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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα «πείραμα φυσικής κλίμακας» που διενεργήθηκε
πρόσφατα στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Ε.Μ.Π. στο Λαύριο. Πρόκειται για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών ανατινάξεων στη φάση διάνοιξης ενός υπόγειου περιβαλλοντικού έργου.
Στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί ενόργανη παρακολούθηση και πρόληψη του κινδύνου αστοχιών
εξ αιτίας των προκαλουμένων δονήσεων στα χαρακτηρισμένα ως «διατηρητέα μνημεία» παρακείμενα πετρόκτιστα κτίρια της επιφάνειας. Σημειώνεται ότι οι δοκιμαστικές ανατινάξεις επιβλήθηκαν
από το ΥΠ.ΠΟ. ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο βλάβης των ευαίσθητων κτιρίων. Η βασική
ιδέα του «πειράματος» ήταν η σταδιακή αύξηση του μεγέθους των ανατινάξεων διάνοιξης της
σήραγγας πρόσβασης, με ταυτόχρονη ενόργανη παρακολούθηση (α) των ταλαντώσεων σε χαρακτηριστικά σημεία επί του εδάφους και επί των κτιρίων, και (β) της εξέλιξης υφιστάμενων ρωγμών
επί των κτιρίων, ώστε να εκτιμηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές επιδράσεις των ανατινάξεων κατά τη φάση κατασκευής της σήραγγας και του θαλάμου. Μετά από μία σύντομη περιγραφή του έργου (υπόγειος θάλαμος και έργα πρόσβασης) και των γεωλογικών – γεωτεχνικών
συνθηκών της περιοχής, γίνεται μία σύντομη περιγραφή των κτιρίων του Τ.Π.Π.Λ., και δίδονται
σχετικά αποτελέσματα των μετρήσεων – ελέγχων. Τέλος, περιγράφονται οι ισχύοντες κανονισμοί
αξιολόγησης επικινδυνότητας εξ αιτίας των προκαλούμενων δονήσεων ανατινάξεων, πραγματοποιούνται συγκρίσεις των καταγραφών με τους κανονισμούς και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα
για την καταπόνηση των κτιρίων.
ABSTRACT : In this study a “real-scale experiment” carried out recently at the Lavrion
Technological and Cultural Park of NTUA is described. It is the performance of test explosions for
the construction of an underground environmental project. The aim was to monitor instrumentally
and to mitigate the risk due to the effects of the vibrations induced on nearby masonry buildings
which are characterized as "preservable monuments”. Note that the test explosions were imposed
by the Ministry of Culture to exclude the possibility of damage to the sensitive buildings. The
concept of the "experiment" has been the gradual increase in the magnitude of blasting during the
excavation of tunnel access, while instrumental monitoring (a) of the oscillations at characteristic
points on the ground and on buildings, and (b) of the development of pre-existing cracks on
buildings to assess and minimize the potential effects of blasting during the construction phase of
the tunnel and the chamber. After a brief description of the project and the geological –
geotechnical conditions, a brief description of buildings is made, and the results of measurements
are given. Finally, the current regulations of risk assessment due to explosion-induced vibrations
are described, comparisons between recordings and regulations are made, and useful conclusions
are drawn for the distress of the buildings.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται στην
Ελλάδα μια σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα σε υπόγεια έργα για διάφορες
χρήσεις (π.χ. σήραγγες, σταθμοί μετρό, υπόγειοι θάλαμοι, κ.α.). Η επιλογή της μεθόδου
διάνοιξης του υπογείου έργου βασίζεται ανά
περίπτωση σε διάφορα τεχνικο-οικονομικά κριτήρια τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του έργου. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως είναι αναπόφευκτη η υλοποίηση
ανατινάξεων, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα υπερκείμενων κατασκευών.
Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα «πείραμα φυσικής κλίμακας» που διενεργήθηκε το
2008 στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου (Τ.Π.Π.Λ.). Πρόκειται για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών ανατινάξεων στη φάση διάνοιξης ενός υπόγειου περιβαλλοντικού έργου
του Ε.Μ.Π. για την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων. Στόχος ήταν να
πραγματοποιηθεί ενόργανη παρακολούθηση
και πρόληψη του κινδύνου αστοχιών εξ αιτίας
των προκαλουμένων δονήσεων, στα χαρακτηρισμένα ως «νεότερα διατηρητέα μνημεία»,
παρακείμενα κτίρια της επιφάνειας. Σημειώνεται ότι οι δοκιμαστικές ανατινάξεις επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.
ΠΟ.) ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο βλάβης των ευαίσθητων υπερκείμενων κτιρίων.
Η βασική ιδέα του «πειράματος» ήταν η
σταδιακή αύξηση του μεγέθους των ανατινάξεων διάνοιξης της σήραγγας πρόσβασης, με
ταυτόχρονη ενόργανη παρακολούθηση (α) των
ταλαντώσεων σε χαρακτηριστικά σημεία επί
του εδάφους και επί των κτιρίων, και (β) της
εξέλιξης υφιστάμενων ρωγμών επί των κτιρίων, ώστε να εκτιμηθούν και να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές επιδράσεις των ανατινάξεων
κατά τη φάση κατασκευής της σήραγγας και
του υπογείου θαλάμου (βλ. Σχήμα 1).
Μετά από μία σύντομη περιγραφή του
έργου και των γεωλογικών – γεωτεχνικών
συνθηκών της περιοχής, γίνεται μία περιγραφή
των κτιρίων του Τ.Π.Π.Λ., και δίδονται σχετικά
αποτελέσματα των μετρήσεων – ελέγχων.
Τέλος, περιγράφονται οι ισχύοντες κανονισμοί αξιολόγησης επικινδυνότητας εξ αιτίας
των προκαλούμενων δονήσεων ανατινάξεων,
πραγματοποιούνται συγκρίσεις των καταγραφών με τους κανονισμούς, και εξάγονται
χρήσιμα συμπεράσματα για την καταπόνηση
των κτιρίων.

Το υπόγειο έργο κατασκευάσθηκε εντός των
ορίων του Τ.Π.Π.Λ. σε λόφο στο δυτικό τμήμα
του πάρκου, εντός κατάλληλου πετρώματος
(ανώτερο μάρμαρο ή υπερκείμενο πέτρωμα
του επωθημένου τεκτονικού καλύμματος). Για
τον εντοπισμό των γεωλογικών – γεωτεχνικών
συνθηκών που επικρατούν στο Τ.Π.Π.Λ. και
στη θέση του υπογείου έργου ειδικότερα είχαν
προηγηθεί της κατασκευής του έργου
γεωλογική χαρτογράφηση (τόσο εντός του
Τ.Π.Π.Λ., όσο και στην ευρύτερη περιοχή),
καθώς και μια σειρά ερευνητικών γεωτρήσεων
και υδρογεωτρήσεων με σκοπό την διερεύνηση της γεωλογικής δομής του Τ.Π.Π.Λ.
Οι γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες περιγράφονται διεξοδικά στο σχετικό άρθρο με
τίτλο «Γεωλογικά και Γεωτεχνικά Προβλήματα
κατά την Κατασκευή του Πρώτου Υπόγειου
Χώρου Αποθήκευσης Επικίνδυνων Αποβλήτων στην Ελλάδα» των Μπενάρδος κ.α.
(2010).
Στα Σχήματα 1 και 2 που ακολουθούν διακρίνονται σε κάτοψη και σε επιμήκη τομή τα
γεωμετρικά στοιχεία του υπόγειου συγκροτήματος, ενώ στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται μία
τρισδιάστατη απεικόνιση του υπόγειου χώρου
σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. Ο ωφέλιμος
χώρος του υπογείου συγκροτήματος είναι περίπου 2000 m2. Στην επιφάνεια αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα για την πρόσβαση στο χώρο προσπελαστικά έργα. Το
ύψος του θαλάμου είναι 5.5 m, ενώ το πλάτος
του στύλων που δομούν το χώρο έχει επιλεγεί
έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό
υπογείων μεταλλευτικών έργων θαλάμων-στύλων με τη «μέθοδο της συνεισφέρουσας επιφάνειας».
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Σχήμα 1. Γενική άποψη του υπόγειου έργου
αποθήκευσης στο Τ.Π.Π.Λ.
Figure 1. General layout of the LTCP under
ground repository.

Σχήμα 2. Βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά
του υπόγειου θαλάμου.
Figure 2. Geometric characteristics of the
underground space.

Σχήμα 3. Τρισδιάστατη απεικόνιση του υπόγειου χώρου σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.
Figure 3. Three-dimensional representation of
the underground space according to the
design of the project.
Η πρόσβαση στον υπόγειο χώρο πραγματοποιείται μέσω δύο έργων προσπέλασης, μιας
σήραγγας και ενός φρέατος. Στη φάση
διεξαγωγής του πειράματος η σήραγγα βρισκόταν σε ενδιάμεσο στάδιο διάνοιξης (βλ.
Φωτογραφία 1), ενώ το φρέαρ βρισκόταν
ακόμη σε αρχικό στάδιο. Τα στόμια των έργων
πρόσβασης βρίσκονται εντός της οριοθετημένης για την κατασκευή του έργου περιοχής.
Η εκσκαφή των έργων πρόσβασης, από το
εξωτερικό προς το εσωτερικό, είχε μέχρι τότε
διενεργηθεί με μηχανικά μέσα, με ιδιαίτερη
προσοχή κατά τα πρώτα μέτρα λόγω του
μικρού πάχους των υπερκείμενων. Σύμφωνα
με τη μελέτη του έργου, μετά την εκσκαφή του
συγκεκριμένου τμήματος, η εξόρυξη του βραχώδους σχηματισμού έπρεπε να συνεχισθεί με
τη μέθοδο της διάτρησης – ανατίναξης, με τους
αντίστοιχους περιορισμούς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η διατομή της σήραγγας είναι αψιδωτή. Το
ωφέλιμο ύψος είναι τουλάχιστον 4,5 m και το
ωφέλιμο πλάτος 4,5 m. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση της σήραγγας δεν υπερβαίνει το
10% και η ακτίνα στροφής της είναι τουλάχιστον 15 m. Όσον αφορά το φρέαρ, η διατομή
του είναι ορθογωνική και εξασφαλίζει τον απαραίτητο χώρο για την εγκατάσταση αναβατορίου και την κατασκευή μεταλλικής σκάλας
πλάτους 1,2 m.
Στη Φωτογραφία 2 διακρίνεται τμήμα του
υπόγειου θαλάμου ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Φωτογραφία 1. Άποψη της σήραγγας πρόσβασης του υπόγειου θαλάμου κατά τη φάση
κατασκευής.
Photo 1. View of the access tunnel during the
construction phase.

Φωτογραφία 2. Άποψη του βόρειου τμήματος
του υπόγειου θαλάμου μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών.
Photo 2. View of the north part of the under
ground space after the completion of the
construction works.

3. ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Όπως προαναφέρθηκε, σε μικρή σχετικά απόσταση από τον υπόγειο θάλαμο και τη σήραγγα πρόσβασης βρίσκονται παλαιά πετρόκτιστα
κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως «διατηρητέα μνημεία» από το ΥΠ.ΠΟ. Στο Σχήμα 4
παρουσιάζεται σε κάτοψη ο υπόγειος θάλαμος
και η σήραγγα πρόσβασης. Με κόκκινα άστρα
συμβολίζονται οι θέσεις των δοκιμαστικών ανατινάξεων και με γαλάζια τετράπλευρα τα κτίρια. Σημειώνεται ότι το κτίριο 38 (κτίριο Κονοφάγου) περιέχει σημαντικές ποσότητες αποβλήτων οι οποίες προβλέπεται (σε επόμενη
φάση) να μεταφερθούν στον υπόγειο θάλαμο.
Κατόπιν τούτων, έπρεπε να διασφαλισθεί
ότι οι ανατινάξεις για την κατασκευή του υπόγειου θαλάμου και των έργων πρόσβασης δεν
θα επιβάρυναν την ήδη κακή δομική
κατάσταση των κτιρίων (βλ. Φωτογραφίες 3 και
4).
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Σχήμα 4. Κάτοψη του υπόγειου θαλάμου και
διάταξη των παρακείμενων κτιρίων.
Figure 4. Plan view of the underground space
and layout of the nearby buildings.

Φωτογραφία 3. Ενδεικτική εικόνα της κακής
δομικής κατάστασης του κτιρίου 34 και των
ευαίσθητων προσαρτημάτων του.
Photo 3. Indicative picture of the poor
structural condition of building 34 and of its
sensitive tailpieces.

Φωτογραφία 4. Ενδεικτική εικόνα της κακής
δομικής κατάστασης του κτιρίου 38 (κτίριο Κονοφάγου).
Photo 4. Indicative picture of the poor
structural condition of building 38 (building of
Konophagos).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, πριν την εκτέλεση
των δοκιμαστικών ανατινάξεων, ελήφθησαν
διάφορα προσωρινά μέτρα ενίσχυσης και υποστήριξης των πλέον ευαίσθητων κτιρίων. Οι
περισσότερες επεμβάσεις αφορούσαν την
τοιχοποιία των κτιρίων (βλ. Φωτογραφία 5),
ενώ μερικές είχαν στόχο την περίδεση των
προσαρτημάτων τους. Λόγω του ιδιαίτερου
χαρακτήρα των κτιρίων, όλες οι επεμβάσεις
ήταν απολύτως αναστρέψιμες και συναποφασίσθηκε αυτές να διατηρηθούν μέχρι τη στατική
αποκατάσταση των κτιρίων (όποτε αυτή
πραγματοποιηθεί).

Φωτογραφία 5. Προσωρινά μέτρα ενίσχυσης
και υποστήριξης του κτιρίου 37.
Photo 5. Temporary reinforcement and support
measures on building 37.

4. ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Το «πείραμα» πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2008 έως 12/6/2008
και περιελάμβανε ένα πρόγραμμα δεκαέξι δοκιμαστικών ανατινάξεων. Η βασική ιδέα του
«πειράματος» ήταν η σταδιακή αύξηση του
μεγέθους των ανατινάξεων διάνοιξης της σήραγγας πρόσβασης, με ταυτόχρονη ενόργανη
παρακολούθηση (α) των ταλαντώσεων σε χαρακτηριστικά σημεία επί του εδάφους και επί
των κτιρίων, και (β) της εξέλιξης υφιστάμενων
ρωγμών επί των κτιρίων, ώστε να εκτιμηθούν
και να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές επιδράσεις των ανατινάξεων κατά τη φάση κατασκευής της σήραγγας και του υπογείου θαλάμου.
Στόχος ήταν ο προσδιορισμός του βέλτιστου
συνδυασμού μεθόδου ανατίναξης (βάθος διάτρησης, ποσότητα εκρηκτικών, κ.λπ.) με τις
δημιουργούμενες από αυτές δονήσεις.
Το Σχήμα 5 αποτελεί σκαρίφημα που αποτυπώνει σε τομή το σημείο των δοκιμαστικών
ανατινάξεων μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος της σήραγγας σε εδαφικές στρώσεις οι οποίες εκσκάφθηκαν με μηχανικά μέσα.

Η εταιρεία «ΕΞΟΡΥΞΗ Α.Ε.», ως τεχνικός
σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας σε θέματα
ανατινάξεων, τοποθέτησε και παρακολούθησε
τα ρωγμήμετρα και τους δονησιογράφους, ενώ
το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του
Ε.Μ.Π., πέραν της τοποθέτησης και παρακολούθησης των επιταχυνσιογράφων στο ιδιαίτερα ευαίσθητο κτίριο 38, ανέλαβε και τη γενική
εποπτεία όλων των ενόργανων μετρήσεων.
Στο Σχήμα 6 διακρίνονται οι θέσεις των
ρωγμήμετρων, ενώ στο Σχήμα 7 αποτυπώνονται οι θέσεις των εγκατεστημένων δονησιογράφων και των επιταχυνσιογράφων.
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Σχήμα 6. Κάτοψη του υπόγειου θαλάμου,
διάταξη των παρακείμενων κτιρίων, και θέσεις
των εγκατεστημένων ρωγμημέτρων (LSC).
Figure 6. Plan view of the underground space,
layout of the nearby buildings, and locations of
the installed strain gauges (LSC).

Σχήμα ?. Σκαρίφημα τομής των υπογείων έργων και θέση των δοκιμαστικών ανατινάξεων.
Figure ?. Sketch of a cross section of the
underground projects and location of the test
explosions.
Η ενόργανη παρακολούθηση περιελάμβανε τα
εξής καταγραφικά όργανα:
α) έντεκα (11) ρωγμήμετρα (LSC) σε χαρακτηριστικές θέσεις των κτιρίων για τη στατική
μέτρηση της ενδεχόμενης διεύρυνσης υφιστάμενων ρωγμών σε δύο διευθύνσεις
β) τρεις (3) επιταχυνσιογράφους (LSA) επί του
κτιρίου 38 (κτίριο Κονοφάγου) για τη δυναμική μέτρηση της χρονοϊστορίας της επιτάχυνσης σε τρεις διευθύνσεις
γ) έντεκα (11) δονησιογράφους (LSV) επί του
εδάφους και επί χαρακτηριστικών θέσεων
των κτιρίων για τη δυναμική μέτρηση της
χρονοϊστορίας της ταχύτητας σε τρεις
διευθύνσεις
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Σχήμα 7. Κάτοψη του υπόγειου θαλάμου,
διάταξη των παρακείμενων κτιρίων, και θέσεις
των εγκατεστημένων δονησιογράφων (LSV)
και επιταχυνσιογράφων (LSA).
Figure 7. Plan view of the underground space,
layout of the nearby buildings, and locations of
the installed seismographs (LSV) and accelero
meters (LSA).

Έπειτα από κάθε δοκιμαστική ανατίναξη
υπήρχε άμεση καταγραφή της συμπεριφοράς
των ρωγμημέτρων που είχαν εγκατασταθεί σε
χαρακτηριστικές προϋπάρχουσες ρωγμές της
τοιχοποιίας. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε καμία αύξηση στις υπό παρακολούθηση ρωγμές.
Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι λίγες μέρες
πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος
δοκιμαστικών ανατινάξεων (και συγκεκριμένα
στις 8/6/2008), σημειώθηκε μία ισχυρή σεισμική δόνηση στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, η
οποία έγινε αισθητή και στην Αττική. Ευτυχώς,
η εν-λόγω σεισμική δόνηση δεν είχε καμία επίπτωση στα υπό παρακολούθηση κτίρια.
Στη Φωτογραφία 6 διακρίνονται οι θέσεις
των τριών τριαξονικών επιταχυνσιογράφων
που τοποθετήθηκαν σε τρεις διαφορετικές
στάθμες του κτιρίου 38. Ο ένας από αυτούς
(LSA3) τοποθετήθηκε στη βάση του κτιρίου
στο επίπεδο του εδάφους.
Διαπιστώθηκε ότι οι επιταχυνσιογράφοι δεν
ενεργοποιήθηκαν σε καμία από τις δοκιμαστικές ανατινάξεις καθώς οι επιταχύνσεις που
αναπτύχθηκαν επί του κτιρίου 38 ήταν μικρότερες από το όριο ευαισθησίας του οργάνου
(0.004g). Σημειώνεται μάλιστα ότι το κτίριο 38
αποτελεί το πλέον ευαίσθητο κτίριο, λόγω του
χαρακτηρισμού του ως «διατηρητέο» από το
ΥΠ.ΠΟ., αλλά και λόγω των επικίνδυνων
αποβλήτων που εμπεριέχει.

Φωτογραφία 6. Οι θέσεις των τριών επιταχυνσιογράφων (LSA) που τοποθετήθηκαν επί του
κτιρίου 38 (κτίριο Κονοφάγου).
Photo 6. The locations of the three accelero
meters (LSA) that were installed on building 38
(building of Konophagos).

Όσον αφορά τις μετρήσεις των δονησιογράφων, αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο επί
του εδάφους όσο και επί των κτιρίων. Οι
μετρήσεις αφορούσαν χρονοϊστορίες ταχύτητας σε τρεις διευθύνσεις. Έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία, προέκυπτε το συχνοτικό
περιεχόμενο της δόνησης, και κατόπιν οι τιμές
της κορυφαίας ταχύτητας δονήσεως σωματιδίων. Οι τιμές αυτές συγκρίνονται με τις
καμπύλες του Σχήματος 8, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια
που επιβάλει ο σχετικός γερμανικός κανονισμός DIN 4150 (1984) για κτίρια κατηγορίας
L3 (ιστορικά μνημεία και διατηρητέα κτίσματα).

επί κτιρίων

επί εδάφους

10

50

Σχήμα 8. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές της
ταχύτητας δονήσεως σωματιδίων σε συνάρτηση με τη συχνότητα για ευαίσθητες κατασκευές
(κανονισμός DIN 4150)
Figure 8. Maximum permitted values of particle
velocity as a function of frequency for sensitive
structures (norm DIN 4150)
Όπως διαπιστώνεται από τα ενδεικτικά Σχήματα 9 και 10, καθώς και από τον συγκεντρωτικό Πίνακα 1, οι δονησιογράφοι επί του
εδάφους και επί των κτιρίων έδωσαν εν γένει
τιμές κάτω από τα όρια του κανονισμού. Σε μία
μόνο δοκιμαστική ανατίναξη, η τιμή επί του
προσαρτήματος του κτιρίου 34 κυμάνθηκε στα
όρια του κανονισμού (βλ. Σχήμα 10). Αξίζει
όμως να σημειωθεί ότι το εν-λόγω προσάρτημα είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
όπως εύκαμπτοι πρόβολοι, σοβαρές ρωγμές
(βλ. Φωτογραφία 3).
Όλες οι ενόργανες μετρήσεις υποβλήθηκαν
στο ΥΠ.ΠΟ., το οποίο, αφού τις αξιολόγησε,
διαπίστωσε ότι η καταπόνηση των κτιρίων δεν
είναι σημαντική, και έδωσε την απαιτούμενη
άδεια για τη συνέχιση των εργασιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενόργανες μετρήσεις συνεχίσθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου (υπόλοιπο σήραγγας, υπόγειος θάλαμος, και ένα σημαντικό τμήμα του
φρέατος). Σε καμία περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ορίων του κανονισμού.
Κατά συνέπεια, η καταπόνηση των κτιρίων
ήταν περιορισμένη, ενώ παράλληλα δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή αστοχία στα κτίρια.
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Σχήμα 9. Κτίριο 34: Σύγκριση των μετρήσεων
PPV επί του εδάφους με τα όρια του κανονισμού DIN 4150 (κόκκινη γραμμή).
Figure 9. Building 34: Comparison of the
measurements of PPV on the ground with DIN
4150 limits (red line).

Σχήμα 10. Κτίριο 34: Σύγκριση των μετρήσεων
PPV επί του κτιρίου με τα όρια του κανονισμού
DIN 4150 (πράσινη γραμμή).
Figure 10. Building 34: Comparison of the
measurements of PPV on the building with DIN
4150 limits (green line).

Πίνακας 1. Δοκιμαστικές ανατινάξεις - μετρήσεις

Table 1. Τest explosions - measurements

16/5/2008

20/5/2008

21/5/2008

22/5/2008

23/5/2008

27/5/2008

30/5/2008

4/6/2008

6/6/2008

LBT01

LBT02

LBT03

LBT04

LBT05

LBT06

LBT06C

LBT07

LBT08

LBT08C

LBT09

LBT10

LBT11

LBT12

10/6/2008 12/6/2008
LBT13

LBT14

LSV341

0.75

0.67

0.87

0.86

1.00

1.52

1.03

1.52

1.40

1.98

2.29

1.94

3.08

2.08

2.75

3.73

LSV342

1.56

1.30

1.35

1.11

1.30

1.24

1.64

1.41

1.87

2.92

2.89

3.32

4.14

2.71

3.62

4.02

LSV343

2.49

2.17

2.14

1.62

2.08

2.21

2.33

2.86

3.08

4.68

4.10

3.94

5.54

4.40

6.67

6.84

LSV344

0.00

0.00

0.49

0.48

0.57

0.67

0.60

0.73

0.79

1.51

1.68

1.49

2.60

1.51

1.79

1.90

LSV345

1.57

1.67

1.57

1.46

1.70

1.92

2.30

2.71

2.44

5.08

4.29

3.54

5.65

5.51

7.49

8.29

LSV346

1.19

1.16

1.48

1.32

1.59

1.94

2.40

2.24

2.54

7.06

4.70

4.89

6.05

5.94

6.19

7.21

LSV361

0.52

0.52

0.65

0.51

0.65

0.78

0.79

1.05

0.90

1.57

2.03

1.71

3.21

2.05

2.44

3.44

LSV362

0.51

0.00

0.49

0.38

0.49

0.62

0.62

0.83

0.71

2.10

1.49

1.60

2.32

1.33

1.95

2.41

LSV371

0.00

0.27

0.40

0.33

0.35

0.35

0.38

0.51

0.44

1.27

1.05

0.00

1.25

0.98

1.27

1.03

LSV372

0.00

0.35

0.46

0.40

0.59

0.46

0.64

0.79

0.86

2.14

2.06

0.00

1.97

1.37

2.38

2.03

LSV381

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

0.30

0.24

0.33

0.27

0.59

0.59

0.57

0.86

0.54

0.78

0.70

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα δημοσίευση αναφέρεται σε ένα
«πείραμα φυσικής κλίμακας» που διενεργήθηκε εντός του 2008 στο Τεχνολογικό και
Πολιτιστικό Πάρκο του Ε.Μ.Π. στο Λαύριο.
Πρόκειται για τη διεξαγωγή δοκιμαστικών ανατινάξεων στη φάση διάνοιξης ενός υπόγειου
περιβαλλοντικού έργου. Στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί ενόργανη παρακολούθηση και
πρόληψη του κινδύνου επιπτώσεων εξ αιτίας
των προκαλούμενων δονήσεων, στα χαρακτηρισμένα ως «διατηρητέα μνημεία», παρακείμενα πετρόκτιστα κτίρια της επιφάνειας.
Με βάση τα πειραματικά δεδομένα που
προέκυψαν κατά τις δοκιμαστικές ανατινάξεις,
διαπιστώθηκε ότι το πλέον ευαίσθητο κτίριο
(κτίριο Κονοφάγου) δεν καταπονήθηκε από τις
προκαλούμενες δονήσεις, ενώ για τα υπόλοιπα κτίρια οι δονήσεις ήταν αποδεκτές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Σημειώνεται ότι η ενόργανη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των κτιρίων συνεχίσθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια διάνοιξης των τριών
επιμέρους έργων (σήραγγα πρόσβασης, υπόγειος θάλαμος, και φρέαρ πρόσβασης), ενώ οι
ενισχύσεις των κτιρίων και των προσαρτημάτων τους (οι οποίες είναι απολύτως αναστρέψιμες) πρόκειται να διατηρηθούν μέχρι τη
στατική αποκατάστασή τους (όποτε αυτή
πραγματοποιηθεί στο μέλλον).
6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν
ιδιαιτέρως τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Μ.Π.
κ. Π. Καρύδη, ως Πρόεδρο της επιτροπής που
είχε συστήσει το ΥΠ.ΠΟ., καθώς και τη Διευθύντρια Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. κ. Α. Αθανασιάδου,
για την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια
κατασκευής του υπόγειου έργου.
Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτήθηκε
στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο
«Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά
Έργα στο Τ.Π.Π.Λ.».
Την επίβλεψη του έργου είχε η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π., ενώ, λόγω
των ιδιαιτεροτήτων του έργου, το Ε.Μ.Π. όρισε
επιπρόσθετα Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, αποτελούμενη από τους
Καθηγητές του Ιδρύματος κ.κ. Ι. Κουμαντάκη,
Δ. Καλιαμπάκο, και Αγγ. Μουτσάτσου, συνεπικουρούμενοι από τους κ.κ. Δ. Δαμίγο και Α.

Μπενάρδο, μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.
Τη μελέτη του υπόγειου έργου εκπόνησε η
μελετητική γεωτεχνική εταιρεία «ΠΑΝΓΑΙΑ
Σύμβουλοι Μηχανικοί», ενώ Ανάδοχος του
έργου ήταν η εταιρεία ΠΡΟΕΤ Α.Ε., μέλος του
ομίλου J&P – ABAΞ Α.Ε.
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