπεριλαµβάνονται
στις τοµές αυτές. Οι γεωλογικές τοµές θα πρέπει να συντάσσονται σε διάφορες
θέσεις µέσα στο σώµα της κατολίσθησης τόσο κατά την εγκάρσια όσο και κατά
την οριζόντια προς το σώµα της κατολίσθησης διεύθυνση.

*1 κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε
περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή
.

•

Καταγραφή και τεχνικογεωλογική αξιολόγηση όλων των υφισταµένων
γεωερευνητικών εργασιών.

•

Καταγραφή όλων των σηµείων εµφάνισης νερού. Μετρήσεις στάθµης και
παροχών πηγών.Ανάλυση υδροµετεωρολογικών στοιχείων για την ευρύτερη
περιοχή. Αξιολόγηση υδρογεωλογικών συνθηκών.

•

Σύνταξη χάρτη
γεωµορφολογίας.

•

τεκτονικών

στοιχείων,

εδαφικών

θραύσεων

και

Σύνταξη προγράµµατος περαιτέρω διερεύνησης των φαινοµένων.

β) Γεωλογική µελέτη
Περιλαµβάνει ενδεικτικά τα εξής:

•

Φωτογεωλογική αποτύπωση και ερµηνεία των θραύσεων παλαιών και νέων
ρηγµάτων και της γενικότερης γεωµορφολογίας της κατολισθαίνουσας ζώνης και
της ευρύτερης περιοχής.

•

Στρωµατογραφική διάρθρωση και τεκτονική των γεωλογικών σχηµατισµών
της περιοχής σε σχέση µε τα φαινόµενα αστάθειας.

•

Υδροµετεωρολογικά στοιχεία. Υδρογεωλογικές συνθήκες και ο ρόλος των
επιφανειακών και υπόγειων νερών στα κατολισθητικά φαινόµενα.

•

Κατ΄ αρχήν εκτίµηση µε βάση την αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων
στοιχείων και τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών όσον αφορά τα
τεχνικογεωλογικά αίτια, την έκταση και λοιπά γεωµετρικά χαρακτηριστικά καθώς
και τις επιπτώσεις των κατολισθητικών φαινοµένων.

•

Προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των φαινοµένων.

ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
∆2. Εξειδικευµένες
Μελέτες

Γεωλογικές

Έρευνες

και

∆2.1 Περιεχόµενα
Α/Α

Ερευνητικές εργασίες

1

Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1 :1000 ή µεγαλύτερη

2

Γεωφυσικές διασκοπήσεις *

3

Γεωλογικές τοµές

4

Τεκτονικά ∆ιαγράµµατα – Έλεγχος δυνητικών ολισθήσεων. Ταξινοµήσεις βραχόµαζας.

5

Καταγραφή Σηµείων Εµφάνισης Νερού. Αξιολόγηση όλων των υδρογεωλογικών δεδοµένων

6

Πρόγραµµα Γεωτεχνικών ερευνών από κοινού µε τους λοιπούς µελετητές.

7

Καταγραφή Γεωερευνητικών Εργασιών

8

Χάρτης τεχνικής γεωµορφολογίας και προβληµατικών περιοχών

9

Βοηθητικοί * Θεµατικοί χάρτες

10
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∆.2.2 Αναλυτική περιγραφή των ερευνητικών εργασιών και γεωλογικής
µελέτης
α) Ερευνητικές εργασίες

•

Σύνταξη γεωλογικού χάρτη της περιοχής της κατολίσθησης σε κλίµακα
1:1000 ή και µεγαλύτερη ανάλογα και µε το µέγεθος της κατολισθαίνουσας
µάζας. Στο χάρτη αυτό θα απεικονίζονται τα όρια των σχηµατισµών, τα τεκτονικά
στοιχεία, το σχήµα της επιφάνειας θραύσης και της περιοχής συσσώρευσης των
υλικών, τα σηµεία εµφάνισης νερού καθώς και άλλα υδρογεωλογικά στοιχεία µε
βάση τα επιφανειακά δεδοµένα και την ερµηνεία αεροφωτογραφιών ,η
κατάσταση βλάστησης, οι θέσεις των ερευνητικών έργων. Μετά από
αιτιολογηµένη πρόταση του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας, µπορεί να
προηγείται γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής σε κλίµακα 1:2000

*1κατόπιν τεκµηριωµένης πρότασης του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε
περιοχές µε γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για την περιοχή
.

ή µικρότερη καθώς και ερµηνεία
µεγαλύτερης δυνατής κλίµακας.

πρόσφατων

αεροφωτογραφιών

της

•

Γεωφυσικές διασκοπήσεις.

•

Γεωλογικές τοµές και κατά µήκος τοµές σε κλίµακα αντίστοιχη της γεωλογικής
χαρτογράφησης. Τα στοιχεία των επιµέρους βοηθητικών – θεµατικών χαρτών θα
συµπεριλαµβάνονται στις τοµές αυτές. Οι γεωλογικές τοµές θα πρέπει να συντάσσονται
σε διάφορες θέσεις µέσα στο σώµα της κατολίσθησης τόσο κατά την εγκάρσια όσο και
κατά την οριζόντια προς το σώµα της κατολίσθησης διεύθυνση.

•

Μικροτεκτονικές αναλύσεις και ταξινοµήσεις βραχοµάζας στους βραχώδεις
σχηµατισµούς.

•

Καταγραφή σηµείων εµφάνισης νερού. Αξιολόγηση όλων των υδρογεωλογικών
δεδοµένων.

•

Μετά την ολοκλήρωση της γεωλογικής χαρτογράφησης συντάσσεται σε
συνεργασία µε τον γεωτεχνικό µελετητή πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών και
τοποθέτησης οργάνων παρακολούθησης (αποκλισιόµετρα, πιεζόµετρα κλπ).

•

Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων γεωερευνητικών εργασιών

•

Σύνταξη χάρτη κλίσεων αναγλύφου και αστάθειας.

β) Γεωλογική µελέτη
Η Γεωλογική µελέτη της κατολίσθησης ενδεικτικά περιλαµβάνει:

•

Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά κατολισθαίνουσας µάζας και ευρύτερης
περιοχής. Ανάλυση υδρογραφικού δικτύου.Αναλυτική περιγραφή της/των
επιφάνειας/ων θραύσης, εδαφικών ρηγµάτων, χασµάτων, περιοχές
συσσώρευσης υλικών κλπ. Σχολιασµοί της δυνητικής αστάθειας φυσικού
ανάγλυφου.

•

Γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής, στρωµατογραφία, δοµή,
σχολιασµός τεκτονικών συνθηκών και πιθανή υποβοήθησή τους στην
εκδήλωση του φαινόµενου κλπ.

•

Υδρογεωλογικές συνθήκες. Αξιολόγηση των εγκατεστηµένων πιεζόµετρων.
Στάθµη και διακύµανσή της. Είδος υδροφόρου ορίζοντα (ελεύθερος, υπό
πίεση, επικρεµάµενος) και συνθήκες λειτουργίας του (µόνιµος, εποχιακός).
Ρόλος του υπόγειου νερού στην εκδήλωση των φαινόµενων αστάθειας.

•

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση αποτελεσµάτων γεωερευνητικών εργασιών.

•

Περιγραφή των
σχηµατισµών.

τεχνικογεωλογικών

χαρακτηριστικών

των

γεωλογικών

•

Προσδιορισµός της έκτασης του φαινόµενου, τα τεχνικογεωλογικά αίτια, και ο
τύπος της κατολίσθησης και ο προσδιορισµός του βάθους της/των
επιφάνειας/ων ολίσθησης.

Προτάσεις

για

περαιτέρω

πρόγραµµα

γεωερευνητικών

εργασιών,

εάν

απαιτείται

(συµπληρωµατικές ερευνητικές γεωτρήσεις, τοποθέτηση οργάνων, γεωφυσικές διασκοπήσεις
κλπ).

Κατ’

αρχήν

προτάσεις

για

λήψη

µέτρων

προστασίας

και

αποκατάστασης

κατολισθηµένης περιοχής.

ΣΤΑ∆ΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

∆3. Συµπληρωµατικές
Μελέτες

Γεωλογικές

Έρευνες

και

Στο στάδιο αυτό εκτελούνται συµπληρωµατικές γεωλογικές έρευνες και
µελέτες αν υπάρξει απρόβλεπτο όπως π.χ. σηµαντικές διαφοροποιήσεις στα
έργα σταθεροποίησης ή ανάγκη επίλυσης ειδικών προβληµάτων και
διασαφήνισης
γεωλογικών
αβεβαιοτήτων
ή
εφόσον
απαιτηθούν
συµπληρωµατικές γεωτεχνικές έρευνες.
Το περιεχόµενο αυτών αναφέρεται στο σύνολο ή µέρος των ερευνών του
σταδίου της παρ. ∆2.1 ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου και την
προσέγγιση πλέον που επιτρέπει η λεπτοµερέστερη κλίµακα της γεωλογικής
χαρτογράφησης ήτοι µεγαλύτερη από 1:1000

ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο∆Ο

∆1

Αναγνώριση του προβλήµατος µε βάση τη γεωλογική διερεύνηση της περιοχής.

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο ∆1.
∆2

Εξειδικευµένες Γεωλογικές Έρευνες και Μελέτες. Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα

στην ανωτέρω παράγραφο ∆2.

.
Ε. Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Ισχύουν τα αναφερόµενα στον πίνακα Ε του κεφαλαίου 1

ΙΙ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1

Γενικά - Σκοπός των ερευνών

Σκοπός των ερευνών είναι η αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της
υπο-µελέτη περιοχής και ειδικότερα ο προσδιορισµός των γεωτεχνικών συνθηκών
που επικρατούν στα επιµέρους προβλεπόµενα έργα.
Οι γεωτεχνικές έρευνες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της µελετητικής διαδικασίας.
Οι έρευνες που θα γίνουν θα παρέχουν όλα τα στοιχεία του εδάφους που είναι
απαραίτητα για τη σύνταξη των γεωτεχνικών µελετών που αναφέρονται σε:
α.

Θεµελιώσεις τεχνικών έργων.

β.

Έδραση επιχωµάτων.

γ.

Ευστάθεια πρανών ορυγµάτων και επιχωµάτων (κλίσεις πρανών, τυχόν
αναγκαίες αντιστηρίξεις, αναβαθµοί κλπ.)

δ.

Βελτίωση εδάφους.

ε.

Ανάλυση κινδύνου ρευστοποίησης

ε.

Καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωµάτων.

στ.

Χαρακτηρισµός και κατάταξη εδαφικών στρώσεων που επηρεάζουν τη
διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος.

ζ.

Καταλληλότητα υλικών λατοµείων προς εξεύρεση αδρανών για εργασίες
σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας. και σκληρών αδρανών για τη χρήση τους στην
αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

η.

Καταλληλότητα υλικών δανειοθαλάµων για επιχώµατα, στρώσεις έδρασης
οδοστρωµάτων, στρώσεις εξυγίανσης και θεµελίωσης έργων, στραγγιστικές
στρώσεις κλπ.

θ.

Υπόγεια Τεχνικά Εργα.

Οι ποσότητες και το είδος των ερευνών εξαρτώνται από την ποιότητα και το είδος του
εδάφους, από την έκταση των χωµατουργικών εργασιών, από το µέγεθος και τη
σπουδαιότητα των έργων, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να τεκµηριώνεται η
ορθότητα της προτεινόµενης λύσης και θα επιλέγονται σύµφωνα µε τα προτεινόµενα
στοιχεία της παρ. 4.2.
Τα αποτελέσµατα των ερευνών θα παρουσιάζονται σε ειδικό τεύχος (Έκθεση
Αποτελεσµάτων) σε πλήρη και αναλυτική µορφή, που θα επιτρέπει την αξιολόγησή
τους και θα παρέχει όλες τις παραµέτρους που είναι απαραίτητες για τους

γεωτεχνικούς υπολογισµούς, ανάλογα µε το είδος του εδάφους και τον χαρακτήρα
του έργου.

2

Σχεδιασµός - Πρόγραµµα Γεωτεχνικών ερευνών

2.1

Γενικά
• Το πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών συντάσσεται µε σκοπό αφενός την
προσέγγιση του γεωτεχνικού µοντέλου της περιοχής, που περιλαµβάνει και
τις µηχανικές ιδιότητες των σχηµατισµών. Τα στοιχεία αυτά είναι θεµελιώδη
για τον γεωτεχνικό σχεδιασµό των έργων Οδοποιίας.
• Σχετικά ισχύουν και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2.4. του κεφαλαίου
1.

2.2

Έκθεση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών

Η Έκθεση του Προγράµµατος των γεωτεχνικών ερευνών θα περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
• Περιγραφή των διαθέσιµων αποτελεσµάτων ερευνών στην εξεταζόµενη
περιοχή
• Λεπτοµερή περιγραφή και αιτιολόγηση των προτεινόµενων ερευνών ανά
είδος έργου. Αναλυτικότερα θα καλύπτει τα ακόλουθα:
- αναγκαιότητα διάνοιξης οδών προσπέλασης
- θέσεις, είδος, διάµετρος και βάθη ερευνητικών διανοίξεων
- απαιτήσεις δειγµατοληψίας
- απαιτήσεις εγκατάστασης οργάνων και πρόγραµµα παρακολούθησης
αυτών
- επί τόπου δοκιµές (θέσεις, είδος, πυκνότητα εκτέλεσης δοκιµών κτλ.)
- ενδεικτικό πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών
- προδιαγραφές εκτέλεσης των προτεινόµενων ερευνών
•

Οριζοντιογραφία µε τις θέσεις όλων των υφισταµένων και προτεινόµενων
σηµείων έρευνας καθώς και το είδος αυτών

•

Προµέτρηση, Προϋπολογισµό και Χρονοδιάγραµµα των ερευνών.

2.3

Αρχές προγραµµατισµού ερευνών ανά είδος έργου

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει τον ελάχιστο αριθµό και το είδος των ερευνών που
θα εκτελούνται ανά είδος έργου. Επισηµαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά µπορούν να
τροποποιηθούν κατά την κρίση του Μελετητή ανάλογα µε την οµοιογένεια ή την
µεταβλητότητα των γεωλογικών-γεωτεχνικών συνθηκών τόσο κατά το στάδιο του

προγραµµατισµού όσο και κατά τη διάρκεια της εκτελούµενης έρευνας κατόπιν
εγκρίσεως του Κύριου του Έργου.

2.3.1 Γεωτεχνικές
έρευνες
κατολισθήσεων

σε

θέσεις

ορυγµάτων

και

Οι έρευνες στις θέσεις ορυγµάτων θα γίνουν µε εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων ή
φρεάτων µε σκοπό τον καθορισµό της κλίσης των πρανών, της εκσκαψιµότητας των
πετρωµάτων, της καταλληλότητας των προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή επιχωµάτων,
της τυχόν διογκωσιµότητας των συναντωµένων εδαφών και της διαστασιολόγησης του
οδοστρώµατος ύστερα από κατάταξη (στις κατηγορίες καταλληλότητας Υ1 έως Υ4 του Πίνακα
4.5) των συναντωµένων εδαφών της «υποκείµενης στρώσης» κάτω από το οδόστρωµα για
οδικά έργα.
Ως ελάχιστες θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες:
- Υψηλά Βραχώδη ή Γαιώδη ορύγµατα(ύψους πρανούς h ≥ 10,0 m): µία θέση έρευνας ανά
500 m σε επιλεγµένη διατοµή. Ανά θέση έρευνας εκτελούνται δύο δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις εκ των οποίων η µία σε θέση που θα είναι κοντά στο µεγαλύτερο ύψος του ορύγµατος (φρύδι) και η άλλη στην κρισιµότερη θέση από την πλευρά είτε της γεωµετρίας είτε της
γεωλογίας, εκτός εάν τα στοιχεία που αναµένονται να ληφθούν από προυπάρχουσες έρευνες
ή εµφανίσεις ή υφιστάµενες τοµές καλύπτουν την έρευνα στη θέση αυτής της γεώτρησης.
Ως ύψος πρανούς (h) ορίζεται η υψοµετρική διαφορά του πόδα του από τη στέψη του (φρύδι).
Το ελάχιστο βάθος γεώτρησης (L) θα είναι ίσο µε το ύψος (h) της κατακόρυφης απόστασης
της κεφαλής της από τον πυθµένα της εκσκαφής αυξηµένο κατά 3.0 m (L ≥ h+3.00m) για τα
βραχώδη ορύγµατα και αυξηµένο κατά το 1/3 του h για γαιώδη πρανή (L ≅ h+h/3).
Το είδος και η έκταση των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών θα εξαρτηθούν από τη
φύση των εδαφών και το είδος των δειγµάτων.
(i) Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς γενικά θα γίνονται εργαστηριακές δοκιµές :
α. Κατάταξης

-

Κοκκοµετρήσεις µε κόσκινα και αραιόµετρο (Για αµµώδες εδαφικό υλικό θα
γίνεται υπολογισµός και του συντελεστή οµοιοµορφίας διαβάθµισης Cu =
d60/d10).

-

Ορια Atterberg

β. Προσδιορισµού φυσικών χαρακτηριστικών

-

Φυσική υγρασία

-

Φαινόµενο βάρος

-

Eιδικό βάρος

γ. Προσδιορισµού παραµέτρων αντοχής

-

Ανεµπόδιστη θλίψη

-

Τριαξονική θλίψη µε παράλληλη µέτρηση της πίεσης των πόρων (CUPP) για την
εκτίµηση των παραµέτρων ενεργών τάσεων ή αντίστοιχη βραδεία (CD)

-

Aµεση διάτµηση (CD)

Εφιστάται η προσοχή στην απαίτηση εφαρµογής της αρχής των ενεργών τάσεων. Θα πρέπει
να ληφθεί επαρκής αριθµός δοκιµίων για την αξιολόγηση των παραµέτρων των ενεργών
τάσεων κάθε εδαφικού σχηµατισµού.
(ii)

Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς επί των οποίων πρόκειται να εδραστεί το

οδόστρωµα ή/ και που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή επιχωµάτων
οδικών έργων, θα γίνονται, σε κάθε διακεκριµένη στρώση σηµαντικού πάχους που µπορεί να
επηρεάσει την κατασκευή των χωµατουργικών εργασιών (π.χ. για στρώσεις πάχους
µεγαλύτερου από 0,50m) οι παρακάτω συµπληρωµατικές δοκιµές :

α.

Τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (βέλτιστη υγρασία και µέγιστη ξηρή πυκνότητα).

β.

Περιεκτικότητα σε οργανικά (θα γίνεται µε τη µέθοδο της υγράς οξείδωσης –
Μέθοδος AASHTO T194).

γ.

Προσδιορισµός του CBR που αντιστοιχεί στο 90% και στο 95% της µέγιστης
ξηρή φαινόµενης πυκνότητας κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor, µετά από
υδρεµποτισµό 4 ηµερών.
Για εδάφη αποδεδειγµένως «σιµεντωµένα» (στα οποία ως γνωστόν η
«σιµέντωση» καταστρέφεται κατά τη συµπύκνωση στο εργαστήριο) και στην
περίπτωση, που τα υλικά αυτά θα αποτελέσουν την «υποκείµενη στρώση» κάτω
από τη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος οδού σε όρυγµα ο δείκτης CBR
µπορεί να υπολογίζεται µε «επί τόπου» δοκιµή επί του αδιαταράκτου εδάφους,
ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή των δεσµών σιµέντωσης και η ως εκ τούτου
πλασµατική µείωση του CBR. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
προδιαγραφούν τρόποι κατασκευής και λήψης µέτρων κατά την εκτέλεση των
χωµατουργικών εργασιών ώστε να εξασφαλισθεί η αποφυγή της καταστροφής
των δεσµών σιµέντωσης.
Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισµός του εδάφους στις κατηγορίες Υ1 έως Υ4
του Πίνακα 4.5, βασισθεί στα αποτελέσµατα της «επί τόπου» δοκιµής CBR, ο
χαρακτηρισµός αυτός δεν µπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο µε βάση την
«εργαστηριακή» δοκιµή CBR, περισσότερο από µία κατηγορία.

δ.

Μέτρηση της διόγκωσης κατά την παραπάνω δοκιµή CBR.

Με τις παραπάνω «συµπληρωµατικές δοκιµές καταλληλότητας υλικών» θα είναι δυνατόν να
καταταχθούν τα υλικά του ορύγµατος στις κατηγορίες Υ1 έως Υ4 του πίνακα 4.5.
(iii)

Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς που ευρίσκονται πάνω από την κατώτατη στάθµη

του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και εφόσον τα αποτελέσµατα των δοκιµών ορίων του
Atterberg υποδείξουν υψηλές πλαστικότητες αργίλων για τις οποίες υπάρχουν πιθανότητες

διόγκωσης (π.χ. για δείκτη πλαστικότητας P.I. > 20), τότε για να διερευνηθεί ο κίνδυνος
διόγκωσης του εδάφους θα γίνονται δοκιµές ελέγχου διογκωτικού δυναµικού του εδάφους :

-

∆οκιµές διόγκωσης στο συµπιεσόµετρο υπό σταθερό φορτίο (ίσο προς το φορτίο
που αντιστοιχεί στο δείγµα µετά την κατασκευή των έργων).

-

∆οκιµές µέτρησης πίεσης διόγκωσης (για πλήρη περιορισµό της διόγκωσης).

(iv)

Για τους βραχώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται δοκιµές :

α.

∆οκιµές Προσδιορισµού του πορώδους και της πυκνότητας (ή φαινόµενου
βάρους) του πετρώµατος.

β.

∆οκιµή σφύρας Schmidt (επί τόπου ή στο εργαστήριο)

γ.

Ανεµπόδιστης θλίψης για τον προσδιορισµό της µέγιστης τάσης θραύσης σ
(ΜΡα) µε τη χρήση ηλεκτροµηκυνσιοµέτρων ή άλλων ευαίσθητων ηλεκτρονικών
οργάνων (µε STRAIN GAUGES), από τις οποίες θα προκύπτουν το µέτρο
ελαστικότητας και ο δείκτης του Poisson.

δ.

Σηµειακής φόρτισης σε δοκίµια ακανονίστου σχήµατος για τον προσδιορισµό του
δείκτη σηµειακής φόρτισης IS50 (MΡa) κάθετα και παράλληλα προς τις στρώσεις
του πετρώµατος καθώς και του δείκτη ανισοτροπίας.

ε.

Αµεσης διάτµησης στις κρίσιµες οικογένειες διακλάσεων κατά µήκος δεδοµένης
ασυνέχειας για τον προσδιορισµό της φαινόµενης συνοχής C (MPa) και της
γωνίας εσωτερικής τριβής φ° µε παράλληλη αναφορά στο βαθµό επιπεδότητας
(τραχύτητας) των επιφανειών της ασυνέχειας.

2.3.2 Γεωτεχνικές Έρευνες σε θέσεις επιχωµάτων
Οι έρευνες στις θέσεις επιχωµάτων θα γίνονται γενικά σε περιπτώσεις επιχωµάτων οδών που
εδράζονται σε γαιώδες έδαφος για όλες τις θέσεις µε ύψος επιχώµατος Η ≥ 10,0 m.
Ειδικότερα για επισφαλές έδαφος θεµελίωσης («µαλακά εδάφη») θα προβλέπονται έρευνες
και σε επιχώµατα µικρού ή µέσου ύψους (H ≤ 10,0m) σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα
συντάξει ο Μελετητής. Αυτές θα πραγµατοποιούνται γενικώς µε την εκτέλεση ερευνητικών
γεωτρήσεων, επί τόπου δοκιµών και ερευνητικών φρεάτων µε σκοπό τον καθορισµό της
κλίσης των πρανών, των συνθηκών θεµελίωσης του επιχώµατος και την εκτίµηση των
αναµενοµένων υποχωρήσεων (άµεσων και από στερεοποίηση).
Σε περιπτώσεις έδρασης επιχωµάτων σε επικλινή εδάφη που καλύπτονται από µανδύες
αποσάθρωσης οι έρευνες θα πρέπει να δίνουν επαρκή στοιχεία για την εκτίµηση της
καταλληλότητας του επιφανειακού εδάφους για έδραση των επιχωµάτων, για την πιθανή
ύπαρξη παλαιών επιφανειών ολίσθησης στη βάση του µανδύα, για το πάχος της τυχόν
απαιτούµενης αφαίρεσης – αντικατάστασης µε κοκκώδες υλικό και τυχόν απαιτούµενα µέτρα
στράγγισης για υποβιβασµό των πιέσεων πόρων στο µανδύα, στην περίπτωση που δεν είναι
δυνατή η καθ’ολοκληρίαν αφαίρεσή του.

Ως ελάχιστες θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές –γεωτεχνικές συνθήκες:
α. Υψηλά επιχώµατα (ύψους µεγαλύτερου από 10.0m) που εδράζονται σε γαιώδη εδάφη: µία
θέση έρευνας ανά 250 m σε επιλεγµένες διατοµές.
β. Σε περιοχές επισφαλών γαιωδών εδαφών («µαλακά εδάφη» ή εδάφη ασταθή) θα πρέπει
να γίνονται έρευνες και σε επιχώµατα ύψους µικρότερου από 10.0 m, καθ’ υπόδειξη του
γεωτεχνικού µελετητή του έργου και έγκριση του Κυρίου του Έργου.
Για την περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση γεώτρησης για την έρευνα θεµελίωσης
τεχνικού έργου, είναι δυνατόν αυτή να συνυπολογισθεί στις έρευνες θέσεων επιχωµάτων,
εφόσον στις δειγµατοληψίες και δοκιµές γίνει συνδυασµός των δύο απαιτήσεων, ώστε να
µπορούν να προσδιορισθούν τα επιχώµατα παράλληλα µε τον προσδιορισµό των αναγκαίων
γεωτεχνικών χαρακτηριστικών για την θεµελίωση του τεχνικού έργου.
Ανά θέση έρευνας πραγµατοποιείται µια γεώτρηση ή µια στατική πενετροµέτρηση (CPT) -σε
µαλακά/χαλαρά εδάφη.
Το ελάχιστο βάθος των ερευνών θα είναι ίσο µε 2.0 φορές το ύψος του επιχώµατος. Το βάθος
αυτό στην περίπτωση υψηλής συµπιεστότητας αργιλικών εδαφών θα είναι ίσο µε 1.5 φορά το
πλάτος του επιχώµατος, θεωρώντας το επίχωµα ως «ισοδύναµη» ορθογωνική διατοµή. Εάν
το βάθος της έρευνας που προκύπτει µε την παραπάνω σχέση είναι µεγαλύτερο των 30m
είναι δυνατόν να περιορισθεί σε 30m. Σε περίπτωση που συναντηθεί το βραχώδες υποβάθρο
ή πρακτικώς ασυµπίεστη στρώση θα είναι δυνατόν να διακοπεί η γεώτρηση, εφόσον γίνει
διάτρηση στη στρώση αυτή τουλάχιστον κατά 3.0m.
Στις γεωτρήσεις που θα διανοιχτούν θα εκτελούνται δοκιµές Πρότυπης ∆ιείσδυσης ανά
διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα 1,5 m για τα πρώτα 6 m κάτω από τη στάθµη του
εδάφους. Κάτω από το βάθος των 6m οι δοκιµές αυτές θα εκτελούνται ανά 3m µέχρι το πέρας
της γεώτρησης.
Σε περίπτωση θεµελίωσης επιχωµάτων σε χαλαρά κορεσµένα κοκκώδη εδάφη, ενδεχοµένως
ρευστοποιήσιµα, θα παραγµατοποιούνται δοκιµές στατικής πενετροµέτρησης οι οποίες θα
συνοδεύονται µε γεωτρήσεις (και δοκιµές Πρότυπης ∆ιείσδυσης κάθε 1.5m) έτσι ώστε να
λαµβάνονται δείγµατα για δοκιµές κατάταξης.
i. Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές που αναφέρθηκαν
στην παραπάνω παράγραφο 3.2.3.1. (i). Επί πλέον θα γίνονται δοκιµές συµπιεστότητας
και ταχείας τριαξονικής θλίψης (UU) για τον έλεγχο των συνθηκών κατά τη φάση
κατασκευής.
ii. Για τους βραχώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές που αναφέρθηκαν
στην παραπάνω παράγραφο 3.2.3.1 (iv).

2.3.3 Γεωτεχνικές έρευνες θεµελίωσης τεχνικών και γεωτεχνικών
έργων
Οι έρευνες θεµελίωσης τεχνικών έργων θα προβλέπονται σε γέφυρες, σε ορισµένους οχετούς
και σε τοίχους αντιστήριξης.
Οι έρευνες αυτές θα περιλαµβάνουν

την εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων, επί τόπου

δοκιµών (π.χ. στατικές πενετροµετρήσεις, πρεσσιοµετρήσεις, ντιλατοµετρήσεις) καθώς και
διασκοπήσεων µε διατρητικό φορείο (διατρήσεις µε Wagon Drill).
Η πυκνότητα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών στις παραπάνω γεωτρήσεις θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποδίδεται µε στατιστική αξιοπιστία η εικόνα της εδαφικής
τοµής µε τα γεωτεχνικά της χαρακτηριστικά σε συσχετισµό και µε το στατικό µοντέλο του
εξεταζόµενου τεχνικού έργου αλλά συγχρόνως να παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης του
παρακείµενου οδικού έργου (επιχώµατος ή ορύγµατος).
Στις γεωτρήσεις που θα διανοιχτούν θα εκτελούνται δοκιµές Πρότυπης ∆ιείσδυσης ανά
διαστήµατα που δεν θα υπερβαίνουν τα 1,5 m για τα πρώτα 6 m κάτω από τη στάθµη του
εδάφους, είτε του φυσικού είτε του διαµορφωµένου στα ορύγµατα. Κάτω από το βάθος των
6m οι δοκιµές αυτές θα εκτελούνται ανά 3m µέχρι το πέρας της γεώτρησης.
Σε περίπτωση θεµελίωσης τεχνικού σε χαλαρά κορεσµένα κοκκώδη εδάφη, ενδεχοµένως
ρευστοποιήσιµα, θα παραγµατοποιούνται δοκιµές στατικής πενετροµέτρησης οι οποίες θα
συνοδεύονται µε γεωτρήσεις (και δοκιµές Πρότυπης ∆ιείσδυσης κάθε 1.5m) έτσι ώστε να
λαµβάνονται δείγµατα για δοκιµές κατάταξης. Γεωφυσικές έρευνες είναι πιθανόν να
απαιτηθούν για τον υπολογισµό της ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων, ανάλογα
µε τη σπουδαιότητα του έργου.
Σε θέσεις βάθρων γεφυρών που κατασκευάζονται σε ασβεστολιθικά πετρώµατα ή σε άλλες
θέσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι µπορεί να παρουσιάζονται έγκοιλα θα γίνονται,
επιπρoσθέτως των γεωτρήσεων,

και διατρήσεις µε

WAGON DRILL. Οι γεωτρήσεις και

διατρήσεις θα διατάσσονται µε τρόπο ώστε να γίνεται µεγαλύτερη συλλογή στοιχείων.
Το είδος και η έκταση των εργαστηριακών δοκιµών θα εξαρτηθούν από τη φύση των εδαφών
και το είδος των δειγµάτων.
1) Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές των παραπάνω
παραγράφων 3.2.3.1 (i).
2) Για τους βραχώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές που αναφέρθηκαν
στην παραπάνω παράγραφο 3.3.2.1 (iv).
Επιπρόσθετα, θα γίνονται δοκιµές χηµικών αναλύσεων υδάτων για να εκτιµηθεί ο βαθµός
προσβολής στα στοιχεία της θεµελίωσης του τεχνικού.

2.3.3.1

Γέφυρες

Ως ελάχιστες θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες:

Για γέφυρες µε άνοιγµα 6.0m≤S≤8.0m θα προβλέπεται µια θέση έρευνας

Για γέφυρες

µε άνοιγµα S>8.0m θα προβλέπεται µια θέση έρευνας ανά βάθρο γέφυρας.
Ως ελάχιστο βάθος έρευνας θεωρείται:
(α) Επιφανειακή θεµελίωση:

κάτω από τη στάθµη έδρασης επιφανειακής θεµελίωσης το

βάθος της έρευνας θα είναι ίσο µε 15m (και τουλάχιστον 2Β όπου Β το πλάτος του θεµελίου)
για γαιώδεις σχηµατισµούς ή 5.0m για βραχώδεις σχηµατισµούς. Για την περίπτωση
βραχωδών σχηµατισµών µε επικάλυψη αποσαθρωµένου µανδύα, το παραπάνω ελάχιστο
βάθος έρευνας από τη στάθµη έδρασης επιφανειακής θεµελίωσης θα είναι ίσο προς το πάχος
του αποσαθρωµένου µανδύα και επί πλέον 5.0m διάτρησης βραχώδους υποβάθρου.
(β) Θεµελίωση µε πασσάλους: κάτω από την κατώτερη πιθανή στάθµη έδρασης των
πασσάλων (βαθείας θεµελίωσης) το βάθος έρευνας θα είναι ίσο µε 5m για γαιώδεις
σχηµατισµούς ή το πάχος της εδαφικής στρώσης και επί πλέον 5.0m διάτρησης του
βραχώδους υποβάθρου.
Ως απολύτως ελάχιστο βάθος έρευνας ορίζεται 10.0m από την επιφάνεια του φυσικού
εδάφους στη θέση του χαµηλότερου σηµείου του τοπογραφικού αναγλύφου στην περιοχή του
αντίστοιχου βάθρου.
Για την περίπτωση κάτω διαβάσεων υπό επίχωση ισχύουν και οι απαιτήσεις (στην
δυσµενέστερη περίπτωση) από την επόµενη παράγραφο περί οχετών.

2.3.3.2

Οχετοί

Ως ενδεικτικές θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες:
Για οχετούς µε άνοιγµα µεγαλύτερο ή ίσο προς 3.0 m θα προβλέπεται µία θέση έρευνας στο
τµήµα µε το µεγαλύτερο ύψος επίχωσης.
Ως ελάχιστο βάθος έρευνας για γαιώδεις σχηµατισµούς τίθεται 1.5 φορά το µέγιστο ύψος
επίχωσης µεταξύ της στάθµης της ερυθράς και του φυσικού εδάφους (κοίτης) και σε κάθε
περίπτωση τουλάχιστον 10.0m.

Σε περίπτωση συνάντησης βραχώδους σχηµατισµού, το

ελάχιστο βάθος γεώτρησης µπορεί να περιορισθεί στην διάτρηση του µανδύα µε ελάχιστη
διείσδυση στο βραχώδες υπόβαθρο ίση προς 5.0m.

2.3.3.3

Τοίχοι

Ως ελάχιστες θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες:
Για τοίχους µε ολικό ύψος (ανωδοµή και επιφανειακή θεµελίωση) µεγαλύτερο από 6.0m θα
προβλέπεται µια θέση έρευνας ανά 100m µήκους τοίχου.
Ως ελάχιστο βάθος έρευνας για γαιώδεις σχηµατισµούς τίθεται ίσο µε 1.5 φορά το ολικό ύψος
του τοίχου κάτω από την στάθµη θεµελίωσης και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 10.0m. Σε
περίπτωση συνάντησης βραχώδους σχηµατισµού, το ελάχιστο βάθος γεώτρησης µπορεί να
περιορισθεί στην διάτρηση του µανδύα µε ελάχιστη διείσδυση στο βραχώδες υπόβαθρο ίση
προς 5.0m.

2.3.3.4

Πασσαλότοιχοι -∆ιαφράγµατα

Ως ελάχιστες θέσεις ερευνών θεωρούνται οι ακόλουθες οι οποίες είναι δυνατόν να
τροποποιηθούν ανάλογα µε τις γεωλογικές-γεωτεχνικές συνθήκες και το στάδιο µελέτης:
Για τοίχους από πασσάλους ή θεµελιωµένους σε πασσάλους ή για διαφράγµατα, ανεξάρτητα
από το ύψος τους, θα προβλέπεται µία θέση έρευνας ανά 75m µήκους τοίχου (ή
διαφράγµατος) και κατ' ελάχιστο δύο γεωτρήσεις ανά τοίχο.
Ως ελάχιστο βάθος έρευνας θεωρείται:
(α)

Γαιώδεις σχηµατισµοί: κάτω από το ελεύθερο ύψος, το βάθος της έρευνας θα είναι ίσο
µε 2 φορές το ελεύθερο ύψος και τουλάχιστον 10 m. Σε περίπτωση συνάντησης
βραχώδους σχηµατισµού, το ελάχιστο βάθος γεώτρησης µπορεί να περιορισθεί µε
ελάχιστη διείσδυση στο βραχώδες υπόβαθρο ίση προς 5.0m.

(β)

Βραχώδεις σχηµατισµοί: κάτω από το ελεύθερο ύψος, το βάθος της έρευνας θα είναι
ίσο µε 1.5 φορές το ελεύθερο ύψος και τουλάχιστον 5.0m.

2.3.4 Γεωτεχνικές έρευνες υπογείων τεχνικών έργων
2.3.4.1

Σήραγγες µε διάτρηση

Σκοπός των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο καθορισµός των γεωλογικών συνθηκών καθώς και
των γεωτεχνικών παραµέτρων µηχανικής συµπεριφοράς των σχηµατισµών της περιοχής της
σήραγγας.
Οι γεωτεχνικές έρευνες πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια γεωτρήσεων και όταν απαιτείται
εκτελούνται συµπληρωµατικά ερευνητικά φρέατα και στοές. Μέσω των ερευνητικών
εργασιών, θα εκτελούνται επί τόπου δοκιµές και θα λαµβάνονται τα αναγκαία δείγµατα, επί
των οποίων θα εκτελούνται οι δοκιµές για τον προσδιορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων
που είναι αναγκαίες για τη διαστασιολόγηση και εκτέλεση των έργων.

A.

Γεωτεχνικές Ερευνες

Οι γεωτεχνικές έρευνες αποσκοπούν τόσο στον καθορισµό του γεωτεχνικού µοντέλου µε
συµπλήρωση της γεωλογικής εικόνας όσο και στον καθορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων
που είναι απαραίτητες για τον σχεδιασµό του έργου.
Η γεωτεχνική έρευνα θα περιλαµβάνει επίσης εργαστηριακές δοκιµές σε δείγµατα από
γεωτρήσεις καθώς και επιτόπου δοκιµές σε γεωτρήσεις ή και δοκιµαστικές στοές. Σε
περίπτωση που τα ανωτέρω γεωτεχνικά στοιχεία είναι ιδιαίτερα δυσµενή, ενδέχεται να
απαιτηθεί ριζική µεταβολή της οριστικής χάραξης της σήραγγας. Στην περίπτωση αυτή, είναι
δυνατό να απαιτηθούν συµπληρωµατικές διερευνητικές γεωτεχνικές εργασίες σε επόµενη
φάση της µελέτης.
Σκοπός των γεωτεχνικών ερευνών είναι ο καθορισµός των γεωτεχνικών συνθηκών και
παραµέτρων µηχανικής συµπεριφοράς των σχηµατισµών της περιοχής της σήραγγας. Το
είδος και η έκταση των εργαστηριακών και επιτόπου δοκιµών, θα δίνεται µε ειδικά
αιτιολογηµένο πρόγραµµα και θα εξαρτάται από τη φύση των απαντωµένων γεωλογικών

σχηµατισµών. Αυτοί θα πρέπει να διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: σε γαιώδεις, σε
βραχώδεις σχηµατισµούς (κύριες κατηγορίες), καθώς και σε ενδιάµεσους. Η κατηγορία των
ενδιάµεσων σχηµατισµών θα αντιµετωπίζεται, κατά περίπτωση, αντίστοιχα προς τις κύριες
κατηγορίες. Οι εργαστηριακές και επιτόπου δοκιµές που θα πρέπει να εκτελούνται για τις
κύριες κατηγορίες σχηµατισµών είναι οι ακόλουθες (όχι περιοριστικά) :
(i) Γαιώδεις σχηµατισµοί
α) Εργαστηριακές δοκιµές
α1) Προσδιορισµός φυσικών χαρακτηριστικών

•

φυσική υγρασία

•

φαινόµενο βάρος

•

ειδικό βάρος στερεών

•

κοκκοµετρήσεις µε κόσκινα και αραιόµετρο

•

όρια Atterberg

α2) Προσδιορισµός µηχανικών χαρακτηριστικών

•

Μονοαξονική θλίψη σε µαλακούς βράχους και σκληρά εδάφη για τη µέτρηση
της αντοχής και παραµορφωσιµότητας

•

Τριαξονική θλίψη τύπου CUPP

•

Τριαξονική θλίψη τύπου CD

•

∆οκιµές διόγκωσης, ελεύθερης ή/και µέτρησης της πίεσης διόγκωσης

β) Επί τόπου δοκιµές

•

Οι επί τόπου δοκιµές θα περιλαµβάνουν:

•

∆οκιµές πρότυπης διείσδυσης (SPT)

•

Μετρήσεις στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα σε πιεζόµετρα

•

Μετρήσεις υδατοπερατότητας τύπου Maag ή Lefranc ανάλογα µε το είδος του
εδάφους.

•

Αντοχή σχηµατισµού (π.χ. µε πρεσσιόµετρο)

•

Παραµορφωσιµότητα (π.χ. µε πρεσσιόµετρο)

•

Εντατικό πεδίο (π.χ. µε πρεσσιόµετρο)

•

Πίεση νερού µε πιεζόµετρα τύπου Casagrande

(ii) Βραχώδεις σχηµατισµοί
α) Εργαστηριακές δοκιµές
Θα εκτελούνται οι παρακάτω δοκιµές:

•

Μονοαξονική θλίψη για τον προσδιορισµό της µέγιστης τάσης θραύσης και
της παραµορφωσιµότητας µε παράλληλη µέτρηση του δείκτη Poisson και
εκτίµηση του µέτρου ελαστικότητας.

•

Σηµειακή φόρτιση σε δοκίµια ακανόνιστου σχήµατος, για το συσχετισµό του
δείκτη σηµειακής φόρτισης µε την αντοχή σε µονοαξονική θλίψη.

•

Αµεση διάτµηση στις κύριες οικογένειες ασυνεχειών ή διακλάσεων.

•

Σκληρότητα (π.χ. VHNR)

β) Επιτόπου δοκιµές και έρευνες
Οι επιτόπου δοκιµές και έρευνες θα περιλαµβάνουν:

•

∆οκιµή υδατοπερατότητας της βραχοµάζας (π.χ.Lugeon)

•

Μετρήσεις πυρηνοληψίας και RQD

•

Μετρήσεις στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα σε πιεζόµετρα

•

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα εκτελούνται δοκιµές παραµορφωσιµότητας
(π.χ. µε ντιλατόµετρο, κλπ.)

Οι παραπάνω δοκιµές, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της γεωλογικής και τεκτονικής
µελέτης που θα περιέχουν εκτός των άλλων τη πετρογραφική περιγραφή, την ποσοτική
περιγραφή των συστηµατικών ασυνεχειών, τις ασθενείς ζώνες, τα ρήγµατα, τα κενά, και τη
δίαιτα των υπογείων νερών, θα δίνουν όλες εκείνες τις παραµέτρους που απαιτούνται για τη
βαθµονόµηση του πετρώµατος µε κάποια δόκιµα συστήµατα όπως π.χ. κατά RMR, Q, και
GSI, καθώς και για την εκτίµηση των παραµέτρων επιτόπου αντοχής, παραµορφωσιµότητας
και υδατοπερατότητας (εφόσον απαιτείται) της βραχοµάζας.
(iii) Για όλους τους σχηµατισµούς
α)

β)

Θα πρέπει οπωσδήποτε το γεωυλικό να χαρακτηρίζεται ως προς την:

•

Καταλληλότητά του για αδρανή σκυροδέµατος

•

Καταλληλότητά του για την κατασκευή επιχωµάτων

•

Συµπεριφορά του κατά την κατασκευή, π.χ. συνθλιβόµενο, διογκούµενο, κλπ.

Εφόσον γίνουν δοκιµαστικές στοές, σκόπιµο είναι να εκτελούνται σε αυτές οι εξής
δοκιµές:

•

Φόρτιση πλάκας

•

Εξόλκευση αγκυρίων (κυρίως σε µαλακούς σχηµατισµούς και εφόσον
υπάρχει πιθανότητα χρήσης αγκυρίων)

•

∆ιατµητική αντοχή ασυνεχειών (κυρίως σε βραχώδεις σχηµατισµούς)

•

Παρακολούθηση της διάνοιξης σε τρεις τουλάχιστον διατοµές της στοάς µε
µετρήσεις σύγκλισης τριών σηµείων της περιφέρειας εκσκαφής, µετακίνησης
του πετρώµατος σε βαθύτερα από την περιφέρεια σηµεία (π.χ. µε
extensometers) και χωροστάθµησης της οροφής.

B

Ποσότητες

Ως ελάχιστες έρευνες θεωρούνται οι ακόλουθες :
i.

Σε κάθε στόµιο θα εκτελούνται δύο δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις. Επίσης, θα εκτελούνται
ενδιαµέσως 1 δειγµατοληπτική γεώτρηση ανά 500m σήραγγας (ελάχιστος αριθµός 1
γεώτρηση) κατά µήκος του άξονα της σήραγγας που θα διατρηθεί. Ο αριθµός των
γεωτρήσεων θα είναι ικανός ώστε να προσδιορίζεται η στρωµατογραφία στην περιοχή
κατά µήκος της χάραξης της σήραγγας. Οι γεωτρήσεις θα εκτείνονται γενικά σε βάθος
τουλάχιστον ίσο µε µία (ισοδύναµη) διάµετρο, της εγκάρσιας τοµής της σήραγγας, κάτω
από την αναµενόµενη βαθύτερη εκσκαφή του πυθµένα. Ορισµένες γεωτρήσεις µπορεί να
είναι κεκλιµένες, εφόσον θεωρηθεί ότι αυτές θα δώσουν καταλληλότερα στοιχεία για τη
στρωµατογραφία.

ii.

Σχετικά µε τις ποσότητες των εργαστηριακών δοκιµών ανά περίπτωση ελέγχου ισχύουν
τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, ανάλογα µε τη φύση των
σχηµατισµών που απαντώνται.

2.3.4.2

Σήραγγες µε εκσκαφή και επανεπίχωση

Οι έρευνες σηράγγων µε εκσκαφή και επανεπίχωση θα γίνουν µε εκτέλεση δειγµατοληπτικών
γεωτρήσεων και ερευνητικών φρεάτων µε σκοπό την επιλογή των γεωτεχνικών παραµέτρων
σχεδιασµού, τον καθορισµό της κλίσης των προσωρινών πρανών εκσκαφών και την
καταλληλότητα των υλικών

εκσκαφής έτσι ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν για την

επανεπίχωση.
Το είδος και η έκταση των εργαστηριακών δοκιµών θα εξαρτηθούν από τη φύση των εδαφών
και το είδος των δειγµάτων.
(i)

Για τους γαιώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές των παραπάνω
παραγράφων (i) και (iii) µε εφαρµογή της αρχής των ενεργών τάσεων.

(ii)

Για τους βραχώδεις σχηµατισµούς θα γίνονται οι εργαστηριακές δοκιµές που
αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (ii).

(iii)

Ως ελάχιστες έρευνες θεωρούνται οι ακόλουθες :
-

∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις ανά 50 m σήραγγας (πεσσοειδώς διατεταγµένες) και
βάθος L = 2 x H όπου Η το ύψος του διαµορφωµένου πρανούς της προσωρινής
εκσκαφής.

-

Σε επιµήκεις σήραγγες µε εκσκαφή και επανεπίχωση είναι απαραίτητο να
ελέγχονται διατοµές µε 2 γεωτρήσεις ανά διατοµή. Οι διατοµές αυτές πρέπει να
είναι τουλάχιστον µία ανά 100 m.

-

Ερευνητικά φρέατα ανά 50 m υπόγειου έργου, βάθους 5,00 m, δύο για κάθε
περίπτωση.

2.3.5 Γεωτεχνικές έρευνες καθορισµού φέρουσας ικανότητας
στρώσης
έδρασης
για
τη
διαστασιολόγηση
του
οδοστρώµατος.
(i)

Η διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος εξαρτάται από τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της
υποκείµενης στρώσης, που εκτείνεται σε βάθος 1 m κάτω από την επιφάνεια έδρασης
οδοστρώµατος.
Ετσι είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες δοκιµές για υπαγωγή στις κατηγορίες Ε1
έως Ε4 (βλ. Πίνακα 4.5) της υποκείµενης στρώσης η οποία αναφέρεται :

α. στο φυσικό έδαφος για την περίπτωση ορυγµάτων
β. στο υλικό της στέψης επιχώµατος για την περίπτωση γαιωδών επιχωµάτων.
γ. στο υλικό του µεταβατικού τµήµατος για την περίπτωση βραχωδών επιχωµάτων.
(ii)

Οι δοκιµές που απαιτούνται να εκτελεστούν, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
κατάταξη των υλικών της υποκείµενης στρώσης αναφέρθηκαν ήδη στην παράγραφο
3.2.3.1.

(iii) Ως ενδεικτική έρευνα θεωρείται η εκτέλεση ερευνητικών φρεάτων ή επιφανειακών
εκσκαφών ανά 200 m χάραξης οδού σε θέσεις ορυγµάτων ή επιχωµάτων µικρού ύψους
(επί εδάφους).

2.4
(i)

Γεωτεχνικές έρευνες σε λατοµεία
Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιηθούν υλικά από λειτουργούντα στην περιοχή
λατοµεία αλλά προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση νέου λατοµείου θα πρέπει να
εκτελεστούν εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου αδρανών υλικών του νέου λατοµείου (σε
νέες θέσεις ή σε θέσεις παλαιών λατοµείων που βρίσκονται εκτός λειτουργίας) σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.3.7.5.

(ii)

Για την περίπτωση αντιολισθηρών αδρανών υλικών θα πρέπει να εκτελεσθούν
επιπρόσθετα και οι παρακάτω δοκιµές :
α. Αντοχής σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value (A.A.V.) (B.S. 812)
β. Αντίστασης σε στίλβωση (Polishing Stone Value) (P.S.V.) (B.S. 812)

2.5
(i)

Γεωτεχνικές έρευνες σε δανειοθαλάµους
Ανάλογα µε το κατασκευαζόµενο οδικό τµήµα είναι δυνατόν να απαιτηθεί δανειοληψία
για την κατασκευή του σώµατος των επιχωµάτων καθώς και για την προµήθεια υλικών
της Στρώσης Εδρασης Οδοστρώµατος, της στρώσης εξυγείανσης (θεµέλιο επιχώµατος)
και της στρώσης στράγγισης.

(ii)

Για τους δανειοθαλάµους που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να εκτελεστούν οι
παρακάτω έρευνες και να υποβληθούν τα παρακάτω σχέδια.

α. Χάρτης και Τοπογραφικό διάγραµµα:

-

Θα υποβάλλεται ένας βασικός χάρτης υπό κλίµακα 1:50.000, όπου θα γίνεται
ντοπισµός και ονοµασία του δανειοθαλάµου.

-

Θα υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:2.000, που θα µπορεί
να προέλθει και από φωτογραµµετρικό διάγραµµα 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. Σε αυτό το
τοπογραφικό διάγραµµα θα οροθετείται ο δανειοθάλαµος και θα σηµειώνονται οι
θέσεις των ερευνητικών φρεάτων, που θα πρέπει να γίνουν, σύµφωνα µε τα
παρακάτω, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας χρησιµοποίησης του υλικού
του δανειοθαλάµου και τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής των σχετικών
εκσκαπτόµενων υλικών. Επίσης στο ίδιο διάγραµµα θα αναφέρεται ο όγκος των
υπολογιζόµενων απολήψιµων υλικών και η κατάταξή τους κατά κατηγορίες.

β. Στον χωροθετηµένο δανειοθάλαµο θα εκσκάπτονται φρέατα σε µία κανονική κατανοµή σε
κατάλληλο κάναβο εφ’όσον αυτό είναι εφικτό [κατ’ ελάχιστον 1 φρέαρ ανά 30.000 µ3 υλικού
σε δανειοθαλάµους συνήθων υλικών (Υ1, Υ2) και ανά 15.000 µ3 υλικού σε δανειοθαλάµους
επίλεκτων υλικών (Υ3, Υ4) και ανάλογα προς την οµοιογένεια κατ’ ελάχιστον διανοίγονται τρία
φρέατα ανά δανειοθάλαµο. Στα δείγµατα θα γίνονται οι δοκιµές κατάταξης για οδικά έργα στις
κατηγορίες Υ1 έως Υ4 του Πίνακα 4.5 καθώς και δοκιµές φυσικής υγρασίας.
Σε περίπτωση ανοµοιοµορφίας των συναντωµένων στα φρέατα εδαφικών στρώσεων, θα
λαµβάνονται δείγµατα σε τέτοιο αριθµό ώστε να καλύπτονται οι απαντώµενες στρώσεις του
εδαφικού υλικού.
γ. Θα υποβάλλονται οι εδαφικές τοµές των φρεάτων µε τα στοιχεία από τις έρευνες κατάταξης
που προαναφέρθηκαν και υπολογισµοί απολήψιµων υλικών κατά κατηγορία υλικού.
(iii) Στην περίπτωση που αναγκαστικά προσδιορίζονται δανειοθάλαµοι ακατάλληλων υλικών
θα προτείνονται κατάλληλες µέθοδοι εκµετάλλευσης που θα διασφαλίζουν την
απαιτούµενη ποιότητα.
(iv) Επισηµαίνεται ότι οι έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω θεωρούνται ως ελάχιστες
και ο Κύριος του Έργου δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη σχετικά µε την επάρκεια και
πληρότητα

τους

για

να

προσδιοριστούν

τα

αναγκαία

χαρακτηριστικά

των

δανειοθαλάµων. Έτσι κατά τη φάση κατασκευής ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, και πρόσθετες έρευνες για την πλήρη διασφάλισή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
1.1

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Γεωλογική Χαρτογράφηση

1.1.1 Γενικά
1.1.1.1 Η γεωλογική χαρτογράφηση ανεξάρτητα από την κλίµακα στην οποία
αυτή εκπονείται, αποσκοπεί στον εντοπισµό όλων των γεωλογικών
κινδύνων που επηρεάζουν τα προβλεπόµενα έργα.
1.1.1.2 Η γεωλογική χαρτογράφηση βασίζεται στην παρατήρηση και θα
πρέπει να γίνεται χρήση όλων των µέσων και των κλιµάκων
παρατήρησης (από το µικροσκόπιο έως τη δορυφορική εικόνα).
Συνήθεις περιπτώσεις µη δυσχερών περιοχών θα πρέπει να
περιλαµβάνουν από τις εργασίες υπαίθρου (µακροσκοπική
παρατήρηση) έως και την ερµηνεία των αεροφωτογραφιών.
Ιδιαίτερα τονίζεται η σηµασία της χρήσης των αεροφωτογραφιών. Η
επιλογή της κλίµακας των αεροφωτογραφιών επαφίεται στην κρίση
του γεωλόγου µελετητή. Ανάλογα µε τη σηµασία του έργου και τα
γεωλογικά
προβλήµατα
της
περιοχής
είναι
δυνατό
να
χρησιµοποιηθούν διαφορετικές σειρές αεροφωτογραφιών, µε
διαφορετική χρονολογία λήψης ή διαφορετική κλίµακα.
1.1.1.3 Πριν την έναρξη των εργασιών υπαίθρου, θα πρέπει να αξιολογηθεί η
υπάρχουσα βιβλιογραφία. Πρέπει να συγκεντρωθούν οι διαθέσιµες
γεωλογικές χαρτογραφήσεις, γεωλογικές τοµές, στρωµατογραφικές
κολώνες της περιοχής, τυχόν στοιχεία από γεωτρήσεις, ερευνητικές
γεωτρήσεις, υδρογεωτρήσεις και από γεωφυσικές διασκοπήσεις.. Όλα
τα υφιστάµενα στοιχεία θα πρέπει να απεικονιστούν στο τοπογραφικό
διάγραµµα, ώστε κατά την διάρκεια των εργασιών υπαίθρου να γίνει ο
έλεγχος της θέσης τους και της σηµασίας τους.
Κατά την συγκέντρωση της υφιστάµενης βιβλιογραφίας θα πρέπει
απαραίτητα να ληφθούν υπόψη:
•

Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις του ΙΓΜΕ (κλίµακα 1:50.000).

•

Ο σεισµοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας (ΙΓΜΕ, κλίµακα 1:500.000).

•

Οι νεοεκτονικοί χάρτες (ΟΑΣΠ, κλίµακα 1:100.000)

•

Ο γεωτεχνικός χάρτης της Ελλάδας (ΙΓΜΕ, κλίµακα 1:500.000)
1.1.1.4 Κατά τις εργασίες υπαίθρου είναι απαραίτητη η φωτογράφηση
χαρακτηριστικών θέσεων όπου θα φαίνονται α) η λιθολογική σύσταση
κάθε γεωλογικού σχηµατισµού και β) χαρακτηριστικές επαφές. Στις
φωτογραφίες αυτές θα πρέπει να φαίνεται και κάποιο αντικείµενο ως
κλίµακα, ώστε να γίνεται αντιληπτό το µέγεθος της εµφάνισης.
Χαρακτηριστικές θέσεις φωτογραφιών θα σηµειώνονται σε χάρτη. Οι
φωτογραφίες θα βρίσκονται σε παράρτηµα της έκθεσης.
1.1.1.5 Το µεγάλο ποσοστό φυτοκάλυψης, η παρουσία εκτεταµένου εδαφικού
µανδύα, η απουσία φυσικών και τεχνητών τοµών και η περιορισµένη
ανάπτυξη οδικού δικτύου σε µία περιοχή, είναι παράµετροι που
επηρεάζουν αρνητικά την αξιοπιστία και ακρίβεια της γεωλογικής
χαρτογράφησης και θα πρέπει να επισηµαίνονται. Η αβεβαιότητα αυτή
αποδίδεται µε τον χαρακτηρισµό του είδους των ορίων των
γεωλογικών σχηµατισµών (ορατό, καλυµµένο, ασαφές ή µεταβατικό).

1.1.2

Περιεχόµενο χάρτη
1.1.2.1 Στο γεωλογικό χάρτη γίνεται διαχωρισµός των γεωλογικών
σχηµατισµών, µε την ακρίβεια που η κλίµακα το επιτρέπει, σύµφωνα
µε στρωµατογραφικά και λιθολογικά κριτήρια.
1.1.2.2 Κατά τη χαρτογράφηση γίνεται διάκριση των γεωλογικών ορίων σε:

•

Όριο ορατό. Κατατάσσονται τα όρια που είναι ορατά ή σαφώς εντοπισµένα
στο ύπαιθρο. Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται τα όρια µε σαφή
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. αποθέσεις κοίτης ποταµών, κώνοι
κορηµάτων).

•

Όριο µεταβατικό ή ασαφές. Ο όρος αυτός καλύπτει την περίπτωση του
µεταβατικού ορίου στο γεωλογικό υπόβαθρο και τα ασαφή όρια σε
τεταρτογενείς σχηµατισµούς.

•

Όριο καλυµµένο. Χαρακτηρίζεται το όριο το οποίο είναι καλυµµένο από
εδαφικό µανδύα, ο οποίος λόγω της µικρής έκτασης ή πάχους δεν
χαρτογραφείται.
1.1.2.3 Τα τεκτονικά στοιχεία που απεικονίζονται είναι :

•

Μετρήσεις κλίσης και κατεύθυνσης κλίσης των επιφανειών στρώσης,
σχιστότητας, φύλλωσης κλπ των γεωλογικών σχηµατισµών. Η πυκνότητά
τους είναι τέτοια, κατά την κρίση του µελετητή, ώστε να εξασφαλίζεται η
πληρέστερη προσέγγιση της γεωλογικής δοµής της περιοχής.

•

Άξονες µεγάλων συγκλίνων και αντικλίνων µε στοιχεία σχετικά µε την
γεωµετρία τους.

•

Τεκτονικές γραµµές όπως ρήγµατα, εφιππεύσεις, επωθήσεις µε διάκριση σε
α) ορατά και β) πιθανά ή καλυµµένα.

•

Τα ρήγµατα διακρίνονται (στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό) ανάλογα µε:

α)την κίνηση
µετασχηµατισµού.

των

ρηξιτεµαχών

σε

κανονικά,

ανάστροφα

και

β) την ενεργότητα τους (κατ΄ αρχή εκτίµηση) σε ενεργά, πιθανά ενεργά και ανενεργά µε βάση τα
κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1.12.6 παρόντος κεφαλαίου..

γ)

µεγάλες διατµητικές ζώνες και θέσεις έντονου κερµατισµού

1.1.2.4 Αναγράφεται ο βαθµός αποσάθρωσης ο οποίος παρατηρείται στην
επιφάνεια.
1.1.2.5 Απεικονίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραµµάτων.
1.1.2.6 ∆ιακρίνονται µε διαφορετικό συµβολισµό οι περιοχές γεωλογικής
αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες περιοχές, όπως οι παλαιές και
νέες κατολισθήσεις, οι καταπτώσεις βράχων, οι ερπυσµοί, οι θέσεις
έντονης διάβρωσης και απόθεσης, οι ελώδεις περιοχές κλπ.
1.1.2.7 Εντοπίζονται όλες οι θέσεις γεωερευνητικών εργασιών.
1.1.2.8 Εντοπίζονται οι θέσεις των σηµείων εµφάνισης νερού. Οι πηγές
διακρίνονται ως προς την λειτουργία τους (µόνιµη ή εποχιακή).
1.1.2.9 Στο υπόµνηµα του γεωλογικού χάρτη περιγράφονται για κάθε
γεωλογικό σχηµατισµό η διακύµανση της λιθολογικής τους σύστασης
(λόγω της µεγάλης έκτασης που καλύπτεται σε χαρτογραφήσεις
µικρής κλίµακας), η δοµή, η υφή, το χρώµα, η ανοµοιοµορφία, η
ετερογένεια, ο βαθµός κερµατισµού, o βαθµός καρστικοποίησης, η
αποσάθρωση και η κάλυψη από εδαφικό µανδύα. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση καθώς και στην περίπτωση των πρόσφατων αποθέσεων
απαραίτητο είναι να αναφέρεται το µέσο πάχος τους.
1.1.3

Κλίµακες

Οι χρησιµοποιούµενες κλίµακες εξαρτώνται από τη φάση της µελέτης όπως προβλέπεται και
από την ‘’Ανάλυση τιµών γεωλογικών εργασιών’’ (ΦΕΚ 223/Β/2-4-93, ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΕΕ(ΕΚ1)).
Συγκεκριµένα:
Στην Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:5.000 έως 1:20.000. Σε
κάθε περίπτωση η κλίµακα χαρτογράφησης είναι η ίδια µε την κλίµακα της αναγνωριστικής
µελέτης οδοποιίας. Το συνολικό εύρος εξαρτάται από τη µορφολογία του ανάγλυφου και
εκτείνεται σε 1 χλµ. σε πεδινά τµήµατα. Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε
γεωλογικές ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας.

Στην Οριστική Γεωλογική Μελέτη η χαρτογράφηση στην κλίµακα της προµελέτης οδοποιίας
που συνήθως είναι 1:2.000 ή µεγαλύτερη. Το συνολικό εύρος χαρτογράφησης κυµαίνεται από
300 -500 µ. εκατέρωθεν του άξονα. Σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές µε
γεωλογικές ιδιαιτερότητες µπορεί να είναι µεγαλύτερο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας.
Εφόσον απαιτηθεί λόγω αλλαγών µεταξύ προµελέτης και οριστικής µελέτης οδοποιίας, ή σε
επιλεγµένες θέσεις µεγαλυτέρων απαιτήσεων (π.χ. κόµβοι, στόµια σηράγγων, βάθρα
γεφυρών, κατολισθήσεις) χρησιµοποιείται κλίµακα µεγαλύτερη ανάλογα µε τις ανάγκες
σχεδιασµού του έργου.

1.2 Γεωλογική Μηκοτοµή
1.2.1 Γενικά - Μεθοδολογία
1.2.1.1 Η γεωλογική µηκοτοµή αποτελεί βασικό σχέδιο για την προσέγγιση του
τεχνικογεωλογικού προσοµοιώµατος.
1.2.1.2 Με την βοήθεια της γεωλογικής µηκοτοµής µπορεί να γίνει κατ’ αρχήν
εκτίµηση των γεωλογικών δεδοµένων που ενδιαφέρουν την µελέτη
οδοποιίας, όπως εκτίµηση συνολικών µηκών διέλευσης από κάθε
σχηµατισµό, εκτίµηση συνολικού µήκους προβληµατικών τµηµάτων,
εκτίµηση εκσκαψιµότητας και καταλληλότητας υλικών
1.2.1.3 Ως υπόβαθρο της γεωλογικής µηκοτοµής θα πρέπει να
χρησιµοποιείται η αντίστοιχη µηκοτοµή οδοποιίας έτσι ώστε να
υπάρχει ακριβής αποτύπωση του φυσικού εδάφους και να είναι
δυνατή η άµεση σύνδεση της γεωλογικής δοµής µε τα προβλεπόµενα
έργα.
1.2.2.4 Κατά το στάδιο της σύνταξης της γεωλογικής µηκοτοµής προτείνεται νε
γίνεται διόρθρωση της στρέβλωσης της κλίµακας των υψών,
προκειµένου να αποδίδεται ακριβέστερα η γεωλογική δοµή. Η τελική
παράδοση γίνεται σε παραµορφωµένη κλίµακα όπως και η αντίστοιχη
µηκοτοµή οδοποιίας.
Εάν κρίνεται απαραίτητο ιδίως σε περιοχές µε έντονο µορφολογικό
ανάγλυφο, µπορεί να απαιτείται επιπλέον πύκνωση των διατοµών
βάσει των οποίων έχει σχεδιαστεί η µηκοτοµή έτσι ώστε να υπάρχει
ακριβής αποτύπωση του φυσικού εδάφους.
1.2.2.5 Ιδιαίτερη σηµασία για την σωστή απεικόνιση της γεωλογικής δοµής είναι
η εύρεση ανά τµήµατα της µηκοτοµής της φαινόµενης κλίσης (επαφής,
στρώσης, σχιστότητα κλπ).

1.2.2 Περιεχόµενο
1.2.2.1 Η µηκοτοµή χωρίζεται σε δύο τµήµατα.

•

Στο ανώτερο τµήµα σχεδιάζεται η αλληλουχία των γεωλογικών
χαρακτηριστικών της περιοχής κατά µήκος της χάραξης µε βάση τα
στοιχεία της γεωλογικής οριζοντιογραφίας, όπως οι γεωλογικοί
σχηµατισµοί, οι διάφορες τεκτονικές δοµές όπως ρήγµατα, άξονες
συγκλίνων-αντικλίνων, αξονικά επίπεδα πτυχών κ.λ.π., και η
πιεζοµετρική επιφάνεια του υπόγειου νερού εφόσον υπάρχουν στοιχεία
από µετρήσεις. Η απεικόνιση των γεωλογικών σχηµατισµών θα είναι
σύµφωνη µε αυτή της γεωλογικής οριζοντιογραφίας.

•

Στο κατώτερο τµήµα της µηκοτοµής σχεδιάζονται πληροφοριακά στοιχεία
όπως: α) Στοιχεία που πηγάζουν από ειδικούς και βοηθητικούς
θεµατικούς
χάρτες
(διαπερατότητα
σχηµατισµών,
εκτίµηση
καταλληλότητας δανείων υλικών, κατηγοριοποίηση προβληµατικών
θέσεων), β) Στοιχεία των προϊόντων εκσκαφής των ορυγµάτων, εκτίµηση
εκσκαψιµότητας
(βράχος,
γαιοηµίβραχος)
και την κατηγορία
καταλληλότητάς τους για χρήση σε επιχώµατα.

1.2.2.2 Οι επαφές των σχηµατισµών στην µηκοτοµή αναπαρίσταται ως
καλυµένες (διακεκοµµένη γραµµή) , ανεξάρτητα εάν στην επιφάνεια
είναι ορατές. Μόνο στις περιπτώσεις, που υπάρχουν εδαφοτεχνικά
στοιχεία, για µικρό µήκος εκατέρωθεν αυτών σχεδιάζεται ως συνεχής
γραµµή. Τα όρια που έχουν χαρακτηριστεί ως ασαφή στην επιφάνεια,
παραµένουν µε τον ίδιο χαρακτηρισµό και στην µηκοτοµή.
1.2.2.3 Εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες τα σηµεία τους
τοποθετούνται στην µηκοτοµή στην χιλιοµετρική θέση, που
εκτελέσθηκαν. Εάν κάποιο σηµείο έρευνας δεν έγινε στον άξονα της
οδού τοποθετείται σε αντίστοιχη θέση που προκύπτει εφόσον φέρουµε
αντίστοιχη κάθετη διατοµή που θα διέρχεται από αυτό. Υψοµετρικά
τοποθετείται στο απόλυτο υψόµετρό του. Όσον αφορά προηγούµενες
γεωτρήσεις τότε θα λαµβάνονται υπόψη στη σύνταξη της µηκοτοµής.
1.2.2.3 Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να
απεικονίζονται ανάλογα µε είδος της έρευνας είναι τα ακόλουθα:
Ερευνητικές Γεωτρήσεις:

•

Οι γεωλογικές ενότητες σύµφωνα µε το µητρώο της γεώτρησης. Συµβολίζεται
µε το αντίστοιχο χρώµα του γεωλογικού σχηµατισµού.

•

Η λεπτοµερής λιθολογική περιγραφή, σύµφωνα µε το µητρώο της γεώτρησης.
Συµβολίζεται µε ράστερ.

•

Τα αποτελέσµατα της Πρότυπης ∆οκιµής ∆ιείσδυσης µε την µορφή του
NSPT, εάν πρόκειται για έδaφος ή του RQD, εάν πρόκειται για βραχώδη
σχηµατισµό.

1.2.3 Κλίµακες
•

Οι χρησιµοποιούµενες κλίµακες είναι ίδιες µε τις κλίµακες των γεωλογικών
χαρτογραφήσεων του αντιστοίχου σταδίου.

1.3 Γεωλογικές Τοµές – ∆ιατοµές
1.3.1 Γενικά
1.3.1.1 Σαν γεωλογική τοµή ορίζεται η υπό γωνία τοµή σε σχέση µε τον άξονα
της χάραξης. Το µήκος της γεωλογικής τοµής καθορίζεται από την
έκταση της γεωλογικής δοµής που πρέπει να απεικονιστεί.
1.3.1.2 Οι γεωλογικές διατοµές αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο πάνω στο
οποίο θα γίνουν οι απαιτούµενοι έλεγχοι ευστάθειας σε επόµενο
στάδιο από τον γεωτεχνικό µελετητή αφού συµπληρωθούν µε τα
απαιτούµενα µηχανικά χαρκτηριστικά των σχηµατισµών. Κατά
συνέπεια πριν την επιλογή των κρίσιµων διατοµών θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το σύνολο της σύνταξης των γεωλογικών διατοµών, έτσι
ώστε να έχει αποκτηθεί πλήρης εικόνα της γεωλογικής δοµής και των
προβληµάτων.
1.3.1.3 Σε περίπτωση που το µήκος της διατοµής δεν είναι αρκετό έτσι ώστε
να αποδοθούν τα αντιπροσωπευτικά γεωλογικά στοιχεία της
συγκεκριµένης θέσης τότε αυτό επεκτείνεται.
1.3.1.4 Οι γεωλογικές τοµές και διατοµές ακολουθούν την κλίµακα της
γεωλογικής οριζοντιογραφίας η οποία είναι σύµφωνα µε την κλίµακα
της οδοποιίας. Σε περίπτωση που τα απεικονιζόµενα δεδοµένα
απαιτούν διαφορετική κλίµακα έτσι ώστε να είναι ευκρινή, τότε
µπορούν όπου είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν κλίµακες όπως
1:2000 ή και 1:1000.
1.3.1.5 Συντάσσονται τόσες γεωλογικές τοµές- διατοµές ώστε να δίνεται
σαφής εικόνα του τεχνικογεωλογικού προσοµοιώµατος. Ειδικότερα
γεωλογικές τοµές-διατοµές συντάσσονται α) σε θέσεις όπου οι
επικρατούσες γεωλογικές – τεκτονικές – γεωµορφολογικές υδρογεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες είναι δυσµενείς για τα
προβλεπόµενα έργα β) όπου πρόκειται να δηµιουργηθούν µεγάλα
ορύγµατα, ύψους > 10µ (προσωρινά ή µόνιµα), επιχώµατα, ύψους >
10µ, σηµαντικοί οχετοί και θέσεις κατασκευής υψηλών τοίχων
αντιστήριξης, ύψους > 4µ γ) σε θέσεις προτεινόµενων βάθρων
γεφυρών δ) σε θέσεις στοµίων σηράγγων ε) Σε κάθε θέση γεωτεχνικής
έρευνας. Κατά συνέπεια εκτός από τις υφιστάµενες διατοµές είναι
δυνατόν να σχεδιασθούν επιπρόσθετες διατοµές µετά από την
υπόδειξη του γεωλόγου µελετητή.

1.3.2 Σύνταξη – Περιεχόµενα Γεωλογικών τοµών – ∆ιατοµών.
1.3.2.1 Κατά το στάδιο της Αναγνωριστικής Γεωλογικής Μελέτης συντάσσονται
κυρίως γεωλογικές τοµές σε τόσες θέσεις όσες απαιτούνται ώστε να
αποδοθεί το τεχνικογεωλογικό προσοµοίωµα της υπό µελέτης περιοχή
µε την όποια ακρίβεια επιτρέπει το στάδιο αυτό.
1.3.2.2.

Η επιλογή του αριθµού των διατοµών οδοποιίας που πρόκειται να
µετατραπούν σε γεωλογικές διατοµές εξαρτάται από τα γεωλογικά και
γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της υπό µελέτη περιοχής καθώς και
το στάδιο της µελέτης.

Ειδικότερα επιλέγονται οι διατοµές

•

που αντιστοιχούν στο µέγιστο ύψος των προβλεπόµενων ορυγµάτων και
επιχωµάτων

•

που διέρχονται από τις θέσεις θεµελίωσης των τεχνικών και υψηλών τοίχων

•

στις οποίες εµφανίζεται γεωλογικό όριο

•

στις οποίες εµφανίζεται τεκτονική επαφή ή µεγάλου εύρους διατµητική ζώνη

•

αναµένεται να συναντηθεί στρωσιγενές ή σχιστοποιηµένο πέτρωµα,

•

υπάρχει αλλαγή του µέτρου κλίσης και της διεύθυνσης κλίσης της στρώσης

•

έχουν πραγµατοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες και τα ευρήµατά τους έχουν
επίπτωση στο προβλεπόµενο έργο.

1.3.2.3 Όσον αφορά το κυρίως τµήµα των σηράγγων, επιλέγονται διατοµές που
αντιστοιχούν σε θέσεις:
•

Εισόδων

•

γεωλογικών ορίων

•

µε αναµενόµενες δυσµενείς υδρογεωλογικές συνθήκες

•

µε µικρό πάχος υπερκείµενων ή πλευρικών εδαφών

•

σε θέσεις όπου αναµένονται δυσµενείς τεκτονικές συνθήκες (τοµή ρηγµάτων)

•

σε θέσεις γεωτρήσεων

Οι διατοµές οδοποιίας αποτελούν την βάση για την σύνταξη των γεωλογικών διατοµών.

1.3.2.4 Πάνω στις γεωλογικές τοµές- διατοµές παρουσιάζονται όλα στοιχεία
της γεωλογικής οριζοντιογραφίας καθώς και τα σηµεία έρευνας που
έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω σε αυτές µε τον ίδιο τρόπο που
περιγράφηκαν στην παράγραφο 1.1.2 Σηµειώνεται ότι στις γεωλογικές
τοµές-διατοµές είναι δυνατόν να προβάλλονται και γειτονικά σηµεία
έρευνας προς αυτές τα οποία όµως θεωρούνται απολύτως
αντιπροσωπευτικά για την εν λόγω θέση, στο υψόµετρο το οποίο
έχουν πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε την κρίση του µελετητή.

1.3.2.5 Πάνω στις γεωλογικές διατοµές παρουσιάζεται το επικρατέστερο
πλέγµα ασυνεχειών της βραχοµάζας.
1.3.2.6 Στις διατοµές όπου εµφανίζονται στρωσιγενή ή σχιστοποιηµένα
πετρώµατα γίνεται ενδεικτικά αναπαράσταση της δοµής τους
λαµβάνοντας υπόψη την φαινόµενη κλίση ανάλογα µε την κατεύθυνση
της διατοµής.
1.3.2.7 Στο σχέδιο των διατοµών όχι όµως περιοριστικά θα σηµειώνονται και
θα επεξηγούνται τα όποια προβλήµατα.
1.3.2.8 Στις γεωλογικές τοµές – διατοµές οι οποίες γίνονται στα πλαίσια της
αναγνωριστικής µελέτης (όχι περιοριστικά) για µία λύση θα
περιλαµβάνουν και αντίστοιχα τις άλλες λύσεις, ώστε να γίνει και
σύγκριση µεταξύ τους.

1.3.3 Κλίµακες
Οι χρησιµοποιούµενες κλίµακες θα είναι συνήθως ίδιες ή και µεγαλύτερες µε αυτές της
γεωλογικής χαρτογράφησης του αντιστοίχου σταδίου, ενώ για τα τεχνικά οι διατοµές γίνονται
συνήθως στην κλίµακα των διατοµών των τεχνικών .

1.4 Ειδικοί Θεµατικοί Χάρτες
1.4.1 Χάρτης Τεχνική γεωµορφολογίας και προβληµατικών
περιοχών
1.4.1.1

Γενικά – Μεθοδολογία

1.4.1.1.1

Ο χάρτης αυτός έχει συνθετικό και εποπτικό χαρακτήρα. Εντοπίζονται οι
χαρακτηριστικές γεωµορφίες του αναγλύφου, οι οποίες µπορούν να
επηρεάσουν τα προβλεπόµενα έργα και διαχωρίζονται οι περιοχές κατά
µήκος της χάραξης ή των εναλλακτικών χαράξεων ανάλογα µε την
τεχνικογεωλογική εκτίµηση της δυσκολίας κατασκευής.

1.4.1.1.2

Ο χάρτης αυτός σε αναγνωριστικό και οριστικό στάδιο της γεωλογικής
µελέτης αποτελεί ένα εργαλείο, προκειµένου να επιλεγεί η βέλτιστη λύση,
σύµφωνα µε τεχνικογεωλογικά κριτήρια.

1.4.1.1.3

Η κατηγοριοποίηση κατά µήκος της χάραξης ή των χαράξεων σε
τµήµατα ανάλογα µε τα αναµενόµενα προβλήµατα κατά την κατασκευή,
γίνεται µε βάση την συναξιολόγηση όλων των στοιχείων της γεωλογικής
χαρτογράφησης,

της

τεκτονικής,

της

υδρογεωλογίας,

της

γεωµορφολογίας, των συνθηκών αστάθειας της περιοχής καθώς επίσης
και της τεχνικογεωλογικής συµπεριφοράς των σχηµατισµών.
Τα ανωτέρω γεωλογικά κριτήρια συνεξετάζονται ανάλογα µε το
προτεινόµενο είδος έργων (π.χ. όρυγµα, επίχωµα, τεχνικό κλπ)
1.4.1.1.4

Οι κατηγορίες που διαχωρίζονται είναι:

•

Κατασκευή χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα (Κατηγορία Ι).

•

Μέτρια προβλήµατα (Κατηγορία ΙΙ).

•

Έντονα προβλήµατα. Αναµενόµενες τοπικές
υδρογεωλογικά προβλήµατα κλπ (Κατηγορία ΙΙΙ).

•

Σύνθετα προβλήµατα. Προτείνεται η
χάραξης ή του είδους του έργου (Κατηγορία ΙV).

1.4.1.1.5

αστοχίες,

επανεξέταση

της

.Η κάθε κατηγορία παρουσιάζεται µε διαφορετικό χρώµα, όπως
προτείνεται παρακάτω: Κατηγορία Ι - πράσινο, Κατηγορία ΙΙ – καφέ,
Κατηγορία ΙΙΙ – πορτοκαλί, Κατηγορία ΙV - κόκκινο.

1.4.1.1.6

.Για την σύνταξη του χάρτη προαπαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί η
γεωλογική οριζοντιογραφία, η γεωλογική µηκοτοµή και οι γεωλογικές
διατοµές (µε στοιχεία γεωτρήσεων, εάν υπάρχουν) καθώς και οι
θεµατικοί χάρτες (εάν υπάρχουν).

1.4.1.2

Περιεχόµενο χάρτη

Στον χάρτη αυτό θα παρουσιάζονται ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία:

1.4.1.2.1 Οι κατηγοριοποιήσεις κατά µήκος της χάραξης ή των
εναλλακτικών χαράξεων µε διαφορετικό χρώµα και σύµβολο για
κάθε κατηγορία, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.1.1. Για
κάθε κατηγορία προτείνεται να δίδεται επιγραµµατικά η
αιτιολόγηση της προβληµατικότητάς της.
1.4.1.2.2 Χαρακτηριστικά της µορφολογίας του ανάγλυφου όπως κλίση
πρανών, χάσµατα, ρωγµές εφελκυσµού, απότοµες αλλαγές κλίσης
πρανών, παρουσία υβωµάτων και αναβαθµών, επιφάνειες
επιπέδωσης, ανώµαλες εµφανίσεις υποβάθρου. Μορφολογικά
στοιχεία
των
πρανών
(κοίλα,
κυρτά,
απότοµα
ή
αποστρογγυλευµένα, κυµατοειδή κτλ).
1.4.1.2.3 Περιοχές έντονης διάβρωσης των γεωλογικών σχηµατισµών,
σχετικές αποθέσεις και µορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ.
καρστικά). Παρουσία κορηµατικών και κολλουβιακών υλικών.
Περιοχές βαθιάς αποσάθρωσης. Περιοχές µε αναµενόµενα έντονα
προβλήµατα επιφανειακού και υπόγειου νερού όπου θα
απαιτηθούν µέτρα αποχέτευσης και αποστάγγισης (χείµαρροι µε
µεγάλες παροχές και στερεοπαροχές, έλη, εποχιακά λιµνάζοντα
νερά κλπ).
1.4.1.2.4 Εκδηλωµένες
αστάθειες
όπως
ερπυσµοί,
κατολισθήσεις,
λασποροές, καταπτώσεις βράχων. Αστοχίες πρανών. Ενδείξεις
διατάραξης των γεωλογικών σχηµατισµών, του εδάφους, του
υδρογραφικού δικτύου, της φυτοκάλυψης ή των ανθρώπινων
κατασκευών (φράχτες, κτίσµατα κτλ). Εντοπισµός θέσεων για τις

οποίες αξιολογείται ότι υπάρχει επικινδυνότητα
ασταθειών µε την κατασκευή του έργου.

εκδήλωσης

Για την διευκόλυνση της παρουσίασης της αστάθειας του φυσικού ανάγλυφου (εκδηλωµένης
ή δυνητικής) µπορούν να διαχωριστούν οι παρακάτω κατηγορίες:

•

Εκδηλωµένη αστάθεια (Α). Η κατηγορία αυτή οριοθετεί περιοχές σχετικά
πρόσφατων κατολισθηµένων µαζών ή περιοχές, όπου οι ενδείξεις για
εκδήλωση παλιών κατολισθήσεων είναι σηµαντικές.

•

Κατηγορία µεγάλης δυνητικής αστάθειας (∆3). Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζει
περιοχές, όπου δηµιουργούνται οι γεωλογικές προϋποθέσεις για εκδήλωση
κατολίσθησης µεγάλου κατακόρυφου βάθους (> 10 m).

•

Περιοχή µέτριας δυνητικής αστάθειας (∆2). Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζει
περιοχές, στις οποίες αφ' ενός δεν αναµένεται συχνή εκδήλωση αστάθειας
αφ' ετέρου η αστάθεια εκτιµάται να επηρεάσει µικρό βάθος (< 10 m).

•

Περιοχή µικρής δυνητικής αστάθειας (∆1). Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζει
σταθερές περιοχές µε µικρή πιθανότητα εκδήλωσης φαινοµένων αστάθειας.

1.4.2 Τεχνικογεωλογικός
επικινδυνότητας
1.4.2.1
•

χάρτης

και

γεωλογικής

Γενικά – Μεθοδολογία

Ο χάρτης αυτός περιλαµβάνει την οµαδοποίηση ή διαχωρισµό των
γεωλογικών σχηµατισµών σε τεχνικογεωλογικές ενότητες ανάλογα µε την
συµπεριφορά τους στα τεχνικά έργα. Επίσης εντοπίζονται όλοι οι γεωλογικοί
κίνδυνοι που µπορεί να προέρχονται από παλαιές και νέες, κατολισθήσεις,
ερπυσµούς, καταπτώσεις βράχων κλπ.
1.4.2.1.1

1.4.2.2

Ο χάρτης γίνεται στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής µελέτης µε
βάση την συναξιολόγηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων από τις
διάφορες ερευνητικές εργασίες, γενικά δε προαπαιτείται να έχουν
ολοκληρωθεί η γεωλογική οριζοντιογραφία, η γεωλογική µηκοτοµή
και οι γεωλογικές διατοµές (µε στοιχεία γεωτρήσεων εάν υπάρχουν)
καθώς και τυχόν άλλοι θεµατικοί χάρτες.

Περιεχόµενο χάρτη

Στο χάρτη αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία.

1.4.2.2.1 Ζωνοποίηση της περιοχής έρευνας σε τεχνικογεωλογικές ενότητες
οι οποίες παρουσιάζουν οµοιόµορφη συµπεριφορά σε σχέση µε τα
προβλεπόµενα έργα όσον αφορά στη λιθολογική σύσταση, φυσική
κατάσταση (αποσάθρωση διάρρηξη- κερµατισµός, συνεκτικότητα),
υδροπερατότητα –διάβρωση και φυσικο-µηχανικά χαρακτηριστικά.
1.4.2.2.2 Εκτιµήσεις
για
την
εκσκαψιµότητα
των
γεωλογικών
σχηµατισµών,την καταλλλότητα των γεωλογικών υλικών που έχουν

χαρτογραφηθεί για διάφορες χρήσεις και έργα οδοποιίας, τις
συνθήκες ευστάθειας των σχηµατισµών σε τεχνητές εκσκαφές και
το είδος των προβληµάτων που µπορεί να δηµιουργηθούν µε την
πάροδο του χρόνου.
.4.2.2.3 Κατάταξη των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων σε κατηγορίες
σεισµικής επικινδυνότητας εδαφών σύµφωνα µε τον ισχύοντα
αντισεισµικό κανονισµό.

1.1.4.3

Χάρτης υπεδαφικών ισουψών

1.4.3.1 Ο χάρτης αυτός συντάσσεται στην οριστική γεωλογική µελέτη
προκειµένου να βρεθεί µε την µέγιστη δυνατή ακρίβεια η επαφή δύο
διαφορετικών γεωλογικών σχηµατισµών. Τα αποτελέσµατα του χάρτη
υπεδαφικών ισουψών µεταφέρονται στις γεωλογικές διατοµές. Η
σύνταξη του χάρτη αυτού έχει ιδιαίτερη συµασία στην περίπτωση
κατολισθηµένων µαζών προκειµένου να προσδιορισθεί η επιφάνεια
ολίσθησης ή για τον εντοπισµό του γεωλογικού υποβάθρου.
1.4.3.2 Απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη του χάρτη υπεδαφικών ισουψών
είναι η γεωλογική χαρτογράφηση και η τεχνικογεωλογική αξιολόγηση
των ερευνητικών γεωτρήσεων.
1.4.3.3 Η ισοδιάσταση που θα επιλεγεί για την σχεδίαση των υπεδαφκών
ισουψών εξαρτάται συνήθως από την κλίµακα του τοπογραφικού
υπόβαθρου.
1.4.3.4 Στην οριζοντιογραφία τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι τα
παρακάτω:
•

Ερευνητικές γεωτρήσεις, όπου σηµειώνονται το βάθος του σχηµατισµού από
την επιφάνεια και το απόλυτο υψόµετρο της επιφάνειας.

•

Απόλυτα υψόµετρα της επαφής στην επιφάνεια.

•

Οι υπεδαφικές ισοϋψείς και τα απόλυτα υψόµετρά τους.

•

Εφόσον υπάρχουν ρήγµατα τα οποία θεωρούνται ότι µετατοπίζουν την επαφή
θα πρέπει να σηµειώνονται και να διακόπτονται οι υπεδαφικές ισοϋψείς ώστε
να δηµιουργείται αντίστοιχη µετάπτωση.

1.4.4 Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων
1.4.4.1

Γενικά – Μεθοδολογία

1.4.4.1.1

Ο χάρτης αυτός συντάσσεται µε σκοπό τον εντοπισµό περιοχών,
οι οποίες µπορεί να λειτουργήσουν κατά την φάση κατασκευής
του έργου ως δανειοθάλαµοι (για διάφορες χρήσεις στα έργα
οδοποιίας) και ως αποθεσιοθάλαµοι.

1.4.4.1.2

Η έρευνα µπορεί να επεκταθεί και σε ζώνη µεγαλύτερη από αυτή
της γεωλογικής χαρτογράφησης στην ευρύτερη περιοχή ανάλογα
µε τις απαιτήσεις του έργου.

1.4.4.1.3

Η κλίµακα σύνταξης του χάρτη αυτού που συντάσσεται στο στάδιο
της προµελέτης οδοποιίας είναι 1:5.000 έως 1: 20000 .

1.4.4.1.4

Οι εργασίες για την σύνταξη του χάρτη είναι ενδεικτικά οι
παρακάτω:
Επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης (εάν
απαιτείται) στα όρια της περιοχής διερεύνησης.
Καταγραφή προϋπαρχουσών θέσεων που έχουν λειτουργήσει ως
δανειοθάλαµοι για άλλα τεχνικά έργα καθώς και υφιστάµενων
λατοµείων αδρανών υλικών, ενεργών και µη.

•

Χαρακτηρισµός των γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την καταλληλότητα
τους για την χρήση ως δάνεια υλικά για τα διάφορα έργα οδοποιίας. Ο
χαρακτηρισµός αυτός γίνεται κατ΄ εκτίµηση σύµφωνα µε µακροσκοπικά
κριτήρια. Επίσης υποβοηθητικό στοιχείο για την επιλογή της θέσης είναι ο
χαρακτηρισµός της εκσκαψιµότητας των γεωλογικών σχηµατισµών.

•

Υπόδειξη περιοχών στις οποίες θα επικεντρωθεί η γεωτεχνική έρευνα
προκειµένου να προταθούν για την λειτουργία δανειοθαλάµου,
αποθεσιοθαλάµου και λατοµείου αδρανών. Θα δίδονται στοιχεία για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και το είδος της βλάστησης και καλλιέργειας.

•

Φωτογραφική τεκµηρίωση για κάθε θέση.

•

Εφόσον ο χάρτης αυτός συντάσσεται µετά την εκτέλεση της γεωτεχνικής
έρευνας συµπεριλαµβάνει τα αποτελέσµατα και την αξιολόγησή τους, το όριο
της χωροθέτησης του δανειοθαλάµου ή του αποθεσιοθαλάµου, του όγκου
απόληψης ή απόθεσης υλικών κλπ.

1.4.4.2

Περιεχόµενο χάρτη

1.4.4.2.1 Με διαφορετικό χρώµα παρουσιάζεται ο χαρακτηρισµός των
γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την καταλληλότητα τους για τις
διάφορες χρήσεις:
Ο χαρακτηρισµός γίνεται ανάλογα µε το στάδιο προσέγγισης.

1.4.4.2.2 Με διαφορετική διαγράµµιση παρουσιάζεται ο χαρακτηρισµός των
γεωλογικών σχηµατισµών ως προς την εκσκαψιµότητά τους.
1.4.4.2.3 Θέσεις υφιστάµενων δανειοθάλαµων ή λατοµείων σύµφωνα µε τα
στοιχεία καταγραφής.
1.4.4.2.4 Θέσεις γεωτεχνικής έρευνας που προτείνεται ή που εκτελέσθηκε.
1.4.4.2.5 Στοιχεία ογκοµετρήσεων υλικών απόληψης ή απόθεσης.

1.4.4.2.6
Χαρακτηρίζονται
οι
υπάρχοντες
δρόµοι
προσπέλασης στις περιοχές των δανειοθαλάµων σε:
•

Ασφαλτοστρωµένους

•

Χωµατόδροµους καλής βατότητας

•

Χωµατόδροµους κακής βατότητας.

•

1.5 Βοηθητικοί θεµατικοί χάρτες
1.5.1
1.5.1.1

Υδρολιθολογικός/Υδρογεωλογικός χάρτης
Γενικά - Μεθοδολογία

1.5.1.1.1 Ο χάρτης αυτός περιλαµβάνει στοιχεία και πληροφορίες για την
επίδραση του επιφανειακού και υπόγειου νερού στα τεχνικά έργα.
1.5.1.1.2 Τα αποτελέσµατα της υδρογεωλογικής επεξεργασίας που
παρουσιάζονται στον χάρτη χρησιµοποιούνται κυρίως από την
γεωλογική και γεωτεχνική µελέτη για τον εντοπισµό προβληµατικών
θέσεων και για τους υπολογισµούς ευστάθειας. Άλλες µελέτες που
χρησιµοποιούν τα στοιχεία αυτά είναι η υδραυλική µελέτη, η µελέτη
φύτευσης και αρδευτικού δικτύου και η περιβαλλοντική µελέτη.
1.5.1.1.3 Οι απαραίτητες εργασίες υπαίθρου για την σύνταξη του χάρτη
γίνονται παράλληλα µε τις εργασίες γεωλογικής χαρτογράφησης και
απογραφής σηµείων εµφάνισης νερού.
1.5.1.1.4 Γίνεται κατηγοριοποίηση των γεωλογικών σχηµατισµών, σε
υδρολιθολογικές ενότητες. Η κατηγοριοποίηση αυτή θα λαµβάνει
υπόψη την διαπερατότητα των σχηµατισµών (διαπερατοί,
ηµιδιαπερατοί, πρακτικά αδιαπέρατοι), το είδος της (πρωτογενής,
δευτερογενής), την ανάπτυξη υδροφόρων οριζόντων καθώς και το
βάθος συνάντησής τους από την επιφάνεια του εδάφους στις
δυσµενέστερες συνθήκες (περίοδος υψηλής στάθµης). Εφόσον
έχουν εκτελεσθεί δοκιµές διαπερατότητας σε ερευνητικές
γεωτρήσεις αυτές συναξιολογούνται.

1.5.1.2

Περιεχόµενο χάρτη

Στο χάρτη αυτό παρουσιάζονται ενδεικτικά τα παρακάτω στοιχεία:

1.5.1.2.1
χρώµα.

Οι υδρολιθολογικές ενότητες µε διαφορετικό

1.5.1.2.2
Όλα
τα
σηµεία
εµφάνισης
νερού
(υδρογεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές) που έχουν
απογραφεί καθώς και οι ερευνητικές γεωτρήσεις στις
οποίες έχει τοποθετηθεί πιεζόµετρο.

1.5.1.2.3 Εφόσον έχουν πραγµατοποιηθεί µετρήσεις στάθµης επιλέγεται µια
αντιπροσωπευτική περίοδος (προτιµάται η δυσµενέστερη – υγρή
περίοδος του υδρολογικού έτους) και αναγράφεται στα σηµεία
µέτρησης η τιµή και το απόλυτο υψόµετρο της στάθµης.
1.5.1.2.4 Εφόσον υπάρχει επαρκής κάναβος κατά την κρίση του Μελετητή θα
σχεδιάζονται ισοπιεζοµετρικές καµπύλες του/των υδροφόρου/ων
ορίζοντα/ων. Στις ισοπιεζοµετρικές καµπύλες θα σηµειώνονται
επίσης η υδραυλική κλίση, η κίνηση του υπόγειου νερού, οι άξονες
αποστράγγισης κλπ.
1.5.1.2.5 Θα εντοπίζονται µε γραµµοσκίαση οι περιοχές, οι οποίες είναι
κορεσµένες σε νερό κατά τους χειµερινούς µήνες (λιµνάζοντα νερά,
βαλτώδεις περιοχές).
1.5.1.2.6 Από τη µελέτη των χειµάρρων της περιοχής, θα σηµειώνονται οι
χείµαρροι, οι οποίοι αναµένεται να επηρεάσουν τα τεχνικά έργα. Θα
εντοπίζονται οι κατάντη περιοχές τους µε γραµµοσκίαση, στις
οποίες αναµένεται υψηλή επιφανειακή συγκέντρωση νερού και
µεγάλη στερεοπαροχή.
1.5.1.2.7 Στο υπόµνηµα του χάρτη αναφέρονται για κάθε υδρολιθολογική
ενότητα στοιχεία για την επιφανειακή απορροή, την κατείσδυση και
τη διαπερατότητα.

1.5.2
1.5.2.1

Χάρτης κλίσεων αναγλύφου και αστάθειας
Γενικά – Μεθοδολογία

1.5.2.1.1. Στο χάρτη αυτό αποτυπώνονται οι κλίσεις του αναγλύφου και
εντοπίζονται οι χαρακτηριστικές γεωµορφές αυτού , οι οποίες
µπορούν να επηρεάσουν τα προβλεπόµενα έργα, καθώς και οι
ζώνες αστάθειας του φυσικού αναγλύφου, εκδηλωµένης ή
δυνητικής.
1.5.2.1.2. Ο χάρτης αυτός σε αναγνωριστικό και οριστικό στάδιο µελέτης
αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα προκειµένου να επιλεγεί η βέλτιστη
λύση, µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια.
1.5.2.1.3. Για την σύνταξη του χάρτη προαπαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί η
γεωλογική οριζοντιογραφία, η γεωλογική µηκοτοµή και οι
γεωλογικές διατοµές ( µε στοιχεία γεωτρήσεων εάν υπάρχουν )
καθώς και οι άλλοι θεµατικοί χάρτες, αν υπάρχουν.

1.5.2..2.

Περιεχόµενο χάρτη

1.5.2.2.1

Χαρακτηριστικά της µορφολογίας του ανάγλυφου όπως κλίση
πρανών, χάσµατα, ρωγµές εφελκυσµού, απότοµες αλλαγές
κλίσης πρανών, παρουσία υβωµάτων και αναβαθµών, επιφάνειες

επιπέδωσης, ανώµαλες εµφανίσεις υποβάθρου. Μορφολογικά
στοιχεία
των
πρανών
(κοίλα,
κυρτά,
απότοµα
ή
αποστρογγυλευµένα, κυµατοειδή κτλ).
1.5.2.2.2

Περιοχές έντονης διάβρωσης των γεωλογικών σχηµατισµών,
σχετικές αποθέσεις και µορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ.
καρστικά). Παρουσία κορηµατικών και κολλουβιακών υλικών.
Περιοχές βαθιάς αποσάθρωσης. Περιοχές µε αναµενόµενα έντονα
προβλήµατα επιφανειακού και υπόγειου νερού όπου θα
απαιτηθούν µέτρα αποχέτευσης και αποστάγγισης (χείµαρροι µε
µεγάλες παροχές και στερεοπαροχές, έλη, εποχιακά λιµνάζοντα
νερά κλπ).

1.5.2.2.3

Εκδηλωµένες αστάθειες όπως ερπυσµοί, κατολισθήσεις,
λασποροές, καταπτώσεις βράχων. Αστοχίες πρανών. Ενδείξεις
διατάραξης των γεωλογικών σχηµατισµών, του εδάφους, του
υδρογραφικού δικτύου, της φυτοκάλυψης ή των ανθρώπινων
κατασκευών (φράχτες, κτίσµατα κτλ). Εντοπισµός θέσεων για τις
οποίες αξιολογείται ότι υπάρχει επικινδυνότητα εκδήλωσης
ασταθειών µε την κατασκευή του έργου.

Για την διευκόλυνση της παρουσίασης της αστάθειας του φυσικού ανάγλυφου (εκδηλωµένης
ή δυνητικής) µπορούν να διαχωριστούν οι παρακάτω κατηγορίες:

•

Εκδηλωµένη αστάθεια (Α). Η κατηγορία αυτή οριοθετεί περιοχές
σχετικά πρόσφατων κατολισθηµένων µαζών ή περιοχές, όπου οι
ενδείξεις για εκδήλωση παλιών κατολισθήσεων είναι σηµαντικές.

•

Κατηγορία µεγάλης δυνητικής αστάθειας (∆3). Η κατηγορία αυτή
χαρακτηρίζει περιοχές, όπου δηµιουργούνται οι γεωλογικές
προϋποθέσεις για εκδήλωση κατολίσθησης µεγάλου κατακόρυφου
βάθους (> 10 m).

•

Περιοχή µέτριας δυνητικής αστάθειας (∆2). Η κατηγορία αυτή
χαρακτηρίζει περιοχές, στις οποίες αφ' ενός δεν αναµένεται συχνή
εκδήλωση αστάθειας αφ' ετέρου η αστάθεια εκτιµάται να επηρεάσει
µικρό βάθος (< 10 m).

•

Περιοχή µικρής δυνητικής αστάθειας (∆1). Η κατηγορία αυτή
χαρακτηρίζει σταθερές περιοχές µε µικρή πιθανότητα εκδήλωσης
φαινοµένων αστάθειας.

1.5.3
1.5.3.1

Τεκτονικός /Νεοτεκτονικός Χάρτης
Γενικά – Μεθοδολογία

1.5.3.1.1

Στον χάρτη αυτό κλίµακας 1:10000 ή και µεγαλύτερη
αποτυπώνονται όλα τα τεκτονικά στοιχεία σε απόσταση
τουλάχιστον 8-10 Km περιµετρικά της περιοχής ενδιαφέροντος.

1.5.3.1.2

Ο χάρτης αυτός σε αναγνωριστικό και οριστικό στάδιο µελέτης
αποτελεί σηµαντικό βοήθηµα προκειµένου να επιλεγεί η βέλτιστη
λύση, µε βάση τεχνικογεωλογικά κριτήρια.

1.5.3.1.3

Για την σύνταξη του χάρτη προαπαιτείται να έχουν ολοκληρωθεί η
γεωλογική οριζοντιογραφία, η γεωλογική µηκοτοµή και οι
γεωλογικές διατοµές ( µε στοιχεία γεωτρήσεων εάν υπάρχουν )
καθώς και οι άλλοι θεµατικοί χάρτες αν υπάρχουν.

1.5.3.2.

Περιεχόµενο χάρτη

1.5.3.2.1

Καταγράφονται διεύθυνση και κλίση στρωµάτων, σχιστότητα,
ρηξιγενείς ζώνες και ρήγµατα παλαιότερα, νεώτερα, ενεργά,
ανενεργά, πιθανώς ενεργά, υπολογισµός αλµάτων, πτυχές,
άξονες πτυχών, µεσο-µακροδοµές, µεγαδοµές.

1.5.3.2.2

Γίνεται λεπτοµερής τεκτονική ανάλυση της αλπικής και µεταλπικής
παραµόρφωσης (γεωµετρική, κινηµατική, δυναµική, χρονική
ανάλυση)

1.5.3.2.3

Γεωµορφολογικά στοιχεία και ιδιαίτερα διαδικασίες µεταβολής
αναγλύφου (ζώνες καταπτώσεων, κατολισθήσεων άµεσα
συνδεδεµένες ή χωρίς άµεση σύνδεση µε τη δραστηριότητα των
ρηγµάτων, ερπυσµοί, κώνοι κορηµάτων, αναβαθµίδες, επιφάνειες
ισοπέδωσης)

1.6 Γεωλογική
Εκσκαφής.

Αποτύπωση

Ανοικτής

1.6.1

Η γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής συµπεριλαµβάνει την
αποτύπωση ερευνητικών ορυγµάτων, υφιστάµενων τεχνητών πρανών
και ερευνητικών φρεάτων που γίνονται κατά την φάση των ερευνών
καθώς επίσης και ορυγµάτων και εκσκαφών που γίνονται κατά την
φάση της κατασκευής του έργου.

1.6.2

Ενδεικτικά οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται τέτοιου είδους έρευνα
είναι:
•

Η λεπτοµερής περιγραφή των γεωλογικών σχηµατισµών και
των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών τους σε περιοχές στις
οποίες η εδαφική κάλυψη είναι έντονη.

•

Οι επί τόπου δοκιµές και δειγµατοληψία για εργαστηριακές
δοκιµές αντιπροσωπευτικών δειγµάτων.

•

Η διερεύνηση ύπαρξης άλλων παραµέτρων που επηρεάζουν
το έργο, όπως υδροφόρου ορίζοντα ή σηµαντικών τεκτονικών
ασυνεχειών (ρήγµα, ζώνη µυλωνιτίωσης).

•

Ο έλεγχος της ευστάθειας .

•

Η εκσκαψιµότητα των σχηµατισµών και ο τρόπος εκσκαφής
των ορυγµάτων

•

Η λήψη µετρήσεων ασυνεχειών για στατιστική επεξεργασία

1.6.3

Απαραίτητη προυπόθεση για την εκτέλεση της εργασίας της γεωλογικής
αποτύπωσης ανοιχτής εκσκαφής είναι η γνώση των γεωλογικών
συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.

1.6.4

Εφόσον πρόκειται για γεωλογική αποτύπωση κατά την φάση των
ερευνών σηµειώνονται όλα τα στοιχεία και οι παρατηρήσεις που αφορούν
στον τρόπο εκσκαφής, στην ταχύτητα εκσκαφής, προβλήµατα
καταπτώσεων κλπ.

1.6.5

Μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών µετρώνται αναλυτικά οι διαστάσεις
των επιφανειών που θα αποτυπωθούν. Μετριέται το µήκος και το ύψος
της εκσκαφής. Εάν η επιφάνεια ή ο πυθµένας της εκσκαφής είναι
ανώµαλος, γίνονται µετρήσεις του ύψους σε τέτοια διαστήµατα ώστε να
σχεδιαστεί η επιφάνεια µε αντίστοιχη λεπτοµέρεια ανάλογα µε την κλίµακα
παρουσίασης των σχεδίων.

1.6.6

Η κλίµακα του σχεδιασµού καθορίζεται από τις διαστάσεις της εκσκαφής
και την απαιτούµενη λεπτοµέρεια απεικόνισης των στοιχείων ανάλογα µε
τις ιδιαιτερότητες του έργου. Συνήθως οι κλίµακες είναι από 1:20 έως
1:200.

1.6.7

Οι κεκλιµένες επιφάνειες µε κλίσεις από 45º έως κατακόρυφες
προβάλλονται σε κατακόρυφο επίπεδο, στο ανάπτυγµα του οποίου
γίνεται η χαρτογράφηση. Οι επιφάνειες µε κλίση µικρότερη των 45º
προβάλλονται σε οριζόντιο επίπεδο.

1.6.8

Ανάλογα µε την σηµασία και την ακρίβεια των στοιχείων που θα
απεικονιστούν µπορεί να γίνει ακριβής τοπογραφική αποτύπωση µε την
κλασσική µεθοδολογία ή µε εξειδικευµένη µέθοδο αντίστοιχη της
φωτογράφισης.

1.6.9

Μετά την απεικόνηση της εκσκαφής γίνεται η γεωλογική αποτύπωση και
οριοθέτηση των γεωλογικών σχηµατισµών. Τα όρια των γεωλογικών
σχηµατισµών διακρίνονται σε ορατά ή ασαφή – µεταβατικά.

1.6.10 Για κάθε γεωλογική και λιθολογική ενότητα γίνεται αναλυτική
µακροσκοπική περιγραφή των χαρακτηριστικών της, όπως λιθολογική

σύσταση, χρώµα, βαθµός αποσάθρωσης, βαθµός κατακερµατισµού,
σκληρότητα, υφή, δοµή, στοιχεία υπόγειου νερού κλπ.
Αποτυπώνονται και δίνονται στοιχεία κλίσης και κατεύθυνσης κλίσης των ασυνεχειών
(στρώση, σχιστότητα, διακλάσεις, ρήγµατα). Απεικονίζονται µε διαφορετικούς συµβολισµούς
οι ζώνες κατακερµατισµού, µυλωνιτίωσης και διάτµησης. Σηµειώνονται στοιχεία σχετικά µε τα
φυσικά χαρακτηριστικά των ασυνεχειών όπως υλικό πλήρωσης, άνοιγµα, αποσάθρωση,
συνθήκες υπόγειου νερού κλπ.

1.6.11 Εκτός από την αποτύπωση των εκσκαφών συντάσσεται πλήρως
φωτογραφικό αρχείο µε:
•

Την γενική άποψη της εκσκαφής

•

Επικαλυπτόµενη σειρά φωτογραφιών στις οποίες αποτυπώνεται η πλήρης
καταγραφή της εκσκαφής.

•

Λεπτοµέρειες από την λιθολογική σύσταση και δοµή των σχηµατισµών.

•

Χαρακτηριστικές εικόνες κατά την εκσκαφή.

Η θέση λήψης των φωτογραφιών σηµειώνεται στο γεωλογικό ανάπτυγµα.

1.7

Μετρήσεις
–
Καταγραφές
Γεωµαζών – Ταξινοµήσεις

Στοιχείων

1.7.1 Τεκτονικά διαγράµµατα – ∆υνητικές ολισθήσεις
Στην µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, η πληρέστερη γνώση της φύσης και κατάστασης
των ασυνεχειών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα εκτίµησης της ευστάθειας και συνεπώς του
σχεδιασµού του έργου. Η γνώση αυτή αποκτάται µε συστηµατική µηχανική περιγραφή των
ασυνεχειών που γίνεται µε ειδικά επιλεγµένες παραµέτρους, οι σπουδαιότερες των οποίων
(ISRM, Suggetsed Methods) είναι οι πιο κάτω :
α) είδος (διάκλαση, στρώση, ρήγµα, σχιστότητα), β) προσανατολισµός (φορά µέγιστης
κλίσης, κλίση), γ) συνέχεια ( ορατό µήκος), δ) άνοιγµα (κενό µεταξύ παρειών), ε) τραχύτητα,
στ) παρουσία και φύση υλικού πλήρωσης, ζ) νερό, η) απόσταση. Η περιγραφή γίνεται
σύµφωνα µε τον Πίνακα της ISRM και παρουσιάζεται µε την προαναφερόµενη σειρά στο
φύλλο καταγραφής.

Στα φύλλα καταγραφής και µηχανικής περιγραφής ασυνεχειών, αναγράφεται ο τίτλος του
έργου, η θέση της µικροτεκτονικής ανάλυσης και το έργο (όρυγµα, βάθρο γέφυρας, στόµιο
σήραγγας), η χιλιοµετρική θέση και ο γεωλογικός σχηµατισµός.
Ο αριθµός των µετρήσεων σε κάθε θέση µικροτεκτονικής ανάλυσης δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των 60 που µπορεί να συµβεί µόνο σε θέσεις όπου ο βραχώδης σχηµατισµός έχει
περιορισµένη επιφανειακή εµφάνιση.

Η επιλογή των θέσεων των µετρήσεων γίνεται µε βάση τις απαιτήσεις του σχεδιαζόµενου
έργου και πρέπει να γίνεται προσπάθεια οι θέσεις των µετρήσεων να είναι στις πλησιέστερες
δυνατές θέσεις από τον προβλεπόµενο έργο.
Οι πόλοι των επιπέδων ασυνέχειας, προβάλλονται σε ισοεµβαδικό δίκτυο στερεογραφικής
προβολής (δίκτυο Schmidt) και συντάσσονται τα ακόλουθα διαγράµµατα :

•

∆ιάγραµµα προβολής πόλων ασυνεχειών

•

∆ιάγραµµα στατιστικής επεξεργασίας πόλων ασυνεχειών

•

∆ιάγραµµα δυνητικών ολισθήσεων, όπου παρουσιάζονται τα κύρια επίπεδα
ασυνεχειών, το επίπεδο του πρανούς και η γωνία εσωτερικής τριβής (µε βάση
εργαστηριακά ή βιλιογραφικά δεδοµένα)

Σε κάθε διάγραµµα αναγράφονται τα στοιχεία για τη θέση του όπως και στους πίνακες
µετρήσεων ασυνεχειών.
Οι πίνακες καταγραφής και τα διαγράµµατα προβολής πόλων και στατιστικής επεξεργασίας
παρουσιάζονται σε παράρτηµα ενώ το διάγραµµα δυνητικών ολισθήσεων παρουσιάζεται και
σχολιάζεται στη γεωλογική µελέτη µε τη µορφή πίνακα δυνητικών ολισθήσεων που
συντάσσεται σύµφωνα µε τους : Hoek and Bray (1977), Rock Slope Engineering.

1.7.2 Ταξινοµήσεις Βραχόµαζας
1.7.2.1

Γενικά

1.7.2.1.1

Τα συστήµατα βαθµονόµησης που περιγράφονται είναι τα
διεθνώς παραδεκτά ( RMR, GSI, Q). Κατά περίπτωση µπορούν
να χρησιµοποιηθούν και άλλα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις
παρούσες Οδηγίες ή συνδυασµός των ανωτέρω.

1.7.2.1.2

Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν βοηθητικά και δεν
αντικαθιστούν την εµπειρία και την παρακολούθηση της
συµπεριφοράς της βραχόµαζας κατά την κατασκευή του έργου.

1.7.2.2

Περιγραφή Ταξινοµήσεων

1.7.2.2.1

Σύστηµα βαθµονόµησης βραχόµαζας (RMR: ROCK MASS
RATING). Αυτό το σύστηµα έχει δηµιουργηθεί από τον Bieniawski
(1973) και προσαρµόστηκε Bieniawski (1989), ώστε να συµβαδίζει
µε διεθνή πρότυπα και διαδικασίες και εφαρµόζεται σε σήραγγες,
πρανή, θεµελιώσεις κ.τ.λ.,

1.7.2.2.2 Το Q System ή το σύστηµα βαθµονόµησης του Νορβηγικού
Ινστιτούτου (NGI). Το σύστηµα αυτό δηµιουργήθηκε από τον
Barton, Lien και Lunde (1974) και εφαρµόζεται κυρίως σε σήραγγες
και υπόγειους θαλάµους.
1.7.2.2.3 ∆είκτης γεωλογικής αντοχής (GSI: Geological Strength Index).
Αυτή η µεθοδολογία διατυπώθηκε από τον E. Hoek (1995) και
διαδοχικές βελτιώσεις έγιναν από Hoek E., Kaiser K. and Bawden

WR. (1995), Hoek E., Marinos P., Benissi M (1998) και Marinos P.,
Hoek E. (2001) κατά την οποία έγινε προσαρµογή για ετερογενείς
βραχόµαζες, όπως ο φλύσχης. Αυτή η κατάταξη βραχόµαζας
προσδιορίζει την αποµείωση της αντοχής για διαφορετικές
γεωλογικές συνθήκες. Εφαρµόζεται κυρίως σε πρανή και υπόγεια
έργα..

1.8 Μετρήσεις-Καταγραφές
Στοιχείων
Υπόγειου
Νερού
-Υδρογεωλογική
Επεξεργασία
1.8.1

Η καταγραφή των σηµείων εµφάνισης νερού γίνεται στην ευρύτερη
περιοχή του έργου σε έκταση ικανή κατά την κρίση του Μελετητή,
ώστε να διαµορφωθεί η εικόνα της κίνησης του υπόγειου νερού και
να προσδιορισθούν οι επιπτώσεις στα σχεδιαζόµενα έργα.

1.8.2

Σε κάθε σηµείο εµφάνισης νερού θα δίδεται ένας µοναδιαίος
κωδικός. Επίσης θα δίδεται διαφορετικός συµβολισµός ανάλογα µε
το είδος του σηµείου (πηγές, υδρογεωτρήσεις, πηγάδια). Ο
προσδιορισµός της θέσης του σηµείου προτείνεται να γίνεται µε την
χρήση GPS.

1.8.3

Τα στοιχεία που θα καταγράφονται είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
Γενικά πληροφοριακά στοιχεία όπως τοποθεσία, συντεταγµένες,
ιδιοκτησιακό καθεστώς, κλπ.

•

Τεχνικά στοιχεία όπως βάθος – διάµετρος διάτρησης – σωλήνωσης,
τοποθέτηση αντλίας κλπ εφόσον πρόκειται για υδρογεώτρηση ή πηγάδι και
τρόπος υδροµάστευσης εφόσον πρόκειται για πηγή.

•

Υδραυλικά στοιχεία από µετρήσεις ή πληροφορίες όπως στάθµη, παροχή,
διακύµανσή τους, αποτελέσµατα δοκιµαστικών αντλήσεων κλπ.

•

Στοιχεία χρήσης.

•

Γεωλογικά στοιχεία όπως τοµή υδρογεώτρησης ή πηγαδιού, υδροφορέας,
τύπος – µορφή – συνθήκες λειτουργίας πηγής κλπ.

•

Γενικές παρατηρήσεις.
1.8.4

Οι µετρήσεις στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα πραγµατοποιούνται
στις ερευνητικές γεωτρήσεις που είναι εφοδιασµένες µε πιεζόµετρο,
στα πηγάδια καθώς επίσης, εάν αυτό είναι δυνατό, στις
υδρογεωτρήσεις.

1.8.5

Οι µετρήσεις στάθµης πραγµατοποιούνται µε σταθµήµετρο.

1.8.6

Οι µετρήσεις παροχής πηγών πραγµατοποιούνται σε θέσεις, όπου
δεν υφίστανται πάσης φύσης διαρροές (π.χ. διαµόρφωση εξόδου
κλπ).

1.8.7

Οι µετρήσεις παροχής πραγµατοποιούνται είτε µε κυβόµετρο, είτε µε
µυλίσκο.

1.8.8

Κατά τη φάση της οριστικής µελέτης πραγµατοποιούνται τουλάχιστον
δύο σειρές µετρήσεων:

1. Κατά την φάση απογραφής και
2. τουλάχιστον 4 µήνες µετά προκειµένου να δοθούν στοιχεία για διακύµανση.

1.9 Μετρήσεις–
Καταγραφές
Γεωερευνητικών Εργασιών

Στοιχείων

1.9.1

Η καταγραφή στοιχείων γεωετευνητικών εργασιών περιλαµβάνει τις
ερευνητικές γεωτρήσεις, φρέατα, ορύγµατα, στοές, διασκοπήσεις µε
διατρητικό φορείο, γεωφυσικές διασκοπήσεις κλπ. Καταγράφονται όλες οι
γεωερευνιητικές εργασίες που έχουν πραγµατοπουηθεί είτε κατά το
παρελθόν για άλλες µελέτες, είτε κατά την διάρκεια της παρούσας
µελέτης του έργου.

1.9.2

Σε κάθε σηµείο γεωερευνητικής εργασίας δίδεται ένας µοναδιαίος
κωδικός. Επίσης θα δίδεται διαφορετικός συµβολισµός προκειµένου για
ερευνητικές γεωτρήσεις ανάλογα µε την τοποθέτηση οργάνων (π.χ.
αποκλισιόµετρο, πιεζόµετρο). Στον χάρτη θα διαχωρίζονται εµφανώς
(π.χ. µε χρώµα) οι γεωερευνητικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν
κατά την παρούσα µελέτη, η θέση των οποίων θα δίδεται µετά από
τοπογραφική αποτύπωση.

1.9.3

Τα στοιχεία που θα καταγράφονται είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

•

Γενικά πληροφοριακά στοιχεία όπως φορέας και χρόνος εκτέλεσης,
συντεταγµένες κλπ.

•

Λιθολογική – Γεωτεχνική περιγραφή, αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών
και η τεχνικογεωλογική αξιολόγηση.

•

Τοποθέτηση οργάνων.

•

Πίνακας όλων των µετρήσεων στάθµης για το ίδιο σηµείο και ηµεροµηνία
µέτρησης.

•

Γενικές παρατηρήσεις.

1.10 Καταγραφές Υφιστάµενων Πρανών
1.10.1 Η καταγραφή υφιστάµενων πρανών γίνεται προκειµένου να αντληθούν
πληροφορίες σε χαρακτηριστικές θέσεις από την ευρύτερη περιοχή του

έργου για την ευστάθεια των υφιστάµενων τεχνητών πρανών σε
αντίστοιχους γεωλογικούς σχηµατισµούς στους οποίους θα διανοιχθούν
ορύγµατα κατά την κατασκευή του έργου.
1.10.2 Καταγράφεται ικανός αριθµός θέσεων (µέγιστο 10) για κάθε γεωλογικό
σχηµατισµό εντός του οποίου θα υπάρξουν σηµαντικού ύψους ορύγµατα
(δηλ. άνω των 5 ~ 7 m). Σηµειώνεται ότι θα προτιµηθούν πρανή µε
διαφορετικά ύψη καθώς και πρανή µε µερική ή ολική εκδηλωµένη
αστάθεια.
1.10.3 Ο εντοπισµός τέτοιων τεχνητών πρανών µπορεί να γίνει σε ευρύτερη
περιοχή και αποµακρυσµένες σχετικά µε την χάραξη θέσεις, αρκεί η
γεωλογική περιγραφή του σχηµατισµού να συµπίπτει µε τους
σχηµατισµούς της µελετούµενης περιοχής.
1.10.4 Σε κάθε θέση καταγραφής υφιστάµενου πρανούς θα δίδεται ένας
µοναδιαίος κωδικός. Ο προσδιορισµός της θέσης προτείνεται να γίνεται
µε την χρήση GPS.
1.10.5 Τα στοιχεία, τα οποία θα καταγράφονται σε ειδικό καταγραφικό δελτίο,
είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:
•

Θέση πρανούς (x, ψ).

•

Aρ. χάρτη απογραφής.

•

Μέγιστο ύψος ορύγµατος.

•

Κλίση ορύγµατος (σηµειώνεται εάν υπάρχουν µπαγγίνες).

•

Γεωµετρία ορύγµατος (ευθύγραµµο, καµπύλο).

•

Χρόνος κατασκευής - (αν δεν υπάρχουν στοιχεία, πρόσφατο - παλαιό).

•

Τρόπος εκσκαφής.

-

Με µηχανικά µέσα

(προσδιορισµός αν υπάρχουν στοιχεία του τύπου του

µηχανήµατος)
-

-

Με εκρηκτικά (προσδιορισµός της µεθόδου)

•

Γεωλογικός σχηµατισµός.

•

Λιθολογία (περιγραφή)

•

Νερό – Υγρασία, Παρατηρούµενη
Αναµενόµενη κίνηση νερού.

•

Ύπαρξη αστοχίας (περιορισµένη, ολική).

•

Μορφή αστοχίας (περιγραφή).

•

Βραχώδη πρανή (µε ασυνέχειες).
Κύρια επίπεδα ασυνεχειών.

εµφάνιση

υδροφόρου

ορίζοντα.

-

Τοµή επιπέδων.

•

Ευκολία στην αποσάθρωση (µικρή, µέτρια, µεγάλη, ιδιαίτερη µεγάλη).

•

Βαθµός αποσάθρωσης (περιγραφή)

•

Πυκνότητα βλάστησης στο όρυγµα (πυκνή, µέτρια, αραιή).

•

Είδος βλάστησης (περιγραφή).

•

Φωτογραφία πρανούς (όψη).

•

Εγκάρσια γεωλογική τοµή πρανούς (Υπό κλίµακα 1:100 ή 1:200 ανάλογα µε
το ύψος. Θα συνοδεύεται από περιγραφή των λιθολογικών σχηµατισµών Υπόµνηµα. Σηµειώνεται εάν παρατηρείται υπόγειο νερό και η διαπερατότητα
των σχηµατισµών). Η γεωλογική τοµή σχεδιάζεται µε επί τόπου µέτρηση του
ύψους και της κλίσης του πρανούς.

•

Γενικές παρατηρήσεις.

1.10.6 Μετά την καταγραφή και την τεχνικογεωλογική
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα ορύγµατα
συνεργασία µε τους µελετητές της οµάδας,
εγκάρσιων γεωλογικών τοµών, στις οποίες
γεωτεχνικοί υπολογισµοί.

αξιολόγηση των στοιχείων
της χάραξης, γίνεται σε
η επιλογή των κρίσιµων
θα γίνουν οι κατάλληλοι

1.10.7 Το σύνολο των ανωτέρω εργασιών αποτελούν την µελέτη υφισταµένων
πρανών.

1.11 ∆ανειοθάλαµοι
Λατοµεία

-

Αποθεσιοθάλαµοι

–

Η έρευνα – µελέτη ∆ανειοθαλάµων – Αποθεσιοθαλάµων – Λατοµείων µπορεί να
παρουσιάζεται σε ξεχωριστό τεύχος και περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα.

1.11.1 Για τους δανειοθάλαµους δίδονται το είδος των υλικών, η εκτίµηση
εκσκαψιµότητας, η επιφανειακή τους ανάπτυξη (εµβαδόν), το µέγιστο και
ελάχιστο πάχος, ο όγκος των αποθεµάτων, οι συνθήκες προσπέλασης, η
απόσταση από το έργο, κλπ.
1.11.2 Για τους αποθεσιοθαλάµους δίδονται εκτιµήσεις σχετικά µε τις συνθήκες
ευστάθειας, της εκδήλωσης και της δίαιτας των υπόγειων υδάτων
(πηγές), την παρεµπόδιση των επιφανειακών απορροών, κλπ. Ιδιαίτερη
µνεία γίνεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραπάνω
προτεινόµενων εργασιών.
1.11.3 Για τα λατοµεία δίδονται στοιχεία σχετικά µε το είδος του πετρώµατος, τη
φυσική του κατάσταση, την εκσκαψιµότητά του, το πάχος των
ακατάλληλων υπερκείµενων, τον όγκο των αποθεµάτων, τις συνθήκες
µετώπου (µικροτεκτονικές αναλύσεις για τη µελέτη της ευστάθειάς του),
την απόσταση από το έργο, τις συνθήκες προσπέλασης, την ύπαρξη

υπόγειων ή επιφανειακών νερών, τη χρήση γης, ιδιοκτησιακό καθεστώς,
κλπ. Μετά από πρόταση του µελετητή και έγκριση της Υπηρεσίας
συντάσσονται γεωλογικές τοµές και γίνονται µικροτεκτονικές αναλύσεις,
προσδιορισµός δυνητικών ολισθήσεων και ταξινοµήσεις βραχοµάζας στα
λατοµεία καθώς και απογραφή των σηµείων εµφάνισης νερού.
1.11.4

Η έκθεση συνοδεύεται από τον χάρτη δανειών υλικών (βλ παρ. 1.4.4).

1.12 Ειδικές γεωλογικές έρευνες
1.12.1

Γεωφυσικές έρευνες

Για τον προσδιορισµό του βάθους των διαφόρων στρωµάτων του εδάφους χρησιµοποιούνται
οι γεωφυσικές µέθοδοι που αναφέρονται στη συνέχεια.

1.12.1.1

Ειδική Ηλεκτρική Αντίσταση

Ο σκοπός της γεωηλεκτρικής µεθόδου είναι να µετρηθεί στην επιφάνεια της Γης η διαφορά
δυναµικού που προκαλείται από την εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα στη Γη. Η
µετρούµενη διαφορά δυναµικού αντικατοπτρίζει την δυσκολία µε την οποία το ηλεκτρικό
ρεύµα ρέει µέσα στο υπέδαφος, δίνοντας έτσι µια ένδειξη για την ηλεκτρική αντίσταση του
εδάφους.
Στη µέθοδο της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, ηλεκτρικό ρεύµα εισάγεται στο έδαφος, µέσω
δύο ηλεκτροδίων ρεύµατος και η διαφορά δυναµικού που προκύπτει, µετράται µεταξύ δύο
άλλων ηλεκτροδίων.
Η πιο διαδεδοµένη διάταξη στην ηλεκτρική διασκόπηση, είναι η διάταξη Schlumberger.
Τέσσερα ηλεκτρόδια Α, Μ, Ν, Β, δύο ρεύµατος (Α, Β) και δύο δυναµικού (Μ, Ν),
τοποθετούνται κατά µήκος µιας ευθείας γραµµής έτσι ώστε ΑΒ ³ 5 ΜΝ.
Η µετρούµενη ειδική ηλεκτρική αντίσταση ρ είναι µια σύνθετη συνάρτηση και εξαρτάται από
αρκετές µεταβλητές, όπως είναι η γεωµετρία της διάταξης, οι πραγµατικές τιµές της ρ, πάχη
και κλίσεις στρωµάτων, καθώς και η ανισοτροπία του µέσου.
Εφόσον διαφορετικοί γεωλογικοί σχηµατισµοί παρουσιάζουν και διαφορετικές

ηλεκτρικές

αντιστάσεις η γνώση της ηλεκτρικής δοµής του υπεδάφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
εύρεση της γεωλογικής δοµής και δοµών ενδιαφέροντος.
Η ειδική ηλεκτρική αντίσταση ως ιδιότητα εξαρτάται επίσης από την περιεκτικότητα σε νερό,
καθώς και από την παρουσία ασυνεχειών (ρήγµατα, διακλάσεις) στην υπό µελέτη περιοχή.
Αυτό το γεγονός την καθιστά ευµετάβλητη: δυο ίδιοι γεωλογικοί σχηµατισµοί µπορούν να
παρουσιάζουν κάτω από διαφορετικές συνθήκες διαφορετικές τιµές ηλεκτρικής αντίστασης.
Εποµένως

ο

ακριβής

γεωλογικός

χαρακτηρισµός

των

υπαρχόντων

υπεδάφιων

γεωηλεκτρικών σχηµατισµών µπορεί να γίνει µε ακρίβεια µόνον εφόσον υπάρχουν εκ των
προτέρων πληροφορίες για το τη γεωλογία της περιοχής (γεωλογικοί χάρτες, γεωτρήσεις,
ανοικτές γεωλογικές τοµές).

Όλες οι µετρούµενες ρ προβαλλόµενες σε δισλογαριθµικό χαρτί, δίνουν την καµπύλη ρα = f
(AB/2), σκοπός δε της ερµηνείας της ως άνω καµπύλης, είναι να µεταφραστεί σε µια
πραγµατική συνάρτηση των αληθών τιµών της ρ µε το βάθος.
Το βάθος µέχρι το οποίο µπορεί να “δει” µια µέτρηση ρυθµίζεται από τις αποστάσεις των
ηλεκτροδίων: όσο µεγαλώνει η απόσταση µεταξύ των ηλεκτροδίων τόσο

αυξάνει και το

βάθος της διασκόπησης (το βάθος στο οποίο “βλέπουµε”).

1.12.1.2

Γεωραντάρ (GPR= Ground Penetrating Radar)

Είναι ηλεκτροµαγνητική τεχνική που χρησιµοποιείται για την χαρτογράφηση των στρωµάτων
σε εδάφη και πετρώµατα και για τον εντοπισµό υπόγειων δοµών βάσει των διαφορών των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών.
Η µέθοδος στηρίζεται στην εκποµπή υψηλής συχνότητας ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας στο
υπέδαφος

και

στην

αναγραφή

των

επιστρεφοµένων

κυµάτων.

Η

διάδοση

της

ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας στο έδαφος εξαρτάται από τις ηλεκτρικές ιδιότητές του, δηλαδή
την διηλεκτρική σταθερά και την αγωγιµότητα. Για την ακρίβεια, η µέθοδος στηρίζεται κυρίως
στην αναγραφή των ανακλωµένων κυµάτων σε επιφάνειες που χωρίζουν µέσα µε
διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες.
Η βασική αρχή λειτουργίας της µεθόδου GPR (γεωραντάρ) είναι όµοια της σεισµικής
ανάκλασης. Ένας ηλεκτροµαγνητικός παλµός υψηλής συχνότητας (10-10000 MHz) µικρής
διάρκειας παράγεται και διοχετεύεται στο έδαφος. Το σήµα (παλµός) διαχέεται στα υλικά που
συνιστούν το υπέδαφος και επηρεάζεται από τις ιδιότητες των περιβαλλόντων υλικών. Μέρος
της ενέργειας του παλµού ανακλάται στην διαχωριστική επιφάνεια υλικών διαφορετικών
ιδιοτήτων και καταγράφεται σε έναν δέκτη στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ η υπολειπόµενη
ενέργεια του παλµού διοχετεύεται σε βαθύτερα επίπεδα.
Ο χρόνος µεταξύ του εκπεµπόµενου και λαµβανόµενου σήµατος εξαρτάται από την ταχύτητα
διάδοσης κατά µήκος της διαδροµής που αυτό ακολούθησε. Για να υπολογιστεί η απόσταση
(βάθος) ενός ανακλαστήρα είναι αναγκαία να ευρεθεί η ταχύτητα διάδοσης των κυµάτων του
ραντάρ διαµέσου των υλικών του υπεδάφους. Στα περισσότερα γεωλογικά υλικά κυρίως η
αγωγιµότητα και η διηλεκτρική σταθερά (σχετική διαπερατότητα) επηρεάζει τον παλµό.
Μεταβολές της µαγνητικής διαπερατότητας είναι συνήθως απειροελάχιστες και ως εκ τούτου
µη σηµαντικές.
Η απορρόφηση του σήµατος εξαρτάται κυρίως από την συχνότητα της κεραίας, την
αγωγιµότητα και την διηλεκτρική σταθερά.
Το µέγιστο βάθος για το οποίο µας δίνει πληροφορίες το GPR εξαρτάται κυρίως από την
απορρόφηση των ηλεκτροµαγνητικών (ΗΜ) κυµάτων. Η απορρόφηση αυξάνει µε την
συχνότητα και κατά συνέπεια όσο χαµηλώτερη συχνότητα χρησιµοποιείται τόσο βαθύτερα
βλέπει η µέθοδος. Πρέπει όµως να παίρνει κανείς υπ΄όψη του ότι η διακριτική ικανότητα,
αντιθέτως, µειώνεται µε την αύξηση της συχνότητας.
Συστήµατα G.P.R. που λειτουργούν σε εύρος 25-50 Mhz µπορεί να διερευνήσουν βάθη που
υπερβαίνουν τα 50 µέτρα σε εδάφη µε χαµηλά αγωγιµότητα (µικρότερη από 1ns/m) όπως
άµµος, χαλίκι, πετρώµατα και µε γλυκό νερό.

Εφαρµογές περιλαµβάνουν χαρτογράφηση του βάθους του υποβάθρου, ανίχνευση αλλαγών
της σύστασης των πετρωµάτων, εντοπισµός ρωγµών υποβάθρου, καθορισµός ενστρώσεων
του εδάφους, εντοπισµός

φυσικών και τεχνητών εγκοίλων, καθώς και εντοπισµός του

φρεάτιου ορίζοντα σε αδροµερή εδάφη. Ιδιαίτερη χρήση γίνεται στην Αρχαιολογία µε σκοπό
τον εντοπισµό θαµµένων αρχαιοτήτων.
Οι καταγραφές Radar (ραδιογράµµατα) τοποθετούνται η µία δίπλα στην άλλη κατ΄ αναλογία
µε τις σεισµικές αναγραφές. ∆ηµιουργείται έτσι µία τοµή η οποία προσοµοιάζει την αληθινή
ηλεκτρική τοµή του υπεδάφους, δηλαδή της αποτύπωσης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του µε το
βάθος.

1.12.1.3

Σεισµική διάθλαση

Η σεισµική διάθλαση θεωρείται σήµερα ως µια εύχρηστη και σύντοµη µέθοδος στην
εφαρµογή της, χωρίς περίπλοκη επεξεργασία των δεδοµένων, η οποία χρησιµοποιείται
κυρίως για τον υπολογισµό του βάθους του βραχώδους υποβάθρου, το χαρακτηρισµό των
ενδιάµεσων εδαφικών σχηµατισµών, τον προσδιορισµό των µέτρων των δυναµικών ιδιοτήτων
τους και τον εντοπισµό διαφόρων δοµών.
Η χρήση της µεθόδου περιορίζεται στην ενδεικτική απεικόνιση µιας γεωφυσικής τοµής,
συνήθως µεγάλης κλίµακας, και συνοδεύεται από άλλες γεωφυσικές διασκοπήσεις. Ο λόγος
που δεν επαρκεί για την λεπτοµερή διερεύνηση των εδαφικών σχηµατισµών είναι ότι
παρουσιάζει πλήθος περιορισµών καθώς το φυσικό έδαφος εµφανίζει µεγάλη ποικιλοµορφία
στην δοµή του (ανώµαλη κατανοµή των σεισµικών ταχυτήτων µε το βάθος).
Η αρχή της µεθόδου, βασίζεται στον πειραµατικό προσδιορισµό των χρόνων διαδροµής των
απευθείας

επιµήκων

κυµάτων

και

των

επιµήκων

κυµάτων

διάθλασης

και

στην

χρησιµοποίηση, κατόπιν των καµπύλων χρόνων διαδροµής των κυµάτων αυτών, για τον
καθορισµό των ταχυτήτων των επιµήκων κυµάτων στο πάνω µέρος του φλοιού µε θεωρητικές
σχέσεις.
Ετσι παράγονται στην επιφάνεια του εδάφους τεχνητά σεισµικά κύµατα µε την βοήθεια µιάς
τεχνητής πηγής (πίπτον βάρος, πρόσκρουση σφύρας στο έδαφος κτλ.), τα οποία ταξιδεύουν
µέσα στο έδαφος και καταγράφονται στην επιφάνεια από ειδικά σεισµόµετρα (γεώφωνα), η
λειτουργία

των

οποίων

στηρίζεται

στην

µετατροπή

της

σεισµικής

ενέργειας

σε

ηλεκτροµαγνητικό παλµό.
Με την δηµιουργία των τεχνητών αυτών δονήσεων παράγονται απευθείας σεισµικά κύµατα τα
οποία και καταγράφονται πρώτα στα γεώφωνα, διαθλώµενα σεισµικά κύµατα, ανακλώµενα
κύµατα και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις περιθλώµενα σεισµικά κύµατα.
Η δοµή µπορει να βρεθει τόσο µε την ανάλυση των καταγραφών των P κυµάτων όσο και µε
την ανάλυση των S κυµάτων ξεχωριστά, όπου υπαρχουν τέτοιες καταγραφές.
Ακολουθούν τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας και ερµηνείας των καταγραφών για κάθε µια
σεισµική τοµή χωριστά, καθώς επίσης προσδιορίζεται και ο λόγος Poisson για κάθε µια
τοµή.

1.12.2

Πετρογραφικές αναλύσεις

Οι πετρογραφικές αναλύσεις γίνονται για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά ορυκτά και
να δοθεί η ακριβής ονοµασία του πετρώµατος (ειδικά των ηφαιστειακών, πλουτώνιων και
µεταµορφωµένων). Επίσης περιγράφονται στοιχεία όπως : επί της εκατό παρουσία κάθε
ορυκτού, υπάρχουσες εξαλλοιώσεις, τύπος επαφής µεταξύ των κόκκων και µέγεθος αυτών,
συνδετικό υλικό.

1.12.3

Ορυκτολογικές αναλύσεις

Οι ορυκτολογικές αναλύσεις γίνονται σε χαλαρά υλικά για τον προσδιορισµό των ορυκτών και
κύρια για τη διερεύνηση ύπαρξης διογκούµενων υλικών όπως αργιλικών ορυκτών,
κρυστάλων ανυδρίτη.

1.12.4

Χηµικές αναλύσεις νερού

Σε δείγµατα υπογείων νερών θα προσδιορίζεται το ποσοστό των οργανικών ή και ανόργανων
ουσιών που περιέχονται σε αυτά, σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 4030.
Τυπικά θα προσδιορίζονται αναλυτικά τουλάχιστον οι ακόλουθες παράµετροι:
-

Αγωγιµότητα

(µmhos/cm, 25°)

-

Τιµή ρΗ

-

CO2

(ποσοστό σε mg/l)

-

NH4

(ποσοστό σε mg/l)

-

HCO3

(ποσοστό σε mg/l)

-

SO2 και SO4

(ποσοστό σε mg/l)

-

CL2

(ποσοστό σε mg/l)

-

Ca

(ποσοστό σε mg/l)

-

Mg

(ποσοστό σε mg/l)

-

Ολική σκληρότητα (αναφέρεται η εκλογή του σχετικού βαθµού)

-

Μόνιµη σκληρότητα (αναφέρεται η εκλογή του σχετικού βαθµού)

-

Προσωρινή σκληρότητα (αναφέρεται η εκλογή του σχετικού βαθµού)

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων θα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο πιθανότητας
προσβολής του σκυροδέµατος από το νερό.
Επίσης δυνητικά µπορεί να γίνει έλεγχος των υπόγειων νερών για νερό ανάµιξης και
συντήρησης σκυροδέµατος, σύµφωνα µε το Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου, ΕΛΟΤ 345.
Για τον έλεγχο αυτό απαραίτητος είναι ο προσδιορισµός των παρακάτω παραµέτρων:
-

Ολική

οξύτητα,

εκφρασµένη

σε

CaCo3(µετρούµενη

ως

προς

δείκτη

φαινολοφθαλείνη)
-

Ολική αλκαλικότητα, εκφρασµένη σε CaCo2 (µετρούµενη ως προς δείκτη ηλιανθίνη)

-

Ανόργανα στερεά

-

Οργανικά στερεά

-

Θεϊκά άλατα εκφρασµένα σε Na2 So4 , είτε σταθµικά, είτε ογκοµετρικά σύµφωνα µε

τις γενικές µεθόδους χηµείας
-

Χλωριούχα άλατα εκφρασµένα σε NaCl, δια τιτλοδοτήσεως µε AgNo3

-

Λιπαρές και σακχαρώδεις ουσίες. Βασίζεται στην αναγωγική ικανότητα των

σακχάρων σύµφωνα µε τις γενικές µεθόδους της χηµείας.

1.12.5

Ιχνηθετήσεις

•

Στις περιοχές κατασκευής οδικών αξόνων λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η
ύπαρξη νερού διότι η µεταβολή της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα και η
µεταβολή της περιεχόµενης φυσικής υγρασίας καθορίζουν και τις συνθήκες
ευστάθειας και ασφάλειας του έργου.

•

Στις περιπτώσεις που λόγω γεωλογικών και τεκτονικών συνθηκών η κίνηση
του υπόγειου νερού δεν είναι προφανής, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι
ενδεδειγµένες κάθε φορά µέθοδοι για την παρακολούθηση και εξακρίβωση
της ροής των νερών.

1.12.6

Σεισµοτεκτονική έρευνα

1.12.6.1

Οι ισχυροί επιφανειακοί σεισµοί συνδέονται άµεσα µε την
ανάδραση προϋπαρχόντων ρηγµάτων (ή σπανιότερα µε την
δηµιουργία νέων), τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται
από εδαφικές διαρρήξεις. Κατά µήκος των ρηξιγενών αυτών ζωνών
συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο ποσοστό των καταστροφών, οι
οποίες οφείλονται τόσο στην αυξηµένη ένταση της εδαφικής
κίνησης κοντά στα ρήγµατα, όσο και στις εδαφικές παραµορφώσεις
και τα συνοδά δευτερογενή φαινόµενα.

1.12.6.2

Για την αξιολόγηση των ρηγµάτων και τον προσδιορισµό της
ενεργότητάς τους ακολουθούνται διάφοροι κανόνες και συστήµατα
από ερευνητές και αρµόδιους οργανισµούς ως εξής:

Ο σεισµοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας κλίµακας 1:500.000 (έκδοση ΙΓΜΕ) διακρίνει τα
ρήγµατα δράσαντα σε:
-

Ιστορικούς χρόνους

-

Μεσο Πλειστόκαινο έως Ολό καινο

-

Πλειόκαινο έως Κατώτερο Πλειστόκαινο

-

Παλαιότερα, απροσδιόριστης ηλικίας και άγνωστης δράσης

Το ρήγµα π.χ. Αρκίτσας – Αγ. Κων/νου –Καµ. Βούρλων ταξινοµείται στο διάστηµα Μέσο
Πλειστόκαινο – Ολό καινο , όπως και αυτό της Κακιάς Σκάλας

Ο Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας κλίµακας 1:100.000(έκδοση ΟΑΣΠ),διακρίνει τα
ρήγµατα στις ακόλουθες κατηγορίες:
-

Σεισµικά

-

Ενεργά

-

Πιθανά ενεργά

-

Ανενεργά

Στον ΝΕΑΚ (ΕΑΚ) τα ενεργά ρήγµατα αναφέρονται ως σεισµικά ενεργά ρήγµατα.
Σεισµικά χαρακτηρίζονται τα ρήγµατα για τα οποία έχουµε στοιχεία ότι συνδέονται µε
συγκεκριµένους σεισµούς.
Ενεργά Χαρακτηρίζονται τα ρήγµατα που έχουν δραστηριοποιηθεί από το Ανώτερο
Πειστόκαινο µέχρι σήµερα.
Πιθανά ενεργά Χαρακτηρίζονται τα ρήγµατα που έδρασαν από το Ανώτερο Πλειόκαινο µέχρι
το Ανώτερο Πλειστόκαινο.
Ανενεργά Χαρακτηρίζονται τα ρήγµατα που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί µετά το Κατώτερο
Πλειόκαινο.
Στο σχέδιο συστάσεων για σύνταξη µικροζωνικών µελετών του ΟΑΣΠ προτείνεται η
παρακάτω ταξινόµηση των ρηγµάτων, ανάλογα µε το µέγεθός τους και τη σύνδεσή τους µε
σεισµική δραστηριότητα.

Σεισµικά (που σχετίζονται άµεσα µε κάποιο σεισµό σύµφωνα µε σύγχρονα ή ιστορικά
δεδοµένα).
Ενεργά (που σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους είναι ικανά να δώσουν ένα σεισµό).
∆υνητικά ενεργά ( για τα οποία υπάρχει πιθανότητα µελλοντικής ενεργοποίησης)
Άγνωστης δραστηριότητας (για τα οποία δεν φαίνεται πιθανότητα ενεργοποίησης, λείπουν
τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησής τους)

1.12.6.3

Ο ορισµός του ενεργού ρήγµατος σύµφωνα µε ερευνητές και
αρµόδιους Οργανισµούς έχει ως εξής:
•
Το ρήγµα έχει παρουσιάσει κίνηση τουλάχιστον µία φορά κατά
τα τελευταία 10.000 χρόνια (Wallace, 1986), ή 35.000 χρόνια
(U.S.Army Corps of Engineers)
•
Το ρήγµα έχει παρουσιάσει κίνηση τουλάχιστον δύο φορές τα
τελευταία 500.000 χρόνια(U.S.Nuclear Regulatory Commision και
για τον Ελληνικό χώρο Mercier et al.,1978)
•

Κίνηση από το Ανώτερο Πλειστόκαινο έως σήµερα (ΟΑΣΠ)

•
Το ρήγµα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά
Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας και Gluff, 1973):

(∆ιεθνής

1
έχει επιφανειακή διάρρηξη µε ιστορικό ή σύγχρονο σεισµό (
στην περίπτωση αυτή ονοµάζεται και σεισµικό ρήγµα)
2

µετακινεί πρόσφατους γεωλογικούς σχηµατισµούς

3
εµφανίζει κατά θέσεις κατοπτρικές επιφάνειες που δεν έχουν
διαβρωθεί
4

εµφανίζει χαρακτηριστικούς κρηµνούς

5

στη βάση του αναπτύσσονται πλευρικά κορήµατα

6

εµφανίζει χαρακτηριστικές γεωµορφολογικές δοµές

7

έχει άλλα τεκµήρια κίνησης κατά το πρόσφατο Τεταρτογενές

8

έχει ασεισµική ολίσθηση (γεωδαιτικές ή άλλες ενδείξεις)

9
συνδέεται
µικροσεισµών

µε

σεισµικά

επίκεντρα

ή

ευθυγράµµιση

10 έχει δοµική σχέση µε άλλο γνωστό ενεργό ρήγµα
11 συνδέεται µε πρόσφατη ηφαιστειότητα ή θερµές πηγές
12 οι τεκτονικές τάσεις που ευθύνονται για την τελευταία
ανάδρασή του είναι ίδιες µε τις τάσεις που δίνουν οι µηχανισµοί
γένεσης των σεισµών στην περιοχή.

1.12.6.4

Η έρευνα σχετικά µε το σεισµοτεκτονικό καθεστώς µιας περιοχής
στο πλαίσιο εκπόνησης µελετών σεισµικής επικινδυνότητας είναι
τελείως απαραίτητη και περιλαµβάνει τα εξής:

•

Σύνταξη γεωλογικού –νεοτεκτονικού χάρτη της ευρείας περιοχής
κατασκευής του έργου (µε βάση κυρίως βιβλιογραφικά δεδοµένα αλλά
και επί τόπου παρατηρήσεις) για τη θεώρηση και παρουσίαση των
γεωλογικών ενοτήτων που δοµούν την περιοχή και των κυριοτέρων
δοµών( επωθήσεις, λεπιώσεις, ρήγµατα) που την επηρεάζουν.

•

Προσδιορισµός του είδους και του εύρους τυχόν κατακόρυφων
κινήσεων κυρίως στην περίπτωση που το έργο αφορά παραθαλλάσια
περιοχή.

•

Χαρτογράφηση των πρόσφατων τεκτονικών δοµών στην περιοχή
ενδιαφέροντος, χαρακτηρισµός των ενεργών ρηγµάτων, προσδιορισµός
των γεωµετρικών και δυναµικών τους χαρακτηριστικών καθώς και του

πεδίου των τάσεων µε το οποίο συνδέεται η δράση τους. Στο στάδιο
αυτό σηµαντικός είναι ο ρόλος της τηλεπισκόπησης, όπως
περιγράφεται προηγούµενα.
•

Σε θέσεις µε γεωµορφολογικές ή άλλες ενδείξεις µεγάλων ρηγµάτων τα
οποία
δεν
εµφανίζουν
επιφανειακό
ίχνος,
ενδείκνυται
η
πραγµατοποίηση γεωφυσικής διασκόπησης για την επιβεβαίωσή τους.

•

Όταν διαπιστώνεται άµεση γειτνίαση ενός οικισµού ή τεχνικού έργου µε
ενεργό ρήγµα( γεγονός που αποτελεί τον πιο κρίσιµο παράγοντα για
την σεισµική επικινδυνότητα) απαιτείται λεπτοµερέστερη µελέτη του
συγκεκριµένου ρήγµατος. Αυτή περιλαµβάνει την αναζήτητση ιστορικών
στοιχείων για τη δραστηριότητά του σε παλαιότερους σεισµούς καθώς
και επι τόπου εργασίες µε την εξόρυξη ερευνητικών τάφρων εγκάρσιων
στη ζώνη του ρήγµατος, µε τη βοήθεια των οποίων, παρατηρώντας τις
διαδοχικές µετακινήσεις χαρακτηρακτηριστικών γεωλογικών οριζόντων,
παίρνουµε στοιχεία για την ιστορία της κινηµατικής του.

•

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το ρυθµό ολίσθησης του ρήγµατος δίνει
επίσης και η πραγµατοποίηση γεωδαιτικών µετρήσεων η οποία όµως
απαιτεί µακροχρόνια παρακολούθηση.

•

Αξιλόγηση των χαρτών ισοσείστων καµπυλών και ερµηνεία της
ανάπτυξης των σεισµικών εντάσεων που έχουν καταγραφεί σε
παλαιότερους σεισµούς της ίδιας περιοχής µε σκοπό την εκτίµηση των
ιδαίτερων παραγόντων που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη αζιµουθιακή
κατανοµή των µεγαλύτέρων καταστροφών.

•

Πραγµατοποίηση επί τόπου µετρήσεων των τάσεων σε περιοχές
προβληµατικές (περίπλοκη σεισµοτεκτονική εικόνα ή έλλειψη των
απαραίτητων µικροτεκτονικών ενδείξεων και δεδοµένων) για τον
προσδιορισµό δυνητικής µελλοντικής ανάδρασης των υπαρχόντων
ρηγµάτων.

2

Προδιαγραφές γεωτεχνικών ερευνών

2.1 Γεωτρητικές εργασίες
2.1.1 Γενικά
Οι γεωτρήσεις θα γίνονται για τη διερεύνηση και τον χαρακτηρισµό των βασικών γεωλογικών
ενοτήτων που καθορίζονται κατά τη γεωλογική µελέτη ένα έργο. Οι γεωτρήσεις γενικά γίνονται
για τους ακόλουθους σκοπούς :
Προσδιορισµό ειδικής στρωµατογραφίας και δοµής των γεωλογικών ενοτήτων

-

Λήψη δειγµάτων για τον προσδιορισµό µηχανικών ιδιοτήτων

-

Λήψη δειγµάτων για δοκιµές κατάταξης

-

Λήψη στοιχείων για τα υπόγεια νερά

-

Εκτέλεση επί τόπου δοκιµών

-

Εγκατάσταση οργάνων

-

∆ιερεύνηση δεδοµένων θεµελίωσης σε υπάρχουσες κατασκευές (π.χ. σταθµών
θεµελίωσης).

2.1.2 ∆ειγµατοληπτικές γεωτρήσεις
Οι δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε101-83, ΦΕΚ 363/Β/24-6-83.
Οι δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις θα εκτελούνται µε περιστροφικό γεωτρύπανο και συνεχή
δειγµατοληψία. Οταν χρησιµοποιείται νερό διάτρησης αυτό πρέπει να είναι καθαρό χωρίς
πρόσµιξη µπετονίτη ή άλλων ουσιών που µπορεί να µεταβάλλουν τη φύση ή την αντοχή των
δειγµάτων. Το νερό δεν πρέπει να κυκλοφορεί µεταξύ των τοιχωµάτων του δειγµατολήπτη και
του δείγµατος αλλά να εκβάλλει από κατάλληλες τρύπες στην άκρη του κοπτικού.
(i) ∆ειγµατοληψία
(α)

Στους γαιώδεις σχηµατισµούς η συνεχής δειγµατοληψία θα διακόπτεται µόνο για τη

λήψη αδιατάρακτων δειγµάτων και την εκτέλεση δοκιµών SPT. Αδιατάρακτα δείγµατα θα
παίρνονται σε όλα τα µαλακά συνεκτικά στρώµατα (µε ενδεικτικό αριθµό κρούσεων NSPT £
16) µε χρήση δειγµατολήπτου λεπτού τοιχώµατος τύπου Shelby ή εµβολοφόρων (piston
sampler) που λαµβάνονται µε απλή πίεση. Σε σκληρότερα εδάφη µπορεί να χρησιµοποιηθεί
δειγµατολήπτης τύπου Denisson, φραγµός ή άλλες µέθοδοι. Σε χαλαρά αµµώδη εδάφη, όταν
το αδιατάρακτο δείγµα δεν συγκρατείται στους δειγµατολήπτες αυτούς, θα χρησιµοποιούνται
δειγµατολήπτες κατάλληλου τύπου (µε ελατήριο, µε καλαθάκι, µε κλαπέτο, τριπλή καροταρία
τύπου Mazier κλπ.) ή άλλες µέθοδοι (π.χ. φραγµός µε διακοπή της κυκλοφορίας του νερού
κλπ.).
Το ποσοστό δειγµατοληψίας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 90% του µήκους διατρήσεως
µε εξαίρεση στρώσεις καθαρής άµµου ή αµµοχάλικου ή χαλίκων ή κροκαλών κλπ. όπου η

δειγµατοληψία είναι δύσκολη και το ποσοστό της µπορεί να περιοριστεί µέχρι 70%. Στην
περίπτωση αυτή συνιστάται η χρήση διαιρετού διπλού δειγµατολήπτη.
(β)

Στους βραχώδεις σχηµατισµούς η ποιότητα της δειγµατοληψίας θα εξασφαλίζεται µε

τη χρήση αδαµάντινης στεφάνης. Το ποσοστό της δειγµατοληψίας δεν µπορεί να είναι
κατώτερο του 95%, µε εξαίρεση τους κερµατισµένους σκληρούς βράχους, όπου το ποσοστό
αυτό µπορεί να περιοριστεί µέχρι 70%. Στους σχηµατισµούς αυτούς θα προσδιορίζεται το
ποσοστό πυρηνοληψίας επί του µήκους διατρήσεως, ο δείκτης ποιότητας βράχου (R.Q.D.), ο
αριθµός των διακλάσεων ανά µέτρο, η κλίση των διακλάσεων ή των επιφανειών διάστρωσης
και ο βαθµός κερµατισµού και αποσάθρωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η
κατάταξη του υλικού σε κάποιο δόκιµο σύστηµα ταξινόµης της βραχοµάζας.
Σε βραχώδεις σχηµατισµούς και στα σκληρά εδάφη για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή
απόδοση κατά τη λήψη του δείγµατος, θα χρησιµοποιθούν γενικά πυρηνολήπτες διπλών ή
τριπλών τοιχωµάτων (double ή triple tube core barrels). Σε ασταθή βραχοµάζα, σε ασθενείς
βράχους ή σε εναλλαγές σκληρών και µαλακών στρώσεων, µπορεί να κριθεί απαραίτητη η
χρησιµοποίηση διαιρετού δειγµατολήπτη (split barrel) και ειδικής αδαµαντοκορώνας βραδείας
προχώρησης βαθµιδωτού τύπου (stepped corebits) που εξασφαλίζει συνεχή αδιατάρακτη
δειγµατοληψία µε ποσοστό πυρηνοληψίας που υπερβαίνει το 95%.
(γ)

Η ελάχιστη διάµετρος δείγµατος θα είναι 62mm.

(δ) Ολα τα δείγµατα κάθε γεώτρησης µετά τη λήψη τους, θα τοποθετούνται κατά σειρά λήψης
µέσα σε κατάλληλα κιβώτια, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η αδιατάρακτη µεταφορά τους.
∆ιαταραγµένα δείγµατα που λήφθηκαν από τα χαλαρά στρώµατα κοντά στην επιφάνεια, πριν
ακόµα τοποθετηθούν µέσα σε κιβώτια, θα τοποθετούνται σε πλαστικά σακουλάκια µε
κατάλληλη σήµανση. Μεταξύ των καρότων (πυρηνοληψιών) θα παρεµβάλλεται ξύλινος τάκος
πάνω στον οποίο θα γράφεται καθαρά το βάθος. Σε κάθε κιβώτιο αναγράφεται ο τίτλος του
έργου, η γεώτρηση, η αρχή και το τέλος των περιεχοµένων των καρότων, ο αύξοντας αριθµός
του κιβωτίου και ο συνολικός αριθµός των κιβωτίων της αντίστοιχης γεώτρησης.
Τα αδιατάρακτα δείγµατα θα πρέπει να παραφινώνονται ή να προστατεύονται κατάλληλα,
ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής της φυσικής τους υγρασίας, να συσκευάζονται
προσεκτικά, χωρίς απότοµες κινήσεις και να µεταφέρονται µε προσωπικό που έχει γνώση για
την ευαισθησία των υλικών που µεταφέρονται.

(ii) Φωτογράφηση των δειγµάτων
Πριν από την αφαίρεση των δοκιµίων που προορίζονται για εργαστηριακές εξετάσεις, τα
δείγµατα θα φωτογραφίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινώς ορατά τόσο τα εδαφικά
είδη, όσο και τα στοιχεία του έργου (γεώτρηση, αριθµός κιβωτίου, βάθος κλπ.). Τυπικό
χρωµατολόγιο θεωρείται απαραίτητο και θα πρέπει να φαίνεται στο περιθώριο της εικόνας για
χρωµατολογική σύγκριση και κλίµακα. Ανάλογες φωτογραφίες θα παίρνονται και από τα
δείγµατα φρεάτων και ορυγµάτων, όταν δεν καλύπτονται από τη φωτογράφιση της τοµής. Οι
έγχρωµες φωτογραφίες των δειγµάτων θα συνοδεύουν την έκθεση παρουσίασης των
αποτελεσµάτων της έρευνας.
(iii) Φύλαξη των δειγµάτων
(α)

Μέχρι την έναρξη των εργαστηριακών δοκιµών, τα δείγµατα θα πρέπει να

φυλάσσονται σε χώρους αποθήκευσης χωρίς υπερβολική υγρασία ή µεγάλη θερµοκρασία και
οπωσδήποτε όχι στο ύπαιθρο, ενώ τα αδιατάρακτα δείγµατα, εφόσον προβλέπεται µεγάλος
χρόνος αποθήκευσης, να φυλάσσονται σε θάλαµο µε κατάλληλες συνθήκες.
(β)

Μετά το πέρας της γεωτεχνικής έρευνας τα δείγµατα θα επιστρέφονται στον κύριο

του έργου, ο οποίος κρίνει για το χρόνο και τον τόπο διατήρησής τους. Η διατήρηση των
δειγµάτων είναι χρήσιµη για τυχόν συµπληρωµατικές εργαστηριακές δοκιµές ή για
επανέλεγχο ή ακόµη σε µεταγενέστερο χρόνο για άµεση εποπτεία της εδαφικής στήλης πέρα
από τις περιγραφές.

2.1.3 ∆ιασκοπήσεις µε διατρητικό φορείο (∆ιατρήσεις µε
Wagon Drill)
(α)

Oι διατρήσεις

αυτές θα γίνονται γενικά στην ευρύτερη περιοχή θεµελίωσης των

βάθρων των γεφυρών, των σηµαντικών οχετών και των τοίχων αντιστήριξης, για τον
εντοπισµό χαλαρών στρώσεων, των µεγάλων ασυνεχειών και των εγκοίλων ή της απότοµης
µεταβολής της στάθµης της οροφής του βραχώδους υπόβαθρου (περιοχή ρηγµάτων κλπ.).
(β)

Κατά τη διάρκεια της διάτρησης θα πρέπει να παρακολουθείται η ταχύτητα διάτρησης

των πετρωµάτων και να γίνεται συσχετισµός των αποτελεσµάτων µε τα στοιχεία των
γεωτρήσεων και των γεωλογικών παρατηρήσεων.

2.1.4 Γεωτρήσεις Αuger
Εκτελούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε Ε101-83.
(i)

Οι γεωτρήσεις αυτές θα παρέχουν διαταραγµένα δείγµατα κατάλληλα για τον

προσδιορισµό του εδαφικού τύπου, των ορίων Atterberg και άλλων ιδιοτήτων κατάταξης αλλά
γενικά παρέχουν περιορισµένη πληροφόρηση σχετικά µε την στρωµατογραφία του
υπεδάφους, τη συνέχεια ή την ευαισθησία.
(ii)

Χρησιµοποιούνται κατά τις προκαταρκτικές εδαφικές διερευνήσεις του εδαφικού

τύπου, την εκβάθυνση οπών για άλλες µεθόδους δειγµατοληψίας και τον προσδιορισµό του
βάθους συνάντησης του υποβάθρου.

2.1.5 Καταστροφικές γεωτρήσεις µεγάλης διαµέτρου
(i)

Γεωτρήσεις διαµέτρου 60 cm ή και µεγαλύτερης µπορούν να επιτρέπουν την άµεση

εξέταση των τοιχωµάτων και τη λήψη αδιατάρακτων δειγµάτων υψηλής ποιότητας.
(ii)

Χρησιµοποιούνται για την αποκάλυψη λεπτοµερειών όπως λεπτές ασθενείς στρώσεις

ή παλαιά επίπεδα διάτµησης που δεν µπορούν να ανιχνευθούν µε τη συνεχή διαταραγµένη
δειγµατοληψία.

2.1.6 Μέτρηση κλίσης γεωτρήσεων
Η µέτρηση της απόκλισης των γεωτρήσεων από την κατακόρυφο ή τη σχεδιασθείσα κλίση,
απαιτείται ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της κλίσης των επιπέδων των στρώσεων.
Για να µετρηθεί η απόκλιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε αναγνωρισµένη µέθοδος
όπως :
α. Η µέθοδος της φιάλης υδροφθορικού οξέος (ERCH-TUBE).
β. Η µέθοδος της φιάλης µε άλατα χαλκού.
γ. Μηχανικά κλισιόµετρα.
δ. Ηλεκτροχηµικά κλισιόµετρα (π.χ. SPERRY - SUNWELL - SURVEYING).
ε. Μέθοδος φωτοκαθετόµετρου.
Μέχρι βάθους 100 m η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική παρέκκλιση θα είναι 2% του
αντίστοιχου βάθους διάτρησης, στην περίπτωση κατακόρυφων γεωτρήσεων, και 5% στην
περίπτωση κεκλιµένων γεωτρήσεων. Για βάθη µεγαλύτερα από 100 m, το επιτρεπόµενο όριο
συνολικής παρέκκλισης, αυξάνεται σε αναλογία µε το πραγµατικό βάθος µετά τα 100 m.

2.1.7 Οργανα παρακολούθησης
Μετά την ολοκλήρωση της διάτρησης, οι γεωτρήσεις είναι δυνατόν να εξοπλισθούν µε
κατάλληλα γεωτεχνικά όργανα για την παρακολούθηση διαφόρων κρίσιµων εδαφοτεχνικών
παραµέτρων τόσο κατά το στάδιο της µελέτης και κατασκευής όσο και µετά την κατασκευή.
Τα κυριώτερα από τα όργανα αυτά θα περιλαµβάνουν (όχι περιοριστικά) :
(i) Πιεζόµετρα
Τα πιεζόµετρα αποτελούνται από κατάλληλους πιεζοµετρικούς σωλήνες που τοποθετούνται
παράλληλα µε ειδική πλήρωση της ανοιχτής οπής.
Περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους :
Απλά πιεζόµετρα: Αποτελούνται από πλαστικούς (σπανιότερα µεταλλικούς) διάτρητους και
µη πιεζοµετρικούς σωλήνες, τυπικής διαµέτρου 50 mm µέσα από οπή πληρωµένη µε
«πλυµµένη» χονδρόκοκκη άµµο ή λεπτά χαλίκια και παρέχουν µετρήσεις της στάθµης του
υπόγειου φρεάτιου ορίζοντα της περιοχής. Τοποθετούνται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΒS
5930: 1981 par. 20.2.3.
Πιεζόµετρα προώδους άκρου ή Casagrande :

Τα πιεζόµετρα του τύπου αυτού

αποτελούνται από πορώδες άκρο το οποίο εµβαπτίζεται µέσα σε ένα αµµώδη αποµονωµένο

θύλακα µε πάχος τυπικά 1,0 – 1,5 m. Ετσι το όργανο ανταποκρίνεται µόνο σε υδραυλικές
πιέσεις γύρω από το πορώδες άκρο και όχι σε πιέσεις που οφείλονται από περιβάλλουσες
υπεδαφικές στρώσεις σε άλλα βάθη. Τοποθετούνται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΒS 5930:
1981 par. 20.2.3.
Υδραυλικά πιεζόµετρα διπλού σωλήνα :

Τα πιεζόµετρα αυτά αποτελούνται από ένα

πορώδες φίλτρο που συνδέεται σε δύο πλαστικούς σωλήνες µε ένα µετρητή πίεσης Bourdon
σε κάθε άκρη τους και η χρήση τους περιορίζεται στη θεµελίωση και στις επιχώσεις
χωµάτινων φραγµάτων. Η πλήρωση της οπής γίνεται όπως στα πιεζόµετρα ανοικτού τύπου
(Προδιαγραφή ΒS 5930 : 81 παρ. 20.2.4.).
Ειδικοί πρόσθετοι τύποι πιεζοµέτρων αναφέρονται σε πνευµατικά πιεζόµετρα (Προδιαγραφή
ΒS 5930 : 81 παρ. 20.2.6.), πιεζόµετρα διαφράγµατος (Προδιαγραφή ΒS 5930 : 81 παρ.
20.2.5.), τα πιεζόµετρα ηλεκτρικής αντίστασης κ.ά.
(ii) Εκτασιόµετρα
Χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της µεταβολής της απόστασης µεταξύ δύο ή
παραπάνω σηµείων κατά µήκος του άξονα µιας γεώτρησης και ως εκ τούτου της απόλυτης
παραµόρφωσης.
(iii) Αποκλισιόµετρα
Χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της παραµόρφωσης και των εδαφικών τοπικών
και αθροιστικών µετακινήσεων κατά τον άξονα ενός σωλήνα οδηγού µε τη χρήση βολίδας
που εισάγονται στη σωλήνωση και καταγράφει γωνίες απόκλισης της κεντρικής στήλης από
το θεωρητικό κατακόρυφο επίπεδο.

2.1.8 Τεκµηρίωση γεωτρητικών εργασιών
(i) Περιγραφή και χαρακτηρισµός δειγµάτων
(α)

Ο χαρακτηρισµός των δειγµάτων θα περιλαµβάνει την µακροσκοπική εργοταξιακή

περιγραφή και τον τελικό χαρακτηρισµό µε βάση τα διαθέσιµα εργαστηριακά, γεωλογικά,
ορυκτολογικά κλπ. στοιχεία.
Σε όλες τις περιγραφές και τους χαρακτηρισµούς εδαφικών δειγµάτων θα πρέπει να
ακολουθείται ένα αναγνωρισµένο κύριο σύστηµα κατάταξης, όπως ενδεικτικά αναφέρεται το
ενιαίο σύστηµα κατάταξης (American Unified Soil Classification System).
(β)

Στην αρχή θα δίνεται µια περιγραφή που θα γίνεται στο εργοτάξιο και θα στηρίζεται

σε οπτική εξέταση και απλές εµπειρικές δοκιµές πεδίου. Στην εργοταξιακή περιγραφή θα
πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά µε τη φυσική κατάσταση, το χρώµα και τη µηχανική
συµπεριφορά κάθε δείγµατος.
Η οπτική περιγραφή των δειγµάτων βραχωδών σχηµατισµών θα περιλαµβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά και ειδικότερα αυτά που επηρεάζουν τις µηχανικές ιδιότητες του πετρώµατος
στο αντίστοιχο στρώµα.
Η οπτική περιγραφή µπορεί να γίνει µε απλά και εύκολα µέσα (µεγεθυντικός φακός,
γεωλογικό σφυρί, αραιωµένο HCI κλπ.) και ειδικότερα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

(1)

Γεωλογικά και στρωµατογραφικά χαρακτηριστικά.

(2)

Πετρογραφικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά.

(3)

Γεωµετρικά στοιχεία και ιδιότητες επιφανειών ασυνέχειας (στρώση, σχιστότητα,

διακλάσεις, ρηγµατώσεις κ.α.).
(4)

Τυχόν

ενδείξεις

επιπέδων

διάτµησης,

γραµµών

προστριβής

ή

τεκτονικής

ρηγµάτωσης.
(5)

-

Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά όπου αυτό είναι δυνατόν όπως

Χρώµα

-

Ιστός - Υφή

-

∆οµή (σχήµα κόκκων, µέγεθος, διαβάθµιση, προσανατολισµός, ορυκτολογική

σύσταση).
(6)

Βαθµός εξαλλοίωσης ή αποσάθρωσης.

(7)

Σκληρότητα και αντοχή (π.χ. θραύεται µόνο µε ισχυρή κρούση σφύρας, σκληρό σαν

οπτόπλινθος, θρυµµατίζεται µε σύνθλιψη µεταξύ των δακτύλων κλπ).
(8)

Ποσοστό πυρηνοληψίας και κατάλληλη αιτιολόγηση στις περιπτώσεις που το

ποσοστό είναι χαµηλό.
(9)

Μέτρηση δείκτη ποιότητας πετρώµατος RQD στους βραχώδεις σχηµατισµούς.

Είναι σηµαντικό, η περιγραφή που δίνεται κάθε φορά, να παρουσιάζει όχι µόνο τα
χαρακτηριστικά των δειγµάτων, αλλά κυρίως τα χαρακτηριστικά των στρωµάτων στην
πραγµατική τους κατάσταση. Για το λόγο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιρροή της
τεχνικής που χρησιµοποιήθηκε για τη γεώτρηση και η κατάσταση του εξοπλισµού
(δειγµατολήπτης, στεφάνη κλπ), ιδιαίτερα στην περίπτωση µαλακών πετρωµάτων που
εύκολα αποσυντίθενται ή ρηγµατώνονται.
(γ)

Η περιγραφή θα επαληθεύεται στη συνέχεια και θα διορθώνεται, σύµφωνα µε τα

αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών, ώστε να αποτελέσει τον τελικό χαρακτηρισµό
των δειγµάτων του εδάφους ή του πετρώµατος.
(ii) Τοµές γεωτρήσεων (logs)
Τα διαγράµµατα των γεωτρήσεων θα συντάσσονται σε κλίµακα κατά κανόνα 1:100 και θα
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία :
1)

Τίτλο έργου, τύπο µηχανήµατος και κοπτικών εργαλείων

2)

Θέση σηµείου γεώτρησης οριζοντιογραφικά (συντεταγµένες) και υψοµετρικά και

αριθµό γεώτρησης
3)

Ηµεροµηνία έναρξης και περάτωσης της γεώτρησης και κρατούσες καιρικές συνθήκες

4)

Συναντώµενα υλικά (φύση και στάθµη αυτών)

5)

Στάθµη αλλαγής σύστασης υλικών (µε σχετικό και απόλυτο υψόµετρο)

6)

Θέσεις και σήµανση ληφθέντων διαταραγµένων και αδιαταράκτων δειγµάτων

7)

Αριθµό κρούσεων δοκιµής SPT και διεισδύσεων ανά βήµα 15 εκ. του πρότυπου

δειγµατολήπτη, το βάθος αρχής και τέλους της δοκιµής, τον τύπο, το βάρος και το ύψος
ελεύθερης πτώσης της σφύρας και τον τρόπο επενέργειάς της (π.χ. ελεύθερη πτώση).
8)

Θέσεις δειγµατοληψίας πυρήνων, ποσοστό πυρήνος που απολαµβάνεται κάθε φορά

και αριθµό τεµαχίων που τα απαρτίζουν, το RQD και η συχνότητα ρηγµατώσεων.
9)

Πλήρη µακροσκοπική περιγραφή κάθε δείγµατος, όπως τούτο προαναφέρθηκε.

10)

Περιγραφή των ασυνεχειών (Φύση, προσανατολισµός, συχνότητα, τραχύτητα κλπ.).

11)

Στάθµη υπόγειου ορίζοντα όταν συναντηθεί για πρώτη φορά και µεταβολές της

στάθµης κατά τη διάρκεια της γεώτρησης και οπωσδήποτε καθηµερινά µε την έναρξη και τη
λήξη της εργασίας.
12)

Εισροές ή διαρροές υπόγειων υδάτων όπου αυτές παρατηρούνται.

13)

Απώλεια ύδατος γεώτρησης (ολική ή ποσοστό µερικής απώλειας) καθώς και τυχόν

µεταβολές πίεσης του ύδατος σε εναλλαγές στρωµάτων στα αντίστοιχα βάθη επανόδου του
ύδατος.
14)

Αποτελέσµατα δοκιµών διαπερατότητας (τιµές του συντελεστή διαπερατότητας) στα

αντίστοιχα βάθη.
15)

Ταχύτητα διάτρησης, τύπος στεφάνης, αριθµός στροφών ανά λεπτό, πίεση πάνω στη

στεφάνη και πίεση ύδατος αντίστοιχα.
16)

Τα διαγράµµατα των δοκιµών εισπίεσης στα αντίστοιχα βάθη (παροχή/πίεση/χρόνος).

17)

Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική µε τη συµπεριφορά της διατρητικής στήλης

(απότοµες πτώσεις, αντίσταση στην περιστροφή, είδος θορύβου διάτρησης κλπ.).

18)

•

Οποιαδήποτε παρατήρηση σχετική µε διακοπές και είδη βλαβών καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρήσιµη για την πληρέστερη και σαφέστερη
ερµηνεία των αποτελεσµάτων.

•

Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών
Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του υπεύθυνου για την εκτέλεση της γεώτρησης.

2.2 Ερευνητικά φρέατα και ορύγµατα
.(i)

Τα ερευνητικά φρέατα και τα ορύγµατα διανοίγονται µε µηχανικά µέσα ενώ η

δειγµατοληψία (διαταραγµένα ή αδιατάρακτα δείγµατα) γίνεται χειρωνακτικά. Απαραίτητη
θεωρείται η φωτογράφηση των παρειών καθώς και των υλικών εκσκαφής.
(ii)
των

Κάθε ερευνητικό φρέαρ ή όρυγµα τεκµηριώνεται µε διάγραµµα χαρτογράφηση όλων
παρειών

κλίµακας

1:100 που περιλαµβάνει όλες

µακροσκοπικές περιγραφές.
Ειδικότερα αναγράφονται τα ακόλουθα :

τις

εδαφικές στρώσεις

µε

-

Τίτλος έργου, ηµεροµηνία

-

Αριθµός φρέατος ή ορύγµατος

-

Συντεταγµένες ή χιλιοµετρική θέση και υψόµετρο επιφάνειας εδάφους

-

Πάχος φυτικών γαιών

-

Βάθος σε κάθε αλλαγή στρώσεως

-

Περιγραφή κάθε συναντώµενης στρώσης µε αναφορά στην πυκνότητα ή
συνεκτικότητα εάν πρόκειται για κοκκώδη ή χαλαρά εδάφη αντίστοιχα

-

Στάθµη φρεάτιου ορίζοντα

-

Τελικό βάθος

-

∆ειγµατοληψία (βάθος, πλήθος, είδος και ονοµασία, κωδικός δείγµατος)

(ii) Μέσα στα φρέατα µπορεί να εκτελεσθούν επιτόπου δοκιµές, όπως:

1.

∆οκιµή επί τόπου πυκνότητας

2.

∆οκιµή µικρού πενετροµέτρου (Pocket penetrometer)

3.

∆οκιµή µικρού πτερυγίου

4.

∆οκιµαστικές αντλήσεις

5.

∆οκιµή CBR

6.

∆οκιµαστική φόρτιση πλάκας

2.3 Ερευνητικές στοές
(i)

∆ιανοίγονται για τον καλύτερο προσδιορισµό των ιδιοτήτων των σχηµατισµών και τον

έλεγχο του τρόπου προσοµοίωσης για τη µελέτη προσωρινής και οριστικής επένδυσης
σήραγγας.
(ii)

Επιτρέπουν την εκτέλεση δοκιµών µεγάλης κλίµακας σε χαρακτηριστικές θέσεις του

αδιατάρακτου πετρώµατος. Ως ελάχιστες διαστάσεις της διατοµής διάνοιξης, καθαρές µετά
την υποστήριξη λαµβάνεται πλάτος 1,50 m και ύψος 2,00 m. Στις θέσεις των δοκιµών
κατασκευάζονται πλευρικές διευρύνσεις (θάλαµοι) σε διαστάσεις που καθορίζονται από το
είδος της δοκιµής και τα χρησιµοποιούµενα µέσα.
(iii)

Κάθε ερευνητική στοά τεκµηριώνεται µε τη σχεδίαση διατοµών σε κάθε στάση και

αναπτυγµάτων παρειών κλίµακας τουλάχιστον 1:100 που περιλαµβάνει :

-

Τίτλος έργου, ηµεροµηνία

-

Αριθµός ερευνητικής στοάς

-

Λιθολογική περιγραφή συναντώµενων σχηµατισµών

-

Είδος και γεωµετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών ασυνέχειας, όπως διακλάσεις,
ρηγµατώσεις, ρήγµατα και ζώνες διάτµησης

-

Αριθµοί και χιλιοµετρικές θέσεις στάσεων

-

Τοιχεία συµπεριφοράς υπόγειων υδάτων

2.4 Επιφανειακές δειγµατοληψίες
Εκτελούνται σε διανοίξεις µε χειρωνακτικά µέσα και χρησιµοποιούνται κυρίως για τη λήψη
επιφανειακών αδιαταράκτων δειγµάτων καθώς και πυρήνων βράχων µε τη χρήση ειδικού
εξοπλισµού (π.χ. καροτιέρα).

2.5 ∆οκιµαστικά πεδία
(i)

Κατασκευάζονται

για

τον

πειραµατικό

προσδιορισµό

του

βέλτιστου

τρόπου

συµπύκνωσης και την εξακρίβωση της καταλληλότητας µηχανηµάτων και µεθόδων.
Προσδιορίζεται το πάχος της στρώσης, ο αριθµός διελεύσεων των συµπυκνωτών που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, η ποσότητα του νερού διαβροχής και η επιτυγχανόµενη
πυκνότητα (βαθµός συµπύκνωσης). Ο ελάχιστος αριθµός στρώσεων είναι τέσσερις (4) και ως
ελάχιστες διαστάσεις κάτοψης στην ανώτερη στάθµη στέψης ορίζονται οι εξής:

•

Πλάτος µεγαλύτερο του 3Β

•

Μήκος µεγαλύτερο του (8÷10)*L

όπου Β και L είναι το πλάτος και το µήκος του χρησιµοποιούµενου συµπυκνωτή.
(ii)
µελέτης

∆οκιµαστικά επιχώµατα είναι επίσης δυνατόν να κατασκευάζονται κατά το στάδιο της
ως

επιφόρτιση

του

υπεδάφους

για

την

τεκµηρίωση

των

παραµέτρων

παραµορφωσιµότητας, της χρονικής εξέλιξης των καθιζήσεων, καθώς και για την εκτίµηση
της αντοχής του. Οι διαστάσεις αυτών των επιχωµάτων θα ορίζονται από την αντίστοιχη
γεωτεχνική µελέτη.

2.6 Επί τόπου δοκιµές
Οι επί τόπου δοκιµές είναι συχνά ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος προσδιορισµού µηχανικών
ιδιοτήτων των υπεδαφικών υλικών και σε µερικές περιπτώσεις ο πλέον ενδεδειγµένος
µοναδικός τρόπος απόκτησης αξιόπιστων µετρήσεων.

2.6.1 ∆οκιµές Πρότυπης ∆ιείσδυσης (SPT)
(i)

Κατά τη δοκιµή αυτή µετράται ο αριθµός των κρούσεων που απαιτείται για τη

διείσδυση του τυποποιηµενου δειγµατολήπτη Terzaghi κατά τρία διαδοχικά στάδια των 15 εκ.
όπως προδιαγράφεται στις Ε106-86 παρ. 8 και ASTM D1586-99 και ως αριθµός Ν θα
λαµβάνεται το άθροισµα των δύο τελευταίων σταδίων διείσδυσης.
(ii)

Ο αριθµός Ν έχει εµπειρικά συσχετισθεί µε την επιδεκτικότητα σε ρευστοποίηση κάτω

από σεισµικά φορτία ενώ είναι απολύτως χρήσιµος και για τη σχεδίαση πασσάλων. Ο
αριθµός Ν χρησιµοποιείται επίσης για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας έναντι θραύσης
των εδαφών.
(iii)

Σε περιπτώσεις αµµοχαλικωδών εδαφών ή αποσαθρωµένου/κατακερµατισµένου

βράχου συνιστάται η αντικατάσταση του δειγµατολήπτη µε κώνο.

2.6.2 Πενετροµετρήσεις
(i) Στατική πενετροµέτρηση (CPT)
Τυποποιηµένη δοκιµή η οποία παρέχει κυρίως διαγράµµατα µεταβολής της αντοχής του
εδάφους, συναρτήσει του βάθους, κατά τη διείσδυση προτύπου κώνου. Ο τύπος του κώνου
καθορίζει την αποτελεσµατικότητα της δοκιµής και

υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ

µηχανικού κώνου (Oλλανδικός κώνος όπως περιγράφεται από την προδιαγραφή Ε106-80,
παρ. 9), ηλεκτρικού κώνου (για την παράλληλη µέτρηση της πιέσεως πόρων) και πιεζοκώνου
(για τον επιπλέον προσδιορισµό δυναµικών παραµέτρων του υπεδάφους).
(ii)

∆υναµική πενετροµέτρηση

∆ιείσδυση στο έδαφος πρότυπου κώνου προκαλούµενη από κρούσεις βάρους, το οποίο
πέφτει από προδιαγεγραµµένο ύψος. Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν τη σύνταξη
διαγράµµατος αριθµού κρούσεων (για ορισµένο βάθος διείσδυσης) σε συνάρτηση µε το
βάθος. ∆εν λαµβάνεται δείγµα του εδάφους.
Οι παραπάνω δοκιµές παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη στρωµατογραφία του
εδάφους, επιτρέπουν προκαταρκτικές εκτιµήσεις των γεωτεχνικών ιδιοτήτων, εκτιµήσεις
κινδύνου ρευστοποίησης και εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 9,
ASTM D 5778-95 και ΑSTM D 3441-98.

2.6.3 Επί τόπου δοκιµές πτερυγίου
Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται µέσα σε γεωτρήσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86
παρ. 10 και ASTM D 2573-94 και χρησιµεύουν για την εκτίµηση της διατµητικής αντοχής
µαλακών ευαίσθητων αργίλων.

2.6.4 ∆οκιµές υδατοπερατότητας εντός γεωτρήσεων
Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 6 και ASTM
D2434-68 και χρησιµεύουν για την εκτίµηση της υδατοπερατότητας των εδαφικών στρώσεων.
Περιλαµβάνουν τις ακόλουθες µεθόδους :
- ∆οκιµή Lefranc
- ∆οκιµή Maag
- ∆οκιµή εισπίεσης Lugeon

2.6.5 ∆οκιµές εισπίεσης ενεµάτων
(i)

Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται µε την ίδια µεθοδολογία και σε συνέχεια των δοκιµών

εισπίεσης Lugeon και χρησιµεύουν για την εκτίµηση της απορροφητικότητας ενεµάτων µε
διάφορες αναλογίες τσιµέντου/νερού από το περιβάλλον έδαφος.
(ii)

Οι αναλογίες των ενεµάτων, οι πιέσεις, οι απορροφήσεις, τυχόν επιφανειακές

αναπηδήσεις ενέµατος πρέπει να καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια.

2.6.6 ∆οκιµές αντλήσεως
Οι δοκιµές αυτές εκτελούνται µε τη βοήθεια ενός φρεατίου αντλήσεως ή υδρογεώτρησης και
γεωτρήσεων δορυφόρων σύµφωνα µε την προδιαγραφή Ε106– 86 παρ. 7. Στόχος τους είναι
η εκτίµηση της διαπερατότητας και των κρίσιµων υδραυλικών δεδοµένων.

2.6.7 Πρεσιοµετρήσεις
(i)

Κατά τις δοκιµές αυτές επιβάλλεται η µέγιστη δυνατή πίεση µέχρι τη θραύση του

εδάφους ή του ασθενούς βράχου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 11, Ε102-84
παρ. 4 και ASTM D 4719-00.

2.6.8 ∆οκιµές προσδιορισµού πυκνότητας
(i)

Οι δοκιµές αυτές προσδιορίζουν επί τόπου την πυκνότητα εδαφών σε φυσική

κατάσταση ή ύστερα από συµπύκνωση σε επιχώµατα.
(ii)

Περιλαµβάνουν τις ακόλουθες µεθόδους :

-

Μέθοδος διαταραγµένου και µέθοδος αδιαταράκτου δείγµατος σύµφωνα µε τις

προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 1 και AASHTO T147-54, ASTM D 2937-94.
-

Μέθοδος ισοδύναµου όγκου άµµου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 2,

AASHTO T191-61, ASTM D 1556-00, ASTM D 4914-99.
-

Μέθοδος ισοδύναµου όγκου υδάτων σε ερευνητικό φρέαρ, σύµφωνα µε την

προδιαγραφή ASTM D 5030-89 (1994) e1 για αδροµερή εδαφικά υλικά.
-

Μέθοδος Sleeve σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 4564-93 για λεπτά χαλίκια.

-

Πυρηνικές µέθοδοι σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 2922 – 96 e1.

2.6.9 ∆οκιµές CBR
Οι δοκιµές αυτές προσδιορίζουν τον Καλλιφορνιακό Λόγο φέρουσας ικανότητας (CBR) επί
τόπου του έργου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 3, AASHTO T193-72 και
ASTM D 4429-93.

2.6.10
(i)

∆οκιµαστικές φορτίσεις

∆οκιµαστικές φορτίσεις θα γίνονται σε εδάφη ή µαλακά πετρώµατα αλλά λόγω του

σηµαντικού κόστους αυτών των δοκιµών θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια των γεωτεχνικών
µελετών εφαρµογής στη φάση κατασκευής ενώ ένα µικρό τµήµα αυτών µπορούν να
εκτελούνται και στη φάση οριστικής γεωτεχνικής µελέτης.
(ii)

Περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους :

-

∆οκιµαστικές φορτίσεις πλάκας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές E106-86 παρ. 21,

Ε102-84 παρ. 3 και ASTM D 1194 – 72 .
-

∆οκιµαστικές

φορτίσεις

πασσάλου

ή

οµάδας

πασσάλων

προδιαγραφές Ε106-86 παρ. 23 ASTM D 11143-74 και Earth manual E-26.

σύµφωνα

µε

τις

2.6.11

∆οκιµές διεύρυνσης τοιχωµάτων γεώτρησης

Οι δοκιµές αυτές είναι µάλλον οι συνηθέστερες που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των επί
τόπου τάσεων σε βράχους. Εκτελούνται σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D4623-96.

2.6.12

Μετρήσεις σύγκλισης υπογείων ανοιγµάτων

Οι µετρήσεις σύγκλισης χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της µεταβολής των
διαστάσεων διατοµής σηράγγων, φρεατίων, γεωτρήσεων σε συνάρτηση µε το χρόνο και
εκτελούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ε102-84 παρ. 2 και ASTM D 4403-84 (1994).

2.6.13

∆οκιµές άµεσης διάτµησης σε βράχους

Οι δοκιµές αυτές είναι µεγάλης κλίµακας, κοπιώδεις και προτείνεται να εκτελούνται όταν
υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε τα διαθέσιµα στοιχεία διατµητικής αντοχής ή όταν µαλακές
συνεχόµενες στρώσεις εµπεριέχονται µέσα σε ισχυρά υλικά, κατά τις προδιαγραφές Ε102-84
παρ. 5 και ASTM D 4554 – 90 (1995).

2.6.14
Επι τόπου
CrossHole-DownHole

δοκιµές

εδαφοδυναµικής

τύπου

Εκπονούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM D4428, D4420M-84. Με τις δοκιµές
προσδιορίζονται οι παράµετροι δυναµικής συµπεριφοράς του εδάφους, όπως ο λόγος
Poisson vo, το µέτρο διάτµησης co και το µέτρο Young eo.

2.7 Εργαστηριακές ∆οκιµές
2.7.1 Επιλογή δειγµάτων και δοκιµών
(i)

Η επιλογή των δειγµάτων και ο τύπος των δοκιµών εξαρτάται από τις τοπικές

υπεδαφικές συνθήκες, το µέγεθος και είδος του έργου ή της κατασκευής. Γενικά οι δοκιµές
κατάταξης γίνονται σε διαταραγµένα ή ηµιδιαταραγµένα δείγµατα, προστατευµένα από τη
ξήρανση.
(ii)

Η κατανοµή των δοκιµών πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά. Εντός των πλαισίων

του προγράµµατος µία κατάλληλη διάταξη δοκιµών θα πρέπει να συνταχθεί τόσο κατά την
κατακόρυφη όσο και κατά την οριζόντια διεύθυνση, αποφεύγοντας τις δαπανηρές επικαλύψεις
πολύπλοκων δοκιµών.
(iii)

Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα καταρτίζεται πίνακας δοκιµών στον οποίο θα

παρουσιάζεται ο αριθµός της γεώτρησης, το βάθος, ο τύπος του δείγµατος, σύντοµη
περιγραφή και κενές στήλες για αναγραφή των αποτελεσµάτων των δοκιµών. Αφού γίνει η
αναγραφή των αποτελεσµάτων των δοκιµών και η αποσαφήνιση του γεωλογικού
προσοµοιώµατος, θα επιλέγονται τα δοκίµια για τις δοκιµές αντοχής και παραµόρφωσης. Θα
επιλέγεται επαρκής αριθµός δοκιµίων για κάθε δαφική/βραχώδη ενότητα, ώστε να είναι
δυνατός ο προσδιορισµός των αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών παραµέτρων.

2.7.2 ∆οκιµές κατάταξης
i.

Κοκκοµετρική ανάλυση µε κόσκινα και αραιόµετρο (υδραυλική ανάλυση)
σύµφωνα µε Ε 105-86 παρ. 7, 8, 9, AASHTO Τ27 και Τ86 - 88 και ASTM C13684.

ii.

Ορια ATTERBERG (όριο υδαρότητας και όριο πλαστικότητας) σύµφωνα µε Ε
105-86 παρ. 5,6 , AASHTO Τ89 - Τ90 και ASTM D4318-84.

iii. Ξερό και υγρό φαινόµενο βάρος σύµφωνα µε Ε 105-86 παρ.3 και AASHTO
Τ147.
iv. Φυσική υγρασία σύµφωνα µε Ε 105-86 παρ. 2 και ASTM D2216-90.
v.

Ειδικό βάρος σύµφωνα µε Ε 105-86 παρ. 4, AASHTO T100 - 85 και ASTM
D854.

vi. Προσδιορισµός οργανικών ουσιών σύµφωνα µε AASHTO T194-80.
vii. Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) σύµφωνα µε
ASTM D4373-84.
viii. Προσδιορισµός περιεκτικότητας σε θειϊκά άλατα και ιόντα, σύµφωνα µε ASTM C114.
ix. Προσδιορισµός της αντοχής έναντι αποσάθρωσης (Slaking test)

2.7.3 ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής
i.

∆οκιµές ανεµποδίστου θλίψεως κατά την Ε 105-86 παρ. 14, AASHTO T208 και
ASTM D2166.

ii.

∆οκιµές συµπιεσοµέτρου για τον προσδιορισµό του µέτρου συµπιέσεως µε
σύγχρονη µέτρηση του συντελεστή διαπερατότητας και της δυνατότητας για
διόγκωση σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 13, ASTM D2435-80 και AASHTO
T216.

iii. Τριαξονικές δοκιµές διατµήσεως ταχείες σε δοκίµια προστερεοποιηµένα στις
τάσεις θραύσεως, για τον προσδιορισµό των παραµέτρων της διατµητικής
αντοχής (CU) σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 16 - 5.2.2, AASHTO T236 και
ASTM D3080.
iv. Τριαξονικές δοκιµές διατµήσεως, ταχείες, χωρίς στερεοποίηση για τον
προσδιορισµό των παραµέτρων διατµητικής αντοχής σε συνθήκες ταχείας
επιβολής φορτίου (UU) σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 16 - 5.2.1, AASHTO
T236 και ASTM D3080.
v.

Τριαξονικές δοκιµές διατµήσεως και δοκιµές απευθείας διατµήσεως βραδείες,
αποστραγγιζόµενες, σε δοκίµια προστερεοποιηµένα στις τάσεις θραύσεως, για
τον προσδιορισµό των παραµέτρων παραµένουσας διατµητικής αντοχής (CD)
σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 16-5.2.2., ΑΑSHTO T236 και ASTM D3080.

vi. ∆οκιµές τριαξονικής θλίψης σε δοκίµια προφορτισµένα και στερεοποιηµένα στην
αντίστοιχη πλευρική τάση µε σύγχρονο µέτρηση της πίεσης πόρων (CUPP)
σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 15 - 6.2 και ASTM D2850-82.
vii. ∆οκιµές τριαξονικής θλίψης, ταχείες, χωρίς στερεοποίηση και αποστράγγιση
(UU), σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 15 - 6.1., ASTM D2850-82 και AASHTO
T234.
viii. ∆οκιµή συµπυκνώσεως τύπου PROCTOR (προσδιορισµός σχέσης υγρασίας
πυκνότητας εδαφών) σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 11, AASHTO T180 και
ASTM D1557 (απλή ή τροποποιηµένη).
ix. ∆οκιµές προσδιορισµού του δείκτη CBR (Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας
ικανότητας) σύµφωνα µε την Ε 105-86 παρ. 12, AASHTO T-193 και ASTM D1883.

2.7.4 ∆οκιµές Βραχοµηχανικής
i.

∆οκιµή προσδιορισµού σκληρότητας δειγµάτων πετρώµατος µε τη χρήση του
σφυριού SCHMIDT σύµφωνα µε την Ε 103-84

ii.

∆οκιµές προσδιορισµού του πορώδους και της πυκνότητας δειγµάτων
πετρώµατος µε την µέθοδο της ανώσεως και την χρήση συσκευής κενού
σύµφωνα µε την Ε 103-84 παρ. 3.

iii. ∆οκιµές προσδιορισµού της φυσικής υγρασίας δειγµάτων πετρώµατος σύµφωνα
µε την Ε 103-84 παρ. 1.
iv. ∆οκιµές ανεµπόδιστης θλίψης σε κυλινδρικά δοκίµια µε παράλληλη µέτρηση του
µέτρου ελαστικότητας και του δείκτη Poisson v σύµφωνα µε Ε 103-84 παρ. 4 και
ASTM D2938 - 86.
v.

∆οκιµές αµέσου διατµήσεως σε προδιαγεγραµµένες επιφάνειες ασυνεχειών
δοκιµίων ακανονίστου σχήµατος για τον προσδιορισµό των παραµέτρων
διατµητικής αντοχής των ασυνεχειών σύµφωνα µε ASTM D 5607 - 95.

vi. ∆οκιµές προσδιορισµού της αντοχής σε σηµειακή φόρτιση ακανονίστου
σχήµατος δοκιµίων (Point Load Test), σύµφωνα µε την Ε 103-84 παρ. 5.
vii. ∆οκιµή προσδιορισµού σκληρότητας δειγµάτων πετρώµατος µε τη χρήση του
σφυριού SCHMIDT σύµφωνα µε την Ε 103-84 παρ. 7.
viii. ∆οκιµές φορτίσεως κυλινδρικών δοκιµίων κατά γενέτειρα (Brasilian Test) για τον
υπολογισµό της εφελκυστικής αντοχής του πετρώµατος σύµφωνα µε ASTM
D2936 - 84.

2.7.5 ∆οκιµές αδρανών υλικών
Οταν απαιτείται η ίδρυση νέου λατοµείου θα εκτελούνται στις εντοπισµένες από τη γεωλογική
µελέτη θέσεις λατοµείων και κατ' ελάχιστον οι υποχρεωτικές δοκιµές του Πίνακα 3.1. Στον
Πίνακα 3.2. δίνονται οι ελάχιστες απαιτούµενες ποσότητες για έλεγχο. Ανάλογα µε τις

απαιτήσεις του Κυρίου του Εργου ενδεχοµένως να εκτελούνται και οι υπόλοιπες δοκιµές του
Πίνακα 3.1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

∆ΟΚΙΜΕΣ

Α∆ΡΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

∆ΟΚΙΜΗ/ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΚΥΡΑ

∆ΟΚΙΜΗ LOS ANGELES

ΧΑΛΙΚΙ

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ΡΥΖΑΚΙ

ΑΜΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ

---

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ

NAI

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ASTM C – 131
∆ΟΚΙΜΗ ΥΓΕΙΑΣ
ASTM C-88
∆ΟΚΙΜΗ

ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ

---

---

---

---

NAI

---

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

NAI

NAI

NAI

NAI

NAI

---

∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ

NAI

---

∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ

NAI

---

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΣ (ASR)
ASTM C – 289
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΕΙΡΑ ΚΟΣΚΙΝΩΝ DIN
ΕΙ∆ΙΚΑ

ΒΑΡΗ

&

Υ∆ΡΟ-

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ASTM C – 137
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ
(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ)
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΙΟΝΤΩΝ
DIN 4226 3.6.4.4.
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΙΪΚΩΝ
DIN 4226 3.6.4.3.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ

---

---

---

---

NAI

---

---

---

---

---

NAI

---

ASTM C – 40
ΚΟΚ/ΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟΥ
Ε 105 - 86 ∆ΟΚ. 9

∆ΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΩΝ

NAI

NAI

NAI

---

---

---

---

---

---

---

NAI

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΕΙ∆ΩΝ
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ ΑΜΜΟΥ
ASTM D – 2419

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ
∆ΟΚΙΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α∆ΡΑΝΩΝ
ΣΕ Kg
ΑΜΜΟΣ

ΓΑΡΜΠΙΛΙ

ΣΚΥΡΑ ή ΧΑΛΙΚΙΑ

20

30

30

Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles

---

30

30

Αντοχή σε αποσάθρωςη (υγεία)

10

20

30

Κοκκοµετρική ανάλυση
Ειδικό βάρος +Υδροαπορροφητικότητα
Ισοδύναµο άµµου

2.7.6 Χηµικές αναλύσεις εδαφών
Σε αντιπροσωπευτικά εδαφικά δείγµατα τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται εν ξηρώ και
αποφεύγοντας τη θέρµανση των δειγµάτων, θα πρέπει να

προσδιορίζονται τυπικά οι

ακόλουθες ιδιότητες :
- Ηλεκτρική αντίσταση κορεσµένου εδάφους
- Ποσοστό χλωριόντων και θειϊκών ενώσεων
- Ποσοστό ανθρακικών
- Περιεχόµενο οξυγόνου
- Τιµή ρΗ.
Τα

αποτελέσµατα

των

αναλύσεων

θα

χρησιµοποιούνται

για

την

εκτίµηση

της

διαβρωσιµότητας των εδαφών σε εγκιβωτισµένες κατασκευές, αγωγούς και δεξαµενές.

2.7.7 ∆οκιµές Εδαφοδυναµικής
-

∆οκιµές Συντονισµού µε δονούµενη στήλη σύµφωνα µε ASTM-D4015.

-

∆οκιµές ανακυκλικής φόρτισης που περιλαµβάνουν τρεις παραλλαγές, τριαξονική

συµπίεση (ASTM-D3999-91), απλή διάτµηση, και στρεπτική διάτµηση.
-

∆οκιµές δονούµενης τράπεζας.

3 Εκθεση
Ερευνών

Αποτελεσµάτων

Γεωτεχνικών

Οι γεωτεχνικές έρευνες που θα εκτελούνται στα πλαίσια ενός έργου, θα πρέπει να
τεκµηριώνονται και να παρουσιάζονται σε τεχνική έκθεση παρουσίασης που τυπικά θα
περιλαµβάνει τα ακόλουθα :
- Γεωλογικούς χάρτες, οι οποίοι θα προέρχονται από την αντίστοιχη γεωλογική µελέτη.
- Φύλλα καταγραφών-µητρώα (logs).
- Φύλλα επί τόπου δοκιµών
- Φύλλα εργαστηριακών δοκιµών
- Οριζοντιογραφία µε τις θέσεις ερευνών
- Αναπτύγµατα και άλλες ειδικές καταγραφές
- Έγχρωµες φωτογραφίες πυρήνων γεωτρήσεων ή άλλων ερευνητικών εκσκαφών.

4 Παρουσίαση
Γεωτεχνικών
Υπαίθρου και Εργαστηρίου

Ερευνών

Ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 της ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β
1221/1998) στην παράγραφο 1.2.2. του κεφαλαίου 1.

5 Εκθεση Γεωτεχνικής Αξιολόγησης
Ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2.2. του κεφαλαίου 1.

6 Έκθεση
Κοινής
Γεωλογικής
Γεωτεχνικής Αξιολόγησης

και

Θα συντάσσεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στους πίνακες του κεφαλαίου 1 και θα
έχει ως αντικείµενο το αναφερόµενο στην παράγραφο 1.2.3.του κεφαλαίου 1.
Επίσης θα συντάσσεται και σε τυχόν άλλες περιπτώσεις µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.

Χωµατουργικά Έργα
1.1

Γενικά

Με τον όρο «χωµατουργικά έργα» νοούνται στο παρόν κεφάλαιο τα έργα οδοποιΐας που
αναφέρονται σε ορύγµατα, επιχώµατα οπλισµένο έδαφος και τοίχοι οπλισµένου εδάφους και
σχεδιάζονται µε διάρκεια ζωής 50 ετών (εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά).
Η γεωτεχνική µελέτη χωµατουργικών έργων πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία που
αναφέρονται στον σχεδιασµό των πρανών ορυγµάτων και επιχωµάτων, στις συνθήκες
θεµελίωσης των επιχωµάτων, στον σχεδιασµό οπλισµένων γαιών και συνθηκών θεµελίωσής
τους καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον σχεδιασµό και χρησιµοποίηση δανειοθαλάµων και
λατοµείων.
Τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων πρέπει να µελετώνται έτσι ώστε να συµµορφώνονται
όσο το δυνατό περισσότερο µε τους περιβαλλοντικούς όρους. Οταν από γεωµετρική άποψη
τούτο δεν είναι εφικτό και δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας, πρέπει
να εξετάζονται πρόσθετα µέτρα αντιστήριξης όπως αγκυρώσεις, οπλισµένο έδαφος ή
εναλλακτικές λύσεις τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης, σήραγγες µε εκσκαφή και
επανεπίχωση ή γέφυρες). Στις περιπτώσεις που τέτοια µέτρα δεν είναι πρακτικά από άποψη
δαπάνης, αισθητικής ή κατασκευαστικών δυσκολιών και φαίνεται επιθυµητή µια λύση
χωµατουργικών, η οποία δεν είναι σύµφωνη µε τους Περιβαλλοντικούς Ορους, τότε υπάρχει η
δυνατότητα να τίθεται θέµα εξαίρεσης από τους Περιβαλλοντικούς Ορους, µε έγγραφη
αναφορά προς την Υπηρεσία ή τον Κύριο του Εργου όπου θα παρουσιάζονται οι ενδεχόµενες
εναλλακτικές λύσεις.
Η µελέτη των χωµατουργικών έργων πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη της την αισθητική
εντύπωση. Θα πρέπει να συσχετίζεται µε τυχόν υφιστάµενες Οδηγίες ∆ιαµόρφωσης του
Τοπίου και να προβλέπει φύτευση και αποκατάσταση της φυτικής κάλυψης µε την αντίστοιχη
µεθοδολογία. Η χρήση κατάλληλων βιο-αποικοδοµήσιµων υλικών (π.χ. γιούτα) ή σε
περίπτωση που δεν θεωρούνται αποτελεσµατικά η χρήση άλλων γεωσυνθετικών υλικών για
τον έλεγχο της επιφανειακής διάβρωσης πρανών και τη διευκόλυνση της φυτικής ανάπτυξης
θεωρείται ως απολύτως δόκιµη µέθοδος και απαιτεί ειδική διαστασιολόγηση µε βάση στοιχεία
της υδραυλικής µελέτης.
Οπου δεν υπάρχει ισοζύγιο µεταξύ των ποσοτήτων εκσκαφών και επιχώσεων και χρειάζονται
δανειοθάλαµοι, λατοµεία ή χώροι µόνιµης εναπόθεσης χωµάτων (αποθεσιοθάλαµοι), ο
Μελετητής θα πρέπει να προσδιορίσει τους αντίστοιχους χώρους, να υπολογίσει τους
διαθέσιµους

όγκους

και

να

ελέγξει

τις

συνθήκες

διαµόρφωσης

πρανών

στους

αποθεσιοθαλάµους (π.χ. κατάλληλη µελέτη πρανών στην περίµετρο των αποθεσιοθαλάµων
για την επίτευξη ευστάθειας και τη διαµόρφωση του τοπίου).
Σχετικά µε τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα
µελετώνται ως προς την ευστάθειά τους όλα τα πρανή µε ύψος µεγαλύτερο ή ίσο των 10,0 m,
ενώ θα συντάσσονται επίσης υπολογισµοί και για µικρότερα ύψη πρανών όταν ειδικές
γεωτεχνικές συνθήκες το επιβάλλουν (ασταθή ή έρποντα εδάφη, υψηλός υπόγειος φρεάτιος
ορίζοντας, µαλακά εδάφη, πλησίον κατασκευές) ή όταν εµφανίζονται σε σηµαντικά µήκη της
χάραξης µε ύψη µικρότερα των 10,0 m (οπότε θα επιλέγονται γεωτεχνικά κρίσιµες διατοµές).
Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσεται ειδική παράγραφος µε γεωτεχνική επισκόπηση των προς
κατασκευή χωµατουργικών έργων στην οποία θα εντοπίζονται οι ευαίσθητες περιοχές, για τις
οποίες θα απαιτείται περαιτέρω τεκµηρίωση µε σύνταξη ειδικής γεωτεχνικής µελέτης προς
λήψη πρόσθετων πιθανών µέτρων.
Στην επιφάνεια της σκάφης των χωµατουργικών έργων θα ελέγχεται η πιθανή επίδραση του
υπόγειου φρεάτιου ορίζοντα και των πιέσεων πόρων ασυνεχειών της βραχόµαζας
(βραχυπρόθεσµες συνθήκες - µακροπρόθεσµες συνθήκες) και εφόσον είναι αναγκαίο θα
συντάσσεται ειδική µελέτη αντιµετώπισης προβληµάτων σχετικών µε την αποστράγγιση
υψηλών οριζόντων υπογείων υδάτων ή πηγών, ανάλογα µε την περίπτωση.

1.2. Ορύγµατα
1.2.1 Πρανή γαιωδών ορυγµάτων
1.2.1.1.

Γενικά - Μέγιστες κλίσεις

Οι όροι αυτής της παραγράφου αναφέρονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδεχόµενη
αστοχία περιορίζεται µόνο σε πρανή ορυγµάτων. Όπου η ενδεχόµενη επιφάνεια αστοχίας
διέρχεται κάτω από όλη την οδό, ισχύουν οι όροι για τις κατολισθήσεις εδαφών (βλ. Κεφάλαιο
4).
Γαιώδη ή γαιοηµιβραχώδη πρανή υψηλότερα από 10 µέτρα πρέπει να µελετώνται µε
υπολογισµό ευστάθειας σύµφωνα µε τις αρχές της παρ. 11.2 του DIN 4084, λαµβάνοντας
υπόψη ενδεχόµενες νεότερες βελτιώσεις σύνθετων µορφών αστοχίας. Τα γαιώδη πρανή
πρέπει να µελετώνται µε χρήση των αρχών των ενεργών τάσεων, λαµβανοµένων υπόψη των
δυσµενεστέρων δυνατών συνθηκών υπογείων υδάτων κατά τη διάρκεια ζωής. Η εκτίµηση της
µέγιστης (ανώτατης) στάθµης υπόγειου φρεάτιου ορίζοντα 50-ετίας θα γίνεται µε γεωλογικές υδρογεωλογικές εκτιµήσεις των στοιχείων της ευρύτερης περιοχής (εκτός εάν διατίθενται
στατιστικά υδρολογικά, υδραυλικά στοιχεία).
Η µελέτη των πρανών ορυγµάτων θα πρέπει να συνδυάζεται µε τη µελέτη αποστράγγισης για
να επιτυγχάνεται η πιο οικονοµική λύση (ενδεχοµένως και µε ειδική µελέτη καταβιβασµού
στάθµης).
Ανεξαρτήτως των αποτελεσµάτων των ελέγχων ευστάθειας των πρανών, δεν επιτρέπεται να
προτείνονται κλίσεις µεγαλύτερες του 1:1 (45°) για γαιοηµιβραχώδη ορύγµατα συνολικού
ύψους µεγαλύτερου των 10,0 m. Σε περίπτωση εφαρµογής επί µέρους αναβαθµών, τότε το
µέγιστο ύψος αναβαθµού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15,0 m (σε ειδικές περιπτώσεις µε
σηµαντική κατασκευαστική δυσχέρεια) και το ελάχιστο πλάτος βαθµίδας τίθεται 4,00 m.

1.1.1.1.1

Περιπτώσεις ελέγχου - ευστάθειας - Συντελεστές
ασφαλείας

Οι ελάχιστες απαιτούµενες περιπτώσεις ελέγχου ευστάθειας πρανών µε τους αντίστοιχους
ελάχιστους συντελεστές ασφαλείας συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1 που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΙΩ∆ΩΝ

ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
α/α Συνδυασµού

1

2

3

4

Σεισµός

Ν

Ν

Ο

Ο

Ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα 50 -ετίας

Ν

Ο

Ν

Ο

Απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας

∆εν απαιτείται έλεγχος

1,0

1,3

1,4

όπου :

Σεισµός
Ν

Σεισµός σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ, παραγρ. 5.4.

Ο

Οχι σεισµός.

Ανώτατη στάθµη υπογείου ορίζοντα 50-ετίας.
Ν

Προβλεπόµενη ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα 50-ετίας.

Ο

Προβλεπόµενη ετήσια ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα.

Για τους συνδυασµούς µε αύξοντες αριθµούς 2, 3 και 4 πρέπει πάντοτε να υπολογίζονται οι
γενικευµένοι συντελεστές ασφαλείας.
Σε περιπτώσεις ορυγµάτων µέσα από παλαιά κατολίσθηση µπορεί να εφαρµόζονται
εναλλακτικές µέθοδοι ανεκτών παραµορφώσεων, για φόρτιση µε σεισµό. Για προσωρινά
πρανή (εκτεθειµένα για περίοδο κάτω του ενός έτους) απαιτείται συντελεστής ασφαλείας
τουλάχιστον 1.1 χωρίς σεισµό και µε υπόγειο ορίζοντα συµφώνως προς παραδοχές της
γεωτεχνικής µελέτης.

1.2.2 Πρανή βραχωδών ορυγµάτων
1.2.2.1

Γενικά στοιχεία - ∆ιαµόρφωση

Βραχώδη πρανή υψηλότερα από 10 µέτρα πρέπει να µελετώνται σύµφωνα µε τις αρχές της
Βραχοµηχανικής, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών του υπόγειου νερού. Οι εκσκαφές
στο βράχο πρέπει να µελετώνται ώστε να είναι ασφαλείς έναντι συνολικής θραύσης, αλλά θα
είναι επιτρεπτές επιφανειακές θραύσεις των πρανών µεταξύ των οριζόντιων βαθµίδων. Επί
πλέον πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µη φθάνουν στο δρόµο καταπτώσεις
βραχωδών συντριµµάτων από το πρανές. Η γραµµή πρανούς, για τη µελέτη της συνολικής
θραύσης, θα ορίζεται από τη γραµµή που ενώνει το πίσω µέρος των οριζοντίων βαθµίδων. Η
µελέτη πρανών εκσκαφών σε βράχο πρέπει να εξετάζει τις επιπτώσεις της θραύσης ιδιαίτερα

σε θέσεις όπου, στη στέψη του πρανούς βρίσκονται ιδιοκτησίες ή σηµαντικές κατασκευές που
δεν είναι δυνατόν να µετακινηθούν.
Σε πολλές περιοχές οι τεκτονικές συνθήκες (η µορφή των ασυνεχειών του βράχου) διαφέρουν
σηµαντικά σε µικρές αποστάσεις και οι υπάρχουσες εκτεθειµένες επιφάνειες µπορεί να µην
είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών στο προτεινόµενο βραχώδες µέτωπο. Οι µελέτες
ευστάθειας βραχωδών πρανών είναι δυνατόν, σε πολλές περιπτώσεις, να χρειαστούν
τροποποίηση, στη φάση κατασκευής, όταν αποκαλυφθούν οι πραγµατικές συνθήκες. Σε
αυτές

τις

περιοχές, οι µελετητές

πρέπει να

προβλέψουν ώστε οι ανάδοχοι να

πραγµατοποιήσουν δοκιµαστικές εκσκαφές στην περιοχή του Εργου, στις οποίες να µπορεί
να µετρηθεί η µορφή των ασυνεχειών του βράχου, ώστε να υπάρχει αποτελεσµατικός έλεγχος
των µελετητικών παραδοχών πριν από την τελική διαµόρφωση του ορύγµατος κατά τη φάση
κατασκευής.
Μεταξύ των αναβαθµών σε ύψη που γενικά θα καθορίζονται από τους ισχύοντες
περιβαλλοντικούς όρους, πρέπει να εξασφαλίζονται οριζόντιες βαθµίδες πλάτους τουλάχιστον
4,0 m. Οπου χρειάζεται προσπελασιµότητα κατά µήκος των οριζόντιων βαθµίδων για λόγους
παρακολούθησης και συντήρησης (π.χ. εκεί που τοποθετήθηκαν αγκύρια βράχου σε µια
οριζόντια βαθµίδα), πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Σε άλλες
θέσεις οι οριζόντιες βαθµίδες θα χρησιµοποιούνται για την ενδεχόµενη αναχαίτιση βραχωδών
καταπτώσεων και για την υποβοήθηση της ανάπτυξης φυτών για λόγους διαµόρφωσης
τοπίου, ενώ το πλάτος πρέπει να είναι σύµφωνο τόσο µε τις απαιτήσεις για συνολική
ευστάθεια, όσο και για οριακή ευστάθεια του πρανούς µεταξύ των οριζόντιων βαθµίδων.

1.2.2.2.

Ελεγχοι ευστάθειας - Συντελεστής Ασφαλείας

Η µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται για τον υπολογισµό της ευστάθειας βραχωδών
πρανών ορυγµάτων σε κάθε θέση (διατοµή) ελέγχου είναι η παρακάτω:
Βαθµονόµηση - κατάταξη βραχόµαζας µε κάποια από τις διεθνώς ισχύουσες θεωρήσεις
(RMR, GSI, σύστηµα Q κλπ) και εκτίµηση των χαρακτηριστικών παραµέτρων διατµητικής
αντοχής και ελαστικότητας της βραχόµαζας.
Εκτίµηση µοντέλου δυνητικών ολισθήσεων που θα προκύπτει από την αντίστοιχη γεωλογική
µελέτη µε βάση τα τεκτονικά διαγράµµατα ασυνεχειών της υπό έλεγχο περιοχής (µέθοδος
Schmidt).
Εκτίµηση της διατµητικής αντοχής των ασυνεχειών είτε από δοκιµές πεδίου είτε από
κατάλληλες εργαστηριακές δοκιµές.
Οι υπολογισµοί ευστάθειας των βραχωδών πρανών ορυγµάτων θα συντάσσονται είτε για
στατική είτε για σεισµική φόρτιση και ανάλογα µε τις υποδείξεις του µοντέλου δυνητικών
ολισθήσεων έναντι :
α.

Σύνθετης µορφής ολίσθησης (πολυγωνική θραύσης) µε την παραδοχή σχηµατισµού
εφελκυστικής ρωγµής πίσω από το µέτωπο του πρανούς µε τη χρήση των παραµέτρων
διατµητικής αντοχής που προεκτιµήθηκαν (ταξινοµήσεις, εργαστηριακές δοκιµές κλπ).

β.

Επίπεδης ολίσθησης πάνω σε καθορισµένη οικογένεια επιφανειών ασυνέχειας.

γ.

Σφηνοειδούς ολίσθησης (π.χ. µε την µέθοδο ανάλυσης τετραεδρικής σφήνας κατά Hoek
- Bray).

Η επίδραση της αύξησης υδροστατικής πίεσης των ασυνεχειών της βραχόµαζας πρέπει να
ελέγχεται

έως

το επίπεδο της καθοριζόµενης ως «Ανώτατη Πίεση 50-ετίας» µε

υδρογεωλογικά κριτήρια, ή έως το επίπεδο θεωρητικής κατάστασης κορεσµού των
ασυνεχειών (περίπτωση σφηνοειδούς ολίσθησης).
Ο Αντισεισµικός έλεγχος θα γίνεται µε την «ψευδοστατική» µέθοδο µε την επιβολή της
αντίστοιχης οριζόντιας σεισµικής δύναµης στην εξωτερική επιφάνεια του πρανούς, ανάλογα
µε τον συντελεστή σεισµικότητας αΗ της περιοχής ελέγχου.
Οι υπολογισµοί ευστάθειας των πρανών σε βραχώδη ορύγµατα θα γίνονται για 2
περιπτώσεις, έναντι αστοχίας του συνολικού πρανούς (βλ. συντελεστή ασφαλείας Πίνακα 4.2)
και έναντι αστοχίας µεµονωµένου αναβαθµού µεταξύ 2 οριζόντιων βαθµίδων (βλ. συντελεστή
ασφαλείας Πίνακα 4.3).

(Α) Περίπτωση
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ

ΠΡΑΝΩΝ

-

ΘΡΑΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ
α/α Συνδυασµού

1

2

3

4

Σεισµός

Ν

Ν

Ο

Ο

Ανώτατη πίεση πόρων ασυνεχειών 50 -ετίας

Ν

Ο

Ν

Ο

Απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας

-

1,0

1,2

1,3

όπου :

Σεισµός
Ν

Σεισµός σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ, παραγρ. 5.4.

Ο

Οχι σεισµός.

Ανώτατη στάθµη υπογείου ορίζοντα 50-ετίας.
Ν

Προβλεπόµενη ανώτατη πίεση πόρων ασυνεχειών 50-ετίας (κορεσµός ασυνεχειών)

Ο

Προβλεπόµενη ετήσια ανώτατη πίεση πόρων ασυνεχειών.

Σε περιπτώσεις ορυγµάτων µέσα από παλαιά κατολίσθηση µπορεί να εφαρµόζονται
εναλλακτικές µέθοδοι ανεκτών παραµορφώσεων, για φόρτιση µε σεισµό. Για προσωρινά
πρανή (εκτεθειµένα για περίοδο κάτω του ενός έτους) απαιτείται συντελεστής ασφαλείας
τουλάχιστον 1.1 χωρίς σεισµό και µε υπόγειο ορίζοντα συµφώνως προς παραδοχές της
γεωτεχνικής µελέτης.

(Β) Περίπτωση
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΡΑΝΗ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ

α/α Συνδυασµού

1

2

3

4

Σεισµός

Ν

Ν

Ο

Ο

Ετήσια ανώτατη πίεση πόρων ασυνεχειών

Ν

Ο

Ν

Ο

Απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας

-

-

1,1

1,2

Για προσωρινά βραχώδη πρανή µεταξύ βαθµίδων απαιτείται συντελεστής ασφαλείας 1.05
χωρίς σεισµό και µε υπόγεια ορίζοντα σύµφωνα µε παραδοχές γεωτεχνικής µελέτης.
όπου :

Σεισµός
Ν

Σεισµός σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ, παραγρ. 5.4.

Ο

Οχι σεισµός.

Ετήσια ανώτατη στάθµη υπογείου ορίζοντα
Ν

Προβλεπόµενη ετήσια ανώτατη πίεση πόρων ασυνεχειών

Ο

Χωρίς πίεση πόρων

1.2.2.3
•

Αναχαίτιση καταπτώσεων

Στα βραχώδη ορύγµατα ύψους Η > 5,0 m µε κλίση πρανών (ύψος/ βάση) υ:β >=1:1
και ανάλογα µε την κατάσταση της βραχοµάζας (προσανατολισµός ασυνεχειών,
αποσάθρωση-διάβρωση κτλ.) θα προβλέπεται βραχοπαγίδα υπό διάφορες µορφές
(ζώνη άρσης καταπτώσεων, τάφρος αναχαίτησης, ζώνη και τοίχος/φράχτης κλπ.)
στην οποία θα παγιδεύονται τα προϊόντα κατάπτωσης µεµονωµένων λίθων από την
επιφάνεια του πρανούς και τυχόν από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους ανάντη
της οφρύος του πρανούς.
Σε περιπτώσεις που δεν εκτελούνται ειδικές αναλύσεις «κατάπτωσης βραχωδών
τεµάχων» ο τύπος και οι διαστάσεις της βραχοπαγίδας µπορούν να ορίζονται µε
βάση

εµπειρικές

µεθόδους

όπως

το

νοµογράφηµα

του

Whiteside

(1986).

Επισηµαίνεται ότι εφόσον προηγούνται ειδικοί έλεγχοι «κατάπτωσης βραχωδών
τεµαχών» (π.χ. µε την χρήση λογισµικού προγράµµατος τύπου Rockfall ή άλλου
ισοδύναµου), ο τύπος και οι διαστάσεις των µέτρων προστασίας θα προκύπτουν από
την παραπάνω ανάλυση.
Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η κατασκευή βραχοπαγίδας µε τις
απαιτούµενες διαστάσεις είναι δυνατή και η υιοθέτηση πρόσθετων µέτρων
προστασίας όπως π.χ. ηλώσεις, δίχτυα προστασίας, φράχτης στο φρύδι του
πρανούς.
•

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω έρχονται σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στις
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευής έργων και µελετών καθώς και στις
ΟΜΟΕ υπερισχύουν τα προβλεπόµενα στις προδιαγραφές και στις ΟΜΟΕ.

1.2.3 Υλικά εκσκαφής - Καταλληλότητα - Ταξινόµηση
Κατά τη γεωτεχνική µελέτη πρέπει να προσδιορίζεται η ποιότητα των υλικών εκσκαφής των
γαιωδών ή γαιοηµιβραχωδών πρανών των ορυγµάτων (των βραχωδών προϊόντων
εκσκαφών θεωρουµένων ως «κατάλληλων υπό προϋποθέσεις κοκκοµετρικής διαβάθµισης»)
για την επαναχρησιµοποίησή τους για την κατασκευή των επιχωµάτων σε άλλα σηµεία της
χάραξης. Προς τούτο προτείνεται να ακολουθείται αρχικά µία κατάταξη καταλληλότητας
υλικών µε βάση την κοκκοµετρική του διαβάθµιση και τα όρια συνεκτικότητας (κατάταξη
οδοποιΐας κατά AASHTO - Πίνακας 4.4) και εναλλακτικά µε την µέθοδο των κατηγοριών Ε
(πίνακας 4.5)
Σχετικά µε την καταλληλότητα εδαφικών υλικών για την κατασκευή επιχωµάτων υπερισχύουν
σε κάθε περίπτωση τα σχετικά προβλεπόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές
κατασκευής έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΟΚΚΩ∆ΕΣ

ΥΛΙΚΟΙΛΥΩ∆Η

(35% ή λιγότερο διερχόµενο από το Νο. 200)

-

(περισσότερο

ΑΡΓΙΛΙΚΑ
από

35%

ΥΛΙΚΑ
διερχόµενο

από το Νο. 200)

ΟΜΑ∆Α ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ….

A-3

A-1
A-1-a A-1-b

A-2

A-4

A-5

A-6

A-7

A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7

A-7-5 A-7-6

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ

επί

τοις

%

∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ
Νο. 10 ………………………

50 max.

Νο. 40 ………………………

30 max. 50 max. 51 min.

Νο. 200.……………………

15 max. 25 max. 15 max. 35 max. 35 max. 35 max. 35 max. 36 min.

36 min.

36 min.

36 min.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ

ΤΟ

ΚΟΣΚΙΝΟ Νο 40 :
ΟΡΙΟ Υ∆ΑΡΟΤΗΤΟΣ

40 max. 41 min.

40 max. 41 min.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 max.

N.P.

10 max. 10 max. 11 min.

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ

0

0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ

0

11 min.

4 max.

ΤΥΠΟΥ Bραχώδη κοµµάτια,Ιλυώδη ή Αργιλικά Χαλίκια και Αµµος

ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ λεπτά χαλίκια και
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

άµµος

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ έως ΚΑΛΑ

∆ιαδικασία Ταξινόµησης :

40 max. 41 min.

40 max. 41 min.

10 max. 10 max. 11 min.

11 min.(1)

8 max.

12 max. 16 max. 20 max.

Ιλυώδη

Αργιλικά

Εδαφικά Υλικά

Εδαφικά Υλικά

ΜΕΤΡΙΑ έως ΦΤΩΧΑ και AKATAΛΛΗΛΑ

Με τα διαθέσιµα αποτελέσµατα, προχωρούµε από αριστερά προς τα δεξιά στον
πίνακα και η σωστή οµάδα θα βρεθεί µε τη µέθοδο του αποκλεισµού. Η πρώτη
οµάδα από τα αριστερά, µέσα στην οποία τα αποτελέσµατα θα ταιριάζουν είναι η
σωστή ταξινόµηση.
(1)

Ο δείκτης πλαστικότητας της υποοµάδας Α-7-5 είναι ίσος ή µικρότερος του LL

µείον 30.
Ο δείκτης πλαστικότητας της υποοµάδας Α-7-6 είναι µεγαλύτερος του LL µείον
30.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

ΓΑΙΩ∆ΩΝ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Ε∆ΑΦΙΚΩΝ
(∆ΕΝ

ΥΛΙΚΩΝ

ΓΙΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΑΧΩ∆Η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΡΙΑ

Ε∆ΑΦΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ATTERBERG

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

CBR

∆ΙΟΓΚΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΚ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗ

Η%

Α%

ΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

≤ 30 > 20

~0

~0

ΑΡΙΣΤΟ

≤ 30 > 10

~0

~0

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

LL

≤ 40 > 5

≤ 2%

<1

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ

≤ 40 > 3

≤ 3%

<2

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ

∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΑΠO ΚΟΣΚΙΝΟ
#200

Ε4

Μέγιστος κόκκος ≤ 8 cm

≤ 25%

LL
PI ≤ 10

Ε3

Μέγιστος κόκκος ≤ 8 cm

≤ 25 %

LL
PI ≤ 10

Ε2

Μέγιστος κόκκος ≤ 10 cm

Ε1

Μέγιστος κόκκος ≤ 20 cm.

LL

Ποσοστό

PI ≤ 15

υλικού

περιεκτικότητα

≤ 35 %

µε
κόκκων

ή

µεταξύ 20 cm και 15 cm ≤
LL

25%

≤

65

PI (0,611-9)

Ε0

Υλικό που δεν ανήκει στις παραποάνω κατηγορίες

ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ ΥΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

LL

=

Οριο Υδαρότητας (Ε105-86 Μέθοδος)

PI

=

∆είκτης πλαστικότητας (Ε105-86 Μέθοδος 6)

#200

=

Κόσκινο µε άνοιγµα βροχίδας 0,074 mm

CBR

=

Καλιφορνιακός λόγος φερούσης ικανότητας (Ε105-86 Μέθοδος 11)

∆ΙΟΓΚΩΣΗ =

Προσδιορίζεται κατά το στάδιο της δοκιµής CBR

ΟΡΓΑΝΙΚΑ =

Κατά τη µέθοδο AASHTO T194

1.2.4 Εκσκαψιµότητα
Με το όρο «εκσκαψιµότητα» νοείται γενικά η δυνατότητα που παρέχει µια

συγκεκριµένη

περιοχή για την εκσκαφή της σε προκαθορισµένη έκταση και βάθος.
Τα κριτήρια που καθορίζουν την εκσκαψιµότητα µιας περιοχής είναι µόνον ποιοτικά αφού οι
επί µέρους επηρεάζοντες παράγοντες είναι γενικά µεταβλητοί και δεν προσδιορίζονται
αριθµητικά.
Η κατάταξη της εκσκαψιµότητας των εδαφών θα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
προδιαγραφές κατασκευής έργων.

1.3

Επιχώµατα

1.3.1 Θεµελιώσεις
Για τον έλεγχο των συνθηκών θεµελίωσης των επιχωµάτων θα καθορίζονται οι γεωτεχνικές
παράµετροι σχεδιασµού διατµητικής αντοχής και παραµορφωσιµότητας των επί µέρους
στρώσεων του υπεδάφους και θα γίνεται µια συντηρητική θεώρηση για τα υλικά του σώµατος
του αναχώµατος. Θα καθορίζονται οι συνθήκες των υπογείων υδάτων (µέγιστη στάθµη 50ετίας, µέγιστη ετήσια στάθµη) και θα προσδιορίζονται οι απαιτήσεις αποστράγγισης,
καταβιβασµού στάθµης, στρώσης στράγγισης στην διεπιφάνεια θεµελίωσης.
Για θεµελιώσεις επί του εδάφους, οι υπολογισµοί ευστάθειας (βραχυχρόνιας / µακροχρόνιας)
πρέπει να εξετάζουν επιφάνειες θραύσης που διέρχονται µέσα από το υλικό της θεµελίωσης.
Πρέπει να προσδιορίζεται το µέγεθος της µακροχρόνιας καθίζησης καθώς και ο απαιτούµενος
χρόνος εξέλιξης. Για επιχώµατα υψηλότερα από 10 µέτρα πρέπει επίσης να εξετάζεται η
συνίζηση του επιχώµατος και κυρίως η διαφορική συνίζηση µεταξύ του επιχώµατος και των
γειτονικών κατασκευών. Εκεί που ο απαιτούµενος χρόνος καθιζήσεων είναι πιθανόν να είναι
σηµαντικός σε σχέση µε τον προγραµµατισµό της εκτέλεσης του έργου, πρέπει να µελετώνται
µέθοδοι επιτάχυνσης της καθίζησης (π.χ. προφόρτιση, αποστράγγιση της θεµελίωσης). Εάν
δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό από τον Κύριο του Έργου ή το Μελετητή της Αποχέτευσης –
Αποστράγγισης και Οδοποιίας, προτείνεται η τιµή των 75χιλ ως επιτρεπόµενη παραµένουσα
καθίζηση. Οπου υπάρχουν πολύ µαλακά υλικά, πρέπει να εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές
λύσεις, εκτός από τις λύσεις αποµάκρυνσης και αντικατάστασής τους που γενικά αναφέρονται
στην βελτίωση του υπεδάφους θεµελίωσης.
Σε περίπτωση εδάφους θεµελίωσης που αποτελείται από χαλαρά κοκκώδη κορεσµένα υλικά
θα γίνεται έλεγχος σε ρευστοποίηση σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 8: Μέρος 5 και ΕΑΚ 2000.
Επιπλέον, θα υπολογίζεται το δυναµικό της ρευστοποίσησης (Iwasaki et al., 1982) έτσι ώστε
να ποσοτικοποιείται η σοβαρότητα του κινδύνου ρευστοποίησης και να εκτιµάται η
αναγκαιότητα σχεδιασµού κατάλληλων µέτρων.
Οπου το αρχικό έδαφος θεµελίωσης είναι επικλινές (έχει εγκάρσια κατωφερική κλίση σε
σχέση µε την οδό), πρέπει να εξετάζεται η υποστήριξη του ποδός του επιχώµατος [π.χ.
οπλισµένο έδαφος, τοίχοι βαρύτητας, τοίχοι µε συρµατοκιβώτια] για να περιοριστεί το ύψος
του επιχώµατος και να εµποδιστεί η ολίσθηση του επιχώµατος στο επικλινές φυσικό πρανές.
Τέτοιες κατασκευές πρέπει επίσης να µελετώνται για τον περιορισµό του ύψους των πρανών
ώστε να ανταποκριθούν στους Περιβαλλοντικούς Ορους.
Σε περίπτωση διαπλάτυνσης υπάρχοντος επιχώµατος, θα µελετάται η εφαρµογή εκσκαφών
µε βαθµιδωτό τρόπο µε την κατασκευή βαθµίδων αγκύρωσης, όπως τούτο προβλέπεται
επίσης σε φυσικά κεκλιµένα πρανή. Στις περιπτώσεις αυτές και για εγκάρσιες κλίσεις εδάφους
µεγαλύτερες του 20% θα µελετώνται επίσης βαθµίδες αγκύρωσης.

1.3.2. Πρανή επιχωµάτων
Ολα τα πρανή επιχωµάτων ύψους µεγαλύτερου από 10 m (καθώς και ορισµένες ειδικές
περιπτώσεις ανεξαρτήτως ύψους) θα µελετώνται µε υπολογισµό γενικευµένης και εσωτερικής
ευστάθειας. Το πρανές της εξωτερικής επιφάνειας των επιχωµάτων θα πρέπει να µελετάται

έτσι ώστε να είναι ευσταθές έναντι ολίσθησης µεγάλου βάθους, που διέρχεται από τη
θεµελίωση, ή ολίσθησης µικρού βάθους εντός του επιχώµατος. Στην επιφάνεια της οδού θα
εφαρµόζεται µια πρόσθετη κατακόρυφη φόρτιση 20 ΚPa, ενιαία κατανεµηµένη, η οποία θα
παριστά την φόρτιση κυκλοφορίας. Τα οπλισµένα πρανή επιχωµάτων πρέπει να εξετάζονται
ώστε το συνολικό ύψος του επιχώµατος να ανταποκρίνεται στους Περιβαλλοντικούς Ορους.
Τα οπλισµένα πρανή επιχωµάτων πρέπει να εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις του ΗΑ 68/94,
που εκδόθηκε από το Βρεττανικό Υπουργείο Μεταφορών.
Η ανάλυση ευστάθειας επιχωµάτων (σε συνδυασµό µε τον υπόγειο φρεάτιο ορίζοντα) πρέπει
να γίνεται για τις συνθήκες και τους συνδυασµούς φορτίσεων, τις παραµέτρους διατµητικής
αντοχής καθώς και τους ελάχιστους επιτρεπόµενους συντελεστές ασφαλείας που δίνονται
στον Πίνακα 4.7 που ακολουθεί. Ο συνδιασµός φόρτισης 3 θα πρέπει οπωσδήποτε να
ελέγχεται στις περιπτώσεις όπου το ανάχωµα είναι θεµελιωµένο πάνω σε επικλινές έδαφος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε∆ΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ

1

Βραχυπρόθεσµες στατικές

Αστράγγιστες

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συνθήκες 1,2

(συνεκτικά εδάφη)
2

Μακροπρόθεσµες µε σεισµό

Βελτιωµένη αστράγγιστη λόγω 1,0
στερεοποίησης

(συνεκτικά

εδάφη)
3

Μακροπρόθεσµες µε ανώτατη στάθµη Ενεργές παράµετροι αντοχής

1,3

υπόγειου ορίζοντα 50ετίας

1.3.3 Υλικά σώµατος επιχώµατος - Αντιδιαβρωτική προστασία
πρανών
Η µελέτη των επιχωµάτων πρέπει να περιλαµβάνει τον καθορισµό της ποιότητας των υλικών
που θα χρησιµοποιηθούν για το «θεµέλιο», το «σώµα» και την «στέψη» του επιχώµατος. Σε
ότι αφορά τα υλικά του «σώµατος» των επιχωµάτων, ισχύει η ταξινόµηση που υποδεικνύεται
στους Πίνακες 4.4 και 4.5 που προαναφέρθηκαν.
Τα κριτήρια καταλληλότητας των διαφόρων κατηγοριών καθορίζονται σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές κατασκευών.
Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται στην κατασκευή επιχωµάτων η χρήση οριακά
κατάλληλων υλικών των οµάδων Α-4, Α-5, Α-6 ή Α-7 και εναλλακτικά Εο αλλά µόνον µετά
από ειδική µελέτη διαµόρφωσης σώµατος επιχώµατος σε συνδυασµό µε επίλεκτα υλικά,
γεωσυνθετικά υλικά ή βελτίωσης ιδιοτήτων αργιλικών στρώσεων προς εξασφάλιση
ευσταθούς διατοµής.

Η αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών των επιχωµάτων πρέπει να µελετάται σε
συνδυασµό µε την µελέτη φύτευσης και να περιλαµβάνει έλεγχο της ταχύτητας απορροής
νερών στο πρανές σε σχέση µε την κοκκοµετρική διαβάθµιση των υλικών, τον συντελεστή
τραχύτητας και την απαίτηση σχεδιασµού χρήσης ειδικών βιο-αποικοδοµήσιµων υλικών (π.χ.
γιούτα) ή, σε περίπτωση που αυτά δεν θεωρούνται αποτελεσµατικά, άλλων γεωσυνθετικών
υλικών (π.χ. γεωκυψέλες, γεωπλέγµατα) µε παράλληλη υδροφύτευση.

1.4

Οπλισµένο έδαφος

1.4.1 Γενικά στοιχεία
Με την έννοια "οπλισµένο έδαφος" καθορίζονται σύµµικτες κατασκευές εδάφους - οπλισµού
που

περιλαµβάνουν

κατάλληλα

υλικά

επίχωσης,

ειδική

επένδυση

της

όψης

µε

προκατασκευασµένες πλάκες ή άλλο σύστηµα, ή ‘’φυτική’’ γη και οπλισµό από µεταλλικές ή
γεωσυνθετικές ράβδους, πλέγµατα, συρµατοκιβώτια, ήλους ή αγκύρια, ανάλογα µε τις
απαιτήσεις σχεδιασµού. Οι κατασκευές αυτές θα µελετώνται µε διάρκεια ζωής 120 ετών και
θα περιλαµβάνουν κατάλληλα συστήµατα περιοδικού ελέγχου. Εφόσον η εξωτερική παρειά
έχει κλίση µικρότερη ή ίση των 70° θεωρούνται ως "οπλισµένα επιχώµατα" ενώ για κλίσεις 70
< i ≤ 90° θεωρούνται ως "τοίχοι οπλισµένου εδάφους".
Σχετικά µε τις αρχές διαστασιολόγησης, τον οπλισµό και των θεµελίωση οπλισµένου εδάφους
ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΟΜΟΕ ‘’Τεύχος 10: Τεχνικά έργα ‘’ (Αριθ. Απόφασης έγκριση
∆ΜΕΟ/γ/ο/66/17-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε)

1.5

∆ανειοθάλαµοι

Ανάλογα µε τις απαιτήσεις χωµατισµών του υπό έλεγχο οδικού τµήµατος είναι δυνατόν να
απαιτείται δανειοληψία για την κατασκευή του σώµατος των επιχωµάτων καθώς και για την
προµήθεια επιλέκτων υλικών για τη στρώση εξυγείανσης, στρώση στράγγισης, στρώση
έδρασης οδοστρώµατος κλπ. Σε συνδυασµό µε τις προδιαγραφές των γεωλογικών εργασιών
καθορισµού και χαρτογράφησης του δανειοθαλάµου, στη γεωτεχνική µελέτη θα πρέπει να
παρέχονται τα ακόλουθα :
Εργαστηριακός έλεγχος και ταξινόµηση κατηγορίας υλικών ως προς την καταλληλότητά τους
για τις αντίστοιχες χρήσεις (π.χ. Πίνακες 4.4 και 4.5).
-

Προτάσεις για ειδική κατεργασία υλικών (π.χ. διαχωρισµός, πλύσιµο, κλπ)

προκειµένου να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ποιότητες για κάθε εξειδικευµένη χρήση.
-

1.6

Αναφορά σε εκτιµήσεις όγκων ανά κατηγορία υλικού.

Λατοµεία

Επιπροσθέτως προς τις υποδείξεις θέσεων λατοµείων (υπαρχόντων ή προς ίδρυση) από τη
γεωλογική µελέτη, σκοπός της γεωτεχνικής µελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας των
υλικών που διατίθενται (βλ. Πρόγραµµα Γεωτεχνικών) και η καταγραφή

της ηµερήσιας

δυνατότητας παραγωγής προς κάλυψη των αναγκών του έργου (αδρανή σκυροδέµατος,
αντιολισθηρά αδρανή, στρώση στράγγισης, υλικά τύπου 3Α κλπ.).

2

Κατολισθήσεις

2.1

Γενικά - Ελεγχοι

Για οποιοδήποτε τµήµα του έργου το οποίο διέρχεται ή απειλείται από υπάρχουσες
κατολισθήσεις θα εκτελείται ειδική µελέτη ευστάθειας περιοχής κατολίσθησης. Κατά την ειδική
αυτή µελέτη ευστάθειας της κατολίσθησης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα

ακόλουθα :

•

Ελεγχος συνολικής ευστάθειας στην κρίσιµη διεπιφάνεια ολίσθησης µε έλεγχο
των παραµέτρων παραµένουσας διατµητικής αντοχής.

•

Ελεγχος τοπικής αστάθειας στον πόδα της κατολίσθησης, όπου η πιθανή
διάβρωση από ροή νερού µπορεί να προκαλέσει υποσκαφή (µε απότοµη
κλίση) και να οδηγήσει σε κλιµακωτή διάβρωση προς τα ανάντη, µε
µεταγενέστερη εξέλιξη σε ολική αστάθεια.

•

Ελεγχος ευστάθειας που µπορεί να προκληθεί από φόρτιση ή αποφόρτιση
της κατολίσθησης από επιχώµατα, τεχνικά έργα και εκσκαφές για τη νέα
χάραξη.

•

Ελεγχος ευστάθειας που µπορεί να επιβαρύνει τεχνικά έργα ή ανάλογα να
επιβάλλει πλάγιες φορτίσεις σε αυτά.

•

Ελεγχος προσωρινής αστάθειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

•

Η ύπαρξη υπόγειου ύδατος παίζει καθοριστικό ρόλο και πρέπει να
υπολογίζεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις :

•

Τα υπόγεια νερά όπως µετρώνται στις γεωτεχνικές έρευνες.

•

Η επίδραση έργων διευθετήσεων ποταµών στη στάθµη των υδάτων κατά τη
διάρκεια πληµµυρών.

•

Κανονικές ετήσιες διακυµάνσεις, όπως µετρώνται από πιεζόµετρα ή
προβλέπονται βάσει εµπειρίας από παρόµοιες καταστάσεις.

•

Η ανώτατη στάθµη υπογείου ορίζοντα 50-ετίας, βάσει εµπειρίας
υδρογεωλογικών εκτιµήσεων.

•

Η επίδραση έργων αποστράγγισης και ελέγχου επιφανειακών υδάτων για την
ταπείνωση της στάθµης του υπογείου ορίζοντα στις παραπάνω περιπτώσεις.

•

Η αστοχία των έργων αποστράγγισης και ελέγχου επιφανειακών υδάτων.

2.2

και

Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων

Σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων ευστάθειας και των παρακολουθήσεων
εξέλιξης των φαινοµένων της κατολίσθησης, προβλέπεται η εκπόνηση ειδικών µελετών
αποκατάστασης των κατολισθητικών φαινοµένων οι οποίες θα αναφέρονται ενδεικτικά ( και
όχι περιοριστικά) στις ακόλουθες αρχές :

•

Αφαίρεση εδαφικών µαζών από το ανώτερο τµήµα της κατολίσθησης ή/και
τοποθέτηση αντιβάρου ποδός.

Ο σχεδιασµός των παραπάνω χωµατουργικών παρεµβάσεων στην υπό έλεγχο περιοχή για
την αναχαίτιση των κατολισθητικών φαινοµένων θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω
σηµαντικά γεγονότα :
-

Η αφαίρεση γαιών από το ανώτερο τµήµα µε τη µορφή αποφόρτισης θα γίνεται µε

τέτοια

µέθοδο

έτσι

ώστε

να

αποφεύγεται

οποιοσδήποτε

κίνδυνος

προοδευτικής

οπισθοχώρησης της κατολίσθησης προς την ανάντη περιοχή.
-

Η έδραση του επιχώµατος µε τη µορφή αντιβάρου ποδός θα πρέπει να γίνεται

κατόπιν ελέγχου των συνθηκών θεµελίωσής του έναντι υπέρβασης των επιτρεπόµενων
τάσεων, καθότι στην περιοχή αυτή ενδέχεται να εµφανίζεται ως στρώµα έδρασης ένας
µανδύας σηµαντικού πάχους από υλικά κατολίσθησης.

•

Ειδικά
Τεχνικά
Εργα
αναχαίτησης
της
κατολίσθησης
(π.χ.
πασσαλοδιαφράγµατα, οπλισµένες γαίες, τοίχοι από συρµατοκιβώτια κλπ).

Ο υπολογισµός των απαιτούµενων τεχνικών έργων αντιστήριξης θα πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς που διέπουν τη µελέτη της ανωδοµής των τεχνικών
έργων, εκτιµώντας τις ωθήσεις γαιών και τις παραµορφώσεις των δοµικών στοιχείων
αντιστήριξης τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας του έργου.

•

Καταβιβασµός - µείωση της αναπτυσσόµενης πίεσης πόρων στην κρίσιµη
διεπιφάνεια αστοχίας.

Ο σχεδιασµός του απαιτούµενου συστήµατος αποστράγγισης θα πρέπει να περιλαµβάνει
διαστασιολόγηση των παρακάτω αναφερόµενων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στοιχείων
αποστράγγισης :
Κουρτίνα από βαθειές αποστραγγιστικές κατακόρυφες γεωτρήσεις ανάντη της περιοχής µε
εκφόρτιση σε διαπερατό υπόβαθρο ή σε στραγγιστικές σήραγγες, επιφανειακές στραγγιστικές
τάφροι σε δίκτυο µορφής ψαροκόκκαλου, υδροµαστεύσεις µε δίκτυο από υδρογεωτρήσεις,
παραοριζόντιες αποστραγγιστικές διατρήσεις.

2.3

Συνδυασµοί φορτίσεων - Συντελεστές Ασφαλείας

Το άρθρο 12 του DIN 4084 και τα σχετικά άρθρα του ισχύοντος ΕΑΚ πρέπει να ερµηνεύονται
σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 4.8, ο οποίος καθορίζει και τους κατά περίπτωση
ελάχιστους απαιτούµενους συντελεστές ασφαλείας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
α/α Συνδυασµού

1

2

3

4

5

6

7

8

Σεισµός

Ν

Ν

Ν

Ν

Ο

Ο

Ο

Ο

Ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα 50-ετίας

Ν

Ν

Ο

Ο

Ν

Ν

Ο

Ο

Αστοχία αγωγών αποστράγγισης

Ν

Ο

Ο

Ν

Ν

Ο

Ο

Ν

3

2

1

Περίπτωση φόρτισης (DIN 1054, Αρθρο 2.2)

Απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας

-

-

1,0

-

1,2

1,3

1,4

-

όπου :

Σεισµός
Ν

Σεισµός σχεδιασµού σύµφωνα µε τον ΕΑΚ, παραγρ. 5.4.

Ο

Οχι σεισµός.

Ανώτατη στάθµη υπογείου ορίζοντα 50-ετίας
Ν

Προβλεπόµενη ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα 50-ετίας.

Ο

Προβλεπόµενη ετήσια ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα.

Αστοχία αγωγών αποστράγγισης
Ν

Οι αγωγοί αποστράγγισης δεν έχουν καµία επίδραση στην

ετήσια

ανώτατη

στάθµη υπόγειου ορίζοντα και στη στάθµη της 50-ετίας.
Ο

Οι αγωγοί αποστράγγισης επιτυγχάνουν το στόχο τους να ταπεινώσουν την ετήσια

ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα και τη στάθµη της 50-ετίας
Για τους συνδυασµούς α/α 3, 5, 6 και 7 πρέπει να υπολογίζονται πάντοτε συντελεστές
ασφαλείας. Ο συνδυασµός µε α/α 8 πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις που η
απαιτούµενη ταπείνωση της στάθµης του υπογείου ορίζοντα είναι µεγάλη.
Εναλλακτικά στην περίπτωση φορτίου σεισµού (α/α 3) µπορεί να εφαρµόζεται η µέθοδος των
ανεκτών παραµορφώσεων για αστοχία επί της προϋπάρχουσας επιφάνειας ολίσθησης.

2.4

Παράλληλα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα ισχύουν και τα προβλεπόµενα για την

µελέτη κατολισθήσεων στην ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β1221/98)

3

Θεµελιώσεις Τεχνικών Έργων

3.1

Κανονισµοί - Γενικές θεωρήσεις

Οι προτεινόµενες µεθοδολογίες θεµελίωσης της γεωτεχνικής µελέτης θα ακολουθούν τις
αρχές των κανονισµών DIN, βελτιωµένες µε νεότερες θεωρήσεις ή άλλες ισοδύναµες
µεθόδους για εξειδικευµένα θεµέλια. Ως γενικές θεωρήσεις των γεωτεχνικών µελετών θα
λαµβάνονται οι ακόλουθες :
α)

Οι προτεινόµενες θεµελιώσεις θα ελέγχονται, τόσο για άµεση φόρτιση όσο και για

µακροπρόθεσµες συνθήκες. Οι παράµετροι που µετρώνται σε σχέση µε τις ενεργές τάσεις θα
χρησιµοποιηθούν για τις µακροπρόθεσµες συνθήκες και ολικών τάσεων (ανάλογα και µε τον
τύπο του εδάφους) για βραχυχρόνιες συνθήκες φόρτισης.
β)

Ως «Ασφαλής Φέρουσα Τάση», ορίζεται η Οριακή Φέρουσα Ικανότητα διαιρούµενη µε

ένα συντελεστή ασφαλείας ίσο µε 3. Αν οι εκτιµήσεις καθιζήσεων δείξουν ότι η παραδοχή
αυτή είναι συντηρητική, τότε ο συντελεστής ασφαλείας µπορεί να µειωθεί στο 2,5.

Η παραπάνω τιµή θα ελέγχεται επίσης ως προς την συµβατότητά της µε τις υπολογιζόµενες
µακροπρόθεσµες καθιζήσεις, έτσι ώστε από την συναξιολόγηση των κριτηρίων φέρουσας
ικανότητας και καθιζήσεων να προκύπτει η «Επιτρεπόµενη Φέρουσα Τάση».
γ)

Οι άµεσες και µακροπρόθεσµες καθιζήσεις θα αξιολογούνται για όλα τα στοιχεία

θεµελίωσης των τεχνικών έργων. Οι αποδεκτές καθιζήσεις και διαφορικές καθιζήσεις θα
καθορίζονται γενικά από τον στατικό µελετητή ανάλογα µε το είδος και τα στοιχεία του φορέα
και θα χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα στη γεωτεχνική µελέτη πρότασης θεµελίωσης.
δ)

Όλες οι θεµελιώσεις θα πρέπει να αποδειχθεί ότι διαθέτουν αποδεκτή «Ασφαλή

Φέρουσα Τάση» και «Επιτρεπόµενη Φέρουσα Τάση»
ε)

Τα εδάφη για τα οποία, από τις ταχείες αστράγγιστες εργαστηριακές δοκιµές,

προκύπτει ότι έχουν γωνία τριβής φu αρκετά µεγαλύτερη του µηδενός (π.χ. µεγαλύτερη από 7
µοίρες), θα πρέπει να θεωρούνται ως ακόρεστα. Η τιµή cu που θα εφαρµόζεται στους
υπολογισµούς φέρουσας ικανότητας θα καθορίζεται από εργαστηριακές δοκιµές στην
κατάλληλη τιµή ορθής τάσης, και η τιµή φu δεν θα χρησιµοποιηθεί στους υπολογισµούς
στ)

Όπου οι φορτίσεις και η καθίζηση των επιχωµάτων πρόσβασης θα προκαλέσουν

πρόσθετη καθίζηση στις θεµελιώσεις των ακρόβαθρων,

πρόσθετα οριζόντια φορτία και

αρνητική τριβή στους πασσάλους, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στους υπολογισµούς
της µελέτης οι φάσεις κατασκευής επιχωµάτων-γέφυρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και όταν
αυτό είναι αποδεκτό σε σχέση µε το πρόγραµµα κατασκευής, τα επιχώµατα θα πρέπει να
κατασκευάζονται πριν τις θεµελιώσεις της γέφυρας αφήνοντας ένα διάστηµα στερεοποίησης
για να ελαχιστοποιηθούν τα παραπάνω φαινόµενα. Οι καθιζήσεις των θεµελίων της γέφυρας
είναι πιο κρίσιµες µετά την κατασκευή του φορέα της γέφυρας και, εποµένως, η κατασκευή θα
πρέπει να καθυστερήσει όσο είναι δυνατόν, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαφορική καθίζηση
ανάµεσα στα ακρόβαθρα και τα παρακείµενα βάθρα. Μπορεί, επίσης, να είναι απαραίτητο να
επιταχυνθεί η καθίζηση στερεοποίησης της θεµελίωσης του επιχώµατος .
ζ)

Όταν µία θεµελίωση βρίσκεται πάνω σε πρανές, η επίδραση που θα έχει το πρανές

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της ασφαλούς φέρουσας τάσης της
θεµελίωσης. Η γενική ευστάθεια του πρανούς και της θεµελίωσης υπό την επίδραση φορτίων
θα πρέπει να αναλυθεί µε συµβατικές κυκλικές και µη-κυκλικές µεθόδους, όπως προβλέπεται,
µε προβλεπόµενο ανώτατη στάθµη υπόγειου ορίζοντα 50-ετίας. Για τη γενική ευστάθεια
απαιτείται συντελεστής ασφάλειας τουλάχιστον 1.4.
η)

Σε περίπτωση εδάφους θεµελίωσης που αποτελείται από χαλαρά κοκκώδη

κορεσµένα υλικά θα γίνεται έλεγχος σε ρευστοποίηση σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 8: Μέρος
5 και ΕΑΚ 2000. Επιπλέον, θα υπολογίζεται το δυναµικό της ρευστοποίησης (π.χ. Iwasaki at
al., 1982) έτσι ώστε να ποσοτικοποιείται η σοβαρότητα του κινδύνου ρευστοποίησης και να
εκτιµάται η αναγκαιότητα σχεδιασµού κατάλληλων µέτρων.
θ)

Ολες οι προτεινόµενες µεθοδολογίες µελέτης θεµελίωσης τεχνικών έργων µπορούν

να βασίζονται σε επί τόπου δοκιµές εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής ή σε συνδυασµό
αυτών µε κατάλληλες εργαστηριακές δοκιµές. Οι κυριότερες επί τόπου δοκιµές που

επιτρέπουν διαστασιολόγηση θεµελιώσεων είναι ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) οι
ακόλουθες :

•

∆οκιµές Τυποποιηµένης ∆ιείσδυσης (SPT). Ως µέγιστη τιµή Ν για κοκκώδη
εδάφη θα λαµβάνεται η τιµή 50 και για βραχώδη η τιµή 100.

•

∆οκιµαστική φόρτιση εδαφών µε πλάκα.

•

∆οκιµαστική φόρτιση πασσάλου ή οµάδας πασσάλων.

•

∆οκιµή πενετροµέτρου.

•

∆οκιµή πρεσσιοµέτρου ή ντιλατοµέτρου.

•

∆οκιµή πτερυγίου.

Η κατά περίπτωση ακολουθούµενη µεθοδολογία αναφέρεται στις αντίστοιχες διεθνείς
βιβλιογραφικές αναφορές. Ο αριθµός και η συχνότητα των απαιτούµενων δοκιµών
αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση».

3.2

Πλευρικά φορτία στα Τεχνικά Έργα

Όπου η χάραξη περνά από περιοχές ασταθών εδαφών σε κεκλιµένες επιφάνειες, υπάρχει η
πιθανότητα µετακίνησης του εδάφους και εφαρµογής πλευρικών ωθήσεων στα τεχνικά έργα
µεγαλύτερων από τις ενεργές ή τις σε ηρεµία.
Στις περιπτώσεις αυτές, ο γεωτεχνικός µελετητής (εδαφοµηχανικός), σε στενή συνεργασία µε
τον στατικό µελετητή, θα καθορίσουν ποια προσέγγιση θα ακολουθηθεί:
α) Σταθεροποίηση του εδάφους για την πρόληψη πιέσεων που προκαλούνται από τη
µετακίνηση του εδάφους. Στην περίπτωση αυτή οι πιέσεις επί του τεχνικού έργου µπορούν να
ληφθούν από το DIN 4085.
β) Αποµόνωση της κατασκευής από το τµήµα του εδάφους στο οποίο αναµένεται να
εκδηλωθεί η µετακίνηση εδάφους, µε τη δηµιουργία κενού γύρω από την κατασκευή. Στη
περίπτωση αυτή το κενό θα µελετηθεί έτσι ώστε να µετακινείται µε το έδαφος . Οι πιέσεις στην
κατασκευή που διαµορφώνει το κενό µπορεί να ληφθούν από τον κανονισµό DIN 4085.
γ) Μελέτη της κατασκευής κατά τρόπον ώστε να συγκρατεί το έδαφος και να φέρει τα
προκύπτοντα φορτία. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προκύψουν πολύ µεγάλα φορτία και
να απαιτηθούν ειδικές τεχνικές µελέτης.
Η περίπτωση α µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τις περιπτώσεις β και γ για να
προσδώσουν πρόσθετη ασφάλεια στη µελέτη.

3.3

Επιφανειακές θεµελιώσεις

Κατά τη γεωτεχνική µελέτη η πρόταση εφαρµογής επιφανειακών θεµελιώσεων θα πρέπει να
συνοδεύεται από τους ελέγχους φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους, αναµενόµενων
άµεσων και χρόνιων καθιζήσεων (ολικών και διαφορικών) παράλληλα µε τον εκτιµώµενο
χρόνο εξέλιξής τους, ρευστοποίησης υπό ειδικές συνθήκες φόρτισης και καθορισµού των
παραµέτρων που απαιτούνται από την στατική µελέτη θεµελίωσης του τεχνικού έργου, όπως
του µέτρου ελαστικότητας, των ωθήσεων γαιών τόσο βραχυχρόνια όσο και µακροχρόνια

καθώς και την σεισµική επικινδυνότητα του εδάφους θεµελίωσης. Εάν προτείνεται βελτίωση
εδάφους θα πρέπει να περιλαµβάνονται και λεπτοµέρειες της µελέτης.

3.4

Βαθιές θεµελιώσεις

Κατά τη γεωτεχνική µελέτη η πρόταση εφαρµογής βαθιών θεµελιώσεων θα τεκµηριώνεται
κατ’ αρχήν µε την απόρριψη (για λόγους τεχνικούς, οικονοµικούς, κατασκευαστικούς ή
άλλους) της µεθόδου εφαρµογής επιφανειακών θεµελιώσεων στο υπό έλεγχο έργο. Στους
τεχνικούς λόγους περιλαµβάνεται µη εκπλήρωση των απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας,
καθιζήσεων, ρευστοποίησης ή άλλων. Η πρόταση εφαρµογής βαθιών θεµελιώσεων θα
πρέπει να συνοδεύεται από το είδος των πασσάλων, εκτίµηση του οριακού κατακόρυφου
φορτίου µεµονωµένου πασσάλου και οµάδας πασσάλων, του µέτρου ελαστικότητας και της
κατανοµής του, των πιθανών αρνητικών πλευρικών τριβών, του οριακού φορτίου εφελκυσµού
µεµονωµένου και οµάδας πασσάλων καθώς και τη σεισµική επικινδυνότητα της στρώσης
έδρασης των αιχµών των πασσάλων. Ο Μελετητής θα καθορίσει επίσης τον αριθµό των
πασσάλων που θα δοκιµασθούν και τις διαδικασίες που θα υιοθετηθούν.
Αντίστοιχα, η γεωτεχνική και γεωστατική διαστασιολόγηση βαθιών θεµελιώσεων µε
φρεατοθεµέλια αποτελεί επίσης ιδιαίτερο αντικείµενο γεωτεχνικής µελέτης παράλληλα µε τη
στατική µελέτη της ανωδοµής και του στοιχείου θεµελίωσης και είναι σε άµεση συνάρτηση µε
τη µεθοδολογία που διατίθεται για την κατασκευή τους, τα µηχανικά µέσα και µηχανήµατα
που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο κατασκευαστής, τις επιφανειακές συνθήκες καθώς και τον
διαθέσιµο χώρο που υπάρχουν.
Ο γεωτεχνικός σχεδιασµός και η γεωστατική διαστασιολόγηση φρεατοθεµελίων θα πρέπει να
περιλαµβάνει σε συνδυασµό µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία κατασκευής, τους ελέγχους
της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους στην αιχµή του στοιχείου θεµελίωσης, της
διατµητικής αντοχής και των τριβών που µπορούν να αναπτυχθούν στην περίµετρό του,
καθώς και την αντοχή του σε οριζόντιες δράσεις και ροπές έτσι ώστε να προκαλούνται
ανεκτές µετακινήσεις. Πρόσθετα επίσης στοιχεία της γεωτεχνικής µελέτης φρεατοθεµελίων
είναι οι γεωτεχνικοί έλεγχοι που αφορούν την εντατική και παραµορφωσιακή κατάσταση του
περιβάλλοντος εδάφους, την εκτίµηση των αναµενόµενων υποχωρήσεων, καθώς και τους
ελέγχους ευστάθειας, των τοιχωµάτων κατά την εκσκαφή και πριν τη σκυροδέτηση. Τέλος
απαραίτητος θεωρείται ο γεωτεχνικός έλεγχος του φυσικού πρανούς στην περιοχή που το
στοιχείο θεµελίωσης κατασκευάζεται σε µικρή απόσταση από αυτό και φαινοµένων
αποκόλλησης σφήνας θραύσης (block failure) από την συγκέντρωση υψηλών πιέσεων στο
υπέδαφος.

3.5

Ειδικές θεµελιώσεις

Πάσσαλοι µικρής διαµέτρου
Με τον όρο "πάσσαλοι µικρής διαµέτρου" νοούνται µικροί, προδιατρηόµενοι ενεσοπάσσαλοι
(ριζοπάσσαλοι, µικροπάσσαλοι) τελικής διαµέτρου 15 - 28 cm, έγχυτοι ή σύνθετοι, µε οπλισµό
από χάλυβα και ελικοειδείς συνδετήρες ή κατάλληλου τύπου σιδηροδοκό.
Κατά την γεωτεχνική µελέτη θα πρέπει να προσδιορίζεται η οριακή φέρουσα ικανότητα έναντι
θλίψεως και εφελκυσµού και η αντίστοιχη λειτουργίας µε την εφαρµογή των παρακάτω

συντελεστών ασφαλείας που προβλέπεται για τις αντίστοιχες περιπτώσεις φόρτισης 1 - 2 - 3
του DIN 1054 και είναι :
F = 2,0 Περίπτωση φόρτισης 1
F = 1,75

Περίπτωση φόρτισης 2

F=1,30 Περίπτωση φόρτισης 3 (κατά Ε39/99)
Ως πιθανή µέθοδος αναφέρεται η προβλεποµένη στο DIN 4128 και 1054 όπως και άλλες
δόκιµες µέθοδοι. Η επιτρεπόµενη φόρτιση πασσάλου µπορεί επίσης να καθορίζεται µε βάση
δοκιµαστικές φορτίσεις που θα εκτελούνται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1054 - Παράρτηµα
5.8, Νοέµβριος 1976, σε ποσοστό τουλάχιστον 3% του πλήθους των πασσάλων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται κατά την επιλογή της διαµέτρου των ριζοπασσάλων
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε η απαιτούµενη επικάλυψη του χρησιµοποιούµενου
οπλισµού σε σχέση µε την δραστικότητα του περιβάλλοντος εδάφους. Οι ελάχιστες
επικαλύψεις καλύπτονται από τον Πίνακα 1 του DIN 4128.

4
4.1

Αντιστηρίξεις
Γενικά

Οταν κατά τη γεωτεχνική µελέτη των χωµατουργικών έργων και λόγω γεωµετρίας σχεδιασµού
δεν εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος συντελεστής ασφαλείας έναντι ευστάθειας (εσωτερικής ή
συνολικής), πρέπει να µελετώνται πρόσθετα µέτρα αντιστήριξης όπως αγκυρώσεις, τεχνικά
έργα ή οπλισµένο έδαφος. ∆εδοµένου ότι τα θέµατα γεωτεχνικής µελέτης τόσο των τεχνικών
έργων ως προς τις συνθήκες θεµελίωσής τους όσο και του οπλισµένου εδάφους
αντιµετωπίζονται στα αντίστοιχα οικεία κεφάλαια του παρόντος τεύχους προδιαγραφών,
παρακάτω αναπτύσσονται και σχολιάζονται κυρίως τα θέµατα των αγκυρώσεων . Σχετικά µε
την µεθοδολογία αντιστήριξης µε τεχνικά έργα γίνεται µια πρόσθετη αναφορά σε ορισµένες
κρίσιµες γεωτεχνικές παραµέτρους που πρέπει να καθορίζονται από τη γεωτεχνική µελέτη
για τη σύνταξη της στατικής µελέτης του τεχνικού έργου αντιστήριξης .

4.2

Αγκυρώσεις

Με τον όρο «αγκύρωση» νοείται µία πρόσθετη εξωτερική δύναµη που επιβάλλεται σε
κατάλληλη θέση για να τροποποιήσει τις συνθήκες ισορροπίας µιας εδαφικής µάζας και να
βελτιώσει την ευστάθειά της. Ανάλογα µε τη διάρκεια ζωής, οι αγκυρώσεις διακρίνονται σε
προσωρινές (διάρκεια σχεδιασµού έως 2 έτη) και σε µόνιµες (διάρκεια σχεδιασµού ίση µε τη
διάρκεια ζωής του τεχνικού ή χωµατουργικού έργου που ανήκει). Από την άποψη της
στατικής - εδαφοµηχανικής λειτουργίας του αγκυρίου και του ρόλου του γίνεται διάκριση σε 2
βασικές κατηγορίες, τα ενεργά (ή προεντεταµένα αγκύρια) και τα παθητικά αγκύρια (ή
ηλώσεις), µε την αντίστοιχη κατά περίπτωση µεθοδολογία κατασκευής.
Οι γεωτεχνικοί υπολογισµοί, κατασκευή και έλεγχος των προσωρινών και µόνιµων
αγκυρώσεων θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό DIN 4125 (Μέρος
1ο και 2ο αντίστοιχα) ή µε το BS 8081:1989 ή σύµφωνα µε δόκιµες µεθόδους αναφερόµενες

th

στη διεθνή βιβλιογραφία (π.χ. Tomlinson (1995), ‘’Foundation design and construction’’ 6

edition, Douglas and Arthur (1983) ‘’A quide to the use of rock reinforcement in underground
excavations’’, CIRIA Report 101). Απαραίτητο στοιχείο για την σύνταξη της γεωτεχνικής
µελέτης θεωρείται η γνώση των γεωτεχνικών δεδοµένων στην περιοχή των αγκυρώσεων.
Η σύνταξη της γεωτεχνικής µελέτης ενός έργου αντιστήριξης µε αγκυρώσεις θα πρέπει να
περιλαµβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία :

•

Γεωτεχνικές παράµετροι του εδάφους

•

Επιβαλλόµενα φορτία

•

Καθορισµός γεωµετρίας - µεθοδολογίας αντιστήριξης - προδιαγραφές υλικών

•

Εκτίµηση µηκών αγκυρώσεων (ελεύθερο, πάκτωσης)

•

Προσδιορισµός ωθήσεων γαιών και εντατικών µεγεθών που καταπονούν τα
στοιχεία αντιστήριξης

•

Ελεγχο ευστάθειας συστήµατος αντιστήριξης (εσωτερική και συνολική
ευστάθεια) σε κρίσιµες διατοµές

•

Προτάσεις για τυχόν απαιτήσεις εγκατάστασης οργάνων παρακολούθησης
και δοκιµαστικών εξολκεύσεων

•

Σχέδια όψεων, διατοµών και κατόψεων µε τα προτεινόµενα µέτρα
αντιστήριξης

Η µελέτη θα πρέπει να εξετάζει την επίδραση που θα έχει στο σύνολο του συστήµατος
αγκύρωσης, η περίπτωση αστοχίας ανάληψης του φορτίου σχεδιασµού από ένα ή
περισσότερα αγκύρια.

4.3

Τεχνικά έργα αντιστήριξης

Στα τεχνικά έργα αντιστήριξης περιλαµβάνονται τοίχοι αντιστήριξης βαρύτητας, µεταλλικοί ή
έγχυτοι πασσαλότοιχοι και πασσαλοδια-φράγµατα, έγχυτες ή µεταλλικές πασσαλοσανίδες,
διαφραγµατικοί τοίχοι, προσωρινές ή µόνιµες αντηρίδες κλπ. Για την ολοκλήρωση της
στατικής µελέτης του αντίστοιχου τεχνικού έργου αντιστήριξης (µε ή χωρίς αγκυρώσεις)
ισχύουν τα προαπαιτούµενα γεωτεχνικά δεδοµένα και τα απαραίτητα στοιχεία της
γεωτεχνικής µελέτης που προαναφέρθηκαν σε αντιστοιχία µε τις απαιτήσεις της γεωτεχνικής
µελέτης θεµελίωσης του αντίστοιχου έργου.

5

Βελτίωση Εδάφους

5.1

Γενικά

Η βελτίωση Συνθηκών Εδάφους Θεµελίωσης αποβλέπει στην βελτίωση των µηχανικών
χαρακτηριστικών των εδαφών πριν επιβληθούν τα φορτία της ανωδοµής (τεχνικά ή κτιριακά
έργα, επιχώµατα κλπ). Η βελτίωση µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους όπως µε εξυγίανση,
µε εκσκαφή και αντικατάσταση, µε προφόρτιση, µε βαθιά κατακόρυφα στραγγιστήρια, µε
δυναµική συµπύκνωση, µε δονητική συµπύκνωση,µε εισαγωγή ενέµατος καθώς και µε άλλες
µεθόδους που µπορεί να κριθούν πρόσφορες.

Οι µελέτες βελτίωσης αναφέρονται αιτιολογηµένα στις µεθόδους που έχουν εφαρµογή στη
συγκεκριµένη περίπτωση και µε χονδρική προσέγγιση επιλέγουν µε τεχνικά, οικονοµικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια µία ή περισσότερες µεθόδους.
Σχετικά µε την βελτίωση εδάφους παράλληλα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο
5 ισχύουν και τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ ∆ΜΕΟ/δ/ο/1759/12-11-1998 (ΦΕΚ Β1221/98)

5.2

Εξυγίανση εδάφους

Σκοπός είναι η βελτίωση των συνθηκών θεµελίωσης µε εκσκαφή τµήµατος ή του συνόλου του
υπάρχοντος εδάφους µε πτωχά µηχανικά χαρακτηριστικά και αντικατάστασή του µε
εξυγιαντική στρώση που διαθέτει αυξηµένη αντοχή και πολύ µικρή συµπιεστότητα.
Η εξυγιαντική στρώση θα πρέπει να περιγράφεται και απεικονίζεται ως προς τις διαστάσεις
της, την προβλεπόµενη σύνθεσή της, τις µεθόδους κατασκευής και συµπύκνωσης µε σχετικές
οδηγίες και τις παραµέτρους µηχανικής συµπεριφοράς που αναµένεται να διαθέτει.

5.3

Προφόρτιση

Σκοπός
Σκοπός της προφόρτισης είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών συµπιεστότητας και αντοχής
εδαφών προ της επιβολής των φορτίων (επιχώµατα, τεχνικά έργα), µέσω φόρτισης. Στην
περίπτωση που η προφόρτιση υπερβαίνει το µέγεθος των πραγµατικών φορτίων του έργου
ονοµάζεται επιφόρτιση. Συνήθως, χρησιµοποιείται επιφόρτιση όπου είναι επιθυµητό να
πραγµατοποιηθεί, πριν από την έναρξη λειτουργίας του έργου, ένα σηµαντικό µέρος των
αναµενόµενων υποχωρήσεων, ώστε τελικά οι παραµένουσες, απόλυτες και διαφορικές
υποχωρήσεις της περατωµένης κατασκευής, να έχουν ένα αποδεκτό µέγεθος. Η µέθοδος της
προφόρτισης (ή επιφόρτισης) µπορεί να συνδυαστεί και µε βαθιά κατακόρυφα στραγγιστήρια.

- Απαιτούµενες γεωτεχνικές πληροφορίες
•

Στρωµατογραφία εδάφους.

•

Χαρακτηριστικά στερεοποίησης (πρωτεύουσας και δευτερεύουσας).

•

Υδατοπερατότητα, αντοχή.

•

Στάθµη και συµπεριφορά υπόγειου ορίζοντα.

•

Παρουσία οργανικών.

- Η γεωτεχνική µελέτη προφόρτισης αποβλέπει :
α)

β)

Στον καθορισµό του µεγέθους της επιφόρτισης, µε βάση τις παρακάτω πληροφορίες :
-

∆ιαστάσεις και γεωµετρία της µόνιµης κατασκευής.

-

Αντοχή εδάφους και χαρακτηριστικά της στερεοποίησης.

-

Πρόγραµµα κατασκευής.

Στον καθορισµό της σταδιακής εφαρµογής της απαιτούµενης επιφόρτισης, µε βάση

τις παρακάτω παραµέτρους :
-

Αστράγγιστη διατµητική αντοχή του εδάφους.

-

Υδροπερατότητα.

-

Χαρακτηριστικά στερεοποίησης.

γ)

Στον καθορισµό των οργάνων µέτρησης.

δ)

Στην ανάλυση συµπεριφοράς της µόνιµης κατασκευής.

- Η µελέτη θα περιέχει :
α)

Καθορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων υπολογισµού.

β)

Σύνταξη αντιπροσωπευτικών εδαφικών τοµών.

γ)

Περιγραφή του έργου που θα κατασκευαστεί.

δ)

Ειδικά θέµατα που συνδέουν το έργο µε το έδαφος και τις γειτονικές κατασκευές

(εκσκαφές, αντλήσεις, προσπελάσεις κλπ).
ε)

Γεωτεχνικούς υπολογισµούς των προσωρινών και µονίµων έργων µε τις βασικές

γεωτεχνικές

παραµέτρους

σχεδιασµού

που

έχουν

επιλεγεί.

Οι

υπολογισµοί

θα

περιλαµβάνουν.
-

Φέρουσα ικανότητα των θεµελιώσεων, άµεση και µακροχρόνια.

-

Υπολογισµούς

απολύτων

και

διαφορικών

υποχωρήσεων

(ελαστικές,

λόγω

στερεοποιήσεως, επιφόρτισης, κλπ).
-

Σύγκριση της αναµενόµενης συµπεριφοράς βάσει των υπολογισµών µε τις απαιτήσεις

του έργου (π.χ. συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως, αποδεκτές υποχωρήσεις κλπ).
-

Ανάλυση επιπτώσεων λόγω δυναµικών φορτίσεων (Σεισµός, υπόγεια ροή, δονήσεις

κλπ).
-

Υπολογισµούς ευστάθειας και συµπεριφοράς των προσωρινών έργων, όπως

αντιστηρίξεις, αντλήσεις κλπ.
-

Καθορισµός

θεµελίων

και

προσωρινών

έργων

µε

βάση

τους

παραπάνω

υπολογισµούς.
στ)

Πρόταση για παρακολούθηση των καθιζήσεων που θα περιλαµβάνει περιγραφή των

οργάνων µέτρησης, θέσεις τους και πρόγραµµα µετρήσεων.
ζ)

Περιγραφή όλων των σταδίων κατασκευής µέχρι την ολοκλήρωση της µόνιµης

κατασκευής.
η)

Σχέδια που θα δείχνουν το εύρος κατάληψης και ύψος της προφόρτισης, τον κάνναβο

των τυχόν πρόσθετων µέτρων βελτίωσης (π.χ. κατακόρυφα στραγγιστήρια) και τις θέσεις των
οργάνων µέτρησης.
Οι υπολογισµοί θα αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο της µελέτης µε τα διατιθέµενα φορτία και
διαστάσεις του έργου και θα είναι σύµφωνοι µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

5.4

∆υναµική συµπύκνωση

Σκοπός
Βελτίωση των µηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους µε την επαναλαµβανόµενη
εφαρµογή υψηλής έντασης κρούσης στο έδαφος, µε την πτώση ενός µεγάλου βάρους
(συνήθως 100 -200 ΚΝ) συνήθως από ύψος 10 - 25 m σε κορυφές επιλεγµένου καννάβου σε
διάφορες θέσεις (διελεύσεις).

Απαιτούµενες γεωτεχνικές πληροφορίες
Επί τόπου δοκιµές (πρεσσιοµετρήσεις, δοκιµές πτερυγίου, δοκιµές πενετροµετρήσεων µε
ολλανδικό κώνο, δοκιµές τυποποιηµένης διεισδύσεως SPT), δοκιµαστικές φορτίσεις κλπ,
γεωτρήσεις, εργαστηριακές δοκιµές .
Για περιπτώσεις αστικών µπαζών οι δοκιµές δίνουν στοιχεία περιορισµένης αξιοπιστίας, και η
εκτέλεση δοκιµαστικού πεδίου συµπύκνωσης σε περιορισµένη έκταση θεωρείται απαραίτητη
για να καθοριστεί η µέθοδος της εφαρµογής της .
Αντικείµενο µελέτης είναι ο καθορισµός του καννάβου κρούσεων, ο καθο-ρισµός της
ενέργειας κρούσεων, ο καθορισµός του αριθµού διελεύσεων (φάσεις) καθώς και η εκτίµηση
των επιπτώσεων επί των οµόρων κατασκευών.
Γενικά συνιστάται η εφαρµογή δοκιµαστικού πεδίου κατά τη µελέτη έτσι ώστε να καθορίζονται
οι κρίσιµες παράµετροι της γεωτεχνικής µελέτης.
Η µελέτη θα περιλαµβάνει :
α)

Καθορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων υπολογισµού.

β)

Σύνταξη αντιπροσωπευτικών εδαφικών τοµών.

γ)

Περιγραφή του έργου που θα κατασκευαστεί.

δ)

Ειδικά θέµατα που συνδέουν το έργο µε το έδαφος και τις γειτονικές κατασκευές

(εκσκαφές, αντλήσεις, προσπελάσεις κλπ).
ε)

Υπολογισµοί. Οι υπολογισµοί θα περιλαµβάνουν :
-

-

Φέρουσα ικανότητα των θεµελιώσεων, άµεση και µακροχρόνια.

Υπολογισµούς

απολύτων

και

διαφορικών

υποχωρήσεων

(ελαστικές,

λόγω

στερεοποιήσεως, επιφόρτισης, κλπ).
-

Σύγκριση της αναµενόµενης συµπεριφοράς βάσει των υπολογισµών µε τις απαιτήσεις

του έργου (π.χ. συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως, αποδεκτές υποχωρήσεις κλπ).
-

Ανάλυση επιπτώσεων λόγω δυναµικών φορτίσεων (Σεισµός, υπόγεια ροή, δονήσεις

κλπ).
-

Υπολογισµούς ευστάθειας και συµπεριφοράς των προσωρινών έργων, όπως

αντιστηρίξεις, αντλήσεις κλπ.
-

Καθορισµός

υπολογισµούς.

θεµελίων

και

προσωρινών

έργων

µε

βάση

τους

παραπάνω

στ)

Σχέδια που θα δείχνουν τον προς εφαρµογή κάνναβο της δυναµικής συµπύκνωσης,

τις φάσεις συµπύκνωσης καθώς και λεπτοµέρειες σχετικές µε τα εδαφοτεχνικά δεδοµένα πριν
και µετά την εφαρµογή της µεθόδου.
Οι υπολογισµοί θα αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο της µελέτης µε τα διατιθέµενα φορτία και
διαστάσεις του έργου και θα είναι σύµφωνοι µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

5.5

Βαθιά ∆ονητική συµπύκνωση

Σκοπός
Βελτίωση της φέρουσας ικανότητας και µείωση των υποχωρήσεων χαλαρών κοκκωδών και
ενίοτε κορεσµένων υλικών θεµελιώσεως. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δονητικής
τορπίλης, που δηµιουργεί οριζόντιες δονήσεις επαρκούς µεγέθους ώστε να µειωθούν
προσωρινά οι τριβές µεταξύ των κόκκων του εδάφους και το χαλαρό έδαφος να αναδοµηθεί
σε πυκνότερη κατάσταση. Αντίστοιχη εφαρµογή, µε τη βοήθεια

δονητικής τορπίλης και

ταυτόχρονη πλήρωση των οπών µε κοκκώδες υλικό, είναι και η κατασκευή χαλικοπασσάλων
σε µαλακά αργιλικά εδάφη (µέθοδος vibrodisplacement για µαλακά ως συνεκτικά και
vibroreplacement για πολύ µαλακά εδάφη). Οι χαλικοπάσσαλοι λειτουργούν επίσης ως
στραγγιστήρια.

Απαιτούµενες γεωτεχνικές πληροφορίες
•

Γεωτεχνική τοµή του εδάφους.

•

Κοκκοµετρική διαβάθµιση εδάφους προς βελτίωση, για κάθε στρώση.

•

Επί τόπου ξηρά πυκνότητα.

•

Λόγος κενών.

•

Φυσική υγρασία.

•

Συνιστάται εφαρµογή δοκιµαστικού πεδίου.

Αντικείµενο µελέτης
Αποσκοπεί στην ικανοποίηση κριτηρίων συµπεριφοράς από την άποψη αποδεκτών ολικών
και διαφορικών υποχωρήσεων. Καθορίζονται οι :

•

Αποστάσεις των κέντρων συµπύκνωσης.

•

Το βάθος διείσδυσης και

•

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση υλικού πλήρωσης των οπών.

Η µελέτη θα περιέχει :
α)

Καθορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων υπολογισµού.

β)

Σύνταξη αντιπροσωπευτικών εδαφικών τοµών.

γ)

Περιγραφή του έργου που θα κατασκευαστεί.

δ)

Ειδικά θέµατα που συνδέουν το έργο µε το έδαφος και τις γειτονικές κατασκευές

(εκσκαφές, αντλήσεις, προσπελάσεις κλπ).

ε)

Υπολογισµοί.
Οι υπολογισµοί θα περιλαµβάνουν :

-

Φέρουσα ικανότητα των θεµελιώσεων, άµεση και µακροχρόνια.

-

Εκτίµηση

απολύτων

και

διαφορικών

υποχωρήσεων

(ελαστικές,

λόγω

στερεοποιήσεως, επιφόρτισης, κλπ).
-

Σύγκριση της αναµενόµενης συµπεριφοράς βάσει των υπολογισµών µε τις απαιτήσεις

του έργου (π.χ. συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως, αποδεκτές υποχωρήσεις κλπ).
-

Ανάλυση επιπτώσεων λόγω δυναµικών φορτίσεων (Σεισµός, υπόγεια ροή, δονήσεις

κλπ).
-

Καθορισµός

θεµελίων

και

προσωρινών

έργων

µε

βάση

τους

παραπάνω

υπολογισµούς.
στ)

Σχέδια που θα περιλαµβάνουν τον προς εφαρµογή κάνναβο της δονητικής

συµπύκνωσης καθώς και λεπτοµέρειες σχετικές µε τα εδαφοτεχνικά δεδοµένα πριν και µετά
την εφαρµογή της µεθόδου.
Οι υπολογισµοί θα αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο της µελέτης µε τα διατιθέµενα φορτία και
διαστάσεις του έργου και θα είναι σύµφωνοι µε τους ισχύοντες κανονισµούς.

5.6

Τσιµεντενέσεις

Σκοπός
Σκοπός είναι η βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους δια της εισπιέσεως ενέµατος
ώστε το µίγµα εδάφους - ενέµατος να παρέχει αυξηµένη αντοχή σε θραύση και µειωµένη
παραµορφωσιµότητα. Παρεµφερής είναι και η µέθοδος jet grouting.
Το πεδίο εφαρµογής της µεθόδου αναφέρεται τόσο σε αδροµερή εδάφη όσο και σε βράχους
µε ασυνέχειες, ρηγµατώσεις, έγκοιλα.

Απαιτούµενες πληροφορίες
Απαιτούνται πληροφορίες για την εκτίµηση της δυνατότητας του εδάφους ή του βράχου να
δεχθεί ένεµα χωρίς ανεξέλεγκτη διείσδυση - απορρόφηση. Τα στοιχεία πρέπει να
περιλαµβάνουν πληροφορίες για την κατάταξη των εδαφών, τη στρωµατογραφία, τη
γεωλογική δοµή, τη διαπερατότητα όπως επίσης και στοιχεία τεκτονικών διαρήξεων και
ασυνεχειών, διάβρωσης και αποσάθρωσης για τους βράχους. Επίσης απαιτούνται στοιχεία
για τον υπόγειο ορίζοντα και τη χηµική σύσταση και δραστικότητα του νερού. Γενικά
συνιστάται η εφαρµογή δοκιµαστικού πεδίου τσιµεντενέσεων για τον καθορισµό των
παραµέτρων µελέτης.

Αντικείµενο µελέτης
Αντικείµενο της µελέτης είναι να προσδιορισθούν οι αναλογίες του ενέµατος, τυχόν
απαιτούµενα πρόσµικτα υλικά, η πίεση εφαρµογής των ενέσεων, ο κάνναβος εφαρµογής και
τα βήµατα και µήκη εφαρµογής.
Η µελέτη θα περιέχει :

α)

Καθορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων υπολογισµού.

β)

Αντιπροσωπευτικές εδαφικές τοµές.

γ)

Περιγραφή του έργου που θα κατασκευαστεί.

δ)

Τα ειδικά θέµατα που συνδέουν το έργο µε το έδαφος και τις γειτονικές κατασκευές.

ε)

Υπολογισµοί.
Οι υπολογισµοί θα περιλαµβάνουν :

-

Φέρουσα ικανότητα των θεµελιώσεων των µονίµων έργων (άµεση και µακροχρόνια).

-

Εκτίµηση απολύτων και διαφορικών υποχωρήσεων (ελαστικές, λόγω επιφόρτισης,

κλπ).
-

Σύγκριση της αναµενόµενης συµπεριφοράς βάσει των υπολογισµών µε τις απαιτήσεις

του έργου (π.χ. συντελεστές ασφαλείας έναντι θραύσεως, αποδεκτές υποχωρήσεις κλπ).
-

Ανάλυση επιπτώσεων λόγω δυναµικών φορτίσεων (σεισµός, υπόγεια ροή, δονήσεις

κλπ).
-

Ελεγχο ευστάθειας και συµπεριφοράς των προσωρινών έργων όπως αντιστηρίξεις,

αντλήσεις κλπ.
-

Καθορισµό διαστάσεων θεµελίων και προσωρινών έργων µε βάση τους παραπάνω

υπολογισµούς, διάταξη αντλήσεων κλπ.
στ)

Στην τεχνική έκθεση και τα σχέδια θα περιλαµβάνονται κάτοψη µε τον κάνναβο

εφαρµογής των ενέσεων, τοµή µε τα βάθη και τα βήµατα εφαρµογής, σύνθεση του ενέµατος
καθώς και οδηγίες εφαρµογής.

5.7

Υποβιβασµός υπογείων υδάτων

Σκοπός
Όταν είναι επιθυµητός ο υποβιβασµός του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (π.χ. λόγω
προβληµάτων στις εκσκαφές ή άλλων λόγων), τότε απαιτείται ειδική γεωτεχνική µελέτη που
θα βασίζεται στις γεωτεχνικές παραµέτρους των εδαφών εντός των οποίων αναπτύσσεται ο
υδροφόρος ορίζοντας.

Αντικείµενο µελέτης
α)

Αντικείµενο

Υπολογισµός της υπόγειας ροής ανάλογα µε το σύστηµα υποβιβασµού της στάθµης.
Απαιτείται να καθοριστούν τα παρακάτω :

•

Η φύση και η υδροπερατότητα του εδάφους.

•

Η έκταση της επιφάνειας στην οποία θα υποβιβαστεί η στάθµη των υδάτων.

•

Η στάθµη των υδάτων προ του υποβιβασµού και η τελική στάθµη
υποβιβασµού.

•

Το είδος του εξοπλισµού άντλησης.

•

Η µέθοδος εκσκαφής και ενδεχόµενης αντιστήριξης.

•

Η γειτνίαση µε άλλες κατασκευές.

•

Η γειτνίαση προς άλλες πηγές υδάτων (π.χ. ποταµοί, θάλασσα κλπ).

•

Η επιλογή της µεθόδου υποβιβασµού, όπως :

-

Ανοικτές τάφροι, επιφανειακή απορροή.

β)

-

Σωληνωτά φρέατα (well points).

-

Μικρού βάθους φρέατα άντλησης.

-

Ηλεκτροόσµοση.

-

∆ιάφορες άλλες µέθοδοι υποβιβασµού, κατάλληλες κατά περίπτωση.

Περιεχόµενο µελέτης
Περιλαµβάνονται υπολογισµοί:

•

Ανάλυση του δικτύου υπόγειας ροής.

•

Καθορισµός παροχών αντλήσεως.

•

Ελεγχος καθιζήσεων λόγω ταπείνωσης του υπόγειου ορίζοντα.

•

Υπολογισµός παροχών αντλιών και καθορισµός των χαρακτηριστικών των
αντλιών.
Περιλαµβάνονται σχέδια :

•

Γενική διάταξη εκσκαφής.

•

∆ιάταξη σηµείων αντλήσεως.

•

Χαρακτηριστικές τοµές µε την τελική στάθµη υποβιβασµού των υδάτων.

•

Σχέδια διάταξης έργων αποστράγγισης σε σχέση µε τα έργα αντιστήριξης,
όπου έχει εφαρµογή.

•

Σχέδια λεπτοµερειών, φίλτρων, σωλήνων, φρεάτων, ανάλογα µε το σύστηµα
υποβιβασµού των υδάτων.

5.8

Σταθεροποίηση εδαφών µε φυσικοχηµικές µεθόδους

Με τις µεθόδους αυτές καθίσταται δυνατή η χρησιµοποίηση υλικών κατωτέρας
ποιότητας που θα κρίνονταν ακατάλληλα και έτσι να αποφευχθούν δαπανηρές
µεταφορές κατάλληλου υλικού από µακρινές πηγές λήψης υλικών.
Η σταθεροποιηµένη στρώση µειώνει τις αναπτυσσόµενες τάσεις και τις υποχωρήσεις
στα υποκείµενα εδάφη.
Επίσης η σταθεροποιηµένη
υπερκειµένων στρώσεων.

στρώση

µειώνει

τις

εφελκυστικές

τάσεις

των

Για να καθορισθεί η σύνθεση ανάµιξης εδαφικού υλικού µε τον σταθεροποιητή
(τσιµέντο, ασβέστης, χηµικά πρόσθετα κλπ.) πρέπει να προηγούνται σχετικές
εργαστηριακές µελέτες σύνθεσης για τον προσδιορισµό της αναλογίας της σύνθεσης,
βάση του τελικά επιδιωκόµενου αποτελέσµατος (φέρουσα ικανότητα,
µεταβιβαζόµενες τάσεις στο υπέδαφος, πάχος σταθεροποίησης κλπ.)

6

Οδοστρώµατα

6.1

Γενικά - Ορισµοί

•

Με τον όρο «Οδόστρωµα» ορίζεται το σύνολο των επάλληλων στρώσεων που
τοποθετούνται για την κυκλοφορία πάνω από τη στρώση έδρασης (σκάφη). Στην
περίπτωση ορύγµατος ως στρώση έδρασης νοείται η διαµορφωµένη επιφάνεια του
υπεδάφους, ενώ στην περίπτωση επιχώµατος η διαµορφωµένη επιφάνεια της
στέψης του επιχώµατος. Το οδόστρωµα που αναφέρεται σε έργα οδοποιΐας
θεωρείται εύκαµπτο και περιλαµβάνει (εκ των κάτω προς τα άνω) εξυγιαντική στρώση
και/ή στρώση στράγγισης, αντιπαγετική στρώση, υπόβαση, βάση και ασφαλτικά
(ασφαλτική βάση και τάπητα κυκλοφορίας). Κατά τη γεωτεχνική µελέτη ερευνώνται
και µελετώνται οι συνθήκες του υπεδάφους σκάφης και προσδιορίζονται οι αναγκαίες
παράµετροι για την διαστασιολόγηση του οδοστρώµατος. Ο καθορισµός του πάχους
εξυγίανσης (εφόσον απαιτείται) γίνεται σε συνάρτηση µε την φέρουσα ικανότητα του
εδαφικού υλικού της σκάφης, η οποία συνήθως εκφράζεται σε συνάρτηση µε τον
Καλλιφορνιακό ∆είκτη ICBR.

•

Των αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο 6 υπερισχύουν τα προβλεπόµενα
σχετικά

στις

εκάστοτε

ισχύουσες

προδιαγραφές

κατασκευής

και

µελέτης

οδοστρωµάτων.

6.2 Φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης οδοστρώµατος
(Φ.Ι. Σ.Ε.Ο.)
Η Φέρουσα Ικανότητα της Στρώσης Εδρασης Οδοστρώµατος (Φ.Ι.Σ.Ε.Ο.) εκφράζεται
συναρτήσει του Καλιφορνιακού δείκτη (CBR) και καθορίζεται από την αντίστοιχη τιµή ICBR
του χειρότερου συναντώµενου υλικού (µικρότερη τιµή CBR) σε βάθος έως 0,60 m από την
επιφάνεια της στρώσης έδρασης.
Στην ειδική περίπτωση απαίτησης χρήσης στραγγιστικής στρώσης, αυτή δεν θα λαµβάνεται
υπόψη για τον καθορισµό της φέρουσας ικανότητας έδρασης του οδοστρώµατος. Επίσης,
στην ειδική περίπτωση χρήσης αντιπαγετικής στρώσης ο τρόπος καθορισµού της Φ.Ι.Σ.Ε.Ο.
θα γίνεται κανονικά δίχως να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αντιπαγετικής στρώσης.
Η δοκιµή CBR εκτελείται στο εργαστήριο σύµφωνα µε την προδιαγραφή Ε105-86, µετά από
υδρεµποτισµό τεσσάρων ηµερών. Σε όλες τις περιπτώσεις ως τιµή CBR θα λαµβάνεται αυτή
που αντιστοιχεί στο 90% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας που καθορίζεται από την
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor. Εξαίρεση αποτελεί µόνο η περίπτωση µη διαταραγµένου
εδαφικού υλικού φυσικώς σιµεντωµένου, σε όρυγµα µε χαµηλό υδροφόρο ορίζοντα (> 1 m
από την επιφάνεια), οπότε µπορεί να λαµβάνεται το CBR που αντιστοιχεί στο 95% της
µέγιστης ξηρής πυκνότητας που καθορίζεται από την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor.

Στην περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος σε επίχωµα η Φ.Ι.Σ.Ε.Ο. αναφέρεται στα υλικά
του δανειοθαλάµου που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή τη στέψης του
επιχώµατος, ο έλεγχος καταλληλότητας των οποίων θα γίνεται σύµφωνα µε την ταξινόµηση
των Πινάκων 4.4 και 4.5 του Κεφαλαίου 4.
Στην περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος σε όρυγµα µε οµοιόµορφο υλικό της αυτής
κατηγορίας υλικού, για τον καθορισµό του CBR του υλικού ισχύουν τα προαναφερθέντα
στοιχεία.
Στην περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος σε γαιώδες όρυγµα όπου υπάρχει εναλλαγή
κατηγοριών του εδαφικού προφίλ (µετά από γεωτεχνική έρευνα για τον καθορισµό της
κατάταξης των υλικών), η οδός θα χωρίζεται σε τόσα αντίστοιχα τµήµατα όσα οι διακεκριµένες
εναλλαγές των υλικών. Για τον καθορισµό του CBR σε κάθε διακεκριµένο τµήµα ισχύουν τα
προαναφερθέντα δεδοµένα.
Στην ειδική περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος πάνω σε βραχώδες όρυγµα όπου ο
µελετητής, για την κατασκευή της στέψης του επιχώµατος, επιλέγει καλής ποιότητας υλικό, το
σχεδιαστικό CBR µπορεί να λαµβάνει τιµές µεταξύ 20% και 15% αναλόγως της ποιότητας του
υλικού και της κατάστασης του βράχου.
Σε περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος σε µικτή διατοµή το σχεδιαστικό CBR καθορίζεται
από το χειρότερο υλικό της διατοµής.
Στην περίπτωση κατά την οποία η κατασκευή εναλλάσσεται από όρυγµα σε επίχωµα, θα
προκύψουν ουσιαστικά τόσες διαφορετικές σχεδιαστικές τιµές CBR, και κατ’ επέκταση
αντίστοιχες διατοµές οδοστρώµατος, όσες οι διακεκριµένες κατηγορίες των εδαφικών υλικών.
∆εδοµένου ότι οι συχνές αλλαγές της διατοµής του οδοστρώµατος δεν ενδείκνυνται,
συνιστάται όπως κατά την µελέτη ο µελετητής µειώσει τον αριθµό των αριθµό των διατοµών,
έτσι ώστε να µην υπάρχει συχνή αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος. Συνιστάται όπως
το µήκος αλλαγής των διατοµών να µην είναι µικρότερο του 1 km, πλην των περιπτώσεων
όπου τοπικά εµφανίζεται πολύ ασθενές υπέδαφος (CBR < 5), περίπτωση στην οποία
απαιτείται εξυγίανση του υπεδάφους.
Στην περίπτωση που επιλεγεί µείωση των διατοµών, το οδόστρωµα θα διαστασιολογηθεί µε
τη µικρότερη σχεδιαστική τιµή CBR που προκύπτει (πλην των τιµών CBR µικρότερων του
5%).

6.3

Καθορισµός εξυγιαντικής στρώσης

Εξυγιαντική στρώση είναι δυνατόν να απαιτηθεί σε δύο περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση κατασκευής οδοστρώµατος σε εδαφικό όρυγµα όταν το CBR της εδαφικής
εκσκαφθείσας σκάφης είναι µικρότερο του 5%.
β) Σε περίπτωση κατασκευής επιχώµατος µικρού ύψους (επί εδάφους), το οποίο µετά και την
αφαίρεση των φυτικών γαιών εξακολουθεί να έχει CBR µικρότερο του 5% («θεµέλιο»
επιχώµατος).
Ειδικότερα για την περίπτωση εδαφικού ορύγµατος, το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης
καθορίζεται ως εξής :

1.

Για τιµή CBR < 3%, το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης ορίζεται σε 0,6 m.

2.

Για τιµή 3% ≤ CBR ≤ 5%, το πάχος της εξυγιαντικής στρώσης ορίζεται σε 0,30 m.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε CBR<<3% µπορεί να απαιτηθεί ειδική µελέτη καθορισµού του
πάχους εξυγιαντικής στρώσης.
Ειδικότερα για την περίπτωση έδρασης επιχώµατος επί φυσικού εδάφους µε CBR < 5%, το
πάχος της στρώσης εξυγίανσης θα καθορίζεται µε γεωλογικά - µακροσκοπικά κριτήρια
(ύπαρξη οργανικών, έκταση ριζικού συστήµατος σε βάθος, υπόγειος φρεάτιος ορίζοντας και
διακύµανσή του).
Σε περιπτώσεις που απαιτείται εξυγιαντική στρώση και η φυσική υγρασία του εδάφους είναι
σχετικά υψηλή και ειδικότερα όταν το CBR< 3%, µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη η τοποθέτηση
γεωσυνθετικού υλικού στην εκτιθέµενη επιφάνεια του υπεδάφους, µετά την αποάκρυνση του
αντίστοιχου πάχους. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του γεωσυνθετικού υλικού θα καθορίζονται
µετά από ειδική µελέτη.
Πλην της χρήσης κατάλληλου υλικού για εξυγιαντική στρώση, ως εναλλακτική λύση µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και αυτή της σταθεροποίησης του υλικού µε υδράσβεστο, τσιµέντο, ιπτάµενη
τέφρα ή συνδυασµό των παραπάνω ουσιών κατόπιν ειδικής µελέτης σύνθεσης. Βασική
προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ο έλεγχος της καταλληλότητας του υλικού προς
σταθεροποίηση µε βάση την κοκκοµετρική του διαβάθµιση.

6.4

Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας

Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζων πρέπει να είναι χαµηλότερος τουλάχιστον 0,50 m από την
επιφάνεια της στρώσης έδρασης του οδοστρώµατος στην περιοχή ορυγµάτων. Για τον σκοπό
αυτό θα πρέπει να σχεδιάζονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης όπως υπερύψωση
του υψοµέτρου της στρώσης έδρασης, τοποθέτηση φρεατίων και στραγγιστηρίων στα
κατάλληλα βάθη µε στόχο µόνιµο καταβιβασµό της στάθµης κ.α., µετά από κατάλληλη µελέτη.
Στην περίπτωση που η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται µόνιµα ή
περιοδικά πάνω από τη στέψη της στάθµης των χωµατουργικών, αυτή θα πρέπει να
ταπεινωθεί µε την µελέτη ειδικής στρώσης αποστράγγισης, ή να ανυψωθεί η στάθµη στέψης
των χωµατουργικών. Η στρώση αποστράγγισης της στάθµης χωµατισµών πρέπει να είναι πιο
διαπερατή από την υπερκείµενη στρώση της κατασκευής οδοστρώµατος (π.χ. στρώση
αντιπαγετικής προστασίας, ή στρώση υπόβασης µε µηχανική σταθεροποίηση) και από την
υποκείµενη στέψη της στάθµης των χωµατουργικών.

7.

Υπόγεια Τεχνικά έργα

Σχετικά µε τις µελέτες υπογείων τεχνικών έργων ισχύουν τα προβλεπόµενα στην ΟΜΟΕ
‘’τεύχος 8: ‘’Οδικές σήραγγες Έργα Πολιτικού Μηχανικού’’ (αρ. απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ
/γ/ο/285/19-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε) καθώς και στην ΟΜΟΕ ‘’Τεύχος 10: ‘’ Τεχνικά
έργα ((αρ. απόφασης έγκρισης ∆ΜΕΟ /γ/ο/66/17-2-2003 του Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε) .

8.

Εδαφοδυναµικές αξιολογήσεις και µελέτες

Η αξιολόγηση και µελέτη των αποτελεσµάτων των γεωφυσικών µεθόδων διερεύνησης του
υπεδάφους είναι πρωταρχικής σηµασίας για την επίλυση αρκετών κατηγοριών γεωτεχνικών
προβληµάτων τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα :
-

Θεµελιώσεις δονούµενων τεχνικών έργων.

-

Γεωτεχνική σεισµική µηχανική.

-

Επίδραση εκρήξεων.

-

∆ονήσεις από την κυκλοφορία οχηµάτων.

-

Καθιζήσεις και δονήσεις επιβαλλόµενες από την έµπηξη πασσάλων.

-

∆υναµική συνίζηση.

Η κύρια µελετητική διαδικασία προς επίλυση των παραπάνω προβληµάτων γεωτεχνικής
µηχανικής θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια προσέγγισης:
(α) Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των γεωφυσικών µεθόδων διερεύνησης του υπεδάφους
και προσδιορισµός του διατµητικού µέτρου

Gο για κάθε εδαφική ενότητα (µε

συναξιολόγηση των επί τόπου και εργαστηριακών µεθόδων µετρήσεων).
(β) Εκτίµηση του µεγέθους και των χαρακτηριστικών της επιβαλλόµενης δυναµικής
φόρτισης.
(γ) Επιλογή (µε βάση την εµπειρία του µελετητή, την κλίµακα και την οικονοµία του έργου)
του τρόπου θεµελιώσεως και των δοκιµαστικών διαστάσεων των στοιχείων της
θεµελίωσης, µε καθορισµό ταυτοχρόνως των "κριτηρίων σχεδιασµού".
(δ) Ανάλυση της δυναµικής συµπεριφοράς του συστήµατος εδάφους - θεµελίου υπό την
επήρεια του φορτίου του βήµατος (β). Το υπέδαφος περιγράφεται από το εδαφικό
προφίλ και τις µηχανικές παραµέτρους του βήµατος (α). Η ανάλυση συνήθως αρχίζει µε
την απλοποίηση - εξιδανίκευση του εδαφικού υποβάθρου και της γεωµετρίας της
θεµελίωσης, περιλαµβάνει δε την επιλογή της καταλληλότερης µεθόδου αναλύσεως της
δυναµικής αλληλεπίδρασης εδάφους - ανωδοµής ή θεµελίου. Για τον σκοπό αυτό έχουν
αναπτυχθεί βιβλιογραφικά διάφορες µέθοδοι (αναλυτικές και αριθµητικές). Επιπλέον,
έχουν δηµοσιευθεί πολυάριθµες λύσεις (υπό την µορφή αλγεβρικών τύπων και
αδιάστατων διαγραµµάτων) οι οποίες µπορούν ευθέως να χρησιµοποιηθούν σε ποικίλες
πραγµατικές καταστάσεις (Roesset 1980, Gazetas 1983, 1987, 1991a, 1991b).
Συγκρίσεις των θεωρητικών µεθόδων µε πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν καταγραφεί
από τους Νovak (1985), Χαρδαλούπα & Γκαζέτας (1988), Gazetas & Stokoe (1991).
(ε)

Σύγκριση του υπολογισθέντος στο βήµα (δ) πλάτους ταλαντώσεως µε το οριακώς
επιτρεπτό, σύµφωνα µε τα κριτήρια που επιλέγχθηκαν στο βήµα (γ). Τα βήµατα (γ), (δ),
και (ε) επαναλαµβάνονται µέχρι να βρεθεί µια (θεωρητικώς) ικανοποιητική λύση. Σ' αυτό
δε το σηµείο δύο πρόσθετοι έλεγχοι µπορεί να είναι αναγκαίοι:

•

πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι µεταδιδόµενες δονήσεις σε γειτονικές
κατασκευές και υπόγεια δίκτυα της οδοποιίας είναι ανεκτές. Ο έλεγχος αυτός

γίνεται συνήθως µε τη βοήθεια ηµι-εµπειρικών σχέσεων εξασθενίσεως του
κραδασµού, µε οδηγό την εµπειρία του µελετητή.
•

εάν το υπέδαφος περιέχει µαλακές αργίλους ή/και χαλαρές άµµους, θα
πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο συσσώρευσης µεγάλων µονίµων
παραµορφώσεων.

Ο σχεδιασµός συχνά σταµατά εδώ. Σε σηµαντικά πάντως έργα, είναι επίσης απαραίτητα,
ένα ή δύο πρόσθετα µετακατασκευαστικά βήµατα που είναι τα ακόλουθα :
(στ) Επί τόπου µέτρηση και παρακολούθηση του πραγµατικού πλάτους ταλαντώσεως και
σύγκριση µε την θεωρητική πρόβλεψη του βήµατος (δ). Η αναγκαιότητα αυτής της
ενέργειας προκύπτει από τις απλοποιητικές παραδοχές που αναγκαστικά γίνονται ακόµα
και στις πιο εκλεπτυσµένες αναλύσεις.
(ζ)

Αν η πραγµατική απόκριση της κατασκευής δεν είναι ικανοποιητική πρέπει να ληφθούν
κατάλληλα θεραπευτικά µέτρα, µελετηµένα από πριν (π.χ., µεταβολή της µάζας της
θεµελίωσης ή του τρόπου θεµελίωσης, βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους µε ενέµατα,
αύξηση της επιφάνειας επαφής εδάφους - θεµελίου κλπ.). Τα βήµατα (δ), (ε) και (στ),
πρέπει να επαναλαµβάνονται µέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική λύση.
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