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Το φράγµα και το µεγαλύτερο µέρος των συναφών έργων του, κατασκευάζονται σε Φυλλίτες.
Η περιορισµένη υδροπερατότητα της βραχοµάζας εξασφαλίζει τη στεγανότητα στο θεµέλιο
του φράγµατος, όχι όµως και στο ευρύτερο αριστερό αντέρεισµα, όπου οι επεµβάσεις
στεγανοποίησης είναι εκτεταµένες. Η σχιστότητα της φυλλιτικής βραχοµάζας, καθοριστικός
παράγοντας της συµπεριφοράς της, από άποψη ευστάθειας στις υπόγειες και υπαίθριες
εκσκαφές, ήταν ευνοϊκή στα κύρια υπόγεια έργα, δυσµενής όµως στο δεξιό αντέρεισµα. Η
εξασφάλιση αδιατάρακτης τελικής επιφάνειας θεµελίωσης ήταν δύσκολη και συχνά πρακτικά
αδύνατη. Ο κίνδυνος διαρροών του Ταµιευτήρα, µέσα από τη ζώνη των Τριαδικών
καρστικών Μαρµάρων του Τρανόβαλτου, είναι το πιο σηµαντικό γεωλογικό πρόβληµα του
Έργου. Για την αντιµετώπισή του υλοποιείται σχέδιο εκτεταµένων επεµβάσεων
στεγανοποίησης
1.

ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το φράγµα του ΥΗΕ Ιλαρίωνα είναι το πέµπτο - από κατάντη - µιας συνεχόµενης σειράς
φραγµάτων στον ποταµό Αλιάκµονα. Η θέση του βρίσκεται στην έξοδο του οµώνυµου
φαραγγιού, 25 χιλµ. περίπου νοτιοδυτικά της πόλης της Κοζάνης, αµέσως ανάντη της
τεχνητής λίµνης του ΥΗΕ-Πολυφύτου.
Το φράγµα είναι χωµάτινο, έχει ύψος 130 m, µήκος στέψης 550 m , συνολικό όγκο 8 Χ 106
m3 και η κατασκευή του έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Στα συναφή στο φράγµα έργα, που έχουν επίσης κατασκευασθεί, περιλαµβάνονται:
- Η σήραγγα εκτροπής, µήκους 761m και διατοµής εκσκαφής 141m2 , τµήµα της οποίας
είναι κοινό µε την σήραγγα Εκχειλιστή Νο1
- ∆ύο σήραγγες Εκχειλιστή µήκους 660m η κάθε µία και διατοµής εκσκαφής 141 m2 και
στις οποίες ένα τµήµα µήκους περίπου 120m είναι κεκλιµένο.
- Η σήραγγα του εκκενωτή πυθµένα, µήκους 735m εκ των οποίων τα 308m είναι διατοµής
εκσκαφής 21m2 και τα υπόλοιπα 427m έχουν χαλύβδινη επένδυση και διατοµή εκσκαφής
15m2
- Μία σήραγγα προσαγωγής µήκους 529m εκ των οποίων τα 278m έχουν διατοµή
εκσκαφής 75m2 και τα υπόλοιπα 251m έχουν χαλύβδινη επένδυση και διατοµή εκσκαφής
52,8m2.
- Τρεις αποστραγγιστικές σήραγγες, στα δύο αντερείσµατα, συνολικού µήκους 861m και
πεταλοειδούς διατοµής εκσκαφής περίπου10m2.
- Το φρέαρ θυροφραγµάτων, διατοµής εκσκαφής 73m2 και βάθους 60m.
Στα συναφή έργα επίσης περιλαµβάνεται η οδική σήραγγα, µήκους 389m και διατοµής
εκσκαφής 54,8m2 καθώς και ο σταθµός παραγωγής του ΥΗΕ, που είναι υπέργειος. Το κτήριο
του έχει ήδη κατασκευαστεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση
του
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης στα ανοιχτά του αριστερού αντερείσµατος έχει
κατασκευασθεί µία σήραγγα τσιµεντενέσεων µήκους 1687m.
Οι άλλες επιµέρους κατασκευές που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του ΥΗΕ, είναι:
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- Η κουρτίνα τσιµεντενέσεων για τη στεγανοποίηση τη θέσης του φράγµατος. Έχει
ολοκληρωθεί σε όλο το µήκος του θεµελίου του φράγµατος, Σε εξέλιξη βρίσκεται η
επέκτασή της στο αριστερό αντέρεισµα σε µήκος 250 m.
- Τα έργα στεγανοποίησης του ταµιευτήρα στην περιοχή της Ελάτης περιλαµβάνουν δύο
επάλληλες σήραγγες τσιµεντενέσεων µήκους 470m περίπου η κάθε µία, µε αντίστοιχες
σήραγγες προσπέλασης συνολικού µήκους 358m. Η κουρτίνα τσιµεντενέσεων θα έχει
συνολικό βάθος 200 m και επιφάνεια 90.000m2 περίπου. Η κατασκευή βρίσκεται σε
εξέλιξη.
- Τα έργα αποκατάστασης των θιγόµενων συγκοινωνιακών επικοινωνιών, που
περιλαµβάνουν τρεις γέφυρες και οδοποιία µήκους 17 km. Η κατασκευή τους βρίσκεται
σε εξέλιξη.
2.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο κατασκευάζεται στο γεωτεκτονικό περιβάλλον της Πελαγονικής ζώνης. Στη
γεωλογική δοµή της ζώνης κατάληψης συµµετέχει ευρύ φάσµα γεωλογικών σχηµατισµών,
τόσο του Παλαιοζωικού προαλπικού υποβάθρου, όσο και του Μεσοζωικού αλπικού
καλύµµατος. Σηµαντική συµµετοχή έχουν επίσης οι Τριτογενείς και κυρίως οι Τεταρτογενείς
µεταλπικοί σχηµατισµοί, καθώς και οι σύγχρονες αποθέσεις των ποταµών, των χειµάρρων
και τα πλευρικά κορήµατα.
Το προαλπικό µεταµορφωµένο Υπόβαθρο της Πελαγονικής εκπροσωπείται µε
Παλαιοζωικούς Γνευσιοσχιστόλιθους και Μαρµαρυγιακούς Σχιστόλιθους. Στο σύνολό τους
είναι πρακτικά στεγανοί σχηµατισµοί, µε καθοριστική επίδραση στην υπόγεια υδροφορία και
υδραυλική, της ευρύτερης νότιας πλευράς του µελλοντικού Ταµιευτήρα. Στην περιοχή του
έργου η παρουσία τους περιορίζεται σε µια µικρή επιφανειακή εµφάνιση στην περιοχή
Λογγάς, του χωριού Ελάτη. Στην ευρύτερη περιοχή αποτελούν ένα συνεχές στεγανό φράγµα,
τόσο πλευρικά (νότια), όσο και κάτω από την ζώνη των καρστικών µαρµάρων Βουνάσας–
Τρανοβάλτου, από την περιοχή της ∆εσκάτης µέχρι την περιοχή του Ρυµνίου (βλέπε
γεωλογικό χάρτη).
Στους Αλπικούς σχηµατισµούς της περιοχής του έργου περιλαµβάνονται, τα Τριαδικά
Μάρµαρα Βουνάσας-Τρανοβάλτου, οι Φυλλίτες του κάτω Ιουρασικού, οι Οφιόλιθοι του
µέσου και άνω Ιουράσικού και οι Ασβεστόλιθοι του άνω Ιουρασικού–Κρητιδικού.
Τα Τριαδικά Μάρµαρα Βουνάσας – Τρανοβάλτου. Είναι παχυστρωµατώδεις υπόλευκοι
έως γκρίζοι ανακρυσταλλωµένοι καρστικοί ασβεστόλιθοι. Αναπτύσσονται σε µία ζώνη
πάχους 500m περίπου, στη νότια πλευρά του Ταµιευτήρα από το ύψος της ∆εσκάτης µέχρι το
Ρύµνιο. Στις βόρειες πλαγιές της Βουνάσας, από το χωριό Παλιουριά µέχρι την περιοχή
“Λογγά” της Ελάτης η καρστική αυτή ζώνη έρχεται σε επαφή µε τον µελλοντικό Ταµιευτήρα.
Στη συνέχεια η ζώνη αποµακρύνεται από το νότιο όριο του Ταµιευτήρα. Στη περιοχή του
χωριού Τρανόβαλτος γίνεται εκτεταµένη εκµετάλλευση των µαρµάρων, ενώ ανατολικότερα
ο σχηµατισµός βυθίζεται κάτω από τους Πλειοπλειστοκαινικούς σχηµατισµούς της λεκάνης
των Σερβίων. Ακόµη πιο ανατολικά επανεµφανίζονται οι ασβεστόλιθοι, σε µικρές
αποσπασµατικές εµφανίσεις στις παραποτάµιες περιοχές, 2χλµ κατάντη του φράγµατος, όπου
δίνουν και τις σηµαντικές καρστικές πηγές του Ρυµνίου.
Οι πιθανές απώλειες νερού µέσα από τη ζώνη των καρστικών τριαδικών Μαρµάρων
Βουνάσας – Τρανοβάλτου, είναι το µοναδικό, αλλά πάντως πολύ σηµαντικό πρόβληµα
στεγανότητας του Ταµιευτήρα.
Οι Φυλλίτες είναι ένας συνολικός χαρακτηρισµός µιας λιθολογικής σειράς µεταµορφωµένων
(σε πρασινοσχιστολιθική φάση µεταµόρφωσης) πετρωµάτων, ηλικίας κατώτερου Ιουρασικού.
Η σειρά
περιλαµβάνει, τυπικούς Φυλλίτες, Ασβεστοφυλλίτες, Μαρµαρυγιακούς Σερικιτικούς και Χλωριτικούς Σχιστόλιθους, Χαλαζίτες µε τη µορφή φλεβικών διεισδύσεων
ή ενστρώσεων , καθώς και φακοειδείς ενστρώσεις κρυσταλλικών Ασβεστολίθων.
Η διάταξη των χαλαζιτικών φλεβών και ενστρώσεων, που έχουν πάχος από λίγα µέχρι
µερικές δεκάδες εκατοστά, είναι σε σηµαντικό βαθµό προσανατολισµένη, ακολουθώντας τη
σχιστότητα της βραχοµάζας.
Το ίδιο ως ένα βαθµό ισχύει και για τη διάταξη των ασβεστολιθικών εγκλεισµάτων τα οποία
τοπικά εµφανίζουν ένα παράλληλο προσανατολισµό προς τη σχιστότητα, σε µάκρο-κλίµακα
όµως έχουν σαφώς φακοειδή διαµόρφωση, µε σχετικά απότοµες πλευρικές αποσφηνώσεις. Οι
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διαστάσεις αυτών των ασβεστολιθικών ενστρώσεων, στην επιµήκη τους διάσταση είναι
σηµαντικές (µερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες µέτρα) ενώ το πάχος τους περιορίζεται σε
λίγα µέτρα και πάντως δεν ξεπερνά τα 10-20 µέτρα. Από τις παρατηρήσεις, στον σχετικά
περιορισµένο χώρο του έργου, δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι ασβεστολιθικές ενστρώσεις
είναι πιο συχνές στους ανώτερους φυλλιτικούς ορίζοντες και ότι η τοποθέτηση µέσα στη
φυλλιτική βραχοµάζα, ή τουλάχιστον η διαµόρφωσή τους είναι τεκτονική.
Οι Φυλλίτες δοµούν γεωλογικά την περιοχή εξόδου του Αλιάκµονα από το φαράγγι του
Ιλαρίωνα και αποτελούν το γεωλογικό περιβάλλον των κυριότερων κατασκευών του έργου.
Καταλαµβάνουν το µέγιστο µέρος της επιφάνειας θεµελίωσης του Φράγµατος και το
γεωλογικό µέσο στο οποίο σχεδιάσθηκαν και υλοποιούνται τα µέτρα στεγανοποίησης της
περιοχής του. Επίσης µέσα στον σχηµατισµό αυτό είναι τοποθετηµένο το µεγαλύτερο µέρος
των υπόγειων κατασκευών του έργου, που έχουν στο σύνολό τους ολοκληρωθεί.
Οι Οφιόλιθοι. Γενικός όρος που περιλαµβάνει µια µεγάλη σειρά υπερβασικών και βασικών
πυριγενών πετρωµάτων (Περιδοτίτες, Πυροξενίτες, Γάβρους, ∆ιορίτες, ∆ουνίτες, συχνά
σερπεντινιωµένους) στην παγκόσµια γνωστή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από γεωλογική
πετρογραφική και µεταλλευτική άποψη, εµφάνιση του Βούρινου. Ο σχηµατισµός είναι
αλλόχθονος, δηµιουργήθηκε από άνοδο και υποθαλάσσια έκχυση βασικού µάγµατος,
δυτικότερα από τη σηµερινή του θέση, στο χώρο της Υποπελαγονικής Ζώνης. Στη συνέχεια
κατά το µέσο Ιουρασικό, επωθήθηκε προς τα ανατολικά και τοποθετήθηκε τεκτονικά πάνω
από τα αυτόχθονα πετρώµατα της Πελαγονικής Ζώνης (Φυλλίτες, Τριαδικά Μάρµαρα).
Τα πετρώµατα αυτά έχουν περιορισµένη υδατοπερατότητα και µόνο στην επιφανειακή
χαλαρωµένη ζώνη τους µπορεί να κυκλοφορήσει και να αποθηκευτεί νερό. Για τον
µελλοντικό Ταµιευτήρα είναι πρακτικά ένας ικανοποιητικά στεγανός σχηµατισµός και
εξασφαλίζει την στεγανότητα σε µεγάλο µήκος της βόρειας και σε σηµαντικό τµήµα της
νότιας πλευράς του.
Οι Ασβεστόλιθοι του Ιουρασικού. Είναι µερικά ανακρυσταλλωµένοι, παχυστωµατώδεις
ανοιχτόχρωµοι καρστικοί ασβεστόλιθοι. Εµφανίζονται στην περιοχή του φράγµατος, και
σχηµατίζουν το στενό φαράγγι µε τα υψηλά κατακόρυφα πρανή, 50 -100 µέτρα ανάντη του
άξονα. Η επαφή των ασβεστολίθων αυτών µε τους υποκείµενους Φυλλίτες στη περιοχή του
φράγµατος είναι τεκτονική.
Στους ασβεστόλιθους αυτούς θεµελιώθηκε το ανάντη πρόφραγµα και µέρος του ανάντη
σώµατος στήριξης του αναχώµατος του φράγµατος. Επίσης στο σχηµατισµό αυτό
διανοίχτηκε µεγάλο τµήµα όλων των σηράγγων, εκτός των αποστραγγιστικών.
Ο σχηµατισµός είναι καρστικός και έντονα υδροπερατός και αποτέλεσε βασική παράµετρο
σχεδιασµού του Έργου, τόσο στην επιλογή της ακριβούς θέσης του άξονα όσο και στην
επιλογή των επεµβάσεων στεγανοποίησης της περιοχής φράγµατος.
Στους νεότερους µεταλπικούς σχηµατισµούς, που συµµετέχουν στη γεωλογική δοµή της
ευρύτερης περιοχής του έργου περιλαµβάνονται, οι Μολάσσες της Μεσελληνικής Αύλακας,
οι Πλειοκαινικοί λιµναίοι σχηµατισµοί των λεκανών Σερβίων και Καρπερού, οι νεότεροι
Πλειστοκαινικοί ποταµοχειµάριοι και χερσαίοι σχηµατισµοί, οι σύγχρονες αποθέσεις στις
κοίτες του ποταµού και των χειµάρρων, και τα πλευρικά κορήµατα στα πρανή των ορεινών
όγκων.
Οι Μολάσσες. Στην επιφάνεια εµφανίζονται µόνο σε µικρές αποσπασµατικές εµφανίσεις
στις όχθες του ποταµού, από την περιοχή Παλιουριάς –Παναγιάς µέχρι την περιοχή του
Καρπερού.
Σε όλη την πιο πάνω περιοχή όµως αποτελούν το υπόβαθρο των λιµναίων
πλειοκαινικών σχηµατισµών της λεκάνης Καρπερού.
Πρόκειται για την στρωµατογραφική ακολουθία της σειράς Τσοτιλίου – Μετεώρων,
αποτελούµενη από κροκαλοπαγή, ψαµµίτες και µάργες. Μεµονωµένοι αµιγώς
χονδροκλαστικοί ορίζοντες της Μολάσσας παρουσιάζουν κάποια υδατοπερατότητα, στο
σύνολό του πάντως ο σχηµατισµός, σύµφωνα µε τις θεωρήσεις της µελέτης, εξασφαλίζει
ικανοποιητική στεγανότητα για τον µελλοντικό ταµιευτήρα.
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χ. 1. Γεωλογικός χάρτης της περιοχής του Έργου

Σ

Οι Πλειοκαινικοί λιµναίοι σχηµατισµοί. Σε δύο χωριστές περιοχές το έργο έρχεται σε
επαφή µε τέτοιους σχηµατισµούς. Η µία είναι στις δυτικές απολήξεις του Ταµιευτήρα, στην
εκτεταµένη περιοχή µεταξύ Παναγιάς και Καρπερού, και η άλλη είναι στα ανοιχτά του
αριστερού αντερείσµατος του Φράγµατος, στην περιοχή του χωριού Χρώµιο. Στην περιοχή
Παλιουριάς - Καρπερού οι Πλειοκαινικοί σχηµατισµοί είναι αποθέσεις της λεκάνης
Καρπερού, αποτελούµενες από υπόλευκες µάργες, αργίλους, άµµους, χαλαρούς ψαµµίτες και
κροκαλοπαγή. Μόνο µεµονωµένοι αµιγώς αδροκλαστικοί ορίζοντες του σχηµατισµού
παρουσιάζουν κάποια υδατοπερατότητα, συνολικά πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγών
νερού της µελλοντικής λίµνης έξω από τα όρια της υδρογεωλογικής λεκάνης του
Ταµιευτήρα, µέσα από στρώµατα του συγκεκριµένου σχηµατισµού.
Στην περιοχή του Χρωµίου και του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος, ο ταµιευτήρας
έρχεται σε επαφή µε λιµναίες Πλειοκαινικές αποθέσεις της λεκάνης Σερβίων. Οι αποθέσεις
αυτές αποτελούνται από υπόλευκες µάργες, άµµους, χαλαρά κροκαλοπαγή και ψαµµίτες,
ερυθρές αργίλους και µαργαϊκούς ασβεστόλιθους.
Στην ερευνητική φάση της µελέτης του έργου, στα ανοικτά του αριστερού αντερείσµατος,
περίπου 2 km βόρεια της σηµερινής κοίτης, εντοπίσθηκε παλαιά (προπλειοκαινική) κοίτη του
Αλιάκµονα σε βάθος ανάλογο µε αυτό της σηµερινής κοίτης (υψόµετρο +280 m περίπου).
Όλη η τάφρος της παλαιάς αυτής κοίτης και µέχρι την σηµερινή επιφάνεια του εδάφους είναι
γεµάτη µε πλειοκαινικές λιµναίες αποθέσεις.
Η ύπαρξη αυτής της πλειοκαινικής τάφρου, που δυνητικά θα µπορούσε να αποτελέσει
σηµαντική οδό διαρροών από την µελλοντική λίµνη, απασχόλησε ιδιαίτερα τη µελέτη.
Αναφορά στο θέµα θα γίνει σε επόµενη παράγραφο.
Πλειστοκαινικοί και σύγχρονοι σχηµατισµοί. Είναι κυρίως ποταµοχειµάριοι και χερσαίοι
σχηµατισµοί, ερυθρές άργιλοι, άµµοι, κροκαλοπαγή και λατυποπαγή µε ποικίλο βαθµό
συνεκτικότητας, παλιές και σύγχρονες αναβαθµίδες του ποταµού, πλευρικά κορήµατα και
σύγχρονες αποθέσεις κοίτης. Έχουν αποσπασµατική, συχνά όµως σηµαντική ανάπτυξη. Η
σηµασία τους για το έργο είναι περιορισµένη και αφορά κυρίως την ακριβή χωροθέτηση και
τη θεµελίωση δευτερευουσών επιµέρους κατασκευών του έργου.
3.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ
ΈΡΓΟΥ

Τα σηµαντικά γεωλογικά δεδοµένα που έπρεπε να πάρει υπόψη του ο σχεδιασµός του έργου,
εντοπίσθηκαν ήδη στην προκαταρκτική φάση της µελέτης και συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Φράγµα και συναφή έργα. Η εκµετάλλευση της φυσικής στεγανότητας των Φυλλιτών,
στον σχεδιασµό των έργων στεγανοποίησης της ευρύτερης περιοχής του Φράγµατος, ήταν το
κύριο κριτήριο µε το οποίο επιλέχθηκε η θέση του φράγµατος, έξω από το στενό
ασβεστολιθικό φαράγγι.
Η φυλλιτική βραχοµάζα εµφανίζει µία σαφώς ανισότροπη συµπεριφορά, αναφορικά µε την
υδατοπερατότητα. Σε διευθύνσεις εγκάρσιες προς τη σχιστότητα, που είναι το κυρίαρχο
σύστηµα ασυνεχειών, ο σχηµατισµός είναι πρακτικά στεγανός. Αντίθετα σε διευθύνσεις
παράλληλες προς τη σχιστότητα η υδατοπερατότητα µπορεί να είναι σηµαντική κυρίως µέσα
από τις ασβεστοφυλλιτικές ζώνες.
Η θεώρηση αυτή είναι η καταληκτική άποψη της µελέτης. Στην αρχική φάση θεωρήθηκαν
πολύ πιθανές σηµαντικές διαρροές εγκάρσια στη σχιστότητα των Φυλλιτών, µέσα από τις
σηµαντικές ρηξιγενείς ζώνες του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος διατρέχουν τη
φυλλιτική βραχοµάχα.
Για τον λόγο αυτό η επέκταση της κουρτίνας των τσιµεντενέσεων, στο αριστερό αντέρεισµα,
σχεδιάστηκε αρχικά
µε πολύ µεγαλύτερο µήκος. Για το σκοπό αυτό εξάλλου
κατασκευάστηκε και η σήραγγα των Τσιµεντενέσεων.
Το πρόβληµα της στεγανότητας του ευρύτερου αριστερού αντερείσµατος διερευνήθηκε
διεξοδικά, µέχρι την τελική φάση της µελέτης. Η τελική άποψη µε βάση την οποία και
σχεδιάστηκαν τα µέτρα στεγανοποίησης είναι ότι :
- Η πιθανότητα ουσιαστικών διαρροών µέσα από τα ρήγµατα, σε διευθύνσεις εγκάρσιες
προς τη σχιστότητα είναι πολύ µικρή
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Σχ. 2 : Γεωλογικός χάρτης της περιοχής φράγµατος

- Αντίθετα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σηµαντικών διαρροών, µε κίνηση του νερού
παράλληλα προς τη σχιστότητα, µέσα από τις διαπερατές ασβεστοφυλλιτικές ζώνες και τις
ασβεστολιθικές ενστρώσεις της βραχοµάζας.
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Οι ασβεστοφυλλίτες είναι το µοναδικό µέλος του λιθολογικού πακέτου των φυλλιτών που
εµφανίζεται µε ανοικτές ασυνέχειες σε βάθη που φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 100 µέτρα.
Επίσης η υδατοπερατότητα στις αλλεπάλληλες ασβεστολιθικές ζώνες, που παρεµβάλλονται
στους Φυλλίτες του αριστερού αντερείσµατος παράλληλα προς τη σχιστότητα, είναι γενικά
πολύ υψηλή, δεδοµένου ότι οι ασβεστόλιθοι αυτοί είναι σε σηµαντικό βαθµό καρστικοί.
Η σχιστότητα, µε παράταξη υποπαράλληλη προς τον άξονα και κλίση προς τα ανάντη, είναι
γενικά ευνοϊκή για τη στεγανότητα. Μόνο στα “ανοικτά” του αριστερού αντερείσµατος είναι
δυνητικά πιθανές διαρροές, µε κίνηση του νερού, παράλληλα προς τη σχιστότητα και έξοδο
είτε στις θέσεις που οι υδροπερατές ζώνες τέµνονται από εγκάρσιες µισγάγγειες, είτε µε
πλευρική διήθηση στα πλειοκαινικά ιζήµατα που πληρούν την παλαιά κοίτη του Αλιάκµονα
∆ιαρροές µε πλευρική διήθηση στα πλειοκαινικά ιζήµατα της παλαιάς κοίτης του
Αλιάκµονα, είναι δυνατές και απευθείας µέσα από τους ασβεστόλιθους, που σε απόσταση 2
km περίπου Β∆. του φράγµατος έρχονται σε άµεση επαφή µε τον εν λόγω σχηµατισµό.
Στη γεωερευνητική φάση της µελέτης διαπιστώθηκε ότι µεµονωµένοι ορίζοντες των
πλειοκαινικών σχηµατισµών, χαλαρά κροκαλοπαγή, ψαµµίτες, άµµοι, κ.ά. έχουν σηµαντική
ως υψηλή διαπερατότητα, ενώ ο υπόλοιπος σχηµατισµός είναι πρακτικά στεγανός.
Η οριζόντια ανάπτυξη των στρωµάτων των Πλειοκαινικών αποθέσεων είναι εξαιρετικά
ασταθής. Το πάχος τους µεταβάλλεται διαρκώς, και οι πλευρικές αποσφηνώσεις τους είναι
πολύ συχνές και απότοµες. Με αυτό το δεδοµένο η µελέτη κατέληξε στην άποψη, ότι κίνηση
νερού, µέσα στους διαπερατούς ορίζοντες του σχηµατισµού, µπορεί να γίνει µόνο σε
περιορισµένες αποστάσεις. Με βάση αυτή την παραδοχή, δεν αναµένονται ουσιαστικές
διαρροές µέσω των λιµναίων πλειοκαινικών σχηµατισµών, βόρεια του φράγµατος στην
περιοχή της παλιάς κοίτης, , ούτε από άµεση τροφοδοσία, όπου ο σχηµατισµός έρχεται σε
επαφή µε τη µελλοντική λίµνη, ούτε από έµµεση τροφοδοσία µέσω των πλευρικών
διηθήσεων που προαναφέρθηκαν. Έτσι και αποφασίστηκε να µη γίνουν τσιµεντενέσεις µέσω
της ήδη κατασκευασµένης σήραγγας τσιµεντενέσεων, παρά µόνο σε δεύτερη φάση, αν µετά
την πλήρωση παρατηρηθούν ουσιαστικές διαρροές.
Εκτός από τη διαπερατότητα, η σχιστότητα επηρεάζει καθοριστικά την ευστάθεια και τη
γενικότερη συµπεριφορά της φυλλιτικής βραχοµάζας στα φυσικά και τεχνητά πρανή, καθώς
και στις υπόγειες εκσκαφές.
Στο αριστερό αντέρεισµα ο προσανατολισµός της σχιστότητας είναι ευνοϊκός για την
ευστάθεια. Τα φυσικά πρανή ήταν σταθερά, σχετικά απότοµα και µε µικρή αποσπασµατική
χαλαρή επικάλυψη.
Στο δεξιό αντέρεισµα ο προσανατολισµός της σχιστότητας είναι ελαφρά δυσµενής µε
φαινόµενες κλίσεις οµόρροπες στα φυσικά πρανή. Στο γεγονός αυτό κυρίως οφείλεται η
γενικευµένη αστάθεια των φυσικών πρανών Το δεξιό αντέρεισµα, καλύπτονταν από υλικά
κατολισθήσεων σηµαντικού πάχους (5-15m) σχεδόν στο σύνολό του.
Για τα µεγάλων διαστάσεων υπόγεια έργα (σήραγγες) στο λιθολογικά δυσµενές φυλλιτικό
περιβάλλον, η σχετική θέση της σχιστότητας και αξόνων των σηράγγων ήταν η κύρια
παράµετρος που καθόρισε την ευστάθεια. Στο σύνολο σχεδόν των σηράγγων, στις φυλλιτικές
τους διαδροµές,, ο προσανατολισµός της σχιστότητας ήταν ευνοϊκός. Μόνο σε τµήµατα των
µικρής διαµέτρου αποστραγγιστικών σηράγγων η σχιστότητα ήταν δυσµενής.
Ταµιευτήρας
Η επιµήκης ζώνη των Τριαδικών καρστικών µαρµάρων Βουνάσας – Τρανόβαλτου πλάτους
500m περίπου, τέµνει τον µελλοντικό ταµιευτήρα στην περιοχή “Λογγά” της Ελάτης και µε
διεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά καταλήγει στις πηγές Ρυµνίου, 2 km περίπου
κατάντη της θέσης Φράγµατος. Στην περιοχή Λογγά η ζώνη των µαρµάρων εξαφανίζεται
κάτω από ένα κάλυµµα Πλειστοκαινικών χερσαίων ιζηµάτων, πάχους 150 m περίπου, για να
αναδυθεί δυτικότερα πάλι στην επιφάνεια και να συνεχισθεί προς τα δυτικά, στον ορεινό
όγκο της Βουνάσας, µέχρι το ύψος του χωριού Παλιουριά, όπου βυθίζεται οριστικά κάτω από
τους Οφιόλιθους και τις Μολάσσες.
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης το βύθισµα είναι καρστικό µε τον πυθµένα του να
οριοθετεί περίπου και το δάπεδο του καρστ στα µάρµαρα. Εµφανής είναι και η συµβολή της
τεκτονικής στη δηµιουργία του βυθίσµατος µε τα µεγάλα ρήγµατα που οριοθετούν ΒΑ τη
λεκάνη.
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Οι πιθανές διαρροές του Ταµιευτήρα, από την περιοχή του Λογγά προς τις πηγές Ρυµνίου,
µέσα από τη ζώνη των µαρµάρων, ήταν το µεγαλύτερο γεωλογικό πρόβληµα που
αντιµετώπισε η µελέτη του ΥΗ-Έργου, και εξίσου σοβαρό πρόβληµα για την κατασκευή.
Για τη διερεύνηση του προβλήµατος και τον σχεδιασµό των µέτρων αντιµετώπισής του,
απαιτήθηκαν εκτεταµένες έρευνες, τόσο στην περιοχή της Ελάτης, όσο και στην ευρύτερη
περιοχή της διαδροµής της ζώνης µέχρι και τις πηγές του Ρυµνίου. Τα κύρια στοιχεία που
προέκυψαν από την έρευνα και τεκµηριώνουν την ύπαρξη του προβλήµατος είναι :
- Η συνέχεια της ζώνης των καρστικών µαρµάρων από την περιοχή του Λογγά µέχρι τις
πηγές του Ρυµνίου.
- Η καρστικότητα των µαρµάρων που µέχρι το υψόµετρο + 300m περίπου είναι έντονη. Κάτω
από το υψόµετρο αυτό η καρστικότητα µειώνεται προοδευτικά για να σταµατήσει πρακτικά
περί το υψόµετρο + 190, όπου σύµφωνα µε τα πορίσµατα της µελέτης, εκτιµάται ότι
βρίσκεται το δάπεδο καρστικοποίησης των µαρµάρων. Το πολύ σηµαντικό αυτό
συµπέρασµα στηρίζεται σε µεγάλο αριθµό ερευνητικών γεωτρήσεων, δεν θεωρείται όµως
απολύτως δεδοµένο και στη φάση της κατασκευής θα πρέπει επαρκώς να επιβεβαιωθεί και
ενδεχόµενα να αναθεωρηθεί.
- Η ενιαία, σύµφωνα µε τις όλες τις ενδείξεις, στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
µέσα στη ζώνη των µαρµάρων. Οι στάθµες δείχνουν µια µικρή κλίση του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα (της τάξης του 0,2%), από την περιοχή του Λογγά, µέχρι τις πηγές
Ρυµνίου, κλίση λογική για καρστικό µέσο.
- Η πολύ χαµηλή στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των µαρµάρων, που στην
περιοχή του Λογγά είναι 35 – 45m χαµηλότερα από τη στάθµη του ποταµού. Η στάθµη
αυτή παραπέµπει σε ανάλογα βαθιά στράγγιση της ζώνης των µαρµάρων, που σύµφωνα µε
τη γεωλογική δοµή της ευρύτερης περιοχής µόνο προς την περιοχή των πηγών Ρυµνίου
είναι δυνατή.
4.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

4.1

Εκσκαφές της τάφρου θεµελίωσης και θεµελίωση του αναχώµατος του φράγµατος

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των υψηλών και εκτεταµένων πρανών εκσκαφής, για τη
διαµόρφωση της τάφρου θεµελίωσης, στο ασταθές δεξιό αντέρεισµα, ήταν ένα από τα πιο
σηµαντικά γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήµατα του Έργου. Για το θέµα αυτό υπάρχει
ειδική εισήγηση στο παρόν συνέδριο.
Στην περιοχή της κοίτης αφαιρέθηκε το σύνολο των αλουβιακών αποθέσεων του ποταµού,
µέσου πάχους 10-15m, από τη συνολική σχεδόν επιφάνεια θεµελίωσης του αναχώµατος.
Μόνο στο θεµέλιο των προφραγµάτων δεν αφαιρέθηκε το σύνολο των χαλαρών αποθέσεων
της κοίτης αλλά µόνο µια επιφανειακή ζώνη πάχους 1-2 m.
Στο σταθερό και απότοµο αριστερό αντέρεισµα, όπου η σχιστότητα ήταν αντίρροπη προς τα
φυσικά πρανή, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των πρανών εκσκαφής δεν αντιµετώπισε
προβλήµατα. Κριτήριο για το βάθος της απαιτούµενης εκσκαφής ήταν η εξασφάλιση µιας
κατά το δυνατόν οµαλής µορφολογίας της επιφάνειας θεµελίωσης, και η αποµάκρυνση του
συνόλου της χαλαρής επικάλυψης του πρανούς. Για τη σκάφη θεµελίωσης του πυρήνα
πρόσθετη απαίτηση ήταν και η εξασφάλιση αποδεκτής κατάστασης της βραχοµάζας από
άποψη αποσάθρωσης και χαλάρωσης στην επιφάνεια θεµελίωσης. Τα βάθη των εκσκαφών
που απαιτήθηκαν για µεν το σώµα στήριξης ήταν της τάξης των 5-10m, για δε τον πυρήνα
10-20m . Το σύνολο σχεδόν των εκσκαφών έγινε µε µηχανικά µέσα. Ανατινάξεις έγιναν
ελάχιστες και µόνο πολύ µικρές και τοπικές.
Ο τελικός καθαρισµός της επιφάνειας θεµελίωσης, αντιµετώπισε µεγάλες δυσκολίες. Η
εξασφάλιση αδιατάρακτης τελικής επιφάνειας, στους εύκολα απολεπιζόµενους
λεπτοφυλλώδεις και σε πλατιές ζώνες διατµηµένους φυλλίτες ήταν συχνά ανέφικτη.

8

4.2

Εκσκαφές υπόγειων έργων.

Το µεγαλύτερο µέρος των σηράγγων διανοίχτηκε στους φυλλίτες και το υπόλοιπο σε
ασβεστόλιθους µερικά ανακρυσταλλωµένους. Οι φυλλίτες γενικά συνιστούν ένα δυσµενές
γεωλογικό περιβάλλον για υπόγεια έργα. Η µεγάλη λιθολογική ετερογένεια, οι περιορισµένες
µηχανικές αντοχές του πετρώµατος και ο έντονος (λόγω σχιστότητας) κερµατισµός της
βραχοµάζας είναι οι αρνητικές, για τα υπόγεια έργα, παράµετροι της φυλλιτικής βραχοµάζας.
Σηµαντική θετική παράµετρος είναι η σχετική στεγανότητα, µε τις σπάνιες και τοπικής µόνο
σηµασίας εκδηλώσεις ασθενούς υπόγειας υδροφορίας.
Σε αυτό το δυσµενές γεωλογικό περιβάλλον, η διάνοιξη των µεγάλης διαµέτρου σηράγγων
του Έργου, αντιµετώπισε περιορισµένα προβλήµατα. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο
γεγονός ότι η σχιστότητα είχε παράταξη εγκάρσια προς τους άξονες των σηράγγων.
Η διάνοιξη στις τρεις µεγάλες σήραγγες (Εκχειλιστές και Προσαγωγής) έγινε σε δύο φάσεις.
Η εκσκαφή στα φυλλιτικά τµήµατα έγινε κυρίως µηχανικά, µε πολύ περιορισµένες,
τµηµατικές ανατινάξεις των µετώπων και µόνο στις ασβεστοφυλλιτικές ζώνες της
βραχοµάζας. Η προσωρινή υποστήριξη έγινε κυρίως µε χαλύβδινα πλαίσια και εκτοξευόµενο
σκυρόδεµα. Προϋποστήριξη δεν απαιτήθηκε παρά µόνο σε ελάχιστα, µικρού µήκους
τµήµατα.
Στους ασβεστόλιθους η διάνοιξη έγινε επίσης τµηµατικά, σε δύο φάσεις. Η προχώρηση σε
κάθε φάση ήταν ολοµέτωπη. Η εκσκαφή έγινε µε ανατινάξεις.
Στα υποστηριγµένα τµήµατα δεν παρατηρήθηκαν παραµορφώσεις της διατοµής πέρα από τις
αναµενόµενες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις απαιτήθηκε εκ των υστέρων ενίσχυση της
υποστηριγµένης διατοµής.

4.3

Στεγανοποίηση της θέσης φράγµατος

Το σχέδιο της µελέτης για τη στεγανοποίηση της περιοχής του φράγµατος, περιλαµβάνει
κουρτίνα τσιµεντενέσεων, πάνω σε ένα άξονα. Στο δεξιό αντέρεισµα, την κοίτη, και το
κατώτερο τµήµα του αριστερού αντερείσµατος οι άξονες του φράγµατος και της κουρτίνας
ταυτίζονται. Από το υψόµετρο +380m και πέρα ο άξονας της κουρτίνας ακολουθεί
ανεξάρτητη πορεία µέχρι το όριο του φράγµατος.
Η κουρτίνα επεκτείνεται και έξω από το όριο του φράγµατος, στο ευρύτερο αριστερό
αντέρεισµα, µε διεύθυνση προς τα ΒΑ για 250m ακόµη. Στόχος της επέκτασης ήταν να
στεγανοποιηθούν εντοπισµένες ασβεστολιθικές ενστρώσεις της φυλλιτικής βραχοµάζας σε
όλη την πορεία τους κάτω από υψόµετρα +403 m (ανώτατη στάθµη λειτουργίας). Με τα νέα
στοιχεία που θα προκύψουν από την εξέλιξη της κατασκευής, ενδέχεται να αποδειχθεί
αναγκαία η περαιτέρω επέκταση της κουρτίνας στο αριστερό αντέρεισµα.
Το ενδεικτικά προβλεπόµενο βάθος της κουρτίνας ήταν 40 m για την περιοχή του
φράγµατος, και 110 m (µέχρι το υψόµετρο +300 m ) για το τµήµα της επέκτασης. Η
κατασκευή αρχίζει µε τις πρωτεύουσες Ρ (1ης τάξης) οπές, ανά 12 m. Στη συνέχεια γίνεται
πύκνωση µε τη διάτρηση των δευτερευουσών S (2ης τάξης) οπών, στο µέσο της απόστασης
των διαδοχικών Ρ. Η πύκνωση συνεχίζεται µε τις τριτεύουσες Τ (3ης τάξης) οπές µεταξύ
διαδοχικών (Ρ) και (S), κ.ο.κ .Οι S οπές εκτελούνται ανεξάρτητα από το ύψος
απορρόφησης των P. Για την περαιτέρω πύκνωση εφαρµόζεται το κριτήριο πύκνωσης που
είναι η απορρόφηση τσιµέντου σε κάποιο στάδιο γειτονικής οπής, της αµέσως προηγούµενης
τάξης, µεγαλύτερη από 50 Kg/m.
Οι συµβατικές προβλέψεις δίνουν δυνατότητα πύκνωσης οπών, χωρίς περιορισµούς καθώς
και τη δυνατότητα τροποποίησης του βάθους τους. Επίσης υπάρχει δυνατότητα κατασκευής
ενισχυτικής κουρτίνας σε παράλληλο άξονα. Γενικά σύµφωνα µε τις συµβατικές προβλέψεις
υπάρχει ευχέρεια τροποποίησης και προσαρµογής της κουρτίνας στις πραγµατικές επιτόπου
συνθήκες. Ουσιαστικά δηλαδή η µελέτη της κουρτίνας οριστικοποιείται κατά την κατασκευή,
όταν τα διατιθέµενα στοιχεία είναι πολλαπλάσια αυτών που είχε στη διάθεσή της η µελέτη.
Εκτός από τις τσιµεντενέσεις κουρτίνας στη µελέτη προβλέπονται και οι τσιµεντενέσεις
“Τάπητα”. Οι τσιµεντενέσεις αυτές καλύπτουν όλη την επιφάνεια θεµελίωσης του πυρήνα σε
κάναβο 3 x 3 m Έχουν βάθος 6 m, εκτός από τις δυο σειρές, τις γειτονικές προς τον άξονα
της κουρτίνας, που έχουν βάθος 12 m. Σκοπός αυτών των τσιµεντενέσεων είναι η
στεγανοποίηση και η σταθεροποίηση της ευαίσθητης επιφανειακής ζώνης στο θεµέλιο του
πυρήνα.
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Στο δεξιό αντέρεισµα, την κοίτη και το κατώτερο τµήµα του αριστερού αντερείσµατος,
διατρήθηκαν και τσιµεντενέθηκαν οι Ρ και S οπές µέχρι το προβλεπόµενο βάθος (40 m) και
οι τριτεύουσες µέχρι 15m.
Περαιτέρω πύκνωση δεν απαιτήθηκε παρά µόνο σε µία δύο περιπτώσεις. Οι απορροφήσεις
ήταν πρακτικά αµελητέες, µόνο σε ελάχιστα στάδια σηµειώθηκαν απορροφήσεις που θα
µπορούσαν να έχουν κάποια συνεισφορά στην ενίσχυση της στεγανότητας της βραχοµάζας..
Η παρουσίαση εποµένως των αποτελεσµάτων αυτών των τσιµεντενέσεων δεν έχει
ουσιαστικό ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει και για τις τσιµεντενέσεις τάπητα στο σύνολό τους
Στο αριστερό αντέρεισµα πάνω από το υψόµετρο +403 m , όπου αρχίζουν οι ασβεστολιθικές
ενστρώσεις µέσα στη φυλιτική βραχοµάζα, οι απορροφήσεις που σηµειώνονται είναι
υπερβολικά µεγάλες. Οι ασβεστόλιθοι των ενστρώσεων είναι και έντονα τεκτονικά
καταπονηµένοι και καρστικοί. Επίσης οι ασβεστοφυλλιτικές ζώνες είναι πιο συχνές και πιο
χαλαρωµένες από ότι στις άλλες περιοχές του θεµελίου.
Θετικό στοιχείο είναι η υποπαράλληλη παράταξη αυτών των διαπερατών ζωνών, σε σχέση µε
το άξονα της κουρτίνας. Έτσι το ένεµα των υπερβολικών απορροφήσεων κινείται κατά βάση
στη διεύθυνση της κουρτίνας και δεν αποµακρύνεται πολύ από το επίπεδο της. Αυτό
αποδεικνύεται από τη σαφή µείωση των απορροφήσεων στις δευτερεύουσες οπές σε σχέση
µε τις πρωτεύουσες. Εξάλλου σε πυρήνες πρωτευουσών βρίσκεται συχνά ένεµα από τις
γειτονικές πρωτεύουσες που ήδη έχουν τσιµεντενεθεί
Οι τσιµεντενέσεις της κουρτίνας στη δύσκολη περιοχή του αριστερού αντερείσµατος και της
επέκτασής της βρίσκονται σε εξέλιξη. Μόνο στο τµήµα από την Χ.Θ: 0+643 έως την Χ.Θ:
0+700 η κουρτίνα έχει ολοκληρωθεί. Σε όλο το υπόλοιπο µήκος έχει διατρηθεί και
τσιµεντενεθεί το σύνολο των Ρ και µερικές S οπές.
Στο τµήµα που ολοκληρώθηκε οι απορροφήσεις στις Ρ και S ήταν πολύ µεγάλες. Το επίπεδο
της κουρτίνας στο τµήµα αυτό τέµνει µια έντονα καρστική και τεκτονισµένη ασβεστολιθική
ζώνη. Κατά τη διάτρηση συναντήθηκαν καρστικά έγκοιλα µήκους µέχρι και 2m, µερικά
επαναπληρωµένα µε αργιλικά υλικά, σε πολύ χαλαρή απόθεση.

Σχ.3. : Γεωλογική τοµή κατά µήκος του άξονα της κουρτίνας, στην επέκταση της στο αριστερό
αντέρεισµα
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Η µέγιστη απορρόφηση που σηµειώθηκε στο στάδιο 25-30m της οπής Ρ 676, ήταν 50.935
κιλά τσιµέντου ανά µέτρο οπής. Στατιστικά επεξεργασµένα δίνονται τα αποτελέσµατα των
τσιµεντενέσεων αυτού του τµήµατος, στο διάγραµµα του Σχ 4. Στο διάγραµµα φαίνεται η
σαφής επίδραση των τσιµεντενέσεων των οπών της κάθε τάξης, στις απορροφήσεις των οπών
της επόµενης τάξης. Σαφώς φαίνεται επίσης και το κλείσιµο της κουρτίνας από άποψη
απορρόφησης τσιµέντου.
Στο διάγραµµα (Σχ.5), γίνεται µια συγκριτική παρουσίαση των απορροφήσεων των Ρ οπών,
σε τρία διακριτά από γεωλογική άποψη, τµήµατα της κουρτίνας στην προβληµατική περιοχή
του αριστερού αντερείσµατος ( Σχ.3)

Ποσοστο του συνόλικου µήκους για κάθε τάξης
οπών

Αθροιστικές καµπύλες απορρόφησης τσιµέντου στην κουρτινα τσιµεντενέσεω ν
σρτο αριστερο αντερεισµα στο τµηµα Ρ640 έω ς Ρ700
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Σχ.4 : Εξέλιξη των απορροφήσεων των τσιµεντενέσεων, στο ολοκληρωµένο τµήµα της κουρτίνας στην
επέκταση του αριστερού αντερείσµατος

Συγκριτικές αθροιστικές καµπύλες απορρόφησεω ν στις Πρω τευουσες οπές (Ρ)
τω ν τριώ ν διακριτώ ν τµηµάτω ν της Κουρτίνας Τσιµεντενέσεω ν στο Αριστερό
αντέρεισµα.
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Σχ.5. : Απορροφήσεις των πρωτευουσών οπών (Ρ), συγκριτικά στα τρία τµήµατα της επέκτασης της
κουρτίνας του αριστερού αντερείσµατος
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4.4

Στεγανοποίηση του Ταµιευτήρα

Για τη στεγανοποίηση του ταµιευτήρα στην περιοχή “Λογγάς” της Ελάτης στη µελέτη
προβλέπεται, η κατασκευή µιας κουρτίνας σε όλο το πλάτος της ζώνης των µαρµάρων από
το υψόµετρο +403 (Ανώτατη Στάθµη Λειτουργίας του ΥΗΕ) µέχρι το υψόµετρο + 200 m
περίπου, όπου κατά τη µελέτη εκτιµάται ότι βρίσκεται το δάπεδο του Καρστ
Η κουρτίνα θα κατασκευασθεί µέσα από δυο σήραγγες που κατασκευάζονται πάνω στο
επίπεδό της, στα υψόµετρα + 403 και +315 m. Στο Σχ.6 δίνεται ένα σκαρίφηµα της
κουρτίνας που πρόκειται να κατασκευασθεί

Σχ. 6. : Τοµή κατά µήκος του άξονα, της κουρτίνας τσιµεντενέσεων στην περιοχή Λογγας της Ελάτης.

Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευασθεί τµήµατα των σηράγγων, µέσα από τις οποίες θα γίνουν
οι τσιµεντενέσεις. Η άνω σήραγγα (υψόµ. +403 m ) έχει συναντήσει µέχρι τώρα σωληνωτά
καρστικά έγκοιλα µε διαµέτρους που κυµαίνονται από λίγα εκατοστά µέχρι και 0,50 m. Τα
καρστικά έγκοιλα ακολουθούν τεκτονικές ασυνέχειες και έχουν εξαιρετικά ανισοµερή
κατανοµή. Υπάρχουν ζώνες µε υψηλή συγκέντρωση εγκοίλων, και σηµαντικού µήκους
τµήµατα όπου απουσιάζουν ακόµη και ίχνη καρστικής διεργασίας. Η χαµηλή σήραγγα
(υψόµ.+ 315 m) βρίσκεται ακόµη στο τµήµα της προσπέλασης. Τα καρστικά έγκοιλα είναι
πιο πολλά, ακανόνιστα και µε διαστάσεις που φθάνουν ή και ξεπερνούν το 1m. Στο σύνολό
τους είναι πληρωµένα µε καστανόχρωµη πλαστική άργιλο (terra rosa) συνήθως σε χαλαρή
απόθεση
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Ilarion Dam: The most important geological and geotechnical
problems that have been faced during the designs as well as the
construction.
K.Karapantelakis , G.Emmanoyhlidis, V.Karagiannaki – Gelogists, Designers
Ch. Minopetros – Geologist, PPC/Hydroelectric Projects Development Department

Abstract
Ilarion Dam and most of its relevant structures are founded on phyllitic rockmass with
low permeability, appropriate for the dam foundation. However, in the left abutment
the presence of karstic limestone rocks results in the need of more extensive grouting.
The schistosity of the phyllites was the dominant factor of instability in the right
abutment, though it was favorable in the tunnels excavations. The most important
geological implication of the whole Ilarion Project is the likelihood of water losses in
Elati basin, where karstic marbles come in contact with the reservoir. In order to avoid
this possible problem two tunnels are excavated for grouting reasons.
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