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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών της Προχωρημένης
Γεωμηχανικής και των Σηράγγων, την εμπέδωση γνώσεων αναφορικά με τη συμπεριφορά του
εδάφους και της βραχομάζας στις Σήραγγες και στην Προχωρημένη Γεωμηχανική και τη δυνατότητα
υπολογιστικής αντιμετώπισης προβλημάτων σε εφαρμογές Προχωρημένης Γεωμηχανικής και
Σηράγγων. Οι φοιτητές μελετούν την ανάλυση και τον σχεδιασμό επιχωμάτων, χωμάτινων φραγμάτων
και φραγμάτων λιθορριπής. Διερευνάται το γεωλογικό περιβάλλον, τα προβλήματα θεμελίωσης και
των υλικών κατασκευής. Γίνονται αναλύσεις ευστάθειας πρανών και υπόγειων δικτύων ροής.
Μελετώνται φίλτρα, διαφράγματα, τσιμεντενέσεις. Γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι ζωνών επιχωμάτων.
Εξετάζονται μέθοδοι ανάλυσης της σεισμικής συμπεριφοράς φραγμάτων με κριτήρια
επιτελεστικότητας. Διερευνώνται εκτενή ιστορικά περιστατικά καλής και κακής συμπεριφοράς.
Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε πραγματικά φράγματα με τεχνικές παρουσιάσεις.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
• Σχεδιάζει τα βασικά στοιχεία ενός φράγματος
• Αναλύει την ευστάθεια πρανών.
• Αναλύει υπόγεια δίκτυα ροής, και να Σχεδιάζει φίλτρα, διαφράγματα, τσιμεντενέσεις.
• Κάνει ποιοτικούς ελέγχους ζωνών επιχωμάτων.
• Αναλύει την σεισμική συμπεριφορά φραγμάτων με κριτήρια ετιιτελεστικότητας.
• Κατανοεί το απαιτούμενο υπόβαθρο σχεδιασμού φραγμάτων.
• Προσδιορίζει τα φορτία σε έργα φραγμάτων και να Υπολογίζει τμήματα φραγμάτων.
• Διαμορφώνει κατασκευαστικά τα στοιχεία που συνθέτουν τις φραγματικές κατασκευές.
Επιπλέον θα προχωρήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις του στα ακόλουθα προχωρημένα θέματα:
• Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων & μεθοδολογιών προκαταρκτικού σχεδιασμού φραγμάτων.
• Εφαρμογή́ των μεθοδολογιών προκαταρκτικού σχεδιασμού για την αποτίμηση της εντατικής
κατάστασης των φραγμάτων.
• Χρήση αριθμητικών μεθόδων για την ανάλυση-σχεδιασμό φραγμάτων σε δύο & τρεις διαστάσεις.
Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα συμβάλει στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
•
Λήψη αποφάσεων
•
Αυτόνομη εργασία
•
Σχεδιασμός έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικά: Γενικά – Εισαγωγή περί φραγμάτων. Φόρτιση και συντελεστής ασφάλειας. Γεωτεχνική
διερεύνηση υπεδάφους (Geotechnical site investigation). Γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες
υπεδάφους. Υδρολογία. Θεμελίωση των φραγμάτων. Φράγματα από σκυρόδεμα. Φράγματα
Αναχωματικού τύπου. Υπερχειλιστές, Κατασκευή φραγμάτων. Πρανή αναχωμάτων των φραγμάτων
σχετικά με την ευστάθεια πρανών, Προσομοίωση κατασκευής και πλήρωσης χωμάτινου φράγματος.
Τα φράγματα αποβλήτων εμπλουτισμού (Tailings Dam) είναι τυπικά ένα φράγμα αναχωματικού
τύπου που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση υποπροϊόντων των εργασιών εξόρυξης μετά το
διαχωρισμό του μεταλλεύματος από το “gangue” (το εμπορικά άχρηστο υλικό στο οποίο βρίσκεται
το μετάλλευμα). Τα απόβλητα στείρα εκμετάλλευσης: Υγρά, Στερεά ή Πολτός λεπτών σωματιδίων.
Πολύ τοξικά και ενδεχομένως ραδιενεργά υλικά που ρυπάνουν και μολύνουν το περιβάλλον.
Απαιτήσεις πολύ προσεκτικού σχεδιασμού και κατασκευής. Φράγματα ορυχείων: Χαρακτηριστικά,
Αστοχίες, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Αποκατάσταση τους.
Θεωρία: Εισαγωγή. Μορφολογία Λεκάνης απορροής. Υδρολογικά στοιχεία λεκάνης απορροής.
Γεωτεχνικά / Γεωλογικά στοιχεία της λεκάνης κατάκλυσης και της θέσης θεμελίωσης του φράγματος.
Γεωτεχνικές παράμετροι σχεδιασμού λεκάνης κατάκλυσης και θέσης θεμελίωσης φράγματος.
Εξασφάλιση στεγανότητας γεωλογικών σχηματισμών του ταμιευτήρα. Ευστάθεια πρανών λεκάνης
κατάκλυσης και αντερεισμάτων. Σεισμικότητα περιοχής. Αποσάθρωση – Διάβρωση. Εξασφάλιση
ασφαλούς θεμελίωσης σώματος φράγματος. Εξασφάλιση στεγανότητας ζώνης θεμελίωσης
φράγματος. Ευστάθεια πρανών. Δανειοθάλαμοι κατασκευαστικών υλικών σε μικρή απόσταση από το
έργο. Σχεδιασμός ταμιευτήρων νερού. Έλεγχος διαφυγών. Τυπολογία φραγμάτων: ταξινόμησησχεδιασμός- κατασκευαστικά θέματα.
Φροντιστηριακές ασκήσεις: Διαστασιολόγηση τυπικών τμημάτων φραγμάτων και κατασκευαστική
διαμόρφωση.
Θέματα που εμβαθύνονται:
➢ Υδροδυναμικές εγκαταστάσεις, χαρακτηριστικά, ταξινόμηση, διάταξη.
➢ Ταμιευτήρες, χαρακτηριστικά, σχεδιασμός.
➢ Φράγματα, τύποι, κατηγοριοποίηση, παράγοντες επιλογής. Φράγματα βαρύτητας,
κατασκευή, ανάλυση. Φράγματα τοξωτά, αντηριδωτά, RCC, σχεδιασμός. Χωμάτινα
φράγματα, τύποι, κατασκευή, σχεδιασμός, ροή μέσα και κάτω από το φράγμα, ευστάθεια.
➢ Υπερχειλιστές, τύποι, σχεδιασμός. Υδροληψία. Λοιπά τεχνικά έργα υδροδυναμικής
εγκατάστασης.
➢ Αντιπλημμυρικά έργα. Αιτίες πλημμύρων και λήψη μέτρων.
➢ Έργα διευθέτησης χειμάρρων, μείωσης της παροχής αιχμής, αύξησης της διοχετευτικής
ικανότητας ρέματος, κατασκευή αναχωμάτων.
➢ Εφαρμογές.
Πιο αναλυτικά:
Επιχώματα, χωμάτινα φράγματα και φράγματα λιθορριπής. Διαζώνιση, επιλογή τύπου επιχώματος.
Συχνότερα αίτια αστοχίας φραγμάτων. Το Γεωλογικό περιβάλλον (θεμελίωση - υλικά κατασκευής).
Ειδικά γεωτεχνικά προβλήματα σχετικά με τους συχνότερα συναντώμενους Γεωλογικούς
σχηματισμούς. Γεωτεχνικές Έρευνες. Μεθοδολογίες επιτόπου έρευνας. Δοκιμές διαπερατότητας.
Εργαστηριακές δοκιμές υλικών κατασκευής. Γεωτεχνικές παράμετροι. Δίκτυα ροής διαμέσου του
φράγματος και της θεμελίωσης. Πιέσεις πόρων στο ανάχωμα. Υδραυλική υποσκαφή και
ρευστοποίηση. Μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας επιχωμάτων και φραγμάτων. Εφαρμογές αναλύσεων
ευστάθειας επιχωμάτων και φυσικών πρανών. Ειδικά προβλήματα αργιλικών εδαφών: εσωτερική
διάβρωση, κλπ. Σχεδιασμός και κατασκευή των φίλτρων. Προδιαγραφές και ποιοτικός έλεγχος ζωνών
επιχωμάτων – Δοκιμές Proctor. Προετοιμασία της θεμελίωσης, εκσκαφές στα αντερείσματα και
συναφή προβλήματα. Διαφράγματα. Τσιμεντενέσεις βράχου. Λεπτομέρειες κατασκευής των
αναχωμάτων. Στάδια κατασκευής και συναφή έργα (σήραγγα εκτροπής, εκχειλιστής, εκκενωτής, κλπ).
Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος. Συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διερεύνηση ιστορικών
περιστατικών. Επίσκεψη σε ένα πραγματικό φράγμα. Επιτόπου ανάλυση των ειδικών συνθηκών
γεωλογίας, θεμελίωσης, υλικών κατασκευής, θεμάτων σχεδιασμού και ασφάλειας. Σεισμική ανάλυση
φραγμάτων. Μέθοδοι ανάλυσης. Μόνιμες μετατοπίσεις πρανών. Σεισμική ασφάλεια. Εφαρμογές
αριθμητικών προσομοιώσεων σε πραγματικά φράγματα. Ασφάλεια των Έργων. Όργανα
παρακολούθησης της συμπεριφοράς.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στην τάξη και στο εργαστήριο (δια ζώσης).
Δυνατότητα εξ αποστάσεως διαλέξεων αν απαιτηθεί.
Παρουσίαση διαλέξεων με χρήση Η/Υ (παρουσιάσεις, videos
πειραμάτων, κτλ).
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας elearning και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με
τους φοιτητές (OnLine ανακοινώσεις και σχόλια, forum,
email κτλ).
Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης στο περιβάλλον
elearning του μαθήματος.
Υποβοήθηση εκτέλεσης εργασιών μέσω αρχείων
αποτελεσμάτων για τον κάθε φοιτητή.
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
26
Εργαστηριακές ασκήσεις
και επεξεργασία
26
αποτελεσμάτων με
υπολογιστικές διαδικασίες
Ατομική Εργασία σε
30
εργαστηριακές ασκήσεις
και ασκήσεις εφαρμογής
Αυτοτελής Μελέτη
48
Σύνολο Μαθήματος
(26 ώρες φόρτου εργασίας
ανά πιστωτική μονάδα)
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Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας που περιλαμβάνει:
•
Θεωρητικές ερωτήσεις κρίσης σε αντικείμενα του
μαθήματος (ερωτήσεις σύντομης απάντησης και
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής).
•
Επίλυση προβλημάτων-ασκήσεων.
•
Επίλυση ασκήσεων εργαστηρίου.
Παράδοση εργασιών και προφορική εξέταση που
περιλαμβάνει:
•
Εργαστηριακή εργασία (επεξεργασία αποτελεσμάτων
εργαστηριακών ασκήσεων).
•
Επίλυση προβλημάτων εφαρμογής.
•
Εξέταση της κατανόησης βασικών εννοιών.
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