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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρουσίαση λύσης κλειστής µορφής για το πρόβληµα της κατανοµής της
πλαστικής ζώνης και των τάσεων περιµετρικά µιάς κυκλικής σήραγγας σε ελαστικό πλήρως
πλαστικό ηµίχωρο, σε διπολικό σύστηµα συντεταγµένων, καθώς και η εφαρµογή της λύσης σε
πρακτικά παραδείγµατα, αποτελούν τον κύριο στόχο της παρούσας εργασίας. Θεωρώντας
οµοιόµορφο φορτίο επιφανείας, το σύνολο του ηµιχώρου βρίσκεται υπό θλιπτική τάση, ενώ µέσω
της εσωτερικής πίεσης υποστήριξης της σήραγγας ελέγχεται η µορφή και το εύρος της πλαστικής
ζώνης. Η πλαστική συµπεριφορά του ηµιχώρου περιγράφεται από το κριτήριο αστοχίας MohrCoulomb και το έδαφος θεωρείται οµοιογενές και ισότροπο µε λόγο τάσεων Κο ίσο µε τη µονάδα.
ABSTRACT : The presentation of the closed-form solution for the problem of the plastic zone and
stress distribution around a circular tunnel in an elastic-plastic half space, derived using bipolar
coordinates, as well as its implementation in practical examples is the main scope of this paper. By
assuming a uniformly applied surface loading, the whole semi-infinite space is under uniform
pressure, while the plastic zone formation around the circular tunnel is controlled by the applied
internal support pressure. The plastic behavior of the half space is described by the Mohr-Coulomb
yield criterion and the soil is assumed to be homogeneous and isotropic with earth pressure
coefficient Ko equal to unity.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ελάχιστες αναλυτικές λύσεις για προβλήµατα
σηράγγων έχουν δηµοσιευθεί και όλες
αφορούν στην κατανοµή των τάσεων
περιµετρικά κυκλικής σήραγγας, η οποία
διανοίγεται σε άπειρο χώρο ή σε ηµίχωρο
(Mindlin, 1939; Muir Wood, 1975; Pender,
1980; Verruijt & Booker, 1996; Verruijt, 1998;
Strack, 2002). Το πρόβληµα κατανοµής της
πλαστικής
ζώνης
περιµετρικά
κυκλικής
σήραγγας, έχει εξετασθεί από αρκετούς
συγγραφείς αλλά µόνο για την περίπτωση του
άπειρου χώρου (Bray, 1967a, 1967b;
Kachanov, 1971; Detournay & John, 1988),
ήτοι για σήραγγα που διανοίγεται σε µεγάλο
βάθος. Ωστόσο, για την κατανοµή των

πλαστικών τάσεων και της πλαστικής ζώνης
περιµετρικά κυκλικής σήραγγας σε ηµίχωρο,
που φέρει οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο
στην επιφάνεια (άνω όριο ηµιχώρου), δεν έχει
µέχρι σήµερα υπολογισθεί λύση κλειστής
µορφής.
Η παρουσίαση λύσης κλειστής µορφής για
το θεµελιώδες πρόβληµα κατανοµής της
πλαστικής ζώνης και των τάσεων σε ελαστικό
πλήρως πλαστικό ηµίχωρο, λόγω της
διάνοιξης κυκλικής σήραγγας, σε οµοιογενές
και ισότροπο έδαφος µε Κο=1.0, αποτελεί
στόχο της παρούσας εργασίας (Massinas &
Sakellariou, 2009). Η παρούσα καινοτοµική
αναλυτική λύση, έχει ιδιαίτερα πρακτική
σηµασία διότι επιτρέπει την αποτελεσµατική
και γρήγορη εκτίµηση της συµπεριφοράς
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αβαθούς σήραγγας, δεδοµένου ότι υπάρχει
δυνατότητα
γρήγορου
και
ακριβούς
υπολογισµού της πλαστικής ζώνης και των
τάσεων στην περίµετρο της εκσκαφής. Με την
εφαρµογή της αναλυτικής λύσης παρέχεται η
δυνατότητα στο µελετητή για εύκολη και
γρήγορη διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας
εναλλακτικών µέτρων υποστήριξης.
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
2.1 ∆ιατύπωση του προβλήµατος
Η µαθηµατική διατύπωση και επίλυση του
προβλήµατος πραγµατοποιείται για συνθήκες
επίπεδης παραµόρφωσης σε χώρο άνω
φραγµένο, ήτοι σε ηµίχωρο. Η σήραγγα
λαµβάνεται υπόψη ως κυκλική µε ακτίνα rι και
µε το κέντρο της να βρίσκεται σε βάθος dι από
τη φυσική επιφάνεια. Το άνω σύνορο του
ηµίχωρου, το οποίο αποτελεί και το φυσικό
όριο του εδάφους, οριοθετείται από τον άξονα
x (y=0) του ορθογώνιου συστήµατος
συντεταγµένων, µε τον κατακόρυφο άξονα y να
αποτελεί
και
άξονα
συµµετρίας
του
προβλήµατος (βλ. Σχ.1).

εσωτερική πίεση Pi ίση µε Po. Σε επόµενο
στάδιο όπου εκκινεί η εκσκαφή της σήραγγας,
η εσωτερική πίεση αποµειώνεται από την
αρχική της τιµή προκαλώντας ελαστική
ανακατανοµή των τάσεων στο έδαφος
περιµετρικά της σήραγγας. Στην περίπτωση
που η πίεση υποστήριξης λαµβάνει µια κρίσιµη
τιµή Pcr, η οποία καθορίζεται από την ποιότητα
του εδάφους (συνοχή και γωνία τριβής), εκκινεί
το φαινόµενο της πλαστικοποίησης. Με
περαιτέρω µείωση της πίεσης, η πλαστική
ανακατανοµή των τάσεων έχει ως αποτέλεσµα
την ανάπτυξη πλαστικής ζώνης περιµετρικά
της
σήραγγας
και
τη
δηµιουργία
ελαστοπλαστικού συνόρου.
2.2 ∆ιπολικό σύστηµα συντεταγµένων
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνοριακές συνθήκες
του προβλήµατος, επιλέχθηκε κατάλληλο
καµπυλόγραµµο σύστηµα συντεταγµένων
(α,β).
Η
επίλυση
του
προβλήµατος
πραγµατοποιήθηκε σε διπολικό σύστηµα
συντεταγµένων
µέσω
της
σύµµορφης
απεικόνησης

x + iy = iκ coth

α +i β

(1)

2

όπου i = −1 , κ = απόσταση του πόλου από
την αρχή των αξόνων.

Σχήµα 1. Γεωµετρία προβλήµατος (Massinas
& Sakellariou, 2009).
Figure 1. Geometry of the problem (Massinas
& Sakellariou, 2009).
Στο
οριζόντιο
σύνορο
επιβάλλεται
οµοιόµορφο εξωτερικό φορτίο Po προκειµένου
ο ηµίχωρος να περιέλθει υπό οµοιόµορφη
θλιπτική τάση. Ως εκ τούτου οι κατακόρυφες
τάσεις ισούνται µε τις οριζόντιες και ο λόγος Ko
θεωρείται ίσος µε τη µονάδα. Με βάση τα
ανωτέρω προκύπτει ότι η επίλυση του
προβλήµατος της αβαθούς σήραγγας σε
ηµίχωρο πραγµατοποιείται στην παρούσα
φάση µε την παραδοχή έλλειψης δράσης της
βαρύτητας.
Αρχικά, πριν από τη διάνοιξη της σήραγγας,
όπου ο ηµίχωρος βρίσκεται υπό οµοιόµορφη
θλιπτική τάση, στην περίµετρό της ασκείται

Το
διπολικό
σύστηµα
συντεταγµένων
υιοθετήθηκε αρχικά από τον G. B. Jeffery
(1921), ο οποίος παρουσίασε τις γενικές
εξισώσεις της θεωρίας ελαστικότητας στο εν
λόγω σύστηµα συντεταγµένων, για την
περίπτωση έλλειψης βαρύτητας. Επιλύοντας
την εξίσωση (1) ως προς x, y προκύπτει

x=

κ sin β
cosh α − cos β

(2a)

y=

κ sinh α
,
cosh α − cos β

(2b)

Η
γενική
µορφή
του
συστήµατος
συντεταγµένων παρουσιάζεται στο Σχ. 2. Αν οι
δυο πόλοι του συστηµατος είναι O1 και O2 µε
συντεταγµένες (0,κ) και (0,-κ) αντίστοιχα και M
οποιοδήποτε σηµείο στο επίπεδο µε
αποστάσεις (O1M), (O2M) µήκους l1, l2, που
σχηµατίζουν γωνίες θ2, θ1 µε τον άξονα x, τότε
α=log(l2/ l1) και β= θ1- θ2.
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Οι καµπύλες α=const αποτελούν οµάδα
οµοαξονικών κύκλων που έχουν τους πόλους
O1, O2 ως σηµεία περιορισµού. Για θετικές
τιµές του α οι κύκλοι βρίσκονται κάτωθεν του x
άξονα (κατά τη διεύθυνση του θετικού άξονα
y). Τα κέντρα των κύκλων βρίσκονται κατά
µήκος του y άξονα σε απόσταση d=κcothα και
µε ακτίνα r=κcschα. Ο ακραίος κύκλος α=0
σχηµατίζει τον x άξονα. Αυτός και ο κύκλος
(θετικό)
περιγράφουν
τα
α=αi=const
γεωµετρικά σύνορα του προβλήµατος.


∂2
(cosh α − cos β ) 2
∂α


∂
κσ β = − sinh α
−
∂α


∂
− sin β ∂β + cos β


κτ αβ = −(cosh α − cos β )

όπου J =


−

 χ 
 
 J 




∂2
∂α∂β

χ
 
J

(3b)

(3c)

κ
cosh α − cos β

2.3 ∆ιαδικασία επίλυσης

Σχήµα 2. Γενική αρχή διπολικού συστήµατος
συντεταγµένων (Massinas & Sakellariou,
2009).
Figure 2. Principle of bipolar coordinate system
(Massinas & Sakellariou, 2009).
Οι καµπύλες β=const είναι κυκλικά τόξα
διερχόµενα από τους πόλους που τέµνουν
κάθετα την πρώτη οµάδα κύκλων. β είναι η
γωνία που σχηµατίζουν ο ακτίνες l1 και l2. Στο
δεξιό τµήµα του άξονα y το β λαµβάνει
αρνητικές τιµές, ενώ στο αριστερό τµήµα
θετικές. Για β=0 σχηµατίζεται ο άξονας y εκτός
από τµήµα (O1O2) όπου β = ±π . Στο άπειρο
α=0, β=0 και στους πόλους O2, O1, α = −∞
και +∞ αντίστοιχα.
Οι ακόλουθες συνιστώσες των τάσεων σε
διπολικές συντεταγµένες παρουσιάστηκαν από
τον Jeffery (1921)

∂2
(cosh α − cos β ) 2
∂β


∂
κσ α = − sinh α
−
∂α

∂

− sin β ∂β + cosh α



−

  χ 
 
 J 




(3a)

Ας θεωρήσουµε την περίπτωση όπου η
εσωτερική πίεση µειώνεται από την αρχική της
τιµή Po στην τιµή Pi (Pcr<Pi<Po), προκαλώντας
ελαστική ανακατανοµή των τάσεων στην
περίµετρο της εκσκαφής. Για τον υπολογισµό
των εν λόγω ελαστικών τάσεων λήφθηκε
υπόψη ή ακόλουθη τασική συνάρτηση, η
οποία είχε παρουσιαστεί από τον Jeffery
(1921)

χ
J

= Boα (cosh α − cos β ) +

(4)

+ ( A1 cosh 2α + B1 + C1 sinh 2α ) cos β

Υπολογίζοντας τις σα και σβ σύµφωνα µε τις
εξισώσεις (3a) & (3b) και εφαρµόζοντας τις
συνοριακές συσνθήκες του προβήµατος, σα=Pi για α=αi, σα=-Po για α=0 και ταβ=0 και στα
δύο σύνορα, υπολογίζονται οι σταθερές Bo, A1,
C1, B1. ∆ιαφορίζοντας την εξ. (4) σύµφωνα µε
τις (3) υπολογίζονται τελικά οι ελαστικές τάσεις
(Massinas & Sakellariou, 2009).
Με περαιτέρω µείωση της εσωτερικής
πίεσης σε µια κρίσιµη τιµή Pcr, εκκινεί το
φαινόµενο
της
πλαστικοποίησης
στη
περίµετρο της σήραγας (α=αι) και ως εκ τούτου
ικανοποιείται το κριτήριο αστοχίας MohrCoulomb
λσα-σβ=Y

(5)

όπου λ=(1+sinφ)/(1-sinφ), Y=2ccosφ/(1-sinφ)
και c,φ είναι η συνοχή και η γωνία τριβής του
εδαφους αντίστοιχα. Χρησιµοποιώντας τις
ελαστικές τάσεις µε το κριτήριο αστοχίας,
υπολογίζεται η κρίσιµη τιµή της εσωτερικής
πίεσης (Massinas & Sakellariou, 2009)
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Pcr

=

1− λ

2κ 2
2(κ 2 + ri 2 sin 2 β ) + κ 2 (λ − 1)

 (κ 2 + ri 2 sin 2 β ) Y 
⋅  Po
− 
2
κ2



(6)

οπου ri η ακτίνα της σήραγγας.
Με περαιτέρω µείωση της εσωτερικής
πίεσης Pi<Pcr, αναπτύσσεται πλαστική ζώνη
περιµετρικά της σήραγγας και σχηµατίζεται
ελαστοπλαστικό σύνορο (αc). Θεωρώντας ότι
οι τροχιές των κυρίων τάσεων, εντός της
πλαστικής ζώνης, ακολουθούν το διπολικό
σύστηµα συντεταγµένων (Grigoriev, 1968),
προκύπτει ότι η διατµητική τάση ταβ εντός της
πλαστικής ζώνης είναι µηδέν και ως εκ τούτου
παραµένει σε ισχύ η εξίσωση (5). Με βάση την
αρχή ισορροπίας των δυνάµεων, η οποία
περιγράφεται από τη διαφορική εξίσωση
ισορροπίας, εντός της πλαστικής ζώνης και
του κριτηρίου αστοχίας Mohr-Coulomb,
υπολογίζονται οι κύριες ορθές πλαστικές
τάσεις (Massinas & Sakellariou, 2009)

σ α pl =

Y
− ( λ −1)
+ A ( cosh α − cos β )
λ −1

(7a)

σ β pl =

Y
− ( λ −1)
+ λ A ( cosh α − cos β )
λ −1

(7b)

Για τον υπολογισµό της σταθεράς Α
χρησιµοποιήθηκε η συνέχεια των τάσεων στο
ελαστοπλαστικό σύνορο
σαel,c = σαpl,c = -Pc

 rc di − ri cos β 
 ⋅
 =
 ri d c − rc cos β 
 2 M o + κ 2 (λ − 1)  ⋅ [Y + Pi (λ − 1) ]
=
2M o [Y + Po (λ − 1)]

όπου Mo=κ2+r2csin2β. Με εφαρµογή της
εξίσωσης (10) υπολογίζεται η µορφή και το
εύρος της πλαστικής ζώνης.
2.4 Επιβεβαίωση αναλυτικής λύσης (solution
validation)
Με εφαρµογή του προγράµµατος πεπερασµένων διαφορών FLAC διενεργήθηκαν οι
αναλύσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1,
για συνθήκες επίπεδης παραµόρφωσης. Τα
αποτελέσµατα των εν λόγω αναλύσεων
συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα εξαγώµενα από
την χρήση της αναλυτικής λύσης και όπως
είναι εµφανές, η αναλυτικώς υπολογισθείσα
πλαστική ζώνη συµπίπτει σχεδόν εξ’
ολοκλήρου µε
τα αποτελέσµατα των
υπολογιστικών αναλύσεων (βλ. Σχ. 3).
Πίνακας 1.
Παράµετροι
υπολογισµών
(Massinas & Sakellariou, 2009)
Table 1.
Calculation
parameters
(Massinas & Sakellariou, 2009)
c,
Po,
Pi,
,
m
d
,
m
kPa
r
Α/Α
i
i
kPa
kPa
φ, ο
SMC1

5

10

250

50

SMC2

5

10

250

30

(8)

όπου Pc είναι η κρίσηµη τιµή της πίεσης στο
σύνορο που περιορίζει περαιτέρω ανάπτυξη
της πλαστικής ζώνης και είναι της ίδιας µορφής
µε της εξίσωσης (6), αντικαθιστώντας την ri µε
την ακτίνα rc της πλαστικής ζώνης.
Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (7a) & (8),
υπολογίζεται η σταθερά Α και ακολούθως οι
κύριες ορθές πλαστικές τάσεις (Massinas &
Sakellariou, 2009). Τέλος εφαρµόζοντας την
σαpl,

σ α pl =

Y
Y   r dc − rc cos β 

−  Pc +
 ⋅

λ −1 
λ − 1   rc d − r cos β 

(10)

60
25
35
21

λ −1

(9)

στη περίµετρο της σήραγγας, προκύπτει η
σχέση που συνδέει την εσωτερική πίεση
υποστήριξης και την ακτίνα της πλαστικής
ζώνης (Massinas & Sakellariou, 2009)

Σχήµα 3. Αποτελέσµατα αναλύσεων (Massinas
& Sakellariou, 2009).
Figure 3. Analysis results (Massinas &
Sakellariou, 2009).
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3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ∆ΙΑΝΟΙΞΗ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΩΘΕΝ ΓΕΦΥΡΑΣ
3.1 Περιγραφή προβλήµατος – Γεωτεχνικές
συνθήκες
Ας θεωρήσουµε ότι µια νέα γραµµή του
ΜΕΤΡΟ αποτελούµενη από µονή σήραγγα
διαµέτρου
10
m,
προβλέπεται
να
κατασκευασθεί
στην
Αθήνα
και
σε
συγκεκριµένο τµήµα της χάραξης διέρχεται 10
m κάτω από µεσόβαθρο υφιστάµενης
γέφυρας. Η εν λόγω γέφυρα συνολικού µήκους
45 m, φέρει δύο ανοίγµατα µήκους 15 m και
πλάτους 10m έκαστο. Η θεµελίωσή της
επιτυγχάνεται µέσω δύο ακροβάθρων και ενός
µεσοβάθρου διαστάσεων σε κάτοψη 5 m Χ 10
m. Το φορτίο θεµελίωσης της εν λόγω γέφυρας
είναι Bw=300 kPa στο µεσόβαθρο και Ak=250
kPa σε κάθε ακρόβαθρο. Λαµβάνοντας υπόψη
τα φορτία της γέφυρας καθώς και ένα
οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο επιφανείας
50 kPa στα τµήµατα εκτός γέφυρας, για
λόγους ασφαλείας (όπως προβλέπουν οι
προδιαγραφές µελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
για αντίστοιχα έργα), προκύπτει η κατανοµή
των φορτίων του Σχήµατος 4.

Σχήµα 4. Κατανοµή φορτίων θεµελίωσης
γέφυρας.
Figure 4. Distribution of bridge’s foundation
load.
Η διάνοιξη της σήραγγας προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί µε µηχάνηµα εδαφικής
εξισορροπητικής πίεσης, ολοµέτωπης κοπής,
EPB-TBM. Η προσωρινή υποστήριξη της
εκσκαφής επιτυγχάνεται µε εφαρµογή πίεσης
στο µέτωπο και στην περίµετρο της εκσκαφής.
Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη πλαστικής

ζώνης και κατ’ επέκταση να περιοριστούν οι
επιφανειακές καθιζήσεις, το υλικό που
εκσκάπτεται από την κοπτική κεφαλή
υποστηρίζει το µέτωπο και την περίµετρο της
εκσκαφής µε τη δηµιουργία εδαφικού πολφού
υπό πίεση.
Το έδαφος εκσκάπτεται µε τη βοήθεια των
κοπτικών εργαλείων της κεφαλής και εν
συνεχεία πιέζεται προς το θάλαµο εκσκαφής
µέσω ανοιγµάτων, τα οποία βρίσκονται και
αυτά επί της κοπτικής κεφαλής. Υφίσταται
ανάµειξη του εκσκαφθέντος υλικού µε το ήδη
υπάρχον στο θάλαµο εκσκαφής. Η πίεση των
υδραυλικών κυλίνδρων µεταφέρεται µέσω του
τοιχώµατος διαχωρισµού στον εδαφικό πολφό,
ώστε να αποφευχθεί ατυχής είσοδος εδαφικού
υλικού από το µέτωπο της σήραγγας µέσα στο
θάλαµο. Όταν ο εδαφικός πολφός µέσα στο
θάλαµο εκσκαφής δεν µπορεί να συµπιεστεί
περαιτέρω, τότε επέρχεται η ισορροπία. Η
τρέχουσα πίεση στο µέτωπο της σήραγγας
αντιστοιχεί στην ώθηση ηρεµίας. Μια αύξηση
της πίεσης του εδαφικού πολφού οδηγεί σε
ανύψωση του εδάφους µπροστά από την
ασπίδα. Αντίστοιχα, µείωση της πίεσης οδηγεί
σε ανάπτυξη καθιζήσεων. Κατά τη διάρκεια
εκσκαφής µε δεδοµένη ταχύτητα, η πίεση του
εδαφικού πολφού ελέγχεται αλλάζοντας την
ταχύτητα περιστροφής του κοχλία µεταφοράς.
Όταν το υλικό εκσκαφής εκφορτώνεται µε
υψηλότερο ρυθµό τότε η πίεση πέφτει. Το
αντίστροφο συµβαίνει όταν ο ρυθµός
εκφόρτωσης µειώνεται. Σκοπός είναι να
διατηρείται η πίεση του εδαφικού πολφού σε
σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια εκσκαφής.
Η πίεση στο θάλαµο εκσκαφής πρέπει να
αντισταθµίζει την εδαφική πίεση ώστε να µην
αναπτύσσονται καθιζήσεις και ανεξέλεγκτη ροή
υλικού.
Η εκσκαφή της σήραγγας προβλέπεται να
πραγµατοποιηθεί εντός µαύρου αργιλικού
Αθηναϊκού
σχιστόλιθου
µε
ενστρώσεις
µεταψαµµίτη-µεταϊλυόλιθου µε γεωτεχνική
συµπεριφορά µε µεικτά χαρακτηριστικά
εδάφους-βράχου (mixed rock-like & soil-like)
και χαρακτηριστικά εδάφους (soil-like). Οι
γεωτεχνικές παράµετροι σχεδιασµού του
σχηµατισµού είναι: γ=23 kN/m3, συνοχή c που
κυµαίνεται από 20 έως 100 kPa (αναλόγως της
γεωτεχνικής συµπεριφοράς του σχηµατισµού)
και γωνία τριβής φ=35ο.
Λαµβάνοντας
υπόψη
τα
ανωτέρω,
διενεργήθηκαν
κατάλληλες
παραµετρικές
αναλύσεις µε εφαρµογή της παρούσας
αναλυτικής λύσης, για να υπολογιστεί η
καταρχήν
απαιτούµενη
µέση
πίεση
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υποστήριξης του µηχανήµατος ολοµέτωπης
κοπής EPB-TBM κατά τη διέλευσή του
κάτωθεν
της
υφιστάµενης
γέφυρας,
προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο το
εύρος της πλαστικής ζώνης µε αποτελέσµα και
τον περιορισµό των επιφανειακών καθιζήσεων.
3.2 Παρουσίαση αναλύσεων - Παραδοχές
Στις αναλύσεις που διενεργήθηκαν το αρχικό
εντατικό πεδίο (αρχικές τάσεις), στο βάθος της
σήραγγας (λόγω βαρύτητας), λήφθηκε υπόψη
ως οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο στην
επιφάνεια του ηµίχωρου. Εποµένως για βάθος
κέντρου σήραγγας 15 m από την επιφάνεια,
λήφθηκε υπόψη οµοιόµορφα κατανεµηµένο
φορτίο G ίσο µε γ*15 m=345 kPa. Στις
αναλύσεις που διενεργήθηκαν λήφθηκε υπόψη
συντελεστής ουδετέρων ωθήσεων Κο ίσος µε
τη µονάδα.
∆ιερευνήθηκαν συνολικά τρεις περιπτώσεις
φόρτισης προκειµένου να εξεταστεί το µέγεθος
επιρροής της γέφυρας στον υπολογισµό της
απαιτούµενης µέσης πίεσης υποστήριξης. Οι
εν
λόγω
περιπτώσεις
αναλύσεων
παρουσιάζονται ακολούθως.

3η Περίπτωση:
Εξετάστηκε η δυσµενέστερη περίπτωση
επιρροής της γέφυρας, λαµβάνοντας υπόψη το
φορτίο του µεσόβαθρου Bw=300 kPa
οµοιόµορφα κατανεµηµένο στο άνω όριο του
ηµιχώρου. Εποµένως
Po=300 kPa+345 kPa=645 kPa.
∆ιενεργήθηκαν συνολικά δύο αναλύσεις Β1 &
Β2, για τις ακραίες τιµές της συνοχής c (=100 &
20 kPa) του Αθηναϊκού σχιστόλιθου.
3.3 Αποτελέσµατα αναλυτικών αναλύσεων
Χρησιµοποιώντας τη σχέση (10), τέσσερις
διαφορετικές καµπύλες κατασκευάστηκαν (για
κάθε ανάλυση) οι οποίες δίδουν το εύρος της
πλαστικής ζώνης, σε τέσσερα χαρακτηριστικά
σηµεία της σήραγγας (στη στέψη του θόλου,
45ο από τη στέψη, στις παρειές και στον
ανάστροφο πυθµένα), για διάφορες τιµές της
µέσης πίεσης υποστήριξης.
Για την πρώτη περίπτωση αναλύσεων
ελεύθερου πεδίου (G1 & G2), το εύρος της
πλαστικής
ζώνης
υπολογίστηκε
και
παρουσιάζεται στα σχετικά διαγράµµατα του
Σχήµατος 5.

1η Περίπτωση:
∆ιενεργήθηκαν δύο αναλύσεις G1 & G2, για τις
ακραίες τιµές της συνοχής c (=100 & 20 kPa)
του Αθηναϊκού σχιστόλιθου. Στις εν λόγω
αναλύσεις ελεύθερου πεδίου (Greenfield),
λήφθηκε υπόψη µόνο το ιδίο βάρος του
εδάφους λόγω της βαρύτητας. Εποµένως
Po=345 kPa.
2η Περίπτωση:
Εξετάστηκε η περίπτωση επιρροής της
γέφυρας. Υπολογίστηκε το ισοδύναµο φορτίο
λόγω της γέφυρας και των 50 kPa (µε βάση τις
προδιαγραφές µελετών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ)
σύµφωνα µε τη σχέση:

Ak ⋅ 5m ⋅ 2 + Bw ⋅ 5m + 50kPa ⋅ 30m
45m
(11)
= 125kPa

Fequiv =

Το εν λόγω φορτίο µαζί µε το ιδίο βάρος του
εδάφους (λόγω της βαρύτητας) εφαρµόστηκε
στην επιφάνεια του ηµιχώρου. Εποµένως
Po=125 kPa+345 kPa=470 kPa.
∆ιενεργήθηκαν συνολικά δύο αναλύσεις Ε1 &
Ε2, για τις ακραίες τιµές της συνοχής c (=100 &
20 kPa) του Αθηναϊκού σχιστόλιθου.

Σχήµα 5. Εύρος πλαστικής ζώνης για
αναλύσεις G1 & G2.
Figure 5. Plastic zone width for analyses G1 &
G2.
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Όπως προκύπτει από το διάγραµµα του Σχ.
5, στην περίπτωση διέλευσης του ΕPB-TBM
εκτός της περιοχής επιρροής των βάθρων
γέφυρας, για τη δυσµενέστερη περίπτωση του
Αθηναϊκού σχιστολίθου µε χαρακτηριστικά
εδάφους (soil-like) και για µέση πίεση
υποστήριξης της τάξεως των 0.8 bar, το
υπολογισθέν εύρος της πλαστικής ζώνης δεν
υπερβαίνει το 1 m. Στην περίπτωση που ο
Αθηναϊκός σχιστόλιθος εµφανίζεται µε µεικτά
χαρακτηριστικά εδάφους-βράχου (c=100 kPa),
το εύρος της πλαστικής ζώνης υπολογίζεται
µικρότερο του 0.5 m, για µέση πίεση
υποστήριξης που δεν υπερβαίνει το 0.5 bar.

πλαστικής ζώνης να κυµαίνεται εντός του
αποδεκτού εύρους 0.5~1.0m.

Σχήµα 7. Εύρος πλαστικής ζώνης για
αναλύσεις Β1 & Β2.
Figure 7. Plastic zone width for analyses Β1 &
Β2.

Σχήµα 6. Εύρος πλαστικής ζώνης για
αναλύσεις Ε1 & Ε2.
Figure 6. Plastic zone width for analyses Ε1 &
Ε2.
Για τις περιπτώσεις διέλευσης του EPBTBM κάτωθεν της γέφυρας, όπως ήταν
αναµενόµενο η απαιτούµενη µέση πίεση
υποστήριξης υπολογίζεται πολύ µεγαλύτερη.
Στη δεύτερη περίπτωση, όπου λήφθηκε
υπόψη το ισοδύναµο φορτίο Fequiv στις
αναλύσεις, η υπολογισθείσα µέση πίεση
υποστήριξης κυµαίνεται εντός του εύρους
0.7~1.1 bar για τις ακραίες τιµές της συνοχής c
του Αθηναϊκού σχιστόλιθου, όπως προκύπτει
από το διάγραµµα του Σχήµατος 6, µε
αποτέλεσµα το υπολογισθέν εύρος της

Στη δυσµενέστερη περίπτωση αναλύσεων
(Β1 & Β2), όπου λήφθηκε υπόψη το µέγιστο
φορτίο, του µεσόβαθρου της γέφυρας, η
απαιτούµενη
µέση
πίεση
υποστήριξης
υπολογίζεται από 1.4 bar έως 1.6 bar,
προκειµένου το εύρος της πλαστικής ζώνης να
κυµαίνεται εντός του αποδεκτού εύρους
0.5~1.0m (βλ. Σχ. 7).
3.4 Συµπεράσµατα
Η εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη
κυκλικής
σήραγγας
ΜΕΤΡΟ
κάτωθεν
υφιστάµενης γέφυρας, αποτελεί πρακτική
εφαρµογή
της
αναλυτικής
λύσης
και
εξετάστηκε στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των
αναλυτικών υπολογισµών η ύπαρξη της
γέφυρας
καθώς
και
τα
γεωτεχνικά
χαρακτηριστικά του Αθηναϊκού σχιστόλιθου
αποτελούν τις δύο παραµέτρους που
επηρεάζουν την κατασκευή της σήραγγας.
Τόσο το φορτίο της γέφυρας όσο και τα
χαρακτηριστικά του Αθηναϊκού σχιστόλιθου
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(µεικτά χαρακτηριστικά εδάφους-βράχου ή
χαρακτηριστικά εδάφους) καθορίζουν την
απαιτούµενη µέση πίεση υποστήριξης που
πρέπει να εφαρµοστεί από το µηχάνηµα
ολοµέτωπης κοπής EPB-TBM προκειµένου να
περιοριστεί το εύρος της πλαστικής ζώνης
περιµετρικά της εκσκαφής. Ως αποτέλεσµα,
περιορίζονται οι επιφανειακές καθιζήσεις και
εξασφαλίζεται η ευστάθεια της υπόγειας
εκσκαφής.
Υπό το φως των ανωτέρω αναλύσεων και
λαµβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά του
Αθηναϊκού σχιστόλιθου δεν είναι µονοσήµαντα
και βέβαια, αλλά είναι δυνατόν κατά τη
διάνοιξη να υπερτερεί η εδαφική φάση του
σχηµατισµού, προκύπτει ότι, η ασφαλής
διάνοιξη της σήραγγας κάτωθεν της γέφυρας,
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εφαρµογή
µέσης πίεσης υποστήριξης κυµαινόµενης εντός
του εύρους 1.0~1.5 bar.
Η ανωτέρω προταθείσα µέση πίεση
υποστήριξης αποτελεί µια αρχική εκτίµηση η
οποία υπολογίστηκε γρήγορα και εύκολα, µε
εφαρµογή της αναλυτικής λύσης της παρούσας
εργασίας και δίδει την πρώτη ένδειξη για το
εύρος διακύµανσης της εν λόγω πίεσης. Σε
επίπεδο οριστικής µελέτης, σε συνδυασµό µε
χρήση
κατάλληλων
προγραµµάτων
πεπερασµένων στοιχείων, όπου θα είναι
δυνατή η ακριβέστερη προσοµοίωση των
φορτίων της γέφυρας αλλά και πλέον
ρεαλιστική προσοµοίωση του εδάφους, µπορεί
να υπολογιστεί λεπτοµερέστερα η µέση πίεση
υποστήριξης.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί και προκύπτει
από τα ανωτέρω, η παρουσιαζόµενη λύση
κλειστής µορφής εκτός της επιστηµονικής της
αξίας (δεδοµένου ότι δίδει λύση σε ένα
δύσκολο θεωρητικό πρόβληµα), αποδεικνύεται
πολύ σηµαντικό πρακτικό «εργαλείο» για το
µηχανικό, ο οποίος γρήγορα και εύκολα
µπορεί µέσω παραµετρικών αναλύσεων να
διερευνήσει
την
επιρροή
γεωτεχνικών
παραµέτρων του εδάφους και να έχει µία
καταρχήν εκτίµηση για το εύρος τιµών της
πίεσης υποστήριξης που θα απαιτηθεί για την
προσωρινή υποστήριξη της εκάστοτε αβαθούς
σήραγγας, πριν τη διενέργεια λεπτοµερών και
σύνθετων αναλύσεων µε πεπερασµένα
στοιχεία.
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