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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται η µελέτη και µεθοδολογία κατασκευής του αντλιοστασίου Α3 στον
ταµιευτήρα Πολυφύτου. Για την προσωρινή αντιστήριξη των παρειών εκσκαφής βάθους 14m κατασκευάσθηκε περιµετρικός συνεχής διαφραγµατικός τοίχος, µε τη µόνιµη επένδυση να σκυροδετείται σταδιακά από άνω προς τα κάτω (top – down method). Η µεταφορά των υδάτων στο αντλιοστάσιο προβλέπεται να γίνει µέσω διώρυγας που αντιστηρίχθηκε µε συστοιχία εφαπτόµενων
πασσάλων. Η αντιµετώπιση των υδάτων από τις διακυµάνσεις της στάθµης του ταµιευτήρα κατά
την κατασκευή, επιτεύχθηκε µε την κατασκευή προσωρινού φράγµατος εντός της διώρυγας που
συνίσταται από δυο µεταλλικά διαφράγµατα, εγκάρσια των πασσαλοστοιχιών, ενδιάµεσα των
οποίων έγινε πλήρωση µε κοκκώδες υλικό (κατασκευή τύπου cofferdam).
ABSTRACT : Design and construction processes for the A3 pumping station at Polyfito reservoir
are presented. A continuous diaphragm wall was constructed as a temporary support measure for
a 14m deep excavation, by also using the top down method for the construction of the permanent
structure. Water diversion towards the pumping station is done via a canal, which is temporarily
supported by contiguous pile walls. During construction, water inflows that follow reservoir fluctuations, were controlled by constructing a cofferdam normal to the direction of the pile walls, which
consists of a pair of sheet-piles walls filled in between with granular soil.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
Το Αντλιοστάσιο Α3 αποτελεί τµήµα του έργου
µεταφοράς νερού για την ύδρευση των θερµικών µονάδων της ∆ΕΗ στο λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεµαϊδας από τον ταµιευτήρα Πολυφύτου. Από το Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται
παραπλεύρως της τεχνητής λίµνης Πολυφύτου, προβλέπεται η µεταφορά του νερού σε απόσταση περίπου 25km προς τις εγκαταστάσεις των ΑΗΣ Καρδιάς και Αγ. ∆ηµητρίου.
Το Αντλιοστάσιο είναι ορθογωνικής περίπου
γεωµετρίας µε εξωτερικές διαστάσεις σε κάτοψη 11.7x21.6m, µε στάθµη θεµελίωσης 20.0m
περίπου βαθύτερα από το φυσικό έδαφος. Τα
νερά από τον ταµιευτήρα οδηγούνται στο Aντλιοστάσιο µέσω προσαγωγού διώρυγας µή-

κους περίπου 70.0m, πλάτους της τάξεως των
7.0m και µεγίστου βάθους εκσκαφής 16m
περίπου. H διάταξη των έργων παρουσιάζεται
στο Σχήµα 1.
Για την προσωρινή αντιστήριξη των εκσκαφών στη θέση του Αντλιοστασίου κατασκευάσθηκε περιµετρικό συνεχές διάφραγµα, µετά
την εκτέλεση γενικών εκσκαφών βάθους 6.0m
περίπου και κλίσης πρανών 1:1 για τη µείωση
της έκτασης των απαιτούµενων αντιστηρίξεων.
To µόνιµο περιµετρικό τοιχίο του Αντλιοστασίου, πάχους 2.0m, σκυροδετήθηκε σταδιακά,
µε την εξέλιξη των εκσκαφών από άνω προς
τα κάτω (top – down method).
Κατά µήκος της διώρυγας προσαγωγής η
προσωρινή αντιστήριξη επιτεύχθηκε µε την κατασκευή δυο παράλληλων συστοιχιών εφαπτό-
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Σχήµα 1. ∆ιάταξη έργων.
Fiqure 1. Project layout.
µενων πασσάλων, εσωτερικά των οποίων και
µετά την ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται
η σκυροδέτηση µόνιµης επένδυσης αντιστηριζόµενης µε ενδιάµεσες αντηρίδες.
2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Γεωλογικά η ευρύτερη περιοχή του έργου δοµείται από κρυσταλλοσχιστώδεις σχηµατισµούς της Πελαγονικής ζώνης (γνεύσιους, σχιστόλιθους), µάρµαρα, σιπολίνες που υπόκεινται των πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων
της λεκάνης Σερβίων (Λιάκουρης 1995). Στη
θέση του Aντλιοστασίου Α3 συναντώνται στεγανοί σχηµατισµοί πλειο-πλειστοκαινικών αποθέσεων, που συνίστανται από µάργες και αργιλούχες µάργες µε µικρές ενδιαστρώσεις ψαµµούχων µαργών.
Για τη διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών στη φάση της µελέτης, η οποία εκπονή-

Φωτογραφία 1. Άποψη Aντλιοστασίου κατά
την κατασκευή.
Photograph 1. Pumping Station view during
construction.

θηκε από τη ∆ΕΗ/∆ΑΥΕ, διανοίχθηκαν τρεις
δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις και διαπιστώθηκε συµφωνία της στρωµατογραφίας (Σχήµα 2).
Το υπέδαφος συνίστατο από µικρού πάχους
τεχνητές επιχώσεις µε φυτικά που υπέρκεινται
στρώσης µέσης συνεκτικότητας ανοικτοκάστανου χρώµατος αµµοϊλύος (SS) που κατατάσσεται κατά U.S.C.S. στην κατηγορία CL. Βαθύτερα απαντήθηκε µεταβαλλόµενου πάχους
στρώση γκριζοπράσινου χρώµατος αργιλοϊλύος (CSa), µε τοπικές διαφοροποιήσεις του
χρωµατισµού της από κιτρινοκάστανου χρώµατος (CSy) έως λευκού – γκρι χρώµατος
(CSw) στα ανώτερα τµήµατα. Ο βαθύτερος
σχηµατισµός της περιοχής είναι στρώση στιφρής έως σκληρής, σκούρου γκρίζου χρώµατος, αργιλοϊλύος (CSb). Γενικά οι ανωτέρω
αργιλο-ιλυώδεις σχηµατισµοί κατατάσσονται
κατά U.S.C.S. στις κατηγορίες CH-MH. Ιδιαίτερης σηµασίας για το σχεδιασµό των έργων
ήταν ο παραοριζόντιος αδρόκοκκος ορίζοντας
(SG), µε µικρό ποσοστό λεπτοκόκκων (CSb),
πάχους της τάξεως των 2.5 έως 3.0m, σηµαντικής διαπερατότητας, που συναντήθηκε συστηµατικά σε όλες τις γεωτρήσεις σε βάθος 8.0
έως 10.0m από την επιφάνεια του εδάφους.
Η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα στην
περιοχή του Αντλιοστασίου ακολουθεί τις διακυµάνσεις του ταµιευτήρα λόγω της εγγύτητας
των θέσεών τους.
Για τον προσδιορισµό των γεωτεχνικών παραµέτρων των σχηµατισµών είχαν εκτελεσθεί
εργαστηριακές δοκιµές στο “Κέντρο ∆οκιµών
Ερευνών και Προτύπων” της ∆ΕΗ. Oι τιµές
των φυσικών ιδιοτήτων των εδαφικών στρώσεων, κατόπιν στατιστικής τους επεξεργασίας,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Εργαστηριακές
δοκιµές στον αδρόκοκκο ορίζοντα δεν εκτελέσθηκαν.
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Βi Θέση γεώτρησης

Σχήµα 2. Στρωµατογραφία εδάφους.
Figure 2. Ground statigraphy.
Από την αξιολόγηση των δοκιµών εξήχθηκε
ότι i) oι υποκείµενες του αδρόκοκκου ορίζοντα
(SG) αργιλοϊλυώδεις στρώσεις (CSa και CSb)
εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό λόγο κενών, ii) η
επιφανειακή αµµοϊλύς (SS) εµφανίζει µεγαλύ-

τερο βαθµό στερεοποίησης σε σχέση µε τους
υποκείµενους σχηµατισµούς, εξαιτίας πιθανότατα των διαδοχικών µεταβολών της στάθµης
του υδροφόρου ορίζοντα εντός αυτής και iii) ότι
δεν αναµένονται ιδιαίτερα προβλήµατα εισ-

Πίνακας 1: Μέσες τιµές φυσικών ιδιοτήτων εδαφικών στρώσεων.
Table 1: Average values of the natural properties of the soil types.
Φυσική
'Ορια
Κοκκοµετρική διαβάθµιση
υγρασία
Atterberg
Άργιλος
ιλύς

Αµµοϊλύς (SS)
Αργιλοϊλύς (CSa)
Αργιλοϊλύς (CSb)

Άµµος

Χάλικες

w

WL

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

85
94
98

15
5
2

0
1
0

26,7
65,7
61,4

36,5
67,8
70,1

WP
(%)

Υγρό
Λόγος
Φαινόµενο κενών
βάρος
PI
-

18,5 17,9
35,4 32,4
38,1 32,0
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∆ιακύµανση στάθµης ταµιευτήρα

Φυσικό έδαφος (Α.Υ. 292.2)

Για την εκτέλεση των γεωτεχνικών αναλύσεων χρησιµοποιήθηκε το εδαφικό προσοµοίωµα του Σχήµατος 3. Οι παράµετροι αντοχής
και παραµορφωσιµότητας εξήχθησαν από
εργαστηριακά αποτελέσµατα και εµπειρικές
συσχετίσεις (CIRIA 1993).

Αµµοϊλύς (SS)
γ=18.4kN/m3, c’=5kPa - φ’=28ο
Ε=10ΜPa, Su=45kPa

(Α.Υ. 283.5)

Αδρόκοκκος ορίζοντας (SG)
γ=18.0kN/m3, c’=0kPa - φ’=35ο,
Ε=25ΜPa

3. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

(Α.Υ. 280.5)

Για την προσωρινή αντιστήριξη των κατακόρυφων παρειών εκσκαφής µεγίστου βάθους
14.0m κατασκευάσθηκε περιµετρικό συνεχές
διάφραγµα πάχους 0.5m και βάθους 18.0m
(Σχήµατα 4 και 5). Στόχος αυτού του πετάσµατος, ήταν η διευκόλυνση της σταδιακής σκυροδέτησης του µόνιµου τοιχίου από άνω προς τα
κάτω παρέχοντας ένα περιµετρικό όριο που θα
είναι ικανό να παραµένει ευσταθές, να προφυλάξει έναντι ατυχηµάτων αλλά και να περιορίσει τις εισροές υδάτων.
Η κατασκευαστική διαδικασία συνίστατο
από την ολοκλήρωση του διαφράγµατος και
την τµηµατικά εκτέλεση οριζοντιογραφικά εκσκαφών (ντουλαπιών) µέσου βάθους της τάξεως των 2.00m (Σχήµατα 4 και 5), µε µέγιστο
επιτρεπόµενο τα 2.50m.
Προβλέφθηκε κατ’ αρχήν η κατασκευή δέκα
”ντουλαπιών” τα οποία επιτρέπετο να διανοίγονται ανά δύο ταυτόχρονα µε περιορισµό ότι
αυτά θα βρίσκονται αντιδιαµετρικά. Κατά την

Αργιλοϊλύς (CSa)
γ=16.5kN/m3, c’=15kPa - φ’=27ο,
Ε=10ΜPa, Su=50kPa
(Α.Υ. 271.5)

Αργιλοϊλύς (CSb)
γ=15.6kN/m3, c’=30kPa - φ’=27ο
Ε=20ΜPa, Su=60kPa

Σχήµα 3. Γεωτεχνικό προσοµοίωµα εδάφους.
Fiqure 3. Geotechnical model of the ground.
ροών από τα ύδατα του ταµιευτήρα εντός της
εκσκαφής, εφόσον προβλεφθεί περιµετρικό
στεγανό πέτασµα στη ζώνη του παραοριζόντιου αδρόκοκκου ορίζοντα του οποίου η τροφοδοσία µε νερό συναρτάται από τη στάθµη της
λίµνης του φράγµατος.
22.90m
4.00m

7.45m

7.45m

4.00m

N2
5.40m

300

8.80m

3.32m
240

0.50m

2.80m

240

3.85m
4.40m

330

6.20m
270

Κλωβοί όπλισης
διαφραγµατικού τοίχου
3.32m

Κλίµακα
0

330

7.30m

240

2.80m

21
0

N5

2.38m

N1

300

240
0
21

2.80m
5.08m

5.90m
2.80m

300

5.10m
2.80m

2.8
0m

240

N4

5.90m

N3

N2

11.70m

4.70m
N4

Μόνιµη επένδυση
d=2.0m

13.00m

270

21.60m

Γ'

3.50m

300

270

6.20m

13.00m

300

N5
5.40m

N3
5.40m

0m
2.8

4.00m

330

240

N1
5.40m

330

4.00m

3.50m

240

300

2.80m

330

300

270

2.80m

Γ

1 2m

0.50m

Σχήµα 4. Οριζοντιογραφία διαφραγµατικού τοίχου.
Fiqure 4. Plan view of the diaphragm wall.
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κατασκευή χρησιµοποιήθηκαν κατά θέσεις και
µεγαλύτερα πλάτη.
Η εξασφάλιση της συνέχειας του κατακόρυφου οπλισµού της µόνιµης επένδυσης επιτεύχθηκε µε χρήση κοχλιωτών ενώσεων (σε συµφωνία µε τον Κ.Τ.Χ. 2000 και τον Ε.Κ.Ω.Σ
2000), για να ελαχιστοποιηθεί (σε µήκος της
τάξεως των 10cm) το απαιτούµενο µήκος παράθεσης των οπλισµών που θα ήταν σε αντίθετη περίπτωση της τάξεως των 2.5m και που
θα οδηγούσε σε απαγορευτικά βήµατα εκσκαφών καθ’ ύψος (4.5m περίπου). Στους οπλισµούς προβλέφθηκε προ της σκυροδέτησης η
τοποθέτηση ειδικών συνδέσµων (µούφες) που
έφεραν ειδικό σπείρωµα έτσι ώστε από κάτω
στο επόµενο στάδιο σκυροδέτησης να βιδώνονται οι νέοι οπλισµοί. Προ της τµηµατικής
σκυροδέτησης του µόνιµου τοιχίου προβλέφθηκε ο εγκιβωτισµός των κοχλιωτών ενώσεων
σε µικρού πάχους στρώση άµµου (10cm
περίπου) στο δάπεδο εκσκαφής, η οποία εν
συνεχεία µε τις νέες εκσκαφές αποµακρυνόταν
εύκολα µε στόχο να αποφευχθεί η σκυροδέτηση του σπείρωµατος της κοχλιωτής
ένωσης των ράβδων. Η διαστασιολόγηση του
προσωρινού διαφράγµατος πραγµατοποιήθηκε εφαρµόζοντας αρχικά αναλυτικές µεθόδους και διασταυρώνοντας εν συνεχεία τα αποτελέσµατα των υπολογισµών µέσω αναλύσεων µε χρήση πεπερασµένων στοιχείων.
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ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις χρησιµοποιώντας κλασσική τριγωνική κατανοµή ωθήσεων, εµπειρικά διαγράµµατα για στιφρές αργίλους (Terzaghi & Peck 1967) και µεταγενέστερες προτάσεις τροποποίησης επί αυτών για να
ληφθούν υπόψη στρωµατοποιηµένα εδάφη
(Fang 1991). Για το έδαφος υιοθετήθηκαν ε-
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Σχήµα 5. Τυπική διατοµή διαφραγµατικού
τοίχου – στάδια κατασκευής.
Fiqure 5. Cross section of diaphragm wall –
construction stages.

β
Φωτογραφίες 2α-β. Σταδιακή κατασκευή µόνιµου τοιχίου από άνω προς τα κάτω.
Photographs 2α-β. Top – down staged
construction of permanent structure.
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νεργές παράµετροι διατµητικής αντοχής (effective stress design) καθώς και συνδυασµός
ενεργών και ολικών (mixed total and effective
stress design) κατάλληλων για προσωρινές
αντιστηρίξεις (Padfield et. al. 1984). Για την
δεύτερη περίπτωση σε ότι αφορά τις παθητικές
ωθήσεις θεωρήθηκε ότι στο ανώτερο 1.0m του
πυθµένα εκσκαφής υφίσταται χαλάρωση
(softening) µε µηδενισµό της αστράγγιστης
διατµητικής αντοχής στην επιφάνεια του πυθµενα εκσκαφής και γραµµικά µεταβαλλόµενη
βαθύτερα έως την τιµή Su της εκάστοτε στρώσης σε βάθος 1.0m. Επίσης υπολογίσθηκε το
πιθανό βάθος δηµιουργίας εφελκυστικής ρωγµής του ανώτερου συνεκτικού επιφανειακού
σχηµατισµού (ίσο µε 2Su/γ≈4.9m) που συµπίπτει περίπου µε το πάχος της αντιστηριζόµενης επιφανειακής αµµοϊλύος (SS).
Με βάση τα αποτελέσµατα των ανωτέρω
παραµετρικών υπολογισµών περί της κατανοµής των ωθήσεων στο διάφραγµα εκτιµήθηκαν
τα εντατικά µεγέθη διαστασιολόγησης της διατοµής του διαφράγµατος εφαρµόζοντας τη µέθοδο των υποθετικών αρθρώσεων (hinge
method) που περιγράφεται στο British Steel
Piling Hanbook (1997) και στο BS 8002 (1994)
και τη µέθοδο (tributary area method) που περιγράφεται στο FHWA (1999) όπου και προέκυψε µέγιστη καµπτικής ροπής διαστασιολόγησης 120KNm/τρέχον µέτρο. Για τη διαστασιολόγηση του µόνιµου τοιχίου του αντλιοστασίου
υιοθετήθηκε κατανοµή ωθήσεων ko που αντιπροσωπεύουν συνθήκες ηρεµίας.
Εξαιτίας των λεπτόκοκκης σύστασης των
επιτόπου υλικών ελέγχθηκε και το περιθώριο
της ασφάλειας της εκσκαφής έναντι αστοχίας
του πυθµένα λόγω διόγκωσης εφαρµόζοντας
τη µέθοδο των Bjerrum & Eide (1956) και τις
προτάσεις των O’Rourke (1992) και Goh
(1994), συνυπολογίζοντας στην ευστάθεια και
την συνεισφορά του βάθους έµπηξης του διαφράγµατος.
Η κατασκευή του αντλιοστασίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς, µε το περιµετρικό διάφραγµα
να λειτουργεί αποτελεσµατικά, παραλαµβάνοντας ικανοποιητικά τις οριζόντιες πιέσεις δίχως να καταγραφούν ιδιαίτερες µετακινήσεις
και εµποδίζοντας τις εισροές υδάτων, ιδίως δε
διαµέσου του σηµαντικά διαπερατού αδρόκοκκου ορίζοντα, για τον οποίον υπήρχε η µεγαλύτερη ανησυχία. Τοπικές δυσκολίες στην
πλήρωση µε σκυρόδεµα του άνω µέρους των
επιµέρους σκυροδετούµενων τµηµάτων της
µόνιµης επένδυσης κάτω από ήδη ολοκληρωµένα τοιχία επένδυσης αντιµετωπίσθηκαν µε
τσιµεντενέσεις.

4. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ
4.1 Πασσαλοστοιχία
Η τροφοδοσία του Αντλιοστασίου θα γίνεται µε
νερό από τον ταµιευτήρα Πολυφύτου, το οποίο
θα οδηγείται µέσω διώρυγας πλάτους περίπου
7.0m, οι κατακόρυφες παρειές της οποίας αντιστηρίχθηκαν προσωρινά µε δυο παράλληλες
συστοιχίες εφαπτόµενων πασσάλων (Σχήµα 1,
Φωτ. 3). Το µόνιµο έργο της διώρυγας προέβλεπε για τα τοιχώµατα τη σκυροδέτηση µόνιµης επένδυσης εσωτερικά των πασσάλων µε
ενδιάµεσες αντηρίδες και για τον πυθµένα δάπεδο πάχους 1.20m. Το εδαφικό ανάγλυφο κατά µήκος της διώρυγας παρουσιάζει κατωφέρεια προς τον ταµιευτήρα (Φωτ. 3β) .
Εξαιτίας της τροποποίησης του χρονικού
προγράµµατος υλοποίησης των έργων, απαιτήθηκε ο έλεγχος της επάρκειας των ήδη κατάσκευασµένων, σε προηγούµενη φάση, πασσαλοστοιχιών της διώρυγας (πάσσαλοι Φ100 ανά
1.15m) διερευνώντας διάφορα σενάρια i) για τη
στάθµη του υπόγειου ορίζοντα στο αντιστηρι-

α

β
Φωτογραφίες 3α-β. Συστοιχίες εφαπτόµενων
πασσάλων διώρυγας προσαγωγής υδάτων.
Photographs 3α-β. Rows of contiguous piles
along the water diversion canal.
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ζόµενο έδαφος και ii) για την αναγκαιότητα τοποθέτησης ενδιάµεσα προσωρινών αντηρίδων. Η αναγκαιότητα των νέων αυτών ελέγχων
προέκυψε καθώς οι εργασίες στη διώρυγα θα
συνεχίζονταν και την άνοιξη του 2005, εποχή
όπου αναµένετο η µέγιστη στάθµη της λίµνης
στον ταµιευτηρα, της διακυµάνσεις της οποίας
ακολουθεί και ο ευρύτερος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής διαφοροποιώντας ως φυσικό επακόλουθο τις φορτικές καταστάσεις επί
των προσωρινών αντιστηρίξεων.
Για τους γεωτεχνικούς υπολογισµούς των
πασσάλων χρησιµοποιήθηκε το εδαφικό προσωµοίωµα του Σχήµατος 3. Εκτελέσθηκαν παραµετρικές αναλύσεις µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Η/Υ PLAXIS ver. 8.2 που αναπτύχθηκε ειδικά για τη µελέτη γεωτεχνικών έργων.
Έγιναν δισδιάστατες αναλύσεις µε θεώρηση
συνθηκών επίπεδης παραµόρφωσης (plane
strain) προσοµοιώνοντας το έδαφος µε τριγωνικά πεπερασµένα στοιχεία που περιγράφονται µε 15 κόµβους, οι τάσεις των οποίων υπολογίζονται σε 12 εσωτερικά σηµεία. Τα στοιχεία αντιστήριξης προσοµοιώθηκαν µε γραµµικά στοιχεία δοκού, τα οποία ορίζονται µε 5
κόµβους, οι τάσεις των οποίων υπολογίζονται
σε 12 εσωτερικά σηµεία. Μεταξύ των στοιχείων
εδάφους και των στοιχείων δοκού τοποθετήθηκαν ειδικά στοιχεία διεπιφάνειας ενώ οι αντηρίδες προσοµοιώθηκαν χρησιµοποιώντας ειδικούς τύπους στοιχείων. Στα όρια του καννάβου
ορίσθηκαν οι κατάλληλες συνοριακές συνθήκες, ενώ οι ιδιότητες των εδαφικών υλικών περιγράφησαν µε ελαστο-πλαστικό προσοµοίωµα Mohr-Coulomb. Η επίλυση έγινε κατά στάδια ανάλογα µε την κλιµάκωση των εργασιών
που θα ακολουθούσαν στην κατασκευή.
Βασικότερη µελετητική αλλά και κατασκευαστική αβεβαιότητα αποτέλεσε ο διαθέσιµος
χρόνος ολοκλήρωσης της σκυροδέτησης του
δαπέδου της διώρυγας κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου όπου η στάθµη των υδάτων παρουσίαζε ανοδική τάση. Το ζήτηµα αντιµετωπίσθηκε µελετητικά παρέχοντας ως εναλλακτική λύση, εφόσον δεν ολοκληρωνόταν έγκαιρα η κατασκευή του δαπέδου, την τοποθέτηση προσωρινών χαλύβδινων αντηρίδων οι οποίες θα
τοποθετούνταν για στάθµη ταµιευτήρα υψηλότερη από την κρίσιµη ορισθείσα στάθµη, ανεξαρτήτως της φάσης εργασιών στο εργοτάξιο.
Τελικά, κατά την κατασκευή η εξέλιξη των
εργασιών προχώρησε µε γρήγορους ρυθµούς,
ολοκληρώνοντας τη σκυροδέτηση του µόνιµου
δάπεδου της διώρυγας πριν να ξεπεράσει το
νερό το κρίσιµο επίπεδο συναγερµού.

M

Q

651.4 kN/m
1510 kNm/m

Σχήµα 6. Τυπικά αποτελέσµατα ροπών –
τεµνουσών διαστασιολόγησης των πασσάλων
Figure 6. Moment and shear force typical
results for pile dimensioning.
4.2 Προσωρινό φράγµα
Για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στο αντλιοστάσιο Α3, λόγω της ανύψωσης
της στάθµης του ταµιευτήρα την άνοιξη του έτους 2005, προβλέφθηκε εντός της διώρυγας η
κατασκευή προσωρινού φράγµατος ενδιάµεσα
των ήδη κατασκευασµένων πασσαλοστοιχιών.
Το προσωρινό αυτό φράγµα συνίστατο
από διπλό µεταλλικό διάφραγµα από πλατύπελµες χαλύβδινες διατοµές, ύψους 10m προς
τα ανάντη και 5.80m προς τα κατάντη, επί των
οποίων στηρίχθηκαν κατακόρυφες χαλύβδινες
λαµαρίνες βαρέως τύπου. Το ενδιάµεσο τµήµα
µεταξύ των δυο µεταλλικών διαφραγµάτων
πληρώθηκε µε κοκκώδες υλικό (κατασκευή τύπου cofferdam).
Η όλη κατασκευή θεµελιώθηκε σε πλάκα
ωπλισµένου σκυροδέµατος, η τελική επιφάνεια
της οποίας συνδυάσθηκε µε το µόνιµο δάπεδο
της διώρυγας. Στο πέδιλο θεµελίωσης προβλέφθηκαν ανάντη και κατάντη χαλινοί για λόγους
ευστάθειας και επιµήκυνσης των διαδροµών
υπόγειας ροής. Η ανώτατη στάθµη υδάτων
από την οποία προβλέφθηκε ότι θα φορτιστεί η
κατασκευή συνέπιπτε µε την ανώτατη στάθµη
του όµορου ταµιευτήρα.
Η γεωµετρία σε διατοµή του προσωρινού
αυτού φράγµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.
Η ευστάθεια του προσωρινού φράγµατος
ελέγχθηκε εκτελώντας αναλύσεις για το περιθώριο ασφάλειας έναντι ολίσθησης, ανατροπής, φέρουσας ικανότητας, σταθερότητας πυθ-

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

7
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Σχήµα 7. ∆ιατοµή προσωρινού φράγµατος
Figure 7. Cofferdams cross-section.
µένα και υπολογίζοντας το δίκτυο υπόγειας
ροής για να εκτιµηθεί το µέγεθος των αναµενόµενων εισροών.
Τελικά, η κατασκευή του προσωρινού φράγµατος (Φωτ. 4) ολοκληρώθηκε έγκαιρα, αντιµετωπίζοντας στις εισροές και επιτρέποντας την
απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών.
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Φωτογραφίες 4. Ανάντη άποψη προσωρινού
φράγµατος.
Photograph 4. Upstream view of temporary
cofferdam.
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