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ΕΜΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο άρθρο παρουσιάζεται η δομητική αποτίμηση της καταστάσεως των προσωρινών
κατασκευών του Σταθμού καθ' εαυτού καθώς και των παρακείμενων κατασκευών - γειτον~κών
κτιρίων, ο υπολογισμός της δυναμικής aπόκρισης της αντιστήριξης στον σεισμό της Αθήνας και η

πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς προκειμένου να προταθούν βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα μέτρα εν~σχύσεως.

ABSTRACT : The objectίνes of the study outlίned in this article regarding the temporary retalning
structures and the neighbor buildings of Kerameikos Metro Station are the inνestigation of the
current state, utilizing fιeld νisual and instrumental obserνations, the assessment of the behaνior
duήng the Athens Μ.= 5.9 earthquake of 07-09-99 using dynamic analysis and the prediction of
short - term and medium - term behaνior in order to determine additional specifιc measures that
are needed for continued safe performance.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(προς ΝΑ , τέλος της πρόσβασης
δεν

1.1 Ο

Σταθμός

έχει

(-23m).

φθόσει

στο

Αντιθέτως,

1) η

εκσκαφή

απαπούμενο

έχει

βάθος

ολοκληρωθεί

η

Το συνολικό μήκος του Σταθμού είναι περlπου

υπόγεια εκσκαφή του τμήματος του σταθμού
προς Α (ΝΑ
κότω από την Πειραιώς) .

Coνer, και περίπου 15+20m
κότω από την οδό Πειραιώς (ελλεmτική

Οι εργασίες αντιστήριξης (πάσσαλοι, αγκύ
ρια, επένδυση πρανών με εκτοξευόμενο σκυ

90m Cut and
ΝΑrM

διατομή με άξονες περίπου

16m και 13m, σε
βάθος στέψεως -10m, με όγκο -2000m1. Στο
Σχή μα 1 απεικονίζεται η γεν~κή διόταξη Ι
κότοψη του σταθμού και στο Σχήμα 2 η τυπική

διατομή του σκάμματος.
Η έναρξη των εκσκαφών έγινε στα μέσα του
'95, ενώ στα τέλη του '96 διακόπηκαν όλες οι
εργασίες.

™·

ρόδεμα) έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί τόσο για
τον Σταθμό όσο και για την πρόσβαση 1.

Η πλάκα πυθμένα έχει ολοκληρωθεί κατά
50ο/ο περίπου, ενώ τα περιμετρικά τοιχεία βρί
σκονται στα αρχι κά στάδια κατασκευής, ξεκι
νώντας από Δ .
Κατά την εκσκαφή παρουσιάσθηκαν μάλλον

περιορισμένες καθιζήσεις στην περιοχή (και

Το σύστημα αντιστήριξης των παρειών της

ελαφρές βλάβες σε λίγα γειτονΙκά κτίρια , στην

εκσκαφής περιλαμβάνει πασσάλους eι Ο .θm

Ιερά Οδό), αλλά σημαντικές συγκλίσεις των
παρειών του σκάμματος , κυρίως προς το Δ

ανά

1.8m

(τυπικώς} , προσωρινά προεντετα

μένα αγκύρια (τυπικώς, σε εmά

(7)

καθ' ύψος

άκρο του Σταθμού.

στάθμες, με δυνάμεις 480 kN - 800 kN) και
ωπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα επενδύ

1.2 Το έδαφος

σεως, πάχους τυmκώς 0.15m.
Συνοmικώς, η πρόοδος των εργασιών κα

Όσον αφορά το έδαφος, και μετά τα πρώτα

τασκευής του

+7m

Σταθμού έχει ως εξής

μεγαλύτερο

μέρος

ολοκληρωθεί

·

των

εκσκαφών

:

Το

έχει

δεν έχει γίνει η διάνοιξη της

αρχής της πρόσβασης

2 (προς ΒΑ , κότω από

την Ιερά Οδό} , ενώ σε τμήμα του σταθμού

5

(με εmχώσεις και αλλουβιακές αποθέ
σεις) , το γεωλογικό υπόβαθρο συγκροτείται
από σχηματισμούς γνωστούς ως «αθηναϊκός
σχιστόλιθος» και περιλαμβάνει aργιλικούς σχι
στόλιθους, ψαμμίτες, στρώματα ασβεστόλιθων

185

και μάργες

κών

-

Στην ευρύτερη

με όλη την ποικιλία των μεταβατι

εξελικτικών

φάσεων.

Τα

περιοχή γύρω από

τον

πετριλιματα

Σταθμό δεν παρατηρήθηκαν στο έδαφος, στα

χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ανομοιογένεια

πεζοδρόμια, στα οδοστρώματα κ.λπ. χαρακτη
ριστικές ρωγμές που να σχετίζονται με τις

και ανισοτροπία, με έντονη μεταβλητότητα των
μηχανικών χαρακτηριστικών τους. Παρατηρεί
ται έντονος τεκτονισμός με αποτέλεσμα τον
κατακερματισμό και τοπικώς τη χαλάρωση της

εργασίες του Σταθμού.
Ανακεφαλαιώνοντας, τεκμαίρεται ότι παρ'
όλον που δεν είναι ακριβώς γνωστή η συμπε

δομής και την αποσάθρωση των πετρωμάτwν.

ριφορά κατά τις εκσκαφές και κατά τον σεισμό,

Ο υδροφόρος ορίζοντας είναι χαμηλά, λίγο

η κατάσταση είναι καλή χωρίς να δημιουρ

πάνω από τον πυθμένα της εκσκαφής, ενώ οι

γούνται αμφιβολίες.

αναπόφευκτες αντλήσεις είναι μάλλον μικρές.

Ιδιοκτήτες ή Ι και Χρήστες των κτιρίων δεν
παραπονέθηκαν για πρόσθετα προβλήματα ή
ανησυχητικά φαινόμενα.

2.

ΑΥrΟΨΙΕΣ

Προσωρινές κατασκευές Σταθμού

2.1

3.

Σημειώνεται πως και οι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΗΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ
Κατά τις αυτοψίες δεν διαπιστώθηκαν έντονα ή

εκτεταμένα

προβλήματα

ορισμένες

κατασκευαστικές

παρά

μόνον

ατέλειες

και

ασυμφωνίες με τα σχέδια κατασκευής, κυρίως
όσον αφορά τις αντηρίδες της πρόσβασης 1
προς ΝΔ και την επένδυση των πρανών με
εκτοξευόμενο σκυρόδε μα.

Οι

κατακόρυφες ρωγμές

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΑΝτJΠΗΡΙΞΗΣ

με εύρος έως

που υπάρχουν σε όλο το ύψος της
επένδυσης, στο τέλος της πρόσβασης 1 προς
ΝΔ , στις γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ των
πρανών, οφείλονται περισσότερο στην δια

10mm

κοπή της όπλισης πριν από τις ακμές παρά σε

ενδεχόμενες μετακινήσεις. Σε άλλες θέσεις δεν
εντοπίσθηκαν ρηγματώσεις ή μετακινήσεις.
Επιπλέον, το σκάμμα είναι γενικώς στεγνό

η απορροή νερού είναι πολύ μικρή.
Έτσι, δεν εντοπίσθηκαν ενδείξεις για δυ

σμενή συμπεριφορά του σκάμματος και των
προσωρινών κατασκευών, παρά την εικόνα
εγκατάλει ψης (μετά από 5 έτη περίπου) και τις
κατά τόπους κατασκευαστικές ατέλειες.

Προκειμένου να γίνει βαθμονόμηση του προ
σομοιώματος συμπεριφοράς που επιλέχθηκε
για την προσωρινή αντιστήριξη και να προσ
διορισθούν ακριβέστερα (κατά το δυνατόν) οι
γεωτεχνικές παράμετροι του εδάφους, έγιναν
αντiστροφες αριθμητικές αναλύσεις με στόχο
την

προσέγγιση

Παρακείμενες κατασκευές

«πραγματικώW>

αντίστοιχες θεωρητικές.
Η χαρακτηριστική - τυπική διατομή που
μελιτήθηκε βρίσκεται προς το Δ τμήμα του
Σταθμού (βλ. Σχήμα 1 και 2) όπου μετρήθηκαν
οι σημαντικότερες μετακινήσεις κατά τη διάρ
κεια της κατασκευής (σύγκλιση των παρειών
της εκσκαφής κατά 13.5cm περίπου). Τα στοι
χεία της διαιομής καθώς και ορισμένα στοιχεiα

σχετικά με την εκσκαφή και τα αγκύρια (ελεύ
θερο και πακτωμένο μήκος, δύναμη προέντα
σης, ημερομηνίες τάνυσης και εκσκαφής)
δίνονται στο Σχήμα

2.2

των

μετρήσεων (ενόργανες καταγραφές) από τις

2.

Αριθμητικές αναλύσεις έγιναν με την χρήση

- Κτίρια

δύο μεθόδων ανάλυσης

:

Πρόκειται για μικρά και χαμηλά κτίρια, με ή
χωρίς υπόγεια , παλιά ή μέσης ηλικίας, γενικώς

•

Των πεπερασμένων
κώδικα Plaxis), και

σε μέση ή και καλή κατάσταση.

•

Των πεπερασμένων διαφορών (με τον
κώδικα Flac2D).
Η συμπεριφορά των εδαφικών υλικών περι

Η επιρροή του σεισμού της Αθήνας

1999)

μάλλον

εντοπίσθηκαν

ήταν
παρά

μικρή ,
λίγες

(07-09-

καθώς

δεν

χαρακτηριστικές

βλάβες.
Σε δύο από τα κτίρια φαίνεται πως κατά την

στοιχείων

(με

τον

γράφεται από μη- γραμμικές ελαστοπλαστικές
καταστατικές εξισώσεις που επιτρέπουν προ
σομοίωση

της

συμπεριφοράς

μέχρι

την

θραύση.

Οι

διάνοιξη του Σταθμού προξενήθηκαν βλάβες

διαρροή

(ελαφρές ρωγμές σε φέροντα στοιχεία- πλά

ιδιότητες των πασσάλων και των αγκυρίων
προσαρμόσθηκαν έτσι ώστε να αντιστοιχούν

κες Ι δοκούς, αποκολλήσεις και ρωγμές σε

τοιχοποιίες)

η εξέλιξη

των οποίων,

όμως,

και

ενδεχομένως

τη

φαίνεται ΠU.Ις έχει σταματήσει πλήρως μετά τη

στην πραγματική απόσταση 1.80m μεταξύ των
πασσάλων. Η σταδιακή εκσκαφή προσομοιά

διακοπή των εκσκαφών, χωρίς ενεργοποίηση

σθηκε με αφαίρεση των αντiστοιχων εδαφικών

(ή άλλα φαινόμενα) λόγω σεισμού.

στοιχείων από τον κάνναβο των πεπερασμέ-
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νων στοιχείων και διαφορών Η ανάλυση έγινε
σε

δύο

διαστάσεις

με

θεώρηση

επίπεδης

παραμόρφωσης, ενώ ως περιβάλλουσα aστο
χίας των εδαφικών υλικών υιοθετήθηκε ο
καταστατικός νόμος των

Mohr- Coulomb.

κών ροπών στους πασσάλους (ανά μέτρο
μήκους) μετά το πέρας της κατασκευαστικής
διαδ:κασίας.
Η uπολογισθεiσα οριζόντια μετακίνηση στον

πάσσαλο μετά από το τελευτuίο στάδιο κατα

Οι αναλύσεις ακολούθησαν με ακρίβεια τις

σκευής βρίσκεται σε πολύ κaλή συμφωνία με

φάσεις της κατασκευής, ενώ με μία πρώτη
ανάλυση δημ;cυργήθηκαν συνθήκες γεωστατι

την μετρηθεiσα, τόσο κατά μέγεθος οσο και
κατά θέση .

κής ισορροπίας .

Όσον αφορά τα περιθώρια ασφαλείας των

Μετά από κάθε στάδιο εκσκαφής και τάw

πασσάλων, είτε σε όροuς αξονικής (Μ, Ν) είτε

σηc; αγκυρίου ακολουθεί ανάλυση υδάτινης

σε όρους διατμητικής

ροής διαμέσου του εδάφους. Η αρχική στάθμη

θηκαν υπερεπαρκή , σύμφωνα με τις σύγχρο

του
υδροφόρου
ορίζοντα
θεωρήθηκε ,
σύμφωνα με τις μετρήσεις των πιεζομέτρων

νες αντιλήψεις σχεδιασμού .

που είχαν εγκατασταθεί,

στα

3.2 Αποτελέσματα

επιφάνεια.

των

Η

επιλογή

7m

από την

συντελεστών

διαπερατότητας των εδαφικών στρωμάτων
έγινε
κατά
τέτοιον
τρόπο
ώστε
η
υπολογιζόμενη
στάθμη
του
υδροφόρου
ορίζοντα μετά το πέρας της κατασκευής να

(V)

καταπόνησης, βρέ

αναλύσεως με την μέθοδο

των πεπερασμένων διαφορών (Π . Δ . )

Τα

αποτελέσματα

(οριζόντιες

μετακινήσεις,

προσεγγίσει τις μετρήσεις των πιεζομέτρων, με

αξονικές κnι τέμνουσες δυνάμεις και καμmικές
ροπές στους πασσάλους καθώς και παραμέ
νουσες δυνάμεις προi:ντασης στα αγκύρια)

ταπείνωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζο

που προέκυψαν με την μέθοδο των πεπερα

ντα στα 17m.
Η εmλογή αντπrροσωπευτικών γεωτεχνι

σμένων διαφορών βρίσκοντα ι σε ικανοποιητική

κών παραμέτρων βασίστηκε σε μία διαδικασία

πεπερασμένων στοιχείων. TC! κυριότερα απο
τελέσματα παρουσιόζονται συγκρπ;κά για τις
δύο μεθόδους στον Πίνακα 1.

δοκιμών

και

επαληθεύσεων

(aντίστροφης

ανάλυσης), σύμφωνα με την οποία οι aρχικώς
επιλεγείσες παράμετροι τροποποιούνται κατά
την διάρκεια των αναλύσεων που προσομοιά
ζουν τα πρώτα στάδια της κατασκευής, μέχρις
ότου οι υπολογιζόμενες μετακινήσεις να

συμφωνία με τα αντίστοιχC1 της μεθόδου των

4. ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝτιΠΗΡΙΞΗΣ ΣτΟΝ

ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

(07.09.99).

προσεγγίσουν τα αποτελέσματα των μετρή
σεων (ενόργανες καταγραφές). Η διαδικασία
αυτrι επαναλήφθηκε σε διάφορες φάσεις της
κατασκευής και οι τελικές γεωτεχνικές παράμε

4.1 Δυναμικές

τροι υπολογισμού που προέκυψαν έχουν ως

κατασκευής και του περιβάλλοντος εδάφους
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των λογισμι

εξής:

αναλύσεις

Η ανάλυση της

δυναμικής aπόκρισης της

- Επιχώσεις
(7m επιχώσεων και αλλουβιακών αποθέσεων) :
Ειδικό βάρος γ= 20.5 kN/m3 ,
Γωνία τριβής φ = 30°, Συνοχή c =Ο kPa,
Μέτρο ελαστικότητας Ε = 20 MPa
- Υποκείμενο ημιβραχώδες υλικό

κών

(Αθηναίκός σχιστόλιθος):

χρονοϊστορία των επιταχύνσεων στην επιφά
νεια. Τούτο εππεύχθηκε μέσω aντίστροφων

Ειδικό βάρος γ:: 23.0 kN/m3 ,
Γωνία τριβής φ = 28°, Συνοχή c 15 kPa,
Μέτρο ελαστικότητας Ε= 100 MPa.

=

κωδίκων

πεπερασμένων

στοιχείων

Abaqus I Patran και πεπερασμένων διαφορών
Flac2D. Της σεισμικής ανάλυσης των πασσά
λων αντιστήριξης (συμπεριλαμβανομένων και
των αγκυρίων) προηγείτο ο υπολογισμός της
διέγερσης στη βάση του συστήματος από την

αναλύσεων της κυματικής διάδοσης εντός του

εδαφικού σχηματισμού.
Ως χρονοϊστορiα των επιταχύνσεων στην

3.1

Αποτελέσματα αναλύσεως με την μέθοδο

των πεπερασμένων στοιχείων (Π . Σ.)

εmφάνεια εmλέχθηκε η διαμήκης συνιστώσα
της καταγραφής στο ΚΕΔΕ (οδός Πειραιώς), με

αναγωγή της μέγιστης εππάχυνσης στο 0.50 g.
Η τιμή

α;.ιτή

για

την

μέγιστη

εmτάχυνση

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι οριζόντιες
μετακινήσεις του εδάφους (και όχι των δομητι
κών στοιχείων, πάσσαλοι + αγκύριc) και στο

στην εmφάνεια και πλησίον των πρανών της
εκσκαφής είναι σvμβατή με την αντίστοιχη της

Σχήμα

καταγραφής στο Σταθμό του Μοναστηρακiου.

4 οι κατανομές των αξονικών και

διατμητικών δυνάμεων καθώς και των καμmι-
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Και με τις δύο μεθόδους ανάλυσης (Π . Σ . και
Π .Δ.) η επίλυση των δυναμικών εξισώσεων

5. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝτΙΚΗ Σ

ισορροπίας έγινε με εν-χρόνω αριθμητική ολο
κλήρωση . Η προσομοίωση των πασσάλων και
στις δύο μεθόδους επιτεύχθηκε με στοιχεία

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝτΙΠΗΡΙΞΕΩ Σ.

δοκού, ενώ τα αγκύρια αντικαταστάθηκαν από
στοιχεία δικτυώματος με δυνατότητα προέντα

άσθηκε ως «προσωρινό» και προφανώς δεν
είχαν προβλεφθεί ούτε ελήφθησαν μέτρα τα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΑ

Το υπάρχον σύστημα αντιστήριξης κατασκευ

σης. Για το «πακτωμένο» μήκος των αγκυρίων

οποία θα εξασφάλιζαν ασφαλή συμπεριφορά

(grout body) θεωρήθηκε αλληλεπίδραση με το

της κατασκευής μεσοπρόθεσμα ή και μακρο

περιβάλλον έδαφος, ενώ για το υπόλοιπο
(«ελεύθερο») τμήμα των αγκυρίων αμελήθηκε
οποιαδήποτε συνεργασία.

πρόθεσμα . Προκύmει λοιπόν η ανάγκη πρό
βλεψης της συμπεριφοράς της αντιστήριξης
λόγω χαλάρωσης του υπάρχοντος συστήματος

4.2 Αποτελέσματα

και μείωσης των δυνάμεων προέντασης των
αγκυρίων, ώστε να προταθούν κατάλληλοι
τρόποι ενισχύσεως.

Παρά τις σχετικώς μεγάλες επιταχύνσεις, 0.50
g στο ελεύθερο πεδίο , 0.55 g στην κορυφή των
πασσάλων και 0.63 g στην άκρη του τρίτου

οποία αντιστοιχούν σε βραχυπρόθεσμη και

κατά σειρά αγκυρίου από την επιφάνεια, τα

όπως αναλύονται αμέσως μετά. Βεβαίως, στις

υπολογιζόμενα εντατικά και παραμορφωσιακό
μεγέθη στους πασσάλους και στα αγκύρια είναι

προτάσεις

πολύ μικρότερα των αντίστοιχων στατικών και

μέτρα , για πλήρη εξασφάλιση του σκάμματος

παραλαμβάνονται αρκετά άνετα και επαρκώς

και όλων των γεπονικών κατασκευών.

Σχετικώς, υιοθετήθηκαν δύο (2) σενάρια τα
μεσοπρόθεσμη συμπεριφορά της κατασκευής,

προς

Απι κο

ΜΕτΡΟ

ΑΕ

συμπεριελήφθησαν και πρόσθετα δορυφορικά

ελαστικό από τα εν λόγω δομητικό στοιχεία . Ως

παράδειγμα,

η

μέγιστη

σεισμική

καμmική

5.1 Βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά και μέτρα

ροπή (βλ. και Σχήμα

5) που αναmύσσεται καθ'
ύψος των πασσάλων είναι ίση με 215kNm,

ενισχύσεως

περίπου , και είναι αρκετό μικρότερη της μέγι

Αφορά στην περίmωση που η εκσκαφή θα

στης στατικής ροπής (600kNm, περίπου), ενώ

παραμείνει ανοικτή για τρία (3) περίπου επι

και το άθροισμα της υπολογισθείσας μέγιστης
στατικής ροπής και της αντίστοιχης μέγιστη ς

πλέον έτη . Θεωρείται μείωση της παραμένου

σεισμικής ροπής δεν ξεπερνά την ροπή αντο
χής της διατομής (1100kNm, περίπου) .

δικασίας) δύναμης προεντόσεως στα αγκύρια

Επίσης, η μεταβολή των δυνάμεων στους

σας (μετά το πέρας της κατασκευαστικής δια

ίση με

50% (δυσμενής θεώρηση) και προτείνε
6) :

ται (βλ. Σχήμα

πασσάλους και του αξονικού φορτίου των

α) Προσθήκη μίας σειράς σιδερένιων aντηρί

αγκυρίων λόγω σεισμού, είναι όντως μικρή . Η
μέγιστη μεταβολή στα αγκύρια παρατηρείται
στα πλησιέστερα στην επιφάνεια του εδάφους,

δων σε βάθος 7m αττό την επι φάνεια το υ
εδάφους , και
β) Επέκταση της ήδη υπάρχουσας πλάκας

είναι ίση δε με

δαττέδου σε όλη την έκταση της εκσκαφής.

25 +30kN.

Η τιμή αυτή είναι πραγματικό ασήμαντη
συγκρινόμενη με τα 800 kN της αρχικής προέ
ντασης των εν λόγω αγκυρίων.
Τέλος, οι μέγιστες σεισμικές ωθήσεις επί
του συστήματος αντιστήριξης είναι πρακτικώς
αμελητέες και κατά πολύ μικρότερες ακόμα και

από την ευμενέστερη πρόβλεψη τόσον του
νέου

Αντισεισμικού

Κανονισμού

όσον

και

ερευνητικών εργασιών δημοσιευμένων σε σχε
τικό διεθνή εmστημονικά περιοδικό.

Συγκεφαλαιώνοντα ι;, προκύmει το συμπέ
ρασμα ότι οι επιmώσεις του σεισμού της

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζονται οι κατανομές
των αξονικών και διατμητικών δυνάμεων

καθώς και των καμmικών ροπών στους πασ
σάλους (ανά μέτρο μήκους) , όπως προκύ
mουν αττό τις αριθμητικές αναλύσεις.
Η υπολογισθείσα οριζόντια μετακίνηση στον
πάσσαλο μετά την περάτωση της κατασκευής
των μέτρων ενίσχυσης και ταυτόχρονης μείω

σης της δύναμης προεντάσεως κατά 50%
διαμορφώνεται στα
Δu

11.0 cm περίπου , δηλαδή

= 2.0cm.

Η μέγιστη καμmική ροπή ανέρχεται σε 700
kNm, και εξακολουθεί να είναι μικρότερ η της

Αθήνας στην ακεραιότητα του Σταθμού ήσαν
αμελητέες, όπως αποδείχθηκε και από τις

αντίστοιχης ροπής αντοχής (στην εξεταζόμενη

μετασεισμικές αυτοψίες και ελέγχους (βλ .

διατομή).
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§ 2).

5.2 Μεσοπρόθεσμη συμπεριφορά και μέτρα

των μέτρων ενίσχυσης και ταυτόχρονης μείω
σης της δύναμης προεντάσεως κατά 75%
διαμορφώνεται στα 9.5 cm περίπου , δηλαδή

ενισχύσεως
Αφορό στην περίπτωση που η εκσκαφή θα
παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από τρία

(3) περίπου επιπλέον έτη αλλά λιγότερο από
δέκα (10) έτη . Θεωρείται μείωση της παραμέ
νουσας (μετά το πέρας της κατασκευαστικής

διαδικασίας) δύναμης προεντάσεως στα αγκύ
ρια ίση με 75% και προτείνεται (βλ . Σχήμα 8) :
α) Προσθήκη τριών σειρών aντηρίδων σε βάθη

Sm, 14m και 20m από την επιφάνεια του

Δu

= O.Scm.

Η μέγιστη καμπτική ροπή ανέρχεται σε 625
kNm, και είναι ακόμη μικρότερη από ότι στο

προηγούμενο στάδιο και προφανώς μικρότερη
της αντίστοιχης ροπής αντοχής (στην εξεταζό
μενη διατομή) .

5.3 Έλεγχος δυσμενέστερης μεμονωμένης
aντηρίδας

εδόφους, και

β) Επέκταση της ήδη υπάρχουσας πλόκας
δαπέδου σε όλη την έκταση της εκσκαφής .
Στο Σχήμα

των

9 παρουσιάζονται οι κατανομές

αξονικών

και

διατ μητικών

δυνόμ εων

Για μεμονωμένες αντηρίδες , σωληνωτής δια

τομής (συγκολλημένες,
με ραφή),
κάθε
δεύτερο πάσσαλο (3.6m), ο έλεγχος της

καθώς και των καμπτικών ροπών στους πασ

λειτουργίας θλιπτήρα (N=1800kN) αλλά και
δοκού (λόγω ιδίου βάρους κ. λπ. ), έδειξε ότι

σάλους (ανό μέτρο μήκους) , όπως προκ ύ

σωλήνες διαμέτρου της τάξεως των 900mm και

πτουν από τις αριθμητικές αναλύσεις.
Η υπολογισθεiσα οριζόντια μετακίνηση στον
πάσσαλο μετά την περάτωση της κατασκευής

πάχους

είναι

1Omm

υπεραρκετές

για

εξασφάλιση των πρανών.

Πίνακας 1: Σύγκριση αποτελεσμάτων εντάσεως με τις μεθόδους Π . Σ. και Π.Δ.
Table 1: Compaήson of actίon-effects computed with F.E. and F. D. codes
Πάσσαλοι
Μέγιστες
καμπτικές

Αγκύρια

ροπές

Μέγιστες
αξονικές
δυνόμεις

Μέγιστες
οριζόντιες
μετακινήσεις

(kNm)

(kN)

(cm)

Α

Β

c

D

Ε

F

G

581

1727

9.60

716

608

680

689

848

959

526

610

1297

8.25

635

549

729

614

590

750

554

Παραμένουσες δυνάμεις προέντασης

(kN)

Μέθοδος

πεπερασμένων
στοιχείων
Μέθοδος
πεπερασμένων
διαφορών
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Σχήμα 1: Κάτοψη του Σταθμού
Fίgure

1: Statίon ρlan Ιayout

ΣΤΑθΜΟΣ ΚΕΡΑΜΞΙΚΟΥ
Τομή

B..S

Ημφομηνlα
Εκσκαφής Ι Τανύσαuς
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~QI~
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---
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~]:1/ίι:!!Ω
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-~~
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Πόσσaλοι με Αγκύρια (ανό

1.8m) και

Ωπλισμtνο Εκrοξιιιόμtνο ΣJ<υρόδεμα

ο

10

20

30m

Σχήμα 2: Τυπική διατομή, στοιχεiα «προσωρινού» συστήματος αντιστήριξης
Figure 2: Tyρical section, "temρorary" retaining system
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Σχήμα 3: Μετακινήσεις του εδάφους (μέθοδος Π.Σ.)

Figure 3: Contours of soil horizontal displacement (F.E. code)
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Σχήμα 4: Εντατικά μεγέθη των πασσάλων χωρίς σεισμό (μέθοδος Π.Σ .)

Figure 4: Action- effects on piles without earthquake loads (F.E. code)
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5: Χρονοϊστορία πρόσθετων καμmι κών ροπών καθ' ύψος των πασσόλων υπό σεισμό (μέθοδος Π . Σ. )
Figure 5: τϊme history of additional bending moments on ρiles duήng earthquake (F. Ε . code)
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Σχήμα 8: Προτεινόμενα μ εσοπρόθ εσμα μέτρα ενισχύσεως
Figure 8: Proposed medium- term measures (for 3 up to 4'Q,_years)
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Σχήμα 9: ΑξοVΙκές/διατμητικές δυνάμεις και καμmικές ροπές στους πασσόλους (μεσοπρόθεσμα)

Figure 9: Axial/shear forces and bending moments on piles (medium - term measures)
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Σχήμα

6: Προτεινόμενο βραχυπρόθεσμα μέτρα ενΙσχύσεως
Figure 6: Proposed short- term measures (for 1 up to 3 years)
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Σχήμα 7: Αξον~κές/διατμηnκές δυνάμεις και καμmικές ροπές στους πασσάλους (βραχυπρόθεσμα)

Figure 7: Axiallshear forces and bending moments on piles (short- term measures)
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