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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η δίδυµη σήραγγα Κνηµίδος, αποτελεί το σηµαντικότερο τεχνικό έργο της
παράκαµψης του Αγίου Κωνσταντίνου (Ν.Φθιώτιδας) του ΠΑΘΕ, µε µήκος περί τα 2500 m, η
οποία διανοίχθηκε την περίοδο 2003-2006. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι γενικές
θεωρήσεις σχεδιασµού του έργου, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες υλοποίησής του, µια
σύνοψη της µεθόδου διάνοιξης και των µέτρων προσωρινής υποστήριξης και η υπολογιστική
προσέγγιση ελέγχου της επάρκειάς τους. Στην συνέχεια ανακεφαλαιώνεται η εµπειρία από την
διάνοιξη των σηράγγων παρουσιάζονται ενόργανες µετρήσεις της συµπεριφοράς τους κατά την
διάνοιξη και ελέγχονται αδρά οι αρχικές εκτιµήσεις σχεδιασµού µε ανάστροφες αναλύσεις.
ABSTRACT: The Knimis tunnel which is part of the Agios Konstandinos deviation of the PATHE
motorway, is a twin tube road tunnel 2500 m long, constructed during 2003-2006. In this
presentation, the main tunneling design objectives are described, the geologic and tectonic
environment is outlined, and the adopted tunnelling procedures and analytical approach to validate
them is presented. Consequently the experiences from the construction are briefed and the
monitoring data are described and discussed. Finally the initial calculation assumptions are
validated by back analyses.

1. ΓΕΝΙΚΑ
Η οδική σήραγγα Κνηµίδος αποτελεί µέρος της
παράκαµψης της πόλης του Αγίου Κωνσταντίνου του Α/∆ ΠΑΘΕ, έργο το οποίο κατάσκευάστηκε την περίοδο 2003-2006 στα
πλαίσια της αναβάθµισης του οδικού άξονα
Αθήνα-Λαµία σε σύγχρονο αυτοκινητόδροµο.
Η νέα χάραξη του ΠΑΘΕ στο τµήµα αυτό,
παρακάµπτει την στενή παραλιακή ζώνη Αγίου
Κωνσταντίνου-Καµένων Βούρλων και ακολουθεί µια ηµιορεινή όδευση η οποία περιλαµβάνει
την διάνοιξη δύο σηµαντικών σηράγγων: της
σήραγγας ∆ιχαλορέµατος (Αλεξανδρής κ.α.
2007) και της σήραγγας Κνηµίδος. Η δίδυµη
σήραγγα Κνηµίδος, µήκους 2500 m περίπου,
διασχίζει τον οµώνυµο ορεινό όγκο, ο οποίος
δοµείται από ασβεστολιθικούς και δολοµιτικούς

σχηµατισµούς Ιουρασικής ηλικίας. Στο παρόν
άρθρο παρουσιάζονται οι γενικές θεωρήσεις
γεωτεχνικού σχεδιασµού, καθώς και στοιχεία
από την κατασκευή των σηράγγων.
2. ∆ΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διατοµή χρήσης των σηράγγων έχει το
τυπικό ηµικυκλικό σχήµα δίιχνων οδικών
σηράγγων, µε ακτίνα εσωρραχίου στο θόλο
5.25 m, που εξυπηρετεί δύο λωρίδες
κυκλοφορίας πλάτους 3.75 m και πλευρικούς
πεζοδιαδρόµους πλάτους 1.00 m. Το ύψος του
οδικού περιτυπώµατος είναι 5.00 m και
υπάρχει επαρκής χώρος για ανεµιστήρες και
φωτιστικά σώµατα στο ανώτερο τµήµα της
διατοµής, η οποία παρουσιάζεται στο σχήµα 1.
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3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ KAI TEKTONIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχήµα 1. ∆ιατοµή Χρήσης Σήραγγας Κνηµίδας
Figure 1. Knimis Tunnel Standard Cross
Section.
Η αξονική απόσταση µεταξύ των δύο
κλάδων διατηρείται στο µεγαλύτερο τµήµα της
χάραξης των σηράγγων περίπου στα 30 m.
Ανά
350
m
περίπου
προβλέφθηκαν
διασυνδετήριες στοές οι οποίες εξυπηρετούν
την διαφυγή των χρηστών από τον ένα κλάδο
στον άλλο σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης
λόγω πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως µία από τις
διασυνδετήριες στοές, στο µέσον του υπόγειου
τµήµατος, εξυπηρετεί και την διέλευση
οχηµάτων έκτακτης ανάγκης. Ανά 800 περίπου
µέτρα διαµορφώθηκαν πλευρικές διευρύνσεις
των σηράγγων µήκους 50 m για την
δηµιουργία εσοχών στάθµευσης έκτακτης
ανάγκης.
Στο σχήµα 2 παρουσιάζεται η τυπική
διάταξη διαµόρφωσης των εσοχών στάθµευσης έκτακτης ανάγκης σε σχέση µε την
πλησιέστερη διασυνδετήρια στοά, µε την οποία
αποφεύγεται η διασταύρωση των στοών στην
θέση των διευρύνσεων της διατοµής.

Σχήµα 2 Εσοχές στάθµευσης έκτακτης ανάγκης και διασυνδετήρια στοά διαφυγής πεζών.
Figure 2. Parking bays and pedestrian cross
connecting (escape) gallery.

Το φυσικό ανάγλυφο σε όλη την παραλιακή
ζώνη Αγίου Κων/νου – Καµένων Βούρλων,
αλλά και νοτιότερα µέχρι την Αρκίτσα, είναι
έντονο και έχει διαµορφωθεί από την
πρόσφατη δράση κανονικών ρηγµάτων
διεύθυνσης ΝΑ-Β∆ έως Α-∆ που διαµορφώνουν την τεκτονική τάφρο του βόρειου
Ευβοϊκού. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται µια
σύνθετη στερεοφωτογραφία της περιοχής
διέλευσης της χάραξης, όπου σηµειώνεται το
ίχνος του ενεργού ρήγµατος Αρκίτσας–
Καµένων Βούρλων το οποίο διακρίνεται µε
σαφήνεια στο φυσικό ανάγλυφο. Το ρήγµα
τέµνει την χάραξη στην περιοχή του στοµίου
εισόδου της σήραγγας και η παρουσία του
στην γειτονία του έργου απαίτησε την λεπτοµερή θεώρηση της σεισµικής ασφάλειας και
αντισεισµικού σχεδιασµού του έργου από τα
πρώτα στάδια µελέτης και επηρέασε την τελική
επιλογή της χάραξης (Alexandris et al. 1998).

Σχήµα 3. Μορφοανάγλυφο της περιοχής της
σήραγγας και ίχνος του ενεργού ρήγµατος.
Figure 3. Morphology of the tunnel area and
active fault trace.
Το ενεργό ρήγµα διαχωρίζει τους
σχηµατισµούς του γεωλογικού υποβάθρου
που αναδύονται στο νότιο τµήµα της
παραλιακής ζώνης από τους πιο πρόσφατους
νεογενείς
(πλειοκαινικούς-πλειστοκαινικούς)
σχηµατισµούς της παραλιακής ζώνης που
καλύπτουν την περιοχή βόρεια του ρήγµατος,
µέχρι και την θάλασσα.
Το γεωλογικό υπόβαθρο µέσα στο οποίο
διανοίχθηκε η σήραγγα, αποτελείται από
ανθρακικούς σχηµατισµούς της πελαγονικής
ζώνης και σχηµατισµούς ενός επωθηµένου
συµπλέγµατος ηφαιστειοϊζηµατογενούς προ-
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έλευσης και οφιολιθικής-πηλιτικής σύστασης οι
οποίοι όµως δεν συναντώνται στην στάθµη
διέλευσης της σήραγγας παρά µόνο για
µερικές δεκάδες µέτρα στην περιοχή του
στοµίου εξόδου.
Οι ανθρακικοί σχηµατισµοί, που αποτελούν
και τον κύριο σχηµατισµό που διατρήθηκε,
αποτελούνται από ασβεστολίθους και δολοµίτες Ιουρασικής ηλικίας, που χαρακτηρίζονται
από ισχυρό κερµατισµό και διάρρηξη συνεπεία
των διαδοχικών φάσεων συµπίεσης και
εφελκυσµού που έχουν υποστεί. Στο σχήµα 4
παρουσιάζεται ένας απλοποιηµένος γεωλογικός-τεκτονικός χάρτης της περιοχής της
σήραγγας (Κράνης Χ. 1999), όπου διακρίνεται
η ανάπτυξη του ανθρακικού υποβάθρου, των
πιο πρόσφατων αποθέσεων στην παραλιακή
ζώνη και των ενεργών ρηγµάτων που
διαχωρίζουν τις ενότητες αυτές. Στο σχήµα 5
παρουσιάζεται η µηκοτοµή του ορεινού όγκου
που διασχίζει η σήραγγα όπου σηµειώνεται η
θέση του κύριου ρήγµατος στην περιοχή του
στοµίου εισόδου.

Στην περιοχή του στοµίου εισόδου όπου η
χάραξη διατέµνει το ενεργό ρήγµα, για το
οποίο εκτιµήθηκαν αναµενόµενες συνσεισµικές
µετακινήσεις 1.5-2.0 m για τον σεισµό
σχεδιασµού, εκτελέστηκαν ειδικές εργασίες
αποκάλυψης του καθρέπτη του ρήγµατος και
χαρτογραφησής του (βλ σχ. 6). Η ακριβής
γνώση της θέσης του ρήγµατος, επέτρεψε
στην φάση του σχεδιασµού του έργου την
αποφυγή του µε µετάθεση των στοµίων της
σήραγγας προς ανατολάς (βλ. σχήµα 7). Με
αυτό τον τρόπο περιορίστηκε δραστικά η
έκθεση του τεχνικού σε κίνδυνους πρόκλησης
βλαβών από συνσεισµικές διαρρήξεις. Στην
περίπτωση ενεργοποίησης του ρήγµατος
αναµένεται
να
προκληθούν
εύκολα
επισκευάσιµες βλάβες στο κατάστρωµα του
αυτοκινητοδρόµου και κάποια διατάραξη στα
πρανή του ορύγµατος που διαµορφώνονται
στην θέση αυτή. Αυτές οι βλάβες κρίνονται
αποδεκτές για ένα (σχετικά σπάνιο) σεισµικό
γεγονός.

1000 m

Σχήµα 4 Γεωλογικό περιβάλλον και κύριες τεκτονικές δοµές της ευρύτερης περιοχής διέλευσης του
αυτοκινητοδρόµου. ΡΖΑΚ (Ρηξιγενή Ζώνη Αγίου Κων/νου) και ΡΖΚΒ (Ρηξιγενή Ζώνη Καµένων
Βούρλων) (Κράνης Χ.1999)
Figure 4. Geological Formations and neotectonic structures of the project area. The tunnel location
is noted as well as the major Neotectonic zones ΡΖΑΚ and ΡΖΚΒ (Kranis H. 1999)
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Σχήµα 5 Γεωλογική µηκοτοµή της σήραγγας σηµειώνεται η θέση του κύριου ενεργού ρήγµατος.
Figure 5. Longitudinal section of the tunnel. The location of the main active fault is also noted.
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ένα κατακλαστικό ιστό, προϊόν διαδοχικών
τεκτονικών επεισοδίων και καταπονήσεων της
βραχοµάζας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ότι αυτή η κατακλαστική δοµή του υλικού
επαναλαµβάνεται σε όλες τις κλίµακες, από
την κλίµακα του µικροσκοπίου µέχρι την
κλίµακα της βραχοµάζας, όπως φαίνεται και
στις φωτογραφίες του σχήµατος 8.

Σχήµα 6. Η κατοπτρική επιφάνεια του ρήγµατος στην περιοχή του στοµίου εισόδου κατά τις
εργασίες χαρτογράφησής του.
Figure 6. The fault plane at the entrance portal
area, during the site investigation works.

Σχήµα 7. ∆ιαµόρφωση του στοµίου εισόδου
της σήραγγας πίσω από το ενεργό ρήγµα.
Figure 7. Location of the tunnel portal beyond
the active fault trace.

250µm

4. TEXNIKO-ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Με βάση τα στοιχεία της γεωτεχνικής
διερεύνησης του έργου, εκτιµήθηκε ότι κατά
µήκος της υπό διάνοιξη σήραγγας το
ασβεστολιθικό-δολοµιτικό πέτρωµα θα συναντάτο µε µια κυµαινόµενη ποιότητα. Κατά
θέσεις και ιδιαίτερα επιφανειακά, ο δολοµίτης
εµφανίζονταν σχετικά συµπαγής, ενώ σε µεγαλύτερα βάθη προοδευτικά πιο κερµατισµένος.
Κατά θέσεις και ιδιαίτερα στην γειτονία του
ρήγµατος του στοµίου εισόδου το πέτρωµα
εµφανίστηκε εντελώς κατακερµατισµένο και η
δειγµατοληψία των δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν συνίσταντο σε ασύνδετα θραύσµατα βράχου µεγέθους χαλικιών.
Για την καλύτερη κατανόηση της σύστασης
και της µικροδοµής του υλικού έγιναν
πετρογραφικές αναλύσεις στο υλικό µε εξέταση
λεπτών τοµών στο πολωτικό µικροσκόπιο.
‘Ολα τα δείγµατα που εξετάστηκαν στο
µικροσκόπιο διαπιστώθηκε ότι διακρίνονται για
µια χαρακτηριστική λατυποποιηµένη υφή και

Σχήµα 8. Πυρήνες γεωτρήσεως (άνω) και
λεπτή τοµή σε πολωτικό µικροσκόπιο (κάτω).
∆ιακρίνεται η επανάληψη του κατακλαστικού
ιστού των δειγµάτων σε όλες τις κλίµακες δηλ.
µέτρου, εκατοστού χιλιοστού και µικρού.
Figure 8. Photographs of borehole cores
(upper images) and a thin section microphotography in polarized light (lower picture).
The brecciated structure of the rock sample is
observed in a wide range of scales (meter,
centimeter, millimetre and micron).
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Η κατακλαστική µικροδοµή του πετρώµατος
επηρέασε σηµαντικά τις εργαστηριακές δοκιµές
µονοαξονικής θλίψης που έγιναν σε δοκίµια
ø76-ø82mm, αποµειώνοντας δραστικά την
αντοχή του «άρρηκτου» βράχου που αποτελεί
την βάση για την εκτίµηση παραµέτρων
αντοχής και παραµορφωσιµότητας της βραχοµάζας, µε την µέθοδο των Hoek et al. (2002).
Οι µετρήσεις κυµάνθηκαν από 2÷40 MPa και
µια τιµή περί τα 20 MPa κρίθηκε, µε βάση την
στατιστική κατανοµή των µετρήσεων, ότι αποτελεί την αντιπροσωπευτική τιµή της αντοχής.
5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Κατά τον σχεδιασµό προβλέφθηκε η διάνοιξη
της σήραγγας µε διατρήµατα και ανατινάξεις
(drill and blast) και η προσωρινή υποστήριξη
της µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και αγκυρώσεις. ∆ιακρίθηκαν µια σειρά κατηγοριών
βραχοµάζας µε βάση το RMR και σχεδιάστηκαν ανάλογα µέτρα προσωρινής υποστήριξης για καθεµία από αυτές. Στις καλύτερες
κατηγορίες βραχοµάζας δεν προβλέφθηκαν
µέτρα προϋποστήριξης στην περιοχή του
µετώπου και το βήµα προχώρησης ορίστηκε

A’ Φάση εκσκαφής

σε 1.50-3.00 m, ενώ στις πτωχότερες κατηγορίες βραχοµάζας, που αντιστοιχούν σε πιο
εύθρυπτο και ασταθές πέτρωµα, το βήµα
προχώρησης µειώθηκε και προβλέφθηκε η
τοποθέτηση ράβδων προαγκύρωσης ή ακόµα
και δοκών προπορείας για τις δυσµενέστερες
συνθήκες. Κατά την κατασκευή, δοκοί προπορείας εφαρµόσθηκαν κυρίως στην περιοχή
του στοµίου εισόδου απ' όπου διέρχεται η
ρηξιγενής ζώνη, καθώς και στην περιοχή του
στοµίου εξόδου όπου συναντήθηκε το
οφιολιθικό - πηλιτικό σύµπλεγµα.
Το πάχος της προσωρινής επένδυσης για
κάθε κατηγορία υποστήριξης, κλιµακώθηκε
ανάλογα γεωστατικό πεδίο, που συναρτάται µε
το ύψος των υπερκειµένων. Με βάση αναλύσεις συνεχούς µέσου, που έγιναν µε το λογισµικό FLAC, ποσοτικοποιήθηκε η εξάρτηση
της έντασης της προσωρινής επένδυσης από
τις επικρατούσες τάσεις και έγινε η διαστασιολόγηση της. Στο σχήµα 9 παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία διάνοιξης και τα µέτρα
προσωρινής υποστήριξης που εφαρµόζονται
στην επικρατέστερη κατηγορία (κατ. ΙΙΙ, RMR
40÷60).

Β’ Φάση εκσκαφής

Σχήµα 9. Φάσεις διάνοιξης και µέτρα προσωρινής υποστήριξης (κατηγορία ΙΙΙ - RMR = 40÷60)
Figure 9. Tunneling procedure and primary support measures (rock mass class III - RMR = 40÷60)
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6. ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
Η διάνοιξη της δίδυµης σήραγγας έγινε σχεδόν
εξολοκλήρου από το στόµιο εισόδου, λόγω
προβληµάτων έγκαιρης πρόσβασης στην
περιοχή του στοµίου εξόδου και την αδυναµία
διάθεσης των υλικών εκσκαφής στην περιοχή
αυτή χωρίς όχληση της κυκλοφορίας του
υφιστάµενου οδικού άξονα. Η προσβολή από
το ένα µέτωπο µόνον, επέβαλε την επιτάχυνση
της διάνοιξης µε βελτιστοποίηση του κύκλου
εργασιών, και χρήση παραγωγικού µηχανικού
εξοπλισµού. Το µεγάλο µήκος της σήραγγας
και η σχετική οµοιογένεια των συνθηκών
διάνοιξης, επέτρεψαν την επίτευξη σηµαντικά
υψηλών ρυθµών προχώρησης. Η µέση εβδοµαδιαία προχώρηση έφθασε τα 40 m και η
µέγιστη εβδοµαδιαία τα 84 m. Όπου οι
γεωτεχνικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές και οι
συνθήκες αυτοευστάθειας του πετρώµατος το
επέτρεπαν, αυξήθηκε το βήµα προχώρησης
στο µέγιστο δυνατόν για την επίτευξη της
παραπάνω παραγωγικότητας.
Με την πρόοδο του έργου κατέστη εφικτό
να αναπτυχθούν κατά µήκος του κάθε κλάδου
περισσότερα από ένα µέτωπα εργασίας,
δηλαδή ταυτόχρονη εκσκαφή άνω ηµιδιατοµής,
εκσκαφή βαθµίδας, σκυροδέτησης θεµελίων
µόνιµης επένδυσης, σκυροδέτηση θόλου µόνιµης επένδυσης στον ίδιο κλάδο. Οι διασυνδετήριες στοές αξιοποιήθηκαν για την εξασφάλιση οδών πρόσβασης στα µέτωπα εκσκαφής
και αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής,
χωρίς να παρακωλύονται οι εργασίες, όπως
φαίνεται στο σκαρίφηµα του σχήµατος 10.

Η ποιότητα της βραχοµάζας ήταν γενικά
καλή (ίσως καλύτερη από το αναµενόµενο) και
η συµπεριφορά της κατά την διάνοιξη
ικανοποιητική. Στο µεγαλύτερο µήκος της
διάνοιξης (75% του µήκους) εφαρµόστηκαν
µέτρα κατηγορίας ΙΙΙ (RMR 40-60) ενώ σε
µικρότερα
µήκη
συναντήθηκε
πιο
κερµατισµένη βραχοµάζα (RMR 30-40) που
υποστηρίχθηκε µε µέτρα κατηγορίας IV. Η
παρουσία υπογείων υδάτων ήταν πολύ
περιορισµένη, κάτι που διευκόλυνε σηµαντικά
τις εργασίες διάνοιξης. Μόνο τοπικά εκδηλώθηκε στάγδην ροή και σηµειώθηκαν κάποιες
εποχιακές εισροές από κατεισδύοντα ύδατα.
Λόγω της δολοµιτικής φύσης των υλικών δεν
συναντήθηκαν καρστικά κενά ή σπηλαιώσεις.
Στην φωτογραφία του σχήµατος 11 παρουσιάζεται µια τυπική εικόνα του πετρώµατος στο
µέτωπο κατά την διάνοιξη.

Σχήµα 11. Η βραχοµάζα στο µέτωπο της σήραγγας κατά την διάνοιξη.
Figure 11. The rock mass at tunnel face.
7. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Σχήµα 10 Σταδιακή ανάπτυξη µετώπων εργασίας και οδοί αποκοµιδής υλικών εκσκαφής.
Figure 10 Sequential developments of multiple
work faces and mucking paths.

Η συµπεριφορά του ανοίγµατος κατά την
διάνοιξη ελέγχονταν συστηµατικά µε την
τοπογραφική
παρακολούθηση
οπτικών
στόχων που τοποθετούνταν στα τοιχώµατα
του ανοίγµατος κατά το δυνατόν εγγύς του
µετώπου. Οι τιµές των µετρούµενων µικροµετακινήσεων ήταν σχεδόν στο σύνολο του
µήκους διάνοιξης ελεγχόµενες και µικρότερες
των δύο εκατοστών. Ένα παράδειγµα µετρήσεων συγκλίσεων από την προώθηση του
µετώπου της άνω ηµιδιατοµής παρουσιάζεται
στο Σχήµα 12.
Η µέγιστη τιµή της σύγκλισης εµφανίζει µια
εξάρτηση µε την τιµή του υπερκειµένου όπως
φαίνεται και στο Σχήµα 13 όπου παρουσιάζονται οι µέγιστες τιµές των µετρηµένων
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µικροµετακινήσεων της επένδυσης συναρτήσει
τού ύψους υπερκειµένων, για διάνοιξη σε
κατηγορία βραχοµάζας ΙΙΙ (RMR = 40÷60).
Η εξέλιξη των συγκλίσεων µε την προώθηση του µετώπου ακολουθεί ικανοποιητικά
την εµπειρική καµπύλη των Chern et al. (1998)
όπως φαίνεται και στο σχήµα 14. Οι µετρήσεις
έχουν διορθωθεί ώστε να ληφθούν υπ΄ όψιν οι
εκδηλωθείσες µετακινήσεις πριν την πρώτη
µέτρηση των στόχων, που εκτιµήθηκαν µε
βάση την ίδια σχέση του Chern, σε 35%-45%
της συνολικής.
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Σχήµα 12. Τυπικό διάγραµµα συγκλίσεων
(Σταθµός TR 21-Χ.Θ. 0+942-∆εξιός.Kλάδος)
Figure 12. Typical convergence measurements
(Station TR 21 Ch. 0+942 RT)
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Σχήµα 13. Εξάρτηση της µέγιστης σύγκλισης
µε το βάθος διάνοιξης (Κατηγορία βραχοµ. ΙΙΙ)
Figure 13. Correlation of max. tunnel convergence with overburden (rock mass class III)

8. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Για την τεκµηρίωση της επάρκειας των µέτρων
προσωρινής υποστήριξης, αναφορικά µε την
δυνατότητα ανάληψης φορτίων και τον έλεγχο
των συγκλίσεων του υπόγειου ανοίγµατος,
καταστρώθηκαν αριθµητικά προσοµοιώµατα
πεπερασµένων διαφορών για κάθε κατηγορία
διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης,
θεωρώντας τόσο τις θέσεις ελάχιστου (περιοχή
στοµίων) όσο και µέγιστου υπερκειµένου. Τα
αριθµητικά προσοµοιώµατα ήταν διδιάστατα
και αναλύθηκαν µε τον κώδικα πεπερασµένων
διαφορών FLAC. Οι παράµετροι αντοχής και
παραµορφωσιµότητας προσδιορίστηκαν µε
βάση τις εργαστηριακές δοκιµές και εµπειρικά
µε βάση τον γεωλογικό δείκτη αντοχής (GSI)
της κάθε κατηγορίας µε την µέθοδο των Hoek
et al. (2002).
Στο σχήµα 15 παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσµατα υπολογισµών (εύρος πλαστικοποιηµένης ζώνης) για την επικρατέστερη κατηγορία (κατ. ΙΙΙ, RMR 40-60), όπου εξετάζονται παραµετρικά οι διάφορες πιθανές
εκδοχές αρχικών γεωστατικών τάσεων. Ανάλογα, στο σχήµα 16 παρουσιάζεται η εξάρτηση
της µέγιστης σύγκλισης από το ύψος
υπερκειµένων, όπου φαίνεται ότι πτωχότερες
κατηγορίες βραχοµάζας, εάν συναντηθούν σε
υψηλά υπερκείµενα, οδηγούν σε µεγάλες
συγκλίσεις και συνακόλουθα σε προβλήµατα
ελέγχου τους. Οι προβλέψεις υποτιµούν
κάπως τις εκδηλωθείσες συγκλίσεις (πρβλ σχ.
13) υποδηλώνοντας υπερεκτίµηση του µέτρου
ελαστικότητας ή της αντοχής της βραχοµάζας
τουλάχιστον της κατηγορίας ΙΙΙ για την οποία
υπάρχουν αρκετές µετρήσεις.
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Σχήµα 14. Μηκοτοµική εξέλιξη των συγκλίσεων
(∆ιορθωµένες τιµές-Κατηγορία βραχοµάζας ΙΙΙ)
Figure 14. Longitudinal deformation profiles
(Corrected values - rock mass class III)
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Σχήµα 15 Ανάπτυξη πλαστικοποιηµένης ζώνης
για διάφορα σενάρια των αρχικών τάσεων
(κατ.βραχοµαζας ΙΙΙ, για υπερκείµενο Η=100m)
Figure 15 Development of plastic zone around
the underground opening for three in situ
stress scenarios (rock class III, H=100 m)
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Σχήµα 16. Υπολογιστική πρόβλεψη µέγιστων
συγκλίσεων για τρεις κατηγορίες βραχοµάζας.
Figure 16. Numerical predictions of maximum
tunnel convergence for the tree rock mass
classes foreseen.
Για τον ακριβέστερη προσοµοίωση της
διάνοιξης και την σύγκριση της απόκρισης µε
τις µετρήσεις, καταστρώθηκε ένα τρισδιάστατο
προσοµοίωµα της διάνοιξης µε το λογισµικό
FLAC3D (σχήµα 17) και επιλύθηκε για τις
συνθήκες αναφοράς (κατ. ΙΙΙ, GSI=45, Η=100
m). Ικανοποιητική συσχέτιση των αριθµητικών
προσοµοιώσεων µε τις µετρήσεις (σχήµα 18),
προκύπτει µόνο εάν υπολογιστεί το µέτρο
ελαστικότητας της βραχοµάζας µε την πιο
πρόσφατη εµπειρική συσχέτιση των Hoek &
Diederichs (2006), σύµφωνα µε την οποία για
σc=20MPa και GSI=45 το µέτρο ελαστικότητας
της βραχοµάζας είναι Em=1150 MPa, τιµή
σηµαντικά µικρότερη από την αρχικά εκτιµηθείσα. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται από το
σχήµα 19 οι αριθµητικές αναλύσεις προβλέπουν µια απότοµη ανάσχεση της εξέλιξης των
συγκλίσεων µε την αποµάκρυνση από το
µέτωπο αποκλίνοντας από τις προβλέψεις
εµπειρικών σχέσεων όπως αυτή των Chern et
al. (1998). Αυτό αποδίδεται στον σηµαντικό
ρόλο φαινοµένων ερπυσµού και χαλάρωσης
της βραχοµάζας στην περιοχή του προωθούµενου µετώπου.

Σχήµα 17. Κατανοµή των κατακόρυφων µετακινήσεων της περιβάλλουσας βραχοµάζας.
Figure 17. Vertical displacements around the
opening during tunnel advancement.

Σχήµα 18. Mηκοτοµική κατανοµή συγκλίσεων.
Παραµετρικές αναλύσεις µε το FLAC3D
Figure 18. Longitudinal deformation profile.
Parametric analysis with FLAC3D
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Σχήµα 19. Υπολογιστική (3D) και εµπειρική
µηκοτοµική κατανοµή των συγκλίσεων.
Figure 19. Numerical (3D) and empirical
longitudinal deformation profile.
9. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Αλεξανδρής Α., Μ. Αµπαριώτη, Ε.ΚατσίπηΓρίβα & Α. Παύλου (2006) ∆ιάνοιξη της
Σήραγγας ∆ιχαλορέµατος της παράκαµψης Αγ. Κων/νου του ΠΑΘΕ. 5ο Πανελ.
Συν. Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής, Ξάνθη σελ. 399-406.
Alexandris.A.P., E.A.Protopapa, D.J.Papastamatiou (2004) A Highway Section Close to
an Active Fault: Seismic Risk and Design
Considerations. GeoTrans 2004 Los Angeles USA. ASCE Geot. Special Pub. vol.2
No 126, pp. 1729-1739.
Κράνης Χ. (1999) Νεοτεκτονική ∆ραστηριότητα
ρηξιγενών
ζωνών
Κεντροανατολικής
Στερεάς Ελλάδας. ∆ιδ.∆ιατρ.Παν. Αθηνών.
Chern, J.C., Shiao, F.Y., Yu, C.W. (1998). An
empirical safety criterion for tunnel construction. Proc. of the Regional Symp. on
Sedimentary Rock Eng/ring, Taipei, Taiwan
pp. 222-227.
Hoek, E. and Diederichs, M. S. (2006).
Empirical estimation of rock mass modulus.
Int. J. RockMech. Min. Sci. 43(2), 203–215.
Hoek E., Carranza-Torres C., Corkum B.
(2002). Hoek-Brown failure criterion – 2002
edition. Proc.NARMS-TAC Conference,
Toronto, Canada, pp. 267-273.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

8

