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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων και σε ορισµένες περιπτώσεις, τοίχων
αντιστήριξης ως και η ευστάθεια πρανών βασίζεται στη χρήση εκτοξευοµένου σκυροδέµατος
µόνου ή σε συνδυασµό µε άλλα σύγχρονα µέσα υποστήριξης και ενίσχυσης όπως µεταλλικές ίνες,
πλέγµα οπλισµού, µεταλλικά πλαίσια, αγκύρια κ.λ.π.
Ιδιαίτερα η κατασκευή σηράγγων µε τη µέθοδο ΝΑΤΜ δηλαδή µε εκσκαφή και άµεση
υποστήριξη των πρανών της σήραγγας γίνεται µε κατάλληλο συνδυασµό των προαναφερθέντων
µέσων υποστήριξης.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ

Βασική εφαρµογή του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος γίνεται στα υπόγεια έργα. Ευρεία
εφαρµογή του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος γίνεται στις διανοιγόµενες σήραγγες στη χώρα µας,
κυρίως µε τη µέθοδο ΝΑΤΜ.
Η χρήση του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος αλλά και των λοιπών υλικών υποστήριξης τα
τελευταία έτη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου οι οργανοµετρήσεις συµπεριφοράς της βραχόµαζας
συναρτήσει του χρόνου, σε συνδυασµό µε την εµπειρία καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της
εξέλιξης των δυνάµεων στο πέριξ της εκσκαφής χώρο έως στην εξεύρεση της ισορροπίας του µε
αποτέλεσµα η βραχόµαζα από φορέας φορτίων να γίνεται φέρον στοιχείο.
Η ορθή και στον κατάλληλο χρόνο αλληλοδιαδοχή των µέσων υποστήριξης ανακατανέµει τις
τάσεις στην περίµετρο της εκσκαφής και δηµιουργεί φέρουσα κατασκευή µε συµµετοχή και της
περιβάλλουσας την σήραγγα βραχόµαζας.
Η άµεση και όσο το δυνατό ταχύτερη εφαρµογή του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος κατά την
διάνοιξη της σήραγγας έχει ως αποτέλεσµα την διατήρηση και ενίσχυση της αλληλοεµπλοκής των
βραχοτεµαχών, την αποτροπή της χαλάρωσης της βραχόµαζας και την αποφυγή ανάληψης
µεγαλύτερων φορτίων από το σύστηµα υποστήριξης.
Συγκεκριµένα η ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης της σήραγγας
περιλαµβάνει την ελαστοπλαστική µελέτη της συµπεριφοράς της βραχοµάζας που περιβάλλει την
σήραγγα κατά τις διαδοχικές φάσεις διάνοιξής της.
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Η πρόσφατη ανάπτυξη ισχυρών προγραµµάτων αριθµητικών αναλύσεων όπως FLAC και
PHASES είχε ως συνέπεια να αναλύεται η ελαστο-πλαστική εντατική κατάσταση της βραχοµάζας
πέριξ του εκσκαπτοµένου της σήραγγας χώρου κατά τις διάφορες φάσεις της εκσκαφής και
υποστήριξής της µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, αγκύρια και χαλύβδινα πλαίσια κατά τον σχεδιασµό
της σήραγγας.
Οι αναλύσεις διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης των διατοµών αυτών βασίζονται στα
αποτελέσµατα των γεωτεχνικών ερευνών που εκτελέστηκαν στην περιοχή των υπό µελέτη έργων,
στις εκτιµήσεις του πιθανού εύρους των τιµών των γεωτεχνικών παραµέτρων της βραχοµάζας που
περιβάλλει τη σήραγγα κατά µήκος της χάραξης ως και στις λοιπές γεωτεχνικές παραδοχές
φορτίσεων.
Επί παραδείγµατι η αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών της Κακιάς Σκάλας κατέταξε τις
κατά την διάνοιξη των σηράγγων αναµενόµενες κατηγορίες βραχοµάζας σύµφωνα µε τα
γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τους σε πέντε κατηγορίες: Α (RMR: 55-70), B (RMR : 40-54), Γ
(RMR: 30-39), ∆ (RMR : 20-29) και Ε (κορήµατα – έδαφος).
Η βραχοµάζα και τα αγκύρια θεωρούνται ότι έχουν ελαστοπλαστική συµπεριφορά και η
βραχοµάζα θεωρείται ότι ακολουθεί το κριτήριο Hoek – Brown στις κατηγορίες Α,Β,Γ,∆ και το
MOHR – COULOMB στην περίπτωση Ε (έδαφος).
Το υπολογιστικό πρόγραµµα PHASES υπολογίζει το εύρος της περιοχής γύρω από την
σήραγγα που έχει υποστεί πλαστικές παραµορφώσεις και υπολογίζει τις µετακινήσεις της
βραχοµάζας πέριξ του εκσκαπτοµένου χώρου καθώς και τα εντατικά µεγέθη (αξονικές δυνάµεις
και καµπτικές ροπές) στην προσωρινή επένδυση από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και πλαίσια
(πιθανόν) ως και τις αξονικές δυνάµεις στα αγκύρια.
Οι υπολογισµοί γίνονται σε κάθε φάση εκσκαφής και στις περιπτώσεις ύψους υπερκειµένων
γαιών που αναµένεται να συναντηθούν και καταλήγουν στις τυπικές διατοµές υποστήριξης ∆Σ1,
∆Σ2, ∆Σ3, ∆Σ4, ∆Σ-ΣΤΟΜΙΟΥ. Παρατηρούµε την αύξηση του πάχους του εκτοξευοµένου
σκυροδέµατος στις χαµηλότερες από γεωτεχνική άποψη ποιότητες βραχοµάζας και στην απαίτηση
για ισχυρότερα µέτρα υποστήριξης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1). Η ευστάθεια της διατοµής
και η επάρκεια των µέτρων υποστήριξης συνεκτιµάται από το µέγεθος των συγκλίσεων του
τοιχώµατος της διατοµής, του εύρους των ζωνών πλαστικοποίησης γύρω από την σήραγγα, της
αξονικής δύναµης των αγκυρίων και του αριθµού των αγκυρίων που πλαστικοποιούνται ως και της
αξονικής δύναµης των µέτρων προσωρινής επένδυσης από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και
χαλύβδινα πλαίσια.
Από στοιχεία σχεδιασµού των σηράγγων της Κακιάς Σκάλας παρατηρείται ανάλογα µε την
φάση εκσκαφής (Α’ ή Β’) η ποιότητα της βραχοµάζας και το ύψος υπερκειµένων της
διανοιγόµενης σήραγγας, η κατανοµή της αξονικής δύναµης στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και
βάσει της µέγιστης της τιµής µε εκλογή κατάλληλου πάχους ώστε η µέγιστη αναπτυσσόµενη
θλιπτική τάση να είναι µικρότερη από την αντοχή βb της χρησιµοποιούµενης ποιότητας
εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).
Σηµειώνεται ότι οι καµπτικές ροπές που αναπτύσσονται στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα είναι
πολύ µικρές. Τούτο οφείλεται στην ευκαµψία της µεµβράνης του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος
αλλά και στην βαθµιαία αύξηση του µέτρου ελαστικότητάς του σε σχέση µε τον ρυθµό προώθησης
του µετώπου της σήραγγας.
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∆υσµενείς γεωλογικές – γεωτεχνικές συνθήκες που αντιµετωπίζονται από
συνδυασµό εκτοξευοµένου σκυροδέµατος - πλαισίων – δοκίδων προπορείας κλπ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΑΧΟΣ t
ΕΚΤΟΞ.
ΣΚΥΡΟ∆.
10

ΤΥΠΙΚΗ
∆ΙΑΤΟΜΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆Σ-1

15

∆Σ-2

20

∆Σ-3α

20

∆Σ-3β

25

∆Σ-4α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΥΨΟΣ
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ

F
(ΜΝ/Μ)

βb
(MPα)

Α
Α
Β
Β
Γ
Γ
∆
∆

40
90
40
90
40
90
40
60
40
70
90
40
70
10
40
10
40

0.12
0.30
1.2
2.4
0.95
2.35
1.4
2.2
1.5
2.7
3.8
1.8
3.7
0.50
1.45
0.75
1.90

1,2
3.0
8.0
16
4.75
11.75
7.0
11
6.0
10.8
15.2
7.2
14.8
2.0
5,8
3.0
7,60

∆
25

∆Σ-4β

Ε

25

∆Σ-ΣΤΟΜΙΟΥ

∆

25

∆Σ-ΣΤΟΜΙΟΥ

Ε

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
70
60

RMR

50
40
30
20
10
0
0

5

10

15

20

Πάχος εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (cm)
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Μεταλλική εξέδρα χρησιµεύουσα ως δάπεδο εργασίας για την κατασκευή
φρεατοπασσάλων του πασσαλοτοίχου αντιστήριξης Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου
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Μετωπικός πασσαλότοιχος στο δυτικό στόµιο της σιδ/κής σήραγγας ΣΣ3 Κακιά Σκάλα

Πασσαλότοιχοι στο δυτικό στόµιο σιδ/κής σήραγγας ΣΣ3 Κακιά Σκάλα
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Οµοίως, σε πρανή µεγάλου ύψους στα στόµια των σηράγγων ή σε δηµιουργηµένα ορύγµατα
που επιβάλλονται από την χάραξη της οδοποιίας ή του επιχώµατος της σιδ/κής γραµµής και µε
σκοπό την ευστάθειά των, επιβάλλεται από την ανάλυση η διερεύνηση αστοχίας των στα επίπεδα
ασυνεχειών.
Η σύνθεση και εικόνα του σχηµατισµού που απαρτίζουν τη µάζα του πρανούς και οι
αναλύσεις αντιµετωπίζονται συνδυαστικά µε τη χρήση ικανού πάχους εκτοξευοµένου
σκυροδέµατος, κανάβου αγκυρίων ικανού µήκους για την διάτρηση, αντιστήριξη και
αλληλοσύνδεση των ογκολίθων που απαρτίζουν το πρανές, χαλύβδινου πλέγµατος µε ταυτόχρονη
κατασκευή τάφρων, αναβαθµίδων και αποστραγγιστικών οπών.
Ευρεία χρήση εκτοξευοµένου σκυροδέµατος γίνεται κατά την κατασκευή πασσαλοτοίχων
αντιστήριξης πρανών σε υπαίθρια προσωρινά έργα όπως επί παραδείγµατι στην περίπτωση που η
είσοδος ή έξοδος σιδ/κής σήραγγας στην περιοχή Ευταξία αλλά και στην Κακιά Σκάλα βρίσκεται
σε επαφή µε τη βάση πρανούς του αυτοκινητοδρόµου και η χάραξη της σιδ/κής γραµµής διέρχεται
ανισόπεδα και κάτω από την εθνική οδό µε χαµηλό ύψος υπερκειµένων. Στις περιπτώσεις αυτές
κατασκευάζονται πασσαλότοιχοι – πετάσµατα από τον συνδυασµό µικροπασσάλων ή
φρεατοπασσάλων , αγκυρίων και εκτοξευοµένου σκυροδέµατος τόσο για την αντιστήριξη των
πρανών της εθνικής οδού όσο και την ευστάθεια στο µέτωπο της σήραγγας πριν την εκσκαφή και
διάνοιξή της..
Άλλο σηµαντικό τµήµα τεχνικών έργων όπου χρησιµοποιείται το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα
είναι στα φρεάτια θεµελίωσης βάθρων γεφυρών.(σιδ/κές γέφυρες Κακιάς Σκάλας , σιδ/κή γέφυρα
Ισθµού)
Συγκεκριµένα η διαδικασία κατασκευής του µανδύα από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα του
φρέατος θεµελίωσης του βάθρου σε σιδ/κή γέφυρα της Κακιάς Σκάλας γίνεται ως εξής:
α)

∆ιάνοιξη οπών ανά ένα µέτρο επί της περιφέρειας διαµέτρου 6,25m.
Η συνολική διάνοιξη γίνεται σε βάθος 1,5 ή 2m περίπου κάτω από τον πυθµένα της
εκσκαφής που βρίσκεται σε βάθος 20 περίπου µέτρων.

β)

Τοποθέτηση σε κάθε οπή µιας σιδηροδοκού ΙΡΒ120 και πλήρωση της οπής µε άοπλο
σκυρόδεµα Β5.

γ)

Κατασκευή περιµετρικού επιφανειακού δακτυλίου από σκυρόδεµα Β25 πλάτους 0,80m
και πάχους 0,25m για δέσιµο των δοκών.

δ)

Εκσκαφή µε βήµα βάθους 2m, αποκάλυψη των σιδηροδοκών και στερέωση µε
συγκόλληση επί των δοκών δοµικού πλέγµατος Τ139.

ε)

Σκυροδέτηση του περιµετρικού µανδύα από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα Β25, ο οποίος
θα ενσωµατώσει τις σιδηροδοκούς.

στ)

Επανάληψη των φάσεων δ και ε µε βήµα εκσκαφής 2m εκτός των τελευταίων 2m, όπου
σκάβουµε µε βήµα 1m.

ζ)

Έπεται το σιδέρωµα και η σκυροδέτηση από έγχυτο σκυρόδεµα ανά φάσεις µε
συγκεκριµένο βήµα που έχει εξαχθεί από ειδική µελέτη από τη βάση του φρέατος
θεµελίωσης έως την επιφάνεια και µε προηγούµενο έλεγχο της διαφοράς θερµοκρασίας
που υπάρχει µέσα στο φρέαρ και στον περιβάλλοντα χώρο έξω από το φρέαρ.
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Φρέαρ θεµελίωσης βάθρου σιδ/κής γέφυρας ΣΓ5 Κακιά Σκάλα
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Ανατολικό στόµιο σιδ/κής σήραγγας ΣΣ3 Κακιά Σκάλα

Αντιστηριζόµενο πρανές µεταξύ ΣΓΥΤ και νέας Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εξέλιξη που έχει παρουσιάσει η τεχνολογία του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών κατέστησε αυτό βασικό µέσο υποστήριξης και αντιστήριξης και µε ευρείας
συνεχώς αναπτυσσόµενη χρήση στα µεγάλα τεχνικά έργα (σήραγγες, µεταλλεία, υδροηλεκτρικά
έργα, ευστάθεια πρανών) που κατασκευάζονται στην χώρα µας αλλά και πολύτιµο µέσο για
µελετητές και κατασκευαστές .

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στοιχεία από τη µελέτη και την κατασκευή των σιδ/κών έργων στα τµήµατα Ευταξία , Κακιά
Σκάλα και Ισθµός της νέας διπλής σιδ/κής Γραµµής υψηλών ταχυτήτων Αθηνών – Κορίνθου.

∆υτικό στόµιο σιδ/κής σήραγγας Ευταξία διερχόµενη ανισόπεδα και κάτω από τα µικρού
ύψους υπερκείµενα επιχώµατα της νέας Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου
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