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Γενικά- Κατολισθήσεις 

   Επιπτώσεις:  

   Άμεσες & έμμεσες στον κοινωνικό ιστό, απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, 

εκτεταμένες ζημιές σε ιδιοκτησίες, σημαντικό οικονομικό κόστος 

21km 

Αίτια:  

 

- Γεωλογικοί παράγοντες (γεωυλικά χαμηλής αντοχής, υπόγεια νερά, ύπαρξη 

ασυνεχειών με δυσμενή προσανατολισμό σε βραχώδη πρανή, σεισμικά ρήγματα κτλ). 

- Μορφολογικοί παράγοντες (έντονη κλίση, το ύψος του πρανούς και φυσικές 

διεργασίες) 

- Ανθρώπινες παρεμβάσεις (διάβρωση, υποσκαφή, αλλαγή της φυτοκάλυψης κτλ) 

   Αντιμετώπιση: «Αξιολόγηση κινδύνου κατολισθήσεων»!! 

   Α. Προληπτικές Επεμβάσεις (μείωση πιθανότητας κατολίσθησης πρανών) 

   Β. Προσδιορισμός προτεραιοτήτων επέμβασης σε μεμονωμένα πρανή (σε 

περίπτωση ύπαρξης πολλαπλών κατολισθήσεων)   



Στόχος 

• Εφαρμογή μιας πολυεπίπεδης μεθοδολογίας αξιολόγησης του 

κινδύνου κατολισθήσεων από φυσικούς παράγοντες (Δράσεις: 

Ίδιο βάρος πρανούς, σεισμός, νερό) στο τμήμα του οδικού άξονα 

Λαϊλιάς- Σέρρες.  

 

   Εργαλεία 

• CRISIS 2007 (για την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας) 

• SLIDE (εκτίμηση επιδεικτικότητας των πρανών σε κατολίσθηση) 

• G.I.S (για την αποθήκευση/ διαχείριση/ ανάλυση όλων των 

δεδομένων) 



Προτεινόμενη μεθοδολογία 

M. N. Alexoudi et al (2015), 6th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering 

 



Αξιολόγηση κατολισθήσεων (Επίπεδο 1) 

    Προϋποθέσεις: 

• Χάρτες (τοπογραφικοί, γεωλογικοί , υδρολογικοί, χρήσεων γής, κ.α)  

• Διακριτοποίηση της περιοχής σε εικονοστοιχεία 

• Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας (σεισμός)/ Στοιχεία βροχοπτώσεων 

• Κατηγοριοποίηση εδαφικών σχηματισμών(Απλοποιημένη/Επιτόπου 

μετρήσεις/ Εργαστηριακές δοκιμές) 
 

  Ανάλυση:  

• Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DEM) 

• Αιτιοκρατικός υπολογισμός Σ.Α  

• Επιδεκτικότητα έναντι κατολίσθησης κάθε εικονοστοιχείου  

    (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) 
 

    Αποτέλεσμα:  

    Εντοπισμός των εικονοστοιχείων υψηλής και μεσαίας επιδεκτικότητας  

    σε κατολίσθηση  περιοχές στις οποίες υπάρχουν πρανή  που χρήζουν    

    περαιτέρω διερεύνησης 



Αξιολόγηση κατολισθήσεων (Επίπεδο 2) 

Προϋποθέσεις: 

Έρευνα πεδίου στις περιοχές μεσαίας – υψηλής επιδεκτικότητας σε 

κατολισθήσεις για το εντοπισμό των μεμονωμένων πρανών που θα πρέπει 

να εστιασθεί η περαιτέρω ανάλυση. 

 

Περιεχόμενα έρευνας πρανών 

α) επιτόπια διερεύνηση των εδαφικών σχηματισμών,  

β) μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων των πρανών (ύψος, κλίση, πλάτος 

οδού κλπ) 

γ) αναγνώριση του τύπου των γεωυλικών και του προσανατολισμού των 

ασυνεχειών – εκτίμηση των παραμέτρων της διατμητικής αντοχής των 

ασυνεχειών,  

δ) επιτόπου δοκιμές και μετρήσεις 

ε) εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών στοιχείων  

για τον προσδιορισμό των φυσικών, μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων. 



Αξιολόγηση κατολισθήσεων (Επίπεδο 2) 

Αναλύσεις: 

• Ευστάθεια μεμονωμένων πρανών μετά από σχετική επιλογή του 

συνδυασμού φορτίσεων. 

• Υπολογισμός του Σ.Α των πρανών (μέθοδος: οριακή ισορροπία, 

πεπερασμένα στοιχεία κτλ).  

 

Αποτέλεσμα 

• Κατάλληλα μέτρα βελτίωσης της ευστάθειας των πρανών  

• Προτεραιότητες αποκατάστασης της ευστάθειας των πρανών  σε 

περίπτωση πολλαπλών κατολισθήσεων. 



Εφαρμογή 

Οδικός άξονας Λαιλιάς- Σέρρες  

Γεωλογία 

21km 

Περνάει από περιοχές με έντονο ανάγλυφο, 

χαμηλές θερμοκρασίες, σημαντικές χιονοπτώσεις.  

 

Σημείο ειδικού ενδιαφέροντος: Χιονοδρομικό 

κέντρο του Λαϊλιά  

Ιστορικό σεισμών: Από 1900 -κανένας 

ισχυρός σεισμός  

 

Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός:  

χαμηλή-μέτρια (ai=0.16g) σεισμικότητά 

Δώδεκα (12) κύριοι 

εδαφικοί σχηματισμοί  



Σέρρες 

Κάτω Νευροκόπι 

Λαϊλιάς 

Ε-Β Σύνορα 

Bansko 
RISK- 

 

 -LIDES 

 

RISKLIDES 



Εφαρμογή (Επίπεδο 1) 

Χάρτης μορφολογικών κλίσεων 

Κλίσεις της επιφάνειας του εδάφους 

 Γωνίες κλίσης των πρανών (βº)   

από το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους 

(DΤΜ) 

1. Αιτιοκρατική εκτίμηση του κινδύνου 

κατολίσθησης βάσει Van Westen & 

Terlien (1996) 

2. Φορτία: Ι.Β και νερό, ΙΒ & νερό & 

σεισμός 

3. Προσδιορισμός Σ.Α κατά μήκος της 

διεπιφάνειας μεταξύ του εδαφικού 

μανδύα αποσάθρωσης και του 

βραχώδους υποβάθρου 

4. Ζώνη: 50m εκατέρωθεν του οδικού 

άξονα Σερρών-Λαϊλιά 

5. Εικονοστοιχεία (pixels): 257.175 

      Διαστάσεις 2m x 2m 

6. Στατιστικά/ χάρτες σε GIS 

Διαδικασία 



           ΓΕΩΛΟΓΙΑ                         ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ    ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ             

Θεματικοί χάρτες GIS (Δεδομένα 1:50000) 



 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ 



 

Ψηφιακό μοντέλο 
εδάφους (DEM) 

Τοπογραφικά 
Δεδομένα 1:5000 
Ισοδιάσταση 4m 



 

ΚΛΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 



Ιστορικοί σεισμοί της περιοχής 



Εφαρμογή- Αποτελέσματα 

26km 

21km 

21km 

Σεισμική Επικινδυνότητα 

Χωρική κατανομή pga (gal) 

(περίοδο επαναφοράς σεισμού: 

100 έτη) 

Αποτελέσματα 

Mέγιστες εδαφικές επιταχύνσεις (PGA)  

-0,16-0,19g (περίπτωση  50 ετών),  

-0,20-0,24g (περίπτωση 100 ετών),  

-0,29-0,35g (περίπτωση 475 ετών).  

Σεισμικά σενάρια: Περίοδος επαναφοράς σεισμού 50, 100, 475 έτη 

Σεισμικές ζώνες επιφανειακών σεισμών: Papazachos & Papaioannou, 2000 

Σεισμικότητα της περιοχής: το μοντέλο Poisson 

Σχέση εξασθένησης: Skarlatoudis et al (2003) 

Απλοποιημένος εδαφικός χαρακτηρισμός 

Κάνναβος: 500 x 500m 

Υδρολογία 

• Σημαντικός όγκος χιονοπτώσεων (το χειμώνα) 

• Μέτριες- Ισχυρές βροχοπτώσεις (άνοιξη, 

φθινόπωρο) 

• Υδρογραφικό δίκτυο εξαιρετικά επίμηκες 

(χείμαρροι) που διαβρώνει τα πετρώματα του 

υποβάθρου και αποστραγγίζει τα ψηλότερα 

τμήματα των ορεινών όγκων  



Συντελεστής ασφαλείας 
Διεπιφάνεια εδαφικού μανδύα-βραχώδους υποστρώματος 

Διατμητική τάση: 

Ορθή τάση: 

Συντελεστής ασφαλείας: 

2.0 m 

Διατμητική συνιστώσα βάρους: 

Ορθή συνιστώσα βάρους: 

(Ισοδιάσταση 4.0 m) 



DRY W=33% W=50% W=67% 



T=50 yrs 
DRY 

T=50 yrs 
W=33% 

T=50 yrs 
W=50% 

STATIC 
DRY 



T=100 yrs 
W=33% 

T=100 yrs 
W=50% 

STATIC 
DRY 

T=100 yrs 
DRY 



T=475 yrs 
DRY 

T=475 yrs 
W=33% 

T=475 yrs 
W=50% 

STATIC 
DRY 



Εφαρμογή- Αποτέλεσμα (Επίπεδο 1) 

Κατηγοριοποίηση εικονοστοιχείων: Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή επιδεκτικότητα 

σε κατολίσθηση 

(Σενάριο 5) 

Χωρική κατανομή της επιδεκτικότητας κατολίσθησης 

(Σενάριο 11) 

Αποτέλεσμα: Προσδιορισμός περιοχών (μεσαίας, υψηλής επιδεκτικότητας σε 

κατολίσθηση) στα οποία ενυπάρχουν πρανή που θα πρέπει να εξεταστούν 

(Επίπεδο 1) 

Επίπεδο 2: Επιτόπου επισκέψεις στις περιοχές. Επιλογή 52 πρανών που πρέπει να εξεταστούν 



Εφαρμογή (Επίπεδο 1) 

Σενάρια Ανάλυσης 
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Α. Περίπτωση στατικής και υδραυλικής φόρτισης 

Β. Περίπτωση στατικής, υδραυλικής και σεισμικής φόρτισης: 

Αιτιοκρατική εκτίμηση κινδύνου κατολίσθησης: Van Westen & Terlien (1996),  

Σ.Α για κατηγοριοποίηση πρανών 

Αριθμός κελιών με % κατανομή ανά επίπεδο 

επιδεκτικότητας 



Αξιολόγηση κατολισθήσεων (Επίπεδο 2) 

Προϋποθέσεις: 

In-situ έρευνα στις περιοχές μεσαία – υψηλής επιδεκτικότητας σε 

κατολισθήσεις για το εντοπισμό των μεμονωμένων πρανών που θα 

πρέπει να εξεταστεί η επιδεκτικότητα τους σε κατολισθήσεις 

 

Περιεχόμενα έρευνας πρανών 

α) επιτόπια διερεύνηση των εδαφικών σχηματισμών,  

β) μέτρηση των γεωμετρικών στοιχείων των πρανών (ύψος, κλίση, πλάτος 

οδού κλπ) 

γ) αναγνώριση του τύπου των γεωυλικών και του προσανατολισμού των 

ασυνεχειών – εκτίμηση των παραμέτρων της διατμητικής αντοχής των 

ασυνεχειών,  

δ) επιτόπου δοκιμές και μετρήσεις 

ε) εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών στοιχείων  

για τον προσδιορισμό των φυσικών, μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων. 



Αξιολόγηση κατολισθήσεων (Επίπεδο 2) 

Αναλύσεις: 

• Ευστάθεια μεμονωμένων πρανών μετά από σχετική επιλογή του 

συνδυασμού φορτίσεων. 

• Υπολογισμός του Σ.Α των πρανών (μέθοδος: οριακή ισορροπία, 

πεπερασμένα στοιχεία κτλ).  

 

Αποτέλεσμα 

• Κατάλληλα μέτρα βελτίωσης της ευστάθειας των πρανών  

• Προτεραιότητες αποκατάστασης της ευστάθειας των πρανών  σε 

περίπτωση πολλαπλών κατολισθήσεων. 



Εφαρμογή (Επίπεδο 2) 
Προσομοίωση πρανών 

Ανάλυση ευστάθειας πρανών:  

Αιτιοκρατικά, Πιθανοτικά 

Πρόγραμμα Η/Υ : SLIDE 

 

Εξετάστηκαν δυο τύποι αστοχίας:  

(1) επίπεδη αστοχία κατά μήκος ασυνεχειών 

(2) αστοχία κατά μήκος  κυκλικής ή καμπύλης  

     επιφάνειας διερχόμενης δια της βραχόμαζας   

 

Χαρακτηριστικά πρανών: 

- Από τις επιτόπου μετρήσεις 

- Από τις εργαστηριακές δοκιμές 

Γεωτεχνικό προσομοίωμα 

Δοκιμές τριαξονικής θλίψης 

άρρηκτου πετρώματος  

Δοκιμές άμεσης διάτμησης ασυνεχειών  

Εργαστηριακά 

αποτελέσματα 

y = 0.709x 
R² = 0.932 

y = 3.69x0.8141 
R² = 0.8671 
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Μετρήσεις και δοκιμές πεδίου 



 
 

Μετρήσεις και δοκιμές πεδίου 



Αξιολόγηση θέσης κατολίσθησης 



Εργαστηριακές δοκιμές 



Εφαρμογή- Αποτελέσματα (Επίπεδο 2) 

Σενάρια 

Σενάριο 3 Σενάριο 6 

Χωρική κατανομή πρανών 

επιδεκτικών σε 

κατολίσθηση για το τμήμα 

Λαϊλιάς- Σέρρες.  

33%

55%

12%

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ

56%

19%

25%

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑ

Κατανομή της επιδεκτικότητας σε 

κατολίσθηση πρανών (όλοι οι 

τύποι φόρτισης) 



Υπολογισμός 

επιπτώσεων από 

καταπτώσεις βράχων  



Εφαρμογή- Αποτελέσματα- Συμπεράσματα (Επίπεδο 2) 

Μέτρα πρόληψης και προτεραιότητες επέμβασης: 

ΑΠΑΙΤΟΥΝ αξιολόγηση των αποτελέσματων των αναλύσεων 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την έλλειψη εναλλακτικών διαδρομών 

Πιθανές διαδρομές βραχοτεμάχων 

– οδικός άξονας (Θέση: 7+000R) 

Πρόγραμμα Η/Υ : ROCFALL 
Εξυπηρετικότητα οδού 

(αποτέλεσμα βραχοπτώσεων) 



Ενδεικτικά μέτρα πρόληψης-αντιμετώπισης 

 Αποτελέσματα: 

• Κατάλληλα μέτρα βελτίωσης της ευστάθειας των πρανών  

• Προτεραιότητες αποκατάστασης της ευστάθειας των πρανών   

• σε περίπτωση πολλαπλών κατολισθήσεων. 



Σας ευχαριστώ πολύ  

για την προσοχή σας  


