
Κόστος Κατασκευής

Συνολικό κόστος: περίπου € 312 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2012 – σε εξέλιξη

Κατασκευή: 2013 – σε εξέλιξη

Περιγραφή Έργου

∆υο (2) σήραγγες TBM µονής τροχιάς

Μήκος: ~7km

∆ιατοµή Εκσκαφής: 30,20m2 Ωφέλιµη ∆ιατοµή: 22,10m2

1 αντλιοστάσιο για κάθε σήραγγα

Σταθµός Μίκρα

Μήκος: ~ 320m, Πλάτος: 16,60m – 23,80m, Βάθος: 18,70m –

21,90m

4 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεµελίωσης / Επίπεδο Πλατφόρµας /

Επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων & ΗΜ χώρων / Επίπεδο πλάκας

οροφής

Σήραγγες έναρξης ΤΒΜ: Μήκος: ~ 36m (η καθεµία)

∆ιατοµή Εκσκαφής: 2χ44,802 / Ωφέλιµη ∆ιατοµή: 2χ37,2m2

Σήραγγα Επίσταθµου Μίκρα

Μήκος: ~ 360m

Πλάτος: 10,60m-28,50m

Βάθος: 13m-14,50m

2 Τελικά επίπεδα: Επίπεδο Θεµελίωσης / Επίπεδο οροφής

Τερµατικό φρέαρ: Μήκος: 8,00m, Πλάτος: 9,60m, Βάθος: 9,60m

Μέθοδος Κατασκευής

∆υο (2) σήραγγες TBM µονής τροχιάς: Μηχανική διάνοιξη µε

µηχάνηµα ολοµέτωπης κοπής τύπου εδαφικής εξισορροπητικής

πίεσης (ΕΡΒ - ΤΒΜ)

Σταθµός Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover)

Πάσσαλοι οπλισµένου σκυρόδεµατος / Προεντεταµένα αγκύρια

/Αντηρίδες

Υπόγεια εκσκαφή δύο σηράγγων έναρξης ΤΒΜ µε συµβατικά µέσα

Επίσταθµος Μίκρα: Εκσκαφή & Επανεπίχωση (Cut & Cover)

Πάσσαλοι οπλισµένου σκυρόδεµατος / Προεντεταµένα αγκύρια

Τελική Επένδυση

• Σκυρόδεµα C40/50 για τα προκατασκευασµένα στοιχεία,

Οπλισµός B500c

• Σκυρόδεµα C30/37 για τις µόνιµες κατασκευές του σταθµού &

επίσταθµου, Οπλισµός B500c

Γεωλογία

Νεογενείς, Τεταρτογενείς αποθέσεις και πρόσφατες επιφανειακές

τεχνητές επιχώσεις, Ύψος Υπερκειµένων: 7 - 20m

Περιγραφή Εργασιών

• Γεωτεχνική – Στατική Αξιολόγηση

• Γεωτεχνικές – Στατικές Προµελέτες Προσφοράς

• Γεωτεχνικές – Στατικές Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ)

• Γεωτεχνικές – Στατικές Μελέτες Εφαρµογής (ΛΟΜ)

Έργο Μετρό 

Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά.

Προµελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες

Εφαρµογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ µονής τροχιάς, ένα (1)

σταθµό µετρό και έναν (1) επίσταθµο, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Έργο

Προµελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες (ΓΟΜ) και Μελέτες Εφαρµογής (ΛΟΜ) δύο (2) σηράγγων ΤΒΜ µονής τροχιάς, ενός (1) σταθµού

µετρό και ενός (1) επίσταθµου µετρό για το έργο: “Μελέτη, Κατασκευή και Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς

Καλαµαριά"

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Όρυγµα σταθµού – κατασκευή σηράγγων ΝΑΤΜ για την εγκατάσταση του ΤΒΜ

Εργασίες αντιστήριξης στο όρυγµα σταθµού µε οπλισµένους 

πασσάλους και προεντεταµένα αγκύρια

Εργασίες εγκατάστασης ΤΒΜ – κατασκευή ψευδοσήραγγας



Κόστος Κατασκευής

Συνολικό Κόστος: περίπου € 312 εκ.

Χρονοδιάγραµµα Έργου

Σχεδιασµός: 2016 – σε εξέλιξη

Κατασκευή: 2016 – σε εξέλιξη

Περιγραφή Έργου

∆υο (2) σήραγγες TBM µονής τροχιάς

Μήκος: ~7km

∆ιατοµή Εκσκαφής: 30,20m2 Ωφέλιµη ∆ιατοµή: 22,10m2

Μέθοδος Κατασκευής

∆υο (2) σήραγγες TBM µονής τροχιάς:

Μηχανική διάνοιξη µε µηχάνηµα ολοµέτωπης κοπής τύπου

εδαφικού πολφού (ΕΡΒ - ΤΒΜ)

Τελική Επένδυση

• Σκυρόδεµα C40/50 για τα προκατασκευασµένα στοιχεία µε

ειδικούς κοχλίες σύνδεσης που επιτρέπουν την ελεγχόµενη

µετακίνηση των προκατασκευασµένων δακτυλίων ώστε να

µπορεί να παραληφθεί µε ασφάλεια η µετακίνηση του πίπτοντος

τεµάχους των τεταρτογενών αποθέσεων κατά την

ενεργοποίηση του ρήγµατος

• Οπλισµός B500c

Γεωλογία

Στην περιοχή εκατέρωθεν του ρήγµατος συναντώνται τεταρτογενείς

αποθέσεις (µαλακή έως στιφρή αµµώδης άργιλος και χαλαρή

αργιλώδης άµµος µε χάλικες) και σχηµατισµοί της

ψαµµιτοµαργαϊκής σειράς (στιφρή άργιλος και πυκνή αργιλώδης

άµµος). Στη θέση του ρήγµατος εντοπίζεται η αρχή της απότοµης

ανόδου (ανάδυσης) της ψαµµιτοµαργαϊκής σειράς.

Ύψος Υπερκειµένων: 13 - 16m

Ύψος στήλης νερού πάνω από τις σήραγγες: 10 - 13m

Περιγραφή Εργασιών

• Γεωτεχνική αξιολόγηση περιοχής ρήγµατος

• Υπολογισµός ψευδο-στατικής διδιάστατης και τριδιάστατης

απόκρισης των σηράγγων ΤΒΜ κατά την ενεργοποίηση του

ρήγµατος (αλληλεπίδραση εδάφους – σήραγγας – ρήγµατος)

• Υπολογισµός της δυναµικής απόκρισης των σηράγγων ΤΒΜ

κατά την ενεργοποίηση του ρήγµατος

• ∆ιαστασιολόγηση της τελικής επένδυσης από

προκατασκευασµένα στοιχεία και αντίστοιχοι έλεγχοι επάρκειας

• Έλεγχος δυναµικού περιτυπώµατος σηράγγων ΤΒΜ

Εργοδότης

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Έργο Μετρό 

Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά. Οριστική

Μελέτη ΤΒΜ περιοχής ενεργού ρήγµατος Πυλαίας –

Πανοράµατος Θεσσαλονίκης
Ελλάδα

Έργο

Οριστικές Μελέτες (ΟΜ) και Μελέτες Εφαρµογής (ΜΕ) διαστασιολόγησης µόνιµης επένδυσης προκατασκευασµένων στοιχείων σήραγγας

ΤΒΜ µονής τροχιάς στην περιοχή του πιθανώς ενεργού ρήγµατος Πυλαίας – Πανοράµατος Θεσσαλονίκης του έργου: “Μελέτη, Κατασκευή

και Λειτουργία της Επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά"

∆ιαστασιολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων στην περιοχή του ρήγµατος

Ειδικοί κοχλίες σύνδεσης δακτυλίων στην περιοχή του ρήγµατος Πυλαίας

Προοπτική απεικόνιση 3D ελαστοπλαστικού οµοιώµατος περιοχής ρήγµατος


