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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Περιγραφή του έργου 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός και η διαστασιολόγηση των μέτρων 

αντιστήριξης που θα απαιτηθούν για την εκσκαφή στο οικόπεδο επί των οδών Σεβαστοπούλου 

και Ανατολικής Θράκης στην Καισαριανή, στα πλαίσια του έργου «Κέντρο Ημερήσιας 

Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας» στον Δήμο Καισαριανής. 

 

Το εν λόγω οικόπεδο έχει συνολική επιφάνεια περί τα 150 m
2
 και δεν παρουσιάζει ουσιώδεις 

υψομετρικές διαφορές εντός της επιφάνειάς του. 

 

Το βάθος της εκσκαφής θα ανέλθει σε 9,5 m περίπου από την στάθμη του φυσικού εδάφους. 

 

1.2. Φιλοσοφία σχεδιασμού 

 

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού των μέτρων αντιστήριξης βασίστηκε στον προσδιορισμό της 

τεχνοοικονομικά βέλτιστης λύσης. Αυτό σημαίνει ότι η διαστασιολόγηση εκτελέσθηκε με 

γνώμονα ένα περιθώριο ασφαλείας που να αρμόζει μεν σε προσωρινό έργο, να καλύπτει δε τις 

απαιτήσεις ασφαλείας για την προστασία των γειτονικών κατασκευών και να εξασφαλίζει την 

εκτέλεση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν. 

 

Ο σχεδιασμός προσανατολίστηκε στην εύρεση της κατάλληλης λύσης για κάθε πλευρά ανάλογα 

με τα φορτία που αναμένονται να υφίστανται ανάντη της αντιστήριξης στο χρόνο ζωής του 

προσωρινού έργου και κυρίως την ανοχή που υπάρχει σε κάθε πλευρά στις οριζόντιες και 

κατακόρυφες μετακινήσεις λόγω της επικείμενης εκσκαφής.  

 

 

1.3. Περιγραφή συστήματος αντιστήριξης 

 

Όπως παρουσιάζεται στα Σχέδια που συνοδεύουν τη Μελέτη, επιλέχθηκε για την προσωρινή 

αντιστήριξη της εκσκαφής πολλαπλώς αγκυρωμένο πέτασμα (τοίχος Βερολίνου) με τέσσερεις 

στάθμες αγκύρωσης και κατακόρυφους πασσάλους από σύνθετη διατομή μορφοχάλυβα από 2 
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στοιχεία UPN, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και για την τοποθέτηση των αγκυρίων στο 

μεταξύ των 2 UPN διάκενο. 

Η αλληλουχία της κατασκευής έχει ως ακολούθως: 

 Διάτρηση πασσάλων, τοποθέτηση μεταλλικού στοιχείου σύνθετης διατομής και 

σκυροδέτηση οπής. 

 Κατασκευή κεφαλοδέσμου πασσάλων 

 Εκσκαφή σε στάδια σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στάθμες εκσκαφής. 

 Επένδυση πρανών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ενσωματωμένο δομικό πλέγμα. 

 Κατασκευή σειράς αγκυρίων και προένταση. 

 Επανάληψη των ως άνω τριών κύκλων εργασίας (εκσκαφή, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 

αγκύρωση) μέχρι την τελικής στάθμη εκσκαφής. 
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2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1. Διαθέσιμα στοιχεία 

Για την εκτίμηση του εδαφικού προφίλ της περιοχής μελέτης και των γεωτεχνικών παραμέτρων 

σχεδιασμού εκτελέσθηκε γεωτεχνική έρευνα εντός του οικοπέδου που περιλάμβανε την 

εκτέλεση δύο δειγματοληπτικών γεωτρήσεων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο Τεύχος Παρουσίασης και Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών.  

2.2. Γεωτεχνικό προφίλ 

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.   

 

Η γεωτεχνική τομή σχεδιασμού παρουσιάζεται στο σκαρίφημα που ακολουθεί.  

 

 

 
Σχήμα 2.1: Γεωτεχνική τομή σχεδιασμού 

0,0 m 

-3,5 m 

γυγρ=18 kN/m
3
 

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/m
3
 

c’=0 kPa, φ’=32° 
Εs=15 MPa 
Ε=11 MPa 
 

γ=24 kN/m
3
 

c’=30 kPa, φ’=23° 
Ε=60 MPa 
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3. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

3.1. Υπολογισμός τάσης συνάφειας εδάφους – ενέματος 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιασθούν οι υπολογισμοί και οι παραδοχές για τον προσδιορισμό 

της διατμητικής αντοχής μεταξύ ενέματος και εδάφους. Ισχύει η ακόλουθη εξίσωση 

LdT ultf   

Όπου Τf  η αντοχή έναντι εξόλκευσης 

 d η διάμετρος διάτρησης 

 L το πακτωμένο μήκος 

 τult η οριακή διατμητική αντοχή στην διεπιφάνεια εδάφους – ενέματος 

 

Στο ακόλουθο νομόγραμμα παρουσιάζεται συσχέτιση οριακού φορτίου εξόλκευσης συναρτήσει 

του πακτωμένου μήκους (Littlejohn 1992). 

 

Σχήμα 3.1: Περιβάλλουσα ωθήσεων κατά Peck et al 

 

 

Για λεπτή έως μέση άμμο μετρίως πυκνή έως πυκνή και μήκος πάκτωσης 8 m προκύπτει 

Tf=600 kN. Θεωρώντας διάμετρο διάτρησης 125 mm προκύπτει τult=191 kPa.  

Βάσει των παραπάνω στοιχείων επιλέγονται τα ακόλουθα μεγέθη για τους υπολογισμούς 

(διατρήματα διαμέτρου 125 mm).  

τult=190 kPa 

Tf= 75 kN/m 
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Τα μεγέθη αυτά θα απομειωθούν με συντελεστή ασφαλείας 2 για να προκύψουν οι τιμές που θα 

εισαχθούν στους υπολογισμούς (working loads).  

τw= 95 kPa 

Tw= 38 kN/m 

Οι τιμές αυτές πρέπει να επιβεβαιωθούν επί τόπου του έργου με δοκιμαστικές φορτίσεις.  

 

3.2. Υπολογισμός ωθήσεων με περιβάλλουσες – δυνάμεις αγκυρίων 

Η ανάλυση σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται θεωρώντας οριζόντιες ωθήσεις που 

προκύπτουν από τις περιβάλλουσες ωθήσεων Peck (1943, 1969). Για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης υιοθετείται η περιβάλλουσα που αντιστοιχεί στην περίπτωση μη συνεκτικού αμμώδους 

εδάφους (βλ. ακόλουθο σχήμα).  

 

 

Σχήμα 3.2: Περιβάλλουσα ωθήσεων κατά Peck et al 

 

 

Για γ=23 kN/m
3
,
 
H=9,5 m και τέσσερεις σειρές αγκυρίων θέσεις αγκυρώσεων προκύπτει η 

ακόλουθη κατανομή.   
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Σχήμα 3.3: Περιβάλλουσα ωθήσεων  

 

Προσαυξάνοντας την πίεση p από 44 σε 60 kN/m
2
, προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψη 

προσαύξηση από επιπρόσθετα φορτία (γειτονικές οικοδομές, κυκλοφορία, μηχανήματα) 

προκύπτει: 

 

Fprop,1 = 203 kN/m  (Τ1) 

Fprop,2 =  105 kN/m (Τ2) 

Fprop,3 =  105 kN/m (Τ3) 

Fprop,4 =  105 kN/m (Τ4) 
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Για αξονική απόσταση πασσάλων d=1,6 m και κλίση αγκυρίων 15
ο
 προκύπτει: 

Fprop,1 = (203 x 1.6)/cos15
ο
 = 336 kN 

Fprop,2 = (105 x 1.6)/cos15
ο
 = 174 kN 

Fprop,3 = (105 x 1.6)/cos15
ο
 = 174 kN 

Fprop,4 = (105 x 1.6)/cos15
ο
 = 174 kN 

3.3. Επιλογή αγκυρίων 

Επιλέγονται τρίκλωνα αγκύρια 0,6” T15, τα οποία θα κατασκευασθούν βάσει των 

προδιαγραφών για προσωρινού τύπου αγκύρια. Στα Σχέδια της Μελέτης περιγράφεται η 

διάταξη αυτών. Στο σχήμα που ακολουθεί περιγράφονται τα επιμέρους στοιχεία των αγκυρίων: 

 

 

Σχήμα 3.4: Διάταξη στοιχείων προσωρινών προεντεταμένων αγκυρίων (ELEBOR ΑΕΒΕ) 

 

Επιλέγεται να τοποθετηθούν τρεις σειρές αγκυρίων, σύμφωνα με τα σχέδια που συνοδεύουν τη 

μελέτη. Το πακτωμένο μήκος σε κάθε σειρά αγκυρίων επιλέγεται 12m. Με βάση την 

διατιθέμενη συνάφεια ενέματος – αγκυρίου, όπως αυτή υπολογίσθηκε ανωτέρω, προκύπτει 

οριακό φορτίο για κάθε αγκύριο 456 kN. 
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3.4. Διαστασιολόγηση πετάσματος 

 

Η μέγιστη ροπή στα κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία των πασσάλων θα υπολογισθεί βάσει της 

μεθόδου των αναλογούντων εμβαδών (tributary area method – Geotechnical Engineering 

Circular No4 – US Department of Transportation – 1999). Η μέθοδος υπολογισμού 

παρουσιάζεται σχηματικά στο ακόλουθο σχήμα.  

 

Σχήμα 3.5: Προσδιορισμός καμπτικής έντασης (tributary area method) 

 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία υπολογίζεται η ροπή σχεδιασμού πολλαπλασιάζοντας με 

την αξονική απόσταση των πασσάλων. Προκύπτει kNm90MSd  . Επιλέγεται δοκός από 

μορφοχάλυβα 2UPN220, St37 με χαρακτηριστικά: 

F=74.8 cm
2
, G=58.8 kg/m, Wx=490 cm

3
, Wy=67.2 cm

3
, fy=23.5kN/cm

2
. 

 

Έλεγχος σε κάμψη 

kNm90MkNm105
1.10x100

490x23.5

γ

fW
M Sd

M

yx

Rd   
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4. ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το προτεινόμενο σύστημα αντιστήριξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Πασσάλους διαμέτρου διάτρησης 0,60 m με μεταλλικό στοιχείο 

 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με ενσωματωμένο δομικό πλέγμα 

 Προεντεταμένα αγκύρια συρματοσχοίνου 

 Κεφαλόδεσμο πασσάλων 

Στα τελευταία στάδια της εκσκαφής ενδέχεται να απαιτηθούν αντλήσεις υδάτων βάσει των 

αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας. Το υλικό εντός του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

εκσκαφή θα είναι αμμοϊλυώδες και δεν θα απαιτηθεί η χρήση σφυριού. Στον πυθμένα του 

σκάμματος προτείνεται η κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης πάχους 0,5 m από θραυστό 

υλικό κατάλληλα συμπυκνωμένο. 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.) 

Οι ακριβείς θέσεις των αγκυρώσεων αλλά και τα επιμέρους στάδια εκσκαφής παρουσιάζονται 

αναλυτικά στα Σχέδια που συνοδεύουν τη Μελέτη. Τα βάθη θεμελίωσης των παρακείμενων 

κτισμάτων θα πρέπει να επιβεβαιωθούν κατά την διάρκεια των επί τόπου εργασιών καθώς και 

τα εξωτερικά του οικοπέδου διερχόμενα δίκτυα κοινής ωφελείας. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 

ότι τα αγκύρια δεν διέρχονται σε περιοχές δικτύων ή υπόγειων κατασκευών καθώς σε αντίθετη 

περίπτωση θα πρέπει να τροποποιηθεί η θέση των αγκυρίων. 

Αντίστοιχα η τάση συνάφειας εδάφους – ενέματος εκτιμήθηκε με βάση τη βιβλιογραφία και 

ανάλογη εμπειρία σε τέτοιου τύπου εδάφη. Κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και κατασκευής 

του συστήματος αντιστήριξης προτείνεται η συνεχής επιβεβαίωση των παραδοχών της μελέτης. 
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5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Μεταλλικοί πάσσαλοι U220: 29 τεμάχια x 12,00 μ = 348,00 μ ~ 350,00 μ 

2. Προσωρινά αγκύρια: 507,50+478,50+449,50+420,50 = 1.856 μ ~ 1.860,00 μ 

3. Σκυρόδεμα C20/25 περιμετρικού κεφαλόδεσμου: (10+15) x 2 x 0,3 x 0,5 = 7,50 μ
3
 

4. Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα: (10+15) x 2 x 10,00 = 500,00 μ
2
 x 0,1 μ= 50 μ

3
 

Η ποσότητα προσαυξάνεται κατά 50% λόγω αναπήδησης, τοπικών ανωμαλιών 

εκσκαφής κτλ  ~ 75 μ
3
 

5. Οπλισμός Β500C 

a. κεφαλόδεσμου: 11 x 2,47 χλγ/μ x 50 μ = 1.358,50 χλγ 

b. Συνδετήρες: 1,60 μ x 50 μ / 0,30 x 0,617 χλγ/μ = 165 χλγ 

Σύνολο = 1.523,50 χλγ ~ 1.530,00 χλγ 

6. Οπλισμός εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Τ188): 500 μ
2
 x 3,20 χλγ/μ

2
 x 2 = 3.200 χλγ 
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