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Αντικείμενο της Διάλεξης
Αντικείμενο της διάλεξης είναι η παρουσίαση των
μεθόδων
θόδ που χρησιμοποιούνται
ύ
για την ταξινόμηση
ξ ό
της βραχομάζας και κατά συνέπεια για τον
προσδιορισμό των παραμέτρων που απαιτούνται για
τη σχεδίαση των τεχνικών έργων, επιφανειακών αλλά
κυρίως υπόγειων.

Μέθοδοι υπολογισμού μέσων υποστήριξης
Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων μέσων υποστήριξης μιας
υπόγειας κατασκευής έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι οι
οποίες βασίζονται στην αναλυτική διερεύνηση των
πολυπαραμετρικών συνθηκών που επικρατούν στη
βραχομάζα, αλλά και στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τις
ήδη υπάρχουσες κατασκευές.
Επομένως
μ
ς τιςς μ
μεθόδουςς τιςς διακρίνουμε
ρ
μ σε δύο κατηγορίες:
ηγ ρ ς
¾ Αναλυτικές Μεθόδους
¾ Εμπειρικές Μεθόδους
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Αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού μέσων
υποστήριξης
Οι αναλυτικές μέθοδοι αναλύουν το τασικό πεδίο που επικρατεί στη βραχομάζα
λαμβάνοντας υπόψη τους όσο το δυνατό περισσότερες παραμέτρους και υπολογίζουν την
κατανομή
ή των τάσεων,
ά
τις παραμορφώσεις
φώ
και τις συνθήκες
θή
ευστάθειας
άθ
στο περιβάλλον
βάλλ
της εκσκαφής, επιφανειακής και υπόγειας.
Μειονεκτήματα των αναλυτικών μεθόδων
¾ Το σύνολο των παραμέτρων που τελικά επηρεάζει τη συμπεριφορά της βραχομάζας
είναι υπερβολικά μεγάλο.
¾ Οι δυσκολίες που υπεισέρχονται από τον προσδιορισμό και την ανάλυση των
παραμέτρων, καθώς επίσης και οι απλοποιήσεις που εισάγονται στη διαδικασία, είναι
δυνατόν να οδηγήσουν σε λανθασμένες προσεγγίσεις της συμπεριφοράς της βραχομάζας.
¾ Το πλήθος των δεδομένων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της
επεξεργασίας με θεωρητικές μεθόδους, οδηγεί σε μεγάλα έξοδα και σημαντική δαπάνη
χρόνου.

Πλεονεκτήματα των αναλυτικών μεθόδων

¾ Όταν χρησιμοποιούνται ύστερα από εμπεριστατωμένη διερεύνηση των
παραμέτρων που επικρατούν στη βραχομάζα, δίνουν τη δυνατότητα
προσδιορισμού της πραγματικής κατάστασης του υφιστάμενου τασικού πεδίου.
¾ Η γνώση της κατανομής των τάσεων επιτρέπει την πραγματοποίηση
κατασκευών με ελαφρότερα και οικονομικότερα μέτρα υποστήριξης, χωρίς να
πραγματοποιείται αντίστοιχη μείωση στα μέτρα ασφαλείας.
¾ Στις μεγάλες υπόγειες κατασκευές το κόστος και η δαπάνη χρόνου της
έρευνας αντισταθμίζεται με το κέρδος από τη μείωση των μέσων υποστήριξης
και από την αύξηση του συντελεστή ασφάλειας.
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Κατανομή κατακόρυφων μετακινήσεων
μετά από σταδιακή διάνοιξη σήραγγας
μήκους 60 m.

Καθιζήσεις
ζή ς μ
μετά από σταδιακή
ή
διάνοιξη μήκους 60 m.

Καθιζήσεις μετά από προχώρηση 2 m.

Υπολογισμένος μηχανισμός αστοχίας
του μετώπου πολύ ρηχής σήραγγας.

Νέα Αυστριακή Μέθοδος κατασκευής Σηράγγων,
ΝΑΤΜ

Μια από τις πλέον εξελιγμένες και διαδεδομένες αναλυτικές μεθόδους είναι η μέθοδος
ΝΑΤΜ. Η βασική αρχή της μεθόδου ΝΑΤΜ είναι ότι η διάνοιξη της σήραγγας και η
ή της
ης άμεσης
μ ης υποστήριξης
ήρ ξης γγίνονται κατά τρόπο
ρ
ώστε να ενεργοποιηθεί
ργ
η
η
κατασκευή
αντοχή της περιβάλλουσας βραχομάζας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ελεγχόμενης
σύγκλισης του τοιχώματος της σήραγγας η οποία μειώνει αρκετά τις πιέσεις επί της
άμεσης υποστήριξης.
Η σύγκλιση δεν πρέπει να προκαλέσει την αποδιοργάνωση της βραχομάζας. Η
αποδιοργάνωση της βραχομάζας προκαλεί την αύξηση των πιέσεων στην άμεση
υποστήριξη και τελικώς την κατάρρευση της διατομής της σήραγγας.
Ένα σημαντικό ποσοστό της σύγκλισης
λ
του τοιχώματος της σήραγγας συμβαίνει
β
εμπρός
από το μέτωπο της εκσκαφής (δηλαδή πριν η εκσκαφή φθάσει στη συγκεκριμένη θέση).
Επιπλέον η σύγκλιση του τοιχώματος της σήραγγας αυξάνει με ταχείς ρυθμούς στην
περιοχή του μετώπου εκσκαφής. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις η αντοχή
της βραχομάζας έχει ενεργοποιηθεί επαρκώς πολύ κοντά στο μέτωπο της εκσκαφής.
Συνεπώς, η άμεση υποστήριξη θα πρέπει να κατασκευασθεί κατά το δυνατόν
πλησιέστερα στο μέτωπο εκσκαφής.
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Επιρροή
Ε
ή του χρόνου
ό
τοποθέτησης
θέ
των μέτρων
έ
προσωρινής
ή υποστήριξης
ή ξ στην
πίεση της βραχομάζας επί της υποστήριξης της σήραγγας.
I: πολύ νωρίς. Η πίεση στην άμεση υποστήριξη (p1) είναι πολύ μεγάλη.
IΙ: κανονικός χρόνος κατασκευής της άμεσης υποστήριξης. Η πίεση (p2) έχει
μειωθεί σημαντικά.
IΙΙ: πολύ αργά. Η πίεση (p3) έχει αυξηθεί λόγω αποδιοργάνωσης
(χαλάρωσης της βραχομάζας, με συνέπεια τον κίνδυνο κατάρρευσης).

Οι αρχές της Νέας Αυστριακής Μεθόδου, ΝΑΤΜ
¾ Η εκσκαφή της διατομής της σήραγγας συνήθως γίνεται σε περισσότερες της μιας
φάσεις. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η επιφάνεια του μετώπου της εκσκαφής κάθε
φάσης και συνεπώς μειώνεται η συνολική σύγκλιση του τοιχώματος.
¾ Κατασκευή της άμεσης υποστήριξης της διατομής σε μικρή απόσταση από το
μέτωπο της εκσκαφής ώστε να περιορισθεί η περαιτέρω σύγκλιση του τοιχώματος.
Προώθηση της κάθε φάσης εκσκαφής με μικρά βήματα της τάξεως των 1‐2
1 2 μέτρων.
μέτρων
¾ Η άμεση υποστήριξη της διατομής θα πρέπει να αναλάβει φορτία κατά το δυνατόν
ταχύτερα ώστε να περιορισθεί η περαιτέρω σύγκλιση του τοιχώματος της
σήραγγας και συνεπώς η αποδιοργάνωση της δομής της βραχομάζας. Εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα ‐ απόλυτη επαφή με την περιβάλλουσα βραχομάζα και μικρό χρόνο πήξεως
(μερικές ώρες). Αγκύρια βράχου ‐ οπλίζουν την περιβάλλουσα βραχομάζα και
συντελούν στην καλύτερη ανάπτυξη της λειτουργίας τόξου.
¾ Ολοκλήρωση του δακτυλίου του εκτοξευόμενου σκυροδέματος στο σύνολο της
διατομής δημιουργεί έναν κλειστό δακτύλιο με πολύ μικρή παραμορφωσιμότητα ώστε
να περιορίζονται οι περαιτέρω συγκλίσεις του τοιχώματος.
¾ Στην περίπτωση διάνοιξης σηράγγων σε βραχομάζες με πολύ πτωχά μηχανικά
χαρακτηριστικά ή σε εδαφικούς σχηματισμούς, πρέπει να ληφθούν μέτρα
βελτίωσης της ευστάθειας του μετώπου.
¾ Η μέθοδος ΝΑΤΜ βασίζεται σε μετρήσεις της συμπεριφοράς του τμήματος της
σήραγγας που έχει ήδη διανοιχτεί. Με τον τρόπο αυτό, οποιαδήποτε απόκλιση από την
προηγούμενη συμπεριφορά θα πρέπει να αξιολογείται.
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Εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού των μέτρων
υποστήριξης ‐
Μέθοδοι Ταξινόμησης Βραχομάζας
Οι εμπειρικές μέθοδοι υπολογισμού των μέτρων υποστήριξης
είναι οι πρώτες που εφαρμόστηκαν στις υπόγειες κατασκευές.
κατασκευές Ο
κύριος στόχος των μεθόδων αυτών είναι να συγκεντρώσουν την
τεχνογνωσία που υπάρχει στη διάνοιξη και υποστήριξη των
διαφόρων υπογείων έργων και να τη χρησιμοποιήσουν για την
κατασκευή έργων που διανοίγονται κάτω από παρόμοιες
συνθήκες.
Πέραν του σχεδιασμού των υπόγειων έργων οι μέθοδοι
ταξινόμησης χρησιμοποιούνται γενικά για την περιγραφή της
βραχομάζας σε όλα τα έργα του μηχανικού.
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Κυριότερα συστήματα ταξινόμησης
¾ Το σύστημα κατά Terzaghi (1946)
¾Η μ
μέθοδοςς κατά Lauffer ((1958)
95 )
¾ Το σύστημα RQD κατά Deere et.al (1967)
¾ Η μέθοδος κατά Bieniawski ή η μέθοδος RMR (1989,1979,

1976, 1974).
¾ Το σύστημα ταξινόμησης SRM κατά Romana (1985)
¾ Η μέθοδος των Barton, et al. ή του Νορβηγικού Γεωτεχνικού
Ι
Ινστιτούτου
ύ
(
(1993,
1983,
8 1980,
8 1974).
)
¾ O Γεωλογικός Δείκτης Αντοχής, GSI, των Hook et al (1994)
¾ Το σύστημα RMi του Palmstrom (1995)

Σύστημα ταξινόμησης κατά Terzaghi (1946)
Προτάθηκε με βάση την εμπειρία του Terzaghi κυρίως σε σιδηροδρομικές
σήραγγες με άνοιγμα 5‐10 m.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μέθοδο ταξινόμησης οι διάφοροι γεωλογικοί
σχηματισμοί κατατάσσονται σε 9 κατηγορίες βράχων και σε 2 κατηγορίες
εδαφών ανάλογα με την ποιότητα της βραχομάζας ή της εδαφόμαζας,
αντίστοιχα.
Η μέθοδος του Terzaghi συνδυάζοντας την ποιότητα των γεωλογικών
σχηματισμών με τις διαστάσεις της υπόγειας εκσκαφής (d: πλάτος και
h: ύψος) υπολογίζει το ισοδύναμο ύψος, Hp, (Equivalent Height) της
ζώνης που φορτίζει τα μέτρα υποστήριξης.
H κατακόρυφη γεωστατική τάση σν, που ασκείται στην οροφή της
εκσκαφής υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ισοδύναμο ύψος, Hp, με το
φαινόμενο βάρος του υπερκείμενου γεωλογικού σχηματισμού.
Υπολογίζοντας την κατακόρυφη γεωστατική τάση, εμμέσως υπολογίζονται
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υποστήριξη της υπόγειας
εκσκαφής.
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Σχηματική παρουσίαση της ζώνης φόρτισης των υπόγειων έργων σύμφωνα με την
ταξινόμηση του Terzaghi.

Κατηγορία

Ιδιότητες Βραχομάζας

1

Συμπαγής, υγιής

2

Συμπαγής, στρωσιγενής ή
σχιστοποιημένος
Συμπαγής, μέτρια διακλασμένος

3
4
5

Μέτρια κατακερματισμένος,
υγιής.
Ισχυρά κατακερματισμένος, υγιής

Ισοδύναμο ύψος, Hp
(m)
0

Παρατηρήσεις

0,25b –0,35(b+h)

Ελαφριά επένδυση, όταν παρατηρούνται
απολεπίσεις και εκτινάξεις.
Ελαφριά επένδυση. Οι τάσεις μεταβάλλονται
ακανόνιστα από θέση σε θέση.
Ελαφριά επένδυση. Οι τάσεις μεταβάλλονται
ακανόνιστα από θέση σε θέση.
Δεν παρατηρούνται πλευρικές πιέσεις.

(0,35 -1,1)(b+h)

Μικρές ή μηδενικές πιέσεις στα τοιχώματα.

0 – 0,5b
0 – 0.25b

6

Κατακερματισμένος, χωρίς
χημικές αλλοιώσεις

1,1 (b+h)

7

Συνθλιβόμενα πετρώματα, σε
αβαθείς σήραγγες.

(1,1-2,1)(b+h)

8

Συνθλιβόμενα πετρώματα, σε
σήραγγες μεγάλου βάθους.

(2,1-4,5)(b+h)

9

Διογκούμενα πετρώματα

Ισχυρές πλευρικές πιέσεις. Η λιπαντική
δράση του νερού επιβάλλει την προσωρινή
και μόνιμη επένδυση όλης της διατομής.
Ισχυρές πλευρικές πιέσεις. Απαιτείται η
κατασκευή ανεστραμμένου τόξου στον
πυθμένα. Συνίσταται επένδυση κλειστής
κυκλικής διατομής.
Ισχυρές πλευρικές πιέσεις. Απαιτείται η
κατασκευή ανεστραμμένου τόξου στον
πυθμένα. Συνίσταται επένδυση κλειστής
κυκλικής διατομής.
Επιβάλλεται κλειστή κυκλική διατομή. Σε
δύσκολες
περιπτώσεις
τοποθέτηση
εύκαμπτης προσωρινής επένδυσης.

Μέχρι τα 80m,
ανεξαρτήτως της τιμής
του (b+h).
10
Πυκνές αποθέσεις άμμου
(0,62-1,38)(b+h)
11
Χαλαρές αποθέσεις άμμου
(1,08-1,38)(b+h)
Ο πίνακας ισχύει γα βάθη σήραγγας μεγαλύτερα από 1,5(b+h). Οι τιμές του Hp αφορούν περιπτώσεις σηράγγων που
βρίσκονται κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υδροφόρου ορίζοντα. Σε περιπτώσεις που η σήραγγα βρίσκεται πάνω από
τον υπόγειο ορίζοντα οι τιμές Hp των κατηγοριών 4,5 και 6 επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και 50%.
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Κατά την περίοδο διατύπωσης της μεθόδου ταξινόμησης του Terzaghi το
βασικό σύστημα υποστήριξης των υπόγειων εκσκαφών ήταν τα μεταλλικά
πλαίσια.
Ύστερα από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση πιο σύγχρονων
μεθόδων υπολογισμού των μέτρων υποστήριξης,
υποστήριξης διαπιστώθηκε ότι η
μέθοδος ταξινόμησης του Terzaghi, όταν χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό μεταλλικών πλαισίων, είναι αξιόπιστη ακόμα και σήμερα.
Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι, στις περιπτώσεις υπόγειων έργων που
χρησιμοποιούνται πιο σύγχρονα μέτρα υποστήριξης (εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα, αγκύρια κ.α.) η μέθοδος ταξινόμησης του Terzaghi είναι
ιδιαίτερα συντηρητική.
Η συγκεκριμένη μέθοδος έτυχε μεγάλης εφαρμογής για περισσότερα από
35 χρόνια στην Αμερική.

Η μέθοδος ταξινόμησης κατά
Lauffer (1958)
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή διακρίνονται επτά κατηγορίες γεωλογικών
σχηματισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν από συμπαγείς βράχους μέχρι και
χαλαρούς εδαφικούς σχηματισμούς. Επιπλέον, η μέθοδος ταξινόμησης του Lauffer
προτείνει, για πρώτη φορά, σχέσεις μεταξύ του ενεργού ανοίγματος των υπόγειων
εκσκαφών και του χρόνου αυτοϋποστήριξης που εμφανίζουν οι διάφοροι
γεωλογικοί σχηματισμοί.
Ως ενεργό άνοιγμα, Ι*, χαρακτηρίζεται η μέγιστη απόσταση του μετώπου της
σήραγγας από το τελευταίο υποστύλωμα ή το μέγιστο πλάτος του μετώπου της
υπόγειας εκσκαφής. Το ενεργό άνοιγμα είναι ο κύριος παράγοντας από τον οποίο
εξαρτάται
ξ ά
ο χρόνος
ό
αυτοϋποστήριξης
ή ξ μιας υπόγειας
ό
εκσκαφής
φή για ένα
έ δεδομένο
δ δ έ
γεωλογικό σχηματισμό. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το άνοιγμα αυτό, τόσο
μικρότερος είναι ο χρόνος αυτοϋποστήριξης.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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A

B

C
D
E
F

G

Ακαδημαϊκό Έτος 2013‐2014

Χρόνος
αυτοϋποστήριξης
Συμπαγής
βράχος
(εκρηξιγενή
20 χρόνια
πετρώματα, συμπαγή παχυστρωματώδη
ή μαζώδη ιζηματογενή, συμπαγή
μεταμορφωμένα).
0,5 χρόνια
Διακλασμένος βράχος (διακλασμένα
εκρηξιγενή λεπτοστρωματώδη ιζημα‐
εκρηξιγενή,
ιζημα
τογενή, σχιστοποιημένα μεταμορφω‐
μένα).
Πολύ διακλασμένος βράχος (πολύ
7 ημέρες
διακλασμένα
εκρηξιγενή,
μικρής
αντοχής μεταμορφωμένα πετρώματα).
Μαλακά πετρώματα, αργιλικοί σχι‐
5 ώρες
στόλιθοι, διαταραγμένα και μερικώς
αποσαθρωμένα σκληρά πετρώματα.
Πιο μαλακά πετρώματα, περισσότερο
20 λεπτά
διαταραγμένα
και
αποσαθρωμένα
σκληρά πετρώματα.
πετρώματα
Αποσαθρωμένοι και διαταραγμένοι
2 λεπτά
αργιλικοί σχιστόλιθοι, καλής συνε‐
κτικότητας εδάφη, άμμοι και κροκάλες
με φυσική υγρασία.
Συνεκτικά εδάφη μικρής – μέσης
10 δευτερόλεπτα
συνεκτικότητας, κορεσμένες άμμοι,
κροκάλες, οργανικά εδάφη.
Περιγραφή Βραχομάζας

Ενεργό
άνοιγμα
4m

4m

3m
1,5 m
0,8 m
0,4 m

0,15 m

Διάγραμμα ταξινόμησης του Lauffer
Το σκιαγραφημένο τμήμα του διαγράμματος αντιπροσωπεύει τα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί από εφαρμογές σε διάφορες σήραγγες, ενώ οι κουκίδες, που
είναι τα γεωμετρικά κέντρα των επιμέρους περιοχών, εκφράζουν τις μέσες τιμές.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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Στο διάγραμμα αργότερα προστέθηκαν και διορθωτικά διαγράμματα τα
οποία τροποποιούν το χρόνο αυτοϋποστήριξης με βάση τη διατομή της
υπόγειας εκσκαφής, τον προσανατολισμό της σε σχέση με την παράταξη
των γγεωλογικών
γ
σχηματισμών,
χημ
μ , τον τρόπο
ρ
με τον οποίο πραγματοποιήθηκε
μ
ρ γμ
ή η
η διάνοιξη (βίαιη ή ήπια) κ.α.
Η μέθοδος ταξινόμησης του Lauffer αποτέλεσε τη βάση για την ΝΑΤΜ.

Ταξινόμηση βραχομάζας με τη χρήση του
RQD κατά Deere (1966)
Ο δείκτης ποιότητας βραχομάζας, RQD ( Rock Quality Designation), διατυπώθηκε
από τον Deere το 1964.
9
Για τον υπολογισμό
γ μ του δείκτη
η RQD χρη
χρησιμοποιούνται
μ
πυρήνες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, των οποίων η διάμετρος πρέπει να είναι το
ελάχιστο ίση με 54,7 mm.
Ο δείκτης RQD χρησιμοποιήθηκε από τον Deere (1967) ως μοναδικός παράγοντας
περιγραφής της ποιότητας της βραχομάζας για τη διατύπωση μεθόδου ταξινόμησης.
Η μέθοδος αυτή θεωρείται από τις πλέον απλοποιημένες μεθόδους που έχουν
διατυπωθεί, και δε χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μέτρων υποστήριξης των
υπόγειων έργων.
Παρά
ρ την
η απόρριψη
ρρ ψη της
ης μ
μεθόδου ταξινόμησης
ξ μη ης που πρότεινε
ρ
ο Deere,, ο δείκτης
ης
ποιότητας βραχομάζας έγινε ευρέως γνωστός και αποδεκτός από την επιστημονική
κοινότητα με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερο διαδεδομένες
μεθόδους ταξινόμησης της βραχομάζας ως βασική παράμετρος περιγραφής της.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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Δείκτης Ποιότητας Πετρώματος ‐
Rock Quality Designation (RQD)

Μέθοδος Διάνοιξης
RQD
≥ 90

ΤΒΜ
Συμβατική

75 - 90

ΤΒΜ

Συμβατική
50 - 75

ΤΒΜ

Συμβατική

25 –50

ΤΒΜ

Συμβατική

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

R.Q.D. (%)

Ποιότητα
πετρώματος

100‐90
9

Εξαιρετική
ξ ρ
ή

89‐75

Καλή

74‐50

Μέτρια

49‐25

Πτωχή

24‐0

Πολύ πτωχή

Προτεινόμενα μέτρα υποστήριξης
Ηλώσεις – Αγκύρια
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Καμία ή περιστασιακή
Καθόλου ή τοπική
ήλωση.
εφαρμογή.
Καμία ή περιστασιακή
Καθόλου ή τοπική
ήλωση.
εφαρμογή στην οροφή (5–7
cm).
Περιστασιακή ή
Τοπική εφαρμογή στην
Ελαφρά πλαίσια.
Περιστασιακά ή συστηματικά
συστηματική ήλωση με
οροφή (5–7 cm).
cm)
ανά 1.5 – 2 m. Περιπτωσιακή
αραίωση 1,5 – 1,8m.
θωράκιση (25%).
Περιστασιακά πλέγμα.
Ελαφρά πλαίσια. Συστηματικά
Συστηματική ήλωση με
Τοπική εφαρμογή στην
ανά 1.5 – 2 m. Περιπτωσιακή
αραίωση 1,5 – 1,8m.
οροφή (5–7 cm).
θωράκιση (25%).
Περιστασιακά πλέγμα.
Ελαφρά – μέσα πλαίσια με
Συστηματική ήλωση με
Στην οροφή πάχος 5-10 cm
συστηματική αραίωση 1,2 –
αραίωση 1,2 – 1,8 m και
με ενδεχόμενη ήλωση.
περιπτωσιακά πλέγμα.
1,5m. Θωράκιση στην οροφή
(50%)
Ελαφρά – μέσα πλαίσια με
Συστηματική ήλωση με
Στην οροφή και στα
συστηματική αραίωση 1,2 –
αραίωση 1,0 – 1,5 m και τοιχώματα πάχος ≥10 cm με
περιπτωσιακά πλέγμα.
ενδεχόμενη ήλωση.
1,5m. Θωράκιση στην οροφή
(50%)
Μέσα – κυκλικά πλαίσια με
Συστηματική ήλωση με
Στην οροφή και στα
αραίωση 1 – 1,2 m και
αραίωση 1,0 – 1,5 m σε
τοιχώματα 10 – 15 cm
θωράκιση στο θόλο.
συνδυασμό με πλέγμα.
σκυρόδεμα με σύγχρονη
χρήση αγκυρίων.
Μέσα – βαριά πλαίσια με
Συστηματική ήλωση με
Στα τοιχώματα και στην
αραίωση 0,6 – 1,2 m και
αραίωση 0,6 – 1,2 m σε
οροφή ≥ 15 cm σκυρόδεμα
θωράκιση στο θόλο.
συνδυασμό με πλέγμα.
με σύγχρονη χρήση
αγκυρίων.
Μεταλλικά Πλαίσια
Κανένα ή περιστασιακά
ελαφρά πλαίσια.
Κανένα ή περιστασιακά
ελαφρά πλαίσια.
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Μέσα – βαριά πλαίσια
με αραίωση 0,6 m και
πλευρική θωράκιση.

Συστηματική ήλωση με
αραίωση 0,6 – 1,2 m σε
συνδυασμό με πλέγμα.

Σε όλη τη διατομή ≥ 15
cm σκυρόδεμα, σε
συνδυασμό με μέσα
πλαίσια.
Συστηματική ήλωση με Σε όλη τη διατομή ≥ 15
Συμβατική
Βαριά – κυκλικά
πλαίσια με αραίωση 00,6
6
αραίωση 1,0
1 0 m σε
cm σκυρόδεμα,
σκυρόδεμα σε
m και πλευρική
συνδυασμό με πλέγμα.
συνδυασμό με μέσα –
θωράκιση.
βαριά πλαίσια.
Πολύ πτωχά θλιβόμενα ή διογκούμενα Πολύ βαριά πλαίσια,
Ήλωση 0,6 – 1,0 m σε Σε όλη τη διατομή ≥ 15
Πετρώματα
κυκλικά με αραίωση 0,6 συνδυασμό με πλέγμα.
cm σκυρόδεμα, σε
m.
συνδυασμό με βαριά
πλαίσια.
Ο πίνακας αφορά την αμερικάνικη τεχνολογία του 1963. Σύμφωνα με την τεχνολογία αυτή οι ηλώσεις και το
εκτοξευόμενο σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται υπό όρους σε πτωχή ή πολύ πτωχής ποιότητας βραχομάζα.
Διάμετρος αγκυρίων 1΄΄ με μήκος 1/3 – 1/4 του εύρους της σήραγγας. Τα μηχανικά αγκύρια εγκαθίστονταν δύσκολα
σε πτωχή έως πολύ πτωχή βραχομάζα. Τα πακτωμένα με ένεμα αγκύρια εγκαθίστονταν δύσκολα σε υγρό
περιβάλλον.
Η στήλη έχει γενικό χαρακτήρα σε πτωχής ποιότητας βραχομάζες λόγω περιορισμένης τότε εμπειρίας.
Σε καλής έως εξαιρετικής ποιότητας βραχομάζα υπάρχει ενδεχόμενο περιορισμού των μέτρων υποστήριξης ανάλογα
με τη γεωμετρία των ασυνεχειών σε σχέση με τη διάμετρο και τον προσανατολισμό της σήραγγας.

Υπολογισμός RQD κατά Palmstrom (1975)
Η ευρύτατα διαδεδομένη χρήση του δείκτη ποιότητας βραχομάζας στις
μεθόδους ταξινόμησης κατέστησε απαραίτητο τον υπολογισμό του και σε
περιπτώσεις
ώ
ό
όπου
δ
δεν
έ
έχουν
πραγματοποιηθεί
θ ί δειγματοληπτικές
δ
λ
έ
γεωτρήσεις. Για τον υπολογισμό του RQD στις περιπτώσεις όπου τα μόνα
διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από την ελεύθερη επιφάνεια και από τα
τοιχώματα δοκιμαστικών σηράγγων και σκαμμάτων προτείνεται η χρήση
του τύπου που διατυπώθηκε από τον Palmstrom (1975). Σύμφωνα με τον
Palmstrom το RQD υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
RQD=115 – 3.3 Jν
Όπου Jν ο συνολικός αριθμός ασυνεχειών, όλων των οικογενειών, ανά τρέχον μέτρο
μήκους παρατήρησης.
RQD=100% για Jv<4,5 .

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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Ταξινόμηση βραχομάζας κατά Bieniawski ή
Γεωμηχανική ταξινόμηση ή
Ταξινόμηση RMR (Rock Mass Rating)
Η ταξινόμηση βραχομάζας του Bieniawski (1989,1979,
(1989 1979 1976,
1976 1974) ή
γεωμηχανική ταξινόμηση ή ταξινόμηση RMR (Rock Mass Rating) είναι η
πρώτη ταξινόμηση που για την περιγραφή της βραχομάζας εξετάζει
περισσότερες από μία παραμέτρους.
Οι παράμετροι που εξετάζονται στο σύστημα ταξινόμησης του Bieniawski
είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του πετρώματος.
Ο δείκτης ποιότητας βραχομάζας RQD.
Η απόσταση μεταξύ των ασυνεχειών.
Η κατάσταση των ασυνεχειών.
Το υπόγειο νερό.

A. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

1

Αντοχή
πετρώματο
ς

4

4-10 MPa

2-4 MPa

1-2 MPa

Αντοχή σε
μονοαξονική
θλίψη

>250 MPa

100-250 MPa

50-100 MPa

25-50 MPa

5-25
MPa
2

Βαθμοί

15

12

7

4

90 100 %
90-100

75 90 %
75-90

50 75 %
50-75

25 50 %
25-50

1-5
MPa

<1
MPa

1

0

<25 %

Βαθμοί

20

17

13

8

3

Απόσταση ασυνεχειών

>2 m

0.6-2.0 m

200-600 mm

60-200 mm

<60 mm

Βαθμοί

Κατάσταση ασυνεχειών
(σύμφωνα με τον πίνακα E)

Βαθμοί

5

Προτιμάται
η δοκιμή
μονοαξονικής
αντοχής

>10 MPa

Π ό
Ποιότητα
πετρώματος
ώ
RQD
2

3

ΠΕ∆ΙΟ ΤΙΜΩΝ
∆είκτης
σημειακής
φόρτισης

Υπόγειο
νερό

15
ελαφρά
τραχείες
επιφάνειες,
διαχωρισμός
<1mm,
ελαφρά
αποσαθρωμένα
τοιχώματα

30

10
ελαφρά
τραχείες
επιφάνειες,
διαχωρισμός
<1mm,
πολύ
αποσαθρωμέ
να
τοιχώματα

25

20

8

5

επιφάνειες
ολίσθησης ή
υλικό
πλήρωσης <5mm
διαχωρισμός 15mm
συνεχείς

Μαλακό
υλικό
πλήρωσης >5mm ή
∆ιαχωρισμός >5mm,
συνεχείς

10

0

Εισροή ανά 10m μήκος
σήραγγας (lit/min)

καμία

<10

10-25

25-125

>125

Λόγος πίεσης νερού
διακλάσεων προς μέγιστη
κύρια τάση σmax

0

<0.1

0.1-0.2

0.2-0.5

>0.5

Γενικές συνθήκες υγρασίας

ξηρό

ύφυγρο

υγρό

στάγδην

ροή

15

10

7

4

0

Βαθμοί

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

20
πολύ τραχείες
επιφάνειες,
ασυνεχείς,
χωρίς
διαχωρισμό,
υγιή τοιχώματα

15

Σημειώσεις Διαλέξεων Μαθήματος
``Τεχνική Γεωλογία ΙΙ``

Ακαδημαϊκό Έτος 2013‐2014

Ε. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ
Μήκος ασυνεχειών

<1m

1-3 m

3-10 m

10-20 m

Βαθμοί

6

4

2

1

> 20 m
0

Εύρος ασυνεχειών

Κανένα

< 0.1 mm

0.1-1.0 mm

1-5 mm

> 5mm

Βαθμοί

6

5

4

1

0

Τραχύτητα
ρ χ η

Πολύ τραχείες
ρ χ ς

Τραχείες
ρ χ ς

Ελαφρά
φρ
τραχείες

Λείεςς

Κατοπτρικές
ρ ς

Βαθμοί

6

5

3

1

0

Υλικό πλήρωσης

Κανένα

Σκληρό < 5 mm

Σκληρό > 5 mm

Μαλακό < 5mm

Μαλακό > 5 mm

Βαθμοί

6

4

2

2

0

Αποσάθρωση

Υγιές

Ελαφρά
αποσαθρ.

Μέτρια
αποσαθρ.

Τελείως
αποσαθρ.

Υπολ/ικό έδαφος

Βαθμοί

6

5

3

1

0

F. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ο
Ο
Ο ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΑ ((Wickham
c a et a
al.,, 1972)
9 )
Παράταξη κάθετη στον άξονα της σήραγγας
∆ιάνοιξη σύμφωνα με την κλίση

Παράταξη παράλληλη με τον
άξονα της σήραγγας

∆ιάνοιξη αντίθετα με την
κλίση

Ανεξάρτητα από
την παράταξη των
ασυνεχειών

Κλίση 45º - 90ο

Κλίση 20º - 45ο

Κλίση 45º 90ο

Κλίση 20º 45ο

Κλίση 45º 90ο

Κλίση 20º 45ο

Κλίση 0º - 20ο

Πολύ ευνοϊκή

Ευνοϊκή

Μέτρια

∆υσμενής

Πολύ
δυσμενής

Μέτρια

∆υσμενής

B. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ (σύμφωνα με τον
πίνακα F)
Παράταξη και κλίση
∆ιακλάσεων
Β
α
θ
μ
ο
ί

Πολύ ευνοϊκή

Ευνοϊκή

Μέτρια

∆υσμενής

Πολύ δυσμενής

Σήραγγες &
ορυχεία

0

-2

-5

-10

-12

Θεμελιώσεις

0

-2
2

-7
7

-15
15

-25
25

Πρανή

0

-5

-25

-50

-60

C. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
Βαθμοί RMR

100-81

80-61

60-41

40-21

<21

Κατάταξη

I

II

III

IV

V

Χαρακτηρισμός

πολύ καλή

καλή

μέτρια

πτωχή

πολύ πτωχή

D. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κατάταξη

I

II

III

IV

V

Μέσος χρόνος
αυτοϋποστήριξης

20 yr για D=15
m

1 yr για D=10 m

1 w για D=5 m

10 h για D=2.5
m

30 min για D=1 m

Συνοχή (KPa)

>400

300-400

200-300

100-200

<100

Γωνία τριβής (ο)

>45

35-45

25-35

15-25

<15

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
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Χρήση πινάκων ταξινόμησης βραχομάζας
¾Για τη βαθμονόμηση της βραχομάζας με τη χρήση του συνόλου των

προαναφερόμενων παραγόντων χρησιμοποιείται το άθροισμα των τιμών που
προκύπτουν με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και υποδιαιρέσεις που
υπάρχουν στους πίνακες Α και Ε.
¾Με
Μ τα στοιχεία
ί που παρέχονται
έ
στους πίνακες
ί
F και B γίνονται
ί
δ θώ
διορθώσεις
του τελικού αποτελέσματος με βάση την παράταξη και την κλίση των
ασυνεχειών και τη σχέση της με την παράταξη της υπόγειας εκσκαφής.
¾Αντίστοιχες διορθώσεις προτείνονται από τους ίδιους πίνακες και για
βαθμονομήσεις που πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια μελετών
ευστάθειας πρανών και μελετών διάνοιξης θεμελίων, στα τεχνητά και φυσικά
πρανή που προκύπτουν.
¾Με
Μ τη χρήση
ή
του πινάκα
ά
3.5.C
C δίνεται
δί
η δυνατότητα
δ
ό
χαρακτηρισμού
ύ της
βραχομάζας και η κατάταξή της σε μία από τις πέντε κατηγορίες που
προτείνει ο Bieniawski.
¾Με τον πίνακα 3.5.D, προσεγγίζονται οι τιμές της συνοχής και της γωνίας
εσωτερικής τριβής των ασυνεχειών και προσδιορίζεται ο χρόνος
αυτοϋποστήριξης των υπόγειων εκσκαφών.

Επισημάνσεις επί της εφαρμογής της
μεθόδου
¾ Κατά τη βαθμολόγηση των επιμέρους παραμέτρων πρέπει να γίνεται χρήση

εύρους τιμών και όχι μέσης τιμής.
¾ Στην περίπτωση παραμέτρων με μεγάλο όγκο δεδομένων η επιλογή του

εύρους διακύμανσης των τιμών τους γίνεται με την απλή στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων και με τη χρήση ιστογραμμάτων.
¾ Η παράμετρος 3 του πίνακα Α (απόσταση ασυνεχειών) είναι ορισμένη για τις
περιπτώσεις όπου υπάρχουν το ελάχιστο τρία συστήματα ασυνεχειών. Αν τα
συστήματα είναι λιγότερα χαρακτηρίζεται συντηρητική και πρέπει να
προσαυξάνεται κατά 30%.
¾ Η τραχύτητα δεν πρέπει να βαθμολογείται όταν το άνοιγμα των ασυνεχειών
είναι μεγαλύτερο της τραχύτητας.
¾ Οι παράμετροι 3 και 4 πρέπει είτε να βαθμολογούνται για κάθε σύστημα
χωριστά και να λαμβάνεται στο τέλος μια μέση τιμή ή ένα εύρος
αντιπροσωπευτικό του συνόλου των συστημάτων, είτε να βαθμολογούνται
μόνο για το κύριο σύστημα όταν αυτό υπάρχει.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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¾ Η παράμετρος απομείωσης του RMR με βάση τον προσανατολισμό

υπολογίζεται σύμφωνα με τον προσανατολισμό του κρισιμότερου
συστήματος, π.χ. στρώση παράλληλη στον άξονα του έργου.
¾ Οι ταξινομήσεις πρέπει να αποτυπώνουν τις διαφοροποιήσεις που είναι
κρίσιμες για την κατασκευή του έργου.

Βοηθητικά διαγράμματα ταξινόμησης

Άθροισμα

(Bieniawski 1989)

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ
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Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων
¾ Παράμετροι διατμητικής αντοχής c και φ κατά Trunk & Honisch (1990)

c(kPa) = 5 RMR
φ(°) = 0,5 RMR + 5
Γίνεται χρήση των τιμών του RMR πριν από τη διόρθωση με βάση τoν
προσανατολισμό.
¾ Μέτρο Ελαστικότητας κατά Bienawski (1978). Ισχύει για RMR>50

ΕΜ (GPa) = 2 RMR – 100
¾ Μέτρο
Μέ
Ελ
Ελαστικότητας
ό
κατά
ά Serafim
S fi & Pereira
P i (1983).
( 8 )

E M (GPa) = 100

(

RMR −10
)
40

Στις προαναφερόμενες σχέσεις είναι λογικό να χρησιμοποιούνται οι τιμές
του RMRbasic και όχι του τελικού RMR με τις διορθώσεις για τον
προσανατολισμό. Παραταύτα αυτό δε διατυπώνεται σαφώς.

Προσδιορισμός παραμέτρων διαστασιολόγησης
σηράγγων
¾Φορτία οροφής σήραγγας (Unal 1983)
100 − RMR
P(kPa) =
γ b
Όπου:
100
b: πλάτος της υπόγειας εκσκαφής.
γ: ειδικό βάρος του πετρώματος.
¾Χρόνος αυτοϋποστήριξης με τη συσχέτιση του RMR και του ενεργού
ανοίγματος, Ι*, της εκσκαφής.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
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Μέτρα υποστήριξης υπόγειων εκσκαφών
Κατηγορία
βραχομάζ
ας

Μέτρα υποστήριξης σε υπόγειες κατασκευές με συμβατικά μέσα
Κυρίως
Εκτοξευόμενο
Σκυρόδεμα

Κυρίως Ηλώσεις ή
Αγκυρώσεις

Ι

Κυρίως Χαλύβδινα
Πλαίσια

∆εν απαιτείται υποστήριξη

ΙΙ

Ηλώσεις με αραίωση
1,5 – 2 m και – κατά
περίπτωση – πλέγμα
στην οροφή

50 mm στην οροφή

ΙΙΙ

Ηλώσεις με αραίωση
1,0 – 1,5 m - κατά
περίπτωση – πλέγμα
και εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα στην
οροφή

100 mm στην οροφή
και 50 mm στα
τοιχώματα – κατά
περίπτωση – πλέγμα
και ηλώσεις

Ελαφρά πλαίσια με
αραίωση 1,5 – 2 m.

ΙV

Ηλώσεις με αραίωση
0,5 – 1,0 m, πλέγμα
και 30 – 50 mm
εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα στην
οροφή και στα
τοιχώματα

150 mm στην οροφή
και 100 mm στα
τοιχώματα, πλέγμα
και ηλώσεις μήκους
3m και με αραίωση
1,5 m

Πλαίσια μέσου τύπου
με αραίωση 0,7 – 1,5
m και 50 mm
εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα στην
οροφή

∆εν συνίσταται

200mm στην οροφή
και150mm στα
τοιχώματα, πλέγμα,
ηλώσεις και ελαφρά
πλαίσια.

Βαριά πλαίσια, με
αραίωση 0,7 m και
ταχεία επένδυση με
εκτοξευόμενο
σκυρόδεμα πάχους
75 mm.

V

Αντιοικονομικά

για αβαθείς
πεταλοειδείς
σήραγγες
διαμέτρου 5-12m

Κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή της εκσκαφής και της προσωρινής υποστήριξης
σηράγγων διαμέτρου 10m και σε μικρό βάθος
Σχήμα: Πεταλοειδές. Άνοιγμα: 10 m. Κατακόρυφες τάσεις: <25 Mpa (βάθος <900m). Μέθοδος διάνοιξης: διάτρηση και
ανατίναξη.
Εναλλακτικά συστήματα υποστηρίξεως σε κατασκευή με συμβατικά
μέσα

Κλάση
Βραχομάζας

Εκσκαφή/ Προχώρηση

Ι

Ολομέτωπη προσβολή προχώρηση 3m.

Περιπτωσιακές σημειακές επί
τόπου αγκυρώσεις

Κανένα

Κανένα

ΙΙ

Ολομέτωπη προσβολή προχώρηση 1-1,5
m, οριστική υποστήριξη 20m από το
μέτωπο

Τοπικά, ηλώσεις στην οροφή
μήκους 3m με αραίωση 2,5 m
και κατά περίπτωση πλέγμα.

50mm στην οροφή
όπου χρειάζεται

Κανένα

ΙΙΙ

Μετώπου και βαθμίδας, προχώρηση
πρώτα στο ανώτερο τμήμα κατά 1,5-3m.
Έναρξη υποστηρίξεως ύστερα από κάθε
ανατίναξη.
Οριστική υποστήριξη 10m από το
μέτωπο.

Συστηματικές ηλώσεις μήκους
4m, με αραίωση 1,5-2 στην
οροφή και στους τοίχους και
πλέγμα στην οροφή.

50-100 mm στην
οροφή και 30 mm
στις πλευρές

Κανένα

ΙV

Μετώπου και βαθμίδας, προχώρηση
πρώτα στο ανώτερο τμήμα κατά 1-1,5m.
Εγκατάσταση υποστήριξης συγχρόνως με
την εκσκαφή, 10m από το μέτωπο.

Συστηματικές ηλώσεις μήκους
4-5m , με αραίωση 1-1,5 m
στην οροφή και στους τοίχους
με πλέγμα.

100-150 mm στην
οροφή και 100 mm
στις πλευρές

Ελαφρά προς μέσα
πλαίσια με αραίωση
1,5m όπου απαιτείται

V

Πολλαπλά τμήματα προχώρησης .
Προχώρηση στο ανώτερο τμήμα 0,51,5m. Εγκατάσταση υποστήριξης
συγχρόνως με την εκσκαφή. Σκυρόδεμα
όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά από
κάθε ανατίναξη.

Συστηματικές ηλώσεις μήκους
5-6 m, με αραίωση 1-1,5 m
στην οροφή και τους τοίχους
και χαλύβδινο πλέγμα. Ήλωση
του ανάστροφου τόξου.

150-200 mm στην
οροφή, 150 mm
στις πλευρές και 50
mm στο μέτωπο.

Μέσα προς βαριά, με
αραίωση 0,75m με
επικάλυψη λαμαρίνας
και στήριξη του
μετώπου. Κλείσιμο του
αντίστροφου τόξου.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
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Σύστημα ταξινόμησης SMR (Romana 1985)
Ο Romana πρότεινε τροποποίηση του RMR προκειμένου να προσαρμοστεί σε
προβλήματα ευστάθειας πρανών. Εισήγαγε τον συντελεστή SMR (Slope Mass
Rating) ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

SMR = RMRbasic – ((F1 x F2 x F3)
3) + F4
4
όπου
F1: αναφέρεται στην παραλληλότητα μεταξύ της διεύθυνσης του πρανούς και της
διεύθυνσης των ασυνεχειών,
F2: αξιολογεί την πιθανότητα εκδήλωσης επίπεδης ολίσθησης με βάση την κλίση
των ασυνεχειών
F3: αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της γωνίας κλίσης του μετώπου του πρανούς και
της γωνίας
ί κλίσης
λί
των κύριων
ύ
ασυνεχειών,
ώ και
F4: αξιολογεί το είδος του πρανούς (φυσικό ή τεχνητό) σε συνδυασμό με τον τρόπο
της εκσκαφής (χρήση μηχανικών μέσων, εκρηκτικών, κλπ).
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Σύστημα ταξινόμησης βραχομάζας των Barton, Lien
και Laude (1974) ή Ταξινόμηση του Νορβηγικού
Γεωτεχνικού Ινστιτούτου (NGI)
Οι Barton, Lien και Laude βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία τους και σε δεδομένα από
περισσότερα
ό
των 200 υπόγειων
ό
έ
έργων
πρότειναν
ό
σύστημα
ύ
που βασίζεται
β ίζ
στον ακόλουθο
όλ θ τύπο:
ύ

Q=

RQD J r J W
J n J a SRF

Α. Ο λόγος RQD/Jn εξετάζει το μέγεθος των τεμαχίων που δομούν τη βραχομάζα.
Jn: εξαρτάται από τον αριθμό των οικογενειών των ασυνεχειών.
B. Ο λόγος Jr/Ja εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιφάνειες των
ασυνεχειών.
ώ
Jr: εξετάζει την τραχύτητα που παρουσιάζουν οι επιφάνειες των ασυνεχειών.
Ja: εξετάζει το βαθμό αποσάθρωσης που παρουσιάζουν οι επιφάνειες των ασυνεχειών.
Γ. Ο λόγος JW/SRF περιγράφει το τασικό πεδίο που κατανέμεται γύρω από την εκσκαφή.
JW: εξετάζει την επίδραση του υπόγειου νερού στο τασικό πεδίο που αναπτύσσεται γύρω από την
υπόγεια εκσκαφή.
SRF: εξετάζει την τασική κατάσταση που επικρατεί γύρω από την υπόγεια εκσκαφή.

Επισημάνσεις επί της εφαρμογής της
μεθόδου
¾ Αν η σχιστότητα εμφανίζεται καλά αναπτυγμένη τότε θα πρέπει να

προσμετράται στα συστήματα.
¾ Οι παράμετροι jr και Ja αναφέρονται στο σύστημα το οποίο λόγω

επικράτησης ή λόγω προσανατολισμού διαμορφώνει τις δυσμενέστερες
συνθήκες στο περιβάλλον του έργου.
¾ Οι παράμετροι αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη και σημειακή φόρτιση πρέπει
να υπολογίζονται σε συνθήκες ανάλογες του έργου, κυρίως από άποψη
εργασίας. Οι τιμές που θα επιλέγονται καλό θα είναι να είναι συντηρητικές.
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1. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ (RQD)

RQD

Α. Πολύ πτωχή

0 – 25

Β. Πτωχή

25 – 50

C. Μέτρια

50 – 75

D. Καλή

75 – 90

Ε. Άριστη

90 –100

* Όταν 0 ≤ RQD ≤ 10 τότε χρησιμοποιείται τιμή RQD = 10 για τον
γ μ του Q
υπολογισμό
** ∆ιαφορές της τάξης του 5 ( RQD = 90,95,100 κ.α.) είναι επαρκώς ακριβείς.
2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΛΑΣΕΩΝ
A. Συμπαγής βράχος με λίγες ή χωρίς διακλάσεις

Jn
0.5 – 1.0

Β. Ένα σύστημα διακλάσεων

2.0

C. Ένα σύστημα διακλάσεων και επιπλέον τυχαίες

3.0

D. ∆ύο συστήματα διακλάσεων

4.0

E. ∆ύο συστήματα διακλάσεων και επιπλέον τυχαίες

6.0

F. Τρία συστήματα διακλάσεων

9.0

G. Τρία συστήματα διακλάσεων και επιπλέον τυχαίες

12.0

H. Τέσσερα ή περισσότερα συστήματα διακλάσεων τυχαίου
προσανατολισμού, ισχυρά διακλασμένο, <<κύβοι ζάχαρης>>,
κλπ.

15.0

J. Κονιορτοποιημένο πέτρωμα με μορφή εδαφικού
σχηματισμού.

20.0

•Για διασταυρώσεις χρησιμοποιείται 3.0 Jn
** Για εισόδους χρησιμοποιείται 2.0 Jn.

3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΛΑΣΕΩΝ

Jr

(α) Τοιχώματα βράχων σε επαφή.
(β) Τοιχώματα βράχων σε επαφή πριν από διάτμηση 10 cm.
A. Ασυνεχείς διακλάσεις

4.0

B. Τραχείες ή ακανόνιστες κυματοειδείς διακλάσεις

3.0

C. Λείες, κυματοειδείς διακλάσεις

2.0

D. Ολισθηρές, κυματοειδείς διακλάσεις

1.5

E. Τραχείες ή ακανόνιστες επίπεδες διακλάσεις

1.5

F. Λείες, επίπεδες διακλάσεις

1.0

G. Ολισθηρές, επίπεδες διακλάσεις

0.5

(γ) Τοιχώματα βράχων χωρίς επαφή κατά τη διάτμηση.
H. Ζώνη που περιέχει ορυκτά της αργίλου αρκετά παχιά ώστε να
εμποδίζει την επαφή των τοιχωμάτων.

10
1.0

J. Αμμώδεις, χαλικώδεις ζώνες, ή ζώνες με θραύσματα αρκετά
παχιές ώστε να εμποδίζουν την επαφή των τοιχωμάτων.

1.0

* Προστίθεται 1.0 αν η μέση απόσταση των διακλάσεων του σχετικού
συστήματος είναι μεγαλύτερη από 3.0 m.
** Η τιμή Jr = 0.5 είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για επίπεδες ολισθηρές
διακλάσεις με προσανατολισμένες γραμμώσεις κατά τη διεύθυνση της
ελάχιστης αντοχής.
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Φº

Ja

(α) Επαφή τοιχωμάτων
A. Υλικό πλήρωσης σκληρό και αδιαπέρατο (π.χ. χαλαζίας), σε
ασυνέχειες ερμητικά κλειστές.

–

0.75

B. Λεκιασμένα τοιχώματα χωρίς ουσιαστική αποσάθρωση των
ασυνεχειών.

(25º - 35º)

1.0

C. Ελαφρά
φρ αποσαθρωμένα
ρ μ
τοιχώματα
χ μ
διακλάσεων. Απουσία
ενστρώσεων από μαλακά ορυκτά, από τεμάχια άμμου κ.α.

(25º - 30º)

20
2.0

D. Ιλυώδεις ή αμμώδεις, ενστρώσεις αργίλου, με μικρό κλάσμα
αργίλου.

(20º - 25º)

3.0

E. Μαλακές ή με μικρή γωνία εσωτερικής τριβής ενστρώσεις
αργιλικών και άλλων ορυκτών (καολίνης, μαρμαρυγίες καθώς και
τάλκης, χλωρίτης, γύψος, γραφίτης), και μικρές ποσότητες από
διογκούμενες αργίλους.

(8º - 16º)

4.0

F. Αμμώδεις κόκκοι, χωρίς άργιλο, κονιορτοποιημένο πέτρωμα.

(25º – 30º)

4

G. Ισχυρά υπερστερεοποιημένα μη μαλακά αργιλικά ορυκτά ως
υλικό πλήρωσης (συνεχής ανάπτυξη πάχους < 5 mm)

(16º – 24º)

6

Η. Μέσα ή χαμηλά υπερστερεοποιημένα μαλακά αργιλικά ορυκτά
ως υλικό πλήρωσης (συνεχής ανάπτυξη πάχους <5 mm).

(12º – 16º)

8

J. ∆ιογκούμενο αργιλικό υλικό πλήρωσης (π.χ. μοντμοριλονίτης)
(συνεχής ανάπτυξη πάχους < 5 mm).
Οι τιμές του Ja εξαρτώνται από την περιεκτικότητα των
διογκούμενων συστατικών της αργίλου και από τη δυνατότητα
εισόδου νερού στις διακλάσεις.

(6º – 12º)

8 – 12

(β) τοιχώματα βράχων με επαφή 10 cm, πριν από τη διάτμηση.

(C) Τοιχώματα βράχων χωρίς επαφή κατά τη διάτμηση.
Κ. Ζώνες ή περιοχές από αποσαθρωμένο πέτρωμα.
L. Ζώνες ή περιοχές από θρυμματισμένο πέτρωμα.

6
(6º – 24º)

8

M. Ζώνες ή περιοχές από άργιλο (για την περιγραφή της αργίλου
βλέπε G, H, J).

8 – 12

Ν. Ζώνες ή περιοχές από ιλυώδη ή αμμώδη άργιλο, μικρό κλάσμα
της αργιλικής φάσης.

5

Ο. Παχιές συνεχείς λωρίδες αργίλου (για την περιγραφή της αργίλου
βλέπε G, H, J).
P. Ζώνες αργίλου (για την περιγραφή της αργίλου βλέπε G, H, J).

(6º– 24º)

10
13 ή
13 – 20

*Οι τιμές της γωνίας τριβής αναφέρονται σε προσεγγίσεις που στηρίζονται στις ορυκτολογικές
ιδιότητες των υλικών.
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5. ΝΕΡΟ ∆ΙΑΚΛΑΣΕΩΝ

A. Στεγνή επιφάνεια ή τοπικά μικρή εισροή (< 5
l/ i )
l/min).

Πίεση
νερού
(MPa)

JW

<0.1

1

B. Μέση εισροή ή μέση πίεση. Περιστασιακή
έκπλυση του υλικού πλήρωσης των διακλάσεων.

0.1 – 0.25

0.66

C. Μεγάλη εισροή ή υψηλή πίεση σε συμπαγές
πέτρωμα με διακλάσεις χωρίς υλικά πλήρωσης.

0.25 – 1

0.5

D. Μεγάλη εισροή ή υψηλή πίεση. Σημαντική
έκπλυση του υλικού πλήρωσης.

0.25 – 1

0.33

E. Εξαιρετικά μεγάλη εισροή ή πίεση κατά την
ανατίναξη η οποία μειώνεται περιοδικά.

>1

0.2 –
0.1

F. Εξαιρετικά μεγάλη εισροή ή πίεση η οποία
F
παραμένει σταθερή.

>1

0.1
0
1–
0.05

* Οι περιπτώσεις C, D, E, F έχουν εκτιμηθεί χονδρικά.
** Όταν υπάρχουν στραγγιστήρια η τιμή του JW αυξάνεται.
*** ∆ε λαμβάνονται υπόψη προβλήματα που προκαλούνται από τη δημιουργία
πάγου.

6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

SRF

a)* Ζώνες ασθενούς αντοχής που τέμνουν την εκσκαφή και μπορούν να
προκαλέσουν χαλάρωσή της κατά τη διάνοιξη της σήραγγας.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
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Α. Πολλαπλές ασθενείς ζώνες που περιέχουν αργιλικό υλικό ή
χημικώς εξαλλοιωμένο πέτρωμα. Πολύ χαλαρή δομή του βράχου
που περιβάλλει την εκσκαφή.

10

Β. Μεμονωμένες ασθενείς ζώνες οι οποίες περιέχουν άργιλο ή
χημικά αποσαθρωμένο πέτρωμα (βάθος εκσκαφής <50 mm).

5

C. Μεμονωμένες ασθενείς ζώνες οι οποίες περιέχουν άργιλο ή
χημικά αποσαθρωμένο πέτρωμα (βάθος εκσκαφής >50 mm).

2.5

D. Πολλαπλές διατμημένες ζώνες σε συμπαγές πέτρωμα (χωρίς
άργιλο), χαλαρή περιβάλλουσα βραχομάζα (οποιοδήποτε βάθος
εκσκαφής).

7.5

μ
μ ς διατμημένες
μημ ς ζώνες
ζ
ς σε συμπαγές
μ γ ς πέτρωμα
ρ μ (χωρίς
(χ ρ ς
E. Μεμονωμένες
άργιλο, για βάθος εκσκαφής ≤ 50m).

5

F. Μεμονωμένες διατμημένες ζώνες σε συμπαγές πέτρωμα (χωρίς
άργιλο, για βάθος εκσκαφής > 50m).

2.5

G. Χαλαρές, ανοικτές διακλάσεις, έντονη κατάτμηση του βράχου σε
μικρά κυβικά στοιχεία κατάτμησης (οποιοδήποτε βάθος εκσκαφής).

5
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b)** Συμπαγές πέτρωμα, προβλήματα εξαιτίας τάσεων.
H. Χαμηλές τάσεις, κοντά στην επιφάνεια.

σc /σl

σten / σl

SRF

>200

>13

2.5

200 - 10

13 – 0,66

1

K. Υψηλές τάσεις, πολύ συμπαγής δομή (συνήθως έχουν
ευνοϊκή επίδραση στην ευστάθεια, μπορεί όμως να έχουν
δυσμενή επίδραση στην ευστάθεια των παρειών).

10 - 5

0,66 – 0,33

0.5 – 2

L. Μαλακή εκτίναξη συμπαγούς πετρώματος.

5 – 2,5

0,33 – 0,16

5 – 10

M. Έντονη εκτίναξη συμπαγούς πετρώματος .

<2,5

<0,16

10 – 20

J. Μέσες τάσεις.

c)*** Βράχος που ασκεί πιέσεις, πλαστική ροή συμπαγούς πετρώματος υπό την επίδραση
υψηλών γεωπιέσεων.
N. Βράχος ο οποίος ασκεί μικρές πιέσεις.

5 – 10

O. Βράχος ο οποίος ασκεί πολύ υψηλές πιέσεις.

10 – 20

d) ∆ιογκούμενο πέτρωμα, χημική διόγκωση εξαρτώμενη από την παρουσία νερού.
P. Ελαφρά διογκούμενος βράχος.

5 – 10

R. Έντονα διογκούμενος βράχος.

10 – 15

* Οι τιμές του SRF μειώνονται κατά 25 – 50 % αν οι ασθενείς (διατμημένες) ζώνες δεν τέμνουν
την υπόγεια εκσκαφή αλλά απλά την επηρεάζουν.
** Σε περιπτώσεις έντονα ανισότροπου τασικού πεδίου (εφόσον αυτό έχει μετρηθεί):
Αν 5≤σ1/σ3≤100, οι σc και σten μειώνονται σε 0,8σc και 0,8σten.
Αν σ1/σ3>10, οι σc και σten μειώνονται σε 0,6σc και 0,6σten.
σc = η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη, σten = η αντοχή σε εφελκυσμό, σ1 = η μέγιστη κύρια ορθή
τάση, σ3 = η ελάχιστη κύρια ορθή τάση.
*** Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία όταν το βάθος της σήραγγας είναι μικρότερο από το άνοιγμά
της. Προτείνεται η αύξηση του SRF από 2,5 σε 5 (βλέπε Η).

Κατηγορίες βραχομάζας με βάση το δείκτη ποιότητας Q

Χαρακτηρισμός
Βραχομάζας

∆είκτης ποιότητας
Q

Πίεση ασκούμενη στην
οροφή P (MPa)

Εξαιρετικά πτωχή

0,001 – 0,01

1,2

Πάρα πολύ πτωχή

0,01 – 0,1

0,6

Πολύ πτωχή

0,1 – 1,0

0,3

Πτωχή

1–4

0,15

Μέτρια

4 – 10

0,1

Καλή

10 – 40

0,05

Πολύ καλή

40 – 100

0,025

Πάρα πολύ καλή

100 – 400

0 005
0,005

Εξαιρετικά καλή

400 – 1000

0,001
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Μεγέθη εξαρτώμενα από το είδος των
υπόγειων έργων
¾ Excavation

Support
Ratio,
ESR,
λόγος
υποστήριξης εκσκαφής. Οι τιμές του εξαρτώνται από
το είδος του έργου και τις απαιτήσεις ασφαλείας αυτού.
¾ Equivalent Dimension, De, ισοδύναμη διάσταση.
Για την κάλυψη των απαιτήσεων υποστήριξης
επιλέγονται μέτρα που αναλογούν σε μεγαλύτερη ή
μικρότερη
ό
ισοδύναμη
δύ
δά
διάσταση
ανάλογα
άλ
με το είδος
ίδ
του έργου.
De= Άνοιγμα εκσκαφής, διάμετρος ή ύψος (m)/ESR

Iσοδύναμη διάσταση De = Μέγιστο άνοιγμα /ESR
Πίνακας τιμών του συντελεστή ESR κατά Barton et al., 1974
ΤΥΠΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ESR

A

Προσωρινά ανοίγματα μεταλλείων, κ.α.

3–5
2.5

B

Κατακόρυφα φρεάτια κυκλικής διατομής.

B

Κατακόρυφα φρεάτια ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατομής.

2.0

C

Μόνιμες στοές μεταλλείων, σήραγγες προσαγωγής
υδροηλεκτρικών σταθμών (χαμηλής πίεσης), ερευνητικές
σήραγγες κ.α.

1.6

D

Μικρές οδικές και σιδηροδρομικές σήραγγες, στοές
προσπέλασης, αποθηκευτικοί θάλαμοι, κ.α.

1.3

E

Μεγάλες οδικές ή σιδηροδρομικές σήραγγες, θάλαμοι
ενεργειακών
ώ σταθμών,
θ ώ καταφύγια
ύ
πολιτικής
λ ή ά
άμυνας,
διασταυρώσεις και πύλες υπόγειων έργων, κ.α.

1.0

F

Σταθμοί σιδηροδρόμων, εργοστάσια, υπόγειοι πυρηνικοί
σταθμοί.

0.8

Για τον έλεγχο της ευστάθειας των προσωρινών εκσκαφών η ισοδύναμη
διάστασή τους δίνεται από το λόγο του πλάτους ή του ύψους τους με το 1,5
ESR.
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Εκτίμηση τιμών Μέτρου Παραμόρφωσης, ΕΜ
Σύμφωνα με σχέσεις που προτάθηκαν αρχικά από τους Barton et al (1980)
και βελτιώθηκαν από τους Grimstad και Barton (1993) η τιμή του μέτρου
παραμόρφωσης
ό φ
υπολογίζεται
λ ίζ
( GPa)
(σε
GP ) από
ό τον εμπειρικό
ό τύπο:
ύ

Η μέγιστη τιμή του μέτρου εκτιμάται από τη σχέση:

Οι τύποι αυτοί ισχύουν όταν το Q>1 και όταν εφαρμόζονται σε πετρώματα
που δεν εμφανίζουν υψηλό πρωτογενές πορώδες.

Εκτίμηση Φορτίων Υποστήριξης
Τα φορτία της μόνιμης υποστήριξης οροφής (σε kg/cm2) υπολογίζονται,
σύμφωνα με τους Barton et al (1974) αλλά και τους Grimstad και Barton
(1993)
993 από τον τύπο:

Για τα φορτία των τοιχωμάτων προτείνουν σχετική απoμείωση κατά έναν
συντελεστή λ και σύμφωνα με τη σχέση:

Τα φορτία
Τ
φ ί της μόνιμης
ό
υποστήριξης
ή ξ των τοιχωμάτων
ά
υπολογίζονται
λ ίζ
από
ό
τον τύπο:
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Σχέση μεταξύ του δείκτη ποιότητας, Q, και του δείκτη ποιότητας πλευρικών
τοιχωμάτων, Qw

∆είκτης
ποιότητας, Q

∆είκτης ποιότητας
πλευρικών τοιχωμάτων, Qw

λ=Pwall/Proof

Q > 10

5Q

0.58

0.1< Q < 10

2.5 Q

0.74

Q < 0.1

Q

1.0

Για τον έλεγχο της ευστάθειας των προσωρινών εκσκαφών ο δείκτης
ποιότητας υπολογίζεται από το 5Q ή το 5Qw αντίστοιχα.

Γραφική παράσταση της σχέσης που συνδέει το φορτίο που ασκείται στην
οροφή με το δείκτη ποιότητας . Τα σημεία αναφέρονται σε παρατηρήσεις
των Barton et al (1974).
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Μέτρα υποστήριξης σηράγγων
¾ Τα μέτρα μόνιμης υποστήριξης της οροφής προσδιορίζονται με την επιλογή
κατηγορίας υποστήριξης από το διάγραμμα της επόμενης διαφάνειας με την
χρήση του Q και του De.
¾ Για τον υπολογισμό των μέτρων της μόνιμης υποστήριξης των τοιχωμάτων πρέπει
να γίνεται χρήση του Qw.
¾ Επιπλέον για τον υπολογισμό των προσωρινών μέτρων υποστήριξης, που είναι
σαφώς λιγότερα, πρέπει να γίνεται χρήση τιμών ESR= 1.5ESR και Q=5Q.
Ουσιαστικά με την επιλογή των τιμών αυτών μειώνεται πλασματικά το εύρος του
ανυποστήρικτου ανοίγματος και θεωρείται βελτιωμένη ποιότητα της
βραχομάζας.

Διάγραμμα προσδιορισμού της κατηγορίας των μόνιμων μέτρων υποστήριξης της
οροφής με τη χρήση του δείκτη ποιότητας, Q, και της ισοδύναμης διάστασης, De
(Barton et al., 1974)
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Απόσπασμα πίνακα προσδιορισμού μέτρων υποστήριξης
Συντελεστές Κατάστασης
Κατηγορία
υποστήριξης

RQD
Jn

Jr
Ja

SPAN
ESR

Τύπος υποστήριξης

Συμπλ/κες
σημειώσεις

1c

—

—

—

sb(utg)

—

10

≥30

—

—

B(ut/g)2-3m

—

13

≥ 10

≥ 1.5

—

sb(utg)

I

<10

<1.5

—

B(utg)1.5-2m+S2-3cm
( g)

I

18

>5

—

≥ 10m

23

—

—

≥ 15

27

—

—

≥ 12m

B(tg)1m+ S(mr)7.5-10cm

I,IX

32

—

—

≥ 20m

B(tg)1m+ S(mr)40-60cm

II,IV,IX

35

—

—

≥ 15m

B(tg)1m+ S(mr)30-100cm

—

—

≥ 15m

CCA(sr)60-200cm +B(tg)1m

—

—

<15m

B(tg)1m+ S(mr)20-75cm

—

—

<15m

CCA(sr)40-150cm +B(tg)1m

—

—

≥ 10m

CCA(sr)100-300cm

—

—

≥ 10m

CCA(sr)100-300cm +B(tg)1m

38

βλέπε ΧΙΙI

B(utg)1-1.5m+clm
B(tg)1-1.5m+ S(mr)10-15cm

—

—

<10m

S(mr)70-200cm

—

—

<10m

S(mr)70-200cm+B(tg)1m

I,III
I,II,IV,VII

II,IX
VIII,X,XI
IX,III
VIII,X,XI
IX
VIII,X,II,
IX
VIII,X,III

CCA: τσιμεντένια τόξα., S: εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, .mr: μεταλλικό πλέγμα., sr: ατσάλινο πλέγμα,
clm: συρματοπλέγματα, sb: σημειακές αγκυρώσεις, B: συστηματικές αγκυρώσεις,
tg: προεντεταμένα αγκύρια διαστελόμενης κεφαλής για συμπαγείς βραχώδεις μάζες, και με πλήρωση κονιάματος για
χαμηλής ποιότητας βραχομάζες., utg: αγκυρώσεις, χωρίς τάνυση, πακτωμένες σε όλο το μήκος.

Βελτιωμένο διάγραμμα υπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων υποστήριξης κατά
Grimstad,και Barton (1993), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τεχνικές
υποστήριξης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
1.
Ανυποστήρικτο.
2.
Σποραδική αγκύρωση.
3.
Συστηματική αγκύρωση.
4.
Συστηματική αγκύρωση με 40-100mm μη ενισχυμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
5.
Ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 50 – 90 mm και αγκύρωση.
6.
Ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 90 – 120 mm και αγκύρωση.
7.
Ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, 120-150 mm και αγκύρωση.
8.
Ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, >150 mm, ενισχυμένο με νευρώσεις και αγκύρωση.
9.
Επένδυση από μπετόν.
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Για τον υπολογισμό του μήκους (σε m) των ενεργών ή προεντεταμένων αγκυρίων
μπορεί να γίνει χρήση των ακόλουθων σχέσεων για την οροφή και τα τοιχώματα,
αντίστοιχα:

Για τον υπολογισμό του μήκους (σε m) των παθητικών ή ολόσωμων αγκυρίων
μπορεί να γίνει χρήση των ακόλουθων σχέσεων για την οροφή και τα τοιχώματα,
αντίστοιχα:

Όπου: Β το άνοιγμα της εκσκαφής σε m και H το ύψος της εκσκαφής σε m.

Διάγραμμα υπολογισμού των προτεινόμενων μέτρων υποστήριξης κατά
Grimstad και Barton (1988)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
1.
Επένδυση από μπετόν.
2.
Επένδυση από μπετόν ή αγκύρια και ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
3.
Αγκύρια και ενισχυμένο με ίνες εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
4.
Αγκύρια και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
5.
Συστηματική αγκύρωση.
6.
Σποραδική αγκύρωση.
7.
Δε χρειάζεται υποστήριξη.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος
Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

32

Σημειώσεις Διαλέξεων Μαθήματος
``Τεχνική Γεωλογία ΙΙ``

Ακαδημαϊκό Έτος 2013‐2014

Γεωλογικός Δείκτης Αντοχής, GSI
(Geological Strength Index)
Ο δείκτης, GSI, εισήχθη από τους Hoek, Wood & Shah (1992)
επεκτάθηκε ουσιαστικά για τις ασθενείς βραχομάζες από τους Hoek,
Marinos & Benissi (1998), Marinos & Hoek (2000) και για το φλύσχη
από τους Marinos & Hoek (2000).
Ο Δείκτης εκτός από τη γεωτεχνική ταξινόμηση, εκφράζει
αριθμητικά την απομείωση των σταθερών του υλικού, ανάλογα
με τη ρωγμάτωση της βραχόμαζας. Αποτελεί λοιπόν σημαντικό
στοιχείο στην επίλυση του κριτηρίου θραύσης Hoek
oe a
and
d Brown,
ow ,
αντικαθιστώντας το αρχικά χρησιμοποιούμενο RMR.
Επομένως ο δείκτης GSI προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα του
προσδιορισμού των τιμών των παραμέτρων σχεδιασμού των τεχνικών
έργων σε περιβάλλον ρωγματωμένων βράχων.

Κριτήριο Θραύσης Hoek ‐ Brown
Το κριτήριο θραύσης Hoek‐Brown τυγχάνει μεγάλης αποδοχής λόγω του ότι:
Α) βασίζεται σε μη γραμμική περιβάλλουσα αστοχίας που προσεγγίζει
ικανοποιητικά
ά τη συμπεριφορά
φ ά της βραχομάζας
β
άζ και
β) διαθέτει μεγάλο αριθμό εμπειρικών σχέσεων που βοηθούν στον προσδιορισμό
βασικών παραμέτρων.
Το κριτήριο αυτό διατυπώθηκε προκειμένου να εφαρμόζεται σε βραχομάζα από
σκληρό πέτρωμα που διατέμνεται από πολλά συστήματα ασυνεχειών κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μην διαμορφώνονται δυνητικές αστάθειες. Επίσης σε
β
βραχομάζα
που δεν παρατηρούνται λεπτόκοκκα
λ
υλικά
λ
στη δομή της. Δηλαδή
λ
διατυπώθηκε προκειμένου να εφαρμόζεται σε βραχομάζα που μπορεί να
θεωρηθεί ισότροπη.
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Έχει υποστεί σημαντικές τροποποιήσεις με το πέρασμα των χρόνων. Η
τελευταία γενικευμένη διατύπωσή του είναι η εξής:

Όπου:
σ1΄, σ3΄: Οι ενεργές κύριες τάσεις
σci: Η αντοχή σε μονοαξονική θλίψη του βράχου.
s και mb: Εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της βραχομάζας και του
βράχου.
α: σταθερά
Για το άρρηκτο
ρρη
πέτρωμα
ρ μ mb=mi και s=1.
Για κατακερματισμένη βραχομάζα mb<mi και 0≤s<1.
Για τις τιμές των παραμέτρων α, mb/mi, mi έχουν προταθεί πίνακες τιμών
από τους Hoek, Wood και Shah (1992).

ΤΥΠΟΣ

ΟΜΑΔΑ

Στον πίνακα περιέχονται
ενδεικτικές τιμές του
συντελεστή ανά κατηγο
κατηγο‐
ρία βράχου.
(Οι τιμές σε παρένθεση
είναι εκτιμήσεις).
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Ανθρακικά
Μη
κλαστικά

Εβαπορίτες

Λατυποπαγή *

Κρυσταλλικοί
Ασβεστόλιθοι
(12 ± 3)
Γύψος
8±2

ΣΥΣΤΑΣΗ
ΜΕΣΗ
ΛΕΠΤΗ
Ψαμμίτες
Ιλυόλιθοι
17 ± 4
7±2
Γραουβάκες
(18 ± 3)

Σπαριτικοί
Ασβεστόλιθοι
(10 ± 2)
Ανυδρίτης
12 ± 2

Μικριτικοί
Ασβεστόλιθοι
(9 ± 2)

ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΗ
Αργιλόλιθοι
4±2
Αργ. Σχιστόλιθοι
(6 ± 2)
Μάργες
(7 ± 2)
Δολομίτες
(9 ± 3)

Κρητίς
7±2
Χαλαζίτες
Κερατόλιθοι
20 ± 3
(19 ± 4)
Μη πτυχωμένα
Μεταψαμμίτες
(19 ± 3)
Μιγματίτες
Αμφιβολίτες
Γνεύσιοι
Ελαφρά πτυχωμένα
(29 ± 3)
26 ± 6
28 ± 5
Σχιστόλιθοι
Φυλλίτες
Σχίστες
Πτυχωμένα **
12 ± 3
(7 ± 3)
7±4
Γρανίτης
Διορίτης
Ανοιχτόχρωμα
27 ± 3
(25 ± 5)
Γρανοδιοτίτης
(29 ± 3)
Πλουτώνια
Γάββρος
Σκοτεινόχρωμα
27 ± 3
Δολερίτης
Νορίτης
(16 ± 5)
20 ± 5
Πορφύρης
Διαβάσης
Περιδοτίτης
Υποαβυσσικά
(20 ± 5)
(15 ± 5)
(25 ± 5)
Ρυόλιθος
Δακίτης
Λάβα
(25 ± 5)
(25 ± 5)
Ηφαιστειακά
Ανδεσίτης
Βασάλτης
15 ± 5
(25 ± 5)
Πυροκλαστικά Ηφ. Κροκαλοπαγή Ηφ. Λατυποπαγή
Τόφφοι
(19 ± 3)
(19 ± 3)
(19 ± 3)
* Τα κροκαλοπαγή και τα λατυποπαγή μπορεί να παρουσιάσουν ένα ευρύ πεδίο τιμών της σταθεράς mi ανά‐
λογα με τη φύση του συγκολλητικού υλικού και το βαθμό συγκόλλησης, και έτσι μπορεί να έχουν τιμές
παρόμοιες με αυτές των ψαμμιτών μέχρι και τιμές που χρησιμοποιούνται και λεπτόκοκκα ιζηματογενή
πετρώματα (ακόμη και < 10).
** Αυτές οι τιμές αφορούν δείγματα του ακέραιου πετρώματος (άρρηκτου βράχου) δοκιμασμένα κάθετα στις
στρώσεις ή στην φύλλωση. Η τιμή της σταθεράς mi μπορεί να είναι διαφορετική σε σημαντικό βαθμό εάν
η αστοχία πραγματοποιηθεί κατά μήκος ενός αδύναμου επιπέδου.
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

Οργανικά

Μάρμαρο
9±3

ΠΥΡΙΓΕ
ΕΝΗ

Οι τιμές της σταθεράς
mi υπολογίζονται από
δοκιμές
τριαξονικής
φόρτισης του άρρηκτου
πετρώματος
ώ
με 0<σ3<σc
(σc αντοχή σε ανεμπό‐
διστη θλίψη). Απαιτού‐
νται το ελάχιστο πέντε
δοκιμές.

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ

Κλαστικά

ΑΔΡΗ
Κροκαλοπαγή *
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Σε αδιατάραχτη καλής ποιότητας βραχομάζα με τιμές GSI >25 οι αναγκαίες
σταθερές προσδιορίζονται από τις σχέσεις:

⎡ GSI − 100 ⎤
s = exp ⎢
⎥
9
⎦
⎣

⎡ GSI − 100 ⎤
mb = mi exp ⎢
⎥⎦
28
⎣

α = 0.5

Σε αδιατάραχτη κακής ποιότητας βραχομάζα με τιμές GSI <25 οι αναγκαίες
σταθερές προσδιορίζονται από τις σχέσεις:

⎡ GSI − 100 ⎤
mb = mi exp ⎢
⎥⎦
28
⎣

s=0

a = 0 . 65 −

GSI
200

Σε άρρηκτο βράχο οι αναγκαίες σταθερές προσδιορίζονται από τις σχέσεις:

mb = mi

s=0

a = 0 . 65 −

GSI
200

Το mi υπολογίζεται από την κλίση της εφαπτομένης στην καμπύλη f(σ1,σ3)
των δεδομένων δοκιμής τριαξονικής φόρτισης.

Σύμφωνα με πρόσφατες θεωρήσεις
(Hoek, Carranza‐Torres & Corkum
2002) για τον υπολογισμό των
σταθερών μπορούν να χρησιμοποι‐
ηθούν οι ακόλουθες σχέσεις ανε‐
ξάρτητα της τιμής GS
GSI..
⎡ GSI − 100 ⎤
mb = mi exp ⎢
⎥
⎣ 28 − 14 D ⎦

⎡ GSI − 100 ⎤
s = exp ⎢
⎥
⎣ 9 − 3D ⎦
a=

1
2

(e

− GSI 15

−e

− 20 3

)

Όπου: D ο βαθμός διατάραξης.
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Προσδιορισμός GSI
Παρατηρήσεις
¾Σε πολύ μεγάλα βάθη η δομή είναι
σφικτή και το πέτρωμα πλησιάζει τη
συμπεριφορά του άρρηκτου βράχου.
Η τιμή GSI πρέπει να μετακινείται
προς τα αριστερά και προς τα πάνω.
¾Όταν οι ασυνέχειες έχουν υλικό
πλήρωσης η βραχομάζα μπορεί να
προσομοιωθεί με πτωχή κατάσταση
ασυνεχειών.
¾Η διατμητική αντοχή των ασυνεχειών
μειώνεται με την παρουσία νερού σε
ρ μ
ή σε υλικό πλήρωσης
ήρ ης που
πετρώματα
αντιστοιχούν στις τρεις τελευταίες
κολώνες. Συνίσταται η μετακίνηση
προς τα δεξιά.
¾Προφανώς οι τιμές GSI αντιστοιχούν
σε πιο δεξιές θέσεις από εκείνες της
ίδιας βραχόμαζας όταν δεν είναι
αποσαθρωμένη.

Εκτίμηση του Δείκτη Γεωλογικής Αντοχής για ετερογενείς βραχομάζες. Στο
παρόν διάγραμμα ειδικά για το φλύσχη.
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Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων
βραχομάζας
Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού παραμέτρων που καθορίζουν τη
μηχανική συμπεριφορά της βραχομάζας.
βραχομάζας Ενδεικτικά:

Για σci< 100MPa

Γ σci> 100MPa
MP
Για

Εύχρηστο εργαλείο για την εκτίμηση των παραμέτρων μέσω του κριτηρίου
αστοχίας και του GSI είναι το freeware λογισμικό RocLab
(www.rockscience.com)

Σύστημα RMi του Palmstrom (1995)
Ο δείκτης βραχομάζας, RMi, προσδιορίζεται με παρατηρήσεις πεδίου και
απλές επιτόπου μετρήσεις.
Χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της βραχομάζας και μπορεί να
αξιοποιηθεί για τον προσδιορισμό της αντοχής της βραχομάζας, για την
επίλυση του κριτηρίου θραύσης Hoek – Brown, για την εκτίμηση της
ικανότητας διάτρησης των μηχανών ολομέτωπης κοπής κ.α.
Υπολογίζεται με τις παρακάτω σχέσεις:
Για έντονα διακλασμένη βραχομάζα (jP<0.5):

Για συμπαγές πέτρωμα (jP>0.5):
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Όπου:
σc: η αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη δείγματος διαμέτρου 50mm.
jC: παράγοντας που καθορίζει την κατάσταση των ασυνεχειών
Vb: κατάσταση βραχοτεμαχίων σε m3
jP: παράγοντας που καθορίζει το βαθμό τεμαχισμού της βραχομάζας
όπου:
fσ: αριθμητικός παράγοντας που εκφράζει πόσο συμπαγές είναι το πέτρωμα

Βαθμονόμηση των
παραμέτρων του
συστήματος
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Ταξινόμηση βραχομάζας με βάση το δείκτη RMi
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