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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στον έλεγχο της διαστασιολόγησης της θεμελίωσης και στον 

υπολογισμό των απαραίτητων έργων αντιστήριξης για την προστασία των όμορων 

κατασκευών από την κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας 

Δήμου Καισαριανής.  

 

Η μελέτη συντάχθηκε δυνάμει της 11983/03-10-2017 σύμβασης με τον Δήμο Καισαριανής, 

σύμφωνα με την οποία η εταιρεία ENCODIA Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είναι ανάδοχος 

της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης και αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ».  Η 

παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην παρουσίαση των εργασιών που έλαβαν χώρα καθώς 

και των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν προς 

έλεγχο της επιλεγείσας από τη στατική μελέτη μεθόδου θεμελίωσης και την επιλογή της 

βέλτιστης μεθόδου αντιστήριξης των όμορων κατασκευών, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας και τα διαθέσιμα δεδομένα από τις υφιστάμενες 

στατικές μελέτες. 

 

Η ομάδα μελέτης αποτελείται από τους ακόλουθους μηχανικούς – επιστήμονες: 

 Φ. Φωτόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 Α. Γραμματικογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. 

 O. Βέρροιος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. 

 Μ. Κοσσίδα, Γεωλόγος Δρ. ΕΜΠ 

 Σ. Συμεωνίδης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. 

 Α. Χαραλαμπάκης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 

 Ε. Λιόση, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ι. Φωτοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα των 

γεωτεχνικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της «Γεωτεχνικής μελέτης 

θεμελίωσης και αντιστήριξης κτιρίου ΚΗΦΗ». Επίσης πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι 

γεωτεχνικοί υπολογισμοί αναφορικά με την θεμελίωση του κτιρίου και την αντιστήριξη 

των όμορων κατασκευών. 

 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της στρωματογραφίας του 

υπεδάφους, ο προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των εδαφικών 

σχηματισμών, ο προσδιορισμός της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και γενικά 

όλων των γεωτεχνικών παραμέτρων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό 

της θεμελίωσης του νέου κτιρίου και της αντιστήριξης των όμορων. 

 

Στους γεωτεχνικούς υπολογισμούς εκτελούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι (φέρουσα 

ικανότητα, υποχωρήσεις) και εξάγονται οι παράμετροι που θα απαιτηθούν για την 

εκπόνηση των μελετών θεμελίωσης και αντιστήριξης.  

 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Έκθεση Παρουσίασης Πεπραγμένων Γεωτεχνικών Εργασιών και Ερευνών 

 Τεύχος αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών και μελέτης θεμελίωσης 

 Γεωτεχνική μελέτη αντιστήριξης όμορων κτιρίων 
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκτέλεση των επί τόπου εργασιών, εργαστηριακών δοκιμών καθώς και τη σύνταξη 

της παρούσης λήφθηκαν οι υπ’ όψη τα εξής: 

 Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών του ΠΔ 696/74 

 ΦΕΚ. 2692/Β/31-12-2008 

 Ευρωκώδικες 

 ΦΕΚ 363/24-6-83 – Τεχνικές Προδιαγραφές Γεωτρήσεων Ξηράς για Γεωτεχνικές 

Έρευνες 

 ΦΕΚ 955/31-12-86 – Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής 

 ΦΕΚ 955/31-7-86 – Προδιαγραφές Εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής 

 Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) και 

Εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84),ΦΕΚ 70/8-2-1985 

 Προδιαγραφές ASTM 

 Διεθνής βιβλιογραφία 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Καισαριανής πρόκειται να αναγείρει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Το έργο αφορά τις εργασίες ανέγερσης νέου πενταόροφου κτιρίου 

μετά δύο υπογείων και σε στάθμη θεμελίωσης -8,15 μ. Στο α΄υπόγειο, το οποίο βρίσκεται 

στο επίπεδο -4,08 μ. με εξωτερικό κήπο, θα έχει τις χρήσεις που αναφέρονται στις 

αρχιτεκτονικές κατόψεις, ήτοι φυσιοθεραπεία και βοηθητικούς χώρους αποδυτηρίων. Στο 

β’ υπόγειο εξυπηρετούνται οι χρήσεις Η/Μ εξοπλισμού, ληβητοστάσια κτλ.  

 

Στο ισόγειο και τον α’ όροφο υπάρχει αίθουσα διημέρευσης, τραπεζαρία, γραφείο 

κοινωνικού λειτουργού και γραφείο ιατρού καθώς και οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής και 

υποδοχής. Στο β’ και γ’ όροφο θα στεγαστούν τέσσερα δωμάτια τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για ανάπαυση χρηστών καθώς και οι απαιτούμενοι χώροι υγιεινής και το 

ανάλογο γραφείο προσωπικού που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου. 

Τέλος στο δ’ όροφο θα στεγαστεί το γραφείο της διοίκησης.  
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Σχήμα 4.1: Περιοχή μελέτης 

 

Το εν λόγω κτίριο θα ανεγερθεί στο Ο.Τ. 63, επί των οδών Σεβαστοπούλου και Ανατολικής 

Θράκης που είναι ιδιοκτησίας του δήμου Καισαριανής. Όλη η φέρουσα κατασκευή του 

κτιρίου γίνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα με τον ανάλογο οπλισμό και σύμφωνα με τη 

στατική μελέτη. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.100.000 € περίπου (με ΦΠΑ 

24%). Για την υλοποίηση του έργου έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες εγκρίσεις από την 

Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία Αθηνών): 

1. 117/2014 Έγκριση κατεδάφισης υφιστάμενου κτίσματος 

2. 168/2014 Έγκριση δόμησης 
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Στα πλαίσια της μελέτης παραδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η στατική μελέτη του 

έργου που περιλαμβάνει: 

 Τεύχος στατικής μελέτης 

 Τεύχος στατικών υπολογισμών 

 Ξυλότυποι σε επτά στάθμες που περιλαμβάνουν την θεμελίωση, τις στάθμες 

υπογείων και τις στάθμες ανώ του ισογείου ορόφων 
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

5.1 Γενικά 

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των ερευνητικών εργασιών που εκτελέστηκε στην υπό μελέτη 

περιοχή περιελάμβανε: 

 

 Εκτέλεση δύο (2) ερευνητικών δειγματοληπτικών γεώτρησεων βάθους 15 μέτρων 

έκαστη.  

 Εκτέλεση επιτόπου δοκιμών πρότυπης διείσδυσης (SPT). 

 Μέτρηση στάθμης υπογείων υδάτων.  

 Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών. 

 

Με το πέρας των επιτόπου ερευνών, ακολούθησε επιλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

από τους σχηματισμούς που συναντήθηκαν, με σκοπό την εκτέλεση εργαστηριακών 

δοκιμών, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φυσικών και μηχανικών 

χαρακτηριστικών του υπεδάφους.  

Τα έντυπα των εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙV, ενώ παρουσιάζονται και συνοπτικά στο μητρώο γεώτρησης (Παράρτημα 

IΙΙ). 

5.2 Εργασίες Υπαίθρου 

Το πρόγραμμα εργασιών υπαίθρου περιελάμβανε την ανόρυξη δύο (2) ερευνητικών 

δειγματοληπτικών γεωτρήσεων βάθους 15 m εκάστης.  

Οι εργασίες υπαίθρου έλαβαν χώρα μεταξύ 19/10/2017 και 23/10/2017.   

 

5.2.1 Γεωτρήσεις 

Οι θέσεις των γεωτρήσεων παρουσιάζονται στις δορυφορικές φωτογραφίες  στο  

Παράρτημα II της παρούσας έκθεσης.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι θέσεις και οι ημερομηνίες εκτέλεσης των 

ερευνών, καθώς και τα σχετικά βάθη.  

 

Πίνακας 5.1: Στοιχεία γεωτρήσεων 

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΒΑΘΟΣ 

(m) 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

(m) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟ Χ Υ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΑΣ 

Γ1 15,00 479 314 4 201 921 160 19/10/17 21/10/17 Πιεζόμετρο 

Γ2 15,00 479 320 4 201 919 160 21/10/17 23/10/17 - 

 

Για την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ένα  περιστροφικό 

γεωτρύπανο τύπου Acker N18, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός, σε σχέση με τη φύση 

του υπεδάφους, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο ποσοστό δειγματοληψίας και η 

ελάχιστη διατάραξη των δειγμάτων. Χρησιμοποιήθηκε προστατευτική σωλήνωση 117/104, 

για την συγκράτηση των τοιχωμάτων της γεώτρησης. 

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των γεωτρήσεων έγινε συνεχής δειγματοληψία. Πιο 

συγκεκριμένα, λήφθηκαν τα παρακάτω είδη δειγμάτων: 

i. Αντιπροσωπευτικά δείγματα (ημιδιαταραγμένα) με φραγμό (Φ), με τη διακοπή 

παροχής νερού προς την κοπτική κεφαλή. Για τη δειγματοληψία στα μαλακά εδάφη 

χρησιμοποιήθηκε μονός ενισχυμένος δειγματολήπτης, με καρβίδια (101WI). 

ii. Δείγματα από δοκιμή πρότυπης διείσδυσης Terzaghi (SPT).  

iii. Δείγματα με διπλή καροταρία, αδαμαντοκορώνα σκόνης και χρήση νερού. 

 

Όλα τα δείγματα τοποθετήθηκαν μέσα σε ειδικά ξύλινα κιβώτια πέντε χωρισμάτων, στα 

οποία σημειώνονται ο τίτλος του έργου, ο ανάδοχος, ο αριθμός της γεώτρησης και το 

βάθος δειγματοληψίας. 

Η κάθε διακοπή της δειγματοληψίας (βουτιά), σημειώνεται με ειδικά ξύλινα χωρίσματα 

(τακάκια) ενώ στα δείγματα SPT τοποθετείται ειδικό καρτελάκι όπου αναγράφονται το 

βάθος της δοκιμής και οι κρούσεις ανά στάδιο. 

Στα εδαφικά δείγματα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη στεγανότητα των δειγμάτων με 

χρήση διπλής πλαστικής σακούλας και αυτοκόλλητης ταινίας, προκειμένου να 
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διατηρήσουν την κατάστασή τους με τη πάροδο του χρόνου. Τα ξυλοκιβώτια με τα 

εδαφικά δείγματα από τις γεωτρήσεις αποθηκεύτηκαν στις αποθήκες του Αναδόχου της 

Γεωτεχνικής Έρευνας.  

Η γεωλογική περιγραφή των σχηματισμών που συναντήθηκαν στις γεωτρήσεις, καθώς και 

η φωτογράφησή τους έγινε στην ύπαιθρο και κατόπιν αυτού, επιλεγμένα συσκευασμένα 

δείγματα στάλθηκαν στο εργαστήριο όπου εκτελέστηκαν εργαστηριακές δοκιμές. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, διατηρήθηκε “ημερήσιο δελτίο γεώτρησης” στο οποίο 

αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι εργασίες και οι επί τόπου δοκιμές που εκτελέσθηκαν.  

 

5.2.2 Δοκιμές τυποποιημένης διείσδυσης (S.P.T.) 

Κατά την διάρκεια της διάτρησης, για τον προσδιορισμό της συνεκτικότητας των 

αργιλικών εδαφών ή της πυκνότητας των αμμωδών εδαφών, εκτελέστηκαν επί τόπου 

δοκιμές πρότυπης διείσδυσης (S.P.T.). 

 

Στη δοκιμή πρότυπης διείσδυσης, ένα πρότυπο αντίβαρο βάρους 63,5 kg, πέφτει ελεύθερα 

από ένα ύψος 76 cm με αυτόματο μηχανισμό και  καταγράφεται  ο  αριθμός  των κτύπων 

(ρίψεις του αντίβαρου) για διείσδυση του δειγματολήπτη Terzaghi κατά 15 εκατοστά στο 

έδαφος, με ελεύθερες και επαναλαμβανόμενες κρούσεις. Η παραπάνω διαδικασία, γίνεται 

μέχρι η συνολική διείσδυση φθάσει στα 45 εκατοστά (3 τιμές). 

Σε περίπτωση πολύ συνεκτικών εδαφών ή αμμοχάλικων με κροκάλες αν στις πενήντα (50) 

κρούσεις δεν έχει πραγματοποιηθεί διείσδυση του δειγματολήπτη κατά 15 cm (άρνηση), 

τότε σημειώνονται οι πενήντα κρούσεις και η αντίστοιχη διείσδυση του δειγματολήπτη στο 

έδαφος. 
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Πίνακας 5.2: Κατάταξη εδαφών βάσει δοκιμής πρότυπης διείσδυσης 

ΚΟΚΚΩΔΗ ΕΔΑΦΗ 

(ΑΜΜΟΙ) 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 

(ΑΡΓΙΛΟΙ) 

0 - 4 Πολύ Χαλαρό 2< Πολύ Μαλακό 

4 - 10 Χαλαρό 2 – 4 Μαλακό 

10 - 30 Μέσο 4 – 8 Μέτριο 

30 - 50 Πυκνό 8 – 15 Στιφρό 

>50 Πολύ Πυκνό 15 - 30 Πολύ Στιφρό 

  >30 Σκληρό 

Με βάση τις τιμές Ν που προκύπτουν, γίνεται ταξινόμηση ως προς την πυκνότητα (ή 

στιφρότητα) του υλικού. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον καλό καθαρισμό του πυθμένα των γεωτρήσεων πριν από 

την εκτέλεση της δοκιμής και στην ακριβή καταγραφή του βάθους εκτέλεσης. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων των παραπάνω δοκιμών, παρουσιάζονται στις 

εδαφοτεχνικές τομές των γεωτρήσεων στο Παράρτημα III του παρόντος τεύχους και 

αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5.3: Δοκιμές SPT 

Γεώτρηση Βάθος Κρούσεις/15 cm Ν Είδος 

Γ1 

4,00 4,45 9 14 19 33 TERZAGHI 

6,00 6,45 14 21 27 48 TERZAGHI 

8,00 8,45 4 18 X ΑΡΝ TERZAGHI 

10,00 10,45 7 11 17 28 TERZAGHI 

12,00 12,45 10 14 20 34 TERZAGHI 

Γ2 

4,00 4,45 5 9 14 23 TERZAGHI 

6,00 6,45 9 13 19 32 TERZAGHI 

8,00 8,32 17 29 X ΑΡΝ TERZAGHI 

10,00 10,17 21 X - ΑΡΝ TERZAGHI 

12,00 12,45 9 11 17 28 TERZAGHI 

14,00 14,08 X - - ΑΡΝ TERZAGHI 
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5.2.3 Μετρήσεις στάθμης υπογείων υδάτων  

Στην γεώτρηση Γ1 τοποθετήθηκε πιεζομετρικός σωλήνας και πραγματοποιήθηκε μέτρηση 

της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα σε βάθος 8,80 m από την επιφάνεια του φυσικού 

εδάφους. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε την 23/10/2017. 

5.3 Εργαστηριακές Δοκιμές 

Επιλεγμένα δείγματα τα οποία λήφθηκαν κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων, 

μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και ακολούθως εκτελέστηκαν εργαστηριακές δοκιμές για 

τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών τους. Οι εργαστηριακές 

δοκιμές που εκτελέστηκαν είναι: 

 Δοκιμές κατάταξης εδαφικών δειγμάτων (κόσκινα, αραιόμετρο, πλαστικότητες, 

φυσική υγρασία) 

 Δοκιμές άμεσης διάτμησης (Shear box CD) 

 Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των παραπάνω δοκιμών παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙV 

της παρούσας έκθεσης. 
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6. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.1   Περιοχή ερευνών και μορφολογικά στοιχεία 

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο Ανατολικό άκρο της Καισαριανής, σε κοντινή 

απόσταση από τις παρυφές του Υμηττού και στο ύψος του Βλητικού Σταθμού. Η περιοχή 

άμεσου ενδιαφέροντος είναι παραρεμάτια. Η ευρύτερη περιοχή έχει ανάγλυφο με μέτριες 

κλίσεις με απόλυτα υψόμετρα περί τα 160 m από τη επιφάνεια της θάλασσας.   

 

6.2  Γεωλογικά στοιχεία 

Στην περιοχή άμεσου ενδιαφέροντος αναπτύσσονται επιφανειακά πλειστοκαινικοί 

σχηματισμοί αποτελούμενοι από χερσαίες και ποταμοχερσαίες αποθέσεις. Στην ευρύτερη 

περιοχή συναντώνται Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι και στρώματα μετάβασης, που στα ανώτερα 

μέλη τους αποτελούνται από τεφρούς, φαιούς, μυλωνιτοποιημένους, μεσο- έως 

αδρόκοκκους και ψηφιδοπαγείς στρωματώδεις έως άστρωτους και έντονα διαρρηγμένους 

μεταψαμμίτες, οι οποίοι εναλλάσσονται με ακανόνιστα ίδιου χρώματος 

λεπτοστρωματώδεις και σχιστοποιημένους πηλίτες. Επίσης εμφανίζονται ασβεστόλιθοι του 

Ανωτέρου Κρητιδικού, τεφρόλευκοι, κοκκώδεις, άστρωτοι και μεσο - έως 

λεπτοστρωματώδεις.  

 

Ακολούθως παρατίθεται απόσπασμα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ (Φύλλο ΚΟΡΩΠΙΟΝ - 

ΠΛΑΚΑ). 
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Σχήμα 6.1: Απόσπασμα φύλλου γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Σχήμα 6.2: Υπόμνημα γεωλογικού χάρτη ΙΓΜΕ 
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7. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

7.1 Γενικά 

Στο παρόν κεφάλαιο θα ομαδοποιηθούν οι εδαφικοί σχηματισμοί κατά βάθος σε 

γεωτεχνικές ενότητες, προκειμένου να αποδοθούν τιμές φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων. 

Η επιλογή των  χαρακτηριστικών παραμέτρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον 

Ευρωκώδικα 7. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2692/Β/31-12-2008 «Προσωρινές Συστάσεις για το 

σχεδιασμό έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην γεφυρών και κτιρίων από σκυρόδεμα) σε 

συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ-ΠΜ)» για όλες τις μελέτες των 

έργων Πολιτικού Μηχανικού (πλην της ανωδομής κτιρίων από σκυρόδεμα) σε όλη την 

επικράτεια ανεξαρτήτως από τον φορέα υλοποίησής τους εφαρμόζονται οι Ευρωκώδικες. 

 

Η χαρακτηριστική τιμή (EN 1997-1, §2.4.5), XK, δίνεται από την ακόλουθη σχέση  

XK = Xμ.τ.(1 – kn×VX)  

όπου  Xμ.τ.  η μέση τιμή,  

VX  ο συντελεστής μεταβλητότητας  

kn  συντελεστής που εξαρτάται από τον αριθμό n των διαθέσιμων τιμών για τον 

υπολογισμό της χαρακτηριστικής τιμής 

 

Εναλλακτικά μπορεί να εφαρμοσθεί η πρόταση Schneider (1997): 

Χκ = Χm – 0.5 Sd, 

όπου Χκ η χαρακτηριστική τιμή του στατιστικού δείγματος 

Χm η μέση τιμή του στατιστικού δείγματος 

Sd  η τυπική απόκλιση του στατιστικού δείγματος 
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Σε περιπτώσεις το πλήθος των στατιστικών δεδομένων είναι περιορισμένο, θα 

πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας επιλογή τιμών σχεδιασμού όπως εναλλακτικά προτείνεται 

στην §2.4.6.2 του Ευρωκώδικα 7. 

7.2 Στρωματογραφία 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών η στρωματογραφία του 

υπεδάφους στην περιοχή των ερευνών αποτελείται επιφανειακά από τεχνητές αποθέσεις 

πάχους ολίγων μέτρων. Ακολουθεί σχηματισμός πυκνής αργιλοϊλυώδους άμμου που 

προέρχεται από την αποσάθρωση του υποβάθρου Αθηναϊκού Σχιστολίθου, που στην υπ’ 

όψη περιοχή έχει τη μορφή μεταψαμμίτη. Η βραχώδης μορφή του Αθηναϊκού Σχιστολίθου 

εκτιμάται ότι απαντάται σε βάθος περί τα 15 m, καθώς σε μία εκ των γεωτρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκε αποσαθρωμένος βραχώδης σχιστόλιθος, ενώ στην άλλη 

γεώτρηση τερμάτισε με την εδαφοποιημένη μορφή του σχιστολίθου.   

 

Με βάση τα παραπάνω η στρωματογραφία περιγράφεται ως ακολούθως:  

 Ενότητα Ι:  Τεχνητές επιχώσεις 

 Ενότητα ΙΙ: ΑΜΜΟΣ αργιλοϊλυώδης πυκνή 

 Ενότητα ΙΙΙ: ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ πολύ αποσαθρωμένος 

 

Τα βάθη εντοπισμού των γεωτεχνικών ενοτήτων εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.  

Πίνακας 7.1: Βάθη εμφάνισης γεωτεχνικών ενοτήτων ανά γεώτρηση 

Γεώτρηση 
Βάθος (m) ανά ενότητα 

Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Γ1 0,0 – 3,5                 3,5 – 13,4                       13,4 – 15,0                     

Γ2 0,0 – 3,7                 3,7 – 15,0                       - 
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7.3 Γεωτεχνική Ενότητα I 

7.3.1 Περιγραφή – Κατάταξη Υλικού 

Η ενότητα αποτελείται από ανθρωπογενείς επιχώσεις αμμοχαλικώδους κυρίως σύστασης. 

Η ενότητα αυτή κατατάσσεται σύμφωνα με το USCS ως ιλυώδης άμμος (SM) έως ιλυώδεις 

χάλικες (GM).  

7.3.2 Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ενότητας Ι 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται το εύρος των τιμών και η στατιστική επεξεργασία 

των φυσικών χαρακτηριστικών των υλικών της ενότητας αυτής όπως προέκυψαν από τις 

εργαστηριακές δοκιμές. 

Πίνακας 7.2: Φυσικά χαρακτηριστικά της ενότητας Ι 

Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Διακύμανση τιμής Πλήθος 

Τιμών 
Μέση Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση Από Έως 

Φυσική Υγρασία w  [%] 13,7 17,0 2 15,4 2,3 

Όριο Υδαρότητας (LL) [%] NP NP 2 - - 

Όριο Πλαστικότητας (PL) [%] NP NP 2 - - 

Δείκτης Πλαστικότητας (PI) [%] NP NP 2 - - 

Ποσοστό Χαλικιών [%] 30 31 2 30,5 0,7 

Ποσοστό Άμμου  [%] 23 43 2 33,0 14,1 

Ποσοστό Λεπτόκοκκων [%] 27 46 2 36,5 13,4 

 

7.3.3 Τιμές σχεδιασμού - Ενότητα Ι 

Στην εν λόγω ενότητα δεν πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές λόγω 

της φύσης της (ετερογένεια, ύπαρξη οικοδομικών υλικών κλπ.) και η εκτίμηση των 

χαρακτηριστικών παραμέτρων θα πραγματοποιηθεί εμπειρικά. Ως παράμετροι σχεδιασμού 

της ενότητας επιλέγονται οι τιμές του ακόλουθου Πίνακα για γεωτεχνικούς υπολογισμούς: 
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Πίνακας 7.3: Τιμές σχεδιασμού γεωτεχνικής ενότητας Ι 

Παράμετροι Σχεδιασμού Τιμές 

Φαινόμενο Βάρος  γ = 18 kN/m
3
 

Ενεργός Συνοχή  c΄= 0 kPa 

Ενεργός Γωνία Διατμητικής Αντοχής φ΄= 28° 

Μέτρο Συμπιεστότητας   Es = 10 MPa 

Μέτρο Ελαστικότητας  (Young) E = 7 MPa 

 

7.4 Γεωτεχνική Ενότητα IΙ 

7.4.1 Περιγραφή – Κατάταξη Υλικού 

Η γεωτεχνική ενότητα IΙ αποτελείται από πυκνή αργιλοϊλυώδη άμμο με κυμαινόμενη 

περιεκτικότητα σε χάλικες. Η ενότητα κατατάσσεται σύμφωνα με το USCS ως αργιλώδης 

άμμος (SC) έως ιλυώδης άμμος (SM) και τοπικά ως ιλύς χαμηλής πλαστικότητας (ML).  

 

7.4.2 Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ενότητας ΙΙ 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζεται το εύρος των τιμών και η στατιστική επεξεργασία 

των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών της ενότητας αυτής όπως 

προέκυψαν από τις εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές. 

 

Πίνακας 7.4: Φυσικά χαρακτηριστικά της ενότητας ΙI 

Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Διακύμανση τιμής Πλήθος 

Τιμών 
Μέση Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση Από Έως 

Φυσική Υγρασία w  [%] 10,20 18,80 9 13,80 2,69 

Όριο Υδαρότητας (LL) [%] 27,1 28,9 4 28,4 0,9 

Όριο Πλαστικότητας (PL) [%] 16,7 21,3 4 19,3 2,0 

Δείκτης Πλαστικότητας (PI) [%] 6,8 12,0 4 9,1 2,4 

Ποσοστό Χαλικιών [%] 1 37 9 17,4 12,4 

Ποσοστό Άμμου  [%] 27 79 9 48,4 14,4 

Ποσοστό Λεπτόκοκκων [%] 20 52 9 34,1 12,0 
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Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Διακύμανση τιμής Πλήθος 

Τιμών 
Μέση Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση Από Έως 

Ξηρό φαινόμενο βάρος (γd) [kN/m
3
] 17,2 19,4 4 18,2 1,2 

Φαινόμενο βάρος (γ) [kN/m
3
] 22,6 22,7 2 22,7 0,1 

 

Πίνακας 7.5: Αποτελέσματα δοκιμών μηχανικής αντοχής στην ενότητα ΙΙ 

Δοκιμή Παράμετρος 
Διακύμανση τιμής Πλήθος 

Τιμών 

Μέση 

Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση Από Έως 

Πρότυπη διείσδυση  NSPT  [-] 23 48 7 32,3 7,9 

Άμεση διάτμηση C.D. 
c΄ [kPa] 3,0 10,3 2 6,7 5,2 

φ΄ [°] 32,0 32,5 2 32,3 0,4 

Ανεμπόδιστη θλίψη  qu [kPa] 28,2 39,8 2 34,0 8,2 

 

Στην συνέχεια αναλύεται η επιλογή των παραμέτρων σχεδιασμού όπως προέκυψε από την 

συνεκτίμηση των επί τόπου, εργαστηριακών και βιβλιογραφικών δεδομένων καθώς και με 

την κρίση μηχανικού, θεωρώντας μη συνεκτικό υλικό.  

Επιλογή φαινόμενου βάρους 

 
Επιλέγεται για την ενότητα τιμή φαινόμενου βάρους γ=23 kN/m

3
. 

Επιλογή γωνίας διατμητικής αντοχής και συνοχής 

 
Στην υπ’ όψη ενότητα ο μέσος όρος των μη αρνητικών δοκιμών 

πρότυπης διείσδυσης ήταν ΝSPT=32, ενώ τέσσερεις δοκιμές έδωσαν 

άρνηση. Συντηρητικά θα ληφθεί ΝSPT=30.  Σύμφωνα με πίνακα 

συσχετισμών για μη συνεκτικά εδάφη των Mitchell & Katti (1981) για 

ΝSPT=30 το μη συνεκτικό έδαφος θεωρείται πυκνό με σχετική 

πυκνότητα Dr=65% και ενεργό γωνία εσωτερικής τριβής φ΄=35°. 

Δύο δοκιμές άμεσης διάτμησης CD που πραγματοποιήθηκαν έδωσαν 

κατά μέσο όρο φ’=32° και c’=7 kPa. 
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Προτείνονται χαρακτηριστικές τιμές φ’=32° και c’=0 kPa 

Επιλογή χαρακτηριστικών συμπιεστότητας 

 
Για τον προσδιορισμό του μέτρου συμπιεστότητας θα θεωρηθεί τιμή 

NSPT=30 για χρήση σε εμπειρικούς συσχετισμούς. Σύμφωνα με τους 

Τάσσιο και Αναγνωστόπουλο (1974), το μέτρο συμπιεστότητας Εs 

συσχετίζεται με τον αριθμό κρούσεων Ν σύμφωνα με την παρακάτω 

σχέση: 

Εs = [α + C(N ± 6)]  98,066 (kPa) 

Όπου: 

 α = 0 για Ν<15  

 α = 40 για Ν>15  

 C = 3 για ιλυώδη άμμο 

Οπότε λαμβάνουμε Εs=12,7 MPa.  

 

Σύμφωνα με τους Παπαδόπουλο και Αναγνωστόπουλο (1987) το μέτρο 

συμπίεσης υπολογίζεται από τη σχέση: 

Es=C1+C2N (MPa) 

Όπου: 

 C1= 2.60  

 C2= 0.69      για ιλυώδη άμμο 

Οπότε λαμβάνουμε Εs=23 MPa.  

Προτείνεται χαρακτηριστική τιμή Εs=15 MPa 
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7.4.3 Συνοπτικές Παράμετροι Σχεδιασμού – Ενότητα ΙΙ 

Ως παράμετροι σχεδιασμού της ενότητας επιλέγονται οι τιμές του ακόλουθου πίνακα για 

γεωτεχνικούς υπολογισμούς: 

Πίνακας 7.6: Συνοπτικές παράμετροι σχεδιασμού  

Παράμετροι Σχεδιασμού Τιμές 

Φαινόμενο Βάρος  γ = 23 kN/m
3
 

Ενεργός Συνοχή  c΄= 0 kPa 

Ενεργός Γωνία Διατμητικής Αντοχής φ΄= 32° 

Μέτρο Συμπιεστότητας   Es = 15 MPa 

Μέτρο Ελαστικότητας  (Young) E = 11 MPa 

 

7.5 Γεωτεχνική Ενότητα III 

 

7.5.1 Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά Ενότητας ΙII 

Η εν λόγω γεωτεχνική ενότητα αποτελείται από αποσαθρωμένο και  κατακερματισμένο 

Αθηναϊκό Σχιστόλιθο - μεταψαμμίτη. Λόγω της φύσης του υλικού δεν κατέστη δυνατή η 

εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών.  

 

7.5.2 Κατάταξη Βραχομάζας 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση GSI (Hoek et al) για το υλικό της 

παρούσης γεωτεχνικής ενότητας. 

Πίνακας 7.7: Κατάταξη βραχομάζας κατά GSI Γ.Ε.Ι 

 Δομή βραχομάζας Κατάσταση ασυνεχειών GSI 

Min LAMINATED / SHEARED – Εκφυλλισμένα 

τεμάχη λόγω πολύ πυκνών ασυνεχειών ή 

σχιστότητας   

ΠΤΩΧΗ  – Πλήρως αποσαθρωμένες 

και εξαλλοιωμένες επιφάνειες 
15 

Max DISINTEGRATED – Ασθενώς αλληλοκλειδωμένη, 

έντονα ρηγματωμένη, αποσαθρωμένη 

ΜΕΤΡΙΑ – Μετρίως αποσαθρωμένες 

και εξαλλοιωμένες επιφάνειες 
25 
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Με την χρήση του λογισμικού “RocLab” της RocScience Inc. και με τη χρήση του 

modified Hoek – Brown criterion (2002), υπολογίζονται οι μηχανικές παράμετροι της 

βραχομάζας. Η τιμή του συντελεστή διαταραχής βραχομάζας D των Hoek and Brown 

(2002), ελήφθη ίση με μηδέν (D=0). 

 

Σχήμα 7.1: Ταξινόμηση συστήματος GSI 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα δεδομένα εισαγωγής και οι μηχανικές 

παράμετροι εισαγωγής της βραχομάζας καθώς και το μέτρο παραμορφωσιμότητας από τις 

εμπειρικές σχέσεις των Hoek et al, 1997. 

Πίνακας 7.8: Γεωτεχνικές παράμετροι βραχομάζας σύμφωνα με το κριτήριο Hoek et al 

Παράμετρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

Παράμετροί 

εισαγωγής 

σci [MPa] 1 3 

GSI 15 25 

mi 6 8 

Εφαρμογή Custom Custom 

σ3 [MPa] 0,3 0,5 

GSI 
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Παράμετρος Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή 

Αποτελέσματα 

*c [ΜPa] 0,02 0,07 

*φ [deg] 15 24 

σc [MPa] 0,01 0,04 

*Η συνοχή και η γωνία τριβής που προκύπτουν δεν αποτελούν θεμελιώδεις παραμέτρους του υλικού αλλά προσομοιάζουν 

την προσαρμογή ενός γραμμικού κριτηρίου σε ένα υπερβολικό για συγκεκριμένο εντατικό πεδίο. 

 

7.5.3 Ανάλυση Επιλογής Παραμέτρων 

Στην συνέχεια αναλύεται η επιλογή των παραμέτρων σχεδιασμού όπως προέκυψαν από την 

συνεκτίμηση των επί τόπου, εργαστηριακών και βιβλιογραφικών δεδομένων, καθώς και με 

την κρίση μηχανικού. Επισημαίνεται ότι λόγω του υψηλού βαθμού αποσάθρωσης του 

υλικού η χρήση των συστημάτων κατάταξης βραχομάζας γίνεται στο όριο του πεδίου 

εφαρμογής τους.  

Επιλογή φαινόμενου βάρους 

 Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές φαινόμενου βάρους και από βιβλιογραφικές 

αναφορές για παρόμοια υλικά, επιλέγεται φαινόμενο βάρος γ = 24 kN/m
3
  

Επιλογή μονοαξονικής αντοχής 

 Επιλέγεται μονοαξονική αντοχή άρρηκτου βράχου σci= 1 – 3 MPa. 

Επιλογή γωνίας τριβής και συνοχής 

 Από την προσαρμογή του κριτηρίου Mohr Coulomb στο κριτήριο Hoek and Brown 

και χρησιμοποιώντας το λογισμικό RocLab, προκύπτουν εύρη των τιμών ccm και φcm: 

0,02 – 0,07 MPa και 15 – 24 αντίστοιχα. Λαμβάνονται ως παράμετροι σχεδιασμού 

φcm = 23 και ccm =  30 kPa. 

Επιλογή μέτρου παραμορφωσιμότητας 

 Επιλέγεται τιμή E= 60 MPa. 

 

7.5.4 Συνοπτικές Παράμετροι Σχεδιασμού – Ενότητα ΙΙΙ 

Ως παράμετροι σχεδιασμού της ενότητας επιλέγονται οι τιμές του ακόλουθου Πίνακα για 

γεωτεχνικούς υπολογισμούς: 
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Πίνακας 7.9: Συνοπτικές παράμετροι σχεδιασμού γεωτεχνικής ενότητας ΙΙΙ 

Παράμετροι Σχεδιασμού Τιμές 

Φαινόμενο Βάρος  γ = 24 kN/m
3
 

Μέτρο παραμορφωσιμότητας  E = 60 MPa 

Συνοχή  c = 30 kPa 

Γωνία διατμητικής αντοχής  φ = 23
ο
 

 

7.6 Γεωτεχνική Τομή Σχεδιασμού 

Η προτεινόμενη γεωτεχνική τομή σχεδιασμού για χρήση σε περαιτέρω υπολογισμούς 

παρουσιάζεται στο σκαρίφημα που ακολουθεί.  

 

Σχήμα 7.2: Γεωτεχνική τομή σχεδιασμού 

0,0 m 

-3,5 m 

γυγρ=18 kN/m3 
c’=0 kPa, φ’=28° 
Εs=10 MPa 
Ε=7 MPa 
 

I:  ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

IΙ:  ΙΛΥΩΔΗΣ ΑΜΜΟΣ 

IIΙ:  ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ 

Σ.Υ.Ο (-8.8 m) 

-15,0 m 

γυγρ=23 kN/m3 
c’=0 kPa, φ’=32° 
Εs=15 MPa 
Ε=11 MPa 
 

γ=24 kN/m3 
c’=30 kPa, φ’=23° 
Ε=60 MPa 
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8. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΦΕΚ 1154/Β/12-8-

2003) του ισχύοντα Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), η εν λόγω περιοχή 

εντάσσεται όσον αφορά τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας στην κατηγορία Ι με σεισμική 

επιτάχυνση σχεδιασμού για το έδαφος Α = 0,16g. 

 

Σχήμα 8.1: Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας βάσει αναθεώρησης του ισχύοντος ΕΑΚ 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και με τον Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1) 

το υπέδαφος κατατάσσεται ως ακολούθως.  

Πίνακας 8.1: Κατάταξη Σεισμικής Επικινδυνότητας Γεωτεχνικών Ενοτήτων 

Γεωτεχνική Ενότητα  ΕΑΚ 2000 EN1998-1 

ΙΙ Β Β 
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Οι τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων Τ1 και Τ2 για την κατηγορία εδάφους Β βάσει 

ΕΑΚ είναι 0.15 και 0.60 s αντιστοίχως.  

 

9. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΣΜΟΙ 

9.1  Φέρουσα ικανότητα 

Για τους υπολογισμούς θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές της Γεωτεχνικής Ενότητας ΙΙ. Οι 

υπολογισμοί που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε αυστηρά κατακόρυφες φορτίσεις 

χωρίς ροπές. Η θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί σε βάθος περί τα 8,5 m από την επιφάνεια 

του φυσικού εδάφους. Υπέρ της ασφαλείας στους υπολογισμούς θα ληφθεί βάθος 3,0 m. 

Η οριακή φέρουσα ικανότητα υπό σταγγιζόμενες συνθήκες για ορθογωνικό θεμέλιο δίδεται 

από την παρακάτω εξίσωση κατά Vesic, 1975, Eurocode 7:  

 

  dsN'B5.0dsNDdsNcq qqqcccult  

όπου   Νc, Νq, Νγ            : συντελεστές φέρουσας ικανότητας  

 sc, sq, sγ             :συντελεστές διόρθωσης για την επιρροή του σχήματος 

 dc, dq, dγ       : συντελεστές διόρθωσης για την επιρροή του βάθους θεμελίου 

 γ’  : το υπό άνωση βάρος του εδαφικού υλικού 

 D  : το βάθος θεμελίωσης 

Β΄                     : το ενεργό πλάτος θεμελίωσης 

L΄                     : το ενεργό μήκος θεμελίωσης 

Οι επιμέρους συντελεστές υπολογίζονται ως ακολούθως. 

'cot)1N(N qc  ,  )
2

'
45(taneN o2'tan

q


  ,  'tan)1N(2N q   
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sc = (sqNq -1)/(Nq - 1),  sq = 1 + (B' / L' ) sin ' ,  s = 1 – 0,3 (B'/L‘ ) 

dc = 1+0.4 (D/B‘ ) ,  dq = 1 + 2·tan' ·(1-sin ')
2 

· (D/B‘ ),  d = 1  

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν οι τιμές του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με τις 

διαστάσεις του θεμελίου.  

Πίνακας 9.1: Οριακές τιμές φέρουσας ικανότητας 

Διάσταση 

Θεμελίου 
1,0m x 2,0m 1,0m x 5,0m 1,5m x 5,0m 1,5m x 10,0m 2,0m x 5,0m 2,0m x 10,0m 2,0m x 15,0m 

qult [kPa] 

στράγγ. 

συνθήκες 

1296,5 1169,0 1293,5 1233,8 1412,6 1338,4 1313,6 

 

Κρίσιμες είναι οι αστράγγιστες συνθήκες για την φέρουσα ικανότητα. Εφαρμόζοντας τις 

οδηγίες του Ευρωκώδικα και την μέθοδο  ανάλυσης DA-2 η οποία και έχει υιοθετηθεί από 

τη Ελλάδα, η τιμή σχεδιασμού της φέρουσας ικανότητας προκύπτει ως pd = qult / γR,v, με 

γR,v=1,4.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής του Ευρωκώδικα, για τον υπολογισμό της 

επιτρεπόμενης τάσης εφαρμόζεται συντελεστής ασφαλείας SF=3.  

Από την εξέταση των αποτελεσμάτων για τυπικές διαστάσεις πεδίλων και πεδιλοδοκών και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τον υπολογισμό της ανωδομής μπορεί να προκύψουν 

οριζόντιες δυνάμεις και ροπές στη στάθμη της θεμελίωσης, προτείνεται η επιτρεπόμενη 

τάση συντηρητικά να ληφθεί 300 kPa. 

9.2  Υποχωρήσεις 

Ο υπολογισμός των υποχωρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την θεωρία ελαστικότητας. Οι 

εξισώσεις για τον υπολογισμό υποχωρήσεων εύκαμπτου και άκαμπτου πεδίλου έχουν ως 

ακολούθως (Shallow foundations, Bearing Capacity and Settlement, Braja M. Das, 1999). 

Οι υποχωρήσεις αυτές αντιστοιχούν στις τελικές υποχωρήσεις, δηλαδή στο άθροισμα 

άμεσων και μακροχρόνιων υποχωρήσεων. 

Εύκαμπτο πέδιλο:    
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Άκαμπτο πέδιλο:    

Πίνακας 9.2: Τιμές Ι6 και Ι7 για υπολογισμούς ελαστικών υποχωρήσεων 

L/B I6 I7 L/B I6 I7 L/B I6 I7 

1 0.954 0.886 6 1.887 1.754 15 2.382 2.214 

2 1.302 1.210 7 1.970 1.831 20 2.537 2.358 

3 1.516 1.409 8 2.043 1.898 30 2.757 2.562 

4 1.699 1.552 9 2.105 1.957 50 3.033 2.819 

5 1.789 1.663 10 2.162 2.010 100 3.409 3.168 

 

Με την παραδοχή έδρασης της θεμελίωσης σε στάθμη 8,5 m από το φυσικό έδαφος, 

προκύπτει ότι οι υποχωρήσεις θα προκληθούν από το πρόσθετο φορτίο στην ως άνω 

στάθμη, δηλ. q = 300kPa – 8,5 m x 23kN/m
3
 = 105 kPa. Θα υιοθετηθεί η συντηρητική 

παραδοχή ότι το εδαφικό υλικό εντός του οποίου πραγματοποιούνται οι υποχωρήσεις είναι 

υλικό της αμμώδους Γεωτεχνικής Ενότητας ΙΙ, αγνοώντας την ύπαρξη της πιο ασυμπίεστης 

υποκείμενης Γεωτεχνικής Ενότητας ΙΙΙ. 

 

Πίνακας 9.3: Υπολογισμός υποχωρήσεων 

Διάσταση 

Θεμελίου 
1,0m x 2,0m 1,0m x 5,0m 1,5m x 5,0m 1,5m x 10,0m 2,0m x 5,0m 2,0m x 10,0m 2,0m x 15,0m 

Εύκαμπτο 

Θεμέλιο 

s (mm) 

8,3 11,4 15,3 18,3 17,2 22,8 25,5 

Άκαμπτο 

Θεμέλιο 

s (mm) 

7,7 10,6 14,0 17,3 15,9 21,2 23,6 

Καθοριστικό παράγοντα για τη θεμελίωση μιας κατασκευής εδραζόμενης επί συμπιεστού 

εδάφους αποτελεί η διαφορική καθίζηση. Η διαφορική καθίζηση μιας κατασκευής μπορεί 

να προκαλέσει προβλήματα λειτουργικότητας ή και σε ακραίες περιπτώσεις δομικής 

αστοχίας τμήματος της κατασκευής.  

Οι Skempton and MacDonald (1956) συσχέτισαν τη διαφορική καθίζηση με την γωνιακή 

παραμόρφωση (angular distortion) δ/L, όπου δ η σχετική κατακόρυφη μετατόπιση δύο 

γειτονικών θεμελίων και L η οριζόντια απόστασή τους. 
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Σχήμα 9.1: Υπολογισμός διαφορικής καθίζησης (Skempton and MacDonald, 1956) 

 

Με εξέταση πολλών περιπτώσεων κτιρίων που είχαν υποστεί διαφορική καθίζηση (κυρίως 

μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα) βρέθηκε ότι υπάρχει 

πιθανότητα δοκιμής αστοχίας για τιμές της γωνιακής παραμόρφωσης δ/L μεγαλύτερες του 

1/150, ενώ οι πρώτες ρωγμές στην κατασκευή παρατηρούνται για τιμές δ/L μεγαλύτερες 

του 1/300.  

Προτεινόμενο ως όριο σχεδιασμού βάσει διαφόρων αναφορών της παγκόσμιας 

βιβλιογραφίας όσον αφορά τη διαφορική καθίζηση εκφρασμένη μέσω της γωνιακής 

παραμόρφωσης είναι η τιμή δ/L=1/500. 

δ 

L 
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Σχήμα 9.2: Οριακές τιμές της διαγώνιας παραμόρφωσης 

Με την παραδοχή ότι οι διαφορικές καθιζήσεις σχεδιασμού είναι το ήμισυ των ολικών 

μέγιστων καθιζήσεων, π.χ. για απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων 5.0 m προκύπτει 

οριακή τιμή ολικής καθίζησης 20 mm. Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι 

οι εκτιμώμενες καθιζήσεις για τις συνήθεις διαστάσεις πεδίλων είναι ανεκτές. Ωστόσο, θα 

πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση κατά το στάδιο εκπόνησης της στατικής μελέτης. 

 

9.3  Δείκτες εδάφους 

Εφ’ όσον χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της έδρασης η μέθοδος των δεικτών 

εδάφους, η χρήση της οποίας είναι συνήθης στους στατικούς υπολογισμούς, προτείνεται να 

χρησιμοποιηθεί ως κατακόρυφος δείκτης εδάφους kv για πέδιλα η τιμή που προκύπτει από 

την σχέση: 

 

όπου  Ε  το μέτρο ελαστικότητας της εδαφικής στρώσης θεμελίωσης 

Β  το πλάτος του πεδίλου. 

 

 1/150  1/1000  1/250  1/300 
 1/500 

 1/750 

Πιθανότητα δομικής αστοχίας 

Όριο πέρα του οποίου η κλίση ψηλών κτιρίων γίνεται αισθητή 

Όριο στο οποίο παρατηρούνται οι πρώτες ρωγμές 

Προτεινόμενο όριο σχεδιασμού για την αποφυγή ρωγμών 

 1/600 

Όριο ανησυχίας για πλαισιωτούς μεταλλικούς φορείς        
με διαγώνιες διαδοκίδες 

Προβλήματα λειτουργίας μηχανολογικού 
εξοπλισμού ευαίσθητου σε καθιζήσεις 

διαγώνια παραμόρφωση δ/L  
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Σε περίπτωση που απαιτηθεί και η τιμή του οριζόντιου δείκτη εδάφους προτείνεται να 

υπολογισθεί από την ακόλουθη σχέση: 

 

όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας της εδαφικής στρώσης θεμελίωσης, και 

D  το ύψος του στοιχείου προς υπολογισμό. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, το υπέδαφος στην περιοχή έρευνας δομείται 

επιφανειακά από τεχνητές επιχώσεις πάχους περί τα 3,5 m. Ακολουθεί πυκνή αμμώδης 

ενότητα προερχόμενη από την εδαφοποίηση μεταψαμμίτη, ενώ το υπόβαθρο του 

Αθηναϊκού Σχιστολίθου παρουσιάζεται σε βάθος περί τα 15 m.  

Το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα προσδιορίστηκε στα 9 m από την επιφάνεια του 

φυσικού εδάφους, ωστόσο προτείνεται η λήψη περαιτέρω μετρήσεων από το 

εγκατεστημένο πιεζόμετρο προκειμένου να προσδιοριστεί τυχόν εποχιακή διακύμανση.   

Η προτεινόμενη επιτρεπόμενη τάση καθορίσθηκε στα 300 kPa και πραγματοποιήθηκε 

σχετικός έλεγχος αναφορικά με τις αναμενόμενες υποχωρήσεις. 

Η στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε βάθος περί τα 9 m από 

την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. Προτείνεται να κατασκευασθεί στρώση στράγγισης 

πάχους 0,5 m. Ανάλογα με τις συνθήκες υπογείων υδάτων που θα συναντηθούν θα 

επιλεγούν κατάλληλα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα αποστράγγισης ή και στεγάνωσης 

(π.χ. φρέαρ άντλησης, κατακόρυφα φύλλα αποστράγγισης, στεγανωτική μεμβράνη, 

στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος κλπ.) 

Το έδαφος αναμένεται να είναι εύκολα εκσκάψιμο χωρίς απαίτηση για χρήση σφυριού, ενώ 

κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων αντιστήριξης πρανών εκσκαφής λόγω του μεγάλου 

προβλεπόμενου βάθους εκσκαφής και της γειτνίασης με άλλα κτίρια.  
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