
 2-1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΙΧΩΝ 
 

2.1.  ΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
 

Το Μάιο του 2000, ξεκίνησαν επί της Ακτής Δυμαίων, δίπλα στα κεντρικά 

γραφεία της ΔΕΗ και στον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Αγ. Ανδρέα, οι εργασίες 

κατασκευής Εμπορικού Κέντρου με υπεραγορά, κινηματογράφους και 

υπόγειους χώρους στάθμευσης. Η θέση του εργοταξίου είναι το παλαιό 

εργοστάσιο της ΒΕΣΟ το οποίο είχε ήδη σταματήσει τη λειτουργία του. 

 
Σχήμα 2-1: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής με τη θέση του έργου 

 

 Στις εργασίες περιλαμβάνονταν επίσης η ανάπλαση και χρήση  των 

υπαρχόντων διατηρητέων κτιρίων, που αποτελούσαν αποθηκευτικούς 

χώρους του εργοστασίου. Την κατασκευή του έργου ανέλαβε η τεχνική 

εταιρεία Ελληνική Τεχνοδομική ΑΕ. Η εν λόγω τεχνική εταιρεία ανέθεσε στην 

Θεμελιοδομή ΑΕ με υπεργολαβία την εκτέλεση των γεωτρήσεων, των 

αντλήσεων και της εκσκαφής και αντιστήριξης του υπόγειου χώρου 

στάθμευσης δυο επιπέδων.  
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2.2. ΕΠΙΛΟΓΗ  ΜΕΘΟΔΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  
Κατόπιν γεωτεχνικής μελέτης προτάθηκε ως μέθοδος αντιστήριξης η 

κατασκευή Έγχυτων Διαφραγματικών Τοίχων. Η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε η 

καταλληλότερη λόγω των ιδιαίτερα χαλαρών εδαφικών σχηματισμών που 

συναντώνται στη θέση του έργου. Οι τοίχοι αυτοί κατασκευάστηκαν σε 

φατνώματα των οποίων οι διαστάσεις είναι οι ακόλουθες: βάθος 12.5-14.0m, 

πλάτος 6.0m, και πάχος 0.65m. Επίσης σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται 

η αγκύρωση του τοίχου σε βάθος –2.1m από την επιφάνεια με αγκύρια με 

οριζόντιες αποστάσεις 1.7-2.2m μεταξύ τους, ανάλογα με την πλευρά του 

οικοπέδου στην οποία εγκαθίστανται.  

 
2.3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ 
 

Η εκσκαφή πραγματοποιείται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, κατά 

φατνώματα πλάτους 6.00m. Η διαδικασία εκσκαφής των φατνωμάτων, όπως 

εφαρμόστηκε στο εργοτάξιο, είναι η ακόλουθη: Πρώτα κατασκευάζεται ένας 

αριθμός πρωτευόντων φατνωμάτων. Τα ενδιάμεσα φατνώματα αφήνονται 

αρχικά μεν ανέπαφα, σκάβονται δε όταν το σκυρόδεμα στα γειτονικά 

πρωτεύοντα έχει πήξει και σκληρυνθεί ικανοποιητικά.  

 

Σχήμα 2-2: Η μεταλλική δοκός που χρησιμοποιείται  

για τη δημιουργία αρμού μεταξύ των φατνωμάτων 
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Σχήμα 2-3: Διεξαγωγή 

γεωτρήσεων για την 

άντληση των 

υπόγειων υδάτων 

Η σύνδεση των φατνωμάτων μεταξύ τους πραγματοποιείται με τη τοποθέτηση 

στα άκρα των πρωτευόντων φατνωμάτων, μεταλλικής πασσαλοσανίδας 

ειδικής διατομής για να δημιουργείται αρμός. Η μεταλλική πασσαλοσανίδα έχει 

μήκος ίσο με το συνολικό βάθος του διαφραγματικού τοίχου και αφαιρείται 

όταν αρχίσει η σκλήρυνση του σκυροδέματος.  

 

2.4.  ΣΤΑΔΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΓΧΥΤΩΝ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΤΟΙΧΩΝ 
 
 Τα στάδια κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων είναι τα εξής: 

• Κατασκευή οδηγών διαφραγμάτων (guide walls) 

• Αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση αιωρήματος μπεντονίτη. 

• Τοποθέτηση Οπλισμού 

• Έγχυση σκυροδέματος – άντληση μπεντονίτη.  

Τα ανωτέρω στάδια περιγράφονται ακολούθως, αφού πρώτα γίνει μια 

σύντομη περιγραφή της διαδικασίας των προκαταρκτικών αντλήσεων. 
 

2.5.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ  ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ 
 

Στην θέση του εργοταξίου, κατόπιν έρευνας είχε 

διαπιστωθεί η ύπαρξη υψηλού υδροφόρου 

ορίζοντα (σε βάθος μόλις –1,15m) καθώς και 

αρτεσιανής πίεσης υδάτων. Κατόπιν τούτου, πριν 

από την κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων, 

ήταν απαραίτητη η άντληση των υδάτων αυτών και 

η ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα. Στη 

μεθοδολογία κατασκευής των διαφραγματικών 

τοίχων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η θέση του 

υδροφόρου ορίζοντα να είναι κατ’ ελάχιστο 1,0m 

κάτω από τον πόδα του διαφραγματικού τοίχου. 

Έτσι, πριν από τη κατασκευή των οδηγών, 

προηγήθηκε η εγκατάσταση συστήματος αντλιών 

περιμετρικά των τοίχων με το οποίο υποβιβάστηκε 

ο υδροφόρος ορίζοντας σε βάθος –20,0m Εκτός 
από τις αντλητικές γεωτρήσεις που 
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κατασκευάστηκαν περιμετρικά για την κατασκευή των διαφραγματικών 

τοίχων, πραγματοποιήθηκαν και γεωτρήσεις στο εσωτερικό του οικοπέδου. 

Αυτές οι γεωτρήσεις είχαν ως σκοπό τον υποβιβασμό του υδροφόρου 

ορίζοντα σε όλη την έκταση του οικοπέδου πριν από την αρχική εκσκαφή σε 

βάθος –2.1m και την τελική εκσκαφή σε βάθος –7.5m από την επιφάνεια του 

εδάφους. 

 

Ο κάναβος των θέσεων αντλητικών γεωτρήσεων παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο σχήμα: 
 

Σχήμα 2-4: Κάναβος αντλητικών γεωτρήσεων 

 

Στο Σχήμα 2-4, απεικονίζονται με κύκλο οι αντλητικές γεωτρήσεις και με 

τετράγωνο τα σημεία από τα οποία ελέγχεται η λειτουργία των γεωτρήσεων 

και αποβάλλονται τα νερά. Με ίδιο χρώμα και με διακεκομμένες γραμμές 

απεικονίζονται οι γεωτρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.   

 

Οι εσωτερικές αντλίες διατηρούν τη στάθμη των υδάτων στο –9,00m, ενώ οι 

εξωτερικές αντλίες διατηρούν τη στάθμη στο –20m. Το μεγάλο βάθος 

άντλησης, σε σχέση με το βάθος του τοίχου δικαιολογείται από το γεγονός ότι 

σε μεγαλύτερο βάθος υπάρχει αρτεσιανός υδροφορέας. Με την άντληση του 

υδροφορέα αυτού αποφεύγεται ο κίνδυνος της θράυσης πυθμένα.  

Διατηρητέα κτίρια 

Σταθμός ΟΣΕ Αγ. Ανδρέα 
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 Σημειώνεται τέλος, ότι οι αντλίες προβλέπεται να λειτουργούν καθ’ όλη τη 

διάρκεια ζωής του έργου.  

 

2.6.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΗΓΩΝ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ  (GUIDE  WALLS) 
 

Η κατασκευή των οδηγών αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή 

κατασκευή των τοίχων. Οι οδηγοί εξασφαλίζουν την οριζοντιογραφική 

ακρίβεια του διαφραγματικού τοίχου καθώς και την κατακορυφότητα της 

αφαίρεσης του εδαφικού υλικού. Επίσης προστατεύουν το σκάμμα από την 

πτώση των χαλαρών επιφανειακών υλικών που βρίσκονται εκατέρωθεν του 

σκάμματος του διαφράγματος.  Τέλος, χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση 

της ανάρτησης των κλωβών οπλισμού, όπως θα αναφερθεί αργότερα αλλά 

και γενικότερα για την ορθή εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του κλωβού 

του σιδηρού οπλισμού και της σκυροδέτησης.  

 

Οι οδηγοί κατασκευάστηκαν μέχρι βάθους 0.7-1.5m ανάλογα με τις ιδιαίτερες 

τοπικές συνθήκες. Το πάχος τους ήταν γύρω στα 0,25m και ήταν οπλισμένοι 

με πλέγμα. Για την κατασκευή τους, προηγήθηκε εκσκαφή μέχρι το κατάλληλο 

βάθος και σε πλάτος μεγαλύτερο του συνολικά απαιτούμενου πλάτους των 

οδηγών και του τοίχου. Κατόπιν, με τη χρήση γεωδαιτικού οργάνου 

προσδιορίσθηκε και επισημάνθηκε η ακριβής θέση των οδηγών. 

 
Σχήμα 2-5: Η εκσκαφή για την κατασκευή των οδηγών μέχρι το  

κατάλληλο βάθος. Στο βάθος διακρίνονται οι οδηγοί. Σημειώνονται  

τα τοπογραφικά σημεία που ορίζουν την ακριβή θέση του οδηγού. 
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 Σε αυτή τη θέση, και με τη χρήση αλφαδιού εξασφαλίστηκε η 

κατακορυφότητα και τοποθετήθηκαν οι μεταλλότυποι. Η μεταφορά των 

μεταλλοτύπων γινόταν με εκσκαφέα λόγω του μεγάλου τους βάρους. Η δε 

επιφάνεια που θα έρθει σε επαφή με το σκυρόδεμα αλείβεται με ένα είδος 

ελαίου το οποίο εμποδίζει την συγκόλληση του σκυροδέματος με τον 

μεταλλότυπο. Στη συνέχεια γίνεται τοποθέτηση του πλέγματος και ακολουθεί 

η σκυροδέτηση.  Τέλος, και μετά το πέρας κατάλληλου χρονικού διαστήματος, 

αφαιρούνται οι μεταλλότυποι για να χρησιμοποιηθούν σε άλλη θέση. 

Ακολουθούσε επανεπίχωση των εξωτερικών παρειών των οδηγών με χρήση 

κατάλληλου υλικού επίχωσης.  

 
 

 
Σχήμα 2-6: Λίπανση μεταλλότυπου αναρτημένου από εκσκαφέα 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι κατά την κατασκευή των οδηγών η 

ελεύθερη απόσταση των τοιχωμάτων των οδηγών πρέπει να είναι 4-5cm 

μεγαλύτερη από το πάχος του διαφραγματικού τοίχου.  Επίσης, είναι 

απαραίτητο,  η θέση του υδροφόρου ορίζοντα να είναι τουλάχιστον 1.5m 

χαμηλότερα από τη βάση των οδηγών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό 

εξασφαλίστηκε με το σύστημα αντλιών η εγκατάσταση των οποίων είχε 

προηγηθεί. 
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Σχήμα 2-7: Ολοκλήρωση κατασκευής των οδηγών 

 

2.7.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΤΟΙΧΟΥ 
 

Σε ιδιαίτερη θέση στο εργοτάξιο, έγινε η συναρμολόγηση των οπλισμών των 

διαφραγματικών τοίχων σε κατάκλιση, σύμφωνα με τα σχέδια που είχαν γίνει 

κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

 

Κατασκευάστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο οι κλωβοί οπλισμών που 

αντιστοιχούσαν σε κάθε φάτνωμα. Είναι ιδιαίτερα όμως σημαντικό κατά τη 

μεταφορά και τοποθέτηση του οπλισμού να περιοριστούν οι παραμορφώσεις 

του κλωβού δηλαδή να αυξηθεί η δυσκαμψία. Για να επιτευχθεί αυτή η αύξηση 

της δυσκαμψίας του κλωβού κατά τη μεταφορά, οι ράβδοι συγκολλήθηκαν 

κατάλληλα και ενισχύθηκαν με ράβδους διαγώνιου και εγκάρσιου οπλισμού σε 

κατάλληλη διάταξη.  

 

Επίσης κατά την συναρμολόγηση του οπλισμού και στις θέσεις που έχει 

προβλεφθεί από τη μελέτη, δηλαδή σε βάθος –2,1m, τοποθετήθηκαν σωλήνες 

από PVC μέσα από τους οποίους σύμφωνα πάντα με τα σχέδια επρόκειτο να 

περάσουν οι αγκυρώσεις. Κατόπιν ο κλωβός παρέμενε σε κατάκλιση μέχρι να 

γίνει η μεταφορά του και η τοποθέτησή του (βλέπε παράγραφο 2.9). 
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Σχήμα 2-8: Άποψη του 

εκσκαφέα με την αρπάγη 

2.8.  ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΕΔΑΦΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ 
 

Η αφαίρεση του εδαφικού υλικού γίνεται 

κατά φατνώματα με τη χρήση ειδικού 

εξοπλισμού. Ο ειδικός εξοπλισμός 

περιλαμβάνει μια υδραυλική αρπάγη 

(πλάτους 3.00m) προσαρτημένης σε 

άκαμπτο οδηγό (Kelly). Για την 

κατασκευή κάθε φατνώματος, το 

μηχάνημα αφού αφαιρέσει το υλικό μέχρι 

το απαιτούμενο βάθος, κινείται 

παράλληλα προς το μήκος του 

φατνώματος και σκάβει πάλι μέχρι το 

κατάλληλο βάθος, δημιουργώντας ένα 

φάτνωμα πλάτους 6.0m. Πριν από την 

έναρξη εκσκαφής του εδαφικού υλικού 

προηγείται πάντα έλεγχος της 

κατακορυφότητας του άκαμπτου οδηγού, 

με τη χρήση αλφαδιού.  Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζεται ότι η 

δημιουργούμενη εκσκαφή θα είναι 

κατακόρυφη. 

 

Για την προσωρινή αντιστήριξη των 

κατακόρυφων σκαμμένων παρειών είναι  απαραίτητη η χρήση διατρητικού-

αντιστηρικτικού υγρού, του οποίου βασικό συστατικό είναι ο μπεντονίτης. Το 

υγρό αυτό του μπεντονίτη πρέπει να είναι κατάλληλης σύνθεσης και να έχει 

σαφώς καθορισμένα χαρακτηριστικά (παράγραφος 2.9.). Περισσότερο υλικό 

σχετικό με τη διαδικασία εκσκαφής διατίθεται στο Παράρτημα Α. 

 

Με ειδικούς σωλήνες μεταφέρεται το διάλυμα του μπεντονίτη από την θέση 

αποθήκευσής του, στη θέση εκσκαφής. Το διάλυμα αυτό πρέπει να γεμίζει την 

εκσκαφή συνεχώς σε στάθμη λίγο υψηλότερη από τη βάση του οδηγού. 
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Καθώς λοιπόν προχωράει η εκσκαφή σε μεγαλύτερο βάθος γίνεται διαρκής 

προσθήκη μπεντονίτη. 
 

 
Σχήμα 2-9: Έγχυση μπεντονιτικού διαλύματος κατά τη διάρκεια της εκσκαφής 
 

Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής, ο χειριστής φροντίζει, όσο είναι 

δυνατόν, τον καθαρισμό του πυθμένα της οπής και τη σταθεροποίησή του με 

μικρά κατακόρυφα χτυπήματα χρησιμοποιώντας το στέλεχος του 

μηχανήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2-10: Τελική άποψη εκσκαφής με το διάλυμα μπεντονίτη 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει προγραμματιστεί η άμεση τοποθέτηση του 

κλωβού του οπλισμού του διαφράγματος και η σκυροδέτηση.  
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2.9. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
 

Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, ως διατρητικό – αντιστηρικτικό υγρό 

χρησιμοποιείται αιώρημα μπεντονίτη που είναι ελληνικής προέλευσης και 

μεταφέρεται στο εργοτάξιο σε ξηρή μορφή (Σχήμα 2-11). 

 

 
Σχήμα 2-11: Σάκοι μπεντονίτη σε ξηρή μορφή 

 

Η σκόνη μπεντονίτη, αναμιγνύεται στη δεξαμενή παρασκευής με καθαρό νερό 

το οποίο πρέπει να έχει pH μεταξύ 7,0 και 8,5.  Έτσι δημιουργείται αιώρημα το 

οποίο εξασφαλίζει την ευστάθεια του σκάμματος για την περίοδο που είναι 

αναγκαία, από την έναρξη της διάτρησης μέχρι την ολοκλήρωση της 

σκυροδέτησης. Το νερό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι απαλλαγμένο 

από οξέα, αλκάλια και μεγάλες ποσότητες αλάτων ή άλλων οργανικών 

ουσιών. Η θερμοκρασία μάλιστα του νερού, αλλά και του μπεντονιτικού 

διαλύματος δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη των 5οC. 

 

To νεοπαρασκευασθέν αιώρημα μεταφέρεται με αντλία από τη δεξαμενή 

παρασκευής, στη δεξαμενή ωρίμανσης όπου μετά από 6 έως 12 ώρες αποκτά 

τις ιδιότητές του. Κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης το διάλυμα πρέπει να 

αναδεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να βελτιστοποιηθούν 

ορισμένες από τις ιδιότητές του όπως η πυκνότητα και το ιξώδες. Επίσης 
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πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δοκιμές σε δείγματα του αιωρήματος έτσι 

ώστε να αποδειχθεί κατάλληλο για χρήση.  Οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρεί το αιώρημα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1.  

 

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης (παράγραφος 2.11.) αντλείται το 

χρησιμοποιημένο διάλυμα και μεταφέρεται στη δεξαμενή καθίζησης. Στη 

συνέχεια διοχετεύεται σε σύστημα απαμμώσεως και τελικά οδηγείται στη 

δεξαμενή ωρίμανσης για να ξαναχρησιμοποιηθεί. Παρά τη διαδικασία 

απαμμώσεως, το διάλυμα αυτό παρουσιάζει αυξημένη περιεκτικότητα σε 

άμμο και μετά από αρκετές επαναλήψεις η πυκνότητα του διαλύματος θα 

αποκτήσει τιμές μη αποδεκτές. Σε αυτή την περίπτωση η δεξαμενή αδειάζεται 

και καθαρίζεται.  

 

 
Σχήμα 2-12: Ο απαμμωτής κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Αριστερά 

διακρίνεται ο σωλήνας που μεταφέρει το αντλούμενο διάλυμα μπεντονίτη από 

το σκάμμα, και δεξιά η άμμος που απομακρύνεται. Το καθαρό διάλυμα 

ρίχνεται στη δεξαμενή. 

 

Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του αιωρήματος διεξάγονται συγκεκριμένοι 

έλεγχοι. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με κατάλληλα διακριβωμένα 
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όργανα (κατά ISO 9001) σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 1538 και τις σχετικές 

προδιαγραφές που ορίζει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (A.P.I. 

Recommended Practice Standard Procedure for Testing Water-Based Drilling 

Fluids, Practice 13B-1). 

 

Οι επιτρεπόμενες τιμές των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του αιωρήματος του 

μπεντονίτη κατά prEN 1536 παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-1, και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τρεις καταστάσεις:  Νεοπαρασκευασθέν 

αιώρημα, χρησιμοποιούμενο αιώρημα, αιώρημα πριν τη σκυροδέτηση.  

 

 

Πίνακας 2-1: Επιτρεπόμενες τιμές διατρητικού αιωρήματος 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

ΟΡΙΑ 
ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΟΡΙΑ 
ΧΡΗΣΙΜ/ΝΟΥ 

ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Πυκνότητα gr/cm3 <1,10 <1,25 <1,25 

Ιξώδες sec 32-50 32-60 32-60 

Περιεκτικότητα 

σε άμμο 
% κ.o. * * <5 

pH - 7-11 7-12 * 

* Δεν εφαρμόζεται 

 

 

Εάν δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια, το αιώρημα πρέπει να 

αντικαθίσταται. Παρόλ’ αυτά, οι τιμές του Πίνακα 2-1 μπορούν να 

αναπροσαρμοστούν σε περιπτώσεις όπως: 

• Εδάφη με υψηλή διαπερατότητα 

• Αρτεσιανές συνθήκες 

• Πολύ μαλακά εδάφη 

• Παρουσία αλμυρού νερού 
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2.10. ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Με τη χρήση γερανού, ο κλωβός ο οποίος έχει κατασκευαστεί όπως 

αναφέρθηκε στα προηγούμενα, ανυψώνεται για να μεταφερθεί στη θέση που 

πραγματοποιήθηκε η αφαίρεση του εδαφικού υλικού. Η ανύψωση αυτή γίνεται 

με την προσάρτηση από το γερανό μιας δοκού διατομής διπλού Τ από τα 

άκρα της οποίας αναρτάται σε συγκεκριμένες θέσεις ο κλωβός. Με αυτή την 

διάταξη, μικραίνει ακόμα περισσότερο η παραμόρφωση του κλωβού.  

 

 
Σχήμα 2-13: Μεταφορά κλωβού οπλισμού στη θέση εκσκαφής. Διακρίνεται η 

δοκός διπλού Τ από την οποία αναρτάται ο κλωβός, καθώς και οι πλαστικοί 

σωλήνες. 

 

Μετά την ανύψωση, ο γερανός μεταφέρει τον κλωβό στο σημείο τοποθέτησης 

του. Σε αυτή τη θέση αρχίζει η βύθιση του οπλισμού.  Η βύθιση αυτή γίνεται 

σταδιακά, ενώ ανά 4.0m περίπου τοποθετούνται προκατασκευασμένοι 

αποστατήρες από σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλιστεί η επικάλυψη των 

οπλισμών από σκυρόδεμα. Επίσης, όταν η βύθιση του κλωβού φτάνει στα 

τελευταία 2.2m από την κορυφή όπου βρίσκονται οι σωλήνες από PVC, 
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φράζεται η διατομή του σωλήνα με πολυστυρένιο (φελιζόλ) ώστε να μην 

διεισδύσει σκυρόδεμα μέσα στο σωλήνα.  

 

 
Σχήμα 2-14: Λεπτομέρεια της πρόβλεψης για αγκύρωση και του 

προκατασκευασμένου αποστατήρα από σκυρόδεμα. 
 

Όταν ο κλωβός έχει φτάσει σε μικρή απόσταση από το πυθμένα (της τάξης 

των λίγων εκατοστών του μέτρου), σταθεροποιείται σε αυτή τη θέση με σίδερα 

που τον διαπερνούν εγκάρσια και εδράζονται στους οδηγούς. Στη συνέχεια 

τοποθετείται ο μεταλλικός αρμός στα άκρα του πανέλου (εφόσον τα 

εκατέρωθεν πανέλα δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί)  και ακολουθεί η 

σκυροδέτηση. 

 
Εικόνα 2-15: Στήριξη του οπλισμού πάνω στους οδηγούς με εγκάρσιες 

μεταλλικές ράβδους και τοποθέτηση αρμού στο άκρο του πανέλου. 
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι να αρχίσει η σκυροδέτηση, το 

μπεντονιτικό αιώρημα ελέγχεται ως προς τις ιδιότητές του, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιείται ανακύκλωσή του υλικού μέσω απαμμωτών ώστε να 

διασφαλιστεί η ποιότητα του διαλύματος. 

 

2.11.  ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ  ΤΟΙΧΟΥ 
 
Η σκυροδέτηση του εκάστοτε στοιχείου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του 

βυθιζόμενου σωλήνα (Tremie Pipe).  Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, μέσα στην 

εκσκαφείσα διατομή στην οποία έχει τοποθετηθεί ο οπλισμός και είναι πλήρης 

διαλύματος μπεντονίτη, βυθίζεται μεταλλικός σωλήνας, που έχει συνολικό 

μήκος, λίγο περισσότερο από αυτό του κατασκευαζόμενου στοιχείου, και στο 

κάτω άκρο του φέρει τάπα για να εμποδιστεί η διείσδυση του διαλύματος 

μπεντονίτη μέσα στο σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός διακρίνεται και στο  Σχήμα  

2-2 σε κατάκλιση πίσω από τον αρμό.  
 

 

 
Σχήμα 2-16: Τοποθέτηση σωλήνα Tremie 

 

Στο άνω άκρο του ο σωλήνας φέρει χοάνη μέσω της οποίας άγεται το 

σκυρόδεμα μέσα στο σωλήνα. Σημειώνεται ότι ο σωλήνας που 

χρησιμοποιήθηκε στο εργοτάξιο δεν ήταν ενιαίος, αλλά αποτελείτο από 

τμήματα μήκους μισού περίπου μέτρου που συνδέονταν μεταξύ τους. Με τη 
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μέθοδο αυτή το σκυρόδεμα δεν ρίχνεται από την επιφάνεια, γεγονός που θα 

προκαλούσε απόμιξη του σκυροδέματος, αλλά μέσω του σωλήνα μεταφέρεται 

στο  πυθμένα της οπής όπου και πραγματοποιείται η διάστρωση. 
 

 
Σχήμα 2-17: Τοποθέτηση της χοάνης στην κεφαλή του  

σωλήνα Tremie. Ο σωλήνας στηρίζεται στους οδηγούς. 

 

Η σκυροδέτηση του στοιχείου πραγματοποιήθηκε μέχρι ενός ύψους 0.5m 

υψηλότερα από την οριστική στάθμη σκυροδέτησης του, και αργότερα, μετά 

τις εργασίες γενικών εκσκαφών το τμήμα αυτό αποκόπηκε ώστε να 

αποκαλυφθεί το υγιές σκυρόδεμα. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η αποφυγή ανάπτυξης οριζοντίου αρμού, δηλαδή η 

διασφάλιση της συνέχειας της σκυροδέτησης. Δεν επιτρέπεται διακοπή της 

σκυροδέτησης για διαστήματα μεγαλύτερα των 30min. Σε περίπτωση μικρής 

διακοπής της διάστρωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται επιβραδυντικά πήξης, 

αλλά στο συγκεκριμένο έργο δεν παρουσιάστηκε τέτοιο πρόβλημα. Στην 

επιτυχή διεξαγωγή της εργασίας αυτής είναι πολύ σημαντική η οργάνωση του 

εργοταξίου και οι εντολές του επιβλέποντος μηχανικού, ώστε αφενός μεν να 

υπάρχουν οι απαραίτητες ποσότητες σκυροδέματος, για τη φάση της 

σκυροδέτησης, αφετέρου δε να μην είναι ο ρυθμός της  αφαίρεσης του 

εδαφικού υλικού μεγαλύτερος από το ρυθμό σκυροδέτησης. 

 

Η διάστρωση πραγματοποιείται με φορά από κάτω προς τα πάνω και με τη 

χρήση των ειδικών σωλήνων tremie. Αρχικά οι σωλήνες είναι εδρασμένοι στο 

πυθμένα της εκσκαφείσας περιοχής, ενώ για να αρχίσει η σκυροδέτηση ο 
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σωλήνας ανέρχεται κατά 0,1m.  Επίσης, κατά τη διάρκεια της διάστρωσης 

πρέπει το κάτω άκρο του σωλήνα να διατηρείται τουλάχιστον 1,5m κάτω από 

το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει το σκυρόδεμα. Εν συνεχεία, καθώς 

ανεβαίνει η στάθμη του σκυροδέματος, ο σωλήνας ανασύρεται και κατά  

τμήματα αφαιρείται μέρος του από την κορυφή.  

 

Καθώς πραγματοποιείται η διάστρωση του σκυροδέματος και ανέρχεται η 

στάθμη του, αντλίες συλλέγουν το διάλυμα μπεντονίτη από την επιφάνεια και 

το οδηγούν στη δεξαμενή αποθήκευσης, αφού βέβαια γίνουν οι απαραίτητοι 

έλεγχοι και οι διαδικασίες εξυγίανσης του.  

 

 
Σχήμα 2-18: Άντληση μπεντονίτη κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης 

 
Στο συγκεκριμένο έργο, για τη σκυροδέτηση κάθε φατνώματος 

χρησιμοποιήθηκαν δύο σωλήνες Tremie. Αυτό ήταν απαραίτητο διότι πρέπει 

να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη ανοδική κίνηση του σκυροδέματος, ενώ το 

μήκος που πρέπει να διανύσει το σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές πρέπει να είναι μικρότερο των 2.5m. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, επειδή έχουμε φατνώματα πλάτους 6.0m  είναι απαραίτητη η 

χρήση 2 σωλήνων Tremie. Οι τεχνίτες που εκτελούν τη σκυροδέτηση, 

φροντίζουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα να τροφοδοτούν εναλλασόμενα  

τη μια και την άλλη χοάνη. 
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Σχήμα 2-19: Σκυροδέτηση. Διακρίνονται οι δυο σωλήνες που 

χρησιμοποιούνται για τη σωστή διάστρωση 

 
2.12.   ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΚΑΦΗ  
 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των διαφραγματικών τοίχων και το 

πέρας κατάλληλης περιόδου ώστε να πήξει το σκυρόδεμα και να αποκτήσει 

ικανοποιητικές αντοχές,  ακολούθησε η αφαίρεση των οδηγών με χρήση 

σφύρας και εκσκαφή μέχρι της στάθμης –2,1m. Στη θέση αυτή, σύμφωνα με 

τη μελέτη έχει γίνει η πρόβλεψη για την τοποθέτηση αγκυρίων.  

 
Σχήμα 2-20: Ολοκλήρωση εκσκαφών στη στάθμη –2,1m. 

Διακρίνεται ο κατασκευασμένος διαφραγματικός τοίχος 

στο μέτωπο προς τα διατηρητέα κτίρια. 
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2.13.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΓΚΥΡΙΩΝ 
 
Στη στάθμη –2,1m κατασκευάστηκαν αγκυρώσεις σύμφωνα με τη μελέτη. Οι 

αγκυρώσεις αυτές είναι προεντεταμένες, με οπλισμό 3Φ0,6’’ και ποιότητας 

χάλυβα S1670/1860. Το συνολικό μήκος των αγκυρώσεων είναι 19,5m, ενώ 

το μήκος βολβού πάκτωσης 13,0m.  Σχέδια και φωτογραφικό υλικό των 

αγκυρώσεων διατίθεται στο Παράρτημα Β. 

 
Σχήμα 2-21: Οι τένοντες προέντασης που χρησιμοποιήθηκαν 

 για την αγκύρωση 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τάνυση των αγκυρώσεων, με βάση τις 

δοκιμές τάνυσης που πραγματοποιήθηκαν στο εργοτάξιο και τη στατική 

μελέτη.  

 
Σχήμα 2-22: Λεπτομέρεια από τη διαδικασία της τάνυσης.  

Διακρίνονται οι τρεις γρύλοι που χρησιμοποιήθηκαν για την  

ταυτόχρονη προένταση των τριών τενόντων. 
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Οι δυνάμεις τάνυσης που εφαρμόστηκαν σε κάθε αγκύριο διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την πλευρά στην οποία ανήκουν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 

2-2. 

Πίνακας 2-2: Δυνάμεις τάνυσης προεντεταμένων αγκυρώσεων 

Μέτωπο 
Δύναμη τάνυσης 

(kΝ/m) 

Προς ακτή Δυμαίων 173 

Προς σιδηροδρομικό σταθμό 

Αγίου Ανδρέα 
232 

Προς διατηρητέα κτίρια 196 

 

 

2.14. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ 
 

Στις τέσσερις γωνίες της λεκάνης των διαφραγμάτων δεν εγκαταστάθηκαν 

αγκυρώσεις, αλλά τοποθετήθηκαν διαγώνιες αντηρίδες. Οι αντηρίδες αυτές 

έχουν τα άκρα τους στα 2 πανέλα των 6,5m που βρίσκονται εκατέρωθεν του 

γωνιακού πανέλου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η κατασκευή 

αγκυρώσεων (3 σε κάθε πανέλο) και μειώνεται το κόστος κατασκευής.   

 
Σχήμα 2-23: Συγκόλληση της διαγώνιας αντηρίδας στις  

προβλεπόμενες θέσεις 
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Οι αντηρίδες αυτές είναι μεταλλικές ποιότητας Fe360, κοίλες, πάχους 

τοιχώματος t=8,80mm διατομής Φ16΄΄,  και μήκους 7,70m.  

 

 
Σχήμα 2-24: Άποψη των γωνιακών αντηρίδων 

 

Στις θέσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση αντηρίδων υπάρχει μια 

ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τη διαδικασία κατασκευής. Η 

διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο γεγονός ότι δεν τοποθετούνται οι πλαστικοί 

σωλήνες για την διεξαγωγή των αγκυρώσεων, αλλά στην θέση που 

προβλέπεται να συγκοληθεί η αντηρίδα, τοποθετείται μεταλλική βάση η οποία 

συγκολείται στον οπλισμό και βυθίζεται με αυτόν μέσα στο διάλυμα του 

μπεντονίτη. Στο Σχήμα 2-25 διακρίνεται η μεταλλική βάση που βυθίζεται με 

τον οπλισμό. 

 

 
Εικόνα 2-25: Τοποθέτηση κλωβού οπλισμού και συγκόλληση  

πλάκας για την τοποθέτηση της αντηρίδας 
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2.15.  ΤΕΛΙΚΗ  ΕΚΣΚΑΦΗ  
 

Αφού ολοκληρώθηκε η τάνυση των αγκυρώσεων, πραγματοποιήθηκε 

εκσκαφή των εδαφών μέχρι την τελική στάθμη των -7,5m από την επιφάνεια 

του εδάφους. 

 

 

Σχήμα 2-26: Άποψη μετά την ολοκλήρωση των  

εκσκαφών σε ολόκληρη την έκταση του έργου 

 

 

 


