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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για να παρακάµψει η Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων µια εκτεταµένη περιοχή ασταθών
κορηµάτων στα πρανή του Ποταµού Αχελώου, κατασκευάσθηκε σήραγγα µήκους 1000m περίπου.
Λόγω του έντονου ανάγλυφου η σήραγγα µελετήθηκε χωρίς διάνοιξη γεωτρήσεων στον κύριο
κορµό της, µε στοιχεία από γεωτρήσεις κοντά στα στόµια και από επιφανειακές µετρήσεις στις
πολλές εµφανίσεις του υποβάθρου στα ρέµατα της περιοχής. Η σήραγγα διανοίχτηκε σε δύο
φάσεις καθ' ύψος. Παρουσιάζονται στοιχεία της µελέτης και της κατασκευής, αποκλίσεις µεταξύ
των αρχικώς εκτιµηθεισών συνθηκών και αυτών που απαντήθηκαν κατά την κατασκευή καθώς και
οι απαραίτητες µικρές µετατροπές για την αντιµετώπισή τους.
ABSTRACT: In order for the Arta – Trikala National Road to by-pass an extensive area of
unstable scree at the banks of Acheloos River, a 1000m long tunnel was constructed. Because of
the steep mountainous terrain, no boreholes were drilled in the central part. The tunnel was
designed using information from boreholes near the portals and from surface rock structure
measurements at the many exhibitions of the bedrock at the streams of the area. The tunnel was
bored in two phases, top heading and bench. Design and construction issues are presented
together with some deviations from the assumed conditions and the required minor modifications.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σήραγγα της Αγίας Κυριακής ανήκει στο
τµήµα Αγ. Κυριακή έως Σήραγγα Παχτουρίου
της Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων. Ξεκινά
στη Χ.Θ. 0+372 του εν λόγω τµήµατος και καταλήγει στη Χ.Θ. 1+399. Η συνολικού µήκους
1027 m σήραγγα σχεδιάσθηκε στα πλαίσια της
µελέτης βελτίωσης της Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων
προκειµένου να παρακαµφθεί η περιοχή της
σάρας Γκούρα η οποία παρουσιάζει έντονα
προβλήµατα εδαφικών ασταθειών.
Η σήραγγα σχεδιάσθηκε αµφικλινής για να
διευκολυνθεί η προσβολή από δύο µέτωπα. Η
κατά µήκος κλίση της σήραγγας είναι ανηφορική από το µέτωπο εισόδου έως τη Χ.Θ.
0+623.15 µε κλίση 0.5% και κατηφορική έως
την έξοδο (Χ.Θ. 1+399) µε κλίση 1%.

Στα Σχήµατα 1, 2 και 3 παρουσιάζονται
οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπική διατοµή
της σήραγγας, ενώ στη Φωτογραφία 1 παρουσιάζεται γενική άποψη της περιοχής του
Νότιου στοµίου στην Αγία Κυριακή.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία της
µελέτης και της κατασκευής, αποκλίσεις µεταξύ
των αρχικώς εκτιµηθεισών συνθηκών και
αυτών που απαντήθηκαν κατά την κατασκευή
καθώς και οι απαραίτητες µικρές µετατροπές
για την αντιµετώπισή τους.
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το γεωλογικό υπόβαθρο στην ευρύτερη περιοχή διέλευσης της σήραγγας αποτελείται από
τους αλπικούς σχηµατισµούς της ζώνης Γαβρόβου - Τρίπολης. Επιφανειακά εµφανίζονται
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Σχήµα 1. Οριζοντιογραφία σήραγγας Αγ. Κυριακής.
Figure 1. Plan view of Ag. Kyriaki tunnel.
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Σχήµα 2. Μηκοτοµή σήραγγας.
Figure 2. Longitudinal section of tunnel.

Σχήµα 3. Τυπική διατοµή σήραγγας.
Figure 3. Typical cross-section.

Φωτογραφία 1. Γενική άποψη Νοτίου στοµίου.
Photograph 1 . General view of the South portal.
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πρόσφατες µεταλπικές αποθέσεις, χαλαρής
γενικά δοµής.
Οι Αλπικοί σχηµατισµοί της Ζώνης Πίνδου
στο µεγαλύτερο µέρος τους αποτελούνται
από Άνω Κρητιδικούς Ασβεστόλιθους, ιζήµατα Πρώτου Φλύσχη, Άνω Ιουρασικούς Ασβεστολιθους, Ιουρασικούς Κερατόλιθους και
Κάτω Ιουρασικούς Ασβεστόλιθους. Κατά µήκος της σήραγγας εµφανίζονται οι Άνω Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι (µέτωπο Λαφίνας) και οι
Ιουρασικοί κερατόλιθοι (µέτωπο Αγίας Κυριακής). Οι Άνω Ιουρασικοί ασβεστόλιθοι είναι
λεπτοστρωµατώδεις, ενίοτε µεσοστρωµατώδεις, µε ενδιαστρώσεις κερατολίθων και παρουσιάζουν κυµαινόµενο βαθµό κερµατισµού.
Οι Ιουρασικοί κερατόλιθοι αποτελούνται από
εναλλαγές λεπτοστρωµατωδών έως ενίοτε
µεσοστρωµατωδών πράσινων, ερυθρών και
κυανών κερατολίθων µε κυµαινόµενο βαθµό
κερµατισµού. Στα ανώτερα µέλη τους εµφανίζονται κυρίως ερυθροί και περιέχουν ενστρώσεις ιλυόλιθων. Η επαφή των δύο σχηµατισµών είναι κανονική και χαρακτηρίζεται
από µικρού πάχους µεταβατική ζώνη. Κάτω
από τους Ιουρασικούς κερατόλιθους συναντώνται εµφανίσεις Άνω Τριαδικών – Κάτω
Ιουρασικών λεπτοπλακωδών ασβεστόλιθων
σε εναλλαγές µε ερυθρούς κερατόλιθους.
Η µορφολογία στην ευρύτερη περιοχή
διέλευσης της σήραγγας χαρακτηρίζεται από
σχετικά έντονο ανάγλυφο. Το υδρογραφικό
δίκτυο της περιοχής αναπτύσσεται σε διεύθυνση σχεδόν Β – Ν και ΝΑ – Β∆ ακολουθώντας τη διεύθυνση των κύριων τεκτονικών
δοµών και κυρίως των ρηξιγενών επιφανειών.
Οι κυριότερες τεκτονικές δοµές που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι µεγάλης
έκτασης πτυχές, εφιππεύσεις και ρήγµατα µε
διεύθυνση ανάπτυξης ΒΑ–Ν∆. Η µόνη επίδραση του προς ∆υτικά επωθητικού τεκτονισµού της ζώνης Πίνδου είναι οι πολύ µικρού
άλµατος µετατοπίσεις εκατέρωθεν των περιορισµένου εύρους ρηξιγενών ζωνών και η µικρή κάµψη των στρωµάτων που συνοδεύεται
από σταδιακή αλλαγή προσανατολισµού.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η εκτιµώµενη
ανάπτυξη των γεωλογικών σχηµατισµών κατά µήκος της χάραξης.
3. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
3.1 Ταξινόµηση Βραχόµαζας
Ελλείψει στοιχείων ερευνών (γεωτρήσεων –
εργαστηριακών δοκιµών) στη στενή περιοχή
της χάραξης της σήραγγας, η ταξινόµηση της

βραχοµάζας σε κατηγορίες έγινε βάσει στοιχείων που λήφθηκαν από την επιφανειακή γεωλογική χαρτογράφηση, και τη βιβλιογραφία.
Η βαθµονόµηση της βραχοµάζας έγινε µε
χρήση των κριτηρίων RMR89 (Bieniawski,
1989) και GSI (Hoek & Brown, 1997), όπως
παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Όσον αφορά
το GSI η βαθµονόµηση έγινε βάσει του τύπου
GSI = RMR’89 – 5 [GSI (1)] αλλά και
απευθείας µε χρήση του σχετικού πίνακα
του κριτηρίου των Hoek & Brown [GSI (2)].
Πίνακας 1.
Table 1.

Χαρακτηρισµός βραχοµάζας.
Rock mass classification.

Σχηµατισµός
Πράσινοι κερατόλιθοι
Κόκκινοι κερατόλιθοι
Ασβεστόλιθοι

RMR89

GSI
(1)

GSI
(2)

52-70 47-65 40-70
35-55 30-50 30-45
47-70 42-65 40-70

Σηµειώνεται ότι σε όλους τους σχηµατισµούς
επικρατούσα ασυνέχεια είναι η στρώση καθώς και ότι η µηχανική συµπεριφορά των
πράσινων κερατολίθων, (στους οποίους
απουσιάζουν οι ιλυολιθικές ενστρώσεις) και
των ασβεστόλιθων εκτιµάται ότι δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά, όπως υποδηλώνεται
και από τις παρεµφερείς τιµές των δεικτών
βαθµονόµησης µε τα διάφορα συστήµατα
κατάταξης.
3.2 Σηραγγολογικές Κατηγορίες
Βάσει των ανωτέρω, έγινε κατάταξη της βραχοµάζας της περιοχής διέλευσης της σήραγγας σε 4 Σηραγγολογικές Κατηγορίες
(Πίνακας 2). Η κατάταξη αυτή έγινε λαµβάνοντας ως χαρακτηριστικές τιµές παραµέτρων κάθε κατηγορίας τις χαµηλότερες που
αντιστοιχούν στο εκτιµώµενο εύρος τιµών της
εν λόγω κατηγορίας. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που έγιναν για τις
δεδοµένες χαρακτηριστικές τιµές µπορεί να
θεωρηθεί ότι ισχύουν για όλο το χαρακτηριστικό εύρος τιµών εκάστης κατηγορίας.
Η Σηραγγολογική Κατηγορία Ι περιελάµβανε
µεσοστρωµατώδεις
πράσινους
κερατολίθους ή ασβεστόλιθους υγιείς, έως
ελαφρά κερµατισµένους. Η βραχοµάζα είναι
συµπαγής, οι ασυνέχειες τραχείες και κλειστές, χωρίς παρουσία υλικών πλήρωσης ή µε
επιφάνειες συγκολληµένες µε ασβεστιτικό
υλικό.
Η Σηραγγολογική Κατηγορία ΙΙ περιελάµβανε κερατόλιθους (µε ή χωρίς ιλυολιθικές,
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Πίνακας 2.
Table 2.

Σηραγγολογικές κατηγορίες βραχοµάζας.
Rock mass tunneling classes.

Σηραγγολογική
κατηγορία

I

II

III

IV

‘’BLOCKY’’ έως
‘’VERY BLOCKY’’

‘’VERY BLOCKY’’
έως ‘’BLOCKY/
DISTURBED’’

‘’BLOCKY/
DISTURBED’’

DESINTEGRATED

‘’VERY GOOD’’ έως
‘’GOOD’’

‘’GOOD’’

‘’FAIR’’

‘’FAIR’’ έως ‘’POOR’’

GSI

60-70

45-60

30-45

20-30

Βαθµονόµηση
Bieniawski89

65-75

50-65

35-50

25-35

σc (MPa)
πυρήνα άθικτου
πετρώµατος

>60

45-60

30-45

20-30

RQD %
Χαρακτηριστικές
τιµές για τους
υπολογισµούς

40-80
σc = 60 ΜPa,
GSI = 60,
mi = 12

25-50
σc = 45 ΜPa,
GSI = 45,
mi = 10

0-30
σc = 30 ΜPa,
GSI = 30,
mi = 10

0-10
σc = 20 ΜPa,
GSI = 20,
mi = 9.

∆οµή πετρώµατος
Ασυνέχειες
κατά GSI

ενστρώσεις) ή ασβεστόλιθους λεπτοπλακώδεις ελαφρά έως µέτρια κερµατισµένους. Η
βραχοµάζα είναι ελαφρά χαλαρωµένη, οι
ασυνέχειες κυµατοειδείς, µε ελαφρά αποσαθρωµενες επιφάνειες, χωρίς παρουσία
υλικών πλήρωσης.
Η Σηραγγολογική Κατηγορία ΙΙΙ περιελάµβανε κερατόλιθους µε ή χωρίς ιλυολιθικές ενστρώσεις και λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθους, µέτρια έως έντονα κερµατισµένους και
εξαλλοιωµένους. Η βραχοµάζα είναι µέτρια
έως έντονα χαλαρωµένη, οι ασυνέχειες λείες,
µε µέτρια αποσαθρωµένες και εξαλλοιωµένες
επιφάνειες.
Η Σηραγγολογική Κατηγορία ΙV περιελάµβανε κατακερµατισµένους κερατόλιθους, µε
παρουσία ιλυολιθικών ενστρώσεων, ή κατάκερµατισµένους ασβεστόλιθους. Η βραχοµάζα είναι εντονώτατα διαταραγµένη και πλήρως χαλαρωµένη. Περιλαµβάνει µυλωνιτιωµένες ζώνες και ζώνες ρηγµάτων σηµαντικού
εύρους. Οι ασυνέχειες είναι λείες, µε πλήρως
εξαλλοιωµένες επιφάνειες και παρουσία διατµήσεων (slickensides) και πληρωµένες µε
συµπαγή αργιλοαµµώδη υλικά. Στη Σηραγγολογική Κατηγορία ΙV κατετάγησαν επίσης οι
περιοχές των µετώπων, ανεξαρτήτως γεωτεχνικών συνθηκών.
Οι παράµετροι σχεδιασµού που υιοθετήθηκαν για τις Σηραγγολογικές Κατηγορίες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

4. ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα µέτρα άµεσης υποστήριξης περιελάµβαναν αγκύρια βράχου, εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χωρίς ή µε ινοπλισµό µε µεταλλικές ίνες
(40 kg/m3) ή δοµικό πλέγµα St IV, δικτυωτά
και µεταλλικά πλαίσια, ράβδους και δοκούς
προπορείας. Συνοπτικά, τα µέτρα άµεσης
υποστήριξης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3
και ενδεικτικά, για τη Σηραγγολογική Κατηγορία IV στο Σχήµα 4. Οι θέσεις των διευρύνσεων προβλέφθηκαν εκεί όπου οι συνθήκες
της βραχοµάζας αντιστοιχούν ή είναι καλύτερες από αυτές της Σηραγγολογικής Κατηγορίας ΙΙΙ, και εφαρµόστηκαν τα µέτρα υποστήριξης της Σηραγγολογικής Κατηγορίας ΙΙΙ µε
(α) πάχος εκτοξευοµένου σκυροδέµατος
προσαυξηµένο κατά 5cm, (β) πλαίσια τύπου
ΙΡΒ – 160 ανά 1.50 m και (γ) συστηµατική
τοποθέτηση ράβδων προπορείας (spiling)
από ράβδους δοµικού χάλυβα Φ25, S500,
µήκους 6 m στο θόλο.
Ειδικά για τα στόµια προβλέφθηκε προϋποστήριξη του µετώπου µε ράβδους ή δοκούς προπορείας. Ενδιαφέρον παρουσίασε
το µέτωπο Αγίας Κυριακής για το οποίο, λόγω της µεγάλης κλίσης και ύψους του πρανούς, επελέγη έντονα λοξή προσβολή. Μηκοτοµή και χαρακτηριστική διατοµή του στοµίου
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5 και 6.
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5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τα µέτρα υποστήριξης για κάθε κατηγορία
πετρώµατος ελέγχθησαν ώστε να διασφαλίζουν την ευστάθεια των εκσκαφών, έναντι κινδύνου αποσφηνώσεων και έντονων παραµορφώσεων, λόγω υπέρµετρης φόρτισης των
µέτρων. ∆εν εκτιµήθηκε κίνδυνος σύνθλιψης
λόγω διόγκωσης από το συνδυασµό των
λιθολογικών τύπων, της ποιότητας της βραχοµάζας και της πίεσης των υπερκειµένων.
Οι αστάθειες σφηνών αναµενόταν να
αποτελέσουν τον κυρίαρχο µηχανισµό αστοχίας στις καλύτερες κατηγορίες πετρώµατος
(Κατηγορίες Ι και ΙΙ και λιγότερο ΙΙΙ), καθώς
Πίνακας 3.
Table 3.
Ι

ΙΙ
ΙΙΙ

στις κατηγορίες αυτές η βραχοµάζα έχει σχετικά υψηλές αντοχές και µέτρο παραµορφωσιµότητας, ενώ η όλη δοµή του πετρώµατος
καθορίζεται σε σηµαντικό ποσοστό από την
παρουσία ασυνεχειών και κατά κύριο λόγο
της ασυνέχειας στρώσης. Αντίστοιχα, κίνδυνος λόγω παραµορφώσεων της βραχοµάζας,
κατά και µετά την εκσκαφή, αναµενόταν στις
πλέον υποβαθµισµένες Κατηγορίες ΙΙΙ και
κυρίως IV.
Τα µέτρα υποστήριξης κατά συνέπεια για
κάθε κατηγορία πετρώµατος ελέγχθηκαν
ώστε να διασφαλίζουν την ευστάθεια όλων
των πιθανών σφηνών οροφής, τοιχωµάτων
και µετώπου.

Μέτρα άµεσης υποστήριξης ανά σηραγγολογική κατηγορία.
Immediate support measures for tunneling classes.

Πάχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες 40 kg/m3 : 7cm χωρίς Μ.Ι.
Προσεγγιστικός κάνναβος αγκυρίων (mxm Σήραγγας*): 1.75x2.0, µόνο στο θόλο.
Μήκος αγκυρίων (m): 4.
Πάχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες 40 kg/m3 : 12cm.
Προσεγγιστικός κάνναβος αγκυρίων (mxm Σήραγγας*): 1.25x1.75.
Μήκος αγκυρίων (m): 5.
Πάχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες 40 kg/m3 : 17cm.
Προσεγγιστικός κάνναβος αγκυρίων (mxm Σήραγγας*): 1.5x1.25.
Μήκος αγκυρίων (m): 6.
α) ∆ικτυωτά πλαίσια, τριγωνικής διατοµής, εµβαδού χάλυβα 36.32cm2, ανά 1.5m.
β) Spiling, µε ράβδους Φ25, S500 ανά 0.5m, µήκους 6m στις 90ο της οροφής (εφόσον απαιτηθεί).

Πάχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε µεταλλικές ίνες 40 kg/m3 : 22cm.
α) Πλαίσια µορφοχάλυβα τύπου IPB-160 ανά 1m.
β) ∆ύο ζεύγη αυτοδιατρυοµένων (self drilling) αγκυρίων, µήκους 6 m σε κάθε πόδα πλαισίου.
γ) Forepoling, µε κοιλοδοκούς Φ114 / 0.40m στις 130ο της οροφής.
δ) Κάλυψη µετώπου Α’ φάσης εκσκαφής µε 5cm εκτοξευόµενο σκυρόδεµα.
ε) εκτέλεση τσιµεντενέσεων σταθεροποίησης χαµηλής πίεσης στην περίµετρο της διατοµής και
επί του µετώπου εκσκαφής (εφόσον απαιτηθεί, σε περίπτωση παρουσίας κενών, λόγω
χαλάρωσης, κατακερµατισµού του πετρώµατος, κλπ).
*η πρώτη τιµή κατά την έννοια του µήκους της Σήραγγας
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Σχήµα 4. Μέτρα άµεσης υποστήριξης Σηραγγολογικής Κατηγορίας IV.
Figure 4. Immediate support measures for Tunneling Class IV.
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Σχήµα 5. Μηκοτοµή στοµίου εισόδου Αγ. Κυριακής.
Figure 5. Longitudinal section of the Ag. Kyriaki portal.
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Σχήµα 6. ∆ιατοµή Νοτίου στοµίου εισόδου.
Figure 6. Cross-section at the South portal.
Ο έλεγχος σχηµατισµού σφηνών καθώς και ο
υπολογισµός του συντελεστή ασφαλείας σε
πτώση, ολίσθηση ή ανατροπή, µε ή χωρίς
µέτρα υποστήριξης, έγινε µε το πρόγραµµα
UNWEDGE V.2.2 της RocScience Inc.
Αναλύσεις τάσεων – παραµορφώσεων,
χρονισµού στην τοποθέτηση των µέτρων
υποστήριξης και ελέγχου της επάρκειάς τους
έγιναν αρχικά µε εξισώσεις κλειστού τύπου µε
υπόθεση ελαστο-πλαστικής συµπεριφοράς

του υλικού µε κριτήριο αστοχίας Hoek–
Brown (Hoek & Brown, 1997) και προσέγγισης της διατοµής της σήραγγας από µια ισοδύναµη κυκλική. Χρησιµοποιήθηκε υπόθεση
λόγου κατακόρυφων προς οριζόντιες τάσεις
k=1.0. Κατασκευάσθηκαν οι καµπύλες πίεσης
–αποτόνωσης (convergence – confinement),
της βραχοµάζας (Hoek et al 1995), λαµβάνοντας υπόψη και την επιρροή της τοποθέτησης
των µέτρων υποστήριξης στον περιορισµό
των παραµορφώσεων, οι χαρακτηριστικές
καµπύλες της βραχοµάζας (ground reaction
curves), και οι χαρακτηριστικές καµπύλες
Panet.
Τέλος, λεπτοµερέστερες αναλύσεις έγιναν
µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων
µε χρήση του προγράµµατος PHASE2 της
RocScience Inc. Προσοµοιώθηκαν όλες οι
φάσεις της κατασκευής και όλα τα µέτρα
υποστήριξης. Χρησιµοποιήθηκαν ελαστοπλαστικά µοντέλα µε κριτήριο αστοχίας Hoek
- Brown. Η προσοµοίωση της χαλάρωσης
της διατοµής εκσκαφής πριν την εφαρµογή
των µέτρων υποστήριξης έγινε µέσω της
εισαγωγής εσωτερικής πίεσης, εφαρµοζόµενης πριν την τοποθέτηση των µέτρων υποστήριξης στα όρια εκσκαφής. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4.
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Η τελική επένδυση από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστασιολογήθηκε για πιέσεις που
προέκυψαν από σύγκριση των αποτελεσµάτων του εµπειρικού τύπου του UNAL
(Bieniawski, 1989), και των φορτίων που
προκύπτουν από τις αναλύσεις των πεπερασµένων στοιχείων, αν θεωρηθεί ότι φορτίζει
µόνον η πλαστικοποιηµένη ζώνη. Το ισοδύναµο ολικό φορτίο για την εκτέλεση ψευδοστατικών υπολογισµών σε περίπτωση
σεισµού της έγινε µε τη θεώρηση των
Hendron και Fernandez (1983) και Μπαντή
και Σχοινά (1997).
Φωτογραφία 2. Στόµιο Αγίας Κυριακής.
Photograph 2. Ag. Kyriaki portal.

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η διάνοιξη της σήραγγας ξεκίνησε τον
Οκτώβριο του 2003, το «ξετρύπηµα» της Α’
φάσης έγινε το Φεβρουάριο του 2005 και η
διάνοιξη της Β’ φάσης ολοκληρώθηκε τον
Μάιο του 2005. Η διάνοιξη της Β’ φάσης
ακολουθούσε σε πολύ µεγάλη απόσταση από
το µέτωπο και πρακτικώς ήταν ανεξάρτητη
αφού όλες οι συγκλίσεις της διάνοιξης της Α’
Φάσης είχαν ολοκληρωθεί. Από το µέτωπο
της Αγίας Κυριακής (Φωτ. 2) διανοίχθηκαν
818 m ενώ από το µέτωπο του Ρέµατος της
Λαφίνας (Φωτ. 3) διανοίχθηκαν 209 m. Η
συνάντηση των µετώπων έγινε το Φεβρουάριο του 2005. Η στεγάνωση και η τελική
επένδυση ολοκληρώθηκαν το 2006.

Πίνακας 4.
Table 4.
Σηραγγολογική
Κατηγορία

Φωτογραφία 2. Στόµιο Ρέµατος Λαφίνας.
Photograph 2. Lafina portal.

Συνοπτικά αποτελέσµατα αναλύσεων πεπερασµένων στοιχείων (PHASE2)
Summary of finite element analysis results (PHASE2)
Ύψος
υπερκειµένων

Μέσο εύρος ζώνης
αστοχίας (m)

Μέγιστη σύγκλιση (cm)

Οροφή

Τοιχώµατα

Οροφή

Τοιχώµατα

Μέγιστη
δύναµη
αγκυρίων
(σε kΝ)

Μέγιστη
ροπή στη
στρώση
Ε.Σ. (kΝm)

Μέγιστη αξονική
δύναµη ανά µέτρο
στη στρώση Ε.Σ
(kΝ)

Ι

200 m

0.50

1.00

0.30

0.25

90

0.40

210

ΙΙ

200 m

1.00

2.00

0.80

1.10

220

5.00

1000

ΙΙΙ

150 m

1.50

3.00

1.80

2.70

250

30.00

2500

ΙV

100 m

2.00

3.50

3.00

3.80

-

70.00

2500

Θέση
∆ιεύρυνσης

150 m

2.50

2.50

2.80

2.50

250

550

3800
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Οι συνθήκες της βραχοµάζας ανά Σηραγγολογική Κατηγορία ήταν ελαφρώς δυσµενέστερες από αυτές που είχαν υποτεθεί λόγω
µεγαλύτερου κερµατισµού, που οφειλόταν
στην ανάπτυξη πολλών κλειστών πτυχών µικρού πλάτους και ύψους, και συχνότερης παρουσίας ιλυολιθικών ενστρώσεων. Οι µετρηθείσες συγκλίσεις ήταν γενικώς µικρότερες ή
συµβατές µε τις προβλέψεις της µελέτης.
Μόνο σε τµήµα περί την Χ.Θ. 0+550 µετρήθηκαν µεγαλύτερες συγκλίσεις και απαιτήθηκε εφαρµογή πρόσθετων µέτρων (εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και αγκύρια). Λόγω του
µεγαλύτερου βαθµού κερµατισµού αποφασίσθηκε να επεκταθούν τα πλαίσια και στη Β’
Φάση για την Κατηγορία ΙΙΙ (γάµπες). Αυτή ήταν η µόνη αλλαγή στα µέτρα υποστήριξης.
Ο κερµατισµός των κερατολίθων είχε ως
αποτέλεσµα την ύπαρξη, τοπικά, υγρών
συνθηκών κατά τη διάνοιξη κυρίως µετα από
περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Πουθενά
όµως δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα.
Λόγω του συνδυασµού της κλίσης των
στρώσεων, του λεπτοπλακώδους της δοµής
και του κερµατισµού, παρατηρήθηκαν συχνές
µικρές υπερεκσκαφές στο άνω Ανατολικό
τµήµα του µετώπου. Για τον περιορισµό τους
έγινε µείωση του βήµατος εκσκαφής, προσαρµογή των διατρηµάτων και τελική
µόρφωση της διατοµής µε µηχανικά µέσα.
Αν και απαντήθηκαν οι σχηµατισµοί που
είχαν θεωρηθεί στη µελέτη, η κλίση των
στρώσεων των κερατολίθων του Νοτίου τµήµατος ήταν, εντός της σήραγγας, σηµαντικά
ηπιώτερη από τις επιφανειακές εµφανίσεις µε
αποτέλεσµα η επαφή µε τους ασβεστόλιθους
να απαντηθεί περί τα 400 m µακρύτερα από
την υπόθεση της µελέτης (Σχ. 2). Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα σηµαντική ανακατανοµή στα
ποσοστά των σηραγγολογικών κατηγοριών
υπέρ της Κατηγορίας ΙΙΙ.
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7. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Κύριος του έργου είναι η ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η µελέτη και η παρακολούθηση
κατασκευής έγινε από την ΕΥ∆Ε/ΟΣΥΕ σε
συνεργασία µε την Κ/Ξ KNIGHT PIESOLD
Ltd – ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ –
Ε∆ΑΦΟΣ ΕΠΕ. Η Ε∆ΑΦΟΣ ΕΠΕ είχε την
ευθύνη της µελέτης της σήραγγας σε
συνεργασία µε την ΑΝΟ∆Ο ΕΕ για την τελική
επένδυση. Τη σήραγγα κατασκεύασε η Κ/Ξ
ΑΕΓΕΚ - ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ. Τους ευχαριστούµε
όλους για τη συνεργασία.
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