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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης µήκους γραµµής 9.6 km περιλαµβάνει, εκτός
της διάνοιξης δύο δίδυµων σηράγγων, την εκσκαφή και αντιστήριξη βαθειών ορυγµάτων για τη
δηµιουργία σταθµών, διακλαδώσεων και διασταυρώσεων. Για τον περιορισµό της όχλησης στην
επιφάνεια και την ελαχιστοποίηση των καθιζήσεων επιλέχθηκε η µέθοδος κάλυψης και εκσκαφής.
Παρουσιάζονται οι γεωτεχνικές συνθήκες, η µέθοδος για την διαστασιολόγηση της κατασκευής σε
δύο θέσεις κατά µήκος του έργου, τα µέτρα για την εξασφάλιση έναντι άνωσης και για την
προστασία γειτονικών κτιρίων καθώς επίσης και στοιχεία της απόκρισης του συστήµατος.
ABSTRACT : The construction of the Thessaloniki Metro, with total length of 9.6 km, includes
besides the excavation of two twin tunnels the construction and support of deep excavations for
several stations, crossings, and junctions. In order to reduce disturbances at the ground surface
and to minimise settlements in the neighbourhood, the top-down construction method was
adopted. The paper presents the soil conditions, the design method for the structures at two
locations along the alignment, the countermeasures for providing safety against uplift and for
protecting neighbouring buildings as well as elements of the system response.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο κατασκευής του Μετρό της
Θεσσαλονίκης
ξεκίνησε
το
2006
και
περιλαµβάνει την διάνοιξη δύο σηράγγων
µονής τροχιάς µήκους 9.6 km η κάθε µία
καθώς και 13 σταθµών µε κεντρική αποβάθρα
και ενός αµαξοστασίου. Η κατασκευή του
πραγµατοποιείται από την Κοινοπραξία των
εταιριών ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε. – IMPREGILO S.p.A –
ANSALDO S.p.A – SELI S.p.a – ANSALDOBREDA S.p.a. Μελετητής της Κοινοπραξίας για
τους σταθµούς είναι οι ΟΜΕΤΕ Α.Ε. και
ΟΜΕΤΕ Ε∆ΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Η
κατασκευή
των
σταθµών,
των
διακλαδώσεων και των διασταυρώσεων γίνεται
µε τη µέθοδο κάλυψης και εκσκαφής (topdown), Baldhauf & Timm (1988). Η σειρά των
εργασιών περιλαµβάνει σε πρώτη φάση την
κατασκευή διαφραγµατικών τοίχων από την

επιφάνεια, περιµετρικά της εκσκαφής που θα
ακολουθήσει. Εν συνεχεία γίνεται εκσκαφή ως
τη στάθµη σκυροδέτησης της πλάκας οροφής,
µε αντιστήριξη των παρειών µε πασσάλους,
όπου απαιτείται. Ακολουθεί σκυροδέτηση της
πλάκας οροφής µε έδραση στα περιµετρικά
διαφράγµατα, επανεπίχωση και πλήρης
κυκλοφοριακή
αποκατάσταση.
Κατά
τη
διάρκεια κατασκευής της πλάκας οροφής
λαµβάνονται µέτρα ώστε να µη διακόπτεται η
κυκλοφορία. Εν συνεχεία πραγµατοποιείται
τµηµατικά η υπόγεια εκσκαφή του σταθµού και
η κατασκευή των ενδιάµεσων πλακών και της
πλάκας θεµελίωσης, οι οποίες συνδέονται µε
τα διαφράγµατα µέσω συνδέσµων επέκτασης
οπλισµού. Με αυτό τον τρόπο κατασκευής, η
αντιστήριξη του σκάµµατος του σταθµού κατά
την εκσκαφή πραγµατοποιείται µέσω της
πλάκας οροφής και των ενδιάµεσων πλακών
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις, ανάλογα µε τις
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συνθήκες (γεωτεχνικές και κατασκευαστικές
διατάξεις) γίνεται χρήση και µεταλλικών
αντηρίδων. Λόγω της υψηλής στάθµης του
υδροφόρου ορίζοντα, του µεγάλου βάθους του
δαπέδου των σταθµών (έως και 35m) και σε
ορισµένες περιπτώσεις αρτεσιανών πιέσεων
γίνεται χρήση µικροπασσάλων στην πλάκα
θεµελίωσης σε αρκετούς από τους σταθµούς.
Τον µόνιµο φορέα του σταθµού αποτελούν οι
διαφραγµατικοί τοίχοι, χωρίς εσωτερικό τοιχίο,
η πλάκα οροφής, οι ενδιάµεσες πλάκες (δύο
έως τέσσερις ανάλογα µε το βάθος) και η
πλάκα θεµελίωσης.
Η πολυπλοκότητα του έργου προκύπτει
από τις πτωχές γεωτεχνικές ιδιοτήτες σε
αρκετές θέσεις κατά µήκος της χάραξης και
από τη γειτνίαση κατασκευών, που σε πολλές
περιπτώσεις θεωρούνται ευαίσθητες έναντι
παραµορφώσεων.
Το
παρόν
άρθρο
αναφέρεται
στις
ιδιαιτερότητες της µελέτης και κατασκευής του
Σταθµού Βενιζέλου και της ∆ιασταύρωσης
Συντριβανίου. Η µελέτη γίνεται µε βάση τις
διατάξεις του Ευρωκώδικα 7, των ευρωπαϊκών
κανονισµών ΕΝ, των κανονισµών DIN και
άλλων γερµανικών συστάσεων, όπως αυτές
περιγράφονται από τους Βρεττός κ.α. (2010).

σχηµατισµοί, φτωχών συνολικά µηχανικών
χαρακτηριστικών. Επιπλέον, από τα πιεζόµετρα που εγκαταστάθηκαν εντοπίστηκε πέραν
του µόνιµου υδροφόρου της περιοχής και
αρτεσιανοί ορίζοντες οι οποίοι αναπτύσσονται
σε βάθη µεγαλύτερα των 25m και οδηγούν σε
µικρή παροχή νερού στην επιφάνεια του
εδάφους.
3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
3.1

Γεωµετρία και εδαφικές συνθήκες

Το µήκος του σταθµού µαζί µε τα φρέατα
αερισµού είναι 76.60m ενώ το καθαρό πλάτος
του είναι 19.75m. Το βάθος εκσκαφής του
σταθµού είναι 27m και αποτελείται από
τέσσερα υπόγεια επίπεδα. Τυπική διατοµή
δίδεται στο Σχήµα 1.

2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ
ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
Στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας κατά
µήκος της χάραξης εκτελέστηκαν πάνω από
200 γεωτρήσεις και πρεσσιοµετρήσεις, ενώ σε
τρεις θέσεις εκτελέστηκαν και γεωφυσικές
διασκοπήσεις. Η εκτέλεση των πρεσσιοµετρικών δοκιµών έγινε κυρίως για λόγους
ακριβέστερης εκτίµησης των µέτρων ελαστικότητας των εδαφικών σχηµατισµών καθώς
και για την εκτίµηση του συντελεστή ωθήσεων
γαιών σε ηρεµία. Οι εργαστηριακές δοκιµές
που εκτελέστηκαν περιλαµβάνουν: α) δοκιµές
προσδιορισµού φυσικών χαρακτηριστικών, β)
δοκιµές για την εκτίµηση των ενεργών
παραµέτρων διατµητικής αντοχής, δηλ. δοκιµές απευθείας διάτµησης, αντοχής σε θλίψη
και τριαξονικές δοκιµές αστράγγιστης φόρτισης
τύπου UU, και γ) δοκιµές συµπιεσόµετρου. Για
λεπτοµέρειες βλέπε Ανδρικοπούλου και
Μαραγιάννης (2010).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι
περίπου τα 2/3 της χάραξης αναπτύσσονται σε
στιφρούς έως σκληρούς εδαφικούς και ηµιβραχώδεις σχηµατισµούς, ενώ στο υπόλοιπο
1/3 εντοπίστηκαν πολύ µαλακοί έως σταθεροί
και χαλαροί έως µέσης πυκνότητας εδαφικοί

Σχήµα 1. ∆ιατοµή Σταθµού Βενιζέλου
Figure 1: Cross section of Venizelou Station
Το εδαφικό προφίλ στην περιοχή αποτελείται
από τρεις διακριτές στρώσεις:
- Τεχνητές επιχώσεις πάχους 11m,
- Στρώση Α2α πάχους 4 m αποτελούµενη από
µαλακές έως σταθερές, καστανέρυθρες,
αµµώδεις αργίλους (CL-CI), χαµηλής έως
µέσης πλαστικότητας και µέτρια πυκνές,
αργιλώδεις άµµοι (SC) µε χάλικες,
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικές µέσες τιµές των εδαφικών παραµέτρων στην περιοχή
του Σταθµού Βενιζέλου και της ∆ιασταύρωσης Συντριβάνι
Table 1. Characteristic mean values of soil parameters at the site of Venizeloυ
Station and Sintrivani Crossover
PI
[%]

w
[%]

Επιχώσεις Α2α
16.2
Α2β
15.3

19.5
15.1

Επιχώσεις
Α2α
Α2β
Α2γ

16.5
14.8
13.9

Στρώση

19.1
14.6
14.8

ΕS
c´
φ´
Ε
[MPa]
[MPa] [kPa]
[°]
Σταθµός Βενιζέλου
7.5
10
5
33
60
80
27
28
150
200
100
27
∆ιασταύρωση Συντριβάνι
7.5
10
5
33
75
100
50
26
110
150
110
28
300
350
100
30

- Στρώση Α2β από βάθος 15m έως το
βραχώδες υπόβαθρο αποτελούµενη από
στιφρές έως πολύ στιφρές και τοπικά σκληρές,
καστανέρυθρες – ερυθρές, αµµώδεις αργίλους
(CL-CI), τοπικά µε χάλικες, χαµηλής έως
µέσης πλαστικότητας, έως τοπικά πολύ
ασθενείς αργιλολίθους/ιλυολίθους µε τοπικές
ενστρώσεις πυκνών έως πολύ πυκνών,
καστανέρυθρων αργιλωδών άµµων (SC),
τοπικά µε χάλικες και αργιλωδών χαλίκων
(GC) µε άµµο.
Ο υδροφόρος ορίζοντας εντοπίστηκε σε
βάθος 6.70m από την επιφάνεια. Οι εδαφικές
παραµέτροι
για κάθε
στρώση,
όπως
εκτιµήθηκαν στα πλαίσια της γεωτεχνικής
µελέτης από α) επιτόπου δοκιµές µε εφαρµογή
εµπειρικών σχέσεων και β) εργαστηριακές
δοκιµές, δίνονται στον Πίνακα 1. Πρόκειται για
τις χαρακτηριστικές µέσες τιµές δείκτη
πλαστιµότητας PI, ποσοστού υγρασίας w,
µέτρου ελαστικότητας Ε, µέτρου συµπιεστότητας ΕS, συνοχής c´, εσωτερικής γωνίας
τριβής φ´, αστράγγιστης διατµητικής αντοχής
cu, αριθµού κρούσεων SPT, διαπερατότητας k.
3.2

∆ιαφραγµατικοί τοίχοι και πλάκες

Οι διαφραγµατικοί τοίχοι κατασκευάζονται µε
την κλασσική µέθοδο, όπου η υποστήριξη των
παρειών του ορύγµατος κάθε πανέλου
εξασφαλίζεται µε τη χρήση αιωρήµατος
µπεντονίτη. Ο έλεγχος της ευστάθειας, όπως
και η επιλογή της σύστασης του αιωρήµατος
γίνεται µε τις µεθόδους του DIN 4126. Επειδή
η κατασκευή των διαφραγµατικών τοίχων του
σταθµού γίνεται µε τη χρήση υδροφρέζας

cu
[kPa]

N
[-]

k
[m/s]

140
270

7
33
>50

5·10-8
1·10-7

140
300
500

44
>50
>50

1·10-8
1·10-7
1·10-6

δεν τοποθετείται υδατοφραγµός µεταξύ των
πανέλων. Η σκυροδέτηση των διαφραγµάτων
γίνεται µε σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 και
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές απαιτήσεις
των DIN 4126 και EN 1538.
Λόγω
της
ύπαρξης
αρχαιολογικού
στρώµατος έως βάθος 11m περίπου, κατά την
κατασκευή των διαφραγµάτων παρατηρήθηκε
καταρχάς απώλεια µεγάλων ποσοτήτων
µπεντονίτη. Για την αντιµετώπισή του γινόταν
έγχυση ισχνού σκυροδέµατος για την
πλήρωση των κενών και επανεκσκαφή µε
υδροφρέζα µετά την πήξη του. Η εναλλακτική
λύση µε τη µέθοδο επιτόπου ανάµειξης (mixed
in place) εξετάστηκε αλλά δεν υιοθετήθηκε
λόγω ελλείψεως του ειδικού εξοπλισµού.
Ο υφιστάµενος εξοπλισµός δεν επέτρεπε
την
υιοθέτηση
µήκους
διαφράγµατος
µεγαλύτερου των 36m. Επειδή το απαιτούµενο
µήκος εµπηξης του διαφράγµατος για την
εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας σε
κατακόρυφη φόρτιση ήταν µεγαλύτερο από το
διατιθέµενο από τον υφιστάµενο εξοπλισµό,
έγινε ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας κατά
τη φάση κατασκευής µε ένεµα υπό πίεση στη
διεπιφάνεια διαφράγµατος και εδάφους. Η
εφαρµογή των τσιµεντενέσεων εκτελέστηκε
από σωληνάκια τοποθετηµένα πάνω στον
κλωβό οπλισµού σε κατάλληλο χρόνο µετά το
πέρας της σκυροδέτησης. Ακολουθήθηκε η
µεθοδολογία που εφαρµόζεται ευρέως σε
φρεατοπασσάλους, Seitz & Schmidt (2000).
Για την περίπτωση απαίτησης επιπλέον
ενίσχυση της αιχµής, εφόσον αυτό προκύψει
από τις επιτόπου µετρήσεις, θα χρησιµοποιηθούν οι σωλήνες των δοκιµών ακουστικού
ελέγχου για την εισπίεση του ενέµατος.
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Η πλάκα οροφής συνδέεται απ’ ευθείας µε
τα διαφράγµατα διαµορφώνοντας µονολιθικό
κόµβο, ενώ η σύνδεση των ενδιάµεσων
πλακών και της πλάκας του πυθµένα µε τα
διαφράγµατα γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένες
εσοχές διασφαλίζοντας τη συνέχεια του
οπλισµού µέσω συνδέσµων επιµήκυνσης. Η
παραπάνω σύνδεση των ενδιάµεσων πλακών
και του πυθµένα θεωρείται στις στατικές
αναλύσεις του φορέα τόσο ως άρθρωση όσο
και ως πάκτωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
των συµβατικών τευχών. Στον έλεγχο των
διατοµών των ενδιαµέσων πλακών θεωρούνται τα δυσµενέστερα αποτελέσµατα των
ως άνω επιλύσεων. Το πάχος της πλάκας
οροφής είναι 1.20m, των ενδιάµεσων πλακών
0.90 m και της πλάκας θεµελίωσης 1.50m.
Λόγω υψηλών υδροστατικών πιέσεων άνωσης
θα γίνει αγκύρωση της πλάκας θεµελίωσης
µέσω µικροπασσάλων.
Οι έλεγχοι ακολουθούν τις αρχές του ΕΝ
1997-1 και περιλαµβάνουν α) έλεγχο βύθισης
διαφραγµατικού τοίχου στο έδαφος, β) έλεγχο
της συνολικής ευστάθεια της βαθιάς εκσκαφής
µε τα δοµικά της στοιχεία έναντι των δυνάµεων
άνωσης, γ) έλεγχο σε άνωση σε περίπτωση
αγκύρωσης της πλάκας θεµελίωσης µε µικροπασσάλους, δ) έλεγχο ανύψωσης πυθµένα
εκσκαφής, ε) έλεγχο υδραυλικής αστοχίας
πυθµένα εκσκαφής. Η µεθοδολογία που
ακολουθήθηκε για τους παραπάνω ελέγχους
περιγράφεται από τους Βρεττός κ.α. (2010).
3.3

Σεισµικά φορτία

Σεισµικά φορτία προσοµοιώνονται θεωρώντας
πρόσθετες οριζόντιες σεισµικές τάσεις (µε
θεώρηση ακλόνητου τοίχου) µε µέγιστη τιµή
στην επιφάνεια του εδάφους ίση µε 1.50·α·γ·Η
και ελάχιστη τιµή ίση προς 0.50·α·γ·Η στο
κατώτατο σηµείο του τοίχου, σε βάθος Η (όταν
Η > 10m λαµβάνεται Η = 10m), σύµφωνα µε
τον ΕΑΚ (§ 5.3.β). Λαµβάνεται σεισµικός
συντελεστής α = 0.16·g. Κατά την επιβολή των
σεισµικών δυνάµεων γίνεται αποµείωση των
επιφανειακών φορτίων κατά 30%. Επιπλέον
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών
τευχών, εξετάστηκε και η συµπεριφορά του
συνολικού συστήµατος του σταθµού µε
φασµατική επιτάχυνση, όπως αυτή ορίστηκε
από τους Πιτιλάκη και Συνεργάτες (2004). Η
αντίδραση του εδάφους στην ψευδοστατική
ανάλυση προσοµοιώθηκε µε κατάλληλα
ελατήρια που λαµβάνουν υπόψη την
αλληλεπίδραση σταθµού–εδάφους.

3.4

Υπολογισµοί µε πεπερασµένα στοιχεία

Ενώ οι έλεγχοι οριακής κατάστασης αστοχίας
κατά τον ΕΝ 1997-1 µπορούν να γίνουν µε
χρήση των απλοποιηµένων µοντέλων που
περιγράφονται στους αντίστοιχους κανονισµούς, ο έλεγχος της κατάστασης λειτουργικότητας κατά EN 1997-1 απαιτεί λόγω της
πολυπλοκότητας του συστήµατος εφαρµογή
αριθµητικών µεθόδων πεπερασµένων στοιχείων. Ταυτόχρονα, η χρήση της µεθόδου
αυτής δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού των
εντατικών µεγεθών των δοµικών στοιχείων σε
προσοµοίωµα κατασκευής εγκιβωτισµένης σε
συνεχές µη γραµµικό εδαφικό µέσο.
Η εκτίµηση των εδαφικών φορτίων λαµβάνει
πλήρως υπόψη την µέθοδο κατασκευής, την
σχετική δυσκαµψία της κατασκευής και
εποµένως την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής. Για τον υπολογισµό γίνεται χρήση
του πρόγραµµατος πεπερασµένων στοιχείων
PLAXIS 8.5 επίπεδης ανάλυσης (2D). Σε κάθε
φάση κατασκευής υπολογίζονται οι πιέσεις στα
διαφράγµατα, οι ενεργές τάσεις υπό συνθήκες
υδατικής ροής, η υδραυλική κλίση και οι
υδατικές παροχές στην περιοχή του πυθµένα
του σκάµµατος. Η προσοµοίωση των
διαφραγµατικών τοίχων και των πλακών
γίνεται -αντί στοιχείων δοκού- µε ισοπαραµετρικά στοιχεία για να εκτιµηθεί ακριβέστερα η
αλληλεπίδραση εδάφους – διαφράγµατος, και
να αποφευχθεί η µη ρεαλιστική ενδεχόµενη
βύθιση των διαφραγµάτων.
Για τον απευθείας υπολογισµό των
εντατικών µεγεθών στον τοίχο και στις πλάκες
γίνεται εισαγωγή αριθµητικού προσοµοιώµατος
παραµορφωσιόµετρου.
Για
τη
διεπιφάνεια διαφραγµάτων – εδάφους λαµβάνεται συντελεστής αποµείωσης της συνάφειας.
Το έδαφος προσοµοιώνεται µε το καταστατικό µοντέλο Hardening Soil Small-Strain
του λογισµικού PLAXIS 8.5, που είναι
ενδεδειγµένο για την προσοµοίωση του
εδάφους σε περιπτώσεις αποφόρτισης, όπως
είναι οι εκσκαφές βαθιών ορυγµάτων. Οι
παράµετροι παραµορφωσιµότητας του εδάφους για τις επιµέρους στρώσεις αντιστοιχούν
στις τιµές των εκάστοτε ενεργών τάσεων.
∆ίνεται επίσης η δυνατότητα ελέγχου
ευστάθειας του συστήµατος κατά την
τελευταία, δυσµενέστερη, φάση εκσκαφής. Ο
υπολογισµός µε το PLAXIS γίνεται µε τη
διαδικασία σταδιακής αποµείωσης εσωτερικής
γωνίας τριβής - συνοχής.
Υπολογίζονται επίσης η αναπτυσσόµενη
παροχή νερού στην κρισιµότερη φάση
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εκσκαφής, όπως και η υδραυλική κλίση στην
περιοχή του πυθµένα, η οποία εισέχεται στον
έλεγχο υδραυλικής αστοχίας πυθµένα.
3.5

∆ιατάραξη υδροφόρου ορίζοντα

Λόγω του εκτεταµένου µεγέθους του σταθµού
και της πάκτωσης των διαφραγµατικών τοίχων
στο αδιαπέρατο υποκείµενο στρώµα αργίλου η
µόνιµη µεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα
λόγω παρεµπόδισης της ελεύθερης ροής είναι
αναπόφευκτη. Μια πρώτη εκτίµηση για
συνθήκες σταθερής κατάστασης υδατικής ροής
γίνεται µέσω των αναλυτικών λύσεων της
προσεγγιστικής µεθόδου κατά Schneider
(1981). Για οριακή περίπτωση ροής κάθετης
προς τον διαµήκη άξονα εµποδίου µήκους 2t,
η ανύψωση στα ανάντη στο µέσο του
εµποδίου στη θέση ακριβώς πίσω από
εµπόδιο δίνεται από τη σχέση ∆h = i ⋅ t , όπου i
είναι η τιµή της υδραυλικής κλίσης.
Για κλίση του υδροφόρου ορίζοντα,
σύµφωνα µε τις µετρήσεις των τοποθετηµένων
πιεζοµέτρων, περίπου ίση µε 1.2% και µήκος
σταθµού 80m υπολογίζεται ανύψωση ίση µε
0.5m. Η ανύψωση που παρατηρήθηκε είναι
2.3m. Εκτελέστηκαν επίσης τρισδιάστατοι
υπολογισµοί µε παραδοχή ανοµοιογενούς
διαπερατότητας κατά µήκος του σταθµού.
Συγκεκριµένα
εξετάστηκε
η
περίπτωση
ύπαρξης
υπόγειου
υδροφορέα
υψηλής
διαπερατότητας πεπερασµένου εύρους εντός
του αρχαιολογικού στρώµατος, το οποίο
δείχνει πρόσθετη ανύψωση. Για ακριβέστερη
εκτίµηση
απαιτείται
λεπτοµερέστερο
προσοµοίωµα και υδρογεωλογική έρευνα σε
ευρύτερη περιοχή. Μέθοδοι αντιµετώπισης για
την αποκατάσταση
του Υ.Ο, εφόσον
απαιτείται, περιλαµβάνουν π.χ. κατασκευή
µόνιµης διόδου επικοινωνίας υπόγειων
υδάτων, Glitsch & Spang (2008).
3.6

βαθµός
εκµετάλλευσης
της
φέρουσας
ικανότητας θεµελίου είναι µικρός η ανύψωση
του Υ.Ο. τείνει γενικά να οδηγήσει σε ανύψωση
του θεµελίου µε µέτρο παραµορφωσιµότητας
εδάφους που αντιστοιχεί σε συνθήκες
αποφόρτισης. Η αντίστοιχη ανύψωση είναι
µικρή. Ωστόσο, όταν ο βαθµός εκµετάλλευσης
της φέρουσας ικανότητας του θεµελίου είναι
µεγάλος, η ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα
µπορεί να επιφέρει πρόσθετες καθιζήσεις
λόγω της µη γραµµικής σχέσης φορτίουπαραµόρφωσης.
Στην περιοχή του σταθµού Βενιζέλου
βρίσκονται κτίρια θεµελιωµένα σε µεµονωµένα πέδιλα µικρών διαστάσεων επί των τεχνητών επιχώσεων. Μετά την ανύψωση του Υ.Ο.,
όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, παρατηρήθηκαν σηµαντικές καθιζήσεις µέχρι και
40mm. Λόγω των µικρών διαφορικών καθιζήσεων στα κτίρια οι καθιζήσεις αυτές δεν αξιολογήθηκαν ως κρίσιµες. Εξαίρεση αποτελεί το
µνηµείο Χαµζά Μπέη (Αλκαζάρ) το οποίο
αναλύεται παρακάτω.
Καθιζήσεις λόγω της κατασκευής του σταθµού δεν εχουν ακόµη καταγραφεί, µιας και οι
µέχρι τώρα εργασίες αφορούν σε αρχαιολογικές εκσκαφές των επιφανειακών στρωµάτων.
3.7

Προστασία Μνηµείου Χαµζά Μπέη

Η θέση το µνηµείου φαίνεται στο Σχήµα 2. Το
µνηµείο πάσχει από συνδυασµένα προβλήµατα υπεδάφους και θεµελίωσης που οδήγησαν
σε καθιζήσεις και εκτεταµένες βλάβες της ανωδοµής τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια.
Κατά το παρελθόν έγινε πλήθος επεµβάσεων
για την εξασφάλιση της ακεραιότητας.

Καθιζήσεις

Παραµορφώσεις των εδαφικών στρωµάτων
προέρχονατι είτε από τη διακύµανση της
στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα είτε από την
αφαίρεση εδαφικού όγκου κατά την εκσκαφή.
Ήδη από τα πρώτα στάδια της κατασκευής
είχε εγκατασταθεί σύστηµα πρακολούθησης
των παραµορφώσεων στα κρίσιµα σηµεία.
Από τις προκαταρτικές αναλύσεις είχαν οριστεί
ζώνες επιρροής έχοντας λάβει υπόψη και την
τρωτότητα των κτιρίων.
Αναφορικά µε την επιρροή του υδροφόρου
ορίζοντα σε επιφανειακά θεµέλια, όταν ο

Σχήµα 2. Κάτοψη Σταθµού Βενιζέλου
Figure 2. Plan view of Venizelou Station
Με την κατασκευή των διαφραγµατικών τοίχων
του σταθµού παρατηρήθηκε ανύψωση του
Υ.Ο. µε άµεση ενεργοποίηση καθιζήσεων.
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Λόγω της σπουδαιότητας του κτιρίου έγιναν
εκτενείς αναλύσεις για τον εντοπισµό των
αιτιών και τη λήψη κατάλληλων µέτρων.
∆ιαπιστώθηκε ότι η ανύψωση του Υ.Ο. κατά
2m περίπου οδήγησε σε σηµαντική µείωση της
φέρουσας ικανότητας (αύξηση του βαθµού
εκµετάλλευσης). Από τις επιτόπου έρευνες και
αναλύσεις αποφασίστηκε η βελτίωση της
θεµελίωσης και η ενίσχυση του υπεδάφους,
που οδηγεί σε ανάσχεση των καθιζήσεων,
ΟΜΕΤΕ και Χρονόπουλος (2009). Εκτελέστηκαν τσιµεντενέσεις στην ΝΑ πλευρά. Από
το δοκιµαστικό πρόγραµµα τσιµεντενέσεων
στην περιοχή δίπλα από το µνηµείο
(παρόµοιες εδαφικές συνθήκες), καθορίστηκε η
διαδικασία ενεµάτωσης (tube-a-manchette µε
διπλό packer σε κάθε θέση ακροφύσιου), ο
τρόπος εκτέλεσης (τουλάχιστον 3 στάδια), οι
πιέσεις, η σύνθεση του ενέµατος και τα
κριτήρια
παύσης
της
διαδικασίας,
εξασφαλίζοντας
έτσι
αποφυγή
τυχόν
ανύψωσης των θεµελίων. Ενδεικτική διάταξη
δίδεται στο Σχήµα 3.

αργίλους (CL), έως ασθενείς αργιλόλιθους
χαµηλής πλαστικότητας, µε ενδιάµεσες,
διάσπαρτες στρώσεις πυκνών αργιλωδών
άµµων (SC) ιλύων (ML),
- Στρώση Α2γ από το βάθος των 25m και κάτω
αποτελούµενη από σκληρές χαλικώδεις/αµµώδεις αργίλους (CL) έως ασθενείς αργιλόλιθους,
σε εναλλαγές µε στρώσεις καλά συγκολληµένου ψηφιδολατυποπαγούς και πολύ
πυκνών αργιλωδών χαλίκων µε άµµο (GC).
Οι εδαφικές παραµέτροι για κάθε στρώση,
δίνονται στο Πίνακα 1.

Σχήµα 3. Ενδεικτική διάταξη τσιµεντενέσεων
Figure 3. Indicative grouting layout
4. ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ
4.1

Γεωµετρία και εδαφικές συνθήκες

Το µήκος της ∆ιασταύρωσης είναι 104m µε
καθαρό πλάτος 19.5m. Το βάθος εκσκαφής
του ορύγµατος είναι 35m και αποτελείται από
τέσσερα υπόγεια επίπεδα, βλ. Σχήµα 4. Το
εδαφικό προφίλ στην περιοχή αποτελείται από
τέσσερις διακριτές στρώσεις:
- Τεχνητές επιχώσεις πάχους 2.7m,
- Στρώση Α2α πάχους 10.3 m αποτελούµενη
από καστανέρυθρες, στιφρές, αµµώδεις
αργίλους (CL), µε σποραδικές, ασυνεχείς και
µικρού πάχους εµφανίσεις πυκνών αργιλωδών
χαλίκων (GC) και αργιλωδών άµµων µε
χαλίκια (SC),
- Στρώση Α2β πάχους 12m αποτελούµενη από
ερυθρές πολύ στιφρές έως σκληρές, αµµώδεις

Σχήµα 4. ∆ιατοµή ∆ιασταύρωσης Συντριβάνι
Figure 4: Cross section of Sintrivani Crossover
Αρχικά ο υδροφόρος ορίζοντας εντοπίστηκε
στα 5m από την επιφάνεια. Από τις
εκτεταµένες
έρευνες
(πιεζόµετρα
και
δοκιµαστικές αντλήσεις) διαπιστώθηκε ότι σε
βάθος περί τα 25m συναντάται αρτεσιανός
ορίζοντας πιεζοµετρικού ύψους έως σχεδόν
την επιφάνεια του εδάφους.
4.2

∆ιαφραγµατικοί τοίχοι και πλάκες

Η µέθοδος ανάλυσης και η διαδικασία
κατασκευής των διαφραγµατικών τοίχων
αντιστοιχεί στα αναφερόµενα του Κεφ. 3. ∆εν
απαιτήθηκε ενίσχυση της διεπιφάνειας για
αύξηση της φέρουσας ικανότητας.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

6

Οµοίως, η σύνδεση των πλακών µε τα
διαφράγµατα ακολουθεί τα προαναφερόµενα
στο Κεφ. 3. Το πάχος της πλάκας οροφής και
των ενδιάµεσων πλακών είναι 1.40 m, ενώ της
πλάκας θεµελίωσης 2.0m. Λόγω υψηλών
υδροστατικών πιέσεων άνωσης από τον
αρτεσιανό ορίζοντα η πλάκα θεµελίωσης
αγκυρώνεται σε µικροπασσάλους.
Αντιµετώπιση αρτεσιανών πιέσεων

4.3

Η υψηλή υδατική πίεση δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα ευστάθειας του πυθµένα κατά την
εκσκαφή ορυγµάτων. Για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος επετράπη από βάθος περί τα
16m η εκτέλεση προγράµµατος ανακουφιστικών αντλήσεων. Η διαστασιολόγηση έγινε
µε βάση δοκιµαστικό πρόγραµµα αντλήσεων
µε παράλληλη παρακολούθηση και των
παραµορφώσεων στο γειτονικό κτίριο της
Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειο Πανεπιστηµίου.
Κατά τη φάση κατασκευής των διαφραγµατικών πανέλων δεν εκτελέστηκαν
αντλήσεις, όπως αρχικά είχαν προταθεί,
καθώς εκτιµήθηκε ότι οι πιέσεις του αιωρήµατος µπεντονίτη εξισορροπούν τις αρτεσιανές.
4.4

Φωτογραφία 1. ∆ιάταξη δοκιµαστικής φόρτισης
µικροπασσάλων σε εφελκυσµό
Photograph 1: Set-up of micropile tension load
test

∆ιαστασιολόγηση συστήµατος µικροπασσάλων

Οι µικροπάσσαλοι ελέγχονται βάσει του
DIN 1054:2005 §11.4 έναντι: α) στατικής
ισορροπίας σε ανύψωση του συνολικού
συστήµατος
κατασκευής–µικροπασσάλων–
εδάφους (GZ 1A) και β) αντοχής µεµονωµένου
µικροπασσάλου (GZ 1Β).
Το
σύστηµα
των
µικροπασσάλων
αποτελείται από 468 µικροπάσσαλους σε µέσο
κάνναβο 1.50m x 2.08m. Το πλήθος και ο
κάνναβος προέκυψαν από βελτιστοποίηση του
σχεδιασµού λαµβάνοντας υπόψη: α) τα
αποτελέσµατα των δοκιµαστικών φορτίσεων
που εκτελέστηκαν επί τόπου του έργου στην
τελική στάθµη εκσκαφής και β) τις ιδιότητες του
χάλυβα των µικροπασσάλων. Για τη µέθοδο
σχεδιασµού βλέπε Βρεττός κ.α. (2010).
Οι δοκιµαστικές φορτίσεις που εκτελέστηκαν για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας αλλά και της δυσκαµψίας του µεµονωµένου µικροπασσάλου σε εφελκυσµό ακολουθούν τις Γερµανικές Συστάσεις για Πασσάλους
ΕΑΡ. Συνολικά εκτελέστηκαν δοκιµές σε 9
µικροπάσσαλους µε διάφορα µήκη και
διαµέτρους, ενώ για τον ποιοτικό έλεγχο της
κατασκευής εκτελέστηκαν επιπλέον δοκιµαστικές φορτίσεις αποδοχής στο 4% των

Σχήµα 5. Αποτελέσµατα δοκιµαστικής φόρτισης µικροπασσάλου σε εφελκυσµό
Figure 5: Results of micropile tension load test
µικροπασσάλων. Στη Φωτογραφία 1 απεικονίζεται η διάταξη εκτέλεσης των φορτίσεων,
ενώ στο Σχήµα 5 δίδονται αποτελέσµατα µιας
δοκιµής.
4.5

Σύγκριση υπολογισµών µε επιτόπου
µετρήσεις

Στα πλαίσια της παρακολούθησης της
συµπεριφοράς κατά τη φάση εκσκαφής εκτελέστηκαν µετρήσεις καθιζήσεων στη γειτονική
περιοχή, κλισιοµέτρων στους διαφραγµατικούς
τοίχους και αναπτυσσόµενων δυνάµεων στις
προσωρινές µεταλλικές αντηρίδες. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τους υπολογισµούς
πεπερασµένων στοιχείων που είχαν εκτελεστεί
κατά τη φάση µελέτης όπου το έδαφος προσοµοιώθηκε µε το καταστατικό µοντέλο
Hardening Soil SM του PLAXIS 8.5 προσαρµοσµένο στις ειδικές συνθήκες του έργου.
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Η επίδραση του νερού είναι εξαιρετικά
σηµαντική και η εκτίµηση της πρέπει να γίνεται
από τα πρώτα στάδια της µελέτης σύµφωνα µε
κατάλληλο προγράµµα µετρήσεων.
Λόγω των αναπόφευκτων διαταραχών στο
έδαφος και τα γειτονικά κτίρια απαιτείται
εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης των
µετακινήσεων.
Με την επιλογή κατάλληλου καταστατικού
µοντέλου για το έδαφος επιτυγχάνεται
ρεαλιστική πρόβλεψη της απόκρισης της
κατασκευής και των καθιζήσεων.
6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σχήµα 6. Kαθιζήσεις, ∆ιασταύρωση Συντριβάνι
Figure 6: Settlements, Sintrivani Crossover
Στο Σχήµα 6 δίνονται τα διαγράµµατα
καθιζήσεων σε συνάρτηση της απόστασης
από το διαφραγµατικό τοίχο σε δύο θέσεις
κατά µήκος της εκσκαφής. Κατά τον
υπολογισµό συνυπολογίστηκε η επιρροή της
ταπείνωσης της πιεζοµετρικής στάθµης
εξαιτίας του συστήµατος αντλήσεων που
αναφέρονται σε προηγούµενο κεφάλαιο.
∆ιακρίνεται η ικανοποιητική προσέγγιση της
συµπεριφοράς του συστήµατος.
Κατά την εκσκαφή τοποθετήθηκε µία σειρά
µεταλλικών αντηρίδων µεταξύ της πλάκας -4
και της τελικής στάθµης εκσκαφής. Μετρήσεις
έγιναν σε τρεις από αυτές. Η αναµενόµενη
δύναµη είχε υπολογιστεί ίση µε 2900 kN. Οι
µετρήσεις έδωσαν τιµές µεταξύ 920 kN και
2520 kN.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διαθέσιµη τεχνογνωσία επιτρέπει σήµερα
την εφαρµογή συστηµάτων βαθιών εκσκαφών
ενός κελύφους και σε περιοχές κάτω από τον
υδροφόρο ορίζοντα. Η κατασκευή περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων εργασιών.
Οι µέθοδοι υπολογισµού, που ορίζονται
από τους κανονισµούς µε βάση τις αρχές του
ΕΝ 1997-1, καλύπτουν το σύνολο των απαιτουµένων ελέγχων. Για τον έλεγχο της
λειτουργικότητας εφαρµόζονται αριθµητικές
µέθοδοι µε κατάλληλα µη-γραµµικά καταστατικά µοντέλα δίδοντας προσοχή στη µεταβλητότητα των γεωτεχνικών παραµέτρων.
Η ανάλυση της συµπεριφοράς συστηµάτων
αγκύρωσης της πλάκας θεµελίωσης µέσω
µικροπασσάλων απαιτεί την εκτίµηση της
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής.
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