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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το αναρρυθµιστικό φράγµα Αγ. Βαρβάρας, µεγίστου ύψους 20.10m, 
κατασκευάσθηκε  την περίοδο 2004 έως 2007. Το φράγµα είναι λιθόρριπτο, µε κεντρικό αργιλικό 
πυρήνα και κελύφη από αµµοχάλικα ποταµού. Για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του 
τοποθετήθηκαν πιεζόµετρα ανοικτού τύπου και βάθρα ελέγχου επιφανειακών µετακινήσεων, οι 
µετρήσεις των οποίων παρουσιάζονται και αξιολογούνται σ’αυτό το άρθρο. 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
Το αναρρυθµιστικό Έργο Αγ. Βαρβάρας ευρίσκεται στον ποταµό Αλιάκµονα, στην έξοδο των 
στενών που σχηµατίζουν τα όρη Πιέρια και Βέρµιο, σε απόσταση 8 km από την πόλη της Βέροιας 
του νοµού Ηµαθίας. Αποτελεί τµήµα του συστήµατος των έργων, που έχουν κατασκευασθεί και 
λειτουργούν από τη ∆ιεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (∆ΥΗΠ) της ∆ΕΗ Α.Ε, για την 
υδραυλική αξιοποίηση του Αλιάκµονα (ΥΗΕ Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωµάτων, Μακροχωρίου) 
και συγκεκριµένα είναι το έργο κεφαλής µε το οποίο εξασφαλίζεται η απαιτούµενη στάθµη και 
παροχή νερού για τις κατάντη απαιτήσεις κοινής ωφέλειας. Σκοπός εποµένως του έργου είναι η 
διαχειριστική ρύθµιση σε ηµερήσια βάση του νερού που εκρέει από τα λειτουργούντα σήµερα 
ανάντη υδροηλεκτρικά έργα (Πολυφύτου, Σφηκιάς, Ασωµάτων), ώστε να επιτυγχάνεται η 
ορθολογική κατανοµή του νερού στις διάφορες χρήσεις,   δηλ :  
• υδροδότηση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θες/νίκης µε συνεχή διάθεση σε πρώτο στάδιο    

3 m3/sec. 
• άρδευση κανονική 900.000 στρεµµάτων στους νοµούς Ηµαθίας, Πέλλας, Θεσ/νίκης από το     

υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο της αριστερής όχθης του Αλιάκµονα (διώρυγα Α0). 
• παροχέτευση συνεχώς στην κοίτη του Αλιάκµονα για περιβαλλοντικούς λόγους 4,5 m3/sec, µε 

στόχο την αναβάθµιση του οικοσυστήµατος του ποταµού. Σηµειώνουµε ότι το δέλτα 
Αλιάκµονα – Λουδία – Αξιού προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar. 

• η  παροχέτευση της  παραπάνω  οικολογικής παροχής πραγµατοποιείται µέσω ενός µικρού  
υδροηλεκτρικού σταθµού, ο οποίος παράγει 4,5 GWh το χρόνο. 

Ο ταµιευτήρας του αναρρυθµιστικού έργου Αγ. Βαρβάρας έχει συνολικό, µαζί µε την υφιστάµενη 
µικρή δεξαµενή αναρρύθµισης, ωφέλιµο όγκο 4,5 x 106 m3 νερού και το εµβαδόν της ενιαίας 
λίµνης που σχηµατίσθηκε είναι 1400 στρέµµατα περίπου. 



 
Εικόνα 1:Φωτογραφίες της περιοχής του Έργου προ της έναρξης των εργασιών, µετά την κατασκευή του 
διαφραγµατικού τοίχου και µετά την ολοκλήρωση του Έργου αντίστοιχα. 

Το Φράγµα Αγ. Βαρβάρας έχει µέγιστο ύψος 20,10 m, µήκος 2400 m και όγκο 1.000.000 m3 
περίπου. Όπως δείχνεται στην Εικόνα 2, πρόκειται για ένα διαζωνισµένο γεώφραγµα που 
αποτελείται από τον αδιαπέρατο αργιλικό πυρήνα πάχους 3,0m κατ’ελάχιστον, τις µεταβατικές 
ζώνες (εκατέρωθεν του πυρήνα) προς τα σώµατα στήριξης του Φράγµατος, τα σώµατα στήριξης 
από αµµοχάλικα ποταµού, καθώς και τη λιθορριπή προστασίας του ανάντη πρανούς και τη ζώνη 
προστασίας του κατάντη πρανούς. Καθώς το Φράγµα θεµελιώθηκε επί της κοίτης του ποταµού, για 
να εξασφαλισθεί η στεγανότητα της θεµελίωσής του έχει κατασκευασθεί κατά µήκος του άξονα 
του Φράγµατος πλαστικός διαφραγµατικός τοίχος από µίγµα τσιµεντο-µπεντονίτη.  

 
Εικόνα 2 : Τυπική διατοµή Έργου Αγ. Βαρβάρας και θέσεις οργάνων 

Το έργο περιλαµβάνει, εκτός του Φράγµατος, και τις ακόλουθες κατασκευές : 
• εκχειλιστή, συνολικής παροχετευτικότητας νερού 1520 m3/sec, µε πέντε µεταλλικά 

θυροφράγµατα µε υδραυλικούς κυλίνδρους, τρία από τα οποία είναι µερικώς κατακλινόµενα. Ο 
εκχειλιστής είναι θεµελιωµένος σε οπλισµένους διαφραγµατικούς τοίχους πλάτους 0,60m, 
βάθους 18,00m περίπου και συνεχούς µήκους 9,30m, καθώς και σε οπλισµένους πασσάλους 
βάθους 20,00m περίπου και εσωτερικής διαµέτρου 0,80m και 1,20m. Η λεκάνη αποτόνωσης 
αποτελείται από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος, πάχους κατ’ελάχιστον 2,00m, ενώ η λεκάνη 
ηρεµίας αποτελείται από στρώση ογκολίθων πάχους 3,00m και βάρους ανά ογκόλιθο 1,5 – 2,0 t 
στο δάπεδο, και 0,5 – 1,5 t στα πρανή.  

• υδροληψία, παροχετευτικότητας 30 m3/sec για την τροφοδοσία του µελλοντικού αρδευτικού 
δικτύου δεξιάς όχθης Αλιάκµονα (περιοχή Βεργίνας, Μελίκης Αιγινίου), όταν αποφασισθεί η 
κατασκευή του υπό τα Υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας. Η υδροληψία έχει δύο ανοίγµατα 
και είναι θεµελιωµένη σε οπλισµένους διαφραγµατικούς τοίχους πάχους 0,60m, βάθους 8,0m 
και συνεχούς µήκους µέχρι 8,10m. 



• συνδετήριο αγωγό µεταξύ της υφιστάµενης αρδευτικής διώρυγας Α0 και του ταµιευτήρα του 
έργου. 

• µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό ισχύος 0,92 ΜW, µε µία µονάδα τύπου Kaplan S, για τη διάθεση     
οικολογικής παροχής 4,5 m3/sec στον ποταµό Αλιάκµονα, κατάντη του Φράγµατος. 

 

 
Εικόνα 3 : Γενική διάταξη Αναρρυθµιστικού Έργου Αγ. Βαρβάρας, 

Η κατασκευή του έργου συνοδεύτηκε από τις ακόλουθες, θετικές κατά την άποψή µας, 
περιβαλλοντικές δράσεις : 
• σε τµήµα της περιοχής του ταµιευτήρα λειτουργούσε χωµατερή αστικών απορριµµάτων των 

∆ήµων της ευρύτερης περιοχής. Προτού ξεκινήσουν οι κύριες εργασίες κατασκευής του έργου, 
συλλέχθηκαν 250.000 m3 απορριµµάτων, τα οποία µεταφέρθηκαν και διαστρώθηκαν 
υγειονοµικά σε χώρους κατάντη του Φράγµατος.  

• η δεξιά πλευρά του Φράγµατος έχει κατασκευασθεί µε διευρυµένη διατοµή, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί ως τµήµα  της επαρχιακής οδού Βέροιας – Βεργίνας, χωρίς να απαιτηθεί η 
κατασκευή νέας οδικής γέφυρας Αλιάκµονα. 

• κατασκευάσθηκαν δύο αναχώµατα, µήκους 800m περίπου έκαστο, στην κοίτη του Αλιάκµονα 
για τη διευθέτησή της και τον εγκιβωτισµό των πληµµυρικών παροχών. 

• δηµιουργήθηκαν δύο νησίδες στο χώρο της µελλοντικής λίµνης, µη επισκέψιµες, οι οποίες θα 
λειτουργούν ως καταφύγιο πτηνών στη διάρκεια του έτους (διαστάσεις νησίδων 130 x 50 m και  
90 x 50 m περίπου).  

• για την ελεγχόµενη προσέγγιση των κατοίκων της περιοχής προς το υγρό στοιχείο του 
ταµιευτήρα, έχει κατασκευασθεί ένας δρόµος περιπάτου στη δεξιά όχθη της λίµνης καθώς και 
δύο εξέδρες περιπάτου στην αριστερή όχθη και εντός της λίµνης. 



2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο όριο των ζωνών Αλµωπίας και Πελαγονικής. Σύµφωνα µε την 
γεωλογική έκθεση της ∆ΑΥΕ του Ιουνίου 1991 {1}, η οποία συντάχθηκε µετά την υλοποίηση 
γεωερευνητικού προγράµµατος, στην περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης και µέχρι τουλάχιστον το 
βάθος των 20µ. περίπου, υπάρχουν ποτάµιες αποθέσεις. Αυτές κατά θέσεις αποτελούνται άλλοτε 
από πιο αδροµερή υλικά όπως κροκάλες και  αµµοχάλικα (Κ = 10-3 έως 10-5 m/sec) και άλλοτε από 
πιο λεπτοµερή υλικά όπως άµµους, ιλύες και αργίλους σε ποικίλες συνθέσεις και εναλλαγές 
(Κ=10-6 m/sec έως και πρακτικά αδιαπέρατες). 
Ενώ οι παραπάνω αποθέσεις στερούνται συνοχής, στην αριστερή όχθη και στην κοίτη του ποταµού 
κάτω από αυτές εµφανίζεται ένα χαλαρό κροκαλοπαγές µε αργιλικό συνδετικό υλικό και  
κροκάλες ποικίλης προελεύσεως (ψαµµιτικές, κερατολιθικές, οφιολιθικές και κυρίως 
ασβεστολιθικές) Κατά θέσεις το κροκαλοπαγές αυτό εµφανίζεται πιο συνεκτικό, µε ασβεστιτικό 
συνδετικό υλικό και ασβεστολιθικές κυρίως κροκάλες. Οι τιµές του συντελεστή διαπερατότητας 
των κροκαλοπαγών κυµαίνονται από Κ=10-4 έως 10-6 m/sec στα ανώτερα δέκα µέτρα ενώ 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι χαµηλότερα µειώνονται κατά τουλάχιστον µια τάξη µεγέθους. 
Ως υπόβαθρο στην νότια πλευρά του ταµιευτήρα απαντώνται εναλλαγές κρυσταλλικού 
ασβεστολίθου και φυλλίτη  σχετικά υγιείς στα Ν∆, αποσαθρωµένοι και θραυσµένοι στα ΝΑ, µε 
τιµή συντελεστή διαπερατότητας από 10-4 m/sec έως 10-8 m/sec. Στο  ΝΑ τµήµα του Φράγµατος 
απαντώνται κρυσταλλοσχιστώδη πετρώµατα (ταλκικός και χλωριτικός σχιστόλιθος), κερµατισµένα 
και αποσαθρωµένα, καθώς και σερπεντινίτες, ως αποτέλεσµα εξαλλοίωσης οφιολίθων.  
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω τιµές διαπερατότητας προέκυψαν από την εκτέλεση 
δοκιµών MAAG  ή LEFRANK και χαρακτηρίζουν την οριζόντια διαπερατότητα Κh των 
σχηµατισµών. Η διαπερατότητα κατά την κατακόρυφη έννοια Kv εκτιµάται ότι είναι κατά µια 
τουλάχιστον τάξη µεγέθους µικρότερη λόγω της στρωσιγενούς δοµής του υποβάθρου. 

3 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
Επειδή, όπως αναφέρθηκε,  η θεµελίωση του Φράγµατος έγινε πάνω σε αποθέσεις ποταµού, αλλού 
πιο λεπτόκοκκες (αµµο-αργιλο-ιλύς σε διάφορες συνθέσεις και εναλλαγές) και αλλού πιο 
αδροµερείς (κροκάλες και αµµοχάλικα ασύνδετα), κάτω από τον αργιλικό πυρήνα και 
συγκεκριµένα κατά µήκος του άξονα του Φράγµατος, έχει κατασκευαστεί διαφραγµατικός τοίχος 
(∆/Τ) από τσιµεντοµπεντονίτη (C/B), µε σκοπό τον περιορισµό των διαφυγών από τη θεµελίωση 
του Φράγµατος σε αποδεκτά για την ασφάλεια και τη λειτουργία του Έργου, επίπεδα. Εδώ θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι λαµβάνοντας υπόψη τη λειτουργία του Φράγµατος (ηµερήσια 
αναρρύθµιση εκροών του ανάντη Φράγµατος Ασωµάτων), η ενδεχόµενη εµφάνιση µικρών 
υπόγειων διαφυγών θεωρείται αποδεκτή, εφόσον βεβαίως αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο την ευστάθεια 
του Φράγµατος (λόγω εσωτερικής διάβρωσης κ.λ.π). 
Σύµφωνα µε την παραδοχή αυτή, και καθώς στο µεγαλύτερο τµήµα του Έργου, το ασβεστο-
φυλλιτικό ή οφιολιθικό υπόβαθρο βρίσκεται σε µεγάλο βάθος, ο σχεδιασµός του έργου έκρινε ως 
επαρκή τη θεµελίωση του ∆/Τ σε υπερκείµενες αυτού ζώνες µικρής διαπερατότητας, δηλαδή στο 
αργιλικό κροκαλοπαγές και στο συνεκτικό κροκαλοπαγές αντίστοιχα. Η θεµελίωση του ∆/Τ σε 
µεγαλύτερο βάθος δεν ήταν εφικτή λόγω των δυσκολιών διάτρησης των κροκαλοπαγών (µεγάλες 
κροκάλες και σκληρό συνδετικό ασβεστιτικό υλικό) και το µεγάλο απαιτούµενο συνολικό βάθος . 
Ο ∆/Τ από C/B εκτείνεται σε µήκος 2344,5m, από την Χ.Θ. 0+113,43 έως την Χ.Θ. 2+457,9, έχει 
πάχος 0,60m. και µέσο βάθος 17m  (Εικόνα 4). Η εκσκαφή του πραγµατοποιήθηκε τµηµατικά µε 
πρωτεύοντα φατνώµατα πραγµατικού µήκους 3.0m, δευτερεύοντα φατνώµατα πραγµατικού 
µήκους 2.20m και επικάλυψη φατνωµάτων 0.4m. Στο αριστερό άκρο του (Χ.Θ. 2+457,9), ο ∆/Τ 
ενώνεται, µέσω διάταξης 161 αλληλοτεµνόµενων πασσάλων Φ80 από πλαστικό σκυρόδεµα, µε τη 
θεµελίωση του συνδετηρίου αγωγού (βλ. Εικόνα 3), ενώ µεταξύ του ∆/Τ από C/B και του 



διαφράγµατος των πασσάλων υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Στο δεξιό του άκρο, ο ∆/Τ δεν εκτείνεται 
µέχρι το άκρο του Φράγµατος αλλά διακόπτεται στη Χ.Θ. 0+113,43, καθώς οι γεωτρήσεις του 
γεωρευνητικού προγράµµατος υπέδειξαν στην περιοχή αυτή και µέχρι το δεξιό αντέρεισµα τη 
βελτίωση των συνθηκών θεµελίωσης ως προς τη διαπερατότητα, λόγω της ανάδυσης του 
ασβεστοφυλλιτικού / οφιολιθικού υποβάθρου πιο κοντά στην επιφάνεια και την παρουσία άνωθεν 
αυτού, αργιλικών αποθέσεων µεγάλου πάχους, µε συντελεστές διαπερατότητας που κυµαίνονται 
από 10-6 έως 10-9 m/sec. 
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Στάθµη υδροφόρου ορίζοντα αµέσως  κατάντη του φράγµατος 
- προ της πλήρωσης του ταµιευτήρα
- µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα  

Εικόνα 4 : Τοµή κατά µήκος του άξονα του Φράγµατος σύµφωνα µε τα στοιχεία κατασκευής του ∆.Τ.  

4 ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 

4.1 Γενικά 
Για την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του Φράγµατος, κατά τη διάρκεια κατασκευής του και 
κατά τη φάση της πρώτης πλήρωσης του Ταµιευτήρα, σύµφωνα µε την Έκθεση {2}, 
τοποθετήθηκαν 28 πιεζόµετρα ανοικτού τύπου (Pw) στη θεµελίωση του Φράγµατος, 
κατανεµηµένα σε επτά (7) διατοµές τοποθετηµένες σε ίσες περίπου αποστάσεις κατά µήκος του 
Φράγµατος και 7 πιεζόµετρα ανοικτού τύπου  εκτός των παραπάνω διατοµών σε ενδιάµεσες 
χιλιοµετρήσεις. Επίσης εγκαταστάθηκαν 19 βάθρα ελέγχου επιφανειακών µετακινήσεων (S) στη 
στέψη του Φράγµατος και ένα σύστηµα επιταχυνσιογράφων το οποίο αποτελείται από µια 
κεντρική καταγραφική µονάδα συνδεδεµένη µε τρεις τριαξονικούς αισθητήρες ισχυρής σεισµικής 
κίνησης (AC), οι οποίοι τοποθετήθηκαν ένας στη  στέψη, ένας στη γέφυρα του εκχειλιστή και ένας 
στο δρόµο της δεξιάς όχθης.  

Σε κάθε διατοµή εγκαταστάθηκαν από τέσσερα πιεζόµετρα (Pw) σε ποικίλα βάθη, και 
συγκεκριµένα ένα ρηχό πιεζόµετρο ανάντη του αργιλικού πυρήνα, ένα διπλό πιεζόµετρο (ρηχό και 
βαθύ) αµέσως κατάντη του αργιλικού πυρήνα και ένα βαθύ πιεζόµετρο µετά τον κατάντη πόδα του 
Φράγµατος, όπως δείχνεται στην Εικόνα 2. Τα πιεζόµετρα αυτά εγκαταστάθηκαν για να δώσουν 
µία εικόνα του δικτύου ροής κάτω από το σώµα του Φράγµατος, ώστε να αξιολογηθεί η 
αποτελεσµατικότητα του ∆/Τ και να εντοπιστούν πιθανά προβλήµατα διαφυγών από τον 
Ταµιευτήρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι κατά τη φάση σχεδιασµού του Έργου, προβλεπόταν 
η εγκατάσταση ηλεκτρικών πιεζοµέτρων. Η εµπειρία όµως από άλλα έργα έδειξε ότι οι 
διακυµάνσεις των πιέσεων που αναµένονταν, λόγω του µικρού ύψους νερού του ταµιευτήρα και 
των µικρών διακυµάνσεων της στάθµης του θα βρίσκονταν κοντά στα όρια ευαισθησίας των 
οργάνων. Επιλέχθηκε έτσι τελικά να τοποθετηθούν αντ’ αυτών κοινά πιεζόµετρα ανοικτού τύπου 



τα οποία είναι απλά στη χρήση τους και χαµηλότερου κόστους. Το µήκος του ασφράγιστου 
τµήµατος των ρηχών πιεζοµέτρων ήταν 2,00m (µήκος διάτρητου τµήµατος 1,00m) ενώ των 
βαθειών πιεζοµέτρων ήταν 5,00m (µήκος διάτρητου τµήµατος 3,00m). 
Όσον αφορά στα βάθρα ελέγχου επιφανειακών µετακινήσεων, αυτά τοποθετήθηκαν στη στέψη του 
Φράγµατος, ανά 150 m απόσταση, µε εξαίρεση την περιοχή του εκχειλιστή όπου η τοποθέτησή 
τους πυκνώθηκε µε σκοπό τον ακριβέστερο έλεγχο των µετακινήσεων της κατασκευής αυτής, που 
είναι θεµελιωµένη επί διαφραγµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα.      

Πίνακας 1. ∆ιάταξη πιεζοµετρικών φρεάτων 

∆ιατοµή  ∆3 ∆7 ∆10       ∆13 ∆16  ∆18 ∆21 
Χ.Θ. 0+138,00 0+600,00 0+910,00 1+220,00 1+480,00 1+660,00 1+900,00 

  
Θέση      ∆εξιά   ∆εξιά Εκχειλιστής Αριστερά Αριστερά Αριστερά Αριστερά 
Αµέσως   

ανάντη ∆/Τ Pw-17    Pw-21       Pw-25       Pw-29       Pw-33       Pw-37       Pw-41    

Αµέσως 
κατάντη  ∆/Τ 
διπλό (ρηχό) 

Pw-18  Pw-22       Pw-26    Pw-30  Pw-34       Pw-38  Pw-42  

Αµέσως 
κατάντη  ∆/Τ 
διπλό (βαθύ) 

Pw-20   Pw-24       Pw-28 Pw-32  Pw-36   Pw-40  Pw-44  

Κατάντη 
φράγµατος Pw-3 Pw-6 Pw-7        Pw-10 Pw-12 Pw-13 Pw-14 

        
Pw-1                     ανάντη Πιεζόµετρα 

εκτός 
διατοµών Pw-2        Pw-4 Pw-5 Pw-11 Pw-15 Pw-16 κατάντη 

 

Η συλλογή των µετρήσεων των οργάνων γίνεται από κλιµάκιο της ∆ΑΥΕ µε συγκεκριµένη 
συχνότητα µετρήσεων. Κατά την ιδιαίτερα σηµαντική φάση πρώτης πλήρωσης του ταµιευτήρα του 
Έργου, η συχνότητα των µετρήσεων ήταν αυξηµένη. Η πρώτη πλήρωση του ταµιευτήρα, έγινε σε 
δύο φάσεις : 
• Η πρώτη φάση πλήρωσης ξεκίνησε στις 8/5/2007 και ολοκληρώθηκε στις 20/6/2007, µε τελική 

στάθµη ταµιευτήρα στο υψόµετρο +35,00. Η στάθµη αυτή παρέµεινε σταθερή σε αυτό το 
υψόµετρο µέχρι τις 26/11/2007.  

• Η δεύτερη φάση πλήρωσης του Ταµιευτήρα ξεκίνησε στις 26/11/2007 και ολοκληρώθηκε στις 
14/12/2007, όπου και ο ταµιευτήρας έφτασε στη µεγίστη στάθµη +42,10. Ο µέσος ρυθµός 
ανύψωσης της στάθµης ήταν 37 εκατ./ηµέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια πλήρωσης της φάσης αυτής  
γινόταν καθηµερινή λήψη µετρήσεων στα πιεζόµετρα και εβδοµαδιαία λήψη µετρήσεων στα 
βάθρα ελέγχου τοπογραφικών µετακινήσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης η στάθµη παρέµεινε σταθερή περί τη µεγίστη, µε 
περιστασιακή λειτουργία του εκχειλιστή, η οποία ήταν πιο συστηµατική κατά το διάστηµα από 
29/02/08 έως 4/4/08, όπου πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές για να πιστοποιηθεί η εύρυθµη λειτουργία 
των θυροφραγµάτων.  
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αξιολόγηση των µετρήσεων των πιεζόµετρων και των βάθρων 
ελέγχου επιφανειακής µετακίνησης {2} η οποία στοχεύει στην παρακολούθηση του έργου έως 
σήµερα. ∆ε θα γίνει περαιτέρω σχολιασµός για το σύστηµα των επιταχυνσιογράφων που έχει 
εγκατασταθεί στο Φράγµα, καθώς µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε καταγραφή σεισµικού 
φαινοµένου.  



4.2 Αξιολόγηση µετρήσεων πιεζοµέτρων ανοικτού τύπου (Pw) 

4.2.1  Αξιολόγηση µετρήσεων 
Τα πιεζοµέτρα που εγκαταστάθηκαν ανάντη του Φράγµατος (βλ. Εικόνα 5) παρακολουθούν 
συστηµατικά, χωρίς χρονική υστέρηση, τις µεταβολές της στάθµης του ταµιευτήρα. Για τα 
περισσότερα από αυτά τα πιεζόµετρα, η απόκλιση µεταξύ της στάθµης του ταµιευτήρα και της 
στάθµης των πιεζοµέτρων είναι πρακτικά µηδενική. Εξαίρεση αποτελούν τα πιεζόµετρα Pw-1 και 
Pw-17 στο δεξί αντέρεισµα (κοντά στον ταµιευτήρα) και στο δεξιό άκρο του Φράγµατος (διατοµή 
∆3) αντίστοιχα, στα οποία η στάθµη κατά την πλήρωση διατηρήθηκε 1 m περίπου χαµηλότερα από 
τον ταµιευτήρα, υποδηλώνοντας την πιθανότητα κάποιων διαφυγών στην περιοχή.  
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Εικόνα 5: Μεταβολές στάθµης ανάντη πιεζοµέτρων κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των διπλών πιεζοµέτρων που 
είναι εγκατεστηµένα αµέσως κατάντι του πυρήνα του Φράγµατος. ∆εν παρουσιάζονται τα διπλά 
πιεζόµετρα της διατοµής ∆7 (Χ.Θ. 0+600), καθώς το ρηχό πιεζόµετρο βρισκόταν ψηλότερα από 
τον υδροφόρο ορίζοντα και δεν είχε στάθµη. Όσον αφορά στα πιεζόµετρα Pw-26 και Pw-28 της  
διατοµής ∆-10 (Χ.Θ.0+910)  και το Pw-32 της διατοµής ∆-13 (Χ.Θ. 1+220) τα οποία βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή του εκχειλιστή, δεν υπάρχουν µετρήσεις για την α’ φάση της πλήρωσης 
καθώς κατασκευάστηκαν κατά τη φάση αυτή. Επίσης, στο διπλό πιεζόµετρο της διατοµής ∆3 οι 
µετρήσεις των δύο πιεζοµέτρων σχεδόν ταυτίζονται διότι τα διάτρητα τµήµατά τους βρίσκονται 
περίπου στο ίδιο βάθος. Το ίδιο ισχύει και για τα διπλά πιεζόµετρα των διατοµών ∆16 και ∆21.  
Όλα τα διπλά πιεζόµετρα ανταποκρίνονται στη µεταβολή της στάθµης του ταµιευτήρα. Η 
παρατηρούµενη συνολική µεταβολή της στάθµης τους πριν και µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα 
είναι µικρή (από 0,5m έως 1,5m). Εξαίρεση αποτελούν οι µετρήσεις των πιεζοµέτρων της διατοµής 
∆3 (Χ.Θ. 0+138, κοντά στο δεξιό πέρας του διαφραγµατικού τοίχου) των οποίων η στάθµη 
αυξήθηκε κατά 4,5m µε την ολοκλήρωση της πλήρωσης. 



Στα διπλά πιεζόµετρα που είναι εγκατεστηµένα στις διατοµές ∆-10 και ∆-13 (ευρύτερη περιοχή 
εκχειλιστή), και ιδιαίτερα κατά  τη β’ φάση πλήρωσης του ταµιευτήρα, το βαθύ πιεζόµετρο 
εµφανίζει ψηλότερη στάθµη σε σχέση µε το ρηχό, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για την ανάπτυξη 
δικτύου ροής κάτω από τον διαφραγµατικό τοίχο. Μετά την ολοκλήρωση της β’ φάσης πλήρωσης 
και λόγω της κατάκλυσης της περιοχής της λεκάνης αποτόνωσης κατά τη διάρκεια των δοκιµών 
των θυροφραγµάτων του εκχειλιστή, η στάθµη του ρηχού πιεζοµέτρου αυξήθηκε, δείγµα της 
άµεσης ανταπόκρισής του στις µεταβολές των εξωτερικών συνθηκών.  
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Εικόνα 6 : Μεταβολές στάθµης διπλών πιεζοµέτρων κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

Οι µετρήσεις των πιεζοµέτρων που έχουν εγκατασταθεί στον κατάντη πόδα του Φράγµατος ή 
πλέον κατάντη αυτού, παρουσιάζονται στην Εικόνα 7, όπου φαίνεται ότι η στάθµη τους 
σταθεροποιήθηκε ουσιαστικά µε την ολοκλήρωση της α’ φάσης πλήρωσης του ταµιευτήρα, σε 
στάθµη περίπου 0,5-1,5m ψηλότερα από την αρχική. Εξαίρεση και πάλι αποτελούν τα πιεζόµετρα 
Pw-2 και Pw-3 στο δεξιό αντέρεισµα και στην περιοχή της διατοµής ∆3,  όπου παρουσιάζεται 
αύξηση της στάθµης και κατά τη β’ φάση πλήρωσης ενώ η συνολική αύξηση της στάθµης τους 
µετά την  ολοκλήρωση της πλήρωσης είναι της τάξης των 7m και 4,75m αντίστοιχα. Η µεταβολή 
της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα κατάντη του Φράγµατος λόγω πλήρωσης του ταµιευτήρα  
και η σηµαντική διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ της περιοχής του δεξιού άκρου του 
Φράγµατος (αντέρεισµα και διατοµή ∆3) και των υπολοίπων περιοχών παρουσιάζεται και στην 
Εικόνα 4. 
Ειδικά όσον αφορά στα πιεζόµετρα του Pw-15 και Pw-16, κοντά στο αριστερό αντέρεισµα (βλ. 
Εικόνα 4), παρουσιάζουν αύξηση στάθµης πριν ακόµη ξεκινήσει η α’ φάση πλήρωσης του 
ταµιευτήρα ενώ δεν παρουσιάζουν καµία µεταβολή στάθµης κατά τη β’ φάση πλήρωσης. Για το 
λόγο αυτό θεωρείται ότι η µεταβολή της στάθµης τους δεν οφείλεται στην πλήρωση του 
ταµιευτήρα αλλά σε άλλες αιτίες (όπως στην ενδεχόµενη ύπαρξη τροφοδοσίας του υδροφόρου 
ορίζοντα στην περιοχή από την πλευρική διώρυγα Α0) και για αυτό δε σχολιάζονται περαιτέρω. 



Παρατηρώντας την απόκριση των κατάντη πιεζοµέτρων στο σύνολό τους, διαπιστώνεται ότι 
παρουσιάζεται έντονη συσχέτιση των µεταβολών της στάθµης των πιεζοµέτρων των διατοµών ∆10 
(Pw-26, Pw-28 και Pw-7) και ∆13 (Pw-30, Pw-32 και Pw-10) µε τη µεταβολή στάθµης του 
ταµιευτήρα. Αυτό εµφανίζεται στις Εικόνες 6 και 7, όπου είναι έκδηλη η οµοιότητα των καµπυλών 
της πιεζοµετρίας των οργάνων και της καµπύλης της στάθµης του ταµιευτήρα. Το ίδιο φαινόµενο 
εµφανίζεται πιο εξασθενηµένο και στο πιεζόµετρο Pw-11 (µεταξύ των διατοµών ∆13 και ∆16). Η 
συµπεριφορά αυτή των πιεζοµέτρων ερµηνεύεται ως πιθανή υδραυλική επικοινωνία του 
ταµιευτήρα µε την κατάντη περιοχή λόγω της παρουσίας αυξηµένου πάχους στρώσεων σχετικά 
υψηλής διαπερατότητας (αδροµερών αποθέσεων και χαλαρών κροκαλοπαγών) κάτω από το 
διαφραγµατικό τοίχο.  
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Εικόνα 7 : Μεταβολές στάθµης κατάντη πιεζοµέτρων κατά τη διαδικασία πλήρωσης 

Η παραπάνω περιγραφόµενη οµοιότητα των καµπυλών επιβεβαιώνεται και µε τον υπολογισµό του 
συντελεστή συσχέτισης  µεταξύ των χρονοϊστοριών στάθµης των πιεζοµέτρων και του ταµιευτήρα. 
Παραδείγµατος χάριν, για το πρώτο διάστηµα µετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης του 
ταµιευτήρα, όπου η συχνότητα λήψης µετρήσεων είναι ηµερήσια, για τα πιεζόµετρα των διατοµών 
∆10 (Pw-26, Pw-28 και Pw-7) και ∆13 (Pw-30, Pw-32 και Pw-10), θεωρώντας χρονική υστέρηση 
τριών ηµερών στην απόκριση  της στάθµης των πιεζοµέτρων, υπολογίζονται υψηλοί συντελεστές 
συσχέτισης  της τάξης του 0,8 µε 0,9, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στη µονάδα, υποδηλώνοντας 
σχεδόν τέλεια συσχέτιση των πιεζοµέτρων µε τον ταµιευτήρα. Παρόµοιος συντελεστής συσχέτισης 
υπολογίζεται και για το πιεζόµετρο Pw-11, αν και το εύρος των µεταβολών στάθµης του 
πιεζοµέτρου είναι σηµαντικά µικρότερο (µικρότερο ύψος αιχµών). Αντίθετα, για τα κατάντη του 
Φράγµατος πιεζόµετρα από τη διατοµή ∆16 και προς το αριστερό αντέρεισµα του Φράγµατος, οι 
υπολογιζόµενοι συντελεστές συσχέτισης είναι πολύ µικρότεροι, υποδηλώνοντας µηδενική ή πολύ 
µικρή επιρροή από τον ταµιευτήρα.  
Επίσης, πολύ ισχυρή συσχέτιση (της τάξης του 0,9 και µάλιστα χωρίς χρονική υστέρηση µε τον 
ταµιευτήρα) εµφανίζεται στο κατάντη πιεζόµετρο Pw-2 το οποίο βρίσκεται στο  δεξιό αντέρεισµα 
στην περιοχή όπου δεν έχει κατασκευαστεί διαφραγµατικός τοίχος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό 



µε την παρατήρηση ότι η στάθµη του πιεζοµέτρου αυτού µετά την πλήρωση του ταµιευτήρα έχει 
αυξηθεί κατά 7m και το ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ανάντη πιεζόµετρο Pw-1 της περιοχής αυτής 
παρουσιάζει στάθµη χαµηλότερη κατά 1m από τη στάθµη του ταµιευτήρα, καθιστά εύλογη τη 
θεώρηση αυξηµένης υδραυλικής επικοινωνίας µεταξύ ταµιευτήρα και κατάντη περιοχής, 
παραπλεύρως του διαφραγµατικού τοίχου. Το ενδεχόµενο αυτό υποστηρίζεται από τα ευρήµατα 
των γεωτρήσεων που έγιναν για την εγκατάσταση των πιεζοµέτρων Pw-1 και Pw-2, από τα οποία 
προκύπτει ότι υπάρχει έντονη ανοµοιοµορφία του υποβάθρου (εναλλασσόµενες στρώσεις 
ιλυούχων αργίλων, αµµωδών αργίλων και αργίλων µε χαλίκια) καθώς και την ύπαρξη οριζόντων 
αµµοχαλίκων και κροκαλοπαγών. Τα παραπάνω διαφοροποιούνται από τα ευρήµατα του 
γεωερευνητικού προγράµµατος κατά τη φάση σχεδιασµού του Έργου (οµοιογενείς αποθέσεις 
αργίλου ως αργιλούχου ιλύος µεγάλης έκτασης και πάχους). 
Η συµπεριφορά των πιεζοµέτρων της διατοµής ∆3 (που βρίσκεται πλησίον του δεξιού 
αντερείσµατος,  και στην οποία έχει κατασκευαστεί διαφραγµατικός τοίχος) εµφανίζει σηµαντικές 
οµοιότητες µε αυτή του πιεζόµετρου του δεξιού αντερείσµατος Pw-2 (όπου δεν έχει 
κατασκευαστεί διαφραγµατικός τοίχος), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και ποσοτικά από τον 
πολύ υψηλό συντελεστή συσχέτισης (µέχρι και 0,96 χωρίς χρονική υστέρηση) των χρονοϊστοριών 
των πιεζοµέτρων αυτών. Τα παραπάνω µπορούν να ερµηνευθούν από την επίδραση στην 
πιεζοµετρία της περιοχής της διατοµής ∆3 ενδεχόµενων υπογείων διαφυγών από το αντέρεισµα 
(όπου είναι εγκατεστηµένο το Pw-2), παρακάµπτοντας παραπλεύρως το διαφραγµατικό τοίχο. 
Συνοψίζοντας, από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις για την ύπαρξη υδραυλικής 
επικοινωνίας µεταξύ του ταµιευτήρα και της κατάντη του Φράγµατος περιοχής µεταξύ των 
διατοµών ∆10 και ∆13, και κυρίως στην περιοχή του δεξιού αντερείσµατος (περιοχή διατοµής ∆3). 

4.2.2 Προσοµοιώσεις υπόγειας διήθησης 
Στη συνέχεια, προκειµένου να εκτιµηθούν οι συνθήκες υπόγειας υδραυλικής και να αποτιµηθεί το 
µέγεθος των διαφυγών, πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις υπόγειας διήθησης µε χρήση 
του λογισµικού πεπερασµένων στοιχείων SEEP/W της εταιρείας GEOSLOPE. Προσοµοιώθηκε 
καταρχήν η διατοµή ∆10, ως αντιπροσωπευτική των διατοµών όπου επικρατούν δυσµενείς 
συνθήκες θεµελίωσης για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις υδραυλικής επικοινωνίας. Επίσης, 
αναλύσεις έγιναν και για τη διατοµή ∆18 η οποία επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική της 
συµπεριφοράς του µεγαλύτερου µέρους του Φράγµατος για το οποίο δεν υπάρχουν ενδείξεις 
ύπαρξης αξιολογήσιµης υδραυλικής επικοινωνίας του ταµιευτήρα µε την  κατάντη περιοχή. 
Με σκοπό την ακριβέστερη προσοµοίωση των πραγµατικών συνθηκών, επιλέχθηκαν διάφοροι 
συνδυασµοί συντελεστών διαπερατότητας για τα γεωυλικά θεµελίωσης των δύο διατοµών, στα 
πλαίσια των τιµών που προέκυψαν από τις δοκιµές διαπερατότητας του γεωερευνητικού 
προγράµµατος, και επιχειρήθηκε οι τιµές πιεζοµετρίας που προκύπτουν από τις αναλύσεις να 
προσεγγίζουν τις παρατηρούµενες στις θέσεις των πιεζοµέτρων (για την τελευταία περίοδο 
µετρήσεων όπου οι στάθµες είναι σχετικά σταθερές). Για το λόγο αυτό, οι προσοµοιώσεις έγιναν 
µε τη θεώρηση εγκατεστηµένης υπόγειας ροής, θεωρώντας τον ταµιευτήρα πλήρη (στάθµη +42) 
και στάθµες υδροφόρου ορίζοντα κατάντη για τη µεν διατοµή ∆10 στο υψόµετρο +23,5, για τη δε 
διατοµή ∆18 στο υψόµετρο +27,5. Για τις περιπτώσεις όπου η προσέγγιση µετρηµένων και 
υπολογιζόµενων πιέσεων θεωρήθηκε επαρκής (π.χ. για συντελεστές διαπερατότητας στην 
οριζόντια διεύθυνση αµµοχαλίκου και κροκαλοπαγούς ίσους µε 6.10-4m/sec και 5.10-6m/sec 
αντίστοιχα, και µιας τάξης µεγέθους µικρότερους στην κατακόρυφη διεύθυνση) παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2 οι υπολογιζόµενες διαφυγές από τη θεµελίωση του Φράγµατος (ανά µέτρο µήκους 
Φράγµατος) και οι µέγιστες υδραυλικές κλίσεις στον κατάντη πόδα του. Επίσης, στον Πίνακα 2 
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα µεγέθη διαφυγών και υδραυλικών κλίσεων για τις ίδιες περιπτώσεις 
(ίδιες τιµές συντελεστών διαπερατότητας θεµελίωσης) για την υποθετική περίπτωση όπου δεν έχει 
κατασκευαστεί διαφραγµατικός τοίχος. Από τη σύγκριση των παραπάνω µεγεθών προκύπτει η 
συνεισφορά του διαφραγµατικού τοίχου στον περιορισµό των διαφυγών και των υδραυλικών 
κλίσεων, η οποία και παρατίθεται ως ποσοστό στον Πίνακα αυτό. 
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Εικόνα 8 : Σχηµατική απεικόνιση των πιεζοµετρικών γραµµών όπως υπολογίζονται από τις αναλύσεις για τη 
διατοµή ∆18.  ∆ίπλα στα τέσσερα πιεζόµετρα της διατοµής (Pw-37, 38, 40 & 13) σηµειώνονται οι τιµές της 
πιεζοµετρίας που προκύπτουν από τις αναλύσεις και σε παρένθεση οι πραγµατικές στάθµες των 
πιεζοµέτρων. 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα αναλύσεων υπόγειας ροής (διαφυγές Q και µέγιστη τιµή υδραυλικής κλίσης στον 
κατάντη πόδα i για τις διατοµές ∆10 και ∆18 για περίπτωση χωρίς και µε ∆/Τ)  

∆10 ∆18 
  Q (m3/sec/m) i (%) Q (m3/sec/m) i (%) 
χωρίς ∆/Τ 1,35.10-3  82  1,42.10-3 19  
µε ∆/Τ   1,47.10-4  3  9,43.10-5  7 
συνεισφορά ∆/Τ (µείωση, %) 89 96 93 63 

Όσον αφορά στην ασφάλεια του Έργου, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία {3}, οι υδραυλικές κλίσεις 
στον κατάντη πόδα του Φράγµατος θα πρέπει να είναι απαραίτητα µικρότερες του 33%, και κατά 
προτίµηση µικρότερες του 20%. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, ακόµη και στη δυσµενέστερη 
περίπτωση, η ύπαρξη διαφραγµατικού τοίχου διατηρεί τις υδραυλικές κλίσεις στον πόδα του 
Φράγµατος χαµηλότερα και από το πλέον συντηρητικό όριο του 20%. Κατά συνέπεια, µπορεί να 
θεωρηθεί ότι ο κατάντη πόδας του Έργου είναι ασφαλής έναντι υδραυλικής υποσκαφής. 
Θεωρώντας µήκος εφαρµογής 300m  για τη διατοµή ∆10 και 2100m για τη διατοµή ∆18, οι 
συνολικές διαφυγές από τη θεµελίωση του Φράγµατος σε όλο το µήκος του ανέρχονται σε 
0,24m3/sec περίπου, µέγεθος που θεωρείται αποδεκτό για τη λειτουργία του Έργου καθώς 
αντιστοιχεί σε προσαύξηση κατά 5% περίπου της οικολογικής παροχής στην κοίτη του Αλιάκµονα. 
Θα πρέπει βεβαίως να σηµειωθεί ότι η ακρίβεια εκτίµησης των διαφυγών εξαρτάται από την 
ακρίβεια των τιµών διαπερατότητας που θεωρήθηκαν για το υπόβαθρο. Σε επόµενο στάδιο θα 
επιχειρηθεί, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισµικού SEEP/W, να συµπεριληφθεί στις 
αναλύσεις η µεταβολή της στάθµης των πιεζοµέτρων κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, 
προκειµένου να προσοµοιωθεί ακριβέστερα η µεταβατική ροή, οπότε και θα προκύψουν 
ακριβέστερα συµπεράσµατα για τη διαπερατότητα του υποβάθρου (και κατά συνέπεια και για το 
µέγεθος των διαφυγών). 



4.3 Αξιολόγηση µετρήσεων βάθρων ελέγχου επιφανειακής µετακίνησης (S) 
Η παρακολούθηση των βάθρων επιφανειακής µετακίνησης έγινε µε µετρήσεις ακριβείας πριν, 
κατά τη διάρκεια και στο τέλος της περιόδου έµφραξης. Οι οριζοντιογραφικές  µετατοπίσεις  
µετρήθηκαν µε τη βοήθεια του παγκόσµιου δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης (G.P.S), 
ενώ οι αντίστοιχες υψοµετρικές, µε γεωµετρική χωροστάθµηση υψηλής ακρίβειας. Από την 
επεξεργασία των γεωδαιτικών µετρήσεων,{2},  διαπιστώθηκε ότι σε διάστηµα 8 µηνών, η µέγιστη 
οριζόντια µετακίνηση του Φράγµατος ήταν 15mm, µε γενική κατεύθυνση κίνησης προς τα 
κατάντη. Ειδικά για τη διατοµή ∆3 θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά την διάρκεια παραµονής της 
στάθµης του ταµιευτήρα στο +35,05, διαπιστώθηκε οριζόντια µετακίνηση του Φράγµατος προς τα 
ανάντη, γεγονός που παρατηρείται συχνά κατά τα αρχικά στάδια της πρώτης πλήρωση των 
φραγµάτων. Η µέγιστη κάθιση του Φράγµατος  ήταν 7 mm (σηµειώνεται ότι στο νοτιοδυτικό 
τµήµα του Φράγµατος παρατηρήθηκε ανύψωση κατά 3mm), τιµή δηλ. πολύ µικρή. 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συνεκτιµώντας τα διαθέσιµα στοιχεία των µετρήσεων προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα : 
• Η πλήρωση του ταµιευτήρα Αγ. Βαρβάρας έγινε µε αργούς ρυθµούς και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας  αυτής έγινε συστηµατική παρακολούθηση των εγκατεστηµένων στο Φράγµα 
οργάνων. Η  πρακτική αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την πρόληψη εκτάκτων περιστατικών κατά 
την κρίσιµη διαδικασία της πλήρωσης.  

• Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών πιεζοµέτρων µε πιεζόµετρα ανοικτού τύπου αποδείχθηκε 
επαρκής για την αξιόπιστη παρακολούθηση της πιεζοµετρίας της θεµελίωσης του σχετικά 
µικρού ύψους Φράγµατος Αγίας Βαρβάρας. Η επιλεχθείσα διάταξη οργάνων ήταν 
ικανοποιητική, καθώς επέτρεψε την αποτύπωση του δικτύου ροής που αναπτύχθηκε στη 
θεµελίωση του Φράγµατος. 

• Από την αξιολόγηση των στοιχείων των πιεζοµέτρων προκύπτουν ενδείξεις για την ύπαρξη 
υδραυλικής επικοινωνίας µεταξύ του ταµιευτήρα και της κατάντη του Φράγµατος περιοχής 
τόσο µεταξύ των διατοµών ∆10 και ∆13, όσο (κυρίως) και στην περιοχή του δεξιού 
αντερείσµατος. Πάντως, από τις αναλύσεις και τις µετρήσεις των οργάνων προκύπτει ότι ο 
διαφραγµατικός τοίχος επιτυγχάνει τον στόχο για τον οποίο σχεδιάσθηκε, δηλ. τον έλεγχο της 
υπόγειας ροής σε αποδεκτά για την ασφάλεια και λειτουργία του έργου επίπεδα. Όπως 
εκτιµήθηκε µε τη βοήθεια αριθµητικών προσοµοιωµάτων η συνολική ποσότητα διαφυγών κάτω 
από το Φράγµα είναι της τάξης του 5% της οικολογικής παροχής ενώ οι υδραυλικές κλίσεις που 
αναπτύσσονται στον κατάντη πόδα του Φράγµατος στη δυσµενέστερη διατοµή είναι µικρότερες 
του 7%. Τα παραπάνω µεγέθη µπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά για τη λειτουργία και την 
ασφάλεια του Έργου. 

• Οι καταγεγραµµένες µετακινήσεις του Φράγµατος ήταν µικρές και εντός των αποδεκτών ορίων. 
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SUMMARY: The regulating dam of Aghia Barbara, 20.10m height, was constructed in the period 
between 2004 and 2007. It’s about an earthfill dam, with a central clay core and river – gravel 
shells. For the monitoring of its behaviour, open standpipe piezometers (Pw) and settlement 
monuments were installed, the measurements of which are presented and evaluated in this paper. 
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