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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το θέµα του υπολογισµού των εδαφικών
µετακινήσεων που προκαλούνται κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον µε τη χρήση
µηχανηµάτων διάνοιξης κλειστού τύπου. Αρχικά παρουσιάζεται ο µηχανισµός γέννεσης των
µετακινήσεων και εξετάζονται οι τρόποι υπολογισµού τους. Στη συνέχεια διερευνάται η επιρροή
των παραµέτρων λειτουργίας των µηχανηµάτων και της διαδικασίας διάνοιξης, και ελέγχονται
ορισµένες εµπειρικές σχέσεις υπολογισµού των µετακινήσεων κατά µήκος ενός τµήµατος της
νότιας επέκτασης της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας. Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα και προτείνονται τρόποι βελτίωσης των εµπειρικών σχέσεων.
ABSTRACT : This article focuses on the evaluation of ground movements caused during tunnel
excavation using closed face type machines. Firstly the mechanism of the ground movements is
identified and the methodology of the movements’ evaluation is presented. Following that, the
influence of the operational parameters is examined and some empirical relationships for the
evaluation of the ground movements are applied along a section of the southern extension of
“Athens Metro” Line 2. Finally, from the evaluation of the results, interesting conclusions are
obtained and ways to further improve these empirical relationships are proposed.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια κατά τη διάνοιξη
σηράγγων σε έργα κατασκευής Μετρό
χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο
µηχανήµατα διάνοιξης ΤΒΜ κλειστού τύπου µε
ασπίδα και την εφαρµογή πίεσης επ’ αυτής . Οι
προκαλούµενες από τη διάνοιξη των
σηράγγων µετακινήσεις στην επιφάνεια του
εδάφους και κατ’ επέκταση στις υπερκείµενες
κατασκευές, φαίνεται ότι µε τη χρήση
σύγχρονων µηχανηµάτων έχουν γενικά
µειωθεί κατά πολύ.
Παρότι το θέµα του υπολογισµού των µετακινήσεων που προκαλούνται κατά τη διάνοιξη
σηράγγων έχει συγκεντρώσει µεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και έχει δηµοσιευτεί
ένας ικανός αριθµός σχετικών εργασιών, οι

Γεωτεχνικοί Μηχανικοί δεν φαίνεται να είναι ως
σήµερα σε θέση, κατά το στάδιο του αρχικού
σχεδιασµού και πριν από την έναρξη των
εργασιών, να υπολογίσουν αξιόπιστα και µε
ικανοποιητική ακρίβεια τις µετακινήσεις.
Σχετικά µε τις παρατηρήσεις αυτές έχουν
ενδιαφέρον όσα αναφέρει ο Robert Mair (Mair
& Standing (2001)), ο οποίος επιπροσθέτως
επισηµαίνει τη δυσκολία η οποία παρατηρείται
όταν η διάνοιξη πραγµατοποιείται σε ανοµοιογενές έδαφος.
Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε
µετρήσεις και καταγραφές των εδαφικών
µετακινήσεων κατά τη διάνοιξη της νότιας
επέκτασης της Γραµµής 2 του Μετρό της
Αθήνας από τον υπάρχοντα σταθµό «Άγιος
∆ηµήτριος» ως το σταθµό «Ελληνικό» και τον
παρακείµενο υπόγειο χώρο εναπόθεσης
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συρµών.
Η
εργασία
εστιάζεται
στην
αποσαφήνιση
της
λειτουργίας
του
µηχανήµατος διάνοιξης και επιχειρεί τη µελέτη
της αλληλεπίδρασης µεταξύ του εδάφους και
του µηχανήµατος αλλά και τον προσδιορισµό
των κρίσιµων παραµέτρων που επηρεάζουν
τις
εδαφικές
µετακινήσεις
όταν
χρησιµοποιούνται παρόµοιες τεχνικές.
2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
ΜΕ EPB
Οι εδαφικές µετακινήσεις δt που παρατηρούνται κατά τη διάνοιξη σηράγγων µε ΤΒΜ,
διακρίνονται σε δύο συνιστώσες, την δi που
οφείλεται στην αποτόνωση των τάσεων κατά
τη διάνοιξη και την δs που παρατηρείται µετά
την αποµάκρυνση της ασπίδας και την
ολοκλήρωση των εργασιών (Εξίσωση 1).
δt = δi + δs

(1)

Οι Hashimoto et al. (1999) και Bai et al.
(2000), λαµβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς µηχανισµούς παραµόρφωσης κατά τα
διάφορα στάδια της διάνοιξης της σήραγγας µε
TΒΜ, χωρίζουν τη µετακίνηση δi στις τρεις
συνιστώσες δ1, δ2 και δ3 όπως φαίνεται στο
Σχήµα 1, όπου:
1ο τµήµα, δ1. Οι µετακινήσεις που παρατηρούνται µπροστά από το µέτωπο, κατά την
προσέγγιση του µηχανήµατος και οφείλονται

στις διαφορές µεταξύ της αρχικής εδαφικής
πίεσης και της πίεσης που ασκείται από το
µηχάνηµα κατά την προχώρησή του.
2ο τµήµα, δ2. Οι µετακινήσεις που εµφανίζονται κατά το χρόνο που διέρχεται το σώµα
της ασπίδας και οφείλονται κυρίως στην
διατάραξη της εδαφικής µάζας λόγω της
προχώρησης της ασπίδας.
3ο τµήµα, δ3. Οι µετακινήσεις που εµφανίζονται αµέσως µετά τη διέλευση της ασπίδας
κατά τον χρόνο ενεµάτωσης του κενού
µεταξύ των τοιχωµάτων της εκσκαφής και
της τελικής δακτυλοειδούς επένδυσης.
4ο τµήµα, δ4 (δs). Οι µακροχρόνιες µετακινήσεις που οφείλονται στην στερεοποίηση
του περιβάλλοντος εδάφους ή και σε άλλα
αίτια. Οι µετακινήσεις αυτές είναι σηµαντικές
στην περίπτωση αργιλικών εδαφών.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι σε αρκετές
περιπτώσεις σύγχρονων µηχανηµάτων, η
ασπίδα έχει µικρή κωνικότητα, διαφοροποιώντας την συνιστώσα δ2 (Benmerbarek et
al, 2000).
Στην πρόσφατη βιβλιογραφία υπάρχουν
αρκετές αναφορές διανοίξεων σηράγγων µε
µηχανήµατα µε ασπίδα, οι οποίες περιέχουν
επί τόπου µετρήσεις, δίνουν πληροφορίες για
τον τρόπο διάνοιξης και καταλήγουν σε
παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά µε την
εκτίµηση
των
εδαφικών
µετακινήσεων.
Ορισµένες
ενδιαφέρουσες
παρατηρήσεις
δίνονται στη συνέχεια.

Σχήµα 1. Συνιστώσες των µετακινήσεων κατά τα διάφορα στάδια της διάνοιξης σήραγγας µε τη
χρήση ασπίδας (Hashimoto et al., 1999).
Figure 1. Deformation components during various shield tunneling stages (Hashimoto et al., 1999).
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Με την τεχνολογική πρόοδο στη
διάνοιξη σηράγγων µε τη χρήση
ασπίδας, η µετακίνηση δ1 µπορεί να
µειωθεί σηµαντικά όταν ελέγχονται οι
εδαφικές ωθήσεις στο µέτωπο της
εκσκαφής. Πρέπει όµως να αναφερθεί
ότι είναι γενικά αρκετά δύσκολο να
ελεγχθεί η πίεση µετώπου µε
µηχανήµατα τύπου EPB.
Σύµφωνα µε τους Bai et al. (2000) και
ειδικά για την περίπτωση µηχανηµάτων
τύπου
EPB,
το
ποσοστό
της
µετακίνησης δ3 ανέρχεται στο 20%-30%
της συνολικής µετακίνησης δt.
Οι εκτιµήσεις των µετακινήσεων µε
αριθµητικές µεθόδους προσφέρουν
συχνά πολύ καλά αποτελέσµατα, αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη
ελέγχου και αντιστοίχισης µε τις µετρήσεις πεδίου, ειδικά κατά τα πρώτα
στάδια της κατασκευής.
Η µορφή των καθιζήσεων µπορεί
θεωρηθεί ότι γενικά πλησιάζει την
κανονική κατανοµή Gauss. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα
αποτελεί
η
περίπτωση
τεσσάρων
υπόγειων
γραµµών στην λεκάνη Taipei (Chang et
al., 2000), στις οποίες η θεώρηση ότι οι
µετρηθείσες καθιζήσεις ακολουθούν την
κανονική κατανοµή ελέγχθηκε µε τη
µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και
ο µέσος συντελεστής συσχέτισης R2
υπολογίσθηκε µεγαλύτερος του 0.8, µε
µέγιστη τιµή 0.96 και ελάχιστη 0.37.

3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ΤΩΝ

Ε∆ΑΦΙΚΩΝ

Η ακριβής ανάλυση της διάνοιξης σήραγγας µε
τη χρήση µηχανηµάτων ΤΒΜ και ο
υπολογισµός των εδαφικών µετακινήσεων,
απαιτούν την προσοµοίωση ενός εξαιρετικά
περίπλοκου προβλήµατος αλληλεπίδρασης
εδάφους-κατασκευής. Αυτό οφείλεται κυρίως
στις πολλές παραµέτρους που εµπλέκονται
στο πρόβληµα, όπως η προσοµοίωση της
εκσκαφής, η υπερεκσκαφή, η υποστήριξη του
µετώπου, η εγκατάσταση των δακτυλίων της
οριστικής επένδυσης, η ενεµάτωση του
αποµένοντος κενού κ.α.
Οι εδαφικές µετακινήσεις υπολογίζονται µε
τη χρήση αριθµητικών µεθόδων και κυρίως µε
τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων, µε
δισδιάστατα ή µε τρισδιάστατα προσοµοιώµατα. Στην πρώτη περίπτωση η προσοµοίωση
της διάνοιξης γίνεται µε τη θεώρηση ενός

συντελεστή χαλάρωσης λ (λ-µέθοδος) ή µε τη
µείωση του εµβαδού της επιφάνειας διάνοιξης
έως ότου επιτευχθεί µία αποδεκτή τιµή του
συντελεστή απώλειας όγκου – Volume Loss
(VL-µέθοδος). Η καταλληλότητα και η ακρίβεια
των προσεγγίσεων αυτών, εξαρτάται από τη
σωστή επιλογή των τιµών των συντελεστών λ
και VL ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη
µέθοδο. Όσον αφορά στην περίπτωση της
τρισδιάστατης προσοµοίωσης, εµφανίζεται η
δυσκολία της ρεαλιστικής προσοµοίωσης των
διαδοχικών φάσεων της πολύπλοκης διαδικασίας διάνοιξης.
Για τον υπολογισµό των εδαφικών
µετακινήσεων, εκτός από τις αριθµητικές
µεθόδους, έχει προταθεί και ένας αριθµός
εµπειρικών σχέσεων, οι οποίες διαχωρίζονται
σε δύο κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία εκτιµάται η µέγιστη
καθίζηση ως συνάρτηση ενός µοναδικού
µέτρου παραµόρφωσης του εδάφους αλλά και
ενός συντελεστή ο οποίος εξαρτάται από τα
τεχνικά στοιχεία της ασπίδας και άλλες
παραµέτρους
που
περιγράφουν
τα
χαρακτηριστικά λειτουργίας της. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση των Oteo & Sagaseta
(1982) (Εξίσωση 2 και Σχήµα 2) και η πρόταση
της ΙΤΑ/ΑΤΕS Report (2006) (Εξίσωση 3).

δmax = ψ ⋅ (0.85 − ν ) ⋅ γ ⋅

δmax = κ ⋅ λ ⋅ γ ⋅
όπου:
Ε
ν
γ
ψ ή κ ⋅λ

D
R

R2
E

D2
E

(2)

(3)

το µέτρο του Young,
ο λόγος του Poisson,
το ειδικό βάρος,
συντελεστές των οποίων οι τιµές
εξαρτώνται
από
τις
τεχνικές
δυνατότητες του µηχανήµατος, τα
χαρακτηριστικά λειτουργίας της και τις
συνθήκες διάνοιξης.
η διάµετρος και
η ακτίνα της σήραγγας.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται σχέσεις
στις οποίες οι εδαφικές µετακινήσεις
υπολογίζονται µε την εφαρµογή εµπειρικών
σχέσεων, ως αποκλειστικές συναρτήσεις
δεικτών που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά
και στις συνθήκες διάνοιξης και υποστήριξης
της εκσκαφής. Ένας τέτοιος δείκτης είναι ο
δείκτης GLI (Ground Loss Index), Chang et al.,
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(2000) που ορίζεται ως το άθροισµα των
επιµέρους πηλίκων του όγκου του ενέµατος
προς τον όγκο του κενού µεταξύ της εκσκαφής
και της επένδυσης και της πίεσης του µετώπου
της ασπίδας προς την αρχική οριζόντια τάση
του εδάφους στο βάθος της διάνοιξης:

GLI =

Chamber Pressure Vbackfill
+
In Situ Stress
Vtail void

(4)

Σχήµα 3. Λόγος Απώλειας Εδάφους
συναρτήσει του δείκτη GLI (Chang et al.,
2000).
Figure 3. Ground Loss Ratio GLI (Chang et
al., 2000).

Σχήµα 2. Εύρος τιµών της Εξίσωσης 3 (Oteo &
Sagaseta, 1982).
Figure 2. Value range for Equation 3 (Oteo &
Sagaseta, 1982).
Οι Chang et al. (2000) προτείνουν στην
εργασία
τους
την
παρακάτω
σχέση
υπολογισµού της απώλειας όγκου (βλ. και
Σχήµα 3):
Ground Loss Ratio = 16.70(GLI)-2.60

(5)

Μια άλλη ενδιαφέρουσα σχέση αυτής της
κατηγορίας δίνεται στο Σχήµα 4, µεταξύ της
ακτινικής σύγκλισης και του δείκτη ΙΤΒΜ που
προτείνεται από τους Farrokh & Rostami
(2008). Ο δείκτης ΙΤΒΜ ορίζεται ως:
ΙΤΒΜ = TQ2/Th/ROP

(6)

όπου:
TQ
Th
ROP

είναι η ροπή της κεφαλής κοπής [kNm],
η δύναµη που ασκείται από το
µηχάνηµα [kN] και
ο ρυθµός διείσδυσης [m/h].

Η συσχέτιση του δείκτη ΙΤΒΜ µε την ακτινική
σύγκλιση φαίνεται στο Σχήµα 4.

Σχήµα 4. Συσχέτιση του δείκτη ΙΤΒΜ µε την
ακτινική σύγκλιση (Farrokh & Rostami, 2008).
Figure 4. Relation between ΙΤΒΜ and radial
convergence (Farrokh & Rostami, 2008).
4. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η διπλής γραµµής σήραγγα της επέκτασης του
Μετρό της Αθήνας από τον υπάρχοντα νότιο
τερµατικό σταθµό “Άγιος ∆ηµήτριος” προς τον
σταθµό "Ελληνικό” (Σχήµα 5) κατασκευάστηκε
το 2007-2008 από την κοινοπραξία ”Άκτωρ
Α.Ε. – Siemens AG – Vinci Constructions
Grand Projects”. Για τη διάνοιξη της σήραγγας
διπλής τροχιάς µήκους 4.65km χρησιµοποιήθηκε µηχάνηµα τύπου EPB της Herrenknecht
ενώ το συνολικό µήκος του έργου ήταν ίσο µε
5.5km. Η διάµετρος του µετώπου της ασπίδας
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ήταν 9.49m, αλλά µε τη χρήση ελεγχόµενης
υπερεκσκαφής η τελική διάµετρος έφτασε
ακόµα και τα 9.53m. Η µόνιµη υποστήριξη της
σήραγγας αποτελείται από 8 προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος, εξωτερικής
διαµέτρου 9.18m και πάχους 0.35m. Κατά τη
διάρκεια της διάνοιξης, οι παράµετροι που
επηρεάζουν τους δείκτες GLI και ΙΤΒΜ, όπως η
πίεση στο µέτωπο, η ποσότητα του ενέµατος
και ο ρυθµός διάνοιξης καταγράφονταν µε
αισθητήρες.

Σχήµα 5. Η νότια προέκταση της Γραµµής 2.
Figure 5. Southern extension of Line 2.
Το συναντώµενο γεωλογικό προφίλ κατά
µήκος της διάνοιξης παρουσιάζει ένα έντονα
πολυστρωµατικό έδαφος, το οποίο αποτελείται
από 3 έως 5 στρώµατα. Συνολικά 17
διαφορετικές γεωλογικές στρώσεις συναντώνται, οι πιο σηµαντικές από τις οποίες είναι:
• Αθηναϊκός αργιλικός σχιστόλιθος.
• Μαργαϊκός σχιστόλιθος µεταβαλλόµενης σύνθεσης.
• Εδαφικά γεωυλικά, προϊόντα αποσάθρωσης.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι το µέτρο ελαστικότητας
ποικίλει µεταξύ των 900MPa (µαργαϊκός
σχιστόλιθος) και των 100ΜΡα (προϊόντα
αποσάθρωσης).
Στο
Σχήµα
6
παρουσιάζεται
η
αλληλεπίδραση µεταξύ των καθιζήσεων, των
ιδιοτήτων των εδαφικών υλικών και των

παραµέτρων της διάνοιξης σε ένα τµήµα
µήκους περίπου 300m (Papageorgiou et al,
2009). Πιο συγκεκριµένα, δίνονται τα
διαγράµµατα των καθιζήσεων (Σχήµα 6a), του
δείκτη GLI (Σχήµα 6c) και των επιµέρους
τµηµάτων του (Σχήµα 6d και Σχήµα 6e) και του
δείκτη ITBM (Σχήµα 6f). Ο βαθµός συσχέτισης
µεταξύ των δεικτών GLI και ΙΤΒΜ και των
καθιζήσεων είναι εξαιρετικά χαµηλός, γεγονός
που πρέπει να οφείλεται και στο ότι καθώς οι
µετρηθείσες τιµές των καθιζήσεων είναι γενικά
µικρές, η επιρροή των αναπόφευκτων
µετρητικών σφαλµάτων είναι σηµαντική.
Στην εργασία υπολογίσθηκε σε κάθε θέση
ένα ενιαίο µέτρο παραµόρφωσης (ισοδύναµο
µέτρο Εw, βλ. Σχήµα 6b), κατάλληλο να
χρησιµοποιηθεί σε σχέσεις όπως οι εξισώσεις
2 και 3, έτσι ώστε οι υπολογιζόµενες
µετακινήσεις µε τη χρήση του, να είναι
παρόµοιες µε το αποτέλεσµα της θεώρησης
της πραγµατικής πολυστρωµατικής τοµής,
όπου κάθε στρώση έχει το δικό της µέτρο. Ο
υπολογισµός της τιµής του ισοδύναµου µέτρου
Εw, αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραµετρικό πρόβληµα το οποίο εξαρτάται από τα
επόµενα:
• Τις µηχανικές παραµέτρους κάθε στρώσης, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά
τον σχεδιασµό του έργου συνήθως µε
τη διεξαγωγή γεωτεχνικής έρευνας.
• Το πάχος κάθε στρώσης.
• Τη θέση κάθε στρώσης σε σχέση µε τη
θέση της σήραγγας και την εντατική
κατάσταση που προκαλεί η διάνοιξη της
σήραγγας(θλίψη, εφελκυσµός, φόρτιση/
αποφόρτιση).
Η επίλυση του παραπάνω προβλήµατος
γίνεται µέσω µιας συστηµατικής, αριθµητικής
διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα και για το
συγκεκριµένο πρόβληµα, επιλέχτηκε αρχικά το
εύρος τιµών των παραπάνω παραµέτρων και
επιλύθηκε παραµετρικά µε τη µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων (nemesis, 2009).
Στη συνέχεια ορίστηκαν συντελεστές
βάρους για κάθε στρώση, των οποίων οι τιµές
προσδιορίστηκαν από την επεξεργασία των
αποτελεσµάτων των αναλύσεων.
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Σχήµα 6. Οι καθιζήσεις (a), το ισοδύναµο µέτρο ελαστικότητας Εw (b), ο δείκτης GLI (c), και τα
επιµέρους πηλίκα (d) και (e) και ο δείκτης ITBM (f), όπως προέκυψαν από τα µετρητικά στοιχεία
κατά µήκος ενός τµήµατος 300m της νότιας επέκτασης της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας.
Figure 6. Settlements (a), equivalent elasticity modulus Εw (b), GLI index (e), partial GLI quotients
(c) and (d) and ITBM index(f), as resulted from the measured data along a 300m section of the
southern extension of Athens Metro Line 2.
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Τέλος, η εφαρµογή των συντελεστών αυτών
σε κάθε εγκάρσια τοµή, οδηγεί στην εκτίµηση
του Εw όπως αυτό σχεδιάζεται στο Σχήµα 6(b).
Εκτενέστερη
αναφορά
στη
διαδικασία
υπολογισµού του Ew, γίνεται στην εργασία των
Karaoulanis & Tsotsos (2008), στην οποία
µελετάται η επιρροή των αναφερθεισών
παραµέτρων.
Μετά
από
την
επεξεργασία
των
προβληµατικών αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης εφαρµογής, αλλά και τη συνολική
ενασχόλησή µας µε το θέµα, προτείνεται η
επιλογή της σχέσης 5 (Σχήµα 7(a)) και στη
συνέχεια τα επόµενα τρία βήµατα βελτίωσης.
1. Εισαγωγή
στο
δείκτη
που
αντιπροσωπεύει τις συνθήκες και τη
ποιότητα της κατασκευής και άλλων
παραµέτρων, όπως η ταχύτητα προχώρησης. Ο χρησιµοποιούµενος δείκτης
γενικά πρέπει να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις των µηχανηµάτων
διάνοιξης.
2. Είναι εύλογο, τόσο σύµφωνα µε τη γενική αντίληψη της Μηχανικής, όσο και µε
τη λογική των σχέσεων 2 και 3, ότι οι
µετακινήσεις εξαρτώνται από την
παραµορφωσιµότητα του γεωυλικού η
οποία αποδίδεται µε την τιµή του
ισοδύναµου µέτρου Ew για ολόκληρη
την εδαφική τοµή (Σχήµα 7(b)).
3. Ακόµα και για πολύ ασφαλείς συνθήκες
διάνοιξης (υψηλές τιµές του GLI), είναι
αναπόφευκτη κάποια µικρή µετακίνηση, εξαρτώµενη πάντως από την
τιµή του Ew, κυρίως λόγω των σταδίων
2 και 3 όπως αυτά παρουσιάστηκαν
στο Σχήµα 1 (βλ. Σχήµα 7(c)).

(a)

Ew1>>Ew2>>Ew3

(b)

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ew1>>Ew2>>Ew3

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το θέµα του
υπολογισµού των εδαφικών µετακινήσεων που
προκαλούνται κατά τη διάνοιξη σηράγγων σε
αστικό περιβάλλον µε τη χρήση µηχανηµάτων
ΤΒΜ.
Αρχικά παρουσιάζεται ο µηχανισµός
γέννεσης των µετακινήσεων αυτών και
εξετάζονται οι τρόποι υπολογισµού τους. Στη
συνέχεια
διερευνάται
η
επιρροή
των
παραµέτρων λειτουργίας των µηχανηµάτων
και της διαδικασίας διάνοιξης και ελέγχονται
εµπειρικές σχέσεις από τη βιβλιογραφία κατά
µήκος ενός τµήµατος της νότιας επέκτασης της
Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας.

(c)
Σχήµα 7. Προτάσεις βελτίωσης.
Figure 7. Improvement suggestions.
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Στο τελευταίο τµήµα της εργασίας,
προτείνεται η βελτίωση των εµπειρικών
σχέσεων, εισάγοντας αφενός περισσότερες
παραµέτρους που περιγράφουν πληρέστερα
την λειτουργία διάνοιξης και αφετέρου την
παραµορφωσιµότητα του εδάφους, ακόµα και
για πολύ ασφαλείς συνθήκες διάνοιξης, µέσω
ενός µοναδικού µέτρου Ew.
6. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας θα
ήθελαν να ευχαριστήσουν τη διοίκηση της
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τη δυνατότητα
δηµοσίευσης
της
εργασίας
αυτής.
Επισηµαίνεται ότι τα επιχειρήµατα και τα
συµπεράσµατα
που
περιέχονται
στην
παρούσα εργασία αποτελούν προσωπικές
απόψεις των συγγραφέων και δεν απηχούν
αναγκαστικά την επίσηµη άποψη της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Επίσης, ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Φώτιος
Ε. Καραουλάνης θα ήθελε να ευχαριστήσει το
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη
χορήγηση υποτροφίας εσωτερικού (Αρ. Πρωτ.
4506/2005).
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