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Περίληψη 

Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση των εδαφικών 

μετακινήσεων σε αβαθείς σήραγγες αστικού περιβάλλοντος. Τελικός σκοπός της εργασίας 

είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν με δύο 

διαφορετικά αριθμητικά μοντέλα και ποιες παράμετροι επηρεάζουν κυρίως τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε σχέση με τα πρώτα 

μηχανήματα ασπίδας για τη διάνοιξη σηράγγων σε αστικές περιοχές και στη συνέχεια 

παρατίθενται κριτήρια επιλογής του κατάλληλου μηχανήματος ανάλογα με τις συνθήκες 

που επικρατούν στο περιβάλλον της εκσκαφής. Στη συνέχεια μελετήθηκαν και 

παρατίθενται αριθμητικά μοντέλα που ήδη έχουν προσομοιωθεί από την επιστημονική 

κοινότητα και αναλύθηκε και μια νέα προσέγγιση αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης 

σήραγγας με μηχανοποιημένη εκσκαφή, προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής , το 

ουραίο κενό μεταξύ ασπίδας μηχανήματος και εκσκαφής  και το υλικό πλήρωσης αυτού. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 48 αναλύσεις οι οποίες διέφεραν μεταξύ τους ως προς 

το δείκτη ευστάθειας μετώπου, το μέτρο ελαστικότητας και την πίεση υποστήριξης που 

ασκείται επί του μετώπου εκσκαφής. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάποιων 

ενδεικτικών αναλύσεων και γίνονται τρεις συγκρίσεις αυτών με διαφορετικό μέτρο 

ελαστικότητας, με διαφορετική πίεση υποστήριξης επί του μετώπου και τέλος με 

διαφορετική ποιότητα του γεωυλικού. Από τις συγκρίσεις εξάγονται τα αντίστοιχα 

διαγράμματα και διερευνάται πόσο επηρεάζουν αυτές οι παράμετροι τα μεγέθη των 

εδαφικών μετακινήσεων. Έπειτα πραγματοποιείται συσχέτιση των αποτελεσμάτων των 

αναλύσεων μέσω συντελεστών συσχέτισης που περιλαμβάνουν τη πίεση υποστήριξης 

μετώπου, το δείκτη ευστάθειας μετώπου και το μέτρο ελαστικότητας. Οι συσχετίσεις που 

προκύπτουν για τα μεγέθη των εδαφικών μετακινήσεων κατά τους διάφορους άξονες 

χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές. 

Στα τελευταία κεφάλαια γίνεται η περιγραφή ενός αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης 

σήραγγας που όπως αναφέρθηκε διαφέρει από τα συμβατικά μοντέλα καθώς λαμβάνει 

υπόψη του και το μηχάνημα της εκσκαφής προσομοιώνοντας το με πεπερασμένα στοιχεία 

καθώς επίσης και το κενό που δημιουργείται μεταξύ εκσκαφής και ασπίδας μηχανήματος 

και του υλικού πλήρωσης αυτού. Παρουσιάζονται επίσης τα αποτελέσματα ενδεικτικών 

αναλύσεων και διερευνάται πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα των εδαφικών 

μετακινήσεων από το εύρος του διαμορφωμένου κενού καθώς επίσης και από το αν 

λαμβάνουμε υπόψη στις αναλύσεις το βάρος του μηχανήματος και το grout. Έτσι 

κατασκευάζονται τα ανάλογα διαγράμματα και εξάγονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα τα 

οποία συνοψίζονται στο τελευταίο κεφάλαιο. 





 

 

Abstract 

Abstract 

This thesis deals with the investigation of soil movements in shallow tunnels in urban 

environments. The ultimate aim of this work is to compare the results of analyzes performed 

with two different numerical models and which parameters mainly affect the results of 

analyzes. 

A brief historical review about the first shield tunneling machines used in urban areas and 

the selection criteria about the suitable excavation machine are described in the first 

chapters of this thesis. Then, some numerical models that are already simulated by the 

scientific community are presented and a new numerical simulation of mechanized 

tunneling is presented. The simulation includes also the simulation of the excavation 

machine, the tail void and the grout. 

Then 48 analyzes were carried out which differed to the stability factor, the elastic modulus 

and the pressure on the face of the tunnel excavation. We present the results of some 

indicative analyzes and we made three comparisons of these analyzes which differ to the 

elastic modulus, to the face pressure and to the quality of geomaterials. We exported some 

diagrams and investigated how these parameters affect the soil movements. Then a 

correlation of the analysis results is performed through correlation’s factors involving face 

pressure, the stability factor and the modulus of elasticity. The correlations which were 

obtained are quite satisfactory. 

In the final chapters, a description of a numerical simulation model tunnel as reported was 

presented which differs from conventional models because is involved the simulation of the 

excavation machine which is simulated by finite elements. The gap created between 

excavation and shield machine and the grouting are also simulated. The results of these 

analyzes are presented and an investigation was made about how these results of soil 

movements are affected due to the different simulation of the model, the simulated tail void 

and the grouting. New diagrams were designed and conclusions are summarized in the last 

chapter. 
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  –Εισαγωγή Κεφάλαιο 1
 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1
 

Οι άνθρωποι εδώ και περίπου 5000 χρόνια, στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν κάποια 

φυσικά εμπόδια και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους άρχισαν να κατασκευάζουν 

σήραγγες. Οι λόγοι για τους οποίους εκσκάπτονται σήραγγες είναι πολλοί και διάφοροι. Για 

παράδειγμα συμβάλλουν στην προστασία υλικών αγαθών, αποτέλεσαν μυστικά περάσματα 

σε απαγορευμένες περιοχές και βελτιώνουν τις κυκλοφοριακές συνθήκες ενός τόπου.  

Οι μηχανικοί αρκετά σύντομα κατάφεραν να υποστηρίξουν ακόμα και τις περιοχές με 

εδαφικούς σχηματισμούς χαμηλής ποιότητας βάζοντας ξύλινες επενδύσεις και αργότερα 

επένδυση από πλινθοδομή. Αυτή η μέθοδος ήταν κατάλληλη ακόμα και για εδάφη με 

υψηλή περατότητα. Το 1806 η κατάσταση άλλαξε, όταν ο Sir Marc Isambard Brunel, 

βρετανός μηχανικός ,εφηύρε και στη συνέχεια κατοχύρωσε την αρχή της ασπίδας στη 

διάνοιξη σηράγγων στο Λονδίνο. Σκοπός ήταν η κατασκευή μιας υπόγειας  διάβασης ,κάτω 

από το ποταμό Νέβα στο St Petersburg που θα ήταν προσβάσιμη ακόμα και το χειμώνα 

καθώς η γέφυρα που είχε κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό , κάθε χρόνο είχε σοβαρές 

ζημιές λόγω του πάγου της λίμνης Ladoga. Η κατασκευή της σήραγγας ήταν μια 

πρωτοπορία για την εποχή, σαν αντιπρόταση για τη κατασκευή μιας κρεμαστής γέφυρας 

που είχε ήδη προταθεί. 

 

Εικόνα 1.1 Ασπίδα του Brunel,1806[24] 
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Η αρχική θεώρηση της εκσκαφής με χρήση ασπίδας χαρακτηριζόταν από μια σειρά από 

κελία που μέσα εργαζόταν ανεξάρτητα κάθε εργάτης με ασφάλεια. Σε μία πρώτη 

προσέγγιση, τα κελία ήταν συνδεδεμένα με την ασπίδα και όλη η κατασκευή κινούταν προς 

τα εμπρός με τη βοήθεια υδραυλικών κυλίνδρων. Σε μια άλλη προσέγγιση  τα κελία αυτά 

ήταν ανεξάρτητα από την ασπίδα .  Σήμερα όλα τα μηχανήματα με ασπίδες χρησιμοποιούν 

τη πρώτη προσέγγιση. Το 1818 o Brunel  χρησιμοποίησε ακόμα και κοχλία που αποτελεί τον 

προκάτοχο των μηχανημάτων εκσκαφής με εξισορρόπηση εδαφικής πίεσης . 

 

 

Εικόνα 1.2 Κοχλίας Brunel,1818[24] 

Όλες αυτές οι ιδέες του Brunel, το 1825, τέθηκαν σε εφαρμογή στο Λονδίνο για τη 

κατασκευή σηράγγων στο Τάμεση. Η ασπίδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ορθογώνια και 

αποτελούνταν από 12 παρακείμενα πλαίσια τα καθένα από τα οποία χωριζόταν σε 3 

θαλάμους. Κάθε εργάτης εργαζόταν σε καθένα από αυτούς τους θαλάμους , συνολικά 

δηλαδή εργαζόντουσαν 36 άνθρωποι. Το πλαίσιο εξολοκλήρου υποστηρίχτηκε από 

επένδυση από τοιχοποιία η οποία κατασκευαζόταν από πίσω από την  εκσκαφή. Το 

παραπάνω έργο ξεκίνησε το 1825 και με πολλές δυσκολίες ολοκληρώθηκε το 1843 . Στη 

διάρκεια της κατασκευής παρατηρήθηκαν περισσότερες από 5 σοβαρές εισροές υδάτων με 

αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο θάλαμος. Ενδιαφέρον είναι ότι μετά τη πρώτη μεγάλη 

εισροή οι εργασίες σταμάτησαν και το 1828 έγινε η πρώτη πρόταση για χρήση πεπιεσμένου 

αέρα από τον μηχανικό Callodan, πρόταση η οποία απορρίφτηκε από το Brunel .  

Εν έτει  1869, ο μηχανικός James Henry Greathead χρησιμοποίησε πρώτη φορά κυκλική 

διατομή και για πρώτη πάλι φορά χρησιμοποιήθηκε κυκλική επένδυση από χυτοσίδηρο. Η 

κατασκευή μιας σήραγγας μήκους 402 μέτρων και διαμέτρου 2,18 μέτρων  ολοκληρώθηκε 

χωρίς μεγάλα προβλήματα καθώς η σήραγγα διανοιγόταν σε σχηματισμό με άργιλο και δεν 

υπήρχαν εισροές υδάτων. Η νέα ασπίδα του Greathead αποτέλεσε το πρότυπο για τα 

επόμενα σχέδια ασπίδων και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές κατασκευές όπως για 

παράδειγμα στη σήραγγα του Rotherhithe (1904-1908) που συνδέει το Rotherhithe με το 

Ratcliffe . 
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Εικόνα 1.3 Η ασπίδα που χρησιμοποιήθηκε στις σήραγγες του Τάμεση,1825/43[24] 

Στη συνέχεια το πρόβλημα ελέγχου εισροής υδάτων  σε χαλαρά εδάφη επιλύθηκε για 

πρώτη φορά από το ναύαρχο Sir Thomas Cochrane με χρήση πεπιεσμένου αέρα . Η πρώτη 

χρήση πεπιεσμένου αέρα έγινε σχεδόν ταυτόχρονα στη Ευρώπη, στην Αμβέρσα το 1879 και 

το 1880 αντίστοιχα στη Νέα Υόρκη  σε σήραγγες που ωστόσο δεν είχαν χρησιμοποιηθεί 

ασπίδες . 

 

Εικόνα 1.4 Πλημμύρα κάτω από το Τάμεση,12/1/1828[24] 
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Το 1886, ο Greathead για πρώτη φορά επιτυγχάνει τη χρήση ασπίδας σε συνδυασμό με 

διάταξη πεπιεσμένου αέρα κατά τη κατασκευή του μετρό του Λονδίνου. Η χρήση 

πεπιεσμένου αέρα απλοποίησε πολύ τη διάνοιξη της σήραγγας σε υδροφόρα εδάφη . Από 

τις αρχές  λοιπόν του 20ου αιώνα έχουμε τη συστηματική χρήση μηχανημάτων με ασπίδα 

τύπου Greathead και χρήση πεπεισμένου αέρα για τη διάνοιξη σηράγγων  σε όλο τον 

κόσμο. 

Αύτη η εφεύρεση του Brunel οδήγησε στην μηχανική εκσκαφή σηράγγων και άφησε πίσω 

της τη συμβατική εκσκαφή. Οι βρετανοί John Dickinson Brunton και George Brunton ήταν οι 

πρώτοι που το 1876 έθεσαν τις βάσεις για τη μηχανική όρυξη σηράγγων. Η ασπίδα είχε μια 

ημισφαιρική  περιστρεφόμενη κοπτική κεφαλή αποτελούμενη από μεμονωμένες πλάκες. Το 

εκσκαφθέν υλικό διοχετευόταν σε κάδους που ‘ήταν τοποθετημένοι ακτινικά στη κοπτική 

κεφαλή. Στη συνέχεια το εκσκαφθέν υλικό διοχετευόταν  σε έναν ιμάντα μεταφοράς που το 

διοχέτευε εκτός ασπίδας. Η κοπτική κεφαλή κινούνταν με τη βοήθεια 6 υδραυλικών 

κυλίνδρων τοποθετημένοι σε έναν δακτύλιο στη κοπτική κεφαλή. Η διάταξη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε και στη κατασκευή του υπόγειου σιδηρόδρομου του Κιέβου . 

 

Εικόνα 1.5 Aσπίδα Greathead,1904-1908[24] 

 

Ένας πιο εξελιγμένος σχεδιασμός  μηχανήματος με ασπίδα έγινε από τον μηχανικό J.Price 

το 1896. Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο το 1897. 

Ήταν το πρώτο μηχάνημα που έκανε χρήση περιστρεφόμενης  κεφαλής . Η κοπτική κεφαλή 

αποτελούνταν από τέσσερις βραχίονες οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι περιμετρικά αυτής 

όπου πάνω σε αυτούς εφαρμόζονταν τα κοπτικά και εκσκαπτικά εργαλεία. Η κοπτική 

κεφαλή επίσης ήταν εφοδιασμένη με κάδους που μαζευόταν το εκσκαφθέν υλικό και στη 

συνέχεια διοχετευόταν στα φορτηγά που το μετέφεραν εκτός κατασκευής και ήταν 

ηλεκτροκίνητη . 
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Σε εδάφη με υψηλή περατότητα το μέτωπο είναι δύσκολο να υποστηριχτεί με χρήση 

πεπιεσμένου αέρα. Γι’αυτό το λόγο ο Greathead σχεδίασε το 1874 ένα μηχάνημα με ασπίδα 

με χρήση ρευστού  αντί πεπιεσμένου αέρα για την υποστήριξη του μετώπου με σκοπό να 

αποφύγει  τα μειονεκτήματα της χρήσης πεπιεσμένου αέρα σε τέτοια εδάφη. Το εκσκαφθέν 

υλικό αναμειγνυόταν με ένα υγρό και απομακρυνόταν από το μέτωπο με τη μορφή 

πολφού. 

 

 

Εικόνα 1.6 Κοπτική κεφαλή 

 

 

Εικόνα 1.7 Μηχάνημα ασπίδας,1876[24] 

 

 

Εν έτει τώρα 1896, ο Haag σχεδίασε το πρώτο μηχάνημα ασπίδας με χρήση ρευστού για 

υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής στη Γερμανία . Το μηχάνημα αποτελούταν από ένα 

θάλαμο εκσκαφής γεμάτο υγρό υπό πίεση . Αυτή η ιδέα μηχανήματος με πολφό δεν είχε 

δοκιμαστεί με επιτυχία μέχρι το 1959 που ο Elmer C. Gardner χρησιμοποίησε αυτή τη 

διάταξη μηχανήματος για τη κατασκευή μια σήραγγας αποχέτευσης διαμέτρου 3,35 

μέτρων. Το 1960 ο Schneidereit με τη σειρά του εισήγαγε την ιδέα μηχανήματος με χρήση 

πολφού από μπεντονίτη. Ο Η.Lorenz θεωρείται ο εκφραστής της ιδέας  χρήσης αιωρήματος 

μπεντονίτη για την υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής. Η πρώτη χρήση μηχανήματος Slurry 

με διάμετρο 3,1 μέτρα έγινε στην Ιαπωνία το 1967. Στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκε από 

τους Wayss & Freytag  AG το πρώτο μηχάνημα Slurry το 1974 . 

Η ανάπτυξη της ιδέας χρήσης εδαφικής πίεσης για την υποστήριξη του μετώπου εκσκαφής 

αναπτύχθηκε πολύ αργότερα με πρόδρομο το ατέρμονα κοχλία που είχε αναπτύξει ο 

Brunel. To 1963 αναπτύχθηκε ο πρώτος σχεδιασμός με χρήση εδαφικής πίεσης από την 

ιαπωνική εταιρία Sato Kogyo Company Ltd που ήθελε να αναπτύξει μία μέθοδο εκσκαφής 

για μαλακά και περατά εδάφη. Η εμφάνιση των μηχανημάτων ΕΡΒ ήταν μια έκπληξη για τη 

κοινότητα της μηχανικής όρυξης σηράγγων καθώς ήδη εκείνη την εποχή είχαμε χρήση 

μηχανημάτων στην Ιαπωνία τόσο με πεπιεσμένο αέρα όσο και μπεντονιτικού πολφού. Οι 

λόγοι κυρίως για τους οποίους αναπτύχτηκε αυτό το νέο μηχάνημα ήταν περιβαλλοντικοί, 

που σχετίζονται κυρίως με τα υπόγεια ύδατα και την ατμοσφαιρική ρύπανση και λόγοι που 

αφορούσαν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων. Αύτη η διαδρομή 

από τις πρώτες αρχές  κατασκευής ασπίδων μέχρι τα σημερινά εξελιγμένα μηχανήματα 

διάνοιξης σηράγγων ήταν αρκετά επίπονη και πολλές φορές επικίνδυνη. 
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Εικόνα 1.8 Μηχάνημα Slurry,1874[24] 

 

Εικόνα 1.9 Μηχάνημα πολφού του Haag,1896[24] 

 

 

Εικόνα 1.10 EPB μηχάνημα,1963[24] 
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 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.2

 Ασπίδα εκσκαφής 1.2.1

Ασπίδα εκσκαφής είναι γενικά μία κυλινδρική χαλύβδινη κατασκευή που τοποθετείται κατά 

μήκος του άξονα της εκσκαφής της σήραγγας καθώς το υλικό εκσκάπτεται. Η ασπίδα 

υποστηρίζει την εκσκαφή μέχρι να τοποθετηθεί η τελική επένδυση , εξισορροπεί τη πίεση 

από το περιβάλλοντα υλικό και αποτρέπει την εισροή υπόγειων υδάτων . 

 

 

Εικόνα 1.11 Μεθοδοι υποστήριξης μετώπου[24] 

 Μέθοδοι υποστήριξης μετώπου 1.2.2

Όσο τα τοιχώματα της σήραγγας υποστηρίζονται από την ασπίδα , επιπλέον μέτρα 

λαμβάνονται  για την υποστήριξη του μετώπου αυτής που εξαρτώνται από τον τύπο του 

εδάφους και τη περατότητα αυτού. Οι βασικές μέθοδοι υποστήριξης του μετώπου της 

σήραγγας είναι πέντε. Αυτές είναι η συμβατική υποστήριξη, η μηχανική υποστήριξη, η 

χρήση πεπιεσμένου αέρα, η χρήση πολφού και η εξισορρόπηση μέσω εδαφικής πίεσης. 

Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να θεωρηθούν πως είναι και ο βασικός λόγος που πλεονεκτούν 

τα μηχανήματα ασπίδας στην διάνοιξη σηράγγων. Με τους παραπάνω τρόπους κατά τη 

κατασκευή μιας σήραγγας παρέχεται άμεση υποστήριξη του εδάφους καθώς αυτό 

εκσκάπτεται και σαν αποτέλεσμα έχουμε την αποφυγή εμφάνισης μετακινήσεων στην 

επιφάνεια αυτού. Σημαντική παράμετρος στην επιλογή μηχανήματος με ασπίδα είναι η 

μέθοδος εκσκαφής. Η πιο απλή μέθοδος είναι η συμβατική μέθοδος εκσκαφής, η οποία 

χρησιμοποιείται πια σ ειδικές περιπτώσεις γεωλογικών συνθηκών. 
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 Μεταφορά εκσκαπτόμενου υλικού 1.2.3

Σχετικά με τη μεταφορά του εκσκαφθέντος υλικού απαιτούνται  εξελιγμένα συστήματα που 

μεταφέρουν το υλικό από το εσωτερικό της σήραγγας στην επιφάνεια. Το σύστημα 

μεταφοράς εξαρτάται τόσο από τις γεωλογικές συνθήκες όσο και από τη μέθοδο 

υποστήριξης του μετώπου. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι μεταφοράς υλικού τη σημερινή 

εποχή που μπορούν να ενταχθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες ,οι οποίες είναι η ξηρή 

μεταφορά(dry transport), η μεταφορά με χρήση ρευστού(fluid transport) και η υδραυλική 

μεταφορά υψηλής πυκνότητας(high density solid pumping). Η μεταφορά του γεωυλικού 

κατά μήκος της σήραγγας γίνεται με τη βοήθεια υδραυλικού συστήματος σωληνώσεων, με 

χρήση μεταφορικής ταινίας ή με σιδηροδρομικά συστήματα μεταφοράς και βαγονέτα. 

 

 

Εικόνα 1.12 Μέθοδοι μεταφοράς εκσκαφθέντος υλικού[24] 

 Προώθηση μηχανήματος (jacks) 1.2.4

Όσο λοιπόν προχωράει η εκσκαφή της σήραγγας, ακολουθεί και η ασπίδα που κινείται προς 

το μέτωπο εκσκαφής με σκοπό να προστατέψει από ενδεχόμενη κατάρρευση της οροφής 

και των τοιχωμάτων της σήραγγας πριν τη τοποθέτηση της μόνιμης επένδυσης. Η κίνηση 

γίνεται μέσω υδραυλικών εμβόλων που ωθούνται μέσω της προσωρινής υποστήριξης ή 

μέσω των τοιχωμάτων όταν πρόκειται για πολύ καλή βραχόμαζα. Η προσωρινή επένδυση 

της σήραγγας γίνεται με χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων (segments) που ποικίλλουν 

ως προς το υλικό τους, τη δομή τους, το σχήμα τους, τον τρόπο σφράγισης τους και τη 

μέθοδο τοποθέτησης τους . 

 Εγκατάσταση τελικής επένδυσης 1.2.5

Στη συνέχεια η τελική επένδυση τοποθετείται αφότου η ασπίδα προωθηθεί και ο δακτύλιος 

σκυροδέματος  ανυψώνεται στο οπίσθιο τμήμα αυτής μέσω συστήματος ανύψωσης.  Οι 

δακτύλιοι από σκυρόδεμα συναρμολογούνται και διαμορφώνουν τη τελική μορφή της 
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διατομής της σήραγγας. Οι δακτύλιοι εισάγονται στη σήραγγα μέσω φρεάτων 

προσπελάσεως και αποτελούνται από μικρότερα τμήματα. Η διάμετρος της σήραγγας είναι 

μεγαλύτερη της διαμέτρου της τελικής επένδυσης με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

διάκενο μεταξύ τελικής επένδυσης και περιβάλλοντος γεωυλικού. Οι διαστάσεις αυτού του 

ουραίου κενού δεν είναι αμελητέες και προκαλεί επιφανειακές μετακινήσεις που ωθούν το 

έδαφος να καταλάβει το κενό αυτό. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης αυτών των 

μετακινήσεων είναι η συνεχής εισπίεση ενέματος είτε μέσω προϋπάρχουσων οπών επί των 

δακτυλίων , είτε μέσω σωληνώσεων που βρίσκονται στο πίσω μέρος της ασπίδας. 

 

 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1.3
Σήραγγες σε αστικά περιβάλλοντα κατασκευάζονται εδώ και πολλά χρόνια. Οι γρήγοροι 

ρυθμοί ζωής των πόλεων και γενικά ο μεγάλος φόρτος κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά 

κέντρα καθιστούν αναγκαία κατασκευαστικά έργα τις σήραγγες καθώς έτσι διευκολύνεται η 

ανθρώπινη ζωή. Συνήθως κατασκευάζονται για τη δημιουργία υπόγειων αστικών μέσων 

μαζικής μεταφοράς όπως το Μετρό ή και άλλα έργα όπως υδραυλικά και αποστράγγισης. 

Ένας βασικός κίνδυνος που ελλοχεύει κατά τη διάνοιξη μιας σήραγγας, ανεξαρτήτου 

περιβάλλοντος είναι η μεταβλητότητα του εδάφους. Αυτή η διαφορετικότητα στο τύπο των 

εδαφών μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη διάνοιξη, ωστόσο δεν είναι ο 

μόνος κίνδυνος όταν μιλάμε για σήραγγες σε αστικό περιβάλλον. Τέτοιοι κίνδυνοι 

σχετίζονται με φυσικά εμπόδια που μπορεί να συναντηθούν, με διατάραξη του 

περιβάλλοντος λόγω της διάνοιξης, με αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εμπόδια και φυσικά 

κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μετακίνηση της επιφάνειας του εδάφους. 

 

 

Εικόνα 1.13 Μονάδα επεξεργασίας πολφού μπεντονίτη STM[4] 

 

Η κατασκευή σηράγγων σε αστικές περιοχές γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Σε πολλές 

πόλεις υπάρχει ένα υπόγειο δίκτυο σηράγγων που συντελούσε σε παλαιότερες εποχές στην 

εύκολη διαφυγή του κόσμου σε περίπτωση πολέμου ή βομβαρδισμών , υπάρχουν υπόγειες 

στοές, σήραγγες για τη διάβαση κάτω από ποταμούς και πολλά έργα που σχετίζονται με το 

υδρευτικό σύστημα κάθε πόλης. Τέτοιες σήραγγες υπάρχουν σε βάθος έως και 40 μέτρων. 
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Ακόμα υπάρχουν βαθιές θεμελιώσεις και πολλές υπόγειες δομές και πολλές φορές το 

υπέδαφος έχει υψηλά επίπεδα μόλυνσης λόγω αυτών των παλιών υφιστάμενων 

κατασκευών. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην φυσική παρεμπόδιση της χάραξης του 

εδάφους, στην πιθανή εισροή υδάτων και στη διατάραξη της φύσης του εδάφους. Ακόμα οι 

γεωτρήσεις σε ένα αστικό περιβάλλον για να εντοπιστούν πιθανοί κακοί σχηματισμοί είναι 

πολύ δύσκολο να λάβουν χώρα και επίσης σε μεγάλα αστικά κέντρα με ιστορία είναι πολύ 

πιθανό να συναντηθούν και ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά λοιπόν 

συντελούν στη παρουσία κινδύνων κατά την άμεση διάνοιξη μιας νέας σήραγγας λόγω της 

μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με τη κατασκευή και στην ανάγκη για μια όσο το δυνατό πιο 

άρτια γεωτεχνική μελέτη. 

Στη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον πολύ σημαντικός είναι και ο περιορισμός των 

εδαφικών μετακινήσεων λόγω των υφιστάμενων κτιρίων πάνω από την επιφάνεια. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη κατάλληλη επιλογή μηχανήματος. Κατασκευές με κοντές θεμελιώσεις, 

γέφυρες, σιδηροδρομικά δίκτυα, αυτοκινητόδρομοι και πεζοδρόμια, αποχετευτικά 

συστήματα και ήδη υπάρχουσες υπόγειες κατασκευές είναι κάποιες δομές που 

επηρεάζονται άμεσα από τις εδαφικές μετακινήσεις. Ο θόρυβος και οι κραδασμοί κατά τη 

κατασκευή αποτελούν αρνητικούς παράγοντες και επηρεάζουν το περιβάλλον.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Οι εξελίξεις στην εξόρυξη των σηράγγων χαρακτηρίζονται από μια αυξημένη τάση προς 

πλήρως μηχανοποιημένη διάνοιξη αυτών με κατάλληλα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων , 

τα ΤΒΜs. Αυτά χωρίζονται σε μηχανήματα για βραχώδη γεωυλικά και σε μηχανήματα για 

εδαφικά γεωυλικά. Η δημιουργία ειδικών διατάξεων όπως η άσκηση πίεσης στο μέτωπο της 

εκσκαφής με πολφό μπεντονίτη καθώς και η επιτυχής αξιοποίηση των δίσκων κοπής για την 

αφαίρεση μεγάλων χαλικιών και κομματιών βράχου  έχουν οδηγήσει σε μία σημαντική 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους  και καθιστούν τα συστήματα αυτά ελκυστικά και 

από οικονομικής απόψεως. Η αυξανόμενη εφαρμογή των μηχανημάτων αυτών  καθώς 

επίσης και η συνεχής βελτίωση των τεχνικών εξόρυξης που χρησιμοποιούν έχουν οδηγήσει 

στη δημιουργία μηχανημάτων τα  οποία  έχουν την ικανότητα να διεισδύουν σε εξαιρετικά 

ετερογενές υπέδαφος, που είναι αντίστοιχα ένα μίγμα από διαφορετικής ποιότητας σε 

αντοχή και παραμορφωσιμότητα εδαφών και βράχων. 

Οι εξελίξεις και η πρόοδος που σημειώθηκε στην πράξη έχουν οδηγήσει στη παραγωγή 

μηχανημάτων στα οποία τα τυπικά χαρακτηριστικά των δύο τεχνικών διάνοιξης τόσο σε 

βράχο όσο και σε έδαφος  έχουν ενσωματωθεί σε μια ενιαία μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο 

έχει δημιουργηθεί η δυνατότητα μηχανοποιημένης εξόρυξης σηράγγων  για ολόκληρο το 

φάσμα γεωτεχνικών συνθηκών. Οι αναμενόμενες γεωτεχνικές συνθήκες σε συνδυασμό με 

την κλίση των στρωμάτων του υπεδάφους  αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την 

επιλογή της μεθόδου εξόρυξης . Λαμβάνοντας υπόψη τη διατομή της σήραγγας  το μήκος 

της και τις γεωτεχνικές συνθήκες και φυσικά την τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μπορεί να διαμορφωθεί μέσα από κατάλληλες διατάξεις το καταλληλότερο μηχάνημα για 

την εκάστοτε περίπτωση εξόρυξης .  

Κατά την επιλογή του μηχανήματος , η περιβαλλοντική συμβατότητα της σήραγγας με τη 

μέθοδο εξόρυξης πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Η γνώση των γεωτεχνικών 

συνθηκών είναι η σημαντικότερη αρχή για  το σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου. Η 

αξιολόγηση του εδάφους γίνεται από ειδικούς χάρτες  και οδηγεί στην αρχική αναγνώριση 

των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών. Η ακρίβεια της περιγραφής των εδαφικών 

συνθηκών που επικρατούν  εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση αυτών προκαταρκτικών 

ερευνών. 

 

Εικόνα 2.1 Κοκκομετρικές καμπύλες για τις περιοχές εφαρμογής ΕPB και Slurry μηχανημάτων[23] 
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Εξαιρετικά μεταβλητές γεωλογικές συνθήκες απαιτούν πιο εντατική προκαταρκτική έρευνα. 

Ο σκοπός της γεωτεχνικής έρευνας πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή και 

σαφή παρουσίαση των εδαφικών συνθηκών που επικρατούν. Το υπέδαφος που 

εξορύσσεται  σε μεγάλο βαθμό, εξετάζεται μέσω  γεωτρήσεων και την απόκτηση 

δειγμάτων, μέσω εργαστηριακής στη συνέχεια εξερεύνησης αυτών , μέσω  δυναμικών 

δοκιμών  διείσδυσης, με πρεσσιόμετρα, με γεωφυσικές μεθόδους έρευνας, με δοκιμές 

έγχυσης και πιθανώς  διερευνητικές πιλοτικές σήραγγες. Μέσω αυτών των ερευνών και 

πάνω από όλα μέσα από τα δείγματα που ελήφθησαν λαμβάνονται οι χαρακτηριστικές 

τιμές και γίνονται οι επιπλέον αξιολογήσεις. 

Μια  ολοκληρωμένη  και ταυτόχρονα έγκυρη προκαταρκτική μελέτη  είναι η βάση για την 

επιλογή της μεθόδου διάνοιξης σηράγγων και του κατάλληλου μηχανήματος για αυτή. Οι 

βασικές γεωτεχνικές παραμέτρους για διάνοιξη σε στερεό βράχο είναι  η αντοχή του 

άρρηκτου βράχου, η αντοχή σε εφελκυσμό, η αντοχή σε διάτμηση, η ανισοτροπία, ο 

βαθμός αποσύνθεσης, οι καιρικές συνθήκες, οι ζώνες ρηγμάτων, η ορυκτολογία, η  

πετρογραφία, η ύπαρξη μετάλλων , η φέρουσα σκληρότητα , τα υπόγεια ύδατα και η χημική 

ανάλυση αυτού. Στα μαλακά εδάφη οι εδαφικές παράμετροι που μας ενδιαφέρουν είναι οι 

καμπύλες κατανομής κόκκων , η γωνία τριβής , η συνοχή , η αντοχή σε θλίψη , η αντοχή σε 

διάτμηση, ο όγκος των πόρων, η πλαστιμότητα, η διαπερατότητα, το υπόγειο νερό και η 

χημική του ανάλυση. Ακόμα κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν στο 

σχεδιασμό είναι η αρχική εντατική του κατάσταση, οι ζώνες ρηγμάτων, οι πιθανές αστοχίες 

που μπορεί να προκληθούν, η ύπαρξη καρστικών, η συμπεριφορά του υλικού στη διόγκωση 

η θερμοκρασία του ,τα αέρια που περιέχονται σε αυτό και η σεισμική του απόκριση. 

 

Εικόνα 2.2 Πεδία εφαρμογής μηχανήματος ΕΡΒ και Slurry[23] 

 

Από τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά που παρατίθενται και την αξιολόγηση αυτών μπορεί σε 

εξαιρετικά μεγάλο βαθμό να προβλεφθεί η σταθερότητα του εδάφους , η ευστάθεια του 

μετώπου , να ληφθούν μέτρα για την υποστήριξη αυτού  και να υπολογιστεί ακόμα και το 

χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την σταθεροποίηση του εδάφους κατά τη διάνοιξη . 

Μπορούν επίσης να προβλεφθούν πιθανές παραμορφώσεις και συγκλίσεις του εδάφους 

καθώς και η επίδραση της διάνοιξης στα υπόγεια ύδατα . 
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Ωστόσο η διάνοιξη μια σήραγγας στο υπέδαφος μπορεί να επηρεάσει τους οικισμούς για 

παράδειγμα που βρίσκονται από πάνω της ή σε κάποια ακτίνα από αυτή , να παρέμβει και 

να επηρεάσει τις συνθήκες των υπόγειων υδάτων , να μολύνει τα υπόγεια ύδατα και να 

θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων αλλάζοντας τα χημικά χαρακτηριστικά  του 

νερού. 

 

Εικόνα 2.3 Aρχες λειτουργίας EPB και Slurry μηχανημάτων[23] 

 Κατασκευαστικές μέθοδοι εξόρυξης σηράγγων 2.1
Υπάρχουν διάφορες  μέθοδοι κατασκευής και εξόρυξης σηράγγων .Μπορούν να χωριστούν 

σε καθολικές μεθόδους και σε μεθόδους microtunnelling .Ακόμα σε περίπτωση διάνοιξης 

σε σκληρό βράχο η φάση κοπής είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή της 

μεθόδου σε αντίθεση με το μαλακό έδαφος που προτεραιότητα δίδεται στη στήριξη και την 

εξασφάλιση της ευστάθειας του μετώπου .  

Η "μέθοδος εκτοξευμένου σκυροδέματος» είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος η οποία 

συνδυάζεται με διάφορες μεθόδους διάνοιξης σηράγγων . 

Ο όρος διάνοιξη με υποστήριξη στο μέτωπο περιλαμβάνει μέτρα τα οποία με τη 

συστηματική εφαρμογή τους οδηγούν στην ευστάθεια εκ των προτέρων του μετώπου 

εκσκαφής . Αυτά περιλαμβάνουν τη μέθοδο forepoling (δοκοί προπορείας), ράβδοι 

προπορείας , τσιμεντενέσεις ,  χαλύβδινα πλαίσια , χρήση ψυκτικών μέσων και χρήση 

αγκυρίων .Σε γενικές γραμμές, τα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων έχουν κυκλικό σχήμα 

σύμφωνα με τη λειτουργία τους είναι οι διατομές που προκύπτουν είναι κυκλικές και 

κατέχουν έτσι ένα δεδομένο σχήμα . Έχουν επίσης κατασκευαστεί και μηχανήματα που δεν 

έχουν κυκλική διατομή. 

Τα μηχανήματα κατασκευής σηράγγων  είναι, σε μεγάλο βαθμό, προσανατολισμένα προς 

τη διάμετρό τους. Αυτό ισχύει, πρώτα απ 'όλα για να προστατεύσει τα μηχανήματα αυτά . 

Σε περίπτωση διάνοιξης σήραγγας σε βράχο  είναι δυνατό να μην απαιτείται ασπίδα στο 

μηχάνημα .Η ασπίδα λειτουργεί ως μέσο προστασίας από ενδεχόμενη κατάρρευση των 

τοιχωμάτων και της οροφής της σήραγγας πριν την εγκατάσταση της τελικής επένδυσης. 

Παρόλα αυτά είναι απαραίτητη πολλές φορές και σε καλούς σχηματισμούς εδαφικούς 

καθώς προστατεύει από μικροκαταρρεύσεις και είναι ο συνδετικός κρίκος των εργασιών 

που πραγματοποιούνται στο μέτωπο και στο οπίσθιο τμήμα του μηχανήματος δίνοντας τη 

δυνατότητα για ταυτόχρονη πραγματοποίηση τους . 



 

Σελίδα | 14 
 

Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Μηχανήματα ολομέτωπης κοπής χωρίς ασπίδες 2.2
Τα μηχανήματα ολομέτωπης κοπής που απασχολούνται σε συμπαγή βράχο με μέτρια προς 

υψηλή σταθερότητα μετώπου εκσκαφής δε διαθέτουν ασπίδα .Είναι οικονομική εφαρμογή 

η οποία ωστόσο  μπορεί να επηρεάζεται έντονα και να περιορίζεται μέσα από το υψηλό 

κόστος φθοράς των κοπτικών εργαλείων. Αποτελούνται από μια περιστρεφόμενη κεφαλή 

κοπής, η οποία είναι εξοπλισμένα με κομμάτια δίσκους  και  πιέζεται ενάντια στο μέτωπο 

και αφαιρεί το βράχο. Με σκοπό την παροχή πίεσης επαφής στη κεφαλή του μηχανήματος , 

το μηχάνημα συγκρατείται ακτινικά  μέσα  από υδραυλικά κινητά έμβολα. Το μηχάνημα 

καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της διατομή και η συστηματική υποστήριξη είναι μια 

διαδικασία που συνήθως πραγματοποιείται πίσω από το μηχάνημα(10 έως 15 m και 

περισσότερο πίσω από το μέτωπο). Σε λιγότερο σταθερό βράχο και ιδιαίτερα σε 

ρωγματωμένες βραχόμαζες, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του μετώπου με 

χρήση εκτοξευμένου σκυροδέματος  πίσω από την κεφαλή κοπής . Στην περίπτωση 

διατομής διαμέτρους> 10 m, έχουμε τις λεγόμενες μηχανές επέκτασης . 

Κατά την εκσκαφή του μετώπου, τα μικρά κομμάτια του βράχου, που συνοδεύονται από 

μια ποσότητα σκόνης, αποτελούν τα παράγωγα της διάνοιξης . Για να αποφευχθούν αυτά 

είναι απαραίτητη η διαβροχή με νερό της κοπτικής κεφαλής, η απομάκρυνση της σκόνης 

πίσω από την ασπίδα με αποκονίωση . 

 

Εικόνα 2.4 TBM ανοιχτής λειτουργίας με gripper[24] 

 Μηχανήματα ολομέτωπης κοπής με ασπίδες  2.3
Σε συμπαγή βράχο με χαμηλή σταθερότητα ή εύθρυπτα πετρώματα, τα μηχανήματα 

ολομέτωπης κοπής είναι εξοπλισμένα με ένα κλειστό σύστημα με ασπίδα. Στην περίπτωση 

αυτή, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η υποστήριξη μέσω της ουραίας ασπίδας που το 

ίδιο το μηχάνημα υποστηρίζει .Τα  μηχανήματα με ασπίδα χρησιμοποιούνται στα χαλαρά 

εδάφη με ή χωρίς υπόγεια ύδατα, στην περίπτωση η οποία γενικά το υπέδαφος γύρω το 

μέτωπο πρέπει να υποστηριχθεί. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα από αυτά τα μηχανήματα 

είναι το είδος της υποστήριξης του μετώπου .Εάν το μέτωπο  είναι σταθερό, π.χ. σε 

αργιλώδη εδάφη, έχουμε ασπίδα με ανοιχτή λειτουργία , Η κοπτική κεφαλή είναι 

εξοπλισμένη με εργαλεία ώστε να αφαιρεί το έδαφος και να το μεταφέρει μέσω 

μεταφορικών ιμάντων .Από την άλλη μπορεί να έχουμε και κλειστό σύστημα υποστήριξης 

του μετώπου .Η υποστήριξη του πραγματοποιείται μέσω μία σχεδόν κλειστής κεφαλής 

κοπής. Το εξορυχθέν  έδαφος περνά μέσα από σχισμές, το πλάτος ανοίγματος των οποίων 

είναι μεταβλητό, μεταξύ των ακτινών και των πλακών που διατάσσονται στο μέτωπο και  

απομακρύνεται μέσω μεταφορέα με ιμάντες, αλυσίδες με ξύστρα . Μέσω της συνεχούς 

επαφής του τροχού κοπής με το μέτωπο, απαιτούνται υψηλές ροπές. 
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Εικόνα 2.5 TBM διπλής ασπίδας 

 

Εικόνα 2.6 ΤΒΜ μονής ασπίδας,ολομετωπη 
εκσκαφή[24] 

 Χρήση πεπιεσμένου αέρα 2.4
Αν υπάρχουν υπόγεια νερά, θα πρέπει μεγάλο μέρος της σήραγγας να υποβάλλεται σε 

πεπιεσμένο αέρα ή το μηχάνημα να  είναι εφοδιασμένο με ένα διάφραγμα, έτσι ώστε μόνο 

ο θάλαμος εργασίας να είναι υπό πίεση .Η στήριξη που υλοποιείται από την εφαρμογή 

πεπιεσμένου αέρα δρα άμεσα. Μέσω κατάλληλων μέτρων, είναι επίσης δυνατόν να 

αποφεύγεται η συσσώρευση του συμπιεσμένου αέρα, π.χ. όταν μέσα σε άμμο έχουμε 

φακούς με νερό. 

 

Εικόνα 2.7 Αρχή χρήσης πεπιεσμένου αέρα[24] 

 Χρήση πεπιεσμένου ρευστού 2.5
Στην περίπτωση αυτών των μηχανών, το μέτωπο υποστηρίζεται από ένα υγρό που είναι υπό 

πίεση. Ανάλογα με την διαπερατότητα του υπεδάφους εξαρτάται η καταλληλότητα της 

μεθόδου αυτής .Η πυκνότητα επίσης του υγρού και το ιξώδες του ανάλογα με το έδαφος 

που επικρατεί μπορεί να ποικίλει. Ο μπεντονίτης εναιωρήματος έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Ο θάλαμος εργασίας είναι κλειστός στη σήραγγα από ένα 

διάφραγμα. Η απαιτούμενη πίεση για τη στήριξη στο μέτωπο μπορεί να ρυθμίζεται με 

μεγάλη ακρίβεια είτε μέσω αντλιών τροφοδοσίας. Για την υποστήριξη απαιτούνται και οι 

αντίστοιχοι υπολογισμοί της πίεσης. Το εδαφικό υλικό απομακρύνεται από  μία κεφαλή 

κοπής εξοπλισμένη με διάφορα εργαλεία όπως  και παραπάνω . Η υποστήριξη με  υγρό 

(μπεντονίτης, πολυμερές) σχηματίζει μία ελαφρώς διαπερατή από αέρα μεμβράνη στο 

μέτωπο, της οποίας η διάρκεια ζωής είναι περιορισμένη. Αυτή η μεμβράνη διευκολύνει την 

υποστήριξη του μετώπου  μέσω του πεπιεσμένου αέρα και πρέπει να ανανεωθεί εάν 

παραστεί ανάγκη. 
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Εικόνα 2.8 Αρχή χρήσης πεπιεσμένου υγρού[24] 

 Με εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης 2.6
Το μέτωπο υποστηρίζεται από ένα πολφό γης, το οποίο σχηματίζεται από το υπάρχον 

εκσκαπτόμενο υλικόί. Βασίζεται στην περιστροφή της κοπτικής κεφαλής και οποία ωθείται 

με έμβολα στο οπίσθιο τμήμα της ασπίδας. Το γεωυλικό εκσκάπτεται από το μέτωπο 

διαμέσου ανοιγμάτων επί της κεφαλής και αποθέτονται στο θάλαμο εκσκαφής .Αυτό 

λοιπόν το γεωυλικό είναι που αποτελεί το μέσο υποστήριξης του μετώπου .Το πόσο υλικό 

πρόκειται να απομακρυνθεί καθορίζεται από την επιθυμητή ασκούμενη πίεση στο μέτωπο. 

Ο χειριστής μπορεί να καθορίσει αν χρειάζεται αύξηση ή μείωση της πίεσης επί το μέτωπο 

μεταβάλλοντας το ρυθμό απομάκρυνσης του γεωυλικού μέσω του ατέρμονα κοχλία . Γενικά 

η μέτρηση της πίεσης στο μέτωπο είναι κρίσιμη καθώς αν δεν είναι σταθερή και 

ταλαντεύεται , αυτή της η μεταβλητότητα μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάρρευση 

του μετώπου εκσκαφής.  

 

Εικόνα 2.9 Αρχή χρήσης εδαφικού υλικού[24] 
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 Μηχανήματα εξισορρόπησης εδαφικής πίεσης (ΕΡΒs) 2.7
Για μαλακά συνεκτικά εδάφη τα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων με χρήση εδαφικής 

πίεσης στο μέτωπο είναι μια λύση που προτιμάται . Ονομάζονται έτσι γιατί μετατρέπουν το 

υλικό που εκσκάπτεται σε μέσο υποστήριξης και άσκησης πίεσης στο μέτωπο .Αυτό 

καθιστά δυνατή την εξισορρόπηση των συνθηκών πίεσης στο μέτωπο της σήραγγας, 

αποφεύγει την ανεξέλεγκτη εισροή του εδαφικού υλικού  στο μηχάνημα και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την ταχεία διάνοιξη της  σήραγγας. 

To πρώτο μηχάνημα ΕΡΒ κατασκευάστηκε το 1974 στο Τόκυο. H εξέλιξη αυτών των 

μηχανημάτων προήλθε από τις ασπίδες που δεν μπορούσαν να έχουν επαφή με το μέτωπο 

της εκσκαφής(blind shields) που χρησιμοποιούνταν σε συνεκτικά εδάφη με υψηλή 

πλαστιμότητα. Η εξέλιξη των μηχανημάτων αυτών έγκειται κυρίως στην εξέλιξη της 

μεταφοράς του υλικού που εκσκάπτεται. Δε γίνεται μηχανική εκσκαφή του εδάφους ,και 

αυτό ωθείται από ένα άνοιγμα μέσω κυλίνδρων που ωθούν το υλικό προς τα πίσω και 

ρυθμίζεται μέσω βαλβίδας. Η βαλβίδα αυτή μπορεί να ανοίξει και να αφαιρεθεί το 

εκσκαφθέν υλικό με το χέρι σε περίπτωση που η πλαστικότητα του εδάφους δεν είναι 

επαρκής. 

 

Εικόνα 2.10 ΕΡΒ με διπλό θάλαμο εκσκαφής[24] 

 Περιγραφή μεθόδου 2.7.1

Στη διάνοιξη σηράγγων με μηχανήματα ΕΡΒs , το μέτωπο εκσκαφής υποστηρίζεται μέσω 

πολφού που αποτελείται από το εδαφικό υλικό που εκσκάπτεται και έτσι επιτυγχάνεται η 

εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης. Η κοπτική κεφαλή του μηχανήματος προσβάλει το 

μέτωπο σε όλη της επιφάνεια του και όχι σημειακά , μέσω της περιστροφικής της κίνησης. 

Η κεφαλή κοπής ωθείται προς τα εμπρός μέσω υδραυλικών εμβόλων. Ο θάλαμος εκσκαφής 

τώρα διαχωρίζεται από το μέτωπο της σήραγγας μέσω ενός διαφράγματος πίεσης.  
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Το γεωυλικό εκσκάπτεται μέσω των εργαλείων κοπής που είναι προσαρμοσμένα πάνω στη 

κεφαλή κοπής , και μέσω ανοιγμάτων επί της περιστρεπτής κεφαλής κοπής , αποτίθεται 

μέσα στο θάλαμο εκσκαφής. Έπειτα το γεωυλικό απομακρύνεται από το θάλαμο εκσκαφής 

μέσω ενός ατέρμονα κοχλία. Όταν το υλικό πληρώσει το θάλαμο, ο ατέρμονας κοχλίας 

περιστρέφεται με συγκεκριμένο ρυθμό που ορίζεται είτε χειροκίνητα είτε μέσω λογισμικού, 

και το υλικό απομακρύνεται από το θάλαμο. Ο όγκος του υλικού που πρέπει να 

απομακρυνθεί εξαρτάται από το πόσο μεγάλη θα είναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί  στο 

μέτωπο της σήραγγας. Η πίεση αυτή μετράται από ειδικούς αισθητήρες που είναι 

τοποθετημένοι στο διάφραγμα(pressure wall) .  

 

Εικόνα 2.11 Σχηματική απεικόνιση μηχανήματος ΕΡΒ[12] 

 

 

 

Εικόνα 2.12 Κελί εδαφικής πίεσης (cell)[24] 
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O χειριστής του μηχανήματος μπορεί να καθορίσει αν χρειάζεται αύξηση ή μείωση της 

πίεσης υποστήριξης μεταβάλλοντας το ρυθμό απομάκρυνσης του γεωυλικού. Αν επιζητείται 

μεγαλύτερη πίεση επί του μετώπου , ο ρυθμός απομάκρυνσης  του υλικού μειώνεται και 

αντίστροφα. Η βασική αρχή λειτουργίας του μηχανήματος αυτού σε ότι αφορά την 

υποστήριξη του μετώπου και της απομάκρυνσης του γεωυλικού που εκσκάπτεται ,αποτελεί 

το βασικό λόγο που κάνει τη μέθοδο εξισορρόπησης εδαφικής πίεσης ΕΡΒ να ξεχωρίζει από 

τις άλλες. 

 Εδαφικές συνθήκες 2.7.2

H μέθοδος αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί σε μαλακά συνεκτικά εδάφη που μπορούσαν να 

γεμίζουν πλήρως το θάλαμο εκσκαφής. Οι απαιτήσεις σχετικά με την πλαστιμότητα του 

εδαφικού υλικού ήταν υψηλές , καθώς το έδαφος έπρεπε να σφραγίζει τον ατέρμονα 

κοχλία έναντι των πιέσεων των υπογείων υδάτων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας συντέλεσε 

ωστόσο στη επίτευξη ενός πιο ευρέος φάσματος εφαρμογής της μεθόδου. Η μέθοδος έγινε 

πιο ευπροσάρμοστη και μπορεί πια να εφαρμοστεί με ειδικές διατάξεις ακόμα και σε 

περισσότερο στιφρά και αδρομερή εδαφικά υλικά με μεγαλύτερη προφανώς απόδοση σε 

μαλακά , συνεκτικά εδάφη με χαμηλή υδατοπερατότητα. 

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το εκσκαφθέν υλικό ως μέσο υποστήριξης , πρέπει να 

είναι καλής πλαστιμότητας, όλκιμο, με χαμηλές εσωτερικές τριβές και χαμηλής 

υδατοπερατότητας. Λίγα είναι τα εδάφη που έχουν αυτές τις ιδιότητες εκ φύσεως , ενώ τα 

περισσότερα προκύπτουν ικανά να χρησιμοποιούν ως μέσο υποστήριξης μετά από 

επεξεργασία. Εδάφη μαλακά με καλή ολκιμότητα και συνεκτικότητα, εξασφαλίζουν μια 

πίεση υποστήριξης στο μέτωπο εκσκαφής που θα είναι ομοιόμορφη και μια μεταφορά του 

γεωυλικού μέσω του ατέρμονα κοχλία όσο το δυνατό συνεχόμενη. Ωστόσο το υλικό δε 

πρέπει να είναι και πάρα πολύ μαλακό, ώστε να μη δυσκολεύεται η μεταφορά του μέσω 

ιμάντων μεταφοράς ή μηχανημάτων. 

 

Εικόνα 2.13 Απεικόνιση ροής του εδαφικού υλικού στο θάλαμο εκσκαφής[24] 
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Ο πολφός εδαφικού υλικού που απομακρύνεται με πίεση  από το θάλαμο εκσκαφής μέσω 

του κοχλία, και εναποτίθεται εκτός σήραγγας υπό ατμοσφαιρική πίεση. Σημειώνεται ότι η 

πίεση που μετράται στο διάφραγμα είναι διαφορετική από τη πίεση που ασκείται στο 

μέτωπο. Ειδικότερα στη περιοχή γύρω από τον ατέρμονα κοχλία η πίεση που μετράται είναι 

αρκετά μικρότερη λόγω της διαφοράς δυναμικού που επικρατεί στο θάλαμο εκσκαφής. Για 

να μεταφερθεί το γεωυλικό από τον κοχλία σε ένα ιμάντα μεταφοράς χωρίς σφράγιση της 

πίεσης, θα πρέπει να πρόκειται για έδαφος με χαμηλή διαπερατότητα και επαρκή 

συνεκτικότητα με πρωταρχικό σκοπό να μην έχω ανεξέλεγκτη ροή υλικού. 

Σημαντικές παράμετροι του γεωυλικού που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η 

κοκκομετρία αυτού , η διαπερατότητα του, ο δείκτης ρευστοποίησης και ο δείκτης 

πλαστιμότητας. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να επηρεαστούν μέσω της προσθήκης 

νερού, της προσθήκης αιωρήματος μπεντονίτη ή αργίλου ή άλλου πολυμερούς και της 

προσθήκης αφρού. 

 

Εικόνα 2.14 Λάσπη που παράγεται από μηχάνημα ΕΡΒ, Taipei Metro, 1992[24] 

 Καταστάσεις λειτουργίας 2.7.3

Σημαντικό πλεονέκτημα των μηχανημάτων ΕΡΒs είναι η μεγάλη ευελιξία τους σχετικά με τη 

λειτουργία τους . Επικρατούν λοιπόν τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας που 

παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: η ανοικτή κατάσταση λειτουργίας, η υπό πίεση 

κατάσταση λειτουργίας, η κλειστή κατάσταση λειτουργίας και κλειστή κατάσταση 

λειτουργίας ΕΡΒ. Αυτές οι καταστάσεις διαφέρουν ως προς τη μεταφορά του εκσκαφθέντος 

υλικού και τη πίεση που ασκείται στο μέτωπο εκσκαφής.  

Στις ανοικτές καταστάσεις λειτουργίας ωστόσο δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί και να 

ελεγχθεί η πίεση στο θάλαμο εκσκαφής καθώς αυτός βρίσκεται υπό ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. Σε αντίθεση με τις κλειστές καταστάσεις που ο θάλαμος βρίσκεται υπό πίεση και 

η πίεση του μετώπου μπορεί να μετρηθεί και να ελεγχθεί μέσω του γεμάτου θαλάμου 

εκσκαφής. 
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Εικόνα 2.15 Καταστάσεις λειτουργίας ΕΡΒ μηχανημάτων[24] 

 Ανοικτή κατάσταση λειτουργίας(screw conveyor-conveyor belt) 2.7.3.1

Όταν πρόκειται για βράχους και ευσταθείς εδαφικούς σχηματισμούς καλής ποιότητας και 

αντοχής η πίεση επί του μετώπου μπορεί να μη κριθεί απαραίτητη. Έτσι τα μηχανήματα 

είναι υπό ανοικτή κατάσταση λειτουργίας , δηλαδή χωρίς υποστήριξη έναντι πίεσης γαιών 

και υδροστατικής. Η κοπτική κεφαλή σχεδιάζεται κατάλληλα και προσαρμόζονται επί αυτής 

κοπτικοί δίσκοι και ξέστρες. Αν χρειαστεί να διακοπεί η διάνοιξη της σήραγγας καθώς για 

παράδειγμα μπορεί να συναντηθεί κάποιος κακός σχηματισμός ή μια ρηξιγενής ζώνη, τότε 

είναι δυνατό να εφαρμοστεί στο μέτωπο συμπιεσμένος αέρας αφότου κλειστεί η βαλβίδα 

εισόδου του υλικού στον ατέρμονα κοχλία. Η μετακίνηση του υλικού γίνεται μέσω ιμάντα 

μεταφοράς και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα προστασίας . Τέλος ο όγκος 

του εκσκαφθέντος υλικού στο θάλαμο εκσκαφής πρέπει να ελέγχεται καθώς επικρατούν 

ατμοσφαιρικές συνθήκες στο ανώτερο τμήμα και η πίεση υποστήριξης δε μπορεί να 

μετρηθεί. Επικρατεί λοιπόν κίνδυνος υπερεκσκαφών στη στέψη του μετώπου και πιθανές 

επιφανειακές μετακινήσεις. 
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Εικόνα 2.16 ΕΡΒ μηχάνημα ανοιχτής λειτουργίας, Madrid Metro, 1997[24] 

 

 Υπό πίεση κατάσταση λειτουργίας(screw conveyor-conveyor belt) 2.7.3.2

Σε σχετικά καλής ποιότητας εδαφικά υλικά με μεγάλο εύρος διαβάθμισης κόκκων και 

χαμηλό ποσοστό σε λεπτόκοκκα, όπου επικρατούν και υπόγεια νερά υπό πίεση , το 

παραπάνω μηχάνημα μπορεί αν λειτουργήσει με μια μικρή τροποποίηση σε κλειστή 

λειτουργία. Το πάνω τμήμα του θαλάμου εκσκαφής γεμίζει με συμπιεσμένο αέρα που 

ασκείται στο έδαφος και οι πόροι του υλικού γεμίζουν , απομακρύνεται το νερό και 

μειώνεται η είσοδος αυτού. Έτσι επιτυγχάνεται μια βέλτιστη ροή υλικού προς τον 

ατέρμονα. Αυτή η διαδικασία ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες εκρήξεις στον 

ατέρμονα κοχλία λόγω της απώλειας πίεσης κατά την έξοδό του. Σε αυτή τη κατάσταση 

λειτουργίας πολύ σημαντική φαίνεται η χρήση αφρού που συντελεί στη μη απόφραξη και 

ανάλογα με τις συνθήκες εδάφους που θα συναντηθούν αναμένεται και ανάλογη φθορά 

των υλικών. 

 

Εικόνα 2.17 Mηχανικός ιμάντας μεταφοράς που ζυγίζει το υλικό[24] 
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 Κλειστή κατάσταση λειτουργίας(hydraulic mucking circuit) 2.7.3.3

Στην κλειστή κατάσταση  λειτουργίας των μηχανημάτων όπως αναφέρθηκε μπορεί αν 

έχουμε ανεξέλεγκτες θραύσεις του υλικού κατά την έξοδό του από τον ατέρμονα κοχλία. 

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί μέσω και ενός κλειστού συστήματος μεταφοράς του υλικού. 

Περιστροφικοί τροφοδότες, κιβώτια μεταφοράς ακόμα και διπλοί κοχλίες έχουν αποδειχθεί 

στη πράξη μη κατάλληλα μέτρα για την σφράγιση του υλικού. Αντίθετα υδραυλικά 

συστήματα μεταφοράς που αποτελούνται από αντλίες τόσο με έμβολα όσο και πολφού 

έχουν αποδειχτεί κατάλληλα. Το υγρό μέσο που χρησιμοποιείται για την υδραυλική 

μεταφορά διοχετεύεται είτε άμεσα στο θάλαμο εκσκαφής είτε σε ένα κιβώτιο που είναι 

τοποθετημένο αμέσως πριν τον ατέρμονα κοχλία. Και σ εαυτή τη περίπτωση ο σχεδιασμός 

κοπτικής κεφαλής και κοχλία πρέπει να είναι κατάλληλος και επιπλέον να τοποθετηθούν 

και κυλινδρικοί θραυστήρες που θα ευνοούν την άντληση του υλικού .  

 Κλειστή κατάσταση λειτουργίας ΕΡΒ(screw conveyor – conveyor belt or 2.7.3.4

screw conveyor –piston pump) 

Οι περισσότερες ασπίδες που χρησιμοποιούν ατέρμονα κοχλία για τη μεταφορά του 

γεωυλικού που χρησιμοποιούνται κατά τη διάνοιξη σήραγγας σε βράχο μπορεί να 

περιγράφονται ως μηχανήματα εξισορρόπησης εδαφικής πίεσης αλλά στη πραγματικότητα 

η κατάσταση λειτουργίας τους δεν είναι ΕΡΒ. Η κατάσταση λειτουργίας ΕΡΒ απαιτεί 

εξαιρετικά περίπλοκα μέτρα αερισμού του υλικού εξαιτίας της ανεπαρκούς ολκιμότητας 

του. Γι’αυτό το λόγο η μεταφορά και διάθεση του εκσκαφθέντος υλικού πρέπει να 

λαμβάνεται εξίσου υπόψη με την πίεση του μετώπου κατά την επιλογή της καλύτερης 

μεθόδου διάνοιξης .  

 

Εικόνα 2.18 Σύστημα ιμάντων σε δακτύλιο για τη μεταφορά του εδαφικού υλικού[24] 

 

 Συστατικά μέρη του μηχανήματος 2.7.4

 Κοπτική κεφαλή (cutting wheel) 2.7.4.1

Σκοπός της κοπτικής κεφαλής είναι να εκσκάψει το έδαφος από το μέτωπο προσβάλλοντας 

το σε όλη του την επιφάνεια και μέσω της περιστροφικής της κίνησης να εναποθέσει το 

γεωυλικό μέσω ανοιγμάτων στο θάλαμο εκσκαφής. Το μέγεθος των ανοιγμάτων στη 

κεφαλή κοπής μεταβάλλεται κατά βούληση, συνήθως 30-35%του Αο. 
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Μια κοπτική κεφαλή ανοικτού τύπου πλεονεκτεί σε σχέση με μία κλειστού τύπου καθώς 

ελλοχεύει μικρότερος κίνδυνος φραγής αυτής, η κατανομή της πίεσης στο μέτωπο είναι πιο 

ομοιόμορφη και έχουμε και καλύτερη ροή υλικού στον ατέρμονα. Από την άλλη όμως 

υπάρχουν και μειονεκτήματα. Επικρατεί κίνδυνος σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο 

θάλαμο εκσκαφής υπό πίεση αέρα εξαιτίας της έλλειψης μηχανικής υποστήριξης. Επικρατεί 

επίσης κίνδυνος καθιζήσεων όταν το ύψος των υπερκείμενων γαιών είναι μικρό και η 

κοπτική κεφαλή είναι γενικά λιγότερο σταθερή και άκαμπτη. 

 

Εικόνα 2.19 Ανοιχτή κοπτική κεφαλή ιαπωνικού τύπου[24] 

Όταν το μέγεθος των βραχωδών τεμαχών που συναντώνται κατά τη διάνοιξη είναι τέτοιο 

που δυσκολεύεται η μεταφορά και η απομάκρυνση αυτών, οι περισσότεροι κατασκευαστές 

με ελάχιστες εξαιρέσεις προτιμούν κοπτικές κεφαλές κλειστού τύπου. Το πλάτος των 

σχισμών επί της κεφαλής κοπής πρέπει να περιορίζεται στη μέγιστη διάμετρο των 

βραχοτεμαχών που αναμένεται να συναντηθούν. Αν συναντηθούν κομμάτια βράχου 

μεγαλύτερης διαμέτρου, είναι προσαρμοσμένος στη κεφαλή θραυστήρας που στόχο έχει το 

τεμαχισμό αυτών . 

 

 

Εικόνα 2.20 Κοπτική κεφαλή κλειστού τύπου, Madrid Metro[24] 
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 Θάλαμος εκσκαφής (excavation chamber) 2.7.4.2

Ο θάλαμος εκσκαφής είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη ενός μηχανήματος ΕΡΒ. Ο 

θάλαμος εκσκαφής ονομάζεται και plenum chamber που σημαίνει αεραγωγός . Αποτελεί το 

τμήμα του μηχανήματος μεταξύ της ασπίδας και του διαφράγματος πίεσης. Το εκσκαφθέν 

υλικό μεταφέρεται στο θάλαμο εκσκαφής, εκεί γίνεται εδαφικός πολτός και στη συνέχεια 

μεταφέρεται πάλι επί του μετώπου με σκοπό να κρατήσει σταθερή τη πίεση στο μέτωπο. Ο 

σχεδιασμός του θαλάμου εξαρτάται τόσο από τη θέση του ατέρμονα κοχλία όσο και από το 

είδος της κοπτικής κεφαλής. Ο θάλαμος εκσκαφής βασικά πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να 

ευνοεί τη συνεχή ροή του υλικού στον ατέρμονα κοχλία. 

 

Εικόνα 2.21  Mηχανικά εργαλεία εντός του θαλάμου εκσκαφής, Toshiro-Tsumori, Σήραγγα 
αποχέτευσης, Osaka (Mitsubishi)[24] 

Το μήκος του θαλάμου καθορίζεται από το χρόνο που πρέπει να μείνει εντός αυτού το 

υλικό . Ιδιαίτερη σημασία δίδεται και στο πρόβλημα της απόφραξης του θαλάμου. Γενικά ο 

κίνδυνος απόφραξης είναι μεγαλύτερος όταν ο θάλαμος περιστρέφεται μαζί με τη κοπτική 

κεφαλή(drum type) . Σε περίπτωση τώρα που το αποτέλεσμα της ανάμιξης δεν είναι το 

βέλτιστο, Μέσω κάποιων επιπλέον μέτρων όπως τη τοποθέτηση ροτόρων στο πίσω μέρος 

της κεφαλής ή στατήρων και αναδευτήρων στο διάφραγμα πίεσης μπορούν να βελτιωθούν 

τα αποτελέσματα της ανάμιξης . Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων διαμέτρων είναι αυξημένος ο 

κίνδυνος απόφραξης του θαλάμου καθώς η περιφερειακή ταχύτητα μειώνεται ως προς το 

κέντρο και οι ρότορες και στατήρες δεν μπορούν να επηρεάσουν τη περιστροφή όπως στις 

συνήθεις κοπτικές κεφαλές. 

 Ατέρμων κοχλίας (screw conveyor) 2.7.4.3

Ο ατέρμονας κοχλίας στόχο έχει την απομάκρυνση του γεωυλικού από το θάλαμο 

εκσκαφής που βρίσκεται υπό πίεση , προς δευτερογενή συστήματα μεταφοράς που 

βρίσκονται υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες πίεσης. Επίσης, σφραγίζει τη πίεση των υπογείων 

υδάτων στα διαπερατά εδάφη και ελέγχει τη πίεση υποστήριξης στο θάλαμο εκσκαφής 

μέσω της ελεγχόμενης αφαίρεσης του γεωυλικού. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ατέρμονα 

κοχλία και της προώθησης του ΤΒΜ εξασφαλίζει ότι η πίεση υποστήριξης του μετώπου 

μπορεί να ελέγχεται με ακρίβεια. Η ισορροπία στο θάλαμο εκσκαφής παρακολουθείται 

συνεχώς με αισθητήρες πίεσης . Με τον τρόπο αυτό, ο χειριστής του  ΤΒΜ είναι σε θέση να 

τελειοποιήσει  όλες τις παραμέτρους  για τη διάνοιξη  ακόμη και υπό μεταβαλλόμενες 

γεωλογικές συνθήκες  ελαχιστοποιώντας  του κίνδυνο  εμφάνισης μετακινήσεων στην 

επιφάνεια του εδάφους 
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Ο ατέρμων κοχλίας έχει συνήθως μήκος 10-12m και διάμετρο 250-300mm. Η μορφή του 

είναι ελικοειδής και οι περισσότεροι σχεδιάζονται ώστε μεγάλες κροκάλες και χαλίκια να 

μην προκαλούν εμπλοκή και ζημιά. Αποτελείται από αυτόν τον ελικοειδή κοχλία που είναι 

τοποθετημένος πάνω σε έναν περιστρεφόμενο άξονα , μέσα σε ένα σταθερό περίβλημα. 

Επίσης μία περιστρεφόμενη μεταλλική πλάκα είναι τοποθετημένη στο θάλαμο εκσκαφής 

και επιτρέπει την ευκολότερη απομάκρυνση του γεωυλικού με σκοπό να αποτραπούν 

πιθανές εμπλοκές του ατέρμονα. Η κίνηση του κοχλία μπορεί να είναι κεντρική είτε 

περιφερειακή. Όταν πρόκειται για κεντρική κίνηση , εκσκαφθέν υλικό απομακρύνεται από 

εάν κλείστρο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος. Σε περίπτωση που έχουμε 

περιφερειακή κίνηση, το υλικό απομακρύνεται απευθείας από το άκρο του περιβλήματος. 

 

Εικόνα 2.22 Πειραματική εργαστηριακή συσκευή για τη προσομοίωση του ατέρμονα κοχλία. Οι 
αριθμοί αναφέρονται: (1) σύρμα-αισθητήρας μεταφοράς υλικού (2),κελί πίεσης στη κορυφή της 
δεξαμενής πίεσης κυττάρων, (3) κελί πίεσης στο πυθμένα της δεξαμενής (4), κελί πίεσης ατέρμονα 
1, (5) κελί πίεσης ατέρμονα 2, (6 κελί πίεσης ατέρμονα 3, (7) μετρητής ροπής στον κοχλία[17] 

Ο ατέρμονας κοχλίας μπορεί να επεκταθεί μέσα στο θάλαμο εκσκαφής μέσω τοποθέτησης 

κυλίνδρων, οι οποίοι βελτιώνουν τη μεταφορά του υλικού. Σχετικά με το στεγανοποιητικό 

σύστημα, όπως περιστρέφεται με μια σταθερή ταχύτητα περιστροφής ,ο κοχλίας ,με το 

υλικό το στεγανοποιεί. Επίσης εμποδίζεται η είσοδος του νερού από το θάλαμο εκσκαφής 

μέσω ενός βύσματος που βρίσκεται στην άκρη του κοχλία. Σε περίπτωση τώρα εμπλοκής ή 

βλάβης του κοχλία αυτός μπορεί αν αφαιρεθεί από το θάλαμο εκσκαφής και να σφραγιστεί 

το μέτωπο εκσκαφής μέχρι αυτός να επιδιορθωθεί και να αντικατασταθεί.  

 

Εικόνα 2.23 Ατερμονας κοχλίας[14] 
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 Χρήση αφρού (foam conditioning) 2.7.4.4

Oι διατάξεις για χρήση αφρού στη διάνοιξη σηράγγων συντέλεσαν στην επέκταση του 

πεδίου εφαρμογής των μηχανημάτων ΕΡΒs. Τα μηχανήματα εξισορρόπησης της εδαφικής 

πίεσης δεν είναι αποδοτικά σε μη συνεκτικά εδάφη. Οι μεγάλες δυνάμεις τριβής που 

αναπτύσσονται στα κοκκώδη εδάφη δεν βοηθούν στο να γεμίσει ο θάλαμος εκσκαφής με 

συνέπεια η πίεση επί του μετώπου να είναι ανεπαρκής. Συνεπώς όσο μικρότερη είναι η 

εδαφική πίεση τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι εδαφικές μετακινήσεις που θα πρέπει να 

αποφεύγονται. Ο αφρός είναι ένα χημικό πρόσμικτο που διαποτίζει το εκσκαφθέν υλικό και 

μειώνει τις εσωτερικές δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται στο υλικό, δημιουργεί δηλαδή 

τη κατάλληλη ρεολογική συμπεριφορά του εδαφικού υλικού ώστε να διατηρηθεί η 

αναγκαία υποστηρικτική πίεση επί του μετωπου και επίσης απομειώνει τη δύναμη τριβής 

που αναπτύσσεται μεταξύ εδάφους και μεταλλικής ασπίδας με σκοπό να μειώνεται η 

απαιτούμενη ροπή της κοπτικής κεφαλής και η φθορά του μηχανήματος να είναι σημαντικά 

μικρότερη. 

 

Εικόνα 2.24 Δοκιμή χρήσης αφρού στη κοπτική κεφαλή[17] 

 

Εικόνα 2.25 Βασική αρχή κατασκευής μονάδας αφρού[24] 
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 Σταθερότητα μέσω της πίεσης υποστήριξης μετώπου 2.7.5

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΕΡΒς  είναι ότι χρησιμοποιούν το υλικό της  εκσκαφής 

άμεσα ως μέσο στήριξης. Αυτή η μέθοδος είναι η πρώτη επιλογή σε συνεκτικά εδάφη με 

υψηλό ποσοστό σε  άργιλο και ιλύ  και χαμηλή διαπερατότητα νερού. Μία  

περιστρεφόμενη κοπτική κεφαλή που είναι  εξοπλισμένη  με διάφορα εργαλεία πιέζεται 

επάνω στο μέτωπο της σήραγγας και σκάβει το υλικό. Το χώμα εισέρχεται στο θάλαμο 

εκσκαφής μέσω των ανοιγμάτων, όπου αναμιγνύει με το έδαφος που είναι ήδη εκεί. Γίνεται 

η ανάμειξη των υλικών  μέχρι να έχει την απαιτούμενη υφή. Το διάφραγμα μεταφέρει την 

πίεση των κυλίνδρων και  ωθεί το  εύπλαστο έδαφος . Όταν η πίεση του εδάφους από  το 

θάλαμο εκσκαφής ισούται με την πίεση του περιβάλλοντος εδάφους και των υπόγειων 

υδάτων, η απαραίτητη ισορροπία έχει επιτευχθεί. 

 

Εικόνα 2.26 Απεικόνιση τυπικού μηχανήματος ΕΡΒ διαμέτρου 6 μέτρων[14] 

 Ευρύτερο πεδίο εφαρμογής μέσω της  βελτίωσης του εδάφους 2.7.6

Δεν είναι όλες οι συνθήκες του εδάφους έχουν ιδεατές για χρήση μηχανήματος ΕΡΒ στη 

φυσική τους κατάσταση .  Ωστόσο, το εύρος εφαρμογής αυτής της μεθόδου μπορεί να 

ενισχυθεί σημαντικά μέσω της βελτίωσης  του εδάφους. Αυτό σημαίνει αλλαγή της 

διαπερατότητας του εδάφους  και  της  πλαστιμότητας, μέσω έγχυσης  διαφόρων υλικών  

όπως νερού , μπεντονίτη  ή αφρού. Αυτό επιτρέπει ΕΡΒs  να επιτύχουν  καλή προχώρηση  

ακόμη και σε ετερογενή εδάφη που περιέχουν χαλίκια, άμμο  ή  νερό, ή σε ασταθείς 

γεωλογικές συνθήκες. 

 

Εικόνα 2.27 Βελτίωση προχώρησης ΤΒΜ μέσω έγχυσης υλικών[14] 
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 Νέες εξελίξεις για τις μεγάλες διαστάσεις 2.7.7

Έχει  αναπτυχτεί  μια νέα ιδέα για τη κοπτική κεφαλή   ώστε να κυριαρχήσει  ακόμα και σε 

διαμέτρους  πάνω από 10 μέτρα . Αυτά είναι ΕΡΒs, με δύο κοπτικούς τροχούς  

συναρμολογημένους  επί του ίδιου επιπέδου λειτουργίας οι οποίοι  μπορεί να στρέφονται 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον  σε δύο κατευθύνσεις. Η υψηλή ροπή μπορεί έτσι να 

εισάγεται  στο έδαφος σταδιακά, αρχίζοντας με τον τροχό κοπής  που βρίσκεται στο κέντρο. 

Μαζί με τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών , αυτό μειώνει τη φθορά των εργαλείων 

ανασκαφής. Δύο μεγάλοι ατέρμονες κοχλίες στο κάτω τμήμα μεταφέρουν μια  μεγάλη 

ποσότητα του υλικού εκσκαφής από τα εξωτερικά τμήματα του τροχού κοπής προς τα πίσω. 

Ένας  μικρότερος ατέρμονας  κοχλίας  στο κέντρο απομακρύνει το υλικό εκσκαφής από το 

εσωτερικό τροχό κοπής. 

 

Εικόνα 2.28 Διπλή κοπτική κεφαλή[14] 

 Τεχνολογικές καινοτομίες ειδικές απαιτήσεις 2.7.8

Το ειδικό πλεονέκτημα των ΕΡΒs  είναι η εξαιρετική ευελιξία τους. Μια σειρά από εξελίξεις 

έχουν ενισχύσει  σε μεγάλο βαθμό το εύρος εφαρμογής αυτής της μεθόδου. Με τους  

κλασσικούς ατέρμονες κοχλίες δεν είναι δυνατόν  να δημιουργηθεί ένα επαρκές εδαφικό 

μείγμα  για την διατήρηση της πίεσης υποστήριξης σε συνεκτικά εδάφη με αυξημένη πίεση 

του νερού. Τέτοια εδάφη μπορούν, ωστόσο, να ελέγχονται με ασφάλεια χρησιμοποιώντας 

αντλίες . Οι αντλίες εμβόλου σφραγίζουν  πλήρως το σύστημα πίσω από το κοχλία . Αυτό 

επιτρέπει τη κίνηση του ατέρμονα κοχλία , διατηρώντας έτσι το επίπεδο πίεσης στο μέτωπο 

της  σήραγγας 

Το συμπιεσμένο  υλικό  εκσκαφής αντλείται σε άλλα συστήματα μεταφοράς κατάντη. Σε μη 

συνεκτικά  εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα των υπόγειων υδάτων, το Slurryfier box μπορεί 

να εγκατασταθεί στη συνέχεια. Αυτή η ειδική καινοτομία συνδέει τη θύρα εξόδου του 

ατέρμονα κοχλία με το θάλαμο του υλικού . Το υλικό της εκσκαφής στη  συνέχεια 

μεταφέρεται υδραυλικά και οι ασπίδα  μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε λειτουργία 

πολφού . Η έννοια της  υποστήριξης  μέσω  πίεσης στο μέτωπο είναι κατάλληλη  για 

μαλακά, συνεκτικά εδάφη όλων των ειδών. Επιπλέον, το γεωλογικό πεδίο εφαρμογής 

μπορεί να ενισχυθεί με τη βελτίωση του εδάφους και των τεχνολογικών καινοτομιών . Αυτό 

ισχύει τόσο για μικρές διαμέτρους εκσκαφής όσο και σε πολύ μεγάλες διαμέτρους με 

επένδυση κατά τμήματα. 
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 Μηχανήματα πολφού 2.8
 

To 1912, o Grauel ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε ένα τέτοιου είδους μηχάνημα. Το 

1959/1960 για την κατασκευή αποστραγγιστικής σήραγγας διαμέτρου 3,35μέτρων 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά τέτοιο μηχάνημα πολφού μπεντονίτη  στις Η.Π.Α.. Το 

μηχάνημα αυτό χρησιμοποιούσε υδραυλικό σύστημα μεταφοράς . Το νερό που 

χρησιμοποιήθηκε όμως δεν ήταν υπό πίεση με συνέπεια την ανεπαρκή άσκηση πίεσης στο 

μέτωπο . Έτσι το 1960 ο Schneidereit εισήγαγε την ενεργητική πίεση στο μέτωπο με χρήση 

αιωρήματος μπεντονίτη. Η τεχνολογία των μηχανημάτων αυτών αναπτύχθηκε για την 

ασφαλή διάνοιξη σηράγγων σε εδάφη που χαρακτηρίζονται από ετερογένεια . Αυτό 

σημαίνει ότι οι ετερογενείς γεωλογικές συνθήκες και οι υψηλές πιέσεις νερού άνω των 15 

bar μπορεί να ελεγχθούν με ασφάλεια ακόμα και με πολύ μεγάλες διαμέτρους εκσκαφής. 

Γενικά τρείς είναι οι γραμμές ανάπτυξης αυτών των μηχανημάτων και μπορούν να 

διακριθούν ως εξής: Η Ιαπωνική που οδήγησε στα σημερινά μηχανήματα πολφού 

μπεντονίτη(slurry machines) , η αγγλική που έχει απαρχαιωθεί και η γερμανική που 

οδήγησε σε  παραλλαγές  των μηχανημάτων πολφού (mixsheilds-hydroshields) .   

 

 

Εικόνα 2.29 Ιαπωνική ασπίδα μηχανήματος Slurry, 1973[24] 

 

 Περιγραφή μεθόδου 2.8.1

Τα μηχανήματα πολφού χρησιμοποιούν πεπιεσμένο ρευστό για την υποστήριξη του 

μετώπου. Το αιώρημα μπεντονίτη έχει αποδειχτεί ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα 

επιτυχημένη επιλογή ρευστού. Η πυκνότητα , η διατμητική αντοχή και το ιξώδες του 

αιωρήματος προσαρμόζονται έτσι ώστε να ταιριάξουν με τις ιδιότητες του εδάφους . Ο 

θάλαμος εργασίας στα μηχανήματα αυτά σφραγίζεται από ένα διάφραγμα πίεσης. Η 

απαιτούμενη πίεση υποστήριξης μπορεί να ρυθμίζεται με ακρίβεια μέσω φυσαλίδας αέρα 

που βρίσκεται πίσω από το διαφραγματικό τοίχο και μέσω αντλιών τροφοδότησης.  
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Το έδαφος εκσκάπτεται με κοπτική κεφαλή  με κοπτικά που καθαρίζονται υδραυλικά. Μια 

μεταγενέστερη μονάδα διαχωρισμού είναι απαραίτητη. Εάν είναι απαραίτητο να εισέλθει 

κάποιος στο θάλαμο εκσκαφής , για να αλλάξει τα κοπτικά για παράδειγμα ή για να 

μεταφέρει πιθανά εμπόδια , το υγρό υποστήριξης αντικαθίσταται με πεπιεσμένο αέρα. Στη 

συνέχεια το αιώρημα του ρευστού δημιουργεί μια σχετικώς αδιαπέρατη μεμβράνη που 

σφραγίζει το μέτωπο εκσκαφής και πρέπει να ανανεώνεται τακτικά. Το γεωυλικό 

χαλαρώνεται λοιπόν από την κοπτική κεφαλή και το εδαφικό υλικό αναμειγνύεται με τον 

μπεντονίτη. Η παροχή μπεντονίτη γίνεται με σωλήνα τροφοδοσίας και εξισορροπούνται οι 

πιέσεις λόγω ωθήσεων γαιών και υπογείου νερού.  

Όπως αναφέρθηκε, το μέσο υποστήριξης μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως ή και μερικώς 

από πεπιεσμένο αέρα. Η εν μέρει αντικατάσταση προκύπτει λόγω  της ανάγκης πολλές 

φορές να παρέχεται ένας αρκετά μεγάλος χώρος εργασίας . Πέτρες  και τεμάχη βράχων που 

συναντώνται κατά τη διάνοιξη  θραύονται σε ένα αποδεκτό μέγεθος είτε με δίσκους κοπής 

που είναι τοποθετημένοι πάνω στη κοπτική κεφαλή , είτε με σπαστήρες που βρίσκονται 

εντός του θαλάμου εργασίας. Σε καλής ποιότητας εδάφη , τα μηχανήματα πολφού 

μπεντονίτη μπορούν νε χρησιμοποιηθούν και με ανοικτό τρόπο, χωρίς δηλαδή να 

χρησιμοποιείται η πίεση του υγρού ως μέσο μεταφοράς.  

 

Εικόνα 2.30 Αγγλική ασπίδα μηχανληματος Slurry, 1971[24] 
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Στη συνέχεια το εκσκαφθέν υλικό αναμειγνύεται με το αιώρημα μπεντονίτη και αντλείται 

μέσω σωληνώσεων εκτός της σήραγγας. Προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα στο 

σύστημα τροφοδοσίας , διατάσσονται κόσκινα μπροστά από τις σωληνώσεις ώστε να 

εμποδίσουν τη πρόσβαση ανεπιθύμητων στοιχείων. 

Τα μηχανήματα πολφού χρησιμοποιούνται κυρίως σε μη συνεκτικά εδαφικά υλικά και ο 

μπεντονίτης λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης και μεταφοράς του υλικού που στη συνέχεια 

επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η ανακύκλωση του πολφού για εκ νέου χρήση. Γιαυτό τα 

συνεκτικά υλικά είναι ακατάλληλα , καθώς η διαδικασία διαχωρισμού και ανακύκλωσης 

είναι πολύ δύσκολη. Σχετικά με τη περατότητα , τα μηχανήματα μπορούν να δουλέψουν σε 

εδάφη κάτω από τον υδροφόρο αλλά με επαρκές περιθώριο ασφαλείας. Όταν η 

περατότητα είναι μεγαλύτερη από 5*10-3 m/s , ελλοχεύει κίνδυνος παρεμπόδισης του 

σχηματισμού της μεμβράνης ,κατ’επέκταση της μεταφοράς πίεσης υποστήριξης και το 

αιώρημα μπεντονίτη μπορεί να ρέει ανεξέλεγκτο μέσα στο έδαφος . 

 

Εικόνα 2.31 Υποστήριξη μετώπου μέσω διαμόρφωσης αδιαπέρατου στρώματος πολφού[24] 
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 Τύποι μηχανημάτων  2.8.2

 Slurry shield 2.8.2.1

Κατασκευάστηκαν αρχικά για να χρησιμοποιηθούν στις παράκτιες ιαπωνικές περιοχές όπου 

επικρατούσαν αλλουβιακές άμμοι  και κυρίως αδύναμα και συνεκτικά εδάφη. 

Σχεδιάστηκαν για αμμώδη εδάφη και για αργίλους με χαλίκια τα οποία ως τώρα οδηγούσαν 

σε απόφραξη του μηχανήματος. Η ύπαρξη χαλικιών οδηγούσε σε αύξηση της ροπής του 

μηχανήματος που προσπαθούσε να εξισορροπήσει τις δυνάμεις τριβή που ασκούνταν στη 

κοπτική κεφαλή. Ιδιαίτερα σε ασπίδες μικρού μήκους τα προβλήματα ήταν μεγάλα και η 

επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρικού μοτέρ ήταν πρωτίστης σημασίας. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων πολφού είναι ο τύπος του υγρού που 

χρησιμοποιείται για την στήριξη του μετώπου , η κατασκευή και διάταξη της κοπτικής 

κεφαλής και η μέθοδος σύμφωνα με την οποία ελέγχεται η πίεση υποστήριξης του 

μετώπου. 

 

 

 

Εικόνα 2.32 Χρήση μηχανημάτων πολφού ανάλογα με τη κοκκομετρία του υλικού και το τύπου 
του εδάφους[24] 
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Η μορφή της κοπτικής κεφαλής είναι επίπεδη , με αποτέλεσμα να παρέχει μια επιπλέον 

υποστήριξη στο μέτωπο σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος κατά τη 

διάνοιξη. Η μοναδική πρόσβαση στο μέτωπο τώρα γίνεται από μερικά παράθυρα τα οποία 

είναι κλειστά κατά τη διάνοιξη .Επίσης τα εργαλεία κοπής , κυρίως δηλαδή ξύστρες και 

κοπίδια , είναι τοποθετημένα ακτινικά στη κεφαλή σε διπλές σειρές , ώστε να ευνοούν την 

εκσκαφή σε κάθε κατεύθυνση. Τέλος το έδαφος περνά από σχισμές οι οποίες είναι 

παράλληλες προς τα εργαλεία κοπής και το πλάτος τους ποικίλλει ανάλογα με το 

αναμενόμενο μέγεθος του κόκκου του υλικού που εκσκάπτεται. 

Η κίνηση της κοπτικής κεφαλής του μηχανήματος γίνεται μέσω ενός κεντρικού άξονα, 

μπορεί να γίνει περιμετρικά ή μέσω αντηρίδων στα τεταρτημόρια της κεφαλής. Σχετικά με 

το ρευστό υποστήριξης , αυτό τροφοδοτείται από το πάνω μέρος του θαλάμου εκσκαφής 

και το μείγμα μπεντονίτη-εδάφους απομακρύνεται από το κάτω μέρος μέσω ενός 

αναδευτήρα που στόχο έχει τη δημιουργία ενός ομοιογενούς μείγματος που θα είναι 

εύκολο στη μεταφορά. 

Στα μηχανήματα πολφού μπεντονίτη, η πίεση υποστήριξης στο μέτωπο ελέγχεται άμεσα 

μέσω της τροφοδοσίας τους αιωρήματος στο μέτωπο και την άντληση του υγρού από αυτό, 

στο θάλαμο εκσκαφής. Η πίεση υποστήριξης μετριέται με ηλεκτρικό πιεζόμετρο που είναι 

τοποθετημένο στο θάλαμο εκσκαφής και στις σωληνώσεις τροφοδοσίας του μπεντονίτη και 

απομάκρυνσης αυτού και συγκρίνεται μέσω υπολογιστή  με τις θεωρητικές υπολογισμένες 

τιμές. Οι βαλβίδες και οι αντλίες που χρησιμοποιούνται για τη κυκλοφορία του μπεντονίτη 

πρέπει επίσης να ελέγχονται. Τέλος, η σταθερότητα του μετώπου ελέγχεται συγκρίνοντας 

τον όγκο του θεωρητικού και του πραγματικού υλικού που εκσκάπτεται. 

 

 

Εικόνα 2.33 Σχηματικό διάγραμμα μηχανήματος πολφού[24] 
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Εικόνα 2.34 Μηχάνημα πολφού διαμέτρου 10m[24] 

 Hydroshield 2.8.2.2

Οι Wayss&Freytag , με την ανάπτυξη των εργασιών τους πάνω στη μηχανική όρυξη 

σηράγγων , συντέλεσαν στην εμφάνιση αυτού του τύπου ασπίδας. Τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά της συμβατικής ασπίδας Hydroshield είναι η μορφή της κοπτικής κεφαλής 

που έχει σχήμα αστεριού και η διαίρεση του θαλάμου εκσκαφής σε δύο μέρη μέσω ενός 

βυθισμένου τοίχου. Το έδαφος εκσκάπτεται μέσω της περιστροφικής κίνησης της κεφαλής 

κοπής από όλη την επιφάνεια του μετώπου και αναμειγνύεται με το αιώρημα μπεντονίτη. Η 

περιοχή της ασπίδας στην οποία η κοπτική κεφαλή περιστρέφεται ονομάζεται θάλαμος 

εκσκαφής και διαχωρίζεται από το υπόλοιπο μέρος της ασπίδας μέσω ενός διαφράγματος 

πεπιεσμένου αέρα. 

 

Εικόνα 2.35 Πίεση υποστήριξης στα μηχανήματα πολφού[24] 

Το αιώρημα μπεντονίτη τροφοδοτείται μέσω σωλήνα και συμπιέζεται στο θάλαμο 

εκσκαφής μέσω φυσαλίδας αέρα που ασκεί πίεση ανάλογη του τύπου του εδάφους που 

επικρατεί και το μέγεθος της πίεσης των υδάτων. Αυτό συντελεί στην αποφυγή 

ανεξέλεγκτης εισόδου εδαφικού υλικού στην εκσκαφή και στη σταθερότητα του μετώπου. 

Να σημειωθεί επίσης ότι η πίεση στο μέτωπο δεν ελέγχεται άμεσα μέσω της πίεσης του 

αιωρήματος μπεντονίτη αλλά μέσω μιας φυσαλίδας συμπιεστού αέρα. Αυτός είναι και ο 

λόγος που ο θάλαμος εκσκαφής διαιρείται από το βυθισμένο τοίχο. Η περιοχή μεταξύ του 

διαχωριστικού τοίχου και του διαφράγματος πίεσης καλείται ως θάλαμος πίεσης ή θάλαμος 

εργασίας.  
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Η ουσιαστική διαφορά της Hydroshield από τη Slurry shield είναι το γεγονός ότι ο έλεγχος 

της ενεργού πίεσης του αιωρήματος μπεντονίτη γίνεται μέσω της φυσαλίδας αέρα. 

Ξαφνικές απώλειες του μέσου υποστήριξης σε περίπτωση που για παράδειγμα η σήραγγα 

περάσει από μια ρηξιγενή ζώνη , μπορούν να αποτραπούν χωρίς τη κατάρρευση της πίεσης 

υποστήριξης στο μέτωπο μέσα από ένα μεγάλο εύρος ανοχής του όγκου του αιωρήματος 

στον οπίσθιο θάλαμο. Είναι επίσης πιθανή η αύξηση ή η αλλαγή του όγκου του αιωρήματος 

μπεντονίτη που τροφοδοτείται χωρίς να επηρεάζεται άμεσα η πίεση υποστήριξης στο 

μέτωπο ένα αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της απομάκρυνσης του εκσκαφθέντος 

υλικού. Η φυσαλίδα αέρα και ο βυθισμένος διαχωριστικός τοίχος επιτρέπουν τη πρόσβαση 

στο θάλαμο εργασίας μέσω μιας κλείδας που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ασπίδας, η 

οποία καθιστά τον διαχωρισμό των εμποδίων ευκολότερο σε σχέση με τις ασπίδες 

Slurry.Για να εκτελεστούν οι εργασίες επισκευής και συντήρησης της κοπτικής κεφαλής , το 

αιώρημα μπεντονίτη απομακρύνεται από το θάλαμο εκσκαφής και αντικαθίσταται από 

πεπιεσμένο αέρα.  

 

Εικόνα 2.36 Μηχάνημα Hydroshield[24] 

 

Η στρώση του αδιαπέρατου υλικού , που δημιουργείται από αιώρημα μπεντονίτη , 

μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής για την ευστάθεια αυτού (filter cake),σφραγίζει 

προσωρινά το μέτωπο και μπορεί να υποστηρίζεται μόνο από πεπιεσμένο αέρα. Το στρώμα 

αυτό (filter cake) συρρικνώνεται όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα και γιαυτό το λόγο 

πρέπει να ανανεώνεται περιοδικά ώστε να μειωθούν αυτές οι απώλειες.  

 Mixshield 2.8.2.3

Οι Wayss&Freytag σε συνεργασία με την Herrenknecht, δημιούργησαν ένα νέο είδος 

μηχανημάτων ασπίδας , τα Mixshield μηχανήματα που στόχο έχουν να ασκούν πίεση στο 

μέτωπο εκσκαφής , η οποία θα είναι εύκολα μετατρέψιμη και ανάλογη των επικρατουσών 

συνθηκών. Η σπονδυλωτή κατασκευή του τροχού κοπής και η ευελιξία της ταχύτητας του 

μηχανήματος, συντελεί στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του μηχανήματος ανάλογα με 

τις καταστάσεις που ανακύπτουν κατά τη διάνοιξη της κατασκευής. Οι μικτές αυτές 

ασπίδες(mixshields) μπορούν να λειτουργήσουν συμβατικά σαν οποιαδήποτε άλλο 

μηχάνημα ασπίδας ανάλογα με τις συνθήκες, δηλαδή είτε ως slurry , είτε με ανοιχτή 

λειτουργία, είτε με εξισορρόπηση της εδαφικής πίεσης, είτε με πεπιεσμένο αέρα. 
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Εικόνα 2.37 Πρώτο μηχάνημα Μixshield από τη Herrenknecht, 1984[24] 

Αυτός ο νέος τύπος ασπίδων είναι προφανές πως δημιουργήθηκε για να έχει εφαρμογή σε 

εάν ευρύ φάσμα γεωλογικών συνθηκών. Ωστόσο τα περισσότερα μηχανήματα που 

χαρακτηρίζονται σήμερα ως mixshields  ακολουθούν αποκλειστικά τις αρχές λειτουργίας 

του μηχανήματος πολφού. Η Herrenknecht κατασκεύασε το πρώτο μηχάνημα Mixshield  το 

1984 με διάμετρο κεφαλής 5,25μέτρα. Τέλος στα mixshields είναι προσαρμοσμένος στο 

μπροστινό μέρος ένας υδραυλικός θραυστήρας με σιαγόνες που στόχο έχει σε περίπτωση 

που κατά τη διάνοιξη συναντώνται μεγάλες πέτρες ή κομμάτια βράχου να τα θραύει και να 

μετατρέπει το μέγεθος τους τόσο ώστε να είναι εύκολη η απομάκρυνσή τους πίσω από τη 

κεφαλή. Σωλήνες τροφοδοτούν στο μέτωπο το αιώρημα μπεντονίτη με στόχο να 

κατευθύνουν τη ροή του υλικού και ανάλογα με τις επικρατούσες γεωλογικές συνθήκες 

προσαρμόζονται στη κοπτική κεφαλή εργαλεία κοπής διαφόρων τύπων. 

 Αιώρημα μπεντονίτη 2.8.3

Ο μπεντονίτης είναι υλικό που αποτελείται από πυριτικά στοιχεία που δεσμεύουν το νερό 

και προκαλούν τη διόγκωσή του λόγω της υδρόφιλης φύσης του. Το αιώρημα ανάλογα με 

την ανάμιξη που έχει υποστεί ,έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό και έτσι καταφέρνει 

να υποστηρίξει την υδροστατική πίεση που προκαλείται εντός του εδάφους από τα υπόγεια 

νερά. Το αιώρημα μπεντονίτη σφραγίζει το μέτωπο μία πάστα (mud cake), μετακινεί το 

νερό των πόρων και ενεργοποιεί τις διατμητικές τάσεις μεταξύ των στοιχείων του εδάφους 

σταθεροποιώντας το μέτωπο. Τα αργιλικά στοιχεία του αιωρήματος σφραγίζουν τους 

πόρους επί του μετώπου και αναπτύσσεται το filter cake, δηλαδή ένα αδιαπέρατο στρώμα 

υλικού αναμειγμένο με μπεντονίτη. 

Ο μπεντονίτης είναι επιρρεπής σε μεταβολές του υδροστατικού και ηλεκτρικού φορτίου 

μέσα στο έδαφος. Το αιώρημα μπορεί να υποστεί κροκίδωση όταν αναμειχτεί με θετικά ή 

αρνητικά φορτισμένα στοιχεία, ή ακόμα μπορεί και να ρευστοποιηθεί και να προκληθεί 

ξαφνικά αστάθεια στο μέτωπο. Έτσι είναι πολύ σημαντικός ο συνεχής έλεγχος της 

ποιότητας του μπεντονίτη τόσο επιτόπου όσο και στο εργαστήριο. 
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Εικόνα 2.38 Διάταξη εναπόθεσης αιωρήματος μπεντονίτη[14] 

 

 Διπλός θάλαμος εκσκαφής 2.8.4

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των μηχανημάτων αυτών  είναι ότι ο  θάλαμος  εκσκαφής 

χωρίζεται από ένα βυθισμένο τοίχο. Το εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου εκσκαφής είναι 

εντελώς γεμάτο για την πλήρη υποστήριξη μετώπου κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της 

σήραγγας. Στο πίσω τμήμα μεταξύ του βυθισμένου τοίχου και του διαφράγματος  υπάρχει 

εδαφικό υλικό που  φτάνει μέχρι μόλις πάνω από τον άξονα της μηχανής. Η πίεση που 

απαιτείται στο μέτωπο της σήραγγας παρέχεται χρησιμοποιώντας ένα στρώμα συμπιεστού 

αέρα  στο άνω τμήμα. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο θαλάμων πραγματοποιείται μέσω 

ενός βυθισμένου ανοίγματος  στο κάτω μέρος .Πλήρως αυτοματοποιημένα κυκλώματα 

ελέγχου παρακολουθούν  μονίμως  τις  συνθήκες πίεσης ώστε  να εξασφαλίσουν  

σημαντικά τον πιο ακριβή έλεγχο της πίεσης σε σχέση με τα συστήματα με τον συμβατικό 

θάλαμο . Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να αντιδράσει άμεσα μέσω του στρώματος  του 

αέρα, ακόμη και  σε μικρές διακυμάνσεις της πίεσης και του όγκου σε ετερογενείς 

γεωλογικές συνθήκες  μπορεί να ελεγχθεί επακριβώς η διάνοιξη. Αυτό επιτρέπει πολύ 

καλύτερο έλεγχο όσον αφορά την ταλάντωση και τις καθιζήσεις, τα οποία θα πρέπει να 

αποφεύγονται ιδιαίτερα όταν έχω μικρά υπερκείμενα. 

 

Εικόνα 2.39 Μixshield με διπλό θάλαμο εκσκαφής[14] 
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 Χρήση θραυστήρα 2.8.5

Όταν η διάνοιξη γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται   σε μη συνεκτικά και  ετερογενή 

εδάφη, μεγαλύτερες πέτρες ή μπλοκ βράχου  πρέπει να αναμένεται να συναντηθούν . 

Τέτοιοι ογκόλιθοι πρέπει να συνθλίβονται σε ένα συμβατικό  μέγεθος, έτσι ώστε η 

υδραυλική απομάκρυνση τους  να διεξάγεται ομαλά. Τα  Mixshields  χρησιμοποιούν συχνά 

ένα θραυστήρα με σιαγόνες για το σκοπό αυτό ο οποίος  είναι τοποθετημένος  μπροστά 

από την οθόνη εισαγωγής. Το μέγεθος των λίθων ποικίλλει ανάλογα με το σχεδιασμό του 

θραυστήρα και τη διάμετρο της ασπίδας. Αν υπάρχουν λεπτόκοκκα, συνεκτικά εδάφη κατά 

μήκος της χάραξης, οι θραυστήρες εγκαθίστανται  ως εναλλακτική λύση. Δύο πλευρικοί  

αναδευτήρες υποστηρίζουν  τη  ροή  του υλικού στο κάτω τμήμα της σήραγγας . 

 

Εικόνα 2.40 Θραυστήρας με σιαγόνες[13] 

 

Εικόνα 2.41 Περιστροφικός κυλινδρικός 
θραυστήρας[13] 

 

  Βελτιωμένη ροή υλικού σε συνεκτικά εδάφη 2.8.6

Το απομονωμένο ανάστροφο τόξο είναι μια λύση που έχει αναπτυχθεί ειδικά για συνεκτικά 

εδάφη. Το κάτω  τμήμα απομονώνεται από το υπόλοιπο του θαλάμου εργασίας με κλειστές  

πλάκες, επιτρέποντας μια κλειστή ροή του υλικού από τον θάλαμο εκσκαφής διαμέσου του 

βυθισμένου ανοίγματος τοιχώματος προς τη θύρα εξόδου του εδαφικού πολφού . Αυτό 

μειώνει τον αριθμό των εργασιών καθαρισμού στον θάλαμο εκσκαφής. Διακυμάνσεις  της 

πίεσης στο μέτωπο  της σήραγγας λόγω παύσης  της λειτουργίας των μηχανών μπορεί έτσι 

να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό.  
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Εικόνα 2.42 Απομονωμένο ανάστροφο τόξο[14] 

 Συντήρηση εργαλείων εκσκαφής 2.8.7

Κατά τη διάρκεια διάνοιξης σήραγγας με μηχανήματα  Mixshield  μια αδιαπέρατη  

μεμβράνη αέρα που αποτελεί τη διεπιφάνεια του εδάφους με το μπεντονίτη  επιτρέπει την 

απαραίτητη πίεση στήριξης και καθιστά δυνατή τη σφράγιση της ροής των υπογείων 

υδάτων στη  σήραγγα. Κατά τη διαδικασία διανοίξεως, ο τροχός κοπής,  τα εργαλεία 

εκσκαφής και ένας αριθμός άλλων συστατικών πρέπει να ελέγχονται και  να καθαρίζονται 

και τα  εμπόδια πρέπει να αφαιρούνται. Για το σκοπό αυτό, η αναστολή της εργασίας 

εκσκαφής και η πλήρωση των θαλάμων  είναι εν μέρει μειωμένη με την εισαγωγή του 

πεπιεσμένου αέρα. Κλείνοντας το βυθισμένο άνοιγμα στον τοίχο, το αιώρημα εντός του 

θαλάμου εργασίας μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο, επιτρέποντας εργασία στο κάτω μέρος 

της σήραγγας . Το προσωπικό συντήρησης εισέρχεται στο θάλαμο με τον πεπιεσμένο αέρα 

μέσω μιας κλειδαριάς. Με πιέσεις θαλάμου άνω των  3,6 bar, οι εργασίες  κατά προτίμηση 

γίνονται  από επαγγελματίες δύτες.  

 Μέτρα κατά της απόφραξης 2.8.8

Η απόφραξη στο τροχό κοπής και στον θάλαμο εκσκαφής μπορεί να προκαλέσει αύξηση της 

φθοράς του και τη μείωση του ποσοστού των προτέρων. Ως εκ τούτου έχουν αναπτύξει μια 

σειρά από ειδικές λύσεις για τη βελτιστοποίηση της ροής του υλικού. Μία πρώτη λύση 

αφορά τη κοπτική κεφαλή η οποία περιλαμβάνει ένα ανοιχτό κεντρικό τμήμα ώστε να 

επιτρέπει τη βέλτιστη ροή του εδαφικού υλικού. Ακόμη το μηχάνημα αυξάνει τη ταχύτητα 

του σε ζώνες οι οποίες θεωρούνται επιρρεπείς σε απόφραξη μέσω ενός βέλτιστου 

συστήματος υδραυλικής τροφοδοσίας και μεταφοράς. Τέλος η ροή του υλικού 

υποστηρίζεται από τη σχεδίαση του θαλάμου εκσκαφής , μιας ασπίδας με ομαλή ακμή, 

επίστρωση στα κωνικά τμήματα της ασπίδας, μειωμένα ανοίγματα στα τοιχώματα και 

προαιρετικοί κάδοι στο πίσω μέρος του μηχανήματος .
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 –ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Κεφάλαιο 3

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 
 

 Εισαγωγή 3.1
Συνήθως οι σήραγγες μοντελοποιούνται χρησιμοποιώντας διδιάστατα μοντέλα ανάλυσης. 

Πρόκειται για μοντέλα τα οποία είναι προφανώς πιο εύκολα εκτελέσιμα και κατ’επέκταση 

πιο γρήγορα και οικονομικά σε χρόνο. Ωστόσο, σε θέματα ακρίβειας αναλύσεων υστερούν 

αρκετά καθώς δεν είναι εύκολη η εκτίμηση των παραμέτρων σχετικά με της 

αναπτυσσόμενες τάσεις επί της διατομής. Έτσι οδηγηθήκαμε εύκολα στην ανάγκη 

προσομοίωσης μοντέλων σηράγγων τριών διαστάσεων που δε χρειάζεται να εκτιμήσουμε 

την απομέιωση των τάσεων στη διατομή , καθώς δε μοντελοποιούνται τα βήματα εκσκαφής 

μόνο επί αυτής αλλά και κατά μήκος του άξονα της σήραγγας. 

 

 Αριθμητικό μοντέλο Zhao-Janutolo-Barla (2012) 3.2

 Γενικά 3.2.1

Η προσομοίωση αυτή αναπτύχθηκε για μεγάλες και βαθιές σήραγγες που διανοίγονται με 

μηχανήματα ΤΒΜs. Η προσομοίωση της εκσκαφής σε τρεις διαστάσεις είναι πολύ 

σημαντική  καθώς ανάλογα με τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν μπορεί να 

υπολογιστεί εύκολα ο χρόνος και το αναμενόμενο κόστος του έργου. Ο βασικός κίνδυνος 

που ελλοχεύει στη διάνοιξη των σηράγγων είναι όταν διανοίγονται σε εδάφη που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλες συγκλίσεις. Η προσομοίωση της εκσκαφής περιλαμβάνει 

τόσο τη προσομοίωση της περιβάλλουσας βραχόμαζας όσο και  του μηχανήματος και των 

επιμέρους συστατικών του και των προσωρινών και τελικών μέτρων υποστήριξης. Παρόλα 

τα πλεονεκτήματα των τριδιάστατων αναλύσεων , λόγω της δυσκολίας προσομοίωσης 

τέτοιων μοντέλων πολύ λίγα έχουν αναπτυχθεί εξολοκλήρου.  

Η δημοσίευση αυτή αφορά σήραγγες διαμέτρου 3-15 μέτρων. Η δημοσίευση βασίστηκε σε 

αληθινά δεδομένα από τις σήραγγες των Άλπεων , τη σήραγγα βάσης της Gotthard, τη 

σήραγγα βάσης Lyon-Turin και τις σήραγγες Lötschberg και Βrenner. Σχετικά με τη διάνοιξη 

τέτοιων μεγάλων σηράγγων υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να 

δίνεται στα εδάφη που παρουσιάζουν υψηλές συγκλίσεις . σκληρά πετρώματα με έντονες 

ρωγματώσεις που παρουσιάζουν ψαθυρή θραύση (rock bursting) και φυσικά προβλήματα 

επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ακόμα στη 

μηχανοποιημένη όρυξη σηράγγων σε χαμηλής αντοχής πετρώματα , καθώς είναι υπό 

συζήτηση λόγω κακής προηγούμενης εμπειρίας. Γίνεται λοιπόν η προσομοίωση του 

μοντέλου εκσκαφής με μηχάνημα ΤΒΜ διπλής ασπίδας και σε έδαφος που παρουσιάζει 

έντονα προβλήματα συγκλίσεων . Η πρώτη παρουσίαση αυτής τη προσομοίωσης έγινε από 

το Barla  εν έτει 2011. 
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Εικόνα 3.1 Διαμήκης τομή ΤΒΜ με διπλή ασπίδα[34] 

 Προσομοίωση περιβάλλουσας βραχόμαζας –μηχανήματος ΤΒΜ 3.2.2

Για την ανάλυση της επιρροής της περιβάλλουσας βραχόμαζας και του μηχανήματος κατά 

την μηχανοποιημένη όρυξη σήραγγας , δύο είναι οι κύριες μέθοδοι. Πρόκειται για 

αξονοσυμμετρικά μοντέλα ή για τριδιάστατα μοντέλα προσομοίωσης. Αξονοσυμμετρικά 

μοντέλα ανάλυσης για διάνοιξη σε εδάφη με έντονα προβλήματα συγκλίσεων έχουν 

αναπτυχθεί από τους Ramoni και Anagnostou(2006,2010,2011) και έχουν ακόμα εξελιχθεί 

και αναπτυχθεί από τους Cantieti(2009), Cobreros(2005),Simic(2005) και Graziani(2009). 

 

Εικόνα 3.2 Κατασκευαστικές μέθοδοι τηλεσκοπικού τμήματος ασπίδας[34] 

Όλα τα παραπάνω μοντέλα που αναπτύχθηκαν αφορούν εκσκαφή με μηχάνημα διπλής 

ασπίδας ,γεωτεχνικό περιβάλλον με  προβλήματα συγκλίσεων  και η προσομοίωση γίνεται 

με πεπερασμένα στοιχεία. Το αριθμητικό μοντέλο ακολουθεί μία ανάλυση βήμα προς βήμα 

και προσεγγίζει μια προοδευτική προχώρηση. Το μηχάνημα ΤΒΜ προσομοιώνεται ως 

κύλινδρος με στερεά στοιχεία  με ποικίλα πάχη και τα στοιχεία κελύφους (shell elements) 

προσομοιώνουν την επένδυση  (lining). Προσομοιώνεται επίσης το κενό μεταξύ ασπίδας και 

εκσκαφής μέσω πεπερασμένων στοιχείων διεπιφάνειας (interface elements) και μέσω 

παρόμοιων στοιχείων προκύπτει και η επιφάνεια μεταξύ επένδυσης και βραχόμαζας με 

σκοπό να παρουσιαστεί η επιρροή του περιβάλλοντος γεωυλικού στη κατασκευή κατά τη 

διάνοιξη και εκσκαφή της σήραγγας. Έτσι υιοθετείται αυτή η μέθοδος βήμα προς βήμα που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Πολλά αριθμητικά μοντέλα έχουν αναπτυχθεί τόσο και για 

εκσκαφή αβαθών σηράγγων με μηχανήματα ΕΡΒ αλλά και SS με αξιοσημείωτα αυτά του 

Kasper & Meshke (2004,2006) και του Nagel(2008). Τα μοντέλα περιλαμβάνουν τόσο το 

περιβάλλον έδαφος και το μηχάνημα εκσκαφής όσο και τα υδραυλικά έμβολα που ευνοούν 

τη προχώρηση του μηχανήματος, την επένδυση της σήραγγας με τα προκατασκευασμένα 

στοιχεία και την ενεμάτωση στο τέλος (grouting) . 
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 Βασικά χαρακτηριστικά προσομοίωσης 3.2.3

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση επιλέγεται εσωτερική διάμετρος σήραγγας για τρένο με 

υψηλές ταχύτητες 8,1 μέτρα και εξωτερική διάμετρος 9 μέτρα. Τα πάχη των στοιχείων της 

επένδυσης κυμαίνονται από 30 έως 50 εκατοστά και μέτρο Young 30-36 Gpa. Ανάλογα με 

τις επικρατούσες γεωτεχνικές συνθήκες η εκσκαφή χωρίζεται σε διαφορετικά τμήματα που 

αντιστοιχούν στα διαφορετικά στοιχεία επένδυσης που χρησιμοποιούνται. Σταθερό πάχος 

έχουν μόνο τα προκατασκευασμένα στοιχεία της επένδυσης που είναι στα 45 εκατοστά. Τα 

φορτία που ασκούνται επίσης στην επένδυση είναι μόνο τα γεωστατικά και η υδροστατική 

πίεση αγνοείται. Οι κατηγορίες ποιότητας σκυροδέματος για την επένδυση είναι γενικά από 

C20 (fck=20Mpa) μέχρι C45(fck=45Mpa).  

Στη συμβατική μέθοδο μηχανοποιημένης εκσκαφής η κύρια δύναμη διείσδυσης του 

μηχανήματος προκύπτει από τους γάντζους-πέδιλα(grippers) που χρησιμοποιούνται για τη 

προχώρηση του μηχανήματος . Γενικά χρησιμοποιούνται δύο περιοχές πέδιλων που ασκούν 

μέγιστη πίεση στο περιβάλλον γεωυλικό της τάξης των 4 Mpa. Το ύψος των γάντζων 

υπολογίζεται στα 6,6 μέτρα και το πλάτος τους 2 μέτρα. Σχετικά τώρα με τη κοπτική 

κεφαλή, η διάμετρος εκσκαφής είναι στα 9,3 μέτρα. Η μέγιστη δύναμη διείσδυσης που 

ασκεί κυμαίνεται στα 17 ΜΝ και σε περίπτωση υπερδιάτρησης μπορεί να φτάσει τα 18,3 

ΜΝ. Περιλαμβάνει 64 κόπτες σε μορφή δίσκου(disc cutters) με διάμετρο 17 ίντσες και 

ατομικό φορτίο 267 ΚΝ . Επιπλέον 5 κόπτες χρησιμοποιούνται σε περίπτωση 

υπερδιάτρησης μέχρι 70 εκατοστά.  

Το μηχάνημα επίσης προσομοιώνεται με βάρος 13 ΚΝ και κύρια δύναμη ώθησης 50ΜΝ με 

επιπλέον βοηθητική 80ΜΝ . Η ασπίδα του μηχανήματος έχει διάμετρο 9,23 μέτρα . Το 

εξωτερικό τηλεσκοπικό της τμήμα είναι στα 9,23 μέτρα και το εσωτερικό και ουραίο τμήμα 

στα 9,17 μέτρα διάμετρο. Το μήκος της ασπίδας στο μπροστινό της τμήμα είναι 5 μέτρα ενώ 

το μήκος του εσωτερικού τηλεσκοπικού τμήματος+τμήμα πεδίλων+ουραίο τμήμα 

υπολογίζεται στα 6 μέτρα. 

 

Εικόνα 3.3 Σχηματική απεικόνιση ΤΒΜ βράχου[34] 
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Εικόνα 3.4 Σχηματική απεικόνιση ΤΒΜ για συνθλίβοντα εδάφη[34] 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο η προσομοίωση αναπτύσσεται μέσω 3D FEM προσομοίωση και 

του συστήματος γεωτεχνικής ανάλυσης GTS και TNO DIANABV. Η προσέγγιση αυτή του νέου 

μοντέλου τείνει να είναι πιο γενικευμένη σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα της 

βιβλιογραφίας καθώς προσεγγίζεται διάνοιξη σήραγγας τόσο σε γεωτεχνικό περιβάλλον 

καλού βράχου όσο και σε περιβάλλον με έδαφος χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί ωστόσο προβλήματα υδάτων και αστάθειας γεωυλικού δε 

λαμβάνονται υπόψη στη προσέγγιση και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μηχανική 

συμπεριφορά του γεωυλικού και στην επιρροή μεταξύ γεωυλικού, μηχανήματος εκσκαφής 

και στοιχείων υποστήριξης της σήραγγας.  

 

Εικόνα 3.5 Λεπτομέρεια διακριτοποίησης μοντέλου[34] 
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 Προσομοίωση περιβάλλουσας βραχόμαζας 3.2.4

Υπό την υπόθεση ότι το μοντέλο είναι συμμετρικό ως προς το κατακόρυφο άξονα της 

σήραγγας προσομοιώνεται μόνο το μισό μοντέλο της εκσκαφής . Χρησιμοποιείται ένα 

κυλινδρικό μοντέλο με πρωταρχικό σκοπό να μειωθούν τα πεπερασμένα στοιχεία της 

ανάλυσης και επίσης να προκύψει ένα σταθερό μέγεθος για τη διαμόρφωση των 

πεπερασμένων στοιχείων που θα προκύψουν(meshing). Κατάλληλα για την προσέγγιση 

θεωρήθηκαν στερεά εξαεδρικά στοιχεία με 8 κόμβους. Το πλήθος των πεπερασμένων 

στοιχείων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προσεγγίζονται όσο το δυνατό καλύτερα 

οι συνοριακές συνθήκες της εκσκαφής και να προκύπτει ένα απείρως εκτενόμενο 

γεωλογικό μέσο. Σε αντίθετη περίπτωση τα τεχνητά αυτά όρια της περιβάλλουσας 

βραχόμαζας που εισάγονται για την προσέγγιση του μοντέλου επηρεάζουν άμεσα τις τάσεις 

που ασκούνται στην εκσκαφή από τη περιβάλλουσα βραχόμαζα.  

Στο εγκάρσιο επίπεδο προσεγγίζεται ένα μοντέλο όπου η βραχόμαζα εκτείνεται σε ένα 

βάθος 10D(όπου D η διάμετρος της σήραγγας) που μπορεί να μειωθεί στα 6D όταν 

πρόκειται για διάνοιξη σε καλής ποιότητας βραχόμαζα και να αυξηθεί  αντίστοιχα στα 15D 

όταν πρόκειται για γεωυλικό με προβλήματα συγκλίσεων. Στο διάμηκες επίπεδο ο Grazial 

το 2007 πρότεινε ένα συνολικό μήκος 20D σε περίπτωση κακών γεωτεχνικών συνθηκών σε 

αντίθεση με τον Eberhardt εν έτει 2001 που πρότεινε συνολικό μήκος εκσκαφής περί τα 

10D καθώς θεώρησε περιβάλλουσα βραχόμαζα με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά. Το 

μέγεθος του μήκους του μοντέλου προσέγγισης της βραχόμαζας εξαρτάται από τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά αυτής και κυρίως από την έκταση της πλαστικής ζώνης. Η 

διακριτοποίηση των στοιχείων κατά το διαμήκη άξονα γίνεται ανά 1 μέτρο και ισούται με το 

βήμα της εκσκαφής μέχρι τη τελική θέση του μετώπου της εκσκαφής και στη συνέχεια 

αυξάνεται περιοδικά . 

 Προσομοίωση βασικών εξαρτημάτων του μηχανήματος ΤΒΜ 3.2.5

Το πρώτο στοιχείο του μηχανήματος που προσομοιώνεται είναι οι ασπίδες αυτού(shields). 

Τόσο το μπροστινό όσο και το πίσω τμήμα αυτής παρουσιάζονται με πεπερασμένα στοιχεία 

που βρίσκονται στο όριο της εκσκαφής της σήραγγας και με δεδομένη ακαμψία αυτή του 

υλικού που είναι κατασκευασμένες δηλαδή από χάλυβα. Στη συνέχεια προσομοιώνονται τα 

στοιχεία της κοπτικής κεφαλής τα οποία και αυτά έχουν ακαμψία ανάλογα με το υλικό που 

είναι κατασκευασμένα (στη προκειμένη εισάγονται οι ιδιότητες του χάλυβα) . Τα 

πεπερασμένα στοιχεία της κοπτικής κεφαλής τοποθετούνται στο μέτωπο της εκσκαφής 

όπου εκεί ασκείται και η πίεση εξισορρόπησης του εδάφους. Συνεχίζεται η προσομοίωση 

με την επιχωμάτωση της εκσκαφής(backfilling). Προσομοιώνεται με στερεά στοιχεία (solid 

elements). Το υλικό πλήρωσης του κενού ποικίλλει και μπορεί να είναι χαλίκι ή και 

σκυρόδεμα. Ανάλογα με το υλικό πλήρωσης του backfilling δίνονται και οι αντίστοιχες 

ιδιότητες στα πεπερασμένα στοιχεία της προσομοίωσης. 

Επιπρόσθετα με στοιχεία που τους αντιστοιχούν οι ιδιότητες του σκυροδέματος 

τοποθετείται και η επένδυση της σήραγγας(lining). Δεν εισάγονται αρμοί (joints) καθώς 

επιζητείται όσο το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση καθώς η επένδυση πρέπει να είναι 

αδιάκοπη και συνεχής. Ακόμα προσομοιώνεται και τα πέδιλα του μηχανήματος που με τους 

γάντζους ευνοούν τη μετακίνηση του μηχανήματος ΤΒΜ(grippers). Tα grippers 

τοποθετούνται και αυτά στο όριο εκσκαφής της σήραγγας, με ιδιότητες ακαμψίας του 
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χάλυβα επίσης, και τοποθετούνται σε συγκεκριμένη απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής 

και μέσω των στοιχείων αυτών προσεγγίζεται στην ανάλυση η πίεση που ασκούν στη 

βραχόμαζα για την μετακίνηση του μηχανήματος. Τέλος στο μοντέλο παρουσιάστηκε και ο 

γρύλος πίεσης(jack pressure) που εφαρμόζεται σαν μια ασκούμενη πίεση στο τελευταίο 

δακτύλιο επένδυσης που τοποθετείται (lining ring) , ενώ σε περίπτωση που η περιβάλλουσα 

βραχόμαζα είναι χαλαρή εφαρμόζεται στη περιοχή των πέδιλων. Όλα τα παραπάνω μέρη 

του μηχανήματος διαμορφώνονται ακολουθώντας ελαστική και ισότροπη ανάλυση και 

χρησιμοποιούνται τετρακομβικά πεπερασμένα στοιχεία τα οποία προσεγγίζουν με όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές διαστάσεις και βάρη των παραπάνω 

στοιχείων. 

 Προσομοίωση προχώρησης μηχανήματος ΤΒΜ 3.2.6

Η διαμόρφωση της προχώρησης του μηχανήματος και κατ’επέκταση η διάνοιξη της 

σήραγγας ακολουθούν μία μέθοδο βήμα προς βήμα όπως έχει ήδη αναφερθεί και 

παραπάνω. Η προχώρηση είναι ανάλογη ενός μήκους εκσκαφής περί του 1 μέτρου και στη 

συνέχεια διαμορφώνονται τα στάδια κατασκευής της σήραγγας. Το βέλτιστο μήκος 

εκσκαφής έχει προκύψει 1 μέτρο καθώς προσομοιώνει μία όσο το δυνατό συνεχή πρόοδο 

της εκσκαφής του έργου, βελτιώνει τη σύγκλιση μεταξύ μιας πλαστικής και μιας ελαστικής 

ανάλυσης και τέλος βελτιώνει την ακρίβεια και το χρόνο που απαιτείται για μια τέτοια 

τριδιάστατη ανάλυση ενός αριθμητικού μοντέλου σήραγγας. 

Τα κατασκευαστικά στάδια στη συνέχεια διαμορφώνονται ανάλογα με τη γεωμετρία της 

σήραγγας , το τύπο του μηχανήματος ΤΒΜ που χρησιμοποιείται και φυσικά τη κατάσταση 

του περιβάλλοντος γεωυλικού που επικρατεί στη περιοχή της εκσκαφής. Αρχικά τα πρώτα 

μέτρα της εκσκαφής είναι προφανές ότι επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες καθώς 

πρόκειται για ένα πεπερασμένο και όχι απειρομήκες μοντέλο γι’αυτό  και τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης από τα πρώτα μέτρα της εκσκαφής παραλείπονται. Η επιρροή της 

περιβάλλουσας βραχόμαζας είναι ίσως η σπουδαιότερη γι’αυτό και ακολουθείται μια 

διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον αν το υλικό είναι καλής ή κακής ποιότητας. 

Σε περίπτωση βράχου και γενικά γεωυλικού με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά που δεν 

αναμένονται προβλήματα και αστοχίες στο πρώτο βήμα της εκσκαφής έχουμε τον 

υπολογισμό των γεωστατικών τάσεων στην περιοχή λόγω του βάθους της εκσκαφής . Το 

δεύτερο βήμα αποτελεί την είσοδο του ΤΒΜ στη προσομοίωση του μοντέλου και 

τοποθετούνται τα στοιχεία της κοπτικής κεφαλής και εκσκάπτεται η πρώτη φέτα ενός 

μέτρου. Στο επόμενο βήμα υποστηρίζεται η πρώτη φέτα από την ασπίδα του μηχανήματος 

και εισάγονται και τα στοιχεία που προσομοιώνουν την ασπίδα και εκσκάπτεται η δεύτερη 

φέτα. Σε κάθε επόμενο βήμα ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο 

δέκατο βήμα και να έχουν εκσκαφεί τα πρώτα 10 μέτρα της σήραγγας. 

Στο δέκατο βήμα της ανάλυσης εμφανίζονται για πρώτη φορά στο μοντέλο τα στοιχεία που 

διαμορφώνουν τα πέδιλα που βοηθούν τη προχώρηση και εφαρμόζεται και η πίεση που 

ασκείται μέσω αυτών στη περιβάλλουσα βραχόμαζα. Η θέση των πέδιλων αυτών με τους 

προσαρμοσμένους γάντζους (grippers) αλλάζει κάθε 2 μέτρα με σκοπό να προσομοιωθεί 

όσο το δυνατό καλύτερο η επανατοποθέτηση τους και η διαδικασία που συντελείται ώστε 

μέσω αυτών να μετακινηθεί το μηχάνημα εκσκαφής( re-gripping) και η απόσταση τους είναι 
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7 μέτρα από το μέτωπο εκσκαφής . Στο δεκατοπέμπτο  βήμα τώρα ενεργοποιείται η 

επένδυση(lining) και εμφανίζονται στο μοντέλο προσομοίωσης τα στοιχεία που τη 

διαμορφώνουν καθώς επίσης και το backfilling. Διαμορφώνονται έτσι τα κύρια βήματα της 

ανάλυσης τα οποία συνεχίζονται μέχρι να προκύψουν οι αναμενόμενες σταθερές συνθήκες. 

 

Εικόνα 3.6 3D προσομοίωμα για σκληρό βράχο[34] 

Σε μια δεύτερη περίπτωση γεωυλικού με χαμηλά μηχανικά χαρακτηριστικά και πιθανά 

προβλήματα συγκλίσεων τα βήματα εκσκαφής διαμορφώνονται λίγο διαφορετικά καθώς η 

πίεση που ασκείται για τη προχώρηση του ΤΒΜ δεν ασκείται στη περιβάλλουσα βραχόμαζα 

μέσω των πέδιλων αλλά ασκείται στο τελευταίο κάθε φορά στοιχείο της επένδυσης μέσω 

υδραυλικού γρύλου(jack pressure).Tα πρώτα βήματα της ανάλυσης είναι όμοια με αυτά της 

περίπτωσης του καλού περιβάλλοντος γεωυλικού .Στο πρώτο βήμα έχουμε τον υπολογισμό 
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των γεωστατικών τάσεων και στο δεύτερο αντίστοιχα εμφανίζεται η κοπτική κεφαλή του 

μηχανήματος. Στο τρίτο βήμα κατά τα γνωστά εμφανίζεται και η ασπίδα . Στο δεκατοτρίτο 

βήμα ,στη περίπτωση αυτή , διαμορφώνεται το εκτοξευμένο σκυρόδεμα(grouting) νωπής 

ακόμα μορφής, δηλαδή προτού σκληρύνει, καθώς επίσης ενεργοποιείται η επένδυση και 

εισάγεται στην ανάλυση και η πίεση που ασκείται από το jack pressure. H εκσκαφή φέτας 

ενός μέτρου και η τοποθέτηση των δακτυλίων της επένδυσης διαμορφώνονται ταυτόχρονα 

στο ίδιο βήμα. Στο δεκατοπέμπτο βήμα αλλάζουν οι ιδιότητες του grouting και πρόκειται 

πια για ένα πιο σκληρό υλικό . Τα παραπάνω λοιπόν βήματα διαμορφώνονται εν συνεχεία 

μέχρι να τελειώσει η ανάλυση και προκύψουν τα αποτελέσματα αυτής. 

 

Εικόνα 3.7 3D προσομοίωμα για έδαφος[34] 
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 Αλληλεπίδραση ασπίδας ΤΒΜ και περιβάλλουσας βραχόμαζας 3.2.7

Για να έχουμε μια ακριβή προσομοίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της περιβάλλουσας 

βραχόμαζας και της ασπίδας του μηχανήματος λαμβάνεται υπόψη τόσο η γεωμετρία της 

σήραγγας για να εξεταστούν οι παραμορφώσεις μπροστά από το μέτωπο, όσο και το κενό 

που δημιουργείται λόγω της υπερεκσκαφής που καθορίζει τα φορτία ου ασκούνται στην 

επαφή μεταξύ βραχόμαζας και μηχανήματος. Το κενό αυτό προϋποθέτει μια πεπερασμένη 

τιμή, ωστόσο το εύρος του Δg διαφέρει κατά την εγκάρσια διεύθυνση καθώς αυξάνεται 

κατά Δr λόγω της κωνικής μορφής του μηχανήματος. Η τιμή του πλάτους του κενού 

προκύπτει ως εξής: 

 

όπου ΔD η υπερεσκαφή του μηχανήματος. 

Και εδώ διακρίνονται δύο περιπτώσεις, αυτή της διάνοιξης σε σκληρό βράχο και μια 

δεύτερη όταν πρόκειται για ασθενές πέτρωμα. Στη πρώτη περίπτωση το κενό που 

δημιουργείται δε πρόκειται να κλείσει καθώς οι αναμενόμενες συγκλίσεις του γεωυλικού 

είναι μηδαμινές και μπορούν αν εντοπιστούν μόνο ζώνες που θα παρουσιάσουν πιθανά 

προβλήματα θραύσης. Στις ζώνες αυτές πάλι υποτίθεται ότι το κενό δεν τείνει να κλείσει 

καθώς κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής μετακίνησης του μηχανήματος (re-gripping) το 

μπροστινό μέρος της ασπίδας σαρώνει το μέτωπο και μετατοπίζει το θραυσμένο υλικό προς 

τα πίσω και δεν παρέχει μια επαρκή υποστήριξη στην περιοχή. Ωστόσο το μοναδικό τμήμα 

του μηχανήματος που θεωρείται πως είναι σε επαφή με τη βραχόμαζα είναι το κατώτερο 

τμήμα της περιφέρειας αυτού(invert) καθώς το κενό εκεί θεωρείται μηδενικό. 

 

 

Εικόνα 3.8 Διατομές σήραγγας[34] 
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Στη δεύτερη περίπτωση όπου πρόκειται η σήραγγα να διανοιχτεί μέσα σε ασθενή 

βραχόμαζα τα προβλήματα των συγκλίσεων που αναμένονται είναι μεγάλα. Μπορεί λοιπόν 

να προκύψει κλείσιμο του κενού που δημιουργείται από την υπερεκσκαφή τόσο στο 

μπροστινό τμήμα της ασπίδας , όσο και στο οπίσθιο τμήμα αυτής , καθώς και σε όλο της το 

μήκος. Όπως έχει ήδη αναφερθεί χρησιμοποιείται μία μέθοδος προσομοίωσης του 

μοντέλου βήμα προς βήμα ώστε εύκολα να παρακολουθούνται οι συγκλίσεις κατά μήκος 

της διάνοιξης (LDP profiles) τόσο στη στέψη της σήραγγας όσο και στο κατώτερο τμήμα 

αυτής. Όταν η σύγκλιση είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να προκύψει κλείσιμο του κενού , οι 

ασπίδες αρχίζουν να υποστηρίζουν τα τοιχώματα της εκσκαφής. Λόγω των μεγάλων τάσεων 

που επικρατούν στην περιοχή και των αναμενόμενων συγκλίσεων είναι απαραίτητο να 

θεωρηθεί και το πιθανό σήκωμα του μηχανήματος που κατ’επέκταση θα προκύψει και μια 

μείωση του κενού στη στέψη. 

Για το εμπρόσθιο τμήμα της ασπίδας το κενό κλείνει όταν το άθροισμα της σύγκλισης που 

εμφανίζεται στη στέψη (ucrown) και της σύγκλισης που εμφανίζεται στο κατώτερο 

τμήμα(uinvert) είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του διάκενου(ΔD): 

ucrown+ uinvert≥ ΔD 

Πριν το κλείσιμο του κενού μόνο το κατώτατο τμήμα της εμπρόσθιας ασπίδας είναι σε 

επαφή με τη βραχόμαζα στη περίπτωση του σκληρού βράχου και το κενό προσομοιώνεται 

στο μοντέλο με ειδικά στοιχεία διεπιφάνειας με μηδενικό πάχος που επιτρέπουν τις 

μετακινήσεις της βραχόμαζας και της υποστήριξης. Υιοθετούνται λοιπόν δύο τετρακομβικά 

επίπεδα στοιχεία διεπιφάνειας με μηδενικό πάχος μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

συντεταγμένες των εξωτερικών στοιχείων που αντιστοιχούν στη βραχόμαζα και στις  

επιχωματώσεις ταυτίζονται με αυτές των εσωτερικών στοιχείων που αντιστοιχούν στα 

στοιχεία της ασπίδας και της επένδυσης. 

 

Εικόνα 3.9 Οκτακομβικό πεπερασμένο στοιχείο[34] 

Στη συνέχεια όταν κλείσει το κενό η ασπίδα υποστηρίζει το υλικό. Αυτό διαμορφώνεται σε 

επόμενο βήμα της ανάλυσης αλλάζοντας απλά τις ιδιότητες των στοιχείων διεπιφάνειας 

που μας ενδιαφέρουν. Όταν τώρα εξ’ολοκλήρου το εμπρόσθιο τμήμα της ασπίδας έρθει σε 

επαφή με τη βραχόμαζα, το κενό γύρω από το οπίσθιο τμήμα θεωρείται ομοιόμορφο λόγω 

της κωνικής μορφής του μηχανήματος που θεωρήσαμε. Δεν υπάρχει αξονοσυμμετρία και 

συνεπώς το κλείσιμο του κενού διαφέρει στη στέψη και στο κατώτερο τμήμα. Οι 

μετακινήσεις αυτές προσομοιώνονται σε διαφορετικές διατομές , μία C και μία D . Οι 

σχετικές ακτινικές μετακινήσεις τόσο στη στέψη όσος και στο κατώτερο τμήμα 

συγκρινόμενες με τη κωνικότητα του μηχανήματος (Δr) , δηλαδή το κενό που επιτρέπει η 

ίδια του η μορφή , προσδιορίζουν το κλείσιμο ή μη του κενού. Συνεπώς πρέπει να ισχύει: 
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ucrown+uinvert≥ΔD+2Δr 

Συνεπώς, καθώς εκσκάπτεται μία φέτα εδάφους κατά τη διάνοιξη, στο μέτωπο προκύπτει 

μια μετακίνηση uf. H τελική ακτινική μετακίνηση υπολογίζεται ufin=u- uf όπου u είναι η 

συνολική ακτινική μετατόπιση. Για να προκύψουν τώρα τα ακριβή σημεία στα οποία η 

ασπίδα έρχεται σε επαφή με την περιβάλλουσα βραχόμαζα γίνεται σε κάθε βήμα της 

ανάλυσης έλεγχος των LDPs προφίλ μετακινήσεων ώστε να συγκίνονται σε κάθε βήμα οι 

μετακινήσεις σε σχέση με το προηγούμενο. Ωστόσο μετά από κάποιο βήμα ,στη περίπτωση  

εδώ μετά το τρίτο βήμα, το κενό αποκτά μια σταθερή τιμή . Σημειώνεται τέλος ότι στα 

πρώτα βήματα της εκσκαφής η παρουσία της ασπίδας βελτιώνει τη συμπεριφορά του 

εδάφους καθώς λειτουργεί σαν θόλος και υποστηρίζει το έδαφος.  

 

Εικόνα 3.10 Διαμήκης τομή και απεικόνιση της αλληλεπίδρασης εδάφους-ασπίδας[34] 

 

 Αλληλεπίδραση κοπτικής κεφαλής ΤΒΜ και περιβάλλουσας βραχόμαζας 3.2.8

Η κοπτική κεφαλή του μηχανήματος αποτελεί μια δικτυωτή ατσάλινη πλάκα στο μπροστινό 

τμήμα του μηχανήματος που χωρίζεται από την ασπίδα αυτού με σκοπό τη δυνατότητα της 

να περιστρέφεται. Μέσω της κεφαλής και των κοπτικών που είναι προσαρμοσμένα σε αυτή 

ασκείται η δύναμη εκσκαφής στο μέτωπο ενώ τα υπόλοιπα μέρη του μηχανήματος είναι 

απομακρυσμένα από το μέτωπο εκτός από ειδικές περιπτώσεις αστοχιών.  

Είναι αδύνατο να γίνει ακριβής προσομοίωση της αλληλεπίδρασης της κεφαλής με τη 

βραχόμαζα μέσω των πεπερασμένων στοιχείων που υιοθετούνται και της μεθόδου βήμα 

προς βήμα. Η κοπτική κεφαλή σχεδιάζεται ως μία χαλύβδινη πλάκα πάχους 3 εκατοστών 

και θεωρείται πως είναι εν συνεχεία σε επαφή με το μέτωπο της εκσκαφής. Η πίεση στο 

μέτωπο προσομοιώνεται ως κατανεμημένο φορτίο και στην διαμήκη διεύθυνση θεωρείται 

η κοπτική κεφαλή είναι διαχωρισμένη από την ασπίδα με ένα κενό πλάτους 1 μέτρου που 

εξαρτάται από τη διακριτοποίηση των στοιχείων. Στην προκειμένη περίπτωση η 

διακριτοποίηση κατά μήκος έχει γίνει ανά 1 μέτρο.  
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 Αλληλεπίδραση επένδυσης(lining) και περιβάλλουσας βραχόμαζας 3.2.9

Στη συνέχεια προσομοιώνεται ακόμα η αλληλεπίδραση του lining  με τη βραχόμαζα και η 

μεταφορά του φορτίου που ασκείται μεταξύ αυτών γίνεται μέσω ενός στρώμα 

επιχωμάτωσης που ακολουθεί τη διάνοιξη, σύμφωνα με τη προχώρηση του 

μηχανήματος(backfilling layer). Και σε αυτή τη περίπτωση οι Zhao-Janutolo-Barla χωρίζουν 

δύο περιπτώσεις, αυτή της διάνοιξης σε καλή βραχόμαζα και αυτή σε ασθενές πέτρωμα. 

Όταν πρόκειται για καλό βράχο, το κενό στο κατώτερο ανάστροφο τμήμα της 

σήραγγας(invert) γεμίζει με ξηρό ασβεστοκονίαμα ώστε να υποστηρίξει το τοποθετούμενο 

δακτύλιο της υποστήριξης. Στην εναπομένουσα επιφάνεια εισπιέζεται χαλίκι και 

σκυρόδεμα. Είναι σημαντικό στη περίπτωση που αναμένονται φαινόμενα θραύσης του 

βράχου, το κενό να εξαλείφεται καθώς λόγω των μεγάλων επικρατουσών τάσεων στη 

περιοχή τείνει να γίνει μεγαλύτερο. Η επιχωμάτωση που ακολουθεί (backfilling) 

τοποθετείται σε συγκεκριμένη απόσταση από την ασπίδα και προσομοιώνεται σε ένα μόνο 

στάδιο. Η ενεμάτωση και το lining ενεργοποιούνται 2 μέτρα πίσω από την ασπίδα. 

 

Εικόνα 3.11 Ενεμάτωση του κενού μετά τη τοποθέτηση της επένδυσης[34] 

Στη δεύτερη περίπτωση της διάνοιξης σε ασθενές πέτρωμα, σκυρόδεμα εκτοξεύεται 

γρήγορα μέσω του ουραίου τμήματος της ασπίδας με χαρακτηριστικό του τη γρήγορη 

πηκτική του ικανότητα καθώς ταυτόχρονα το μηχάνημα προωθείται. Στη περίπτωση αύτη 

το ουραίο κενό προσομοιώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αποτελεί αυτή που το 

grouting είναι ακόμα μαλακό. Ακριβώς πίσω από την ασπίδα ενεργοποιούνται τα στοιχεία 

του grout με ένα μέτρο ελαστικότητας μικρό της τάξης των 0,5 GPa και εφαρμόζεται μια 

αρχική πίεση στο σύνορο της εκσκαφής και στην επένδυση. Η δεύτερη φάση αποτελεί αυτή 

της σκλήρυνσης του σκυροδέματος και ενεργοποιούνται τα νέα στοιχεία του grouting με 

ένα μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας της τάξης του 1GPa . Αυτό εφαρμόζεται σε απόσταση 

2 μέτρων πίσω από την ασπίδα και η πίεση του grouting  απενεργοποιείται. 
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 Αριθμητικό μοντέλο Mroueh- Shahrour (2007) 3.3

 Παρουσίαση του αριθμητικού μοντέλου 3.3.1

Είναι προφανώς ακόμα δύσκολο να δημιουργηθεί ένα τριδιάστατο μοντέλο ανάλυσης που 

να παρακάμπτει όλα τα ανοικτά θέματα που υπάρχουν γύρω από τις τριδιάστατες 

αριθμητικές αναλύσεις. Και στη περίπτωση αυτή δημιουργήθηκε ένα απλοποιημένο 

μοντέλο που οι βασικές του αρχές προέρχονται από τη μέθοδο συγκλίσεων που εισήγαγαν  

για πρώτη φορά  στη βιβλιογραφία το 1982 o Panet και o Guenot, μέσω ελαστικών 

αναλύσεων που έδειξαν πως η σύγκλιση που προέκυπτε στο μέτωπο εκσκαφής ήταν της 

τάξης του 27% της συνολικής επιφανειακής καθίζησης. 

Και σε αυτή τη μέθοδο η προσέγγιση γίνεται βήμα προς βήμα. Σε κάθε βήμα αντιστοιχεί μια 

προώθηση του μετώπου κατά απόσταση Llin. Σε κάθε βήμα της ανάλυσης προσομοιώνεται η 

πίεση που ασκείται στο μέτωπο μέσω δύο παραμέτρων αdec και Ldec . Η πρώτη αντιστοιχεί 

στο λόγο της τάσης που απελευθερώνεται κατά τη διάνοιξη και η δεύτερη στο μήκος της 

ανυποστήρικτης ζώνης.  

 

Εικόνα 3.12 Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη κατασκευή[27] 

 

Σε κάθε στοιχειώδες βήμα γίνεται αρχικά ο προσδιορισμός της δύναμης λόγω εκσκαφής 

του υλικού (ΔF) που ισούται με τη διαφορά των εσωτερικών αναπτυσσόμενων δυνάμεων 

του προηγούμενου βήματος εκσκαφής από τη συνολική εξωτερική δύναμη (ίδιον βάρος, 

επιφανειακά φορτία, πίεση μετώπου). 
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Το μέγεθος V(incr) αντιστοιχεί στον όγκο του υλικού που εκσκάπτεται στο στοιχειώδες βήμα, 

Βc αποτελεί χωρική παράγωγο της συνάρτησης παρεμβολής και το σ(incr-1) αντιστοιχεί στην 

επικρατούσα τάση του προηγούμενου βήματος. Η παράμετρος αdec χρησιμοποιείται για να 

λάβει υπόψη τον περιορισμό της δύναμης που υπολογίζεται λόγω των κατασκευαστικών 

σταδίων της σήραγγας, όπως την υπερεκσκαφή, την ενεμάτωση του κενού, τη τοποθέτηση 

της προσωρινής υποστήριξης κ.ο.κ. σε εάν μήκος Ldec που αντιστοιχεί στην ανυποστήρικτη 

ζώνη. 

 

Σε νέα διατομή ενεργοποιούνται τα στοιχεία της επένδυσης και προσομοιώνεται μία 

πλήρης απελευθέρωσης των επικρατουσών τάσεων. Η πίεση p που ασκείται στο μέτωπο 

θεωρείται σταθερή ανάλογα με το βάθος της εκσκαφής και αντιστοιχεί σε ένα μηχάνημα 

ΤΒΜ που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα. Σημειώνεται πως η πίεση αλλάζει σε περίπτωση 

που θεωρήσουμε μηχάνημα Slurry ή  EPB. 

 Γεωμετρία και αριθμητικές παράμετροι 3.3.2

Η προτεινόμενη αυτή μέθοδος έχει εφαρμοστεί μέσω του κώδικα πεπερασμένων στοιχείων 

PECPLAS (1992). Η σήραγγα που προσομοιώθηκε είχε εξωτερική διάμετρο D=7.5m , βάθος 

H=2.5D και πάχος επένδυσης e=0.5m. H απόσταση του κέντρου της σήραγγας με το κάτω 

σύνολο του μοντέλου είναι της τάξης του 2.5D. Η συμπεριφορά του εδάφους θεωρήθηκε 

ελαστική- πλήρως πλαστική βασιζόμενη στο κριτήριο Mohr-Coulomb. Τα μεγέθη της 

λειτουργίας και του δυναμικού λόγω πλαστικότητας προκύπτουν : 

 

όπου C,φ,ψ αντιστοιχούν στη συνοχή του εδάφους, τη γωνία τριβής και τη γωνία 

διαστολικότητας.Το μέγεθος p αντιστοιχεί στην ασκούμενη τάση , J2 αποτελεί τανυστή 

τάσεων και θ αντιστοιχεί στη γωνία που ασκείται το φορτίο. Τα μεγέθη αυτά υπολογίζονται 

ως εξής: 

 

Τα μεγέθη που δόθηκαν για τη προκείμενη ανάλυση είναι C=5kPa, φ=27°,ψ=5°, μέτρο 

Young E=30Mpa και λόγος Poisson ν=0.3. Η επένδυση θεωρήθηκε να ακολουθεί γραμμικώς 

ελαστική συμπεριφορά με μέτρο Young E=35000MPa και λόγο Poisson ν=0.25. Το ενεργό 

ειδικό βάρος του εδάφους υπολογίστηκε γ’=10Kn/m3 και ο λόγος Κο=0.5. 



 

Σελίδα | 55  
 

Τριδιάστατα Μοντέλα Προσομοίωσης Σηράγγων 

Τριδιάστατα Μοντέλα Προσομοίωσης Σηράγγων 

Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 3 

Κεφάλαιο 3 

Κεφάλαιο 1ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Εικόνα 3.13 Αριθμητικό παράδειγμα[27] 

 

Το αριθμητικό μοντέλο αποτελείται από 2214 πεπερασμένα εξαεδρικά στοιχεία 

αποτελούμενα από 20 κόμβους. Αποτελείται συνολικά από 10494 κόμβους και 28471 

βαθμούς ελευθερίας. Τα περιφερειακά σύνορα του μοντέλου απέχουν 4D απόσταση από το 

κέντρο σήραγγας και το μήκος της εκσκαφής φτάνει τα 8D. Η ανάλυση γίνεται σε 12 βήματα 

θεωρώντας ανεπένδυτη ζώνη μήκους Ldec=1D και μήκος εκσκαφής ανά βήμα Llin=D/3. H 

πίεση που ασκείται στο μέτωπο θεωρείται ομοιόμορφη και ισούται με την αρχική αξονική 

σh. 

 

Εικόνα 3.14 Διακριτοποίηση τριδιάστατου μοντέλου[27] 

 Αποτελέσματα ανάλυσης του μοντέλου 3.3.3

Το πρώτο μέγεθος που εξετάζεται κατά την ανάλυση είναι οι επιφανειακές μετακινήσεις. 

Προκύπτει πως η επιφανειακή μετακίνηση αυξάνεται καθώς προχωράει η διάνοιξη και 

σταθεροποιείται σε μια τιμή της τάξης του wmax
surf=0.07%D. H σταθεροποίηση της τιμής 

αυτής επέρχεται μετά από ένα μήκος εκσκαφής 3D. Σημειώνεται πως η καθίζηση στο 

μέτωπο της εκσκαφής είναι σταθερή στο 0.03%D κατά τη προχώρηση του μηχανήματος και 

αποτελεί το 46% της τελικής συνολικής καθίζησης. Προκύπτει επίσης ότι το 77% των 

συνολικών καθιζήσεων (0.05%D) υπολογίζεται πριν την τοποθέτηση της επένδυσης( lining) 

πράγμα που σημαίνει πως 31% αυτής εμφανίζεται στην ενεπένδυτη ζώνη. Τέλος το 

υπόλοιπο 23% των  υπολογιζόμενων μετακινήσεων εμφανίζεται μετά και την τοποθέτηση 

της επένδυσης. 
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Εικόνα 3.15 Επιφανειακές καθιζήσεις[27] 

 

 

Εικόνα 3.16 Τομές επί του αριθμητικού μοντέλου[27] 

 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι κάθετες μετακινήσεις κατά την διαμήκη έννοια της σήραγγας. 

Παρατηρήθηκε ότι το 40% της συνολικής μετατόπισης της στέψης της σήραγγας προκύπτει 

κατά τη προώθηση του ΤΒΜ και μόλις αρχίζει να τοποθετείται η επένδυση. Μετά την 

τοποθέτηση αυτής παρατηρείται μια ταχεία σταθεροποίηση της μετακίνησης σε τιμή της 

τάξης του wmax
cr=0.16%D. Εξετάστηκαν επίσης σε εγκάρσια διατομή C-C’ σε απόσταση 2D 

από το μέτωπο οι επιφανειακές μετακινήσεις. Όταν το μέτωπο βρίσκεται σε απόσταση 1D  

από τη διατομή που εξετάζεται η μετακίνηση ανέρχεται στο 0.01%D και τείνει να 

σταθεροποιηθεί σε απόσταση 2D από τον άξονα της σήραγγας. Τα μεγέθη που 

υπολογίζονται από τα προφίλ των καθιζήσεων είναι το σημείο καμπής της καμπύλης των 

καθιζήσεων i , το μήκος των καθιζήσεων μέχρι αυτές να σταθεροποιηθούν κατά την 

εγκάρσια έννοια Ls και ο όγκος του εδαφικού υλικού που απομακρύνεται από την 

επιφάνεια κατά τη μετακίνηση αυτής Vs. Καθώς το μηχάνημα προωθείται η τιμή του i 

μειώνεται και σταθεροποιείται με τιμή i=1.17D. Ο όγκος της επιφάνειας που μετακινείται 

ανέρχεται στη τιμή Vs=0.26%Vexc όπου Vexc ο όγκος του υλικού που εκσκάπτεται. 
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Εικόνα 3.17 Μετακινήσεις στη στέψη της σήραγγας[27] 

 

 

Εικόνα 3.18 Μετακινήσεις σε εγκάρσιο επίπεδο[27] 

Τέλος εξετάστηκε η έκταση της πλαστικής ζώνης που αναπτύσσεται γύρω από τη σήραγγα 

σε δύο διατομές, μία πρώτη στο μέτωπο της σήραγγας και σε μία δεύτερη που βρίσκεται σε 

απόσταση 1D πίσω από το μέτωπο της εκσκαφής . Προκύπτει πως η έκταση της πλαστικής 

ζώνης εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά της βραχόμαζας, τη μέθοδο διάνοιξης 

της σήραγγας που επιλέγεται και το βάθος στο οποίο αυτή εκσκάπτεται. Παρατηρείται ότι η 

πλαστικότητα στη περιοχή του μετώπου της σήραγγας είναι συγκεντρωμένη γύρω από αυτό 

κυρίως με μια επέκταση στην οριζόντια διάσταση ενώ στη διατομή πίσω από το μέτωπο η 

επέκταση της πλαστικής ζώνης παρατηρείται υπό μια γωνία +/-30° σε σχέση με τον 

οριζόντιο άξονα αυτής. 
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Εικόνα 3.19 Εύρος πλαστικής ζώνης[27] 

 

Σχετικά με τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών 

μεγεθών της προκείμενης αριθμητικής ανάλυσης παρατηρήθηκε πως το μέγεθος Ldec που 

αντιστοιχεί στην ανεπένδυτη ζώνη μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελεί το μήκος του 

μηχανήματος ΤΒΜ και μια καλή τιμή γι’αυτό είναι Ldec=1D . 

 

Εικόνα 3.20 Επιρροή της παραμέτρου Ldec[27] 
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Εικόνα 3.21 Επιρροή της παραμέτρου αdec[27] 

Παρατηρήθηκε ότι ακόμα και μια αύξηση της παραμέτρου κατά 66% προκαλεί αύξηση των 

καθιζήσεων κατά 15% χωρίς σημαντική επιρροή  μπροστά και πίσω από το μέτωπο της 

εκσκαφής. Σχετικά με τη δεύτερη παράμετρο αdec που σχετίζεται με τις αναπτυσσόμενες 

τάσεις στη περιοχή της εκσκαφής πριν τη τοποθέτηση της επένδυσης(lining) , 

παρατηρήθηκε μεγάλη επιρροή του μεγέθους των μετακινήσεων. Μια μείωση της 

παραμέτρου από τιμή 0.5 σε τιμή 0.3 οδηγεί σε μείωση των καθιζήσεων κατά 70% και μια 

αντίστοιχη αύξηση σε τιμή 0.7 οδηγεί σε αύξηση των καθιζήσεων κατά 160% και επηρεάζει 

και την έκταση της πλαστικής ζώνης. Στο συγκεκριμένο μοντέλο η παράμετρος θεωρήθηκε 

για αβαθή σήραγγα διανοιγόμενη σε μαλακό έδαφος. 

 

 

Εικόνα 3.22 Επιρροή των παραμέτρων στη πλαστική ζώνη[27] 
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 Αριθμητικό μοντέλο Meshke-Nagel-Stascheit (2008) 3.4

 Το γεωστατικό μοντέλο 3.4.1

Η προσομοίωση του γεωστατικού μοντέλου της σήραγγας σε τρεις διαστάσεις αποτελεί το 

πρώτο βήμα για μια αριθμητική ανάλυση και βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό του έργου 

και τη βελτιστοποίηση της κατασκευής. Κάθε γεωλογική πληροφορία τόσο κατά την 

εγκάρσια όσο και κατά τη διαμήκη έννοια εισάγεται στο τριδιάστατο μοντέλο και 

δημιουργούνται οι αντίστοιχοι όγκοι που αντιστοιχούν σε κάθε διαφορετικό γεωυλικό. Το 

επόμενο βήμα είναι η διακριτοποίηση των στοιχείων ανάλογα με τη λιθολογική 

πληροφορία που αντιστοιχεί στο καθένα μέσα από τους γνωστούς δείκτες για τη ποιότητα 

της βραχόμαζας που υπάρχουν στη βιβλιογραφία, όπως ο δείκτης RMR, Q και GSI. Τα 

λιθολογικά δεδομένα εισάγονται στους κόμβους μέσω των διαφορετικών συντεταγμένων 

αυτών Χ,Υ,Ζ. Η συντεταγμένη Ζ του κάθε κόμβου προκύπτει μέσω παραβολικής εξίσωσης 

που εξαρτάται από τη τιμή της συντεταγμένης Χ, συντελεστή λ που εξαρτάται από το ειδικό 

βάρος του υλικού και ενός δείκτη m που προσδιορίζει το σύνολο των στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση στη μέθοδο παρεμβολής.  

 

Εικόνα 3.23 Γεωλογικό μοντέλο[26] 

 

 Συστατικά μέρη μηχανήματος 3.4.2

Στη προσομοίωση του αριθμητικού μοντέλου του Meshke προσομοιώνονται ξεχωριστά το 

μηχάνημα με την ασπίδα, τα υδραυλικά έμβολα και η επένδυση. Το ΤΒΜ μηχάνημα 

προσομοιώνεται σε τρεις διαστάσεις που επιτρέπουν τη παραμόρφωση και συνδέεται με το 

περιβάλλον έδαφος μέσω στοιχείων που έχουν ιδιότητες τριβής. Οι ιδιότητες σχετικά με 

την ικανότητα να παραμορφώνεται δίνονται μέσα από τη προσομοίωση των κύριων 

φερόντων στοιχείων του μηχανήματος όπως την ασπίδα, το διάφραγμα και τον θάλαμο 

εκσκαφής. Το μηχάνημα αλληλεπιδρά με το έδαφος μέσω του κωνικού του σχήματος και τη 

πίεση υποστήριξης που ασκεί στο μέτωπο μέσω της κεφαλής. Η πίεση υποστήριξης 
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προκύπτει από ισοδύναμες συνοριακές συνθήκες που εξαρτώνται από το είδος της πίεσης 

υποστήριξης που ασκείται( πεπιεσμένος αέρας, εδαφική εξισορρόπηση, χρήση πολφού) και 

από τις τάσεις που επικρατούν στη περιοχή. Γίνεται επίσης μια προσομοίωση της επαφής 

της επιφάνειας του μηχανήματος με το περιβάλλον έδαφος μέσω μη γραμμικών στοιχείων 

διεπιφάνειας. Ακόμη το κενό μεταξύ της επένδυσης και των στοιχείων του εδάφους  καθώς 

επίσης και η ενεμάτωση αυτού, γίνεται σε δύο φάσεις με στοιχεία που προσομοιώνουν το 

ένεμα και εξαρτώνται από τις ιδιότητες του υλικού πλήρωσης. 

 

Εικόνα 3.24 Προσομοίωση των συστατικών μερών του ΤΒΜ[26] 

Τα υδραυλικά έμβολα που συντελούν στη προώθηση του μηχανήματος προσομοιώνονται 

σε στοιχεία δικτυώματος τα οποία είναι προσαρμοσμένα μεταξύ της επένδυσης και της 

ασπίδας. Για να επιτευχθεί η κατά το δυνατότερο ακριβέστερη προσέγγιση της προχώρησης 

του ΤΒΜ και της αλληλεπίδρασης αυτού με το περιβάλλον έδαφος χρησιμοποιούνται 

ειδικοί αλγόριθμοι που καθορίζουν την ακριβή πορεία του μηχανήματος όπως αυτή έχει 

σχεδιαστεί. Ακολουθείται μία μέθοδος ανάλυσης βήμα προς βήμα που σε καθένα από αυτά 

ενεργοποιούνται τα στοιχεία του μηχανήματος και αφαιρούνται τα στοιχεία του εδάφους 

μπροστά από τη κοπτική κεφαλή. Σε κάθε βήμα λοιπόν έχουμε την εκσκαφή μπροστά από 

τη κεφαλή, τη πλήρωση του ουραίου κενού και τη τοποθέτηση του νέου δακτυλίου της 

επένδυσης. Στη συνέχεια διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση και μεταφέρονται στο 

επόμενο βήμα οι συνοριακές συνθήκες και τα πεπερασμένα στοιχεία του νέου βήματος 

διαμορφώνονται. Σχετικά με την επένδυση, στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχουμε κάποια 

διακριτοποίηση των στοιχείων αυτής αλλά εξετάζεται μέσω της τροποποίησης της 

δυσκαμψίας που δίνεται στα στοιχεία αυτής. 

 Αυτοματοποίηση αριθμητικού μοντέλου 3.4.3

Ένα καλό αριθμητικό μοντέλο προσομοίωσης μιας εκσκαφής είναι ένα καλά 

διακριτοποιημένο μοντέλο. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχουμε μια προσομοίωση του 

περιβάλλοντος γεωυλικού σε μια κλίμακα αρκετών μέτρων για να βελτιώσω τις συνοριακές 

συνθήκες και επιπλέον να προκύψει μια πολύ καλή μοντελοποίηση του μηχανήματος. Ένα 

καλό μοντέλο μπορεί να καταστήσει δυνατή μια πλήρως αυτοματοποιημένη ανάλυση μιας 

εκσκαφής. Μια  τέτοια ανάλυση ακολουθεί κάποια στάδια εργασιών. Αρχικά γίνεται η 

απόκτηση των γεωτεχνικών πληροφοριών και των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την 

εκσκαφή, όπως  διατομή σήραγγας, τύπος μηχανήματος, ενέματα, στοιχεία επένδυσης και 

εδαφικές παράμετροι. Στη συνέχεια προσομοιώνεται το μοντέλο και εκτελείται η 

αριθμητική του ανάλυση εξάγοντας τα ζητούμενα αποτελέσματα. 
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Εικόνα 3.25
 
α)γεωτεχνικό μοντέλο β)υδραυλικά έμβολα γ)διακριτοποίηση μοντέλου[26] 

 Προσομοίωση μερικώς κορεσμένου εδάφους 3.4.4

Στις ως τώρα προσομοιώσεις θεωρούνταν το περιβάλλον έδαφος μερικώς κορεσμένο και 

λαμβανόταν υπόψη ως ανεξάρτητες μεταβλητές η υδροστατική πίεση και η εδαφική 

μετατόπιση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στη προσέγγιση η πίεση του αέρα εντός του 

σχηματισμού. Στο συγκεκριμένο αριθμητικό μοντέλο εισάγεται και μια τρίτη φάση όπου ο 

πεπιεσμένος αέρας συμβάλλει στην αποφυγή εισροής υδάτων. Αυτή η προσέγγιση είναι 

ιδιαίτερα σημαντική ειδικά για τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα και 

για τις εργασίες συντήρησης οι οποίες γίνονται σε συνθήκες πεπιεσμένου αέρα. Η 

προσομοίωση του εδάφους προκύπτει από στερεά εδαφικά στοιχεία που αποτελούν τη 

πρώτη φάση της προσέγγισης και στη συνέχεια οι άλλες δύο φάσεις της προσέγγισης όπου 

νερό και αέρας πληρώνουν τους εδαφικούς πόσους. 

 

Εικόνα 3.26 Επιρροή των κορεσμένων εδαφών από τριχοειδή φαινόμενα[26] 

 

 

Όταν οι συνθήκες ροής και πίεσης στο μέτωπο εκσκαφής καθορίζονται μέσω της χρήσης 

πολφού, τότε η ανάλυση του Κasper&Meshke χωρίζει δύο περιπτώσεις. Στη πρώτη 

περίπτωση ο πολφός διαχέεται εντός του γεωυλικού αλλά δε δημιουργεί το filter cake και η 

πίεση του μετώπου μεταφέρεται μέσω της εισροής του πολφού στου εδαφικούς πόρους. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο πολφός δημιουργεί αυτό το αδιαπέρατο στρώμα που ονομάζεται 

filter cake μπροστά από το μέτωπο και μέσω αυτού ασκείται η πίεση υποστήριξης. 
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 Το ένεμα και η επιρροή των καθιζήσεων 3.4.5

Ακόμη προσομοιώνεται και το υλικό του grouting στη πλήρωση του ουραίου κενού. 

Λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση της υγρής φάσης του υλικού του ενέματος με το 

περιβάλλον έδαφος και η διάχυση της πίεσης που ασκεί το grouting  πίσω από το ΤΒΜ. Η 

πίεση αυτή εφαρμόζεται μέσω των κόμβων των στοιχείων του grout στην ασπίδα. 

Χωρίζεται και εδώ η προσομοίωση σε δύο φάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιότητες του 

ενέματος καθώς έχουμε την υγρή μορφή του ενέματος και τη φάση της σκλήρυνσης αυτού. 

 

Εικόνα 3.27 Απεικόνιση ενεμάτωσης ουραίου κενού[26] 

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εξέταση της επιρροής των προβλεπόμενων 

επιφανειακών μετακινήσεων από το υλικό του grouting και τη πίεση που ασκεί αυτό. Γι’ 

αυτό προσομοιώθηκε μοντέλο αβαθούς σήραγγας διαμέτρου 6,3 μέτρων που διανοίγεται 

με Ηydroshield TBM, θεωρώντας καταστατικό μοντέλο Cam-Clay και στάθμη του 

υδροφόρου στην επιφάνεια του εδάφους. Για να ληφθεί μια εικόνα της επιρροής του 

χρόνου που απαιτείται για τη σκλήρυνση του ενέματος στις τελικές εδαφικές καθιζήσεις 

θεωρήθηκαν τρία διαφορετικά σενάρια σχετικά με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά αυτού. 

Ένα ένεμα με μικρό χρόνο σκλήρυνσης μειώνει τη παραμόρφωση του εδάφους στο ουραίο 

τμήμα και σαν αποτέλεσμα αυτού είναι μικρότερες εδαφικές μετακινήσεις.  Ωστόσο αυτός  

ο γρήγορος περιορισμός της απελευθέρωσης των εδαφικών τάσεων στο ουραίο τμήμα, 

αυξάνει τη πίεση που ασκείται στην επένδυση και ειδικότερα στο κάτω ανάστροφο τμήμα 

αυτής. 

 

Εικόνα 3.28 Επιφανειακές καθιζήσεις για διαφορετική πίεση ενέματος[26] 
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Εικόνα 3.29 Επιρροή μέτρου Young  για το εκτοξευμένο σκυρόδεμα και για το ένεμα του κενού[26] 

 Αριθμητική προσομοίωση πεπιεσμένου αέρα  3.4.6

Για ευκολία της ανάλυσης το περιβάλλον έδαφος αποτελείται από ελαστικό πλήρως 

διαπερατό υλικό τόσο για το νερό όσο και για τον αέρα. Η στάθμη του νερού θεωρήθηκε 

στην επιφάνεια του εδάφους με πορώδες 20%, λόγο Poisson ν=0,45, μέτρο Young 

E=5250kN/m2 και πυκνότητα ρ=2000kg/m3. H διαπερατότητα του εδάφους για την εισροή 

νερού ορίζεται ko=14.4cm/h και αντίστοιχα για την εισροή αέρα ko=144cm/h. H αρχική 

πίεση του υγρού υποστήριξης στο μέτωπο θεωρείται ίση με την υδροστατική πίεση. Όταν 

επεμβαίνει και ο πεπιεσμένος αέρας, μία σταθερή πίεση αέρα της τάξης των 253,4kN/m2 

εφαρμόζεται στο μέτωπο. Ο αέρας ρέει μέσα στους πόρους του υλικού και 

αντικαθιστώντας το υγρό που υπάρχει σε αυτούς. Έτσι μια μερικώς κορεσμένη ζώνη 

αναπτύσσεται μπροστά από τη κεφαλή του μηχανήματος η οποία επεκτείνεται και στην 

περιοχή γύρω από τη κοπτική κεφαλή έχουμε μια σχεδόν ακόρεστη πια ζώνη. Η 

προσομοίωση αυτή του πεπεισμένου αέρα είναι πολύ σημαντική καθώς ο θάλαμος 

εκσκαφής πρέπει να είναι προσβάσιμος από το προσωπικό σε περίπτωση που χρειάζεται 

κάποια εργασία ή κάποια επισκευή το ΤΒΜ και αυτό γίνεται μέσω της αντικατάστασης του 

ρευστού υποστήριξης από αέρα. 

 

Εικόνα 3.30 Προσομοίωση πεπιεσμένου αέρα[26] 
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 Αριθμητικό μοντέλο Do-Dias-Oreste-Djeran-Maigre (2013) 3.5
 O σκοπός αυτής της δημοσίευσης ήταν να παρουσιάσει ένα αριθμητικό μοντέλο 

προσομοίωσης που θα δείχνει την επιρροή του καταστατικού μοντέλου που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση, στην επένδυση και στις εδαφικές μετακινήσεις γύρω από τη 

σήραγγα. Προσομοιώθηκαν τα περισσότερα στοιχεία της εκσκαφής όπως το κωνικό σχήμα 

του μηχανήματος, η πίεση υποστήριξης του μετώπου, η πίεση που ασκείται στην 

επιφάνεια, η πίεση που ασκείται λόγω της ενεμάτωσης στο έδαφος και την ουραία ασπίδα, 

η δύναμη των εμβόλων και η διακριτοποίηση των στοιχείων της επένδυσης. Για την 

προσομοίωση αναφορικά στοιχεία υιοθετήθηκαν από τη μελέτη της υψηλών ταχυτήτων 

σιδηροδρομικής γραμμής Bologna-Florence.  

 Δυο καταστατικά μοντέλα 3.5.1

Δυο καταστατικά μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη αυτή. Το πρώτο είναι το ΜC 

model(Mohr Coulomb) που αποτελεί το μοντέλο που χρησιμοποιείται κατά κόρων στις 

γεωτεχνικές μελέτες. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι ικανό να προσομοιώσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός υλικού με χρήση μόνο μερικών παραμέτρων. Οι πέντε παράμετροι 

που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση του μοντέλου είναι το μέτρο ελαστικότητας Ε, ο 

λόγος Poisson ν, η γωνία τριβής φ, η γωνία διαστολικότητας ψ και η συνοχή του υλικού c. 

Το δεύτερο καταστατικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το CYsoil model. Αποτελεί ένα 

καταστατικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση, μηδενική συνοχή και 

ελλειπτική ογκομετρική μορφή στο επίπεδο. Μέσω του καταστατικού μοντέλου αυτού 

μπορεί να προσομοιωθεί μια πιθανή υπερβολική συμπεριφορά του εδάφους. Η δυσκαμψία 

προκύπτει ως συνάρτηση της παραμόρφωσης που οδηγεί σε μια υψηλότερη τιμή 

δυσκαμψίας. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τη σύσταση αυτού του μοντέλου 

είναι το μέτρο διάτμησης G, συντελεστής αστοχίας Rf μικρότερος του 1 με συνηθέστερη 

τιμή αυτή του 0.9,γωνία τριβής φ και συντελεστής βαθμονόμησης β.Για τη βαθμονόμηση 

των παραμέτρου του νέου αυτού καταστατικού μοντέλου προσομοιώθηκαν αριθμητικά 

μοντέλα σε στραγγιζόμενες τριαξονικές συνθήκες σε διάφορα βάθη όπως για παράδειγμα 

στο μέσο των υπερκειμένων γαιών, στη στέψη της σήραγγας και στο πυθμένα αυτής.  

 

Εικόνα 3.31 Παράμετροι επένδυσης[6] 
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Εικόνα 3.32 Kαμπύλες τάσεων[6] 

 Προσομοίωση αριθμητικού μοντέλου 3.5.2

Προσεγγίστηκε μια ανάλυση βήμα προς βήμα με βήμα εκσκαφής 1.5 μέτρα που αποτελεί 

και το πάχος του έκαστου δακτυλίου της επένδυσης. Η εκσκαφή γίνεται σε συνθήκες 

μαλακού εδαφικού υλικού και ακολουθεί τρείς φάσεις. Αρχικά εδαφικό υλικό εκσκάπτεται 

στο μέτωπο και ταυτόχρονα ασκείται πίεση στο μέτωπο για να αποκατασταθεί η ευστάθεια 

του. Στη συνέχεια γίνεται η εγκατάσταση της επένδυσης , ασκείται η πίεση των εμβόλων για 

τη προχώρηση του μηχανήματος και εισπιέζεται και το ένεμα για τη πλήρωση του ουραίου 

κενού και τέλος έχουμε μια φάση εξυγίανσης των τάσεων όπου γίνεται η προώθηση του 

μηχανήματος και το έδαφος σταθεροποιείται.  Η πίεση στο μέτωπο εφαρμόζεται ως 

κατανεμημένη πίεση στο μέτωπο εκσκαφής τραπεζοειδούς μορφής λαμβάνοντας υπόψη 

και τη πυκνότητα του πολφού που χρησιμοποιείται. Το ειδικό βάρος του πολφού ισούται με 

11kN/m3 και η τιμή της μέσης δύναμης υποστήριξης ισούται με την οριζόντια γεωστατική 

πίεση και ισούται στις προκείμενες αναλύσεις με σt=150kPa.  

 

Εικόνα 3.33 Σχέδιο ΤΒΜ[6] 
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Eξαιτίας της πιθανής υπερεκσκαφής που προκύπτει, πιθανώς να έχουμε κάποια μεταφορά 

του πολφού που εφαρμόζεται στο μέτωπο σε μικρή απόσταση πίσω από τη κοπτική 

κεφαλή. Έτσι επιπρόσθετα ασκείται και μια πίεση λόγω του πολφού πίσω από το μέτωπο 

στη περιοχή του θαλάμου εκσκαφής μεταξύ της ασπίδας και της κοπτικής κεφαλής. Η πίεση 

προσομοιώνεται μέσω ενός ομοιόμορφου διαγράμματος πίεσης  μήκους 1.5 μέτρου που 

ακολουθείται από μία απομειωμένη πίεση τριγωνικής κατανομής. Για λόγους απλότητας η 

προσομοίωση της ασπίδας δε γίνεται με εξαεδρικά στοιχεία (volume elements). Αντίθετα 

ορίζεται ως συνοριακή συνθήκη στις εδαφικές μετακινήσεις που καθορίζει πως το έδαφος 

δε μπορεί να μετακινηθεί στο σημείο που βρίσκεται η υποτιθέμενη ασπίδα. Σε κάθε βήμα 

της εκσκαφής που υποτίθεται η υποτιθέμενη ασπίδα είναι σε επαφή με το έδαφος , ο 

εδαφικός κόμβος θεωρείται αμετακίνητος.  

Σχετικά με τη δύναμη που ασκούν τα έμβολα, η κατανομή της καθ’ύψος της σήραγγας είναι 

άνιση και προκύπτει μεγαλύτερη στο πυθμένα αυτής σε σχέση με τη τιμή της στη στέψη. Η 

κατανομή της θεωρείται γραμμική και ασκείται ως συγκεντρωμένες δυνάμεις  μεγέθους 

40ΜΝ απευθείας στους κόμβους των προκατασκευασμένων στοιχείων της 

επένδυσης(segments) σε τρία διαφορετικά επίπεδα, στο 1/6 του ύψους του στοιχείου, στο 

1/2 αυτού και στα 5/6 αυτού.    

 

Εικόνα 3.34 Τριδιάστατο μοντέλο ανάλυσης[6] 

Τέλος η ενεμάτωση του ουραίου κενού γίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αποτελεί την υγρή 

φάση του grout που προσομοιώνεται ως μια σταθερή πίεση που ασκείται στην εδαφική 

επιφάνεια και στην επένδυση της σήραγγας και σε μια δεύτερη φάση που αποτελεί τη 

στερεή φάση. Γενικά η πίεση του grouting προκύπτει ως σinj=1.2σν και στο συγκεκριμένο 

μοντέλο ισούται με 180kPa. Η πίεση της ενεμάτωσης προσομοιώνεται ως μια 

κατανεμημένη πίεση που ασκείται τόσο στην επιφάνεια του εδάφους που εκσκάπτεται όσο 

και στην επιφάνεια στης επένδυσης. Στη φάση της σκλήρυνσης το ένεμα προσομοιώνεται 

με εξαεδρικά στοιχεία με τέλεια ελαστική συμπεριφορά και ελαστικές παραμέτρους 

Ε=10ΜΡa και σgrout=0.22.  

Σχετικά με τα προκατασκευασμένα στοιχεία της επένδυσης προσομοιώνονται 

χρησιμοποιώντας γραμμικώς ελαστικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι έτσι σχεδιασμένα 

ώστε να προκύπτει μια αλληλεπίδραση αυτών με το μέσω που παρεμβάλλεται με το 

έδαφος. Οι αρθρώσεις των προκατασκευασμένων στοιχείων (segments) προσομοιώνονται 

χρησιμοποιώντας κόμβους που έχουν διπλή σύνδεση τόσο με το segment όσο και με το 
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περιβάλλον στοιχείο του υλικού. Στην ίδια λογική γίνεται και η προσομοίωση των στοιχείων 

των δακτυλίων της επένδυσης(lining rings).To μοντέλο που προέκυψε είναι ύψους 

60μέτρων και πλάτους 120μέτρων.  Το συνολικό μήκος του mesh είναι 120μέτρα με βήμα 

εκσκαφής 1,5μέτρα που αντιστοιχεί και στο πλάτος του δακτυλίου της επένδυσης.  

 

Εικόνα 3.35 Προσομοίωση επένδυσης[6] 

 Αποτελέσματα αναλύσεων 3.5.3

Μέσα από τις αναλύσεις αυτής της μελέτης προκύπτει το συμπέρασμα πως το καταστατικό 

μοντέλο που χρησιμοποιείται επηρεάζει απόλυτα τις μετακινήσεις στην εδαφική επιφάνεια. 

Συγκεκριμένα προέκυψε μια διαφορά στο μέγεθος αυτών της τάξης του 74% της μέγιστης 

καθίζησης και του 40% στη στέψη της σήραγγας. Προκύπτει επίσης πως η πλαστική ζώνη 

που δημιουργείται γύρω από τη σήραγγα όταν χρησιμοποιούμαι το CYsoil model είναι δυο 

φορές μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή που προκύπτει στο MC model. Οι βασικοί λόγοι αυτής 

της διαφοράς στις εδαφικές μετακινήσεις είναι τόσο η σταθερή δυσκαμψία του MC model 

όσο και η καλή απόδοση του CYsoil model σε χαμηλές εντάσεις.  

 

Εικόνα 3.36 Επιρροή καταστατικού μοντέλου στις επιφανειακές μετακινήσεις[6] 
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Εικόνα 3.37 Επιρροή καταστατικού μοντέλου στις μετακινήσεις της οροφής[6] 

 

Εικόνα 3.38 Επιρροή καταστατικού μοντέλου στις μετακινήσεις σε εγκάρσιο επίπεδο[6] 

 

Εικόνα 3.39 Επιρροή καταστατικού μοντέλουστις μετακινήσεις της οροφής σε εγκάρσιο επίπεδο[6] 

Αναμενόμενο επίσης είναι πως στη περίπτωση του CYsoil model που η ανάπτυξη της 

πλαστικής ζώνης είναι μεγαλύτερη, οι δυνάμεις που ασκούνται στην επένδυση είναι 

μεγαλύτερες σε σχέση με το καταστατικό μοντέλο ΜC. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω του 

μεγαλύτερου βάρους του εδαφικού υλικού που αστοχεί στη πλαστική ζώνη και λόγω των 

μεγαλυτέρων εξωτερικών φορτίων του περιβάλλοντος υλικού. Χαμηλότερες τιμές των 

δυνάμεων κατά τη διαμήκη έννοια προκύπτουν στη περίπτωση του CYsoil model στη στέψη 

της σήραγγας και εξηγείται λόγω της μεγαλύτερης κάθετης μετακίνησης που προκύπτει στη 

στέψη. Επίσης προκύπτουν μεγαλύτερες καμπτικές δυνάμεις με μεγαλύτερες διαφορές να 

προκύπτουν στη στέψη, στο πυθμένα και στα πλαϊνά της σήραγγας.  
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Εικόνα 3.40 Εύρος πλαστική ζώνης[6] 

 

Εικόνα 3.41 Επιρροή καταστατικού μοντέλου στις ροπές κάμψης[6] 

 

Εικόνα 3.42 Επιρροή καταστατικού μοντέλου στις διαμήκεις δυνάμεις[6] 
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 –ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4
 

 EOLE project-Paris, France 4.1
To EOLE project αποτελεί τμήμα της γραμμής Ε που ενώνει το δυτικό με το ανατολικό 

Παρίσι.  Πρόκειται για μια δίδυμη σήραγγα μήκους 1700μέτρων και 30μέτρα κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους. Η εκσκαφή έγινε με μηχάνημα Hydroshield, ξεκίνησε το 1994 και 

ολοκληρώθηκε το 1997. Η κατασκευή της  πρώτης σήραγγας έγινε χωρίς μεγάλα 

προβλήματα με εξαίρεση όταν η σήραγγα πέρασε από τη περιοχή της ‘’άμμου του 

Beauchamps’’ όπου επικρατούν κολλώδη υλικά με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στην 

απόφραξη της κοπτικής κεφαλής και του θαλάμου εκσκαφής. Κατά τη κατασκευή της 

δεύτερης σήραγγας υπήρξε μεγάλη καθίζηση του εδάφους που προκάλεσε ρωγματώσεις σε 

κτίρια στην επιφάνεια. Η αποκατάσταση αυτών διήρκησε 6 μήνες. 

 

Εικόνα 4.1 Κάτοψη δίδυμων σηράγγων ΕΟLE[11] 

Η γεωλογία της περιοχής χαρακτηρίζεται από αλληλουχία ετερογενών σχηματισμών που 

δεν χαρακτηρίζονται από έντονο τεκτονισμό. Σχετικά με τις υδρογεωλογικές συνθήκες της 

περιοχής  προβλήματα εισροής υδάτων υπήρξαν στη περιοχή της άμμου Beauchamps πάνω 

από τα αργιλώδη υλικά και έγκοιλα με νερό στη περιοχή του σκληρού ασβεστόλιθου.  

 

Εικόνα 4.2 Διαμήκης γεωλογική τομή[11] 
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Η φύση και η μεγάλη ετερογένεια των εδαφικών υλικών που επικρατούσαν στη περιοχή 

καθώς επίσης και η παρουσία υδάτων οδήγησαν στην απόφαση να κατασκευαστούν δύο 

δίδυμες σήραγγες και όχι μία μεγαλύτερης διαμέτρου ώστε να μειωθεί και η επιρροή στο 

αστικό περιβάλλον. Επιλέχτηκε μηχάνημα Hydroshield  που ασκεί πίεση στο μέτωπο 

εκσκαφής και είναι κατάλληλο για διάνοιξη σε υλικά που παρουσιάζουν ετερογένεια και 

διαπερατά. Η επιλογή δέχτηκε κριτική μόνο για το γεγονός ότι μπορεί η χρήση μπεντονίτη 

να δημιουργήσει προβλήματα στο διαχωρισμό του πολφού με το εκσκαπτόμενο υλικό και 

γι’αυτό επιλέχτηκε να τοποθετηθεί ο θάλαμος διαχωρισμού σε απόσταση ενός χιλιομέτρου 

από τη σήραγγα και να μεταφέρεται το υλικό εκεί με σωληνώσεις διαμέτρου 300χιλιοστών.  

 

Εικόνα 4.3 Σύστημα διαχωρισμού μπεντονίτη[11] 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΤΒΜ, επιλέχτηκε κοπτική κεφαλή διαμέτρου 7,385μέτρων 

και ισχύος 3200kW και ασπίδα μήκους 7,39μέτρων. Μια σημαντική καινοτομία κατά τη 

διάνοιξη της σήραγγας αυτής ήταν η πραγματοποίηση γεωτρήσεων προπορείας μήκους 

55μέτρων με στόχο την διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών και την βελτίωση της 

προώθησης του μηχανήματος καθώς με τη βοήθεια γεωραντάρ που τοποθετούνταν μέσα 

στη γεώτρηση, για μια ακτίνα μήκους 5μέτρων γύρω από αυτή συλλέγονταν οι αντίστοιχες 

πληροφορίες και οι όποιες δυσκολίες κατά τη διάνοιξη ήταν αναμενόμενες. 

 

Εικόνα 4.4 Η κοπτική κεφαλή του ΤΒΜ[11] 
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Εικόνα 4.5 Σχηματική απεικόνιση των γεωτρήσεων[11] 

Δυσκολίες στη διάνοιξη της σήραγγας προέκυψαν εξαιτίας της ετερογένειας των 

λιθολογικών συνθηκών της διάνοιξης και ειδικότερα στη περιοχή όπου συναντήθηκαν τα 

κολλώδη υλικά, οι άργιλοι, στη περιοχή που συναντήθηκαν μπλοκ μέσα σε ίλη και σε 

ρωγματωμένες ζώνες. Κατά τη διάρκεια εκσκαφής της πρώτης σήραγγας, απαραίτητο ήταν 

να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λόγω των αργιλικών υλικών και επιτεύχθηκε η 

αντιμετώπιση τους  με τροποποιήσεις που έγιναν στο μηχάνημα εκσκαφής. Οι 

τροποποιήσεις αφορούσαν τη ροή του εκσκαφθέντος υλικού με στόχο την εύκολη κίνηση 

αυτού και φυσικά την αποφυγή της συσσώρευσης του. Όταν η διάνοιξη έγινε σε 

περιβάλλον όπου επικρατούσαν μάργες και ασβεστόλιθοι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, 

ούτε και όταν η σήραγγα πέρασε από το σκληρό ασβεστόλιθο(300kg/cm3) λόγω του 

ιδιαίτερου σχεδιασμού της κοπτικής κεφαλής. Κατά την εκσκαφή τώρα της δεύτερης 

σήραγγας, έλαβε χώρα μια αστοχία τύπου καμινάδας που προκάλεσε προβλήματα σε 

κατασκευές στην επιφάνεια. Ο χρόνος που χρειάστηκε ώστε να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες εδαφικές συνθήκες για να συνεχιστεί το έργο ήταν 6 μήνες και η συνέχεια της 

εκσκαφής μέχρι την ολοκλήρωση της έγινε χωρίς προβλήματα. 

 St.Petersburg metro, Russia 4.2
Το 1970 έγινε η πρώτη εκσκαφή του St.Petersburg metro σε βάθος 65m από την επιφάνεια 

χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τη τεχνική παγώματος του εδάφους για μήκος σήραγγας 

περί τα 500m. Μετά από εκτενή μελέτη, πάρθηκε η απόφαση αν επανακατασκευαστεί το 

metro και να εκσκαφτούν δύο νέες σήραγγες με μηχανοποιημένη μέθοδο. Το βάθος των 

νέων σηράγγων καθορίστηκε από τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς  καθώς επίσης και η 

διαδρομή αυτών. Έτσι ο άξονας της εκσκαφής τέθηκε έτσι ώστε από τη μία να 

αποφευχθούν οι περιοχές διατάραξης από τις ήδη υπάρχουσες σήραγγες και από την άλλη 

να έχουμε όσο το δυνατό λιγότερες υδροστατικές πιέσεις λόγω των υδάτων της περιοχής. 

Παρ’όλα αυτά, το ανάστροφο τμήμα του πυθμένα των σηράγγων βρίσκεται σε βάθος 55m 

και ασκείται σε αυτό υδροστατική πίεση περί των 5.5bar. Τα προκατασκευασμένα τμήματα 

της επένδυσης κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα θέματα που θα 

προέκυπταν από τις προκείμενες εδαφικές συνθήκες. Το έργο προβλέπει τη κατασκευή δύο 

μονών σηράγγων μήκους 790m και διαμέτρου 7.4m.  
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Εικόνα 4.6 Χάρτης γραμμών St.Petrsburg Metro[11] 

Οι περισσότερες γραμμές του υπόγειου αυτού σιδηρόδρομου περνούν κάτω από δέλτα του 

ποταμού Neva. Πρόκειται για καλής ποιότητας αργίλους σε ενστρώσεις και ενοποιημένες 

πλήρως. Ωστόσο η Κόκκινη γραμμή του μετρό διαπερνά ένα αρχαίο βαθύ κανάλι 

παγετώνων που περιέχεις αποθέσεις από καλές μάργες και άμμους. Παρά το γεγονός ότι οι 

γεωτεχνικές συνθήκες που επικρατούσαν στη περιοχή ήταν γνωστές η επιλογή του 

μηχανήματος δεν ήταν και εύκολη υπόθεση. Έτσι κατασκευάστηκε ένα γεωτεχνικό μοντέλο 

που έλαβε υπόψην όλες τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές παραμέτρους που αποκάλυψε 

πως η προτεινόμενη χάραξη δεν ήταν η αναμενόμενη καθώς η διάνοιξη θα γινόταν μέσα σε 

χαμηλής πλαστιμότητας αργίλους, ιλύες και άμμους με φακούς από τις παλιές αποθέσεις 

των παγετώνων.  

 

Εικόνα 4.7 Διαμήκης γεωλογική τομή[11] 

Η εκσκαφή έγινε με μηχάνημα Polyshield που ασκεί πίεση στο μέτωπο. Το μηχάνημα 

οδηγήθηκε μέσω φρεατίου πρόσβασης βάθους 70m. Μόνο το κεντρικό κομμάτι της νέας 

σήραγγας ακολούθησε μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής ενώ η σύνδεση με την ήδη 

υπάρχουσα γραμμή έγινε μέσω δύο σηράγγων που κατασκευάστηκαν με συμβατική 

μέθοδο εκσκαφής. 



 

Σελίδα | 75  
 

Ιστορικά Παραδείγματα 

Ιστορικά Πραδειγμάτα 

Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 4 

Κεφάλαιο 4 

Κεφάλαιο 1ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Εικόνα 4.8 Οριζόντιες επιφανειακές μετακινήσεις[11] 

Το μηχάνημα είχε διάμετρο 7.4m και ήταν Voest Alpine Slurry shield που υπέστη 

τροποποιήσεις για να αντιμετωπίσει τις υψηλότερες υδροστατικές πιέσεις που 

επικρατούσαν στη περιοχή μέσω ενός επιπλέον στεγανοποιητικού χείλους το οποίο ήταν 

τοποθετημένο στο κύριο έδρανο της κεφαλής καθώς επίσης και μέσω νέων και πιο βαρέων 

κοπτικών δίσκων. Το δακτυλίδι της επένδυσης αποτελούνταν από 5 προκατασκευασμένα 

στοιχεία με πλάτος 1.4m και πάχους 350mm. Τα στοιχεία συνδέονταν χρησιμοποιώντας 

μόνο πλαστικό τύπου CONEX και τοποθετούνταν στο ενδιάμεσο αυτού υδρόφιλα 

παρεμβύσματα.  

Η εκσκαφή με ΤΒΜ ξεκίνησε Φεβρουάριο του 2002 ακολουθώντας της αρχές των 

μηχανημάτων πολφού και ολοκλήρωσε τη πρώτη διαδρομή του το Μάιο του 2003. Η 

διαδρομή της επιστροφής λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε διήρκησε μόνο 3 μήνες και 

η εκσκαφή ολοκληρώθηκε Νοέμβρη του 2003. Προβλήματα στο σύστημα πολφού και της 

πλήρωσης του ουραίου κενού δεν υπήρχαν και το μηχάνημα ανταποκρίθηκε πλήρως στις 

συνθήκες που επικρατούσαν. Αυτή η διαδικασία τοποθέτησης επένδυσης σηράγγων ήταν 

μια νέα τεχνολογία για την Ρωσία και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι γεωτεχνικές 

συνθήκες που επικρατούσαν το απαιτούσαν. Δέκα δακτύλιοι επένδυσης σε καθεμιά από τις 

δύο σήραγγες ήταν εξοπλισμένοι με αισθητήρες δόνησης που παρακολουθούσαν την 

ασκούμενη πίεση. Μετρήσεις έγιναν και στις αρθρώσεις μεταξύ των στοιχείων και όλα τα 

παραπάνω έδειξαν πως οι τάσεις που αναπτύχθηκαν ήταν εντός των ορίων σχεδιασμού. 

Ακόμη τοποθετήθηκαν και 18 πιεζόμετρα ώστε να παρακολουθούν τη πίεση πόρων που 

αναπτυσσόταν και προέκυψε πως αυτή αυξανόταν και μετά μειωνόταν πάλι καθώς το 

μηχάνημα περνούσε.  

Βασικές αρχές για το σχεδιασμό των σηράγγων ήταν η ευστάθεια του μετώπου της 

εκσκαφής, η αντιμετώπιση των γεωτεχνικών συνθηκών, η αντιμετώπιση των περιορισμών 

του έργου από τις ήδη υπάρχουσες σήραγγες. Η τμηματική τοποθέτηση της επένδυσης και 

φυσικά η πρόβλεψη και αποφυγή των καθιζήσεων. Στη φάση της κατασκευής σημαντικό 

ρόλο έπαιξε η ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και φυσικά η έρευνα μετά από αυτή.  
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 Porto light metro, Portugal 4.3
Το σιδηρόδρομος του Porto έχει συνολικό μήκος 70 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα νέα γραμμή 

και 50 χιλιόμετρα η ήδη υπάρχουσα. Το υπόγειο τμήμα του σιδηροδρόμου αποτελείται από 

δύο σήραγγας μήκους 2.5χιλιομέτρων και 4χιλιομέτρων έκαστος που διανοίχτηκαν με 

μηχανήματα ΤΒΜ διαμέτρου 8.7μέτρων και 8.9μέτρων αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 4.9 Η γενική άποψη του Μετρό στο Πόρτο[11] 

Η σήραγγες διανοίχτηκαν σε γεωλογικό σχηματισμό γρανίτη γνωστό ως ‘Granito do Porto’. 

Πάνω από τον γρανίτη συναντήθηκαν συχνά αλλουβιακές αποθέσεις. Ο γρανίτης ήταν πολύ 

υψηλής αντοχής σε κάποιες περιοχές και σε άλλες πολύ αποσαθρωμένος με συνέπεια να 

υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής. Ο κατακερματισμένος 

γρανίτης που επικρατεί τοπικά συντελεί στην εμφάνιση αστοχίας η οποία εξαρτάται από το 

υψηλό πορώδες της περιοχής και χαμηλή συνεκτικότητα του εδάφους. Το έδαφος 

ακολουθεί μια ελαστοπλαστική συμπεριφορά που οδηγεί πολλές φορές σε συνθήκες 

ψαθυρής θραύσης. Ο υδροφόρος ορίζοντας τώρα ακολουθεί τη τοπογραφία της εδαφικής 

επιφάνειας. Υπάρχει μεγάλος αριθμός παλαιών υπόγειων υδραυλικών αγωγών στην 

περιοχή που επηρεάζουν τις υδρογεωλογικές συνθήκες αυτής καθώς το νερό δεν κινείται 

μόνο μέσο του πορώδους του εδάφους αλλά και μέσω αυτών των αγωγών. Σχετικά με τις 

κατασκευές της επιφάνειας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή γιατί στην εδαφική επιφάνεια 

υπήρχαν 2000 κτίρια ανάμεσα σε αυτά κάποια μεγάλης ιστορικής σημασίας και το 

δημαρχείο. Το μικρότερο ύψος υπερκειμένων ήταν 3-4m σε δύο μέρη της σήραγγας όταν 

αυτή διανοιγόταν κάτω από το ιστορικό κέντρο της πόλης και ο υδροφόρος βρισκόταν 10-

25m πάνω από την εκσκαφή. 
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Εικόνα 4.10 Η εικόνα σταθμού πριν το ξετρύπημα του ΤΒΜ[11] 

 

Εικόνα 4.11 Ο γρανίτης του Porto [11] 

Η εκσκαφή ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2000 αλλά σύντομα διακόπηκε λόγω τριών μεγάλων 

αστοχιών τον Οκτώβριο του 2000, το Δεκέμβριο του 2000 και τον Ιανουάριο του 2001. Η 

Γραμμή C του έργου ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 2002 και της S ένα χρόνο μετά. 

Εξαιτίας της ετερογένειας των εδαφικών συνθηκών και της ανάγκης αποφυγής των 

εδαφικών μετακινήσεων, επιλέχτηκε μηχάνημα εκσκαφής ΕΡΒ σε κλειστή λειτουργία. Οι 

περισσότεροι σταθμοί κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο cut&cover. 
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Εικόνα 4.12 Κοπτική κεφαλή ΤΒΜ[11] 

Η κοπτική κεφαλή του μηχανήματος είχε διάμετρο 8.74m με μέγιστη πίεση στο μέτωπο 

περί 3bar και μέγιστη διείσδυση με ρυθμό 80mm/min. Στην εκσκαφή των πρώτων 500m 

προκλήθηκαν διάφορα ατυχήματα και συνεπώς έγινα διάφορες τροποποιήσεις στο 

μηχάνημα για να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφαλείας. Εγκαταστάθηκε ένα δεύτερο 

σύστημα άσκησης πίεσης στο μέτωπο (SFSS) που ενίσχυε τη πίεση στο μέτωπο μέσω 

πολφού μπεντονίτη που αυτόματα προωθούσε στον θάλαμο εκσκαφής ώστε η ασκούμενη 

πίεση να μην πέφτει κάτω από τις απαιτούμενες τιμές. Επίσης τοποθετήθηκε πίσω από τον 

ατέρμονα μία διπλή αντλία ασφαλείας η οποία αντλούσε την υγρή λάσπη και συντελούσε 

στον έλεγχο της πίεσης υποστήριξης και τέλος τοποθετήθηκε μια δεύτερη ζυγαριά κάτω 

από τον ιμάντα μεταφοράς για τον επαναυπολογισμό του βάρους τους μεταφερθέντος 

υλικού. 

Σχετικά με τη προχώρηση του έργου, κατά μέσο όρο αυτή ανερχόταν ημερησίως  στα 7m με 

την καλύτερη προχώρηση να φτάνει τα 18.2m. Το μηχάνημα δούλευε σε 24ωρη βάση 6 

μέρες την εβδομάδα  μια βάρδια ημερησίως ασχολούνταν με τη συντήρηση της κοπτικής 

κεφαλής σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Ο σχεδιασμός του έργου ήταν πολύ σημαντικός 

καθώς επιλέχτηκαν οι σωστές και αναγκαίες παράμετροι για τη λειτουργία του 

μηχανήματος με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του απολεσθέντος όγκου του εδαφικού 

υλικού, την εκτίμηση των αποδεκτών εδαφικών μετακινήσεων και των αντίστοιχων 

παραμορφώσεων επί των κτιρίων. Για να επιτύχουν τα παραπάνω ο σχεδιασμός της 

σήραγγας δεν έγινε για όλο το μήκος αυτής αλλά χωρίστηκε για μικρότερα μήκη της τάξης 

των 200-1000m. 
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Εικόνα 4.13 Η οθόνη του χειριστή του μηχανήματος[11] 

 

 

Εικόνα 4.14 Ο ατέρμονας κοχλίας [11] 
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 Turin metro line 1, Italy 4.4
To Turin metro line 1 αποτελεί μέρος του σιδηρόδρομου που ενώνει την πόλη Turin με τα 

προάστια της. Είναι ένα αυτόματο τρένο χωρίς οδηγό γνωστό ως σύστημα VAL το οποίο 

είναι πολύ διαδεδομένο στη Γαλλία εδώ και 20 χρόνια αλλά για πρώτη φορά 

κατασκευάζεται στην Ιταλία. Η γραμμή 1 του σιδηρόδρομου χωρίζεται σε 4 τμήματα. Το 

πρώτο τμήμα έχει μήκος 9.5km και εκτείνεται υπόγεια κάτω από τη πόλη Collegno και το 

δεύτερο τμήμα έχει μήκος 3.7km και περιλαμβάνει 6 σταθμούς. Το τρίτο και τέταρτο τμήμα 

αποτελούν τις προεκτάσεις στη δυτική και ανατολική πλευρά της πόλης αντίστοιχα. Η 

κατασκευή του πρώτου τμήματος ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2000 και ολοκληρώθηκα 

Δεκέμβριο του 2005.  

 

Εικόνα 4.15 Προκατασκευασμένα στοιχεία επένδυσης[11] 

 

Εικόνα 4.16 Εκσκαφή σταθμού από την επιφάνεια[11] 
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Το έργο αποτελείται από μία μονή σήραγγα διαμέτρου 6.8m που εκσκάφτηκε με μηχάνημα 

ΤΒΜ με εξαίρεση το κομμάτι από το σταθμό Deposito έως το σταθμό Fermi όπου 

χρησιμοποιήθηκε μέθοδος cut&cover. Χρησιμοποιήθηκαν προκατασκευασμένα στοιχεία 

επένδυσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και δημιουργήθηκαν 15 ενδιάμεσοι σταθμοί οι 

οποίοι ήταν 17m πλάτους και 56m μήκους σε μέσο βάθος 17m από την επιφάνεια. Τα 

υπερκείμενα κυμαίνονταν από 3-30m και το συνολικό μήκος της σήραγγας ήταν 8Km. 

 

Εικόνα 4.17 Γεωλογική τομή περιοχής[11] 

Σχεδόν το 80% της πόλης του Turin βρίσκεται σε μια πεδιάδα που αποτελείται από 

αλλουβιακές αποθέσεις και προσχώσεις από κοιλάδες των Άλπεων και των ποταμών Dora 

Riparia και Stura di Lanzo που έχουν ανασχηματιστεί λόγω των πλημμύρων που έχουν λάβει 

χώρα στην επιφάνεια της περιοχής. Το πρώτο τμήμα της γραμμής 1 εκσκάφτηκε στο πάνω 

τμήμα αυτών των αποθέσεων που παρουσιάζουν τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο 

επίπεδο φακούς από άμμο με διαφορετικούς βαθμούς συγκόλλησης και μέγεθος κόκκων. Ο 

σχηματισμός αυτός με τη μεγαλύτερη ποσότητα σε τσιμέντο είναι γνωστός στη 

βιβλιογραφία ως σχηματισμός ‘’puddinga’’. Σχετικά με τις υδρογεωλογικές συνθήκες της 

περιοχής, το υπέδαφος αποτελείται από στρώματα που υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο και 

προφανώς ο υδροφόρος παίζει σημαντικό ρόλο και κυρίως στο κεντρικό τμήμα της γραμμής 

1 εμφανίζονται πολλές πλημμύρες. 

 

Εικόνα 4.18 Διαχωρισμός της σήραγγας σε τμήματα[11] 
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Η κατασκευή της σήραγγας χωρίστηκε σε 3 μέρη όπως φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. 

Το πρώτο τμήμα είχε μήκος 3600m, το δεύτερο τμήμα 2650m και το τρίτο 2900m. Και τα 

τρία τμήματα εκσκάφτηκαν με μηχανήματα ΕΡΒs μετά από μία σύγκριση με μηχανήματα 

πολφού SS εξαιτίας των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής. Οι προχώρηση στο πρώτο 

τμήμα ήταν κατά μέσο όρο 220m/μήνα, στο δεύτερο τμήμα 300m/μήνα και στο τρίτο 

τμήμα 230m/μήνα. 

 

Εικόνα 4.19 Περίοδος ολοκλήρωσης κάθε τμήματος[11] 

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη των γεωτεχνικών συνθηκών της περιοχής. Από τη 

μελέτη ήταν εμφανές ότι η χρήση μόνο αφρού και πολυμερών δεν ήταν ικανή να παράγει 

ένα μείγμα πολφού που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για υποστήριξη του 

μετώπου. Έτσι αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα που δεν θα περιείχε μόνο 

αφρό και πολυμερή αλλά και πρόσθετο κονίαμα από εδαφικό υλικό. Επίσης για να 

βελτιωθεί το εδαφικό υλικό όπου θα γινόταν η διάνοιξη έγιναν τσιμεντενέσεις με 

διαφορετική ποσότητα σκυροδέματος ανάλογα με τη θέση της σήραγγας και τις 

κατασκευές που υπήρχαν στην επιφάνεια.  

 

Εικόνα 4.20 Eνέργειες για βελτίωση του εδάφους[11] 
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 Smart solution of Kuala Lumpur, Malaysia 4.5
To έργο αυτό ήταν απαραίτητο για τη πόλη της Kula Lumbur  καθώς υπήρχε επιτακτική 

ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πλημμύρων που λάμβαναν χώρα στη λεκάνη 

απορροής του ποταμού Klang και του ποταμού Ampang. Το πρόβλημα αυτό συντελούσε 

στο να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση σε ώρες αιχμής. Αποφασίστηκε λοιπόν να 

κατασκευαστεί στο κεντρικό τμήμα του έργου σήραγγα διαμέτρου 12.8m που θα συντελεί 

τόσο  στην εκτροπή των νερών των πλημμύρων μακριά από τη πόλη όσο και ως ένας 

δεύτερος έλεγχος της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω διοδίων. Το κανάλι κάτω από την 

επιφάνεια θα παραμένει μονίμως ανοιχτό με διπλές πύλες τοποθετημένες στα άκρα του 

που θα σφραγίζουν τον αυτοκινητόδρομο για να το προστατεύουν από τις πλημμύρες.  Σε 

ακραίες συνθήκες η κυκλοφορία των οχημάτων θα απαγορεύεται, τα νερά θα συλλέγονται 

εντός του καναλιού και μέσω των πυλών τα νερά θα απομακρύνονται. 

 

Εικόνα 4.21 Πανοραμική άποψη της πόλης Kuala Lumbur[11] 

Το συνολικό μήκος της σήραγγας είναι 9.7m και για την εκσκαφή της χρειάστηκαν δύο 

μηχανήματα Mixshields και σε κάποια σημεία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος cut&cover. Το 

ένα ΤΒΜ διάνοιξε 5.2km με διαδρομή προς το βόρειο τμήμα της πόλης και τα υπόλοιπα 

4.1km ένα δεύτερο ΤΒΜ με διαδρομή προς το νότιο τμήμα. Το έργο αυτό είναι πολύ 

πρωτοπόρο καθώς από τη μία εκτρέπει τα νερά των πλημμύρων μακριά από το κέντρο της 

πόλης και από την άλλη ανακουφίζει τη κυκλοφορική συμφόρηση των δρόμων αυτής. 

Γενικά οι λειτουργίες του έργου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Μode1 ονομάζεται η 

λειτουργία κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες είναι φυσιολογικές, δεν υπάρχουν 

πλημμύρες και το νερό δεν χρειάζεται να εκτραπεί μέσω της σήραγγας. Μode2 είναι η 

λειτουργία κατά την οποία το νερό μεταφέρεται στη σήραγγα κάτω από το τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου και η κυκλοφορία των οχημάτων παραμένει ανοιχτή. Τέλος στη Μode3 

λειτουργία το πρόβλημα των πλημμύρων είναι τεράστιο και η σήραγγα κλείνει για τα 

οχήματα καθώς είναι εξολοκλήρου υπεύθυνη για την εκτροπή των υδάτων. 
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Εικόνα 4.22 Σχηματική απεικόνιση των τριών λειτουργιών[11] 

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη γεωτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη.  Πρόκειται για 

διάνοιξη σήραγγας σε αστικό περιβάλλον συνεπώς ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην 

αποφυγή των εδαφικών μετακινήσεων. Τα υπερκείμενα της σήραγγας κυμαίνονται από 0.8-

1.8 φορές τη διάμετρο της σήραγγας. Γενικά ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά ψηλά 

γι’αυτό και τα ιδιαίτερα προβλήματα πλημμύρων. Σχετικά με τις γεωλογικές συνθήκες που 

επικρατούν πρόκειται για έδαφος με μεγάλη ετερογένεια. Κύριος σχηματισμός είναι ο 

ασβεστόλιθος ο όποιος είναι αρκετά καρστικοποιημένος. Επίσης συναντώνται αλλουβιακές 

αποθέσεις και απόβλητα παλαιών ορυχείων. 

 

Εικόνα 4.23 To ξετρύπημα του ΤΒΜ στη Kuala Lumbur[11] 
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Το 95% της  εκσκαφής πραγματοποιήθηκε με δύο μηχανήματα πολφού μπεντονίτη Slurry 

και το υπόλοιπο 5% με τη μέθοδο cut&cover. H διάμετρος των μηχανημάτων ήταν 13.2m 

και αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες διαμέτρους για ΤΒΜ στο κόσμο. Τα μηχανήματα 

δούλευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις και καθένα από αυτά είχε μήκος 70m και βάρος 

2500τόνους. Η επένδυση αποτελούνταν από προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα 

πάχους 500mm. Τα μηχανήματα είχαν μέσο ρυθμό διείσδυσης 50mm/λεπτό και το μήκος 

της ασπίδας τους ήταν 10.24m.Η επιλογή μηχανημάτων πολφού αποδείχτηκε πολύ σωστή 

καθώς η διάνοιξη στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία. Τα καρστικά έγκοιλα του ασβεστόλιθου 

αποτελούσαν το μεγαλύτερο πρόβλημα του έργου γι’αυτό και η μονάδα διαχωρισμού του 

μπεντονίτη είχε διαθέσιμα  2000m3 μπεντονίτη ώστε να πληρώνονται τα κενά και να 

αποφευχθεί αστοχία.  

 

 

Εικόνα 4.24 Κοπτική κεφαλή του Mixshield[11] 
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 High speed railway line of Nodo di Bologna, Italy 4.6
Το έργο αποτελεί μέρος του ταχείας κυκλοφορίας σιδηρόδρομου που ενώνει τη πόλη του 

Μιλάνου με τη Νάπολη. Η γραμμή αύτη διασχίζει τη πόλη της Μπολόνια και το μεγαλύτερο 

τμήμα της είναι υπόγειο. Το έργο ξεκινά από τη Γέφυρα Savena νότια της πόλης και 

καταλήγει στον κεντρικό σταθμό 7km μετά. Αποτελείται από δύο σήραγγες που 

διανοίχτηκαν με ΕΡΒs μηχανήματα, κατασκευές cut&cover και φρεάτια αερισμού και 

έκτακτης ανάγκης. Το πρώτο ΕΡΒ ξεκίνησε την εκσκαφή τον Ιούλιο του 2003 και το δεύτερο 

τον Νοέμβρη του ίδιου έτους. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε Μάιο του 2006. Μια σειρά από 

γεωτεχνικά προβλήματα και προβλήματα καθιζήσεων σταμάτησε την εκσκαφή τον 

Οκτώβρη του 2004 . Η εκσκαφή ξεκίνησε πάλι Μάιο του 2005. Στη δεύτερη αυτή φάση 

τοποθετήθηκε ένα εκτεταμένο και σύστημα παρακολούθησης των παραμέτρων του 

μηχανήματος καθώς επίσης και των εδαφικών μετακινήσεων της επιφάνειας.  

 

Εικόνα 4.25 Το δεύτερο ΤΒΜ[11] 

Η σήραγγα είχε συνολικό μήκος 6112m και ύψος υπερκειμένων γαιών να κυμαίνεται από 

15-21m. Ωστόσο στα πρώτα 100m παρουσιάστηκε ύψος υπερκειμένων 5m.  Η διάμετρος 

της εκσκαφής ήταν 9.4m και το εμβαδό του εκσκαφθέντος τμήματος 69.81m2.  Η επένδυση 

αποτελούνταν από προκατασκευασμένα στοιχεία πάχους 40cm και μήκους 1.5m. Σχετικά 

με τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, χαρακτηρίζονται με μεγάλη ετερογένεια. 

Συναντώνται μαλακές άργιλοι, άμμοι και αλλουβιακές προσχώσεις με κύριο συστατικό το 

χαλίκι. Το πρώτο κομμάτι της σήραγγας, περίπου μήκους 1 km, διανοίχτηκε σε άργιλο και 

χαλαρή άμμο (Pliocenic Clay and Yellow Pleistocenic Sands) κάτω από τον υδροφόρο 

ορίζοντα. Το δεύτερο τμήμα διανοίχτηκε σε σχηματισμό που αποτελούνταν από αποθέσεις 

του ποταμού Savena που αποτελούνταν κυρίως από χαλίκι και στρώματα άμμου με μεγάλο 

ποσοστό λάσπης και αργίλου. Η γεωτεχνική μελέτη χώρισε τη περιοχή σε 9 γεωτεχνικές 

ζώνες. Η μεγάλη ανομοιογένεια του εδάφους αποτέλεσε μεγάλο θέμα για την επιτυχημένη 

εκσκαφή του έργου και ήταν και ο λόγος που παρουσιάστηκαν μεγάλες εδαφικές 

μετακινήσεις.  



 

Σελίδα | 87  
 

Ιστορικά Παραδείγματα 

Ιστορικά Πραδειγμάτα 

Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 4 

Κεφάλαιο 4 

Κεφάλαιο 1ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Εικόνα 4.26 Γεωτεχνικές ζώνες κατά μήκος της σήραγγας[11] 

Στόχος του κατασκευαστή ήταν η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιφανειακών 

καθιζήσεων καθώς το περιβάλλον είναι αστικό. Συνεπώς η επιλογή δύο μηχανημάτων ΕΡΒs 

αποδείχτηκε βέλτιστη. Λήφθηκαν υπόψη οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, 

προηγούμενες εμπειρίες από έργα σε παρόμοια περιβάλλοντα εκσκαφής και φυσικά η 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που θα προκαλούσε η χρήση πολφού 

μπεντονίτη. Για το μεγαλύτερο μήκος οι δύο σήραγγες είναι παράλληλες με μεταξύ τους 

απόσταση να ανέρχεται στα 5.6m. Η λύση της δίδυμης σήραγγας προέκυψε για λόγους 

ασφαλείας και λόγω των μικρών υπερκειμένων γαιών με ύψος 1-1.5 φορές μεγαλύτερο από 

τη διάμετρο της σήραγγας και με βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιφανειακών 

καθιζήσεων. Η εκσκαφή των δύο σηράγγων λόγω της μικρής μεταξύ τους απόστασης 

χρειάστηκε ιδιαίτερα συστήματα παρακολούθησης. Όταν το δεύτερο μηχάνημα άρχισε την 

εκσκαφή της δεύτερης σήραγγας προέκυψε μεγάλη επιρροή επί της πρώτης και τα 

γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος προέκυψαν  φτωχότερα. Η κοπτική κεφαλή 

του μηχανήματος είχε διάμετρο 9.4m με μέγιστο ρυθμό διείσδυσης 80mm/λεπτό, μέγιστη 

πίεση επί του μετώπου 3.5bar και το μήκος της ασπίδας του μηχανήματος ήταν 10.7m. 

 

Εικόνα 4.27 Η επιρροή των πλαστικών παραμορφώσεων από την εκσκαφή της δίδυμης 
σήραγγας[11] 
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 –Αριθμητικές αναλύσεις Κεφάλαιο 5
 

Στα πλαίσια της διερεύνησης των καθιζήσεων σε αβαθή σήραγγα αστικού περιβάλλοντος 

και τη μελέτη της επιρροής του μέτρου πίεσης που ασκείται στο μέτωπο, αλλά και της 

αντοχής της βραχόμαζα σε αυτές πραγματοποιήθηκαν κάποιες αριθμητικές αναλύσεις. 

Συγκεκριμένα για τις τρισδιάστατες αναλύσεις έγινε ο σχεδιασμός και η διακριτοποίηση 

ενός μοντέλου προσομοίωσης στο σχεδιαστικό περιβάλλον του προγράμματος ANSYS, ενώ 

η υλοποίησή τους έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού προσομοίωσης πεπερασμένων 

στοιχείων ABAQUS. Στις αναλύσεις αυτές μεταβαλλόταν η  πίεση που ασκείται στο μέτωπο 

της εκσκαφής με σταθερές παραμέτρους αντοχής της βραχόμαζας ώστε να διερευνηθεί η 

επίδραση της στις μετακινήσεις του εδάφους. Επίσης αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν και 

για διαφορετικές παραμέτρους αντοχής με σταθερές τις υπόλοιπες παραμέτρους του 

προβλήματος, ώστε να διερευνηθεί και η επίδραση των παραμέτρων αντοχής της 

βραχόμαζας στα μεγέθη της σήραγγας. 

 Περιγραφή προσομοιώματος 5.1
Το αριθμητικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για τις αναλύσεις περιλαμβάνει 

σήραγγα διαμέτρου D=8m και λόγω συμμετρίας του τριδιάστατου σχήματος παρουσιάζεται 

το μισό προσομοίωμα, χρησιμοποιώντας ως επίπεδο συμμετρίας το κατακόρυφο επίπεδο 

που διέρχεται από τον διαμήκη κεντρικό άξονα της σήραγγας. 

Η απόσταση από το κάτω όριο ελήφθη ίση με 5D=40m από το κέντρο της σήραγγας και το 

πλευρικό όριο σχεδιάστηκε σε απόσταση ίση με 8D=64m από το κέντρο αυτής. 

 

Εικόνα 5.1 Μοντέλο αναλύσεων 

 

Το μήκος κατά τη διεύθυνση εκσκαφής λήφθηκε ίσο με 16D=128 και η διάνοιξη προχώρησε 

μέχρι τα πρώτα 80m. Τέλος το ύψος των υπερκειμένων, καθώς πρόκειται για αβαθή 

σήραγγα, θεωρήθηκε ίσο με 1,5D=12m. 
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Για το σχεδιασμό του παραπάνω προσομοιώματος έγιναν κάποιες παραδοχές και 

ελήφθησαν κάποιοι περιορισμοί. Συγκεκριμένα, ο περιορισμός των διαστάσεων της 

σήραγγας και η προσομοίωση της μισής διατομής λόγω συμμετρίας οδήγησε στην 

εξοικονόμηση χρόνου της ανάλυσης μειώνοντας τις χρονικές απαιτήσεις του 

προγράμματος. Ακόμα, επιλέχτηκε απόσταση των ορίων του προσομοιώματος από τη 

σήραγγα τέτοια ώστε να μην υπάρχει επίδραση των συνοριακών συνθηκών στα 

αποτελέσματα των αναλύσεων. Επίσης το μήκος  της σήραγγας κατά τη φορά διάνοιξης 

πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζεται η περιοχή στην οποία λαμβάνονται τα 

αποτελέσματα από τα πλευρικά όρια. Η απόσταση του άξονα από το κάτω όριο παίζει 

καθοριστικό ρόλο στην κατανομή των ολικών τάσεων μετά την εκσκαφή οι οποίες πρέπει 

να κατανέμονται ομοιόμορφα ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Για να αποφευχθεί πάλι η 

επιρροή των συνοριακών συνθηκών στις αναλύσεις, στο κάτω μέρος του προσομοιώματος 

θεωρείται ένα εδαφικό στρώμα με μεγάλη δυσκαμψία(stiff layer), παραδοχή ώστε να 

εξαχθούν πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. 

Σχετικά με τις συνοριακές συνθήκες, παρεμποδίστηκαν οι οριζόντιες μετακινήσεις στα 

πλευρικά όρια και οι οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις στο κάτω όριο του 

μοντέλου. Το άνω όριο αυτού θεωρήθηκε ελεύθερο. Συγκεκριμένα, στο αριστερό  και δεξί 

όριο τοποθετήθηκαν κυλίσεις με σκοπό να επιτρέπεται κατακόρυφη μετακίνηση χωρίς 

ανάπτυξη διατμητικών τάσεων και στο κάτω όριο τοποθετήθηκαν αρθρώσεις 

απαγορεύοντας όλες τις μετακινήσεις. 

 

 Διακριτοποίηση 5.2
Κατά τη διαδικασία σχεδίασης του μοντέλου, για την προσομοίωση του εδαφικού υλικού 

χρησιμοποιήθηκαν οκτακομβικά εξαπλευρικά στοιχεία (Εικόνα 5.2), ενώ για την 

προσομοίωση των στοιχείων της τελικής επένδυσης της σήραγγας χρησιμοποιήθηκαν 

τετρακομβικά στοιχεία κελύφους (Εικόνα 5.4). 

  

Εικόνα 5.2 Οκτακομβικά εξαπλευρικά στοιχεία προσομοίωσης εδαφικού υλικού 
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Εικόνα 5.3 Προσομοίωμα τελικής επένδυσης από τετρακομβικά στοιχεία κελύφους 

 

  

Εικόνα 5.4 Τετρακομβικό στοιχείο κελύφους 

 

Η διακριτοποίηση των στοιχείων ακολούθησε μία συγκεκριμένη λογική. Τοποθετήθηκε 

πυκνός κάνναβος στις περιοχές που απαιτούνταν πιο ακριβή αποτελέσματα, δηλαδή στη 

σήραγγα και γύρω από αυτή και όσο απομακρυνόμασταν από αυτή έγινε μια σταδιακή 

αραίωση του καννάβου. Γενικά προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ένα ορθοκανονικό σύστημα 

διακριτοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πεπερασμένα στοιχεία της σήραγγας είναι 

100 σε αριθμό στη μισή σήραγγα και κοντά και γύρω από αυτή ήταν ανά 1m. Όσο 

απομακρυνόμασταν από αυτή τα στοιχεία ήταν με αραιότερη διακριτοποίηση, με σταδιακή 

αύξηση και τα στοιχεία εκτός της αναμενόμενης διαμορφούμενης  πλαστικής περιοχής και 

κοντά στα πλευρικά όρια σχεδιάστηκαν ανά 7m καθώς δεν επηρεάζουν τις αναλύσεις και 

περισσότερα στοιχεία θα αύξαναν το χρόνο ολοκλήρωσής τους. 
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Εικόνα 5.5 Κάνναβος στοιχείων όπως σχεδιάστηκε 

Κατά μήκος της διάνοιξης της σήραγγας τα στοιχεία έχουν πάχος 1 m για τα πρώτα 10m. 

Στα πρώτα αυτά μέτρα τα αποτελέσματα των αναλύσεων επηρεάζονται από τις συνοριακές 

συνθήκες, με συνέπεια να μην λαμβάνονται υπόψη στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για 

τα επόμενα 75m του μοντέλου τα στοιχεία έχουν πάχος 1m επίσης λόγω του μικρού 

βήματος εκσκαφής και της ανάγκης για μεγάλη ακρίβεια αποτελεσμάτων. Το πάχος των 

στοιχείων αυξάνεται στα 2m για τα επόμενα 6m του μοντέλου και στα 3m για τα επόμενα 

9m του μοντέλου. Μέχρι το πίσω όριο του προσομοιώματος το πάχος των στοιχείων 

αυξάνει σταδιακά και φτάνει μέχρι τα 7m. Γύρω από τη σήραγγα διαμορφώθηκαν τρείς 

κυκλικές ομόκεντρες επιφάνειες με απόσταση 1m μεταξύ τους έτσι ώστε η αραίωση των 

στοιχείων να γίνει όσο το δυνατό πιο ομαλά και να μην δημιουργηθούν προβληματικά 

πεπερασμένα στοιχεία. 

 

 

 

Εικόνα 5.6 Κάνναβος πεπερασμένων στοιχείων
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 -Αποτελέσματα αριθμητικών Κεφάλαιο 6

αναλύσεων 
 

Με σκοπό τη μελέτη της συμπεριφοράς γεωυλικού-τελικής επένδυσης πραγματοποιήθηκαν 

6 πακέτα παραμετρικών αναλύσεων στα οποία για διαφορετικές παραμέτρους αντοχής της 

βραχόμαζας ,μεταβάλλονταν η πίεση που ασκούνταν στο μέτωπο εκσκαφής, έτσι ώστε να 

διερευνηθεί η επίδραση τόσο της ποιότητας του γεωυλικού, όσο και της τιμής της πίεσης 

που ασκείται στο μέτωπο στις εδαφικές μετακινήσεις γύρω από τη σήραγγα. Οι 

ελαστοπλαστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζουν τις επιδράσεις αυτές 

στις πιέσεις της τελικής επένδυσης, στις συγκλίσεις της σήραγγας, καθώς και στο εύρος της 

πλαστικής ζώνης γύρω από αυτή.  

 Παραμετρικές αναλύσεις 6.1
Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού Abaqus. Στις αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκε το προσομοίωμα που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο  και 

εφαρμόστηκε το κριτήριο αστοχίας Mohr-Coulomb. Πραγματοποιήθηκαν 48 αναλύσεις για 

τρία διαφορετικά υλικά εκ των οποίων ένα ασταθές και τα άλλα δύο οριακά ευσταθή με 

βάση το ανυποστήρικτο μέτωπο[30]. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν  

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1 καθώς επίσης και τα μεγέθη που εξήχθησαν και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2. 

Παράμετρος Εύρος τιμών Πλήθος τιμών 

Διάμετρος σήραγγας D(m) 8 1 

Βάθος σήραγγας H(m) 12 1 

H/D 1.5 1 

Συντελεστής οριζόντιων γαιών Κο 0.50 1 

Ειδικό βάρος γ(kN/m3) 20 1 

Συνοχή c(kPa) 15-18 2 

Γωνία τριβής φ(°) 20-25 2 

Γωνία διαστολικότητας δ(°) 4-5 2 

Μέτρο ελαστικότητας Ε(kPa) 30000-60000 2 

Πίεση μετώπου εκσκαφής FP(kPa) 0-120 8 
Πίνακας 6.1 Παράμετροι αναλύσεων και τιμές αυτών 

 

Εξαχθέν Αποτέλεσμα Περιγραφή Αποτελέσματος 

U2 Εξώθηση μετώπου εκσκαφής 

U3 Καθιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους 

Uradial Μέση ακτινική μετατόπιση και υπολογίζεται 

Uradial=√        

VL Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού (βλέπε σελ.138) 

Inflection Point Θέση σημείου καμπής του προφίλ των καθιζήσεων κατά την 
εγκάρσια διεύθυνση της εκσκαφής 

Πίνακας 6.2 Περιγραφή μεγεθών αποτελεσμάτων που εξάγονται από τις αναλύσεις 
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 Ποιοτική και ποσοτική σύγκριση αποτελεσμάτων των αναλύσεων 6.2

 Αποτελέσματα ενδεικτικών αναλύσεων 6.2.1

Προτού αρχίσουν οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων για τη μελέτη επίδραση του 

γεωυλικού, του μέτρου ελαστικότητας και της πίεσης υποστήριξης του μετώπου εκσκαφής 

θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση των πιο χρήσιμων αποτελεσμάτων από δύο ακραίες 

αναλύσεις για την παρούσα διπλωματική. Μια πρώτη ανάλυση είναι η 6.2.1.1 που 

παρουσιάζει αποτελέσματα όταν η πίεση που ασκείται στο μέτωπο εκσκαφής είναι μικρή 

και μια δεύτερη ανάλυση, η 6.2.1.2, που παρουσιάζει αποτελέσματα όταν η πίεση που 

ασκείται στο μέτωπο είναι σχετικά μεγάλη. 

 Ενδεικτική ανάλυση για FP=12kPa 6.2.1.1

Η εξεταζόμενη ανάλυση έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 c=18kPa, φ=20°, δ=4° 

 Ε=30000kPa 

 FP=12kPa(10%*Ρh) 

 

 

 Γεωστατικές τάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην παραπάνω εικόνα παρατηρύμε τις κατακόρυφες γεωστατικές τάσεις όπως αυτές 

προκύπτουν από την ανάλυση. Μέσω των κατακόρυφων αυτών γεωτεχνικών τάσεων 

μπορούμε να πούμε ότι προκύπτει ένας πρώτος έλεγχος σχετικά με το αν έχει το μοντέλο 

χονδροειδή σφάλματα. Δηλαδή πριν γίνει η εκσκαφή η γεωστατική τάση στο κάτω όριο θα 

είναι π.χ. h*γ=(40+12)*20=52*20=1040kPa. Άρα το μοντέλο δεν έχει κάποιο χονδροειδές 

σφάλμα εκ πρώτης όψεως καθώς όπως βλέπουμε η γεωστατική τάση στο κατώτατο όριο 

για το τελευτάιο βήμα εκσκαφής κυμαίνεται στα 1000kPa. 

 

Εικόνα 6.1 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις γεωστατικές επικρατούσες τάσεις 
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 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρούμε πως το μέτωπο της σήραγγας έχει υποστεί τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις 

και όσο απομακρυνόμαστε από αυτό αυτές μειώνονται μέχρι το μηδενισμό τους. Στο 

μέτωπο τώρα παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη τιμή βρίσκεται στα 3/5 του ύψους αυτού. 

Επίσης παρατηρούμε πως πλαστικές παραμορφώσεις έχει υποστεί και μια μικρή περιοχή 5 

μέτρων περίπου πισω από το μέτωπο. 

 Τάσεις τελικής επένδυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την ανάλυση της τελικής επένδυσης αμελήθηκαν τα αποτελέσματα των πρώτων 10m 

που αφορούσαν τις διατομές υποστήριξης κοντά στο σύνορο της προσομοίωσης καθώς 

παρουσιάζουν μη ρεαλιστικές τιμές λόγω των συνοριακών συνθηκών που επικρατούν εκεί. 

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν 10 φέτες πεπερασμένων στοιχείων από το σύνορο του 

μοντέλου. Μεγαλύτερες ορθές τάσεις εντοπίζονται στις παρειές της επένδυσης . 

 

 

Εικόνα 6.3 Προσομοίωμα τελικής επένδυσης που παρουσιάζεις τις επικρατούσες ορθές τάσεις 

 

 

 

Εικόνα 6.2 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων 
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 Κατακόρυφες μετατοπίσεις(κατά άξονα z) 

 

Εικόνα 6.4 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις κατακόρυφες μετακινήσεις 

Στη παραπάνω εικόνα φαίνονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα z. Οι μέγιστες 

μετατοπίσεις κατά τον άξονα αυτόν εμφανίζονται στη στέψη και στο δάπεδο της σήραγγας 

κατά τη φορά διάνοιξης της. Συγκεκριμένα στην οροφή έχουμε τις μεγαλύτερες καθιζήσεις 

ου αγγίζουν τα 3.6cm και στο δάπεδο παρατηρούνται ανιζήσεις της τάξεως του 1.5cm . 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

Εικόνα 6.5 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις μετακινήσεις κατά τον άξονα αυτής 

Όπως εύκολα παρατηρούμε οι μέγιστες μετατοπίσεις εμφανίζονται κατά τον άξονα y 

δηλαδή κατά τον άξονα που γίνεται η διάνοιξη. Συγκεκριμένα οι μέγιστες μετακινήσεις 

εντοπίζονται στο μέτωπο της σήραγγας καθώς εκεί είναι πιο έντονο το φαινόμενο της 

αποτόνωσης της βραχόμαζας. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 6.6 που δείχνει το μέτωπο η 

εξώθηση είναι στα 8.4cm προς το εσωτερικό της σήραγγας και κάτω από το μέσο αυτού. 
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Εικόνα 6.6 Προσομοίωση εξώθησης μετώπου 

Για την παρούσα διπλωματική οι μετατοπίσεις κατά τους τρεις άξονες της σήραγγας  x,y,z 

είναι τα εξαγόμενα του ABAQUS που θα μας απαπσχολήσουν περισσότερο καθώς είναι ο 

κεντρικός άξονας που θα βαδίσει η διπλωματική. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης και με τη βοήθεια φύλλου excel προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα που 

παρουσιάζουν πως εξελίσσονται τα μεγέθη των μετατοπίσεων κατά τους άξονες της 

σήραγγας(διαμήκη και εγκάρσιο), πως διαμορφώνονται οι καθιζήσεις στην επιφάνεια και 

υπολογίζεται το ποσοστό του εδαφικού υλικού που καθιζάνει καθώς επίσης και το σημείο 

καμπής των καθιζήσεων κατά τον διαμήκη άξονα. 

Στο διάγραμμα 6.1 παρουσιάζεται το προφίλ των καθιζήσεων κατά την εγκάρσια έννοια. Η 

μέγιστη καθίζηση είναι στον άξονα της σήραγγας και φτάνει τα 2.2cm. Στο 6.2 

παρουσιάζεται το προφίλ των καθιζήσεων κατά την διαμήκη έννοια. Στο διάγραμμα 

τονίζεται και το μέτωπο εκσκαφής. Παρατηρούμε πως οι καθιζήσεις σταθεροποιούνται στη 

μέγιστη τιμή τους μποροστά από το μέτωπο για μια απόσταση περίπου 13m και στη 

συνέχεια μειώνονται ραγδαία μέχρι το μηδενισμό τους. Πίσω από το μέτωπο εκσκαφής, 4m 

πίσω από αυτό συγκεκριμένα, αρχίζουν να αυξάνουν οι καθιζήσεις και να μεγιστοποιούντια 

περίπου 2m μπροστά από το μέτωπο με τιμή 2.2cm. Tα αποτελέσματα στα τελευταία μέτρα 

της ανάλυσης δεν θεωρούνται ρεαλιστικά καθώς τα αποτελέσματ επηρεάζονται από τις 

συνοριακές συνθήκες. 
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Διάγραμμα 6.1 Προφίλ καθιζήσεων κατά την εγκάρσια έννοια σε σχέση με την απόσταση από το 
κέντρο της σήραγγας ανηγμένη ως προς την ακτίνα για ασκούμενη πίεση στο μέτωπο 
FP=12kPa(10%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.2 Εδαφικές κατακόρυφες μετακινήσεις κατά τη διαμήκη έννοια της σήραγγας σε 
σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα για ασκούμενη 
πίεση στο μέτωπο FP=12kPa(10%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στο διάγραμμα 6.3 παρουσιάζεται το ποσοστό του εδαφικού υλικού που χάνεται λόγω 

καθιζήσεων  όπως αυτό προκύπτει κατά το διαμήκη άξονα. Στα 2m μπροστά από το μέτωπο 

έχουμε το μεγαλύτερο volume loss. Ο όγκος προκύπτει σταθερός για τη μεγαλύτερη 

απόσταση πίσω από το μέτωπο. Επίσης θετικές τιμές για το μέγεθος που εξετάζονται δεν 

είναι ρεαλιστικές. Αυτές οι τιμές προκύπτουν λόγω των ανιζήσεων που προκύπτουν στην 

επιφάνεια. Αυτές οι ανιζήσεις δε συμβαίνουν στην πραγματικότητα αλλά είναι αποτέλεσμα 

του προβληματικού καταστατικού μοντέλου που υιοθετείται.  

 

 

Διάγραμμα 6.3 Όγκος εδαφικού υλικού που μετακινείται σε σχέση με την απόσταση από το 
μέτωπο εκσκαφής ανηγγμένο ως προς την ακτίνα της σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης 
στο μέτωπο FP=12kP(10%*Ρh)(D=8m,H/D=1.5) 

 

Σχετικά με το σημείο καμπής του προφίλ των καθιζήσεων (διάγραμμα 6.4), αυτό προκύπτει 

στα 8m από τον άξονα και όταν απομακρυνόμαστε από το μέτωπο φτάνει μέχρι τα 5m από 

τον άξονα. Γενικά η επιρροή του σημείου καμπής δεν είναι καθόλου σημαντική και 

ακολουθεί μια σταθερή τιμή. Κυρίως επηρεάζεται από τη γωνία τριβής του υλικούκαι το 

ύψος των υπερκειμένων και δευτερογενώς από τη συνοχή. Στο διάγραμμα 6.5 

παρουσιάζεται η ακτινική μετατόπιση κατά το διαμήκη άξονα, και προκύπτει ως η ρίζα του 

αθροίσματος των τετραγώνων των μετατοπίσεων. Μέγιστη uradial προκύπτει μέχρι τα 15m 

μπροστά από το μέτωπο με τιμή  στα 1.7cm και μετά από εκεί μειώνεται. Αυτή η απότομη 

μείωση που προκύπτει μακριά από το μέτωπο είναι λόγω επιρροής από τις συνοριακές 

συνθήκες που επικρατούν .  
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Διάγραμμα 6.4 Σημείο καμπής προφίλ εδαφικών κατακόρυφων μετακινήσεων συναρτήσει της 
απόστασης από το μέτωπο της εκσκαφής ανηγμένης ως προς την ακτίνα της σήραγγας για 
ασκούμενη πίεση υποστήριξης στο μέτωπο FP=12kPa(10%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.5 Ακτινική μετατόπιση εδάφικού υλικού σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο 
εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης στο 
μέτωπο FP=12kPa(10%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στο διάγραμμα 6.6 παρουσιάζεται η εξώθηση του εδαφικού υλικού στο μέτωπο. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, η μέγιστη μετακίνηση του μετώπου γίνεται λίγο κάτω από τον άξονα της 

σήραγγας και είναι 8.5cm. To εδαφικό υλικό στο μέτωπο της εκσκαφής κατά τον άξονα 

διάνοιξης της σήραγγας μετακινείται ως προς το εσωτερικό αυτής. 

 

 

Διάγραμμα 6.6 Εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της εκσκαφής της σήραγγας σε εσλχεση με 
την κάθετη απόσταση κατά τη κατακόρυφο της σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης στο 
μέτωπο FP=12kPa(10%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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 Ενδεικτική ανάλυση για FP=60kPα 6.2.1.2

Η εξεταζόμενη ανάλυση έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 c=18kPa, φ=20°, δ=4° 

 Ε=30000kPa 

 FP=60kPa(50%*Ρh) 

 

 Γεωστατικές τάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

Εικόνα 6.8 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις πλαστικές παραμορφώσεις για 
ασκούμενη πίεσης το μέτωπο εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

 

Εικόνα 6.7 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις επικρατούσες γεωστατικές τάσεις για ασκούμενη πίεση στο 
μέτωπο εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Παρατηρούμε πως το μέτωπο της σήραγγας έχει υποστεί τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις 

και όσο απομακρυνόμαστε από αυτό αυτές μειώνονται μέχρι το μηδενισμό τους. Στο 

μέτωπο τώρα παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη τιμή βρίσκεται στα 3/5 του ύψους αυτού. 

Επίσης παρατηρούμε πως πλαστικές παραμρφώσεις έχει υποστεί και μια μικρή περιοχή 3 

μέτρων περίπου πισω από το μέτωπο. Είναι φανερό ότι οι πλαστικες παραμορφώσεις έχουν 

μειωθεί αφού η πίεση μετώπου έχει 5πλασιαστεί. Στις παρειες αναπτύσσονται 

παραμορφώσεις μικρής τιμής και το εύρος της πλαστικής ζώνης είναι πολύ μικρό. 

 

 

 Τάσεις τελικής επένδυσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από την ανάλυση της τελικής επένδυσης αμελήθηκαν τα αποτελέσματα των πρώτων 10m 

που αφορούσαν τις διατομές υποστήριξης κοντά στο σύνορο της προσομοίωσης. 

Μεγαλύτερες ορθές τάσεις εντοπίζονται στις παρειές της επένδυσης . Παρατηρούμε ότι όσο 

αυξάνεται η πίεση μετώπου τόσο αυξάνονται και οι τάσεις στη τελική επένδυση. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο μέτωπο δεν αφήνω τη 

βραχόμαζα να αποτονωθεί με συνέπεια να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην επένδυση και να 

αναπτύσσονται μεγαλύτερες ορθές τάσεις επί αυτής. 

 

 

 

 

Εικόνα 6.9 Προσομοίωμα τελικής επένδυσης σήραγγας που παρουσιάζει τις ορθές ασκούμενες τάσεις επί αυτής για 
ασκούμενη πίεση στο μέτωπο εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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 Κατακόρυφες μετατοπίσεις(κατά άξονα z) 

 

Εικόνα 6.10 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις 
για ασκούμενη πίεση στο μέτωπο εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 6.10 παρατηρούμε πως διαμορφώνονται οι κατακόρυφες μετακινήσεις κατά 

μήκος της διάνοιξης. Μέγιστες καθιζήσεις που φτάνουν έως και 3mm έχουμε στην οροφή 

της σήραγγας και αυτές αυξάνουν όσο πλησιάζουμε στο μέτωπο. Καθιζήσεις 

παρατηρούνται και μπροστά από το μέτωπο. Στο δάπεδο παρατηρούνται ανιζήσεις της 

τάξης του 1.5cm.  

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

Εικόνα 6.11 Προσομοίωμα σήραγγας που παρουσιάζει τις εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα y 
για ασκούμενη πίεση επί του μετώπου εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Kαι σε αυτή την ανάλυση η μέγιστη εδαφική μετακίνηση παρατηρείται κατά τον άξονα 

διάνοιξης της σήραγγας, δηλαδή κατά τον y. Η μέγιστη u2 προκύπτει στο μέτωπο της 

σήραγγας και είναι 2.5cm. Φαίνεται εκτενέστερα στην εικόνα 6.12 που δείχνει το μέτωπο 

εκσκαφής και τις αντίστοιχες μετακινήσεις. 

 

Εικόνα 6.12 Φέτα εκσκαφής μετώπου που παρουσιάζει την εξώθηση αυτού για ασκούμενη πίεση 
υποστήριξης του FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

Με τη βοήθεια πάλι υπολογιστικού φύλλου excel διαμορφώθηκαν τα παρακάτω 

διαγράμματα σχετικά με τη διερεύνηση των εδαφικών μετακινήσεων και κατά πόσο αυτές 

επηρεάστηκαν από την μεγέθυνση της πίεσης που ασκήσαμε στο μέτωπο για το ίδιο 

γεωυλικό. Στο 6.7 διάγραμμα φαίνεται το προφίλ των καθιζήσεων στο εγκάρσιο επίπεδο. 

Αυτές οι ανιζήσεις που προκύπτουν προφανώς δε συμβαίνουν αλλά πρόκειται για κάποιες 

ατέλειες των αναλύσεων σχετικά με το καταστατικό μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Μέγιστη 

καθίζηση προκύπτει στον άξονα της σήραγγας με τιμή 2mm. 

Στο παρακάτω διάγραμμα 6.8 παρουσιάζονται οι κατακόρυφες μετακινήσεις κατά τη 

διαμήκη έννοια. Οι μετακινήσεις εμφανίζονται 5m πίσω από την εκσκαφή έως 16m 

μπροστά από αυτή και μεγιστοποιούνται στο 1.5m μπροστά από το μέτωπό της. Όσο 

απομακρυνόμαστε από το μέτωπο τόσο μικραίνουν οι μετακινήσεις κατά απόλυτη τιμή. Οι 

θετικές τιμές που προκύπτουν δεν είναι ρεαλιστικές, καθώς δεν παρουσιάζονται ανιζήσεις 

στην επιφάνεια του εδάφους και παρουσιάζονται λόγω προβληματικού καταστατικού 

μοντέλου. Επίσης τα πρώτα μέτρα της εκσκαφής επηρεάζονται από τις επικρατούσες 

συνθήκες γι’αυτό και τα αποτελέσματα που προκύπτουν δε λαμβάνονται υπόψη. 
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Διάγραμμα 6.7 Προφίλ εδαφικων κατακόρυφων μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας σε σχέση με την απόσταση από το κέντρο της σήραγγας για ασκούμενη πίεση 
υποστήριξης στο μέτωπο FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.8 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις κατά το διαμήκη άξονα της σήραγγας σε 
σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας για 
ασκούμενη πίεση FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.9 Όγκος εδαφικού υλικού που μετακινείται σε σχέση με την απόσταση από το 
μέτωπο της σήραγγας ανηγμένη ως προς την ακτίνα αυτής για σκούμενη πίεση στο μέτωπο 
εκσκαφής FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.10 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων σχέση με την απόσταση από το μέτωπο της 
σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Σχετικά με τον όγκο του εκσκαφθέντος υλικού το διάγραμμα που προκύπτει έχει αρκετά 

προβλήματα λόγω του προβληματικού καταστατικού μοντέλου.  Οι θετικές τιμές του 

μεγέθους που προκύπτουν δεν υφίστανται στη πραγματικότητα. Γι’αυτό το λόγο δε γίνεται 

να εξαχθούν ρεαλιστικά συμπεράσματα. 

Στο διάγραμμα 6.10 παρουσιάζεται πως μεταβάλλεται η θέση του σημείου καμπής των 

προφίλ των κατακόρυφων μετακινήσεων. Και σε αυτή τη περίπτωση έχει μια σταθερή τιμή 

στα 7m και σε μια απόσταση 20R από το μέτωπο φτάνει και τα 4m. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί το μέγεθος αυτό δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την αλλαγή στη πίεση 

υποστήριξης καθώς επηρεάζεται κυρίως από τη γωνία τριβής του εδάφους και λιγότερο 

από τη συνοχή αυτού. 

To uradial όπως προκύπτει στο 6.11 διάγραμμα έχει μια σταθερή τιμή 6mm με μικρές 

αποκλίσεις. Τα πρώτα μέτρα της εκσκαφής δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις από το μέτωπο 

αυτής(s>17R) τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μια περίεργη διακύμανση που δεν 

λαμβάνεται υπόψη καθώς τα αποτελέσματα για τα πρώτα 10m επηρεάζονται από τις 

επικρατούσες συνοριακές συνθήκες. Στο μέτωπο η ακτινική μετατόπιση μειώνεται στα 

4mm. 

 

Διάγραμμα 6.11 Ακτινικές μετατοπίσεις εδάφους σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο 
εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας για ασκούμενη πίεση στο μέτωπο 
FP=60kPa(50%*Ρh) (D=8m,H/D=1.5) 
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Κεφάλαιο 6 
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Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.12 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο εκσκαφής σε σχέση με την κατακόρυφη απόσταση 
από το κέντρο της σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου FP=60kPa(50%*Ρh) 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.12 παρουσιάζεται η εξώθηση του εδαφικού υλικού στο μέτωπο. Αυτή 

φτάνει τα 2.6cm σε θέση 1.5m κάτω από τον άξονα της σήραγγας. Η τιμή της εδαφικής 

μετακίνησης είναι αρκετά μικρή εξαιτίας της μεγάλης ασκούμενης πίεσης στο μέτωπο. Το 

αρνητικό πρόσημο της μετακίνησης δηλώνει τη μετακίνηση του υλικού εντός της σήραγγας. 

Παρατηρούμε επίσης ότι όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο το σημείο με τη μέγιστη 

τιμή της εξώθησης προς τη περίμετρο της σήραγγας, τόσο το μέγεθος της εξώθησης 

μειώνεται βαθμιαία. 
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 Μελέτη επίδρασης παραμέτρων αναλύσεων στα αποτελέσματα 6.2.2

Στη συνέχεια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα εξεταστεί η επίδραση 3 διαφορετικών 

παραμέτρων στα αποτελέσματα των αναλύσεων. Πρώτα θα εξετάσουμε την επίδραση της 

ασκούμενης πίεσης υποστήριξης στο μέτωπο εκσκαφής και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τις 

μετακινήσεις του εδάφους , στη συνέχεια παρατίθεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων για 

διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας του εδάφους και τα τέλος εξετάζεται η επίδραση του 

διαφορετικού γεωυλικού στα αποτελέσματα ακόμα και για πολύ μικρές διαφορές στις τιμές 

των παραμέτρων του. 

 Επίδραση της πίεσης υποστήριξης του μετώπου εκσκαφής 6.2.2.1

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ δύο αναλύσεων με όλα τα 

χαρακτηριστικά τους ίδια και μοναδικό μέγεθος που να διαφέρει να είναι αυτό της πίεσης 

υποστήριξης που ασκείται στο μέτωπο εκσκαφής. Συνεπώς συγκρίνοντας αυτές τις δύο 

αναλύσεις θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν και κατά πόσο η πίεση 

υποστήριξης μετώπου παίζει σημαντικό ρόλο στη διάνοιξη και κατά πόσο μεταβάλλονται τα 

εξαγόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα οι παράμετροι των δύο αναλύσεων ήταν οι εξής: 

 1η ανάλυση: Ε=30000kPa,c=18kPa,φ=20°,δ=4°,FP=12kPa(10%*Ρh) 

 2η ανάλυση: Ε=30000kPa,c=18kPa,φ=20°,δ=4°,FP=60kPa(50%*Ρh) 

 

 

 Ορθές τάσεις στην επένδυση 

 

  

Εικόνα 6.13 Προσομοιώματα επένδυσης σήραγγας για ασκούμενη πίεση FP=12kPa(10%*Ρh) και 
FP=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα που παρουσιάζουν τις ασκούμενες ορθές τάσεις επί 
αυτών(D=8m,H/D=1.5) 

Όπως είναι προφανές και από την εικόνα 6.13 η διαφορά στη πίεση υποστήριξης που 

ασκείται στο μέτωπο επηρεάζει τις ορθές τάσεις, όπως αυτές αναπτύσσονται τη τελική 

επένδυση. Στο πάνω μοντέλο όπου η πίεση που ασκείται έχει μικρή τιμή βλέπουμε πως οι 

ορθές τάσεις έχουν μικρή τιμή. Στο κάτω μοντέλο όπου η πίεση μετώπου έχει τιμή 5 φορές 

μεγαλύτερη, οι ορθές τάσεις που αναπτύσσονται είναι μεγαλύτερες και συγκριτικά με τη 

πρώτη περίπτωση σχεδόν διπλάσιες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς ασκώ 

μεγαλύτερη πίεση στο μέτωπο εμποδίζοντας τη βραχόμαζα να αποτονωθεί και να 

αναπτύξει τις μετακινήσεις της, με συνέπεια να οδηγούμαστε στην ανάπτυξη μεγαλύτερων 

τάσεων στην τελική επένδυση. 

FP=12kPa 

FP=60kPa 
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 Κατακόρυφες μετατοπίσεις κατά άξονα z 

 

 

 

 

Εικόνα 6.14 Προσομοιώματα σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου 
FP=12kPa(10%*Ρh) και FP=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα που παρουσιάζουν τις κατακόρυφες 
εδαφικές μετακινήσεις(D=8m,H/D=1.5) 

Σχετικά με τη σύγκριση των κατακόρυφων μετατοπίσεων και πως αυτές επηρεάζονται από 

την άυξηση της πίεσης μετώπου μας βοηθά η εικόνα 6.14. Βλέπουμε πως στο κάτω μοντέλο 

όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη, οι μετακινήσεις είναι μικρότερες. Η διαμόρφωση των 

μετακινήσεων είναι παρόμοια ωστόσο, δηλαδή καθιζήσεις παρατηρούνται μέγιστες στην 

οροφή και ανιζήσεις στο δάπεδο. Για τιμή πίεσης μετώπου 5 φορές μεγαλύτερη προκύπτει 

μετακίνηση 3 φορές μικρότερη(από 3,5cm στα 1,4cm). Βασικός λογος που χρησιμοποιούμε 

μηχανήματα που ασκούν πίεση στο μέτωπο εκσκαφής είναι η αποφυγή των εδαφικών 

μετακινήσεων. Από τη παραπάνω σύγκριση η επίτευξη αυτού του στόχου είναι εμφανής.  

 

 

FP=12kPa 

FP=60kPa 
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 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

 

 

Εικόνα 6.15 Προσομοιώματα σήραγγας για ασκούμενη πίεση υποστήριξης στο μέτωπο 
FP=12kPa(10%*Ρh) και FP=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα παρουσιάζοντας τις εδαφικές μετακινήσεις 
κατά τον άξονα y 

Στην εικόνα 6.15 παρατηρούμε τις διαφορές σχετικά με το μέγεθος των μετατοπίσεων του 

εδάφους κατά τον άξονα της σήραγγας. Πάλι παρατηρούμε πως οι μετατοπίσεις 

διαμορφώνονται κατά των ίδιο τρόπο, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις μέγιστες τιμές 

στον μέτωπο εκσκαφής. Ακόμη όπως ήταν αναμενόμενο μεγαλύτερες είναι οι μετατοπίσεις 

στο πάνω μοντέλο όπου η πίεση είναι μικρότερη. Πιο συγκεκριμένα η μέγιστη τιμή της 

μετατόπισης κατά y για FP=12kPa είναι 8.5cm ενώ καθώς πενταπλασιάζω τη τιμή της πίεσης 

προκύπτει μετατόπιση της τάξης των 2cm. Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν ασκώ πίεση στο 

μέτωπο 5 φορές μεγαλύτερη τότε θα μειώσω τις μετατοπίσεις κατά τον άξονα y κατά 4 

φορές τουλάχιστον.Γενικά από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η πίεση υποστήριξης 

μετώπου παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των εδαφικών μετακινήσεων σε αντίθεση με 

την ορθή τάση που ασκείται στην επένδυση, καθώς αυτή αυξάνεται όταν αυξάνεται η πίεση 

μετώπου. 

FP=12kPa 

FP=60kPa 
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Με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου excel διαμορφώνονται παρακάτω τα συγκριτικά 

διαγράμματα των δύο αυτών αναλύσεων για τις εδαφικές μετακινήσεις που προκύπτουν. 

Συγκεκριμένα το διάγραμμα 6.13 παρουσιάζει το προφίλ των καθιζήσεων για τις δύο 

εξεταζόμενες αναλύσεις στην εγκάρσια έννοια της εκσκαφής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκούμε στο μέτωπο, τόσο μικρότερη 

είναι η κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση που προκύπτει. Για πίεση 12kPa η μετακίνηση 

ανέρχεται στα 2.1cm στον άξονα της σήραγγας και για πέντε φορές μεγαλύτερη πίεση, 

δηλαδή FP=60kPa η μετακίνηση μειώνεται στα 2mm. Δηλαδή, η καθίζηση 

υποδεκαπλασιάζεται. Κάποιες θετικές τιμές των μετακινήσεων που προκύπτουν δεν είναι 

ρεαλιστικές καθώς επηρεάζονται από το προβληματικό καταστατικό μοντέλο. 

 

Διάγραμμα 6.13 Προφίλ κατακόρυφων εδαφικών μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας σε απόσταση 30m από το μέτωπο της σήραγγας για δύο διαφορετικές αναλύσεις για 
ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα 
σε σχέσημε την οριζόντια απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

Στο 6.14 παρουσιάζεται το προφίλ των καθιζήσεων κατά τον διαμήκη άξονα της διάνοιξης. 

Προκύπτουν πάλι τιμές καθιζήσεων πολύ μικρότερες, όσο η πίεση στο μέτωπο αυξάνεται με 

παρόμοια μορφή των προφίλ αυτών. Αυτές οι ανιζήσεις που προκύπτουν για αποστάσεις 

μακρινές από το μέτωπο δεν είναι ρεαλιστικές καθώς πρόκειται για προβληματικές του 

καταστατικού μοντέλου που χρησιμοποιούμε. Επίσης τα πρώτα μέτρα της εκσκαφής 

επηρεάζονται αι από τις επικρατούσες συνοριακές συνθήκες. Βλέπουμε καθώς η πίεση 

υποστήριξης γίνεται 5 φορές μεγαλύτερη, οι καθιζήσεις γίνονται σχεδόν 10 φορές 

μικρότερες σε σχέση με τις αρχικες. 
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Διάγραμμα 6.14 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις επιφάνειας κατά τη διαμήκη έννοια της 
σήραγγας για δύο διαφορετικές αναλύσεις για ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου 
FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο 
της σήραγγας ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

Στο 6.15 διάγραμμα είναι φανερή η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του εδαφικού υλικού 

που μετακινείται. Λογικό είναι, για τιμές μετακινήσεων μεγαλύτερες να προκύπτει ποσοστό 

όγκου μεγαλύτερο. Συνεπώς για την ανάλυση με τη μικρότερη πίεση έχουμε μεγαλύτερη 

εκτόπιση υλικού σε αντίθεση με τη δεύτερη ανάλυση όπου οι μετακινήσεις είναι μηδαμινές 

και κατ’επέκταση ο όγκος του εδαφικού υλικού σχεδόν μηδέν. Προφανώς όπως έχει ήδη 

αναφερθεί οι θετικές τιμές της ποσοστιαίας μεταβολής του όγκου είναι μη ρεαλιστικές.  

Aυτές οι θετικές τιμές προκύπτουν λόγω του προβληματικού καταστατικού μοντέλου που 

παρουσιάζει ανιζήσεις στο έδαφος, πράγμα που δε συμβαίνεις τη πραγματικότητα. 

Το 6.16 διάγραμμα παρουσιάζει τις τιμές της θέσης του σημείου καμπής της καμπύλης των 

καθιζήσεων Αυτό έχει μία σταθερή θα λέγαμε τιμή για τις δύο αναλύσεις η οποία μικραίνει 

από τα 7m στα 5m για απόσταση μεγαλύτερη από 14m μπροστά από το μέτωπο. Το σημείο 

καμπής δεν επηρεάζεται σαν μέγεθος από τη διαφορετική πίεση υποστήριξης αφού η 

ποιότητα του γεωυλικού παραμένει ίδια. Το σημείο καμπής θα μεταβαλλόταν  προφανώς 

αν άλλαζε το βάθος της εκσκαφής αλλά κυρίως αν είχαμε κάποια μεταβολή στη γωνία 

τριβής του εδάφους.  
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Διάγραμμα 6.15 Μεταβολή όγκου εδαφικού υλικού σε σχέση με το εκσκαπτόμενο υλικό της 
σήραγγας για δύο διαφορετικές αναλύσεις για ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου 
FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής 
ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.16 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο για δύο αναλύσεις 
με ασκούμενη πίεση υποστήριξης μετώπου FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) 
αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της 
σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 
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Στο επόμενο διάγραμμα 6.17 παρουσιάζεται και η ακτινική μετατόπιση που προκύπτει 

προφανώς μικρότερη για τιμή πίεσης μεγαλύτερη. Στα μεγέθη των μετακινήσεων του 

εδάφους όσο μεγαλώνει η πίεση υποστήριξης τόσο μικραίνουν οι τιμές τους. Είναι 

αναμενόμενο αυτό καθώς βασικός λόγος που κατά την εκσκαφή ασκούμε πίεση στο 

μέτωπο αυτής είναι ο περιορισμός των εδαφικών μετακινήσεων. Παρατηρούμε επίσης μια 

σταθερότητα στη τιμή της ακτινικής μετατόπισης. Καθώς πολλαπλασιάζουμε την 

ασκούμενη πίεση 5 φορές η μετατόπιση υποτριπλασιάζεται σχεδόν. Μια διαφορετική 

κατανομή του μεγέθους προκύπτει στα πρώτα 10 μέτρα της κατασκευής, δηλαδή μακριά 

από το μέτωπο της εκσκαφής. Αυτές οι τιμές δεν είναι ρεαλιστικές και δε λαμβάνονται 

υπόψη στην εξαγωγή των συμπερασμάτων καθώς επηρεάζονται από τις επικρατούσες 

συνοριακές συνθήκες. Επίσης αυτά τα πρώτα μέτρα θεωρούμε ότι εκσκάπτονται 

ταυτόχρονα για να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση μια μηχανοποιημένης εκσκαφής 

και έτσι προκύπτει αυτή η γραμμική κατανομή στην αρχή. 

 

 

Διάγραμμα 6.17 Ακτινικές μετατοπίσεις για διαφορετικές αναλύσεις με ασκούμενη πίεση 
υποστήριξης μετώπου FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα σε σχέση με την 
απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στο τελευταίο διάγραμμα 6.18 παρουσιάζεται η εξώθηση του μετώπου εκσκαφής. Με μπλε 

χρώμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για μικρή πίεση μετώπου της τάξης των 12kPa και 

προκύπτουν μετακινήσεις μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που προκύπτουν για την 

ανάλυση με πενταπλάσια πίεση υποστήριξης μετώπου. Στη πρώτη περίπτωση η εξώθηση 

ανέρχεται στα 8.5cm με θέση επί του κατακόρυφου άξονα της σήραγγας και απόσταση 

μισού μέτρου κάτω από το κέντρο αυτής. Καθώς τώρα αυξάνεται η τιμή της πίεσης 

υποστήριξης η εξώθηση μειώνεται στα 2.5cm και η θέση της πέφτει κατά ένα μέτρο σε 

σχέση με τη θέση της προηγούμενης ανάλυσης, δηλαδή 1.5m από το κέντρο της σήραγγας. 

Τα προφίλ των αποτελεσμάτων της μετακίνησης του εδάφους ακολουθούν την παρόμοια 

κατανομή. Η αρνητική τιμή της μετακίνησης φανερώνει μετακίνηση του γεωυλικού εντός 

της εκσκαφής. Ακόμα παρατηρούμε πως όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο της 

σήραγγας με τη μεγαλύτερη τιμή της εξώθησης του μετώπου προς την περιφέρεια της 

σήραγγας τόσο μειώνεται η τιμή της μετακίνησης. 

 

Διάγραμμα 6.18 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο της εκσκαφής για δύο αναλύσεις με ασκούμενη 
πίεση υποστήριξης μετώπου FP2=12kPa(10%*Ρh) και FP6=60kPa(50%*Ρh) αντίστοιχα σε σχέση με 
την απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

-0.09 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0

z(m
) 

U2(m) 

face extrusion 

U2 (m)_FP2 U2 (m)_FP6



 

Σελίδα | 118 
 

Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Επίδραση του μέτρου ελαστικότητας Ε 6.2.2.2

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ δύο αναλύσεων με όλα τα 

χαρακτηριστικά τους ίδια και μοναδικό μέγεθος που να διαφέρει να είναι αυτό του μέτρου 

ελαστικότητας Ε. Συνεπώς συγκρίνοντας αυτές τις δύο αναλύσεις θα μπορέσουμε να 

βγάλουμε συμπέρασμα αν και κατά πόσο το μέτρο ελαστικότητας Ε παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διάνοιξη και κατά πόσο μεταβάλλονται τα εξαγόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα οι 

παράμετροι των δύο αναλύσεων ήταν οι εξής: 

 1η ανάλυση: Ε=30000kPa,c=15kPa,φ=25°,δ=5°,FP=24kPa(20%*Ρh) 

 2η ανάλυση: Ε=60000kPa,c=15kPa,φ=25°,δ=5°,FP=24kPa(20%*Ρh) 

 

 Ορθές τάσεις στην επένδυση 

 

 

  
Εικόνα 6.16 Προσομοιώματα τελικής επένδυσης για δύο αναλύσεις με διαφορετικά μέτρα 
ελαστικότητας που παρουσιάζουν τις ασκούμενες ορθές τάσεις επί αυτής(D=8m,Η/D=1.5) 

 

Από την εικόνα 6.16 εύκολα παρατηρούμε ότι το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Ε 

παίζει σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα της ορθής τάσης όπως αυτή ασκείται στην 

επένδυση. Στο πάνω μοντέλο με το χαμηλότερο μέτρο ελαστικότητας παρατηρούμε 

μεγαλύτερες πιέσεις. Η κατανομή αυτών και στα δύο μοντέλα είναι ωστόσο παρόμοια. 

Κάποιες ακραίες τιμές που προκύπτουν στα άκρα της σήραγγας δεν λαμβάνονται υπόψη 

λόγω των συνοριακών συνθηκών, γι’αυτό το λόγο όπως και προηγούμενα τα πρώτα 10m 

του μοντέλου έχουν αφαιρεθεί και δεν λαμβάνονται υπόψη στα αποτελέσματα. Εν 

κατακλείδη, μια διπλάσια τιμή στο μέτρο ελαστικότητας φέρει μικρότερες τάσεις επί της 

επένδυσης και μια καλύτερη και σταθερή κατανομή. 

 

 

 

 

 

E=30000kPa 

E=60000kPa 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

Εικόνα 6.17 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας 
που παρουσιάζουν τις επικρατούσες πλαστικές παραμορφώσεις (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στη παραπάνω εικόνα 6.17 παρουσιάζεται η διαμόρφωση της πλαστικής ζώνης γύρω από 

τη σήραγγα για τις δύο συγκρινόμενες αναλύσεις. Στο πρώτο πάνω μοντέλο όπου το μέτρο 

ελαστικότητας είναι μικρής τιμής, οι πλαστικές παραμορφώσεις που λαμβάνουν χώρα είναι 

μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές του δεύτερου μοντέλου. Συμπερασματικά λοιπόν μια 

μεγαλύτερη τιμή του Ε, και στην προκειμένη περίπτωση μια διπλάσια τιμή, μειώνει 

εμφανώς τις πλαστικές παραμορφώσεις και το εύρος ανάπτυξης της πλαστικής ζώνης γύρω 

από τη σήραγγα μέχρι και στο 1/3.  

 

 

 

E=60000kPa 

E=30000kPa 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Κατακόρυφες μετατοπίσεις κατά άξονα z 

 

 

 
Εικόνα 6.18 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις με διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας 
που παρουσιάζουν τις κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις (D=8m,H/D=1.5) 

   

Σχετικά με τις μετατοπίσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα, το μέτρο ελαστικότητας παίζει 

σημαντικό ρόλο. Στην εικόνα 6.18 βλέπουμε πως στο πρώτο μοντέλο όπου το Ε=30000kPa, 

η μετατόπιση στην οροφή προκύπτει κοντά στο μέτωπο 1.86cm σε αντίθεση με τη δεύτερη 

περίπτωση όπου το μέτρο ελαστικότητας είναι διπλάσιο και προκύπτει μέγιστη καθίζηση 

περίπου 1cm. Στο δάπεδο της σήραγγας πάλι προκύπτουν ανιζήσεις με μέγιστη τιμή στη 

πρώτη περίπτωση 1,4cm ενώ για διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας οι ανιζήσεις μειώνονται 

στα 8mm περίπου. Είναι φανερό λοιπόν πως όταν μια σήραγγα διανοίγεται σε περιβάλλον 

με διπλάσιο μέτρο ελαστικότητας οι προκύπτουσες κατακόρυφες μετακινήσεις μπορούν 

ακόμα και να υποδιπλασιαστούν. 

 

 

E=60000kPa 

E=30000kPa 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

 

 
Εικόνα 6.19 Προσομοιώματα σηράγγων για δύο αναλύσεις σε με διαφορετικά μέτρα 
ελαστικότητας που παρουσιάζουν τις εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα εκσκαφής της 
σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 6.19 φαίνονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα της σήραγγας. Στη πρώτη 

ανάλυση η μέγιστη μετακίνηση του εδάφους προκύπτει στο μέτωπο και προς το εσωτερικό 

της σήραγγας και είναι της τάξης των 5.2cm. Στη δεύτερη ανάλυση όπου διπλασιάσαμε το 

μέτρο ελαστικότητας του εδαφικού υλικού η τιμή αυτή της εξώθησης του μετώπου 

προέκυψε 2.5cm. Συνεπώς το μέτρο ελαστικότητας επηρεάζει τις εδαφικές μετακινήσεις 

στο έπακρο. Και από την εικόνα 6.20 όπου φαίνονται τα μέτωπα εκσκαφής για τις δύο 

παραπάνω αναλύσεις κατανοούμε πως οι εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα της 

σήραγγας μειώνονται αισθητά καθώς αυξάνεται το Ε. 

Γενικά από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους Ε παίζει 

σημαντικό ρόλο στη μείωση των εδαφικών μετακινήσεων σε αντίθεση με την ορθή τάση 

που ασκείται στην επένδυση, καθώς αυτή μειώνεται μεν αλλά δεν υφίσταται τόσο μεγάλες 

αλλαγές. 

 

E=60000kPa 

E=30000kPa 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

 
Εικόνα 6.20 Μεγέθυνση μετώπων εκσκαφής για δύο αναλύσεις με διαφορετικά μέτρα 
ελαστικότητας που παρουσιάζουν την εξώθησή τους (D=8m,H/D=1.5) 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια λογισμικού φύλλου excel διαμορφώθηκαν συγκριτικά 

διαγράμματα για τα μεγέθη των  εδαφικών μετακινήσεων και πόσο αυτά επηρεάζονται με 

την αλλαγή του Ε για τις παραπάνω δύο αναλύσεις.   

 

Διάγραμμα 6.19 Προφίλ κατακόρυφων εδαφικών μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας για δύο αναλύσεις με Ε1=30000kPa και E2=60000Kpa αντίστοιχα σε σχέση με την 
οριζόντια απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στο παραπάνω διάγραμμα 6.19 παρατηρούμε το προφίλ των καθιζήσεων στην εγκάρσια 

έννοια για τις δύο αναλύσεις. Είναι φανερό ότι οι καθιζήσεις μειώνονται όταν το 

περιβάλλον έδαφος έχει μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας. Βλέπουμε ότι για διπλάσια τιμή 

του Ε προκύπτει μια σχεδόν υποδιπλάσια τιμή για την εδαφική κατακόρυφη μετακίνηση. 

Συνεπώς ένας τρόπος να μειώσουμε τις κατακόρυφες μετακινήσεις είναι προφανώς να 

κάνουμε τη διάνοιξη σε ένα έδαφος με μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας. 

Στο 6.20 διάγραμμα παρουσιάζονται πάλι οι μετακινήσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα της 

σήραγγας, κατά τη διαμήκη έννοια. Το προφίλ των καθιζήσεων ακολουθεί μια όμοια 

σχεδόν μορφή για τις δύο αναλύσεις με μικρότερες τιμές προφανώς για τη δεύτερη 

ανάλυση όπου το μέτρο ελαστικότητας Ε είναι διπλάσιο από αυτό της πρώτης ανάλυσης. 

Προκύπτει ότι σε ένα έδαφος με μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότητας τα μεγέθη των 

μετακινήσεων μικραίνουν. Οι καθιζήσεις για κάθε ανάλυση ακολουθούν μια σταθερή 

κατανομή. Τα πρώτα 10m των αναλύσεων δε λαμβάνονται υπόψη καθώς τα αποτελέσματα 

επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες και δεν είναι ρεαλιστικά. 

 

 

Διάγραμμα 6.20 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις κατά τον διαμήκη άξονα της σήραγγας για 
δύο αναλύσεις μέτρα ελαστικότητας E1=30000kPa και E2=60000kPa αντίστοιχα σε σχέση με την 
απόσταση από το μέτωπο της εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας 
(D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στη συνέχεια μέσω του διαγράμματος 6.21, παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του 

όγκου του εδαφικού υλικού που μετακινείται για τις δύο αναλύσεις. Τα προβλήματα του 

καταστατικού μοντέλου που χρησιμοποιούμε δίνουν και κάποιες μη ρεαλιστικές τιμές για 

θέσεις μακριά από το μέτωπο, δηλαδή θετικές τιμές για τη μεταβολή του εδαφικού όγκου. 

Ωστόσο από το διάγραμμα συμπεραίνουμε πως για μέτρο ελαστικότητας μεγαλύτερο 

προκύπτει μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή του εδαφικού όγκου ως αποτέλεσμα των 

μικρότερων τιμών των εδαφικών μετακινήσεων. Συγκεκριμένα η τιμή της ποσοστιαίας 

μεταβολής για Ε=30000kPa κυμαίνεται σε μια μέση τιμή της τάξης του 0,3% ενώ σε 

περίπτωση που η τιμή του μέτρου ελαστικότητας Ε διπλασιαστεί, αυτή η μεταβολή πέφτει 

στο 0,1%. 

 

 

Διάγραμμα 6.21 Μεταβολή όγκου εδαφικού υλικού σε σχέση με το εκσκαπτόμενο υλικό της 
σήραγγας για δύο διαφορετικές αναλύσεις με μέτρα ελαστικότητας  Ε1=30000kPa και 
Ε2=60000kPa σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα 
της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Το διάγραμμα 6.22 παρουσιάζει τη μεταβολή της θέσης του σημείου καμπής του προφίλ 

των καθιζήσεων. Αυτή η θέση έχει θα λέγαμε μια σταθερή τιμή για θέσεις έως και 15m από 

το μέτωπο εκσκαφής και μπορεί να μεταβληθεί στα 5m για όσο απομακρυνόμαστε από το 

μέτωπο. Στο διάγραμμα 6.23 παρουσιάζεται η ακτινική μετατόπιση που προκύπτει 

μεγαλύτερη για την ανάλυση με το μικρότερο μέτρο ελαστικότητας Ε. Πάλι είναι εμφανής 

κάποια μικρή απόκλιση στα πρώτα μέτρα της εκσκαφής καθώς κάναμε τη θεώρηση ότι 

αυτά εκσκάπτονται ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα δεν είναι ρεαλιστικά καθώς 

επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες. 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.22 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο για δύο αναλύσεις 
με μέτρα ελαστικότητας  Ε2=30000kPa και Ε2=60000kPa αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση 
από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

 

 

Διάγραμμα 6.23 Ακτινικές μετατοπίσεις για διαφορετικές αναλύσεις με μέτρα ελαστικότητας  
Ε1=30000kPa και Ε2=60000kPa αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής 
ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 
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Διάγραμμα 6.24 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο της εκσκαφής για δύο αναλύσεις με μέτρα 
ελαστικότητας  Ε1=30000kPa και Ε2=60000kPa αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το 
κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

Στο τελευταίο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξώθηση του μετώπου εκσκαφής όπως αυτή 

προκύπτει για τις δύο αναλύσεις που συγκρίνουμε. Οι μέγιστες εδαφικές μετακινήσεις 

προκύπτουν σε όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει στον άξονα y. Στη προκειμένη σύγκριση 

βλέπουμε την επίδραση του μέτρου ελαστικότητας στη μείωση του μεγέθους της εξώθησης 

του μετώπου. Για υλικό με μέτρο ελαστικότητας Ε=30000kPa προκύπτει μετακίνηση 5cm σε 

απόσταση 1m κάτω από το κέντρο της σήραγγας επί του κεντρικού της άξονα. Με τον 

διπλασιασμό του μέτρου ελαστικότητας προκύπτει μια νέα μετακίνηση με τιμή πολύ 

μικρότερη από αυτή της πρώτης ανάλυσης, 2.5cm περίπου δηλαδή μια τιμή υποδιπλάσια. 

Επίσης η θέση της μέγιστης εξώθησης παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. 
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 Επίδραση ποιότητας του γεωυλικού 6.2.2.3

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει μια σύγκριση μεταξύ δύο αναλύσεων με όλα τα 

χαρακτηριστικά τους ίδια και διαφορετικές τις εδαφικές παραμέτρους της συνοχής και της 

γωνίας τριβής. Πρόκειται για δύο οριακά ευσταθή υλικά (ΛF≈1 κατά Προυντζόπουλο)[30]. 

Συνεπώς συγκρίνοντας αυτές τις δύο αναλύσεις θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα 

αν και κατά πόσο η ποιότητα του γεωυλικού παίζει σημαντικό ρόλο στη διάνοιξη και κατά 

πόσο μεταβάλλονται τα εξαγόμενα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα οι παράμετροι των δύο 

αναλύσεων ήταν οι εξής: 

 1η ανάλυση: Ε=30000kPa,c=18kPa,φ=20°,δ=4°,FP=12kPa(10%*Ph) 

 2η ανάλυση: Ε=30000kPa,c=15kPa,φ=25°,δ=5°,FP=12kPa(10%*Ph) 

 

 Ορθές τάσεις στην επένδυση 

 

 

 
 

Εικόνα 6.21 Προσομοιώματα τελικής επένδυσης για δύο αναλύσεις με διαφορετική συνοχή και 
γωνία τριβής εδάφους που παρουσιάζουν τις ασκούμενες ορθές τάσεις επί αυτής(D=8m,Η/D=1.5) 

 

Από την εικόνα 6.21 δεν προκύπτουν μεγάλες διαφορές επί των ορθών τάσεων όπως αυτές 

ασκούνται στην τελική επένδυση και αυτό γιατί τα δύο διαφορετικά υλικά που παίρνουν 

μέρος στις αναλύσεις είναι πολύ με πολύ κοντινά χαρακτηριστικά και μικρές διαφορές στη 

γωνία τριβής και τη συνοχή. Ωστόσο μπορούμε να πούμε πως οι τάσεις στη δεύτερη 

ανάλυση είναι κάπως μεγαλύτερες με μικρή ωστόσο διαφορά. Δηλαδή όταν έχω υλικό με 

μικρότερη συνοχή, οι ορθές αναπτυσσόμενες τάσεις προκύπτουν μεγαλύτερες. 

 

 

 

 

 

 

c=18kPa,φ=20° 

c=15kPa,φ=25° 
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 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

 

Εικόνα 6.22 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις με διαφορετική ποιότητα γεωυλικού 
που παρουσιάζουν τις επικρατούσες πλαστικές παραμορφώσεις (D=8m,H/D=1.5) 

Σχετικά με τις πλαστικές παραμορφώσεις και το πώς αυτές αναπτύσσονται γύρω από τη 

σήραγγας μας βοηθά η εικόνα 6.23 να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Το δεύτερο 

μοντέλο αντιστοιχεί σε ένα ελαφρώς λιγότερο συνεκτικό υλικό και προκύπτει μια μικρότερη 

πλαστική περιοχή. Συνεπώς τα αποτελέσματα σε αυτή τη περίπτωση είναι αντίθετα σε 

σχέση με τις ορθές τάσεις καθώς εδώ, στο υλικό με τη μικρότερη συνοχή και τη μεγαλύτερη 

γωνία τριβής, οι πλαστικές παραμορφώσεις που αναπτύσσονται είναι μικρότερες. 

 

 

 

 

c=18kPa,φ=20° 

c=15kPa,φ=25° 
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 Κατακόρυφες μετατοπίσεις κατά άξονα z 

 

 

 
Εικόνα 6.23 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις με διαφορετική ποιότητα γεωυλικού 
που παρουσιάζουν τις κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις (D=8m,H/D=1.5) 

 

 Στην εικόνα 6.23 παρουσιάζονται οι κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις για τα δύο 

διαφορετικά μοντέλα ανάλυσεων. Στη πρώτη ανάλυση όπου η συνοχή είναι μεγαλύτερη 

όμως η γωνία τριβής μικρότερη, οι προκύπτουσες μετακινήσεις παρουσιάζονται 

μεγαλύτερες. Συνεπώς η γωνία ριβής για γεωυλικά με Λφ=1 παίζει σημαντικότερο ρόλο στις 

μετακινήσεις βραχόμαζας/εδάφους σε σύγκριση με τη συνοχή. Ετσι για τη πρώτη ανάλυση 

προκύπτει μέγιστη καθίζηση 3.6cm ενώ για τη δεύτερη 3.cm. Οι διαφορές στα μεγέθη 

θεωρούνται πολύ μικρές. Στη στέψη της σήραγγας ε΄χουμε τις μέγιστες καθιζήσεις ενώ στο 

δάπεδο έχουμε ανιζήσεις που φτάνουν μέχρι 1.5cm. 

 

 

  

 

 

c=15kPa,φ=25° 

c=18kPa,φ=20° 
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 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

 

 
Εικόνα 6.24 Προσομοιώματα σηράγγων για δύο αναλύσεις σε με διαφορετική ποιότητα 
γεωυλικού που παρουσιάζουν τις εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα εκσκαφής της 
σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

Σχετικά με τις μετατοπίσεις του εδάφους κατά τον άξονα διάνοιξης της σήραγγας, 

συμπεράσματα εξάγονται με τη βοήθεια των εικόνων 6.24 και 6.25 που παρουσιάζουν τις 

εδαφικές μετακινήσεις κατά τον y και την εξώθηση του μετώπου αντίστοιχα. Γενικά 

μεγαλύτερη τιμή εξώθησης προκύπτει στη πρώτη ανάλυση όπου η γωνία τριβής είναι 

μικρότερη ωστόσο το εύρος των εδαφικών μετακινήσεων αν προσέξουμε την εικόνα 6.25 

είναι μεγαλύτερο στη περίπτωση της μικρότερης συνοχής, δηλαδή στη δεύτερη ανάλυση. 

Γενικά προκύπτει το συμπέρασμα ότι όταν πρόκειται για διαφορετικά υλικά, ακόμα κι με 

μικρές διαφορές στις εδαφικές παραμέτρους τους, οι εδαφικές μετατοπίσεις επηρεάζονται. 

Στο μέγεθος των μετακινήσεων η γωνία τριβής επηρεάζει περισσότερα τα μεγέθη σε σχέση 

με τη συνοχή η οποία διαμορφώνει και αυτή ένα διαφορετικό προφίλ καθιζήσεων και 

επηρεάζει με τη σειρά της τα εξαγόμενα αποτελέσματα. 

 

c=15kPa,φ=25° 

c=18kPa,φ=20° 
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Εικόνα 6.25 Μεγέθυνση μετώπων εκσκαφής για δύο αναλύσεις με διαφορετική ποιότητα 
γεωυλικού που παρουσιάζουν την εξώθησή τους (D=8m,H/D=1.5) 

 

Τέλος και σε αυτή τη σύγκριση εξήχθησαν τα παρακάτω διαγράμματα ώστε να προκύψουν 

κάποια συμπεράσματα σχετικά με την επιρροή του γεωυλικού στα μεγέθη των εδαφικών 

μετακινήσεων. Στο διάγραμμα 6.25 παρουσιάζονται τα προφίλ των μετακινήσεων κατά τον 

εγκάρσιο άξονα για τις δύο εξεταζόμενες αναλύσεις. Όπως αναφέρθηκε οι ανάλυση με τη 

μικρότερη γωνία τριβής φ=20° παρουσιάζει μεγαλύτερες κατακόρυφες μετακινήσεις της 

τάξης των 2cm. Σε περίπτωση που η γωνία τριβής ανέλθει σε φ=25° ακόμη και για ένα 

λιγότερο συνεκτικό υλικό, όπως στη περίπτωση της σύγκρισης που κάνουμε, η μετακίνηση 

μειώνεται στο 1.5cm. Στο 6.26 διάγραμμα παρουσιάζονται οι κατακόρυφες μετακινήσεις 

κατά την διαμήκη έννοια. Βλέπουμε ότι και για τις δύο αναλύσεις ακολουθούν την ίδια 

κατανομή με μεγαλύτερες τιμές στη περίπτωση της μικρότερης γωνίας τριβής. Για θέσεις 

πίσω από το μέτωπο και αρκετά μπροστά από αυτό βλέπουμε πως οι τιμές των δύο 

αναλύσεων σχεδόν ταυτίζονται. Ακόμη, τα αποτελέσματα των πρώτων μέτρων της 

εκσκαφής δεν είναι ρεαλιστικά καθώς επηρεάζονται από τις επικρατούσες συνοριακές 

συνθήκες. 

 

c=15kPa,φ=25° 

c=18kPa,φ=20° 



 

Σελίδα | 132 
 

Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Διάγραμμα 6.25 Προφίλ κατακόρυφων εδαφικών μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας για δύο αναλύσεις με c1=18kPa,φ1=20°  και c2=15kPa,φ2=25° αντίστοιχα σε σχέση με την 
οριζόντια απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.26 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις κατά τον διαμήκη άξονα της σήραγγας για 
δύο αναλύσεις c1=18kPa,φ1=20°  και c2=15kPa,φ2=25° αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από 
το μέτωπο της εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 
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Στο διάγραμμα 6.27 παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του εδαφικού 

υλικού σε σχέση με τον όγκο του υλικού που εκσκάπτεται. Προφανώς μεγαλύτερη 

προκύπτει στη πρώτη ανάλυση καθώς οι μετακινήσεις που προκύπτουν είναι μεγαλύτερες. 

Οι διαφορές είναι μικρές γιατί οι διαφορές στις παραμέτρους είναι επίσης μικρές. 

Αναφέρεται πάλι ότι οι θετικές τιμές της ποσοστιαίας μεταβολής είναι μη ρεαλιστικές και 

προκύπτουν λόγω ότι το μοντέλο χρησιμοποιεί ίδιο μέτρο ελαστικότητας σε φόρτιση και 

αποφόρτιση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ποροελαστικότητα του υλικού.  

 

Διάγραμμα 6.27 Μεταβολή όγκου εδαφικού υλικού σε σχέση με το εκσκαπτόμενο υλικό της 
σήραγγας για δύο διαφορετικές αναλύσεις με c1=18kPa,φ1=20°  και c2=15kPa,φ2=25°  σε σχέση με 
την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.28 παρουσιάζεται η μεταβολή της θέσης του σημείου καμπής που γενικά 

δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές για τις αναλύσεις, πόσο μάλλον στην προκειμένη 

σύγκριση όπου οι αποκλίσεις των μεγεθών που εξετάζονται είναι επίσης μικρές. Αν είχαμε 

μια μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των γωνιών τριβής θα προέκυπτε και μια μεγαλύτερη 

διαφορά μεταξύ των τιμών για τη θέση του σημείου καμπής. Τέλος στο διάγραμμα 6.29 

παρουσιάζεται η ακτινική μετατόπιση που όπως αναφέρθηκε και παραπάνω προκύπτει 

μεγαλύτερη στη πρώτη περίπτωση όπου επικρατεί υλικό με μικρότερη γωνία τριβής. 

Ακολουθείται και σε αυτό το μέγεθος μια ίδια μεταβολή με μικρές αποκλίσεις στις τιμές 

καθώς τα υλικά μας είναι πολύ κοντινά ποιοτικά. Ακόμα τα πρώτα 10m παρουσιάζουν 

κάποια απόκλιση πράγμα αναμενόμενο καθώς τα αποτελέσματα επηρεάζονται από τις 

συνοριακές συνθήκες που επικρατούν. 
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Διάγραμμα 6.28 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο για δύο αναλύσεις  
με c1=18kPa,φ1=20°  και c2=15kPa,φ2=25°  αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο 
εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.29 Ακτινικές μετατοπίσεις για διαφορετικές αναλύσεις  με c1=18kPa,φ1=20°  και 
c2=15kPa,φ2=25°   αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως 
προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 
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Διάγραμμα 6.30 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο της εκσκαφής για δύο αναλύσεις με 
c1=18kPa,φ1=20°  και c2=15kPa,φ2=25°  αντίστοιχα σε σχέση με την απόσταση από το κέντρο της 
σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Κλείνοντας τη συγκριτική αυτή μελέτη των εδαφικών μετακινήσεων για δύο διαφορετικά 

γεωυλικά, παρατίθεται το διάγραμμα 6.30 που παρουσιάζει την εξώθηση του μετώπου. 

Όπως και σε όλα τα μεγέθη των μετακινήσεων κατά κάθε διαφορετικό άξονα, μεγαλύτερες 

μετακινήσεις προκύπτουν στη περίπτωση της μικρότερης γωνίας τριβής. Οι εδαφικές 

παράμετροι του γεωυλικού επηρεάζουν την εξώθηση καθώς για μικρή αύξηση της γωνίας 

τριβής, ακόμα και για ένα υλικό πιο συνεκτικό, το μέγεθος της εδαφικής μετακίνησης 

μειώνεται και από 8.5cm προκύπτει 7.5cm. Οι διαφορές που προκύπτουν είναι μικρές 

καθώς τα δύο διαφορετικά υλικά είναι πολύ κοντά ποιοτικά.  
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 Συσχέτιση αποτελεσμάτων αναλύσεων ως προς το λόγο 6.3

ποσοτικοποίησης της πίεσης υποστήριξης μετώπου Νp 
Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και στη 

συνέχεια των αντίστοιχων συμπερασμάτων σχετικά με την επιρροή των εδαφικών 

μετακινήσεων από τη πίεση μετώπου, χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον 

συντελεστή ευστάθειας ΛF. Οι πρώτες αναλύσεις είχαν συντελεστή ευστάθειας μετώπου ΛF 

μικρότερο της μονάδας και οι υπόλοιπες 2 κατηγορίες συντελεστή ΛF≈1.0. Κάθε μία 

κατηγορία χωριζόταν σε 2 υποκατηγορίες με διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας Ε και κάθε 

μία από αυτές αποτελούνταν από 8 αναλύσεις με διαφορετική τιμή της ασκούμενης πίεσης 

υποστήριξης του μετώπου εκσκαφής.  

Αρχικά για τις 3 διαφορετικές κατηγορίες αναλύσεων πραγματοποιήθηκε μια συσχέτιση 

των αποτελεσμάτων ως προς το λόγο ποσοτικοποίησης της πίεσης υποστήριξης μετώπου 

Νp. Αυτός ο λόγος ποσοτικοποίησης προέκυψε σύμφωνα με μια δημοσίευση των N. 

Loganathan, H.G Poulos και A.Bustos-Ramirez[21]. Στη προκείμενη δημοσίευση ονομάζεται 

συντελεστής ευστάθειας μετώπου και η τιμή του προκύπτει: 

Np 
      

  
 

όπου pο= συνολική πίεση επί του μετώπου εκσκαφής και cu=διατμητική αντοχή εδάφους 

υπό αστράγγιστες συνθήκες. Στη περίπτωση μας δεν πρόκειται για έδαφος αδιατάρακτο 

υπό αστράγγιστες συνθήκες και γι’αυτό το λόγο ο συντελεστής τροποποιήθηκε ως εξής: 

Np 
      

   
=
               

   
 

όπου σcs=2c√    και Νφ=tan2(45+φ/2)[30] 

Μέσω του συγκεκριμένου δείκτη κατορθώθηκε να ποσοτικοποιηθεί σε ένα δείκτη τόσο η 

πίεση υποστήριξης που ασκείται στο μέτωπο FP, όσο και η ποιότητα του γεωυλικού 

(συνοχή εδάφους c και γωνία τριβής αυτού φ). Με τη βοήθεια στη συνέχεια φύλλων excel, 

προέκυψαν για τα διάφορα εξεταζόμενα μεγέθη, για τις τρεις αναφερόμενες κατηγορίες 

αναλύσεων με διαφορετικό δείκτη ευστάθειας τα παρακάτω διαγράμματα. Στον πίνακα 6.3 

περιγράφονται αναλυτικά τα εξεταζόμενα μεγέθη και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. 

Σύμβολο Μεγέθους Περιγραφή Μεγέθους 

Us,max Μέγιστη καθίζηση στον άξονα της σήραγγας 

VL Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού (βλέπε σελ.138) 

U2,center,max Μέγιστη εξώθηση μετώπου εκσκαφής στο κέντρο της σήραγγας 

U2,area[30] Λόγος του όγκου του εδαφικού υλικού που εξωθείται ως προς το 
εμβαδό του μετώπου (βλέπε σελ.139) 

Ur,average,face Μέση ακτινική μετατόπιση στο μέτωπο της εκσκαφής και 

υπολογίζεται Ur=√        

(A1-Ao)/A1 Mεταβολή στην εκσκαφή του υλικού λόγω ακτινικής μετατόπισης 
(βλέπε σελ.141) 

Cpress,av Μέση ορθή τάση που ασκείται στην τελική επένδυση 

Cpress,max Μέγιστη ορθή τάση που ασκείται στην τελική επένδυση 
Πίνακας 6.3 Περιγραφή εξεταζόμενων μεγεθών που συσχετίζονται 
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Διάγραμμα 6.31 Μέγιστη ανηγμένη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση ως προς την ακτίνα για 3 
διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np 
(D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 6.31 παρατίθενται τα αποτελέσματα για το πρώτο εξεταζόμενο μέγεθος που 

είναι οι μέγιστες εδαφικές μετακινήσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα ανηγμένες ως προς 

την ακτίνα της διανοιγόμενης σήραγγας. Παρατηρούμε μια πολύ καλή συσχέτιση και 

κατανομή των τιμών για τα διαφορετικά ΛF. Ακόμα είναι φανερό πως οι πολυωνυμικές 

κατανομές για ΛF≈1.00 σχεδόν ταυτίζονται ενώ διαφοροποιείται η αντίστοιχη για ΛF=0.84. 

Στο διάγραμμα 6.32 παρουσιάζονται οι μέγιστες καθιζήσεις ως προς το δείκτη Νp. Και εδώ 

παρουσιάζεται μια αντίστοιχη εικόνα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο δείκτης ευστάθειας 

μετώπου επηρεάζει τη συσχέτιση των αναλύσεων και διαφοροποιεί τα αποτελέσματα. 

 

Διάγραμμα 6.32 Μέγιστη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση για 3 διαφορετικά γεωυλικά με 
ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 
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Διάγραμμα 6.33 Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού για 3 διαφορετικά γεωυλικά με 
ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 6.33 παρουσιάζεται το μέγεθος του λόγου απώλειας εδαφικού υλικού. Αυτό 

για την ακρίβεια αποτελεί το λόγο του εμβαδού που σχηματίζεται από το προφίλ των 

καθιζήσεων στο εγκάρσιο επίπεδο και την επιφάνεια του εδάφους, προς το εμβαδό της 

διατομής της σήραγγας που διανοίγεται και φανερώνεται σχηματικά στην εικόνα 6.26. 

Ακόμα οι θετικές τιμές που προκύπτουν για το VL(%) προφανώς είναι μη ρεαλιστικές και 

προκύπτουν λόγω προβληματικού καταστατικού μοντέλου. 

 

Εικόνα 6.26 Υπολογισμός μεγέθους VL(%) 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι προκύπτουσες εδαφικές μετακινήσεις κατά 

τον άξονα διάνοιξης της σήραγγας και η κατανομή αυτών ως προς το δείκτη Νp. Οι 

συσχετίσεις είναι πολύ ικανοποιητικές και παρατηρούμε επίσης πως οι διαφορές που 

παρατηρήθηκαν για τα διαφορετικά ΛF είναι πολύ μικρότερες. Τα μεγέθη που 

παρουσιάζονται είναι η μέγιστη εξώθηση του μετώπου εκσκαφής ανηγμένη ως προς την 

ακτίνα της σήραγγας, το μέγεθος της εξώθησης σε μέτρα και τέλος το U2,area σε μέτρα που 

αποτελεί το λόγο του όγκου του εδαφικού υλικού που εξωθείται ως προς το εμβαδό του 

μετώπου[30]. 
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Εικόνα 6.27 Υπολογισμός του U2,area(m) 

Για τον υπολογισμό του μεγέθους  U2,area(m) για κάθε πεπερασμένο στοιχείο υπολογίζεται 

τον Αarea,elem(m2) όπως φαίνεται στην εικόνα 6.27[30]. Στη συνέχεια για κάθε μία από τις 

κορυφές του στοιχείου 1-4 υπολογίζεται η εξώθηση ui για i από 1-4. Ο όγκος της 

προκύπτουσας εξώθησης του κάθε στοιχείου υπολογίζεται ως εξής: 

Vi=Aarea,elem*∑      
   /n 

Και στη συνέχεια υπολογίζεται το μέγεθος U2,area(m) ως εξής: 

U2,area=∑    
   / ∑    

    ) 

 

 

Διάγραμμα 6.34 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας ανηγμένη ως προς 
την ακτίνα της σήραγγας για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε 
σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 
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Διάγραμμα 6.35 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας για 3 διαφορετικά 
γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 

 

 

Διάγραμμα 6.36 Μέγεθος U2, area για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 
αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.37 παρατηρούμε τη κατανομή των ακτινικών μετακινήσεων στο μέτωπο 

ανηγμένες ως προς την ακτίνα της σήραγγας. Καθώς ο δείκτης Νp αυξάνεται το μέγεθος της 

ακτινικής μετατόπισης μειώνεται. Όσο μεγαλώνει το Νp παρατηρούμε επίσης ότι οι 

πολυωνυμικές κατανομές διαφέρουν ακόμα λιγότερο σε σχέση με τις τιμές όπου το Νp 

είναι μικρότερο του 4, όπου οι τιμές της ακτινικής μετατόπισης για ΛF=0.84 είναι 

μεγαλύτερες από αυτές για ΛF≈1.00. 
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Διάγραμμα 6.37 Mέση ανηγμένη ακτινικήμετατόπιση εδαφικού υλικού ως προς την ακτίνα της 
σήραγγας στο μέτωπο εκσκαφής για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 
αντίστοιχα σε σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.38 Μεταβολή στην εκσκαφή του υλικού λόγω εμφάνισης ακτινικής μετατόπισης στο 
μέτωπο εκσκαφής για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση με 
το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5)  

Στο διάγραμμα 6.38 παρουσιάζεται για τα τρία διαφορετικά ΛF η συσχέτιση του μεγέθους 

της μεταβολής της εκσκαφής του εδαφικού υλικού λόγω της προκύπτουσας ακτινικής 

μετατόπισης αυτού στο μέτωπο της εκσκαφής. Λόγω ακτινικής μετατόπισης προκύπτει 

υπερεκσκαφή και η νέα ακτίνα της εκσκαφής υπολογίζεται R’=R+Ur,average. Συνεπώς το 

νέο εμβαδόν της σήραγγας στο μέτωπο της εκσκαφής προκύπτει Α1=π*R’2. Στη συνέχεια 

υπολογίζεται το αρχικό εμβαδόν του μετώπου της εκσκαφής ως Αο=π*R2 και 

διαμορφώνεται ο λόγος της μεταβολής του βάρους  του εδαφικού υλικού ως : 
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Εικόνα 6.28 Σχηματική απεικόνιση μεγέθους λόγου μεταβολής βάρους εκσκαπτόμενου υλικού 

Παρατηρούμε ότι σε ανυποστήρικτο μέτωπο εκσκαφής η τιμή του ΔW(%) δε ξεπερνά το 1%. 

Αυτό είναι μη ρεαλιστικό για μηχανοποιημένη εκσκαφή. Για τιμές πίεσης της τάξης του 1bar 

που είναι τιμή συχνή για την πίεση επί του μετώπου σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 

διαφορά του βάρους του εκσκαπτόμενου υλικού λόγω προσυγκλίσεων δε ξεπερνά το 0.2-

0.3%. 

Τέλος στα διαγράμματα 6.39 και 6.40 παρουσιάζονται τα μεγέθη της πίεσης που ασκείται 

στη τελική επένδυση της σήραγγας. Στο 6.39 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των τάσεων επί 

της επένδυσης ανηγμένες ως προς τη γεωστατική τάση. Οι κατανομές για τα διαφορετικά ΛF 

ακολουθούν την ίδια κατανομή με τα μεγέθη των μετακινήσεων. Αντίστοιχα στο διάγραμμα 

6.40 παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές των τάσεων. 

 

Διάγραμμα 6.39 Μέση ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς τις 
γεωστατικές τάσεις  για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε σχέση 
με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 
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Διάγραμμα 6.40 Μέγιστη ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς 
τις γεωστατικές τάσεις για 3 διαφορετικά γεωυλικά με ΛF=0.84,ΛF=1.00,ΛF=0.98 αντίστοιχα σε 
σχέση με το δείκτη Np (D=8m,H/D=1.5) 
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 Συσχέτιση αποτελεσμάτων ως προς δείκτη ποσοτικοποίησης  6.4

ευστάθειας μετώπου 
Από τη προηγούμενη συσχέτιση προκύπτει πως τα αποτελέσματα επηρεάζονται από το 

συντελεστή ευστάθειας ΛF. Συνεπώς έγινε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένας νέος 

δείκτης ποσοτικοποίησης ο οποίος θα περιλαμβάνει πέραν της πιέσεως υποστήριξης και 

τον συντελεστή ΛF. Αυτός είναι ο δείκτης Np^ΛF. Με τη βοήθεια φύλλου excel προέκυψαν οι 

παρακάτω συσχετίσεις του δείκτη για τα διαφορετικά μεγέθη των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τις αναλύσεις για τα δύο διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας Ε1 και Ε2 

αντίστοιχα. 

 Συσχέτιση αποτελεσμάτων για Ε1=30000kPa 6.4.1

Η πρώτη συσχέτιση έγινε για τις αναλύσεις με τιμή μέτρου ελαστικότητας Ε1=30000kPa. Τα 

μεγέθη που συσχετίστηκαν παρουσιάζονται εκτενώς στα παρακάτω διαγράμματα. 

 

Διάγραμμα 6.41 Μέγιστη ανηγμένη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση ως προς την ακτίνα για 
αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.41 παρουσιάζονται οι μέγιστες εδαφικές καθιζήσεις ανηγμένες ως προς 

την ακτίνα της σήραγγας και στο διάγραμμα 6.42 οι μέγιστες καθιζήσεις σε μέτρα. Η 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων για τις εδαφικές μετακινήσεις κατά τον κατακόρυφο άξονα 

χαρακτηρίζεται εξαιρετική. Για τιμές του δείκτη ποσοτικοποίησης μεγαλύτερες του 4 

(Νp^ΛF>4) προκύπτει μια σταθερότητα των τιμών των μετακινήσεων στο 0. 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.42 Μέγιστη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση για αναλύσεις με μέτρο 
ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.43 παρουσιάζεται η κατανομή του μεγέθους VL όπως αυτό αναλύθηκε 

παραπάνω. Οι θετικές τιμές του μεγέθους είναι μη ρεαλιστικές όπως έχει ήδη αναφερθεί 

λόγω προβληματικού καταστατικού μοντέλου. Η συσχέτιση και αυτού του μεγέθους είναι 

πλήρως ικανοποιητική. 

 

 

Διάγραμμα 6.43 Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας 
Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι συσχετίσεις για το μέγεθος των εδαφικών 

μετακινήσεων ως προς τον άξονα διάνοιξης της σήραγγας. Στο διάγραμμα 6.44 

παρουσιάζεται η μέγιστη εξώθηση του μετώπου εκσκαφής ως προς την ακτίνα της 

σήραγγας και στο διάγραμμα 6.45 η τιμή της μέγιστης εξώθησης του μετώπου σε μέτρα. 

Προκύπτει μια ικανοποιητική συσχέτιση επίσης και για την εξώθηση μετώπου της 

σήραγγας.  Για τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 4.5 το μέγεθος τείνει στο μηδέν. 

 

Διάγραμμα 6.44 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας ανηγμένη ως προς 
την ακτίνα της σήραγγας για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το 
δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.45 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας για αναλύσεις με 
μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.46 Μέγεθος U2, area για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση 
με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στη συνέχεια μέσω του διαγράμματος 6.47 παρουσιάζεται η συσχέτιση του μεγέθους της 

ακτινικής μετατόπισης του εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας ανηγμένο ως προς 

την ακτίνα της σήραγγας. Για τιμές του δείκτη Np^ΛF >4.0 τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

σταθεροποιούνται ποσοστιαία στο 0,05%. 

 

 

Διάγραμμα 6.47 Mέση ανηγμένη ακτινικήμετατόπιση εδαφικού υλικού ως προς την ακτίνα της 
σήραγγας στο μέτωπο εκσκαφής για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με 
το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Διάγραμμα 6.48 Μεταβολή στην εκσκαφή του υλικού λόγω ακτινικής μετατόπισης στο μέτωπο 
εκσκαφής για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF 
(D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 6.48  παρουσιάζεται η συσχέτιση του μεγέθους της μεταβολής του 

εδαφικού υλικού λόγω υπερεκσκαφής που προκύπτει στο μέτωπο της εκσκαφής της 

σήραγγας. Παρατηρούμε ότι ακολουθεί την ίδια κατανομή με αυτή της ακτινικής 

μετατόπισης. Για τιμές του δείκτη Np^ΛF >4.0 τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

σταθεροποιούνται ποσοστιαία στο 0,1%. 

 

 

Διάγραμμα 6.49 Μέση ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς τις 
γεωστατικές τάσεις  για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη 
Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Τέλος στα διαγράμματα 6.49 και 6.50 παρουσιάζονται οι μέσες και μέγιστες τιμές επί της 

επένδυσης της σήραγγας ανηγμένες ως προς την ακτίνα αυτής. Η συσχέτιση ακολουθεί μια 

ικανοποιητική πάλι κατανομή και για τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 4 το μέγεθος 

σταθεροποιείται στη τιμή του 0.8 για τις μέσες τιμές και στη τιμή του 0.95 για τις μέγιστες 

τιμές αυτής. 

 

Διάγραμμα 6.50 Μέγιστη ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς 
τις γεωστατικές τάσεις  για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε1=30000kPa σε σχέση με το δείκτη 
Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 Συσχέτιση αποτελεσμάτων για Ε2=60000kPa 6.4.2

Όπως και στη προηγούμενη ενότητα, στη παράγραφο αυτή παρουσιάζεται οι συσχέτιση 

των μεγεθών και η κατανομή αυτών σε σχέση με το δείκτη συσχέτισης Np^ΛF για διπλάσια 

τιμή του μέτρου ελαστικότητας Ε2=60000kPa. 

 

Διάγραμμα 6.51 Μέγιστη ανηγμένη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση ως προς την ακτίνα για 
αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Από το διάγραμμα 6.51 παρατηρούμε πως για δείκτη συσχέτισης μεγαλύτερο του 3.8 η 

ανηγμένη μέγιστη εδαφική καθίζηση ως προς την ακτίνα της σήραγγας, σταθεροποιείται σε 

μηδενική τιμή. Αντίστοιχο συμπέρασμα βγάζουμε και από το διάγραμμα 6.52 για την 

εδαφική μετακίνηση σε μέτρα. 

 

Διάγραμμα 6.52 Μέγιστη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση για αναλύσεις με μέτρο 
ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.53 Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας 
Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

Από το διάγραμμα 6.53 παρατηρούμε τη συσχέτιση του μεγέθους VL. Οι θετικές τιμές του 

μεγέθους αυτού είναι μη ρεαλιστικές λόγω του προβληματικού καταστατικού μοντέλου. Η 

κατανομή για δείκτη μέχρι τιμή του μεγέθους 3.0 είναι σχεδόν γραμμική.  
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στα διαγράμματα 6.54-6.56 παρουσιάζονται οι τιμές των εδαφικών μετακινήσεων κατά τον 

άξονα της σήραγγας. Και σε αυτές τις συσχετίσεις για τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 4.0 οι 

τιμές των αναλύσεων σταθεροποιούνται σε μηδενική τιμή. 

 

 

Διάγραμμα 6.54 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας ανηγμένη ως προς 
την ακτίνα της σήραγγας για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το 
δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.55 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας για αναλύσεις με 
μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Διάγραμμα 6.56 Μέγεθος U2, area για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση 
με το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 6.57 παρουσιάζεται η ποσοστιαία ανηγμένη τιμή της ακτινικής μετατόπισης. 

Για τιμή του δείκτη συσχέτισης μεγαλύτερη του 4.0 η τιμή της ακτινικής μετατόπισης 

σταθεροποιείται στο 0,04%. Όσο ο δείκτης Np^ΛF μεγαλώνει τόσο η τιμή της ακτινικής 

εδαφικής μετακίνησης μειώνεται. 

 

 

Διάγραμμα 6.57 Mέση ανηγμένη ακτινική μετατόπιση εδαφικού υλικού ως προς την ακτίνα της 
σήραγγας στο μέτωπο εκσκαφής για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με 
το δείκτη Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.58 Μεταβολή στην εκσκαφή του υλικού λόγω της ακτινικής μετατόπισης στο μέτωπο 
εκσκαφής για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη Np^ΛF 
(D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 6.58  παρουσιάζεται η συσχέτιση του μεγέθους της μεταβολής του 

εδαφικού υλικού λόγω υπερεκσκαφής που προκύπτει στο μέτωπο της εκσκαφής της 

σήραγγας. Παρατηρούμε ότι ακολουθεί την ίδια κατανομή με αυτή της ακτινικής 

μετατόπισης. Για τιμές του δείκτη Np^ΛF >4.0 τα αποτελέσματα των αναλύσεων 

σταθεροποιούνται ποσοστιαία στο 0,05%. Η τιμή αύτη που προκύπτει είναι μισή σε σχέση 

με τη συσχέτιση για Ε1=30000kPa. 

 

 

Διάγραμμα 6.59 Μέση ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς τις 
γεωστατικές τάσεις  για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη 
Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στα διαγράμματα 6.59 και 6.60 παρουσιάζονται οι τιμές των μέσων και μέγιστων τάσεων 

αντίστοιχα. Οι συσχετίσεις χαρακτηρίζονται αρκετά ικανοποιητικές. Οι μέσες ανηγμένες 

τάσεις επί της επένδυσης σταθεροποιούνται για τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 4.0 στη 

τιμή 0.8 και αντίστοιχα οι μέγιστες ανηγμένες τάσεις σταθεροποιούνται για τιμές του δείκτη 

μεγαλύτερες του 4.0 στη τιμή του 0.95. 

 

 

Διάγραμμα 6.60 Μέγιστη ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς 
τις γεωστατικές τάσεις  για αναλύσεις με μέτρο ελαστικότητας Ε2=60000kPa σε σχέση με το δείκτη 
Np^ΛF (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Συσχέτιση αποτελεσμάτων ως προς δείκτη ποσοτικοποίησης 6.5

ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας 
Στις δύο προηγούμενες συσχετίσεις διαμορφώθηκαν οι δείκτες ώστε να συμπεριληφθούν 

τα μεγέθη του συντελεστή ευστάθειας μετώπου και της ποιότητας του γεωυλικού. Στη τρίτη 

αυτή συσχέτιση στο νέο δείκτη που διαμορφώθηκε συμπεριλήφθηκε επίσης και το μέτρο 

ελαστικότητας  Ε του εδαφικού υλικού. Στη συνέχεια με τη βοήθεια φύλλου excel 

διαμορφώθηκαν για όλες τις αναλύσεις μια τελική συσχέτιση όλων των αποτελεσμάτων 

που εξήχθησαν για τις 48 αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Διάγραμμα 6.61 Μέγιστη ανηγμένη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση ως προς την ακτίνα για όλες 
τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας 
μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.62 Μέγιστη κατακόρυφη εδαφική μετακίνηση για όλες τις αναλύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου 
ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] (D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στα διαγράμματα 6.61 και 6.62 παρουσιάζονται οι κατανομές των ανηγμένων εδαφικών 

μετακινήσεων κατά τον κατακόρυφο άξονα και οι μέγιστες εδαφικές καθιζήσεις αντίστοιχα. 

Και οι δύο συσχετίσεις με το δείκτη ποσοτικοποίησης χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές. Όσο 

ο δείκτης ποσοτικοποίησης αυξάνεται τόσο μειώνονται οι τιμές των μεγεθών. Μια 

χαρακτηριστική τιμή του δείκτη μπορεί να θεωρηθεί ίση με 8.0 καθώς για τιμές 

μεγαλύτερες αυτής οι καθιζήσεις μηδενίζονται και σταθεροποιούνται. 

 

Διάγραμμα 6.63 Λόγος απώλειας εδαφικού υλικού για όλες τις αναλύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου 
ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF]  (D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 6.63 παρουσιάζεται η κατανομή της απώλειας του όγκου του εδαφικού 

υλικού, μέγεθος που έχει αναλυθεί εκτενώς παραπάνω. Οι θετικές τιμές είναι μη 

ρεαλιστικές λόγω προβληματικού καταστατικού μοντέλου. Για μικρές τιμές του δείκτη 

βλέπουμε πως η συσχέτιση είναι ικανοποιητική και όσο η τιμή αυτού αυξάνεται το ποσοστό 

του VL μειώνεται βαθμιαία. 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.64 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας ανηγμένη ως προς 
την ακτίνα της σήραγγας για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη 
ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.65 Μέγιστη εξώθηση εδαφικού υλικού στο μέτωπο της σήραγγας για όλες τις 
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου 
και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] (D=8m,H/D=1.5) 

Στα διαγράμματα 6.64 και 6.65 παρουσιάζονται οι ανηγμένες μέγιστες εδαφικές 

μετακινήσεις κατά τον άξονα διάνοιξης της σήραγγας και οι μέγιστες μετακινήσεις 

αντίστοιχα. Παρουσιάζεται η εξώθηση του μετώπου εκσκαφής που αποτελεί τη μέγιστη 

μετακίνηση κατά τον άξονα της σήραγγας για κάθε διαφορετική ανάλυση. Παρατηρούμε 

μια πολύ ικανοποιητική συσχέτιση των μεγεθών. Οι περισσότερες αναλύσεις συσχετίζονται 

για τιμές του δείκτη από 6.0-8.0. Χαρακτηριστική τιμή μπορεί να θεωρηθεί πάλι τιμή του 

δείκτη ίση με 8.0 καθώς για τιμές αυτού μεγαλύτερες του 8.0 οι τιμές σταθεροποιούνται σε 

μηδενική τιμή. Στο διάγραμμα 6.66 παρουσιάζεται το μέγεθος U2,area(m) με ικανοποιητική 

συσχέτιση με το δείκτη ποσοτικοποίησης και ακολουθεί την κατανομή των μεγεθών της 

εξώθησης μετώπου. 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

.  

Διάγραμμα 6.66 Μέγεθος U2, area για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με 
το δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 6.67 Mέση ανηγμένη ακτινική μετατόπιση εδαφικού υλικού ως προς την ακτίνα της 
σήραγγας στο μέτωπο εκσκαφής για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το 
δείκτη ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα Αριθμητικών Αναλύσεων 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 6.68Μεταβολή στην εκσκαφή του υλικού λόγω ακτινικής μετατόπισης στο μέτωπο 
εκσκαφής για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το δείκτη 
ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5)  

Οι ανηγμένες ακτινικές μετατοπίσεις στο μέτωπο της σήραγγας μειώνονται καθώς 

αυξάνεται ο δείκτης ποσοτικοποίησης  με μέγιστη τιμή 0.68% μεγέθους και ελάχιστη να 

τείνει σχεδόν στο 0%. Ίδια κατανομή ακολουθεί και το μέγεθος της μεταβολής του 

εδαφικού υλικού. Χαρακτηριστική τιμή μπορεί να θεωρηθεί τιμή δείκτη ίση με 8.0. 

 

 

Διάγραμμα 6.69 Μέγιστη ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς 
τις γεωστατικές τάσεις  για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη 
ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5) 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Διάγραμμα 6.70 Μέγιστη ανηγμένη ορθή ασκούμενη πίεση επί της επένδυσης ανηγμένη ως προς 
τις γεωστατικές τάσεις  για όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν  σε σχέση με το δείκτη 
ποσοτικοποίησης ευστάθειας μετώπου και μέτρου ελαστικότητας [(Ρο/Ε)^-0.15]*[Np^ΛF] 
(D=8m,H/D=1.5) 

Τέλος τα διαγράμματα 6.69 και 6.70 παρουσιάζουν τις μέσες και μέγιστες ανηγμένες τάσεις 

επί της επένδυσης αντίστοιχα. Όσο ο δείκτης συσχέτισης αυξάνεται τόσο αυξάνονται οι 

τάσεις επί της επένδυσης. Αναμενόμενο αυτό το αποτέλεσμα καθώς η μεγαλύτερη τιμή του 

δείκτη αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη πίεση υποστήριξης μετώπου με συνέπεια η βραχόμαζα 

να μην αποτονώνεται και οι τάσεις να αυξάνονται. Για τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 

10.0 παρατηρούμε μια βαθμιαία μείωση του μεγέθους των τάσεων. Η συσχέτιση 

χαρακτηρίζεται μέτρια καθώς οι τιμές των αναλύσεων έχουν ένα σχετικά μεγάλο εύρος. 
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Αριθμητική προσομοίωση μηχανοποιημένης όρυξης σηράγγων 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 –Αριθμητική προσομοίωση Κεφάλαιο 7

μηχανοποιημένης όρυξης σηράγγων με 

πλήρη προσομοίωση του ΤΒΜ 
Στη νέα αυτή προσέγγιση ενός αριθμητικού μοντέλου προσομοίωσης σήραγγας, βασικός 

στόχος είναι η πλήρης προσομοίωση μιας μηχανοποιημένης όρυξης από το μηχάνημα 

εκσκαφής (ΤΒΜ) μέχρι και την πλήρη προσομοίωση όλων των διαδικασιών κατά τη διάνοιξη 

(grouting σε υγρή μορφή, grouting σκλήρυνσης, overcuts, gap μεταξύ ασπίδας και 

εκσκαφής. Στα έως τώρα αριθμητικά μοντέλα ουσιαστικά προσεγγιζόταν μία κατά το 

δυνατό πιο ρεαλιστική εκσκαφή με τη συμβατική μέθοδο. Στη νέα αυτή προσέγγιση, πέραν 

της προσομοίωσης των εδαφικών στοιχείων και την βήμα προς βήμα εκσκαφή της 

σήραγγας, προσεγγίστηκε και το μηχάνημα εκσκαφής μέσω της προσομοίωσης του με 

πεπερασμένα στοιχεία. Στο αριθμητικό αυτό μοντέλο που προέκυψε, στόχος ήταν η 

προσέγγιση μιας εκσκαφής που θα ακολουθούσε τη μηχανοποιημένη μέθοδο. 

 Προσομοίωση περιβάλλοντος εδάφους 7.1
Το αριθμητικό προσομοίωμα περιλαμβάνει σήραγγα διαμέτρου D=8m και μήκους L=80m. 

Παρουσιάζεται ολόκληρο το προσομοίωμα και όχι η μισή διατομή. Υπάρχει συμμετρία του 

τρισδιάστατου σχήματος ωστόσο το μοντέλο είναι σε πειραματικό στάδιο και η ανάλυση 

γίνεται με ολόκληρο το προσομοίωμα. Η απόσταση από το κάτω όριο ελήφθη πάλι 5D=40m 

από το κέντρο της σήραγγας και τα πλευρικά όρια σχεδιάστηκαν σε απόσταση 8D=64m 

έκαστος. Το μήκος κατά τη  διεύθυνση της εκσκαφής λήφθηκε ίσο με 16D=128m και η 

διάνοιξη προχώρησε μέχρι τα πρώτα 80m. Το ύψος των υπερκειμένων γαιών ελήφθη ίσο με 

1.5D=12m. Στο σχεδιασμό του εδαφικού προσομοιώματος ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι 

περιορισμοί και έγιναν κάποιες εύλογες παραδοχές για να καταλήξουμε σε ένα κατά το 

δυνατό ρεαλιστικό μοντέλο. Προέκυψε ένα μοντέλο με αρκετά μεγάλο αριθμό στοιχείων 

και η ανάλυση απαιτούσε παραπάνω χρόνο για την ολοκλήρωση της, ωστόσο αυτή η νέα 

προσέγγιση μιας πλήρους μηχανοποιημένης εκσκαφής βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο 

με συνέπεια να αποφεύγονται οποιεσδήποτε παραδοχές που θα μπορούσαν να 

αλλοιώσουν τα αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 7.1 Προσομοίωμα αριθμητικού μοντέλου 
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Ακόμα, επιλέχτηκε απόσταση των ορίων του προσομοιώματος από τη σήραγγα τέτοια ώστε 

να μην υπάρχει επίδραση των συνοριακών συνθηκών στα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

Επίσης το μήκος  της σήραγγας κατά τη φορά διάνοιξης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην 

επηρεάζεται η περιοχή στην οποία λαμβάνονται τα αποτελέσματα από τα πλευρικά όρια. 

Για να αποφευχθεί πάλι η επιρροή των συνοριακών συνθηκών στις αναλύσεις, στο κάτω 

μέρος του προσομοιώματος θεωρείται ένα εδαφικό στρώμα με μεγάλη δυσκαμψία(stiff 

layer), παραδοχή ώστε να μη παρουσιάζονται μη ρεαλιστικές εκτιμώμενες ανιζήσεις. 

Σχετικά με τις συνοριακές συνθήκες, παρεμποδίστηκαν οι οριζόντιες μετακινήσεις στα 

πλευρικά όρια και οι οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις στο κάτω όριο του 

μοντέλου. Το άνω όριο αυτού θεωρήθηκε ελεύθερο. Συγκεκριμένα, στο αριστερό  και δεξί 

όριο τοποθετήθηκαν κυλίσεις με σκοπό να επιτρέπεται κατακόρυφη μετακίνηση χωρίς 

ανάπτυξη διατμητικών τάσεων και στο κάτω όριο τοποθετήθηκαν αρθρώσεις 

απαγορεύοντας όλες τις μετακινήσεις. 

 

 Δημιουργία μηχανήματος εκσκαφής 7.2
Το επόμενο βήμα για την δημιουργία του αριθμητικού αυτού νέου μοντέλου ήταν η 

προσομοίωση του μηχανήματος εκσκαφής. Σχετικά με τη προσομοίωση του εδάφους δεν 

είχαμε διαφορές σε σχέση με το μοντέλο προσομοίωσης σήραγγας με τη συμβατική μέθοδο 

εκσκαφής. Η δημιουργία του μηχανήματος είναι ένα νέο βήμα στη προσομοίωση του 

αριθμητικού μοντέλου και προσομοιώνει μια πλήρως μηχανοποιημένη εκσκαφή. 

Το μηχάνημα εκσκαφής έχει συνολικό μήκος 10m και η μορφή του είναι κυλινδρική. Το 

μηχάνημα είναι γεωμετρικά μικρότερο από την εκσκαφή και με αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται εντέχνως υπερεκσκαφή. Στη προκείμενη εργασία δημιουργήθηκαν δύο 

διαφορετικά αριθμητικά μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο είχε υπερεκσκαφή 2cm και ένα 

δεύτερο με υπερεκσκαφή 6cm. Αυτές οι δύο αναλύσεις έγιναν με σκοπό να δούμε πόσο 

επηρεάζει τα αποτελέσματα το διαφορετικό ουραίο κενό που προκύπτει(gap). 

Τα δύο πρώτα μέτρα του μηχανήματος προσομοιώνουν τον θάλαμο εκσκαφής(excavation 

chamber). Αποτελείται από έναν κύλινδρο ακτίνας ανάλογης του overcut και πλάτους 2m. 

Γεμίζει ο κύλινδρος με οκτακομβικά πεπερασμένα στοιχεία(solid elements). Στη συνέχεια 

δύο κυκλικοί δίσκοι τοποθετούνται μπροστά και πίσω από το προσομοιωμένο θάλαμο 

εκσκαφής ώστε να απομονωθεί, οι οποίοι αποτελούνται από στοιχεία κελύφους και 

προσομοιώνουν τους διαφραγματικούς τοίχους. Αριθμητικά έχει προκύψει πως δεν έχει 

ιδιαίτερη σημασία αυτή η προσομοίωση αλλά γίνεται κυρίως για εποπτικούς λόγους. 
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Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Εικόνα 7.2 Θάλαμος εκσκαφής 

 

Εικόνα 7.3 Διαφραγματικοί τοίχοι 

Το πίσω μέρος αποτελεί το backup του μηχανήματος. Τα υπολοιπόμενα αυτά πίσω 8m 

διαμορφώνονται ως εξής:τα πρώτα 6m τα γεμίζουμε μέχρι τη μέση με οκτακομβικά 

στοιχεία . Αυτό γίνεται για να προσομοιωθεί το βάρος του μηχανήματος και αν δεν 

πραγματοποιηθεί παρατηρείται ανύψωση. Τα solid elements πρέπει να ναι τόσα ώστε να 

γίνεται σωστή αναγωγή με το βάρος του μηχανήματος. Τα 2m πίσω τα αφήνουμε κενά. Στη 

συνέχεια προσομοιώνεται η ασπίδα του μηχανήματος ως κύλινδρος με στοιχεία κελύφους 

και μήκους 10m. 

 

Εικόνα 7.4 Θάλαμος εκσκαφής και backup ΤΒΜ 

 

Εικόνα 7.5 Προσομοίωση ασπίδας 

 Διαδικασία εκσκαφής 7.3
Και στη περίπτωση αυτού του αριθμητικού μοντέλου η διαδικασία εκσκαφής ακολουθεί 

μία μέθοδο βήμα προς βήμα. Το προφίλ της εκσκαφής ξεκινά με το γεωστατικό βήμα. Η 

διαδικασία της εκσκαφής συνεχίζεται  με την ταυτόχρονη εκσκαφή των 10 πρώτων μέτρων 

και την τοποθέτηση του μηχανήματος μέσα στο προσομοίωμα της σήραγγας. Αύτη 

πρόκειται για μια πλασματική εκσκαφή με μοναδικό σκοπό να τοποθετηθεί το μηχάνημα. 

Τα επόμενα βήματα είναι τα βήματα της εκσκαφής ανά 1 μέτρο προχώρησης. Άμεσα 

ενεργοποιείται η διεπιφάνεια μεταξύ ασπίδας  και εκσκαφής(shield-excavation). Με την 

εισαγωγή της διεπιφάνειας διαμορφώνεται το κενό(gap) το οποίο προκύπτει μέσω των 

διαφορετικών γεωμετριών του μηχανήματος και της σήραγγας ως εξής : gap=(rexcavation-

rshield)*2 και δημιουργείται στη στέψη αυτής. Το μηχάνημα τοποθετείται έκκεντρα προς τα 

κάτω ώστε να πατά στους κάτω κόμβους της σήραγγας. 
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Εικόνα 7.6 Προσομοίωση τοποθέτησης πρώτου προκατασκευασμένου στοιχείου 

 

Στη συνέχεια το μηχάνημα προωθείται και η εκσκαφή προχωρά ανά 1 μέτρο (εικόνα 7.6) 

όπως έχει γίνει και η διακριτοποίηση του μοντέλου και ακολούθως μετακινείται και το 

παραπάνω σύστημα προσομοίωσης του μηχανήματος με προκαθορισμένη μετακίνηση 

κατά y κατά 1 μέτρο (prescribed displacement). 

 

Εικόνα 7.7 Δεύτερο και τρίτο βήμα εκσκαφής όπου τοποθετούνται και τo δεύτερο 
προκατασκευασμένο στοιχείο της επένδυσης και το ένεμα είναι υδαρό 
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Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 7 
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Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Το επόμενο βήμα είναι η προσομοίωση του ενέματος. Το ένεμα έχει δύο μορφές, την 

υδαρή, πριν τη σκλήρυνση και την στερεή, μετά από αυτή. Το ένεμα πριν τη σκλήρυνση 

προσομοιώνεται ως κατανεμημένο φορτίο στην επένδυση εσωτερικά και στην εκσκαφή 

εξωτερικά. Στα 2 πρώτα μέτρα της εκσκαφής θεωρώ το ένεμα υδαρό και ασκείται σαν 

υδροστατική πίεση. (Εικόνες 7.7 και 7.8)  H ασπίδα του μηχανήματος προχωρά και μόλις 

εκσκαφθεί η τελευταία φέτα μπαίνει το προκατασκευασμένο στοιχείο της 

επένδυσης(segment). 

 

 

Εικόνα 7.8 Τρίτο βήμα εκσκαφής όπου τοποθετούνται και τo τρίτο προκατασκευασμένο στοιχείο 
της επένδυσης και το ένεμα είναι υδαρό 

 

Στη συνέχεια, καθώς η ασπίδα του μηχανήματος προωθείται κατά 1 μέτρο πάλι μπαίνει το 

δεύτερο προκατασκευασμένο στοιχείο(segment) μέσα σε αυτή. Επιβάλλεται έπειτα πίεση 

στο στοιχείο της επένδυσης που αποτελεί το ένεμα(grout). Όπως ήδη αναφέρθηκε για 2 

μέτρα εκσκαφής το ένεμα θεωρείται υγρό. Στο τέταρτο βήμα τέλος μπαίνει το ένεμα 

σκληρυμένο που προσομοιώνεται με πεπερασμένα στοιχεία και ενώνει τα 

προκατασκευασμένα στοιχεία(segment) με τα όρια της εκσκαφής(excavation).(εικόνα 7.9) 
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Εικόνα 7.9 Προσομοίωση σκληρυμένου ενέματος και πλήρωση του ουραίου κενού 

Σχετικά με τα πεπερασμένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στη προσομοίωση, τα στοιχεία 

που προσομοιώνουν τα προκατασκευασμένα στοιχεία της επένδυσης(segmental lining) 

είναι στοιχεία κελύφους(shell elements) ενώ τα στοιχεία που προσομοιώνουν το 

σκληρυμένο ένεμα και πληρώνουν το κενό που προκύπτει είναι οκτακομβικά στοιχεία(solid 

elements). 

 

Εικόνα 7.10 Προώθηση μηχανήματος 
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Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 
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Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 –Αποτελέσματα αναλύσεων Κεφάλαιο 8

προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης με 

πλήρη προσομοίωση του μηχανήματος 
Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζεται ένα νέο αριθμητικό μοντέλο 

προσομοίωσης εκσκαφής σήραγγας που στόχο έχει την κατά το δυνατό πιο ρεαλιστική 

προσέγγιση μιας πλήρους μηχανοποιημένης εκσκαφής. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού 

του αριθμητικού μοντέλου παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 7 αναλυτικά. Στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τέσσερις ενδεικτικές αναλύσεις αρχικά. Η πρώτη αφορά μια 

ανάλυση που ακολουθεί τη συμβατική μέθοδο εκσκαφής σύμφωνα με τις αναλύσεις που 

ήδη έχουν προκύψει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ακολουθούν στη συνέχεια τρεις επιπλέον 

αναλύσεις, που προσομοιώνουν μια μηχανοποιημένη πλήρως μέθοδο εκσκαφής. Οι τρεις 

αυτές αναλύσεις διαφέρουν ωστόσο ως προς το προκύπτον κενό μεταξύ της ασπίδας του 

μηχανήματος και της εκσκαφής, Στη πρώτη περίπτωση διαμορφώνεται κενό 0 εκατοστών 

σε αντίθεση με τη δεύτερη που έχει εύρος 2 εκατοστά και με τη τρίτη που έχει εύρος 6 

εκατοστά. Και στις τέσσερις ενδεικτικές αναλύσεις, όλες οι παράμετροι είναι ίδιες καθώς 

στόχος αυτών είναι η σύγκριση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων. Mε τον όρο της 

συμβατικής προσομοίωσης εκσκαφής δε νοείται η μέθοδος ΝΑΤΜ καθώς εννοούμε ένα 

αριθμητικό μοντέλο που προσομοιώνεται η πίεση που ασκείται στο μέτωπο χωρίς όμως να 

προσομοιώνεται το κενό μεταξύ ασπίδας και εκσκαφής, χωρίς τη προσομοίωση του 

μηχανήματος και χωρίς τη προσομοίωση του ενέματος. 

 Ποιοτική σύγκριση αποτελεσμάτων 8.1
Στις παρακάτω αναλύσεις οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: 

Παράμετρος Τιμή 

Διάμετρος σήραγγας D(m) 8 

Βάθος σήραγγας H(m) 12 

H/D 1.5 

Συντελεστή οριζόντιων γαιών Κο 0.50 

Ειδικό βάρος γ(kN/m3) 20 

Συνοχή c(kPa) 30 

Γωνία τριβής φ(°) 25 

Γωνία διαστολικότητας δ(°) 5 

Μέτρο ελαστικότητας Ε(kPa) 60000 

Πίεση μετώπου εκσκαφής FP(kPa) 60 

Κενό μεταξύ εκσκαφής και ασπίδας-gap(cm) 0-6 

Βάρος μηχανήματος (tn) 570 

Πίεση ενέματος-grout pressure(bar) 1 

Ειδικό βάρος ενέματος(kN/m3) 20 

Mέτρο ελαστικότητας ενέματος(kPa) 200000 

Πάχος ασπίδας (cm) 10 

Eιδικό βάρος ασπίδας(kN/m3) 78.5 

Πάχος διαφραγματικού τοίχου(cm) 10 

Eιδικό βάρος διαφράγματος(kN/m3) 78.5 
Πίνακας 8.1 Παράμετροι αναλύσεων με μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής 
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 Ενδεικτική ανάλυση με συμβατική μέθοδο εκσκαφής 8.1.1

 Γεωστατικές τάσεις 

 

Εικόνα 8.1 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι επικρατούσες κατακόρυφες 
γεωστατικές τάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 8.1 παρατηρούμε τις κατακόρυφες γεωστατικές τάσεις του μοντέλου. Οι 

γεωστατικές τάσεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο καθώς είναι ένας από τους πρώτους 

ελέγχους που πραγματοποιούνται έτσι ώστε να αποδειχτεί ότι το μοντέλο δεν έχει 

χονδροειδή σφάλματα. Οι γεωστατικές τάσεις ωστόσο δεν αποτελούν κάποιο σημαντικό 

εξάγον αποτέλεσμα. Γίνεται λοιπόν έλεγχος αν η τάση που προκύπτει στο κατώτατο σημείο 

είναι π.χ.52*20=1040kPa, τιμή αποδεκτή καθώς και στο γεωστατικό μοντέλο η τιμή του 

προκύπτει κυμαίνεται στα 1000kPa. 

 Tάσεις τελικής επένδυσης 

 

Εικόνα 8.2 Προσομοίωμα τελικής επένδυσης που παρουσιάζει τις ορθές τάσεις επί αυτής που 
προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 
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Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 
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Παρατηρώντας την εικόνα 8.2 φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι μέγιστες ορθές τάσεις προκύπτουν 

στις παρειές της τελικής επένδυσης. Οι τιμές ωστόσο κοντά στα όρια του προσομοιώματος 

δεν θεωρούνται ρεαλιστικές καθώς επηρεάζονται από τις επικρατούσες συνοριακές 

συνθήκες. Η μέγιστη προκύπτουσα τάση επί της επένδυσης προκύπτει περίπου 230kPa. 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα z(κατακόρυφος άξονας) 

 

Εικόνα 8.3 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετακινήσεις κατά άξονα z που 
προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 

Γενικά λόγω του προβληματικού καταστατικού μοντέλου οι θετικές μετακινήσεις που 

προκύπτουν είναι μη ρεαλιστικές. Ρεαλιστικές μπορούν να θεωρηθούν οι ανιζήσεις του 

δαπέδου της σήραγγας. Η μέγιστες ανιζήσεις του δαπέδου προκύπτουν γύρω στα 10 

χιλιοστά. Μέγιστες καθιζήσεις προκύπτουν στην οροφή της σήραγγας της τάξης των 2 

χιλιοστών. 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y (διαμήκης άξονας) 

 

Εικόνα 8.4 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα y που 
προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 



 

Σελίδα | 170 
 

Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η μέγιστες μετακινήσεις προκύπτουν στο μέτωπο της σήραγγας. Αυτές είναι της τάξης των 6 

χιλιοστών στο μέτωπο. Η εξώθηση του μετώπου είναι πολύ μικρή καθώς η ποιότητα του 

περιβάλλοντος γεωυλικού είναι αρκετά καλή. Οι τιμές στα πρώτα 10 μέτρα της σήραγγας 

που προκύπτουν είναι μη ρεαλιστικές και δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων καθώς επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες. Στην εικόνα 8.5 

παρουσιάζεται η εξώθηση του μετώπου εκσκαφής της σήραγγας. Η μέγιστη τιμή προκύπτει 

στον κατακόρυφο άξονα λίγο κάτω από το μέσο αυτού. Η εξώθηση του μετώπου είναι 

βαθμιαία και η τιμή της μειώνεται όσο προχωράμε προς το δάπεδο ή την οροφή της 

σήραγγας. 

 

Εικόνα 8.5 Προσομοίωμα φέτας μετώπου εκσκαφής όπου παρουσιάζεται η εξώθηση αυτής που 
προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

Εικόνα 8.6 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις που 
προκύπτουν από την ανάλυση της συμβατικής μεθόδου(D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 8.6 παρουσιάζεται το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων και πως 

διαμορφώνεται η πλαστική ζώνη γύρω από τη σήραγγα. Οι παραμορφώσεις είναι 

μηδαμινές με μέγιστη τιμή αυτών να προκύπτει στο μέτωπο της σήραγγας. 
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Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Ενδεικτική ανάλυση με μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής και κενό 0cm 8.1.2

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα z 

 

Εικόνα 8.7 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετακινήσεις κατά άξονα z που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 0cm(D=8m,H/D=1.5) 

Στην ανάλυση αυτή προσομοιώθηκε πλήρως το μηχάνημα εκσκαφής και ακολουθήθηκε η 

νέα προσέγγιση αριθμητικού μοντέλου όπως αυτή αναλύθηκε στο κεφάλαιο 7. Στη 

συγκεκριμένη ανάλυση λαμβάνεται υπόψη και το βάρος του μηχανήματος  και γι’αυτό το 

λόγο δεν προκύπτουν ανιζήσεις στην επιφάνεια όπως στη συμβατική μέθοδο όπου το 

μηχάνημα δε προσομοιώνεται. Ανιζήσεις προκύπτουν στο δάπεδο της σήραγγας. Στα 

τελευταία 10 μέτρα της διάνοιξης είναι φανερό και το μηχάνημα ασπίδας. Τα πρώτα μέτρα 

της ανάλυσης δε λαμβάνονται υπόψη καθώς επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες 

που επικρατούν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν είναι ρεαλιστικά. 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα y 

 

Εικόνα 8.8 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα y που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 0cm(D=8m,H/D=1.5) 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στην εικόνα 8.8 παρουσιάζονται οι μετακινήσεις του εδαφικού υλικού που προκύπτουν 

κατά την εκσκαφή κατά τον άξονα διάνοιξης της σήραγγας. Μέγιστη μετακίνηση με 

αρνητικό πρόσημο, δηλαδή μετακίνηση του εδάφους προς το εσωτερικό της σήραγγας, 

προκύπτει στο μέτωπο εκσκαφής της σήραγγας. Στη στέψη της σήραγγας προκύπτουν οι 

μέγιστες θετικές μετακινήσεις κατά τον άξονα y. 

 

Εικόνα 8.9 Προσομοίωμα φέτας μετώπου εκσκαφής όπου παρουσιάζεται η εξώθηση αυτής που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 0cm(D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 8.9 παρουσιάζεται η φέτα του μετώπου της εκσκαφής και παρουσιάζεται η 

εξώθηση αυτού. Η μέγιστη τιμή της εξώθησης είναι στα 5,5 χιλιοστά επί του κατακόρυφου 

άξονα της σήραγγας. Είναι φανερό επίσης όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της 

σήραγγας και βαίνουμε προς τις παρειές αυτής τόσο μειώνεται η εξώθηση του υλικού. 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

Εικόνα 8.10 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 0cm(D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Τέλος στην εικόνα 8.10 παρουσιάζεται το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων και 

πως διαμορφώνεται η πλαστική περιοχή. Οι μέγιστες πλαστικές παραμορφώσεις 

εμφανίζονται στη στέψη και στο δάπεδο της σήραγγας. Μικρότερες παραμορφώσεις 

εμφανίζονται στις παρειές της σήραγγας. 

 

 Ενδεικτική ανάλυση με μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής και κενό 2cm 8.1.3

 

 Μετατοπίσεις κατά τον άξονα z 

 

Εικόνα 8.11 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετακινήσεις κατά άξονα z που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 2cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στην ανάλυση αυτή προσομοιώνεται μια μηχανοποιημένη μέθοδος εκσκαφής. Στο μοντέλο 

είναι εμφανής και η προσομοίωση του μηχανήματος. Οι καθιζήσεις προκύπτουν μέγιστες 

στην στέψη της σήραγγας με μέγιστη τιμή αυτών 2 εκατοστά. Στο  δάπεδο της εκσκαφής 

προκύπτουν ανιζήσεις της τάξης του 1 εκατοστού. Οι καθιζήσεις που προκύπτουν είναι 

πολύ μεγαλύτερες από το μοντέλο που δεν έχει προσομοιωθεί το μηχάνημα καθώς στη 

περίπτωση αυτή λαμβάνουμε υπόψη και το βάρος του μηχανήματος. Τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν για τις κατακόρυφες μετακινήσεις όταν προσομοιώνεται και το μηχάνημαείναι 

πιο ρεαλιστικά. 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Μετακινήσεις κατά τον άξονα y 

 

Εικόνα 8.12 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα y που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 2cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Παρατηρώντας την εικόνα 8.12, εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τις εδαφικές 

μετακινήσεις κατά τον άξονα της διάνοιξης της σήραγγας. Τα πρώτα 10 μέτρα δεν τα 

λαμβάνουμε υπόψη στην εξαγωγή των συμπερασμάτων καθώς τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες. Μέγιστη μετακίνηση προκύπτει 

στο μέτωπο της σήραγγας και στις παρειές αυτής. Αυτό παρατηρείται για πρώτη φορά 

καθώς στο μοντέλο μας προσομοιώνεται και το κενό που προκύπτει μεταξύ της ασπίδας 

του μηχανήματος και της εκσκαφής. Η εξώθηση του μετώπου της εκσκαφής προκύπτει ίση 

με 6 χιλιοστά περίπου. 

 

Εικόνα 8.13 Προσομοίωμα φέτας μετώπου εκσκαφής όπου παρουσιάζεται η εξώθηση αυτής που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 2cm(D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στην εικόνα 8.13 παρουσιάζεται το μέτωπο της εκσκαφής και η εξώθηση αυτού. Η 

διαμόρφωση του είναι παρόμοια με αυτή της συμβατικής μεθόδου εκσκαφής. Η μέγιστη 

μετακίνηση προκύπτει στον κατακόρυφο άξονα της σήραγγας κάτω από το κέντρο της 

σήραγγας. Όσο απομακρυνόμαστε από τη θέση της μέγιστης τιμής της εδαφικής εξώθησης 

του μετώπου τόσο αυτή μειώνεται. 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

Εικόνα 8.14 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 2cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στην 8.14 εικόνα παρουσιάζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις και πως διαμορφώνεται η 

πλαστική ζώνη γύρω από τη σήραγγα. Η μέγιστη τιμή που φτάνουν οι πλαστικές 

παραμορφώσεις σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο είναι σχεδόν οκταπλάσιες. Η πλαστική 

ζώνη διαμορφώνεται γύρω από τη σήραγγα με μέγιστη τιμή στις παρειές αυτής. 

 Ενδεικτική ανάλυση με μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής και κενό 6cm 8.1.4

 Μετακινήσεις κατά τον άξονα z 

 

Εικόνα 8.15 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετακινήσεις κατά άξονα z που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 6cm(D=8m,H/D=1.5) 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στην εικόνα 8.15 παρουσιάζονται οι καθιζήσεις του εδάφους κατά μήκος της σήραγγας. 

Πρόκειται για προσομοίωση μηχανοποιημένης εκσκαφής με διαμόρφωση του κενού μεταξύ 

εκσκαφής και ασπίδας μηχανήματος στα 6 εκατοστά. Η διαμόρφωση των καθιζήσεων δε 

διαφέρει σε σχέση με τις άλλες αναλύσεις καθώς οι μέγιστες μετακινήσεις προκύπτουν 

στην οροφή και είναι της τάξης των 6 εκατοστών και στο δάπεδο της σήραγγας προκύπτουν 

ανιζήσεις 1 εκατοστού. Τα αποτελέσματα στα πρώτα 10 μέτρα επηρεάζονται από τις 

συνοριακές συνθήκες και συνεπώς είναι μη ρεαλιστικά και δε λαμβάνονται υπόψη. 

 

 Μετακινήσεις κατά τον άξονα y 

 

Εικόνα 8.16 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι μετατοπίσεις κατά τον άξονα y που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 6cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Παρατηρούμε τις προκύπτουσες μετακινήσεις κατά τον άξονα της σήραγγας μέσω της 

εικόνας 8.16. Το κενό που προσομοιώνεται σε αυτή την ανάλυση είναι τριπλάσιο από τη 

προηγούμενη. Η μέγιστη μετακίνηση αυτή τη φορά δεν προκύπτει στο μέτωπο αλλά στις 

παρειές της σήραγγας. Η μέγιστη τιμή προκύπτει 1 εκατοστό και στο μέτωπο η εξώθηση 

φτάνει τα 7.5 χιλιοστά. 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Εικόνα 8.17 Προσομοίωμα φέτας μετώπου εκσκαφής όπου παρουσιάζεται η εξώθηση αυτής που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 6cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στην εικόνα 8.17 παρουσιάζεται η εξώθηση του εδαφικού υλικού στο μέτωπο της 

σήραγγας. Η διαμόρφωση των μετακινήσεων προκύπτει ίδια με όλες τις αναλύσεις. Η 

μέγιστη τιμή προκύπτει κάτω από το κέντρο της σήραγγας στον κατακόρυφο άξονα αυτής. 

 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

Εικόνα 8.18 Προσομοίωμα σήραγγας όπου παρουσιάζονται οι πλαστικές παραμορφώσεις που 
προκύπτουν από την ανάλυση της μηχανοποιημένης μεθόδου και κενό 6cm(D=8m,H/D=1.5) 

 

Οι πλαστικές παραμορφώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση αυτού του αριθμητικού 

μοντέλου φαίνονται στην εικόνα 8.18. Το εύρος της πλαστικής ζώνης αυξήθηκε καθώς 

μεγάλωσε το κενό μεταξύ ασπίδας και εκσκαφής και η μέγιστη τιμή της πλαστικής τάσης 

προέκυψε στη παρειά της σήραγγας. 
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Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων της ανάλυσης χωρίς τη προσομοίωση 8.2

του μηχανήματος και αυτής όπου προσομοιώνεται και το 

μηχάνημα εκσκαφής με μηδενικό ουραίο προκύπτον κενό 
 

Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύγκριση των εδαφικών μετακινήσεων όπως αυτές 

προέκυψαν για τις δύο πρώτες ενδεικτικές αναλύσεις, δηλαδή για εκσκαφή με τη 

συμβατική μέθοδο και εκσκαφή με μηχανοποιημένη μέθοδο με τιμή για το προσομοιωμένο 

κενό μεταξύ εκσκαφής και ασπίδας 0 εκατοστών. Στόχος της σύγκρισης αυτής είναι να 

δούμε πόσο επηρεάζουν τα αποτελέσματα, αν λάβουμε υπόψη το βάρος του μηχανήματος. 

 

 Μετακινήσεις κατακόρυφες κατά τον άξονα z 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.19 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του 
μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις 
κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις (D=8m,H/D=1.5) 

Conventional 

method 

gap 0cm 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στην εικόνα 8.19 γίνεται οι σύγκριση του μεγέθους των κατακόρυφων εδαφικών 

μετακινήσεων κατά μήκος της σήραγγας για την ανάλυση χωρίς τη προσομοίωση του 

μηχανήματος και για την ανάλυση όπου έχει προσομοιωθεί και το μηχάνημα εκσκαφής. Το 

μέγεθος των εδαφικών κατακόρυφων μετακινήσεων επηρεάζεται όπως βλέπουμε άμεσα 

από το αν λάβουμε υπόψη στην ανάλυση ή όχι το βάρος του μηχανήματος. Στη πρώτη 

ανάλυση όπου δεν λαμβάνουμε υπόψη το βάρος του μηχανήματος και λόγω του 

προβληματικού καταστατικού μοντέλου προκύπτουν ανιζήσεις κατά μήκος της σήραγγας 

τόσο στη στέψη όσο και στο δάπεδο αυτής. Στην ανάλυση όπου το βάρος του μηχανήματος 

λαμβάνεται υπόψη στη στέψη προκύπτουν καθιζήσεις της τάξης των 9 χιλιοστών σε 

αντίθεση με το δάπεδο όπου προκύπτουν ανιζήσεις γύρω στα 9 χιλιοστά επίσης. Οι 

ανιζήσεις στο δάπεδο και για τις δύο αναλύσεις προκύπτουν σχεδόν ίδιες. Επίσης για τη 

δεύτερη ανάλυση της μηχανοποιημένης όρυξης στα τελευταία 10 μέτρα της εκσκαφής όπου 

παραμένει η ασπίδα του μηχανήματος, δεν προκύπτουν εδαφικές μετακινήσεις καθώς το 

έδαφος παρεμποδίζεται από αυτή. Επίσης και σε αυτές τις αναλύσεις τα πρώτα μέτρα της 

εκσκαφής δε λαμβάνονται υπόψη στα αποτελέσματα καθώς επηρεάζονται από τις 

επικρατούσες συνοριακές συνθήκες και προκύπτουν μη ρεαλιστικά. 

 Εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα y 

 

 

 
Εικόνα 8.20 Προσομοιώματα σηράγγων για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του 
μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις 
εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα εκσκαφής της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

Conventional 

method 

gap 0cm 
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στην εικόνα 8.20 συγκρίνουμε τις μετακινήσεις του εδάφους για τις δύο ενδεικτικές 

αναλύσεις που προκύπτουν κατά τον άξονα y. Μέγιστες μετακινήσεις προκύπτουν στο 

μέτωπο εκσκαφής της σήραγγας της τάξης των 6 χιλιοστών. Στη πρώτη ανάλυση όπου δε 

προσομοιώσαμε το μηχάνημα εκσκαφής, το μέγεθος των μετακινήσεων είναι μικρότερο και 

προκύπτουν μετακινήσεις με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή με φορά αντίθετη από αυτή της 

διάνοιξης. Στη δεύτερη περίπτωση όπου λαμβάνεται υπόψη και το μηχάνημα και 

τοποθετείται στη προσομοίωση, στη στέψη και στις παρειές τις σήραγγας προκύπτουν 

θετικές μετακινήσεις δηλαδή ομόρροπες της φοράς διάνοιξης αυτής. Τα πρώτα 10 μέτρα 

της εκσκαφής επηρεάζονται από τις συνοριακές επικρατούσες συνθήκες και δεν 

λαμβάνονται υπόψη στα αποτελέσματα. 

Στην εικόνα 8.21 παρουσιάζονται τα μέτωπα εκσκαφής των δύο αναλύσεων και βλέπουμε 

τη προκύπτουσα εξώθηση του εδαφικού υλικού. Στη περίπτωση του συμβατικού 

αριθμητικού μοντέλου προκύπτει μεγαλύτερη εξώθηση της τάξης των 6 χιλιοστών σε 

αντίθεση με  το μοντέλο της μηχανοποιημένης όρυξης όπου η εξώθηση είναι λίγο 

μικρότερη της τάξης των 5,5 χιλιοστών. Είναι εμφανές ότι η προσομοίωση του μηχανήματος 

δεν επηρεάζει τη τιμή της εξώθησης μετώπου όπως συμβαίνει με τα μεγέθη των 

επιφανειακών καθιζήσεων. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.21 Προσομοίωση μετώπων εκσκαφής για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη 
προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής που 
παρουσιάζουν την εξώθησή τους (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

 
Εικόνα 8.22 Προσομοιώματα σήραγγας για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του 
μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις 
επικρατούσες πλαστικές παραμορφώσεις (D=8m,H/D=1.5) 

Στην εικόνα 8.22 τέλος γίνεται η σύγκριση των πλαστικών παραμορφώσεων και πως 

διαμορφώνεται η πλαστική περιοχή. Στη πρώτη ανάλυση που ακολουθείται η κλασσική 

προσομοίωση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μηχάνημα, πλαστικές παραμορφώσεις 

προκύπτουν στο μέτωπο της εκσκαφής με μικρό εύρος. Στη περίπτωση της ανάλυσης όπου 

λαμβάνεται υπόψη και το μηχάνημα εκσκαφής, πλαστικές παραμορφώσεις μικρού βέβαια 

μεγέθους προκύπτουν στις παρειές της σήραγγας με μέγιστες τιμές στη στέψη και το 

δάπεδο αυτής. 

Στη συνέχεια με τη βοήθεια φύλλων excel προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα για τη 

διερεύνηση των εδαφικών μετακινήσεων και πως αυτές προκύπτουν από τις δύο αναλύσεις 

και επηρεάζονται από τη διαφορετική προσέγγιση του αριθμητικού μοντέλου. Στα 

διαγράμματα με γαλάζιο χρώμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης που 

ακολουθεί τη συμβατική μέθοδο προσομοίωσης της εκσκαφής της σήραγγας και δε 

λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη του μηχανήματος, ενώ με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του αριθμητικού μοντέλου της μηχανοποιημένης εκσκαφής όπου 

προσομοιώνεται και το μηχάνημα εκσκαφής. 

Conventional 

method 

gap 0cm 
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Διάγραμμα 8.1 Προφίλ κατακόρυφων εδαφικών μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη 
προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής σε απόσταση 30m από το μέτωπο της εκσκαφής της 
σήραγγας σε σχέση με την οριζόντια απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 Στο διάγραμμα 8.1 παρουσιάζονται για τις δύο αναλύσεις τα προφίλ των εδαφικών 

κατακόρυφων μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της σήραγγας. Στη πρώτη ανάλυση 

βλέπουμε να προκύπτουν ανιζήσεις στην επιφάνεια, αποτέλεσμα μη ρεαλιστικό. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα του προβληματικού καταστατικού μοντέλου που υιοθετείται στις αναλύσεις. 

Στη περίπτωση της μηχανοποιημένης εκσκαφής, δηλαδή όπου λαμβάνεται υπόψη και το 

βάρος του μηχανήματος, δε προκύπτουν ανιζήσεις στην επιφάνεια με μέγιστη καθίζηση 

ακριβώς στον άξονα της σήραγγας της τάξης των 6 χιλιοστών. Όσο απομακρυνόμαστε από 

τον άξονα της σήραγγας τόσο μειώνονται οι καθιζήσεις. Και στη περίπτωση της δεύτερης 

ανάλυσης οι ανιζήσεις που προκύπτουν στην επιφάνεια είναι λόγω του προβληματικού 

καταστατικού μοντέλου. 

Στο διάγραμμα 8.2 γίνεται ποσοτική σύγκριση για τις δύο αναλύσεις των εδαφικών 

κατακόρυφων μετακινήσεων της επιφάνειας κατά τη διαμήκη έννοια. Όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως στην ανάλυση όπου δε προσομοιώνεται το μηχάνημα εκσκαφής 

προκύπτουν ανιζήσεις. Οι τιμές αυτές δε λαμβάνονται υπόψη καθώς επηρεάζονται από το 

καταστατικό μοντέλο. Σχετικά με τη δεύτερη ανάλυση, τα πρώτα μέτρα της εκσκαφής 

επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες και δε λαμβάνονται υπόψη. Οι καθιζήσεις 

ακολουθούν μια σχετικά σταθερή κατανομή και η τιμή τους είναι γύρω στα 6-7 χιλιοστά. 

Κοντά στο μέτωπο της εκσκαφής όπου υπάρχει η ασπίδα του μηχανήματος το έδαφος 

περιορίζεται και δεν αφήνεται να μετακινηθεί με συνέπεια οι καθιζήσεις που προκύπτουν 

να είναι πολύ μικρότερες. 
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Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 8.2 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις κατά τον διαμήκη άξονα της σήραγγας για 
δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη 
προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο της 
εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

Στη συνέχεια μέσω του διαγράμματος 8.3 γίνεται σύγκριση του μεγέθους της μεταβολής 

του όγκου του εδαφικού υλικού λόγω μετακίνησης του εδάφους, σε σχέση με τον όγκο του 

εκσκαπτόμενου υλικού. Θετικές τιμές του λόγου αυτού είναι μη ρεαλιστικές και 

προκύπτουν λόγω του προβληματικού καταστατικού μοντέλου. Στη δεύτερη ανάλυση όπου 

λαμβάνεται υπόψη και το βάρος του μηχανήματος τα αποτελέσματα μπορούν να 

ανταποκριθούν στη πραγματικότητα καθώς προκύπτουν καθιζήσεις στην επιφάνεια και δεν 

αφήνεται το έδαφος να σηκωθεί, όπως γίνεται στη πρώτη περίπτωση. Τα πρώτα 10 μέτρα 

κοντά στο μέτωπο, παρουσιάζουν μια διαφορετική κατανομή του μεγέθους καθώς εκεί 

είναι τοποθετημένη η ασπίδα του μηχανήματος και εμποδίζει το περιβάλλον γεωυλικό να 

μετακινηθεί. 

Στο διάγραμμα 8.4 παρουσιάζεται η μεταβολή του σημείου καμπής του προφίλ των 

εδαφικών καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της εκσκαφής. Όπως έχει αναφερθεί το 

μέγεθος αυτό επηρεάζεται ελάχιστα από τις εναλλαγές των διαφόρων παραμέτρων των 

αναλύσεων. Το βάθος της σήραγγας και η γωνία τριβής είναι τα μεγέθη που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν κάποια αλλαγή. Συγκριτικά για τις δύο αναλύσεις , το σημείο καμπής για 

το μεγαλύτερο μήκος των εκσκαφών ακολουθεί μια σταθερή τιμή. Στην ανάλυση όπου το 

μηχάνημα δε προσομοιώνεται το σημείο καμπής βρίσκεται σε απόσταση 5 μέτρων από τον 

άξονα της σήραγγας, ενώ στην ανάλυση όπου προσομοιώνεται και το μηχάνημα 

απομακρύνεται σε απόσταση 7 μέτρων από αυτή. Αποκλίσεις της τιμής του σημείου 

προκύπτουν στα πρώτα 10 μέτρα της εκσκαφής όπου το μέγεθος επηρεάζεται από τις 

συνοριακές επικρατούσες συνθήκες και στα τελευταία 10 μέτρα όπου για τη δεύτερη 

ανάλυση επηρεάζονται οι καθιζήσεις καθώς η ασπίδα του μηχανήματος παρεμποδίζει τη 

μετακίνηση του εδαφικού υλικού. 
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Διάγραμμα 8.3 Μεταβολή όγκου εδαφικού υλικού σε σχέση με το εκσκαπτόμενο υλικό της 
σήραγγας για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη 
προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο 
εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Διάγραμμα 8.4 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο για δύο αναλύσεις, 
η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το 
μηχάνημα εκσκαφής ,σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την 
ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 
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Κεφάλαιο 7 
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Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 

Διάγραμμα 8.5 Ακτινικές μετατοπίσεις για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη προσομοίωση του 
μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την 
απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

Στο διάγραμμα 8.5 γίνεται μια σύγκριση του μεγέθους της ακτινικής μετατόπισης για τις 

δύο εξεταζόμενες αναλύσεις. Βλέπουμε ότι η ακτινική μετατόπιση για το μεγαλύτερο μήκος 

της εκσκαφής ακολουθεί μια σταθερή τιμή. Από την ανάλυση που δε προσομοιώνεται το 

μηχάνημα προκύπτει μέγιστη ακτινική μετατόπιση της τάξης των 4 χιλιοστών και από την 

ανάλυση όπου λαμβάνεται υπόψη και το μηχάνημα προκύπτει μέγιστη τιμή 6 χιλιοστά. Τα 

πρώτα 10 μέτρα της εκσκαφής δε λαμβάνονται υπόψη καθώς επηρεάζονται από τις 

επικρατούσες συνοριακές συνθήκες. Επίσης για τη δεύτερη ανάλυση, όπου στα 10 μέτρα 

κοντά στο μέτωπο παρατηρούμε μια απότομη μείωση της μετατόπισης, η μείωση της τιμής 

οφείλεται στην ύπαρξη της ασπίδας του μηχανήματος όπου παρεμποδίζεται η μετακίνηση 

του εδάφους. 

Το τελευταίο διάγραμμα 8.6 παρουσιάζει την εξώθηση του εδαφικού υλικούς το μέτωπο 

για τις δύο αναλύσεις και πως αυτή διαμορφώνεται καθ’ύψος του άξονα της σήραγγας. 

Στην ανάλυση όπου δε προσομοιώνουμε το μηχάνημα εκσκαφής προκύπτει μεγαλύτερη 

τιμή της μετακίνησης της τάξης του 1 χιλιοστού  και σε απόσταση μεγαλύτερη από το 

κέντρο της σήραγγας. Επίσης η θέση της μέγιστης τιμής αυτής προκύπτει πιο κοντά στο 

κέντρο της σήραγγας. Τέλος παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης το 

μέγεθος της εξώθησης δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές. 
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Διάγραμμα 8.6 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο της εκσκαφής για δύο αναλύσεις, η πρώτη χωρίς τη 
προσομοίωση του μηχανήματος και η δεύτερη προσομοιώνοντας και το μηχάνημα εκσκαφής σε 
σχέση με την απόσταση από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων αναλύσεων όπου προσομοιώνεται  το 8.3

μηχάνημα εκσκαφής για διαφορετικά εύρη του κενού μεταξύ 

εκσκαφής και ασπίδας 
 

Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύγκριση των εδαφικών μετακινήσεων όπως αυτές 

προέκυψαν για τις τρεις ενδεικτικές αναλύσεις που υιοθετούν τη νέα προσέγγιση 

αριθμητικού μοντέλου που προσομοιώνει πλήρως μια μηχανοποιημένη εκσκαφή καθώς 

προσομοιώνει και το μηχάνημα ασπίδας που χρησιμοποιείται και το ουραίο κενό που 

προκύπτει μεταξύ της εκσκαφής και της ασπίδας του μηχανήματος. Στο παρόν κεφάλαιο 

συγκρίνονται οι αναλύσεις με τα διαφορετικά διαμορφωμένα κενά και διερευνάται πόσο 

επηρεάζονται τα αποτελέσματα των εδαφικών μετακινήσεων από το εύρος του ουραίου 

κενού. Το κενό στη πρώτη ανάλυση διαμορφώνεται στα 0 εκατοστά, στη δεύτερη ανέρχεται 

στα 2 εκατοστά και στη τρίτη το εύρος του είναι 6 εκατοστά. 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Μετακινήσεις κατά τον άξονα z 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.23 Προσομοιώματα σήραγγας για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η 
δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το 
μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις (D=8m,H/D=1.5) 

 

gap 0cm 

gap 2cm 

gap 6cm 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στη εικόνα 8.23 παρουσιάζεται η σύγκριση των εδαφικών καθιζήσεων κατά μήκος της 

σήραγγας για τις τρεις παραπάνω διαφορετικές αναλύσεις. Οι μεγίστες εδαφικές 

καθιζήσεις προκύπτουν στο μοντέλο της μηχανοποιημένης μεθόδου με το προσομοιωμένο 

κενό των 6 εκατοστών. Συγκριτικά για τα άλλα μοντέλα της μηχανοποιημένης μεθόδου, για 

τριπλάσιο προσομοιωμένο κενό, προκύπτουν εδαφικές μετακινήσεις σχεδόν τριπλάσιες. Οι 

μέγιστες μετακινήσεις προκύπτουν στη στέψη της σήραγγας και στο δάπεδο προκύπτουν 

ανιζήσεις.  

Επίσης παρατηρούμε ότι στα μοντέλα όπου το κενό δεν είναι μηδενικό προκύπτουν 

καθιζήσεις και μπροστά από το μέτωπο της εκσκαφής. Όταν το κενό είναι 2 εκατοστά οι 

καθιζήσεις αυτές μπροστά από το μέτωπο φτάνουν τα 6 χιλιοστά και αν υτό τριπλασιαστεί 

μπορούν να φτάσουν μέχρι 1 εκατοστό. Ακόμα παρατηρούμε πως και στις τρεις 

περιπτώσεις οι μετακινήσεις μειώνονται κοντά στο μέτωπο καθώς εκεί τοποθετείται στην 

ανάλυση η ασπίδα του μηχανήματος που εμποδίζει το έδαφος να μετακινηθεί. Στα μοντέλα 

αυτά όπου προσομοιώνεται το μηχάνημα και λαμβάνουμε υπόψη και το βάρος αυτού δεν 

προκύπτουν ανιζήσεις στην επιφάνεια του εδάφους στον άξονα της σήραγγας. Ακόμα και 

στις τρεις περιπτώσεις τα πρώτα 10 μέτρα δε λαμβάνονται υπόψη στα αποτελέσματα 

καθώς οι τιμές που προκύπτουν επηρεάζονται από τις επικρατούσες συνοριακές συνθήκες.  

Στα αριθμητικά μοντέλα όπου προσομοιώνεται μια πλήρως μηχανοποιημένη εκσκαφή τα 

αποτελέσματα θεωρούνται πιο ρεαλιστικά καθώς προκύπτει ένα αναμενόμενο προφίλ 

καθιζήσεων. Οι καθιζήσεις μειώνονται όσο απομακρυνόμαστε από τον άξονα της σήραγγας. 

Πάνω από τον άξονα αυτής οι εδαφικές καθιζήσεις που προκύπτουν επηρεάζονται απόλυτα 

από το διαμορφωμένο κενό μεταξύ ασπίδος και εκσκαφής. 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Μετακινήσεις κατά τον άξονα y 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8.24 Προσομοιώματα σηράγγων για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η 
δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το 
μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις εδαφικές μετακινήσεις κατά τον άξονα εκσκαφής της 
σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

 

 

gap 6cm 

gap 2cm 

gap 0cm 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στη εικόνα 8.24 έχουμε τη σύγκριση των εδαφικών μετακινήσεων όπως αυτές προκύπτουν 

για τις τρεις αναλύσεις κατά τον άξονα y.  Στη περίπτωση της σύγκρισης αυτού του 

μεγέθους δε προκύπτουν μεγάλες διαφορές ως προς τα εξαγόμενα αποτελέσματα για το 

μέτωπο της σήραγγας. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται για πρώτη φορά είναι ότι στις 

αναλύσεις που ακολουθείται μια μηχανοποιημένη εκσκαφή, η μέγιστη μετακίνηση του 

εδάφους κατά τον άξονα της σήραγγας δεν προκύπτει στο μέτωπο αλλά στη παρειά της 

εκσκαφής. Ακόμα όσο μεγαλώνει το διαμορφωμένο κενό τόσο μεγαλώνει και η μέγιστη 

μετακίνηση. Όταν το κενό είναι μηδενικό η μέγιστη μετακίνηση προκύπτει 6 χιλιοστά 

περίπου. Στη περίπτωση που το κενό μεταξύ ασπίδας και εκσκαφής διαμορφώνεται στα 2 

εκατοστά η μέγιστη μετακίνηση προκύπτει περίπου 8 χιλιοστά σε αντίθεση με την 

περίπτωση όπου το κενό είναι 6 χιλιοστών που προκύπτει μεγαλύτερη του ενός εκατοστού 

στη παρειά. Ακόμα σε όλες τις αναλύσεις πάνω από τον άξονα της σήραγγας προκύπτουν 

και μετακινήσεις με θετικό πρόσημο, δηλαδή μετακινήσεις σύμφωνες με τη πορεία της 

εκσκαφής. Και στη περίπτωση αυτή τα πρώτα 10 μέτρα του μοντέλου δε λαμβάνονται 

υπόψη για την εξαγωγή των συμπερασμάτων καθώς επηρεάζονται από τις επικρατούσες 

συνοριακές συνθήκες.  

   

 

Εικόνα 8.25 Προσομοίωση μετώπων εκσκαφής για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος 
κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  
και το μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν την εξώθησή τους (D=8m,H/D=1.5) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το μέγεθος της εξώθησης του εδαφικού υλικού στο μέτωπο 

εκσκαφής δε διαφέρει για τις τρεις αναλύσεις σημαντικά. Μπορούμε να πούμε πως τα 

αποτελέσματα είναι πολύ κοντά με μέγιστη τιμή να προκύπτει στο μοντέλο όπου 

διαμορφώνεται μια μηχανοποιημένη εκσκαφή με εύρος κενού μεταξύ ασπίδας και 

εκσκαφής 6 εκατοστών. Στην ανάλυση όπου το κενό είναι μηδενικό προκύπτει εξώθηση 5,5 

χιλιοστών, όταν το κενό έχει εύρος 2 εκατοστά προκύπτει τιμή 6.5 χιλιοστά και μια 

μεγαλύτερη τιμή για την ανάλυση με το μεγαλύτερο διαμορφωμένο κενό της τάξης των 7.5 

χιλιοστών. Οι διαφορές θεωρούνται πολύ μικρές. Η θέση τώρα της μέγιστη εξώθησης του 

μετώπου διαμορφώνεται σχεδόν στο ίδιο σημείο.  

gap 2cm 
gap 0cm 

gap 6cm 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

 Πλαστικές παραμορφώσεις 

 

 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 8.26 Προσομοιώματα σήραγγας για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η 
δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το 
μηχάνημα εκσκαφής που παρουσιάζουν τις επικρατούσες πλαστικές παραμορφώσεις 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

 

gap 6cm 

gap 2cm 

gap 0cm 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η τελευταία σύγκριση αφορά το μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων όπως αυτή 

φαίνεται στην εικόνα 8.26. Στην ανάλυση όπου το κενό μεταξύ εκσκαφής και μηχανήματος 

είναι μηδενικό, οι πλαστικές παραμορφώσεις που προκύπτουν είναι μηδενικές και η 

πλαστική ζώνη σχεδόν ανύπαρκτη. Στις αναλύσεις όπου διαμορφώνεται το κενό και 

προσομοιώνεται μια μηχανοποιημένη εκσκαφή της σήραγγας, οι πλαστικές 

παραμορφώσεις προκύπτουν μέγιστες στις παρειές της σήραγγας και προκύπτουν 

μεγαλύτερες όσο μεγαλύτερο είναι το διαμορφωμένο κενό. Καθώς το κενό τριπλασιάζεται 

οι αντίστοιχες πλαστικές παραμορφώσεις σχεδόν διπλασιάζονται ακολουθώντας καις τις 

δύο αναλύσεις την ίδια κατανομή. Οι πλαστική ζώνη είναι πιο ανεπτυγμένη στη περίπτωση 

του μεγαλύτερου κενού και δεν λαμβάνονται ακόμα μια φορά υπόψη τα πρώτα μέτρα 

καθώς οι συνοριακές συνθήκες επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί μια ποσοτική σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων των 

αναλύσεων. Με τη βοήθεια φύλλου excel προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα που 

βοήθησαν την εξαγωγή καλύτερων και ρεαλιστικών συμπερασμάτων για το πώς 

διαμορφώνονται οι εδαφικές μετακινήσεις κατά τη  εκσκαφή μιας σήραγγας που 

ακολουθούν μια πλήρως μηχανοποιημένη μέθοδο εκσκαφής και λαμβανομένου υπόψη 

στις αναλύσεις και του βάρους του μηχανήματος αλλά και για το πόσο επηρεάζονται αυτές 

από το εύρος του διαμορφωμένου κενού μεταξύ ασπίδας μηχανήματος και εκσκαφής. 

 

 

Διάγραμμα 8.7 Προφίλ κατακόρυφων εδαφικών μετακινήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της 
σήραγγας για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών 
και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το μηχάνημα εκσκαφής σε 
απόσταση 30m από το μέτωπο της εκσκαφής της σήραγγας σε σχέση με την οριζόντια απόσταση 
από το κέντρο της σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 

Αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων 

Κεφάλαιο 8 

Κεφάλαιο 7 

Κεφάλαιο 6ο 

Διπλωματική Εργασία Φοιτήτριας Ραχμάνη Ανθής 

Στο διάγραμμα 8.7 γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των κατακόρυφων εδαφικών 

μετακινήσεων για τις τρεις αναλύσεις με διαφορετικό εύρος προσομοιωμένου κενού 

μεταξύ ασπίδας μηχανήματος και εκσκαφής κατά το εγκάρσιο επίπεδο της εκσκαφής. Είναι 

φανερό ότι όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος του κενού τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

καθίζηση που προκύπτει. Τα προφίλ των καθιζήσεων ακολουθούν την ίδια κατανομή και η 

μέγιστη τιμή του μεγέθους και για τις τρεις αναλύσεις προκύπτει στον κατακόρυφο άξονα 

της σήραγγας. Σχετικά με τα αποτελέσματα, για μηδενικό κενό προκύπτει καθίζηση της 

τάξης των 6 χιλιοστών. Όταν το κενό διαμορφώνεται στα 2 εκατοστά η καθίζηση προκύπτει 

1.5 εκατοστό και όταν αυτό τριπλασιάζεται η τιμή της καθίζησης επίσης σχεδόν 

τριπλασιάζεται και ξεπερνά τα 4 εκατοστά. 

Στο διάγραμμα 8.8 παρουσιάζεται η σύγκριση του μεγέθους κατά τη διαμήκη έννοια. Και 

από αυτό το διάγραμμα προκύπτει πως όσο μεγαλύτερο είναι το διαμορφωμένο κενό τόσο 

μεγαλύτερη καθίζηση επί της εδαφικής επιφάνειας προκύπτει. Τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων για αυτό το μέγεθος έχουν μια σταθερή τιμή για το μεγαλύτερο μήκος της 

εκσκαφής με εξαίρεση τα πρώτα 10 μέτρα της εκσκαφής και τα 10 μέτρα κοντά στο μέτωπο 

της εκσκαφής που παρουσιάζουν κάποια απόκλιση τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα 

στα πρώτα 10 μέτρα της εκσκαφής δε λαμβάνονται υπόψη καθώς επηρεάζονται από τις 

συνοριακές συνθήκες και δε θεωρούνται ρεαλιστικά. Επίσης στα 10 μέτρα κοντά στο 

μέτωπο της εκσκαφής τα μεγέθη των καθιζήσεων προκύπτουν μικρότερα. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι εκεί είναι τοποθετημένη η ασπίδα του μηχανήματος κατά την ανάλυση με 

συνέπεια να παρεμποδίζεται η μετακίνηση του εδαφικού υλικού και να προκύπτει αυτή η 

απόκλιση στα αποτελέσματα. 

 

Διάγραμμα 8.8 Κατακόρυφες εδαφικές μετακινήσεις κατά τον διαμήκη άξονα της σήραγγας για 
τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με 
κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την 
απόσταση από το μέτωπο της εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας 
(D=8m,H/D=1.5) 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 

Διάγραμμα 8.9 Μεταβολή όγκου εδαφικού υλικού σε σχέση με το εκσκαπτόμενο υλικό της 
σήραγγας για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών 
και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση 
με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας 
(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο διάγραμμα 8.9 προκύπτει η σύγκριση για το μέγεθος της μεταβολής του όγκου του 

εδαφικού υλικού που καθιζάνει στην επιφάνεια συναρτήσει του όγκου του εκσκαπτόμενου 

υλικού. Το μέγεθος αυτό επηρεάζεται από τις προκύπτουσες καθιζήσεις με συνέπεια να 

είναι μεγαλύτερο για αναλύσεις με προκύπτουσες μεγαλύτερες καθιζήσεις. Συνεπώς όσο 

μεγαλύτερο είναι το ουραίο κενό, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατακόρυφη εδαφική 

μετακίνηση και τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του μεγέθους.   

Για μηδενικό διαμορφωμένο κενό προκύπτει τιμή του μεγέθους της τάξης του 0.1%. Όταν 

το κενό διαμορφωθεί στα 2 εκατοστά το μέγεθος αυξάνεται στο 0.4% και όταν αυτό 

τριπλασιαστεί και διαμορφωθεί στα 6 εκατοστά προκύπτει ποσοστό της τάξης του 1.2%. Οι 

τιμές του μεγέθους αυτού ακολουθούν ακριβώς τη κατανομή των τιμών του μεγέθους των 

εδαφικών καθιζήσεων καθώς τα δύο μεγέθη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Αποκλίσεις του 

μεγέθους παρατηρούνται στα πρώτα μετρά της εκσκαφής λόγω επιρροής από τις 

συνοριακές συνθήκες που επικρατούν και στα 10 μέτρα κοντά στο μέτωπο όπου είναι 

τοποθετημένο το μηχάνημα στην προσομοίωση και προκύπτουν αποκλίσεις στα 

αποτελέσματα που αφορούν τις εδαφικές μετακινήσεις καθώς παρεμποδίζεται η ελεύθερη 

μετακίνηση του περιβάλλοντος εδάφους. 
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Αποτελέσματα αναλύσεων προσομοίωσης μηχανοποιημένης όρυξης 

Αποτελέσματα Αναλύσεων Με Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής 
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Διάγραμμα 8.10 Σημείο καμπής προφίλ καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο για τρεις 
αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 
6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την απόσταση 
από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα 8.10 παρουσιάζεται η θέση του σημείου καμπής του προφίλ των 

καθιζήσεων κατά το εγκάρσιο επίπεδο της σήραγγας για διάφορες θέσεις σε σχέση με το 

μέτωπο της εκσκαφής για τις τρεις αναλύσεις που εξετάζουμε. Όπως έχει αναφερθεί και 

στα προηγούμενα κεφάλαια, γενικά το μέγεθος αυτό δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις. Για κενό 

με εύρος μηδενικό και εύρος 2 εκατοστών το σημείο καμπής προκύπτει σε απόσταση 7 

μέτρων εκατέρωθεν του κέντρου της σήραγγας. Όταν το κενό αυξηθεί στα 6 εκατοστά η 

θέση του σημείου καμπής μεταβάλλεται στα 5 μέτρα εκατέρωθεν του κέντρου της 

σήραγγας. Αποκλίσεις των τιμών έχουμε στα πρώτα 10 μέτρα της εκσκαφής όπου 

επηρεάζονται από τις συνοριακές συνθήκες. Επίσης μικρές αποκλίσεις έχουμε και στα 

πρώτα μέτρα κοντέ στο μέτωπο της εκσκαφής όπου τοποθετείται η ασπίδα του 

μηχανήματος. Το σημείο καμπής θα είχε κάποια σπουδαία μεταβολή αν είχαμε αλλαγή του 

βάθους της εκσκαφής ή της γωνίας τριβής του περιβάλλοντος γεωυλικού. Ωστόσο 

προκύπτει πως το εύρος του κενού επηρεάζει τη θέση του σημείου καμπής περισσότερο 

από κάθε άλλη μεταβολή άλλης παραμέτρου. 
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Διάγραμμα 8.11 Ακτινικές μετατοπίσεις για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με μηδενικό εύρος κενού, η 
δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες προσομοιώνοντας  και το 
μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την απόσταση από το μέτωπο εκσκαφής ανηγμένη ως προς την 
ακτίνα της σήραγγας(D=8m,H/D=1.5) 

 

Η ακτινική μετατόπιση για τις τρεις αναλύσεις όπως προκύπτει κατά μήκος της σήραγγας 

φαίνεται στο διάγραμμα 8.11. Και αυτό το μέγεθος ακολουθεί τη κλασσική κατανομή των 

μεγεθών των μετακινήσεων που έχουν ήδη συγκριθεί. Συγκεκριμένα όσο μικρότερο είναι το 

εύρος του ουραίου κενού τόσο μικρότερη είναι και η ακτινική μετατόπιση που προκύπτει. 

Για μηδενικό κενό η ακτινική μετατόπιση προκύπτει 5 χιλιοστά, για εύρος κενού 2 εκατοστά 

η μετατόπιση διπλασιάζεται και ξεπερνά το 1 εκατοστό και όταν το κενό προσομοιωθεί με 

τριπλάσιο εύρος δηλαδή 6 εκατοστά, τότε η ακτινική μετατόπιση επίσης τριπλασιάζεται και 

ξεπερνά τα 3 εκατοστά. 

Οι τιμές ακολουθούν μια σταθερή κατανομή και για τις τρεις αναλύσεις. Στα 10 μέτρα κοντά 

στο μέτωπο η τιμή της μετατόπισης μειώνεται απότομα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

όλες οι μετακινήσεις κοντά στο μέτωπο παρεμποδίζονται λόγω της προσομοίωσης του 

μηχανήματος και της τοποθέτησης του κοντά στο μέτωπο. Τα πρώτα 10 μέτρα της 

εκσκαφής παρουσιάζουν πάλι αποκλίσεις στα αποτελέσματα καθώς επηρεάζονται από τις 

συνοριακές συνθήκες.  
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Διάγραμμα 8.12 Εξώθηση εδάφους στο μέτωπο της εκσκαφής για τρεις αναλύσεις, η πρώτη με 
μηδενικό εύρος κενού, η δεύτερη με κενό 2 εκατοστών και η τρίτη με κενό 6 εκατοστών και όλες 
προσομοιώνοντας  και το μηχάνημα εκσκαφής σε σχέση με την απόσταση από το κέντρο της 
σήραγγας (D=8m,H/D=1.5) 

 

Στο τελευταίο διάγραμμα 8.12 παρουσιάζεται το μέγεθος της εξώθησης του εδαφικού 

υλικού στο μέτωπο της εκσκαφής για τις τρεις αναλύσεις και γίνεται η σύγκριση του 

μεγέθους. Η μέγιστη τιμή της μετακίνησης για τις τρεις αναλύσεις κυμαίνεται από 5.5-7.5 

χιλιοστά. Και εδώ παρατηρούμε ότι όσο μικρότερο είναι το ουραίο κενό τόσο μικρότερη 

προκύπτει η εξώθηση του υλικού στο μέτωπο της εκσκαφής. Συγκεκριμένα για μηδενικό 

κενό προκύπτει εξώθηση 5.5 χιλιοστών, για κενό 2 εκατοστών η εξώθηση προκύπτει 6.4 

χιλιοστά και τέλος όταν το κενό έχει εύρος 6 εκατοστά η εξώθηση φτάνει τα 7.5 χιλιοστά. 

Ακόμα παρατηρούμε ότι η θέση που προκύπτει η μέγιστη εξώθηση για τη κάθε ανάλυση 

είναι ίδια ανεξάρτητη του εύρους του κενού και ουσιαστικά δε μεταβάλλεται και προκύπτει 

1.5 μέτρα κάτω από το κέντρο της σήραγγας. Επίσης όπως αναφέραμε και προηγουμένως 

το μηχάνημα τοποθετείται έκκεντρα στην εκσκαφή και ακουμπά στο δάπεδο αυτής και το 

κενό διαμορφώνεται στη στέψη της. Στη στέψη λοιπόν προκύπτει θετική μετατόπιση με 

φορά δηλαδή ομόρροπη της φοράς της εκσκαφής που είναι μεγαλύτερη όταν το κενό είναι 

μεγαλύτερο. 
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 –Συμπεράσματα Κεφάλαιο 9
 

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας όπως άλλωστε φανερώνει και ο τίτλος της, ήταν η 

διερεύνηση των εδαφικών μετακινήσεων σε αβαθείς σήραγγες, από ποιους παράγοντες 

κυρίως αυτές επηρεάζονται, να πραγματοποιηθεί συσχέτιση των διαφόρων παραμέτρων 

και τέλος να γίνει μια σύγκριση για δύο διαφορετικά αριθμητικά μοντέλα που στη δεύτερη 

περίπτωση γίνεται μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση μιας πλήρως μηχανοποιημένης 

εκσκαφής. Στο παρόν κεφαλαίο λοιπόν συνοψίζονται περιληπτικά όλα τα παραπάνω 

συμπεράσματα. 

Αρχικά θα παρατεθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις 48 αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για τη διερεύνηση των μετακινήσεων και την επιρροή αυτών από το 

δείκτη ευστάθειας μετώπου, το μέτρο ελαστικότητας και τη πίεση υποστήριξης επί του 

μετώπου εκσκαφής. 

 

 Ο εδαφικές μετακινήσεις επηρεάζονται άμεσα από το μέγεθος της πίεσης υποστήριξης 

του μετώπου. Είναι η παράμετρος από αυτές που διερευνήθηκαν που επηρεάζουν 

περισσότερο τις εδαφικές μετακινήσεις. Οι κατακόρυφες μετακινήσεις ακολουθούν 

σταθερή κατανομή για κάθε ανάλυση για το μεγαλύτερο μήκος της εκσκαφής. Από τη 

σύγκριση που έγινε μεταξύ δύο αναλύσεων με διαφορετικές πιέσεις υποστήριξης του 

μετώπου προκύπτει ότι όταν η πίεση υποστήριξης πενταπλασιάζεται οι καθιζήσεις 

υποδεκαπλασιάζονται. 

 Σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τον άξονα y, μέσω της σύγκρισης των δύο αναλύσεων 

με διαφορετικές ασκούμενες πιέσεις επί του μετώπου, όταν η πίεση επί του μετώπου 

πενταπλασιάζεται η εξώθηση του μετώπου υποτριπλασιάζεται και η θέση της μέγιστης 

τιμής αλλάζει σε σχέση με το κέντρο της εκσκαφής. Η μέγιστη τιμή της εξώθησης 

προκύπτει στον κεντρικό άξονα της εκσκαφής. Σε περίπτωση μικρής πίεσης 

υποστήριξης η εξώθηση είναι μεγαλύτερη και το σημείο εμφάνισης της μέγιστης 

εξώθησης βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από τον άξονα της σήραγγας. 

 Το μέγεθος του VL επηρεάζεται από την υποστήριξη μετώπου ωστόσο επειδή υπάρχουν 

διάφορα προβλήματα με το καταστατικό μοντέλο, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

για καλά υλικά και για μεγάλες πιέσεις υποστήριξης είναι μη ρεαλιστικά. Σχετικά τώρα 

με το σημείο καμπής, μπορούμε να πούμε ότι είναι το μέγεθος που επηρεάζεται 

λιγότερο από όλα και στις διάφορες συγκρίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είτε για 

διαφορετική υποστήριξη είτε για διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας αυτό δεν 

επηρεάζεται και ακολουθεί μια σταθερή κατανομή. Το σημείο καμπής είναι μέγεθος 

που επηρεάζεται μόνο από τη γωνία τριβής και από το βάθος της εκσκαφής. 

 Η ακτινική μετατόπιση είναι ένα μέγεθος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επηρεάζεται από τη 

διαφορετική πίεση υποστήριξης επί του μετώπου και μειώνεται καθώς ασκείται 

μεγαλύτερη πίεσης το μέτωπο. Για πίεση της τάξης του 10%επί του Ρο η ακτινική 

μετατόπιση προκύπτει 16 εκατοστά και όταν αυτή γίνει 5πλάσια η μετατόπιση 

μειώνεται κατά 3 φορές και φτάνει τα 6 εκατοστά. 
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 Στην μηχανοποιημένη όρυξη σηράγγων το ΤΒΜ καλείται να αποκόψει μία επιφάνεια 

εδάφους Αο, η οποία αντιστοιχεί στην ονομαστική επιφάνεια της κεφαλής κοπής. Αυτή 

η επιφάνεια σε ένα αδιατάρακτο πεδίο θα αντιστοιχούσε σε ένα βάρος εκσκαπτόμενου 

υλικού ανά μέτρου μήκους Wαρχ=Αο*γsoil. Ωστόσο λόγω προσυγκλίσεων (Uradial) 

μπροστά από το μέτωπο της εκσκαφής παρόλο που η ονομαστική επιφάνεια κοπής του 

μηχανήματος μένει σταθερή, το μηχάνημα θα σκάψει μια «μεγαλύτερη» επιφάνεια-σε 

όρους αδιατάραχτου γεωυλικού- και συνεπώς και μεγαλύτερο όγκο εκσκαπτόμενου 

υλικού ανα μέτρο μήκους Wτελ=π(Ro+Uradial)^2*γsoil. Ωστόσο οι αναλύσεις έδειξαν 

ότι ακόμα και σε ανυποστήρικτο μέτωπο εκσκαφής που είναι μη ρεαλιστικό για 

μηχανοποιημένη όρυξη, η ποσοστιαία αύξηση του εκσκαπτόμενου υλικού είναι της 

τάξης του 1%, ενώ για ρεαλιστικότερες πιέσεις μετώπου το ποσοστό άυξησης δεν 

ξεπερνά το 0.2- 0.3%. 

 Στη συνέχεια για τα ίδια μεγέθη έγινε μια σύγκριση για διαφορετικά μέτρα 

ελαστικότητας. Τα δύο μέτρα ελαστικότητας που χρησιμοποιήθηκαν είχαν διπλάσια 

τιμή το ένα από το άλλο. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι οι μετακινήσεις όλες για διπλάσιο 

μέτρο ελαστικότητας σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν. Συνεπώς τα μεγέθη αυτά, οι 

εδαφικές μετακινήσεις και το μέτρο ελαστικότητας είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. 

 Η τρίτη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε ήταν μεταξύ αναλύσεων με διαφορετική 

συνοχή και γωνία τριβής. Επειδή οι διαφορές των παραμέτρων ήταν πολύ μικρές δεν 

μπορούμε να εξάγουμε ακριβή συμπεράσματα. Ωστόσο προέκυψε πως το μέγεθος τις 

γωνίας τριβής επηρεάζει περισσότερο τις εδαφικές μετακινήσεις από αυτό της συνοχής 

καθώς για μεγαλύτερη γωνία τριβής αλλά μικρότερη συνοχή οι μετακινήσεις 

μειώνονταν και όχι αυξάνονταν. 
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Στη συνέχεια για τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, μέσω συντελεστών συσχέτισης 

των παραμέτρων έγινε μια συσχέτιση των αναλύσεων και προέκυψαν τα παρακάτω 

διαγράμματα με τις αντίστοιχες κατανομές των μεγεθών. Ο πρώτος δείκτης που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Np που αποτέλεσε δείκτη συσχέτισης της πίεσης στο μέτωπο για 

τις διάφορες αναλύσεις για συντελεστή ευστάθειας μετώπου ΛF=1.00 και ΛF=0.84. 

 

  

 

Εικόνα 9.1 Xαρακτηριστική τιμή συντελεστή Νp για ΛF=1.00 

 

Από τα παραπάνω ενδεικτικά διαγράμματα προκύπτει δείκτης ευστάθειας Νp=3.2 για 

αναλύσεις με συντελεστή ευστάθειας μετώπου ΛF=1.00[30]. Ο συντελεστής ευστάθειας 

μετώπου ΛF προέκυψε παράμετρος που επηρεάζει πλήρως τις καθιζήσεις και για μικρότερη 

τιμή αυτού ΛF=0.84 που φανερώνει αστάθεια στο μέτωπο εκσκαφής[30] προκύπτει 

χαρακτηριστική τιμή Νp=4.00 όπως φανερώνει η εικόνα 9.2. 
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Εικόνα 9.2 Χαρακτηριστική τιμή Νp για ΛF=0.84 

 

Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ένας συντελεστής συσχέτισης τόσο της πίεσης υποστήριξης 

που ασκείται στο μέτωπο και του συντελεστή ευστάθειας ΛF. Ο συσχετισμός των μεγεθών 

που προέκυψε χαρακτηρίζεται πολύ καλός με χαρακτηριστική τιμή συντελεστή Νp^ΛF=3.2. 

Η τιμή αυτή προκύπτει από τα διαγράμματα στην εικόνα 9.3. Έπειτα για να 

κανονικοποιηθούν όλα τα παραμετρικά μεγέθη διαμορφώθηκε ένας τελικός συντελεστή 

συσχέτισης ευστάθειας μετώπου που περιελάμβανε τόσο τα μεγέθη ΛF και πίεση 

υποστήριξης στο μέτωπο FP αλλά επιπλέον και το μέτρο ελαστικότητας Ε. Η συσχέτιση των 

εδαφικών μετακινήσεων σε σχέση με το συντελεστή ευστάθειας χαρακτηρίζεται επίσης 

καλή και όπως φαίνεται και από την εικόνα 9.4 χαρακτηριστική τιμή αυτού θεωρείται 

[(Ρο/Ε)^-0.15]*[Νp^ΛF]=6.5. Να σημειωθεί τέλος ότι οι συσχετίσεις των μεγεθών 

χαρακτηρίζονται πολύ καλές. 
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Εικόνα 9.3 Χαρακτηριστική τιμή συντελεστή συσχέτισης Νp^ΛF 

  

 

Εικόνα 9.4 Χαρακτηριστική τιμή συντελεστή συσχέτισης [(Ρο/Ε)^-0.15]*[ Νp^ΛF] 
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Διερεύνηση Των Καθιζήσεων Σε Αβαθείς Σήραγγες Με Συμβατική 

Και Μηχανοποιημένη Μέθοδο Εκσκαφής Σε Αστικό Περιβάλλον 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε επίσης μια νέα προσέγγιση αριθμητικού 

μοντέλου προσομοίωσης σήραγγας που δεν ακλουθούσε τη συμβατική προσέγγιση που 

ακολουθούσαν οι ως τώρα αναλύσεις. Στο νέο αυτό αριθμητικό μοντέλο έγινε και η 

προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία του μηχανήματος της εκσκαφής καθώς επίσης 

προσομοιώθηκε και το ουραίο κενό μεταξύ εκσκαφής και ασπίδας καθώς επίσης και το 

grouting που πληρώνεται αυτό. Μέσα από τη νέα αυτή προσέγγιση εξήχθησαν 

συμπεράσματα σχετικά με το πόσο επηρεάζονται οι εδαφικές μετακινήσεις όταν λάβουμε 

υπόψη και το βάρος του μηχανήματος στην ανάλυση καθώς επίσης και πόσο επηρεάζει το 

διαμορφωμένο εύρος του ουραίου κενού. 

 Στις αναλύσεις όπου λαμβάνεται υπόψη και το βάρος του μηχανήματος τα 

αποτελέσματα των κατακόρυφων μετακινήσεων χαρακτηρίζονται πιο ρεαλιστικά καθώς 

δεν παρουσιάζονται ανιζήσεις στην επιφάνεια όπως προκύπτει στη συμβατική 

ανάλυση.  

 Σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τον άξονα y, δεν επηρεάζονται από τη προσομοίωση 

του μηχανήματος και οι αποκλίσεις είναι πολύ μικρές. Διαφορές έχουμε στο μέγεθος 

της πλαστικής ζώνης που όταν έχω τη συμβατική προσομοίωση αυτή είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη ενώ όταν λαμβάνω υπόψη και το μηχάνημα διαμορφώνεται πλαστική ζώνη 

γύρω από τη σήραγγα λόγω του κενού (διεπιφάνεια). 

 Το σημείο καμπής διαφοροποιείται επίσης κατά 2 μέτρα όταν λαμβάνουμε υπόψη και 

το βάρος του μηχανήματος και επίσης σχετικά με την ακτινική μετατόπιση δεν έχουμε 

κάποια σημαντική επιρροή της διαφορετικής προσέγγισης του μοντέλου εκσκαφής. 

 Σημαντική επιρροή στα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετικά με τις εδαφικές 

μετακινήσεις σε αβαθείς σήραγγας έχει το εύρος του κενού μεταξύ ασπίδας και 

εκσκαφής. Τα μεγέθη είναι ανάλογα καθώς όσο αυξάνεται το εύρος του κενού τόσο 

αυξάνεται αναλογικά και το μέγεθος των μετακινήσεων κατά των άξονα z και των 

ακτινικών μετακινήσεων. 

 Σχετικά με την εξώθηση του μετώπου εκσκαφής η επιρροή είναι μικρότερη και 

αυξανομένου του εύρους του κενού μειώνεται αλλά με μικρές διαφορές. 

 Επίσης σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τον άξονα y δηλαδή τον άξονα της σήραγγας 

παρατηρήθηκε πως η μέγιστη τιμή αυτών δεν βρίσκεται στο μέτωπο της εκσκαφής 

όπως συμβαίνει στις συμβατικές αναλύσεις αλλά στις παρειές της σήραγγας. 

 Ακόμη τονίζεται ότι και στη περίπτωση της νέας προσέγγισης του αριθμητικού 

μοντέλου έχουμε επιρροή των αποτελεσμάτων στα πρώτα μέτρα της εκσκαφής από τις 

συνοριακές συνθήκες που επικρατούν. Επίσης διαφοροποίηση στα αποτελέσματα κατά 

μήκος της εκσκαφής έχουμε και στα μέτρα κοντά στο μέτωπο αυτής καθώς εκεί είναι 

τοποθετημένη στη προσομοίωση η ασπίδα του μηχανήματος που παρεμποδίζει την 

εδαφική μετακίνηση και προφανώς επηρεάζει τα εξαγόμενα αποτελέσματα. 
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