Η ∆ιαξονική Συσκευή Επίπεδης Παραµόρφωσης
The Biaxial Plane Strain Apparatus
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία δίδεται µία σύντοµη περιγραφή της διαξονικής συσκευής του
Εργαστηρίου Γεωυλικών του Ε.Μ.Π. Παρουσιάζεται η ιδιαίτερη αξία της συσκευής αυτής έναντι των
κλασσικών τριαξονικών συσκευών και γίνεται µία πρώτη προσπάθεια σύγκρισης πειραµατικών
αποτελεσµάτων θλίψεως σε τριαξονικές και διαξονικές δοκιµές σε άµµο Hostun S28. Ένα από τα
βασικά πλεονεκτήµατα της διαξονικής αυτής συσκευής αποτελεί το γεγονός ότι συνδυάζει την
κλασσική τριαξονική δοκιµή µε την συσκευή απ’ ευθείας διάτµησης, µε την διαφορά ότι η
δηµιουργία της ζώνης διατµήσεως γίνεται ανεµπόδιστα καθώς και το γεγονός ότι επιτρέπει την
εκτίµηση της γωνίας τριβής και διασταλτικότητας της λεπτής ζώνης διατµήσεως.
ABSTRACT: In the current paper, the biaxial plane strain apparatus of Laboratory of
Geomaterials, NTUA, is briefly presented. The main advantages of the biaxial apparatus against
the conventional triaxial apparatus are highlighted, while results from triaxial and biaxial tests are
critically compared and discussed. One of the basic advantages of the biaxial apparatus is the fact
that it combines the classical triaxial apparatus with the direct shear test, on the basis of
unconstrained formation of the shear band, and allows for the estimation of the friction and
dilatancy angle inside the shear band.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αστοχία γεωκατασκευών εµφανίζεται τις
περισσότερες φορές µε τη δηµιουργία λεπτών
ζωνών διάτµησης (λ.ζ.δ., αγγλ. shear-bands),
όπου µε τη θραύση εντοπίζεται η παραµόρφωση. Τυπικά παραδείγµατα αποτελούν
αστοχίες πρανών, θεµελίων και υπόγειων
ανοιγµάτων (Σχ. 1). Μέσα στη λ.ζ.δ.
παρατηρείται χαλάρωση του υλικού µε εµφανή
αύξηση του πορώδους. Έξω από τη λ.ζ.δ. το
υλικό αποφορτίζεται και ως εκ τούτου
παραµένει πρακτικά απαραµόρφωτο. Το
πάχος της λ.ζ.δ. είναι ένα µικρό πολλαπλάσιο
της
τυπικής
διάστασης
του
κόκκου,
dB ≈ 15 ÷ 20D50 , γεγονός που σηµαίνει ότι
φαινόµενο της αστοχίας στα γεωυλικά
συνεπάγεται µια αλλαγή κλίµακας, από τη
λεγόµενη µέσο-κλίµακα στη µικρο-κλίµακα. Η
µετάβαση
αυτή
γίνεται
ξαφνικά,
ως
αποτέλεσµα διακλάδωσης της ισορροπίας.

Σχήµα 1. Μηχανισµός αστοχίας αµµώδους
στρώµατος υπερκείµενου θυροπετάσµατος σε
ενεργητική υποχώρηση (Vardoulakis et al.
1981).
Figure 1. Failure mechanism in sandy layer
overlying a trap door in active yield.
(Vardoulakis et al, 1981).
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Τούτο όµως συνεπάγεται µε τη σειρά του
ότι η πειραµατική διάταξη, που θα µας
επιτρέψει τη µελέτη του φαινοµένου της
εντοπισµένης αστοχίας ενός γεωυλικού,
πρέπει να επιτρέπει ανεµπόδιστα αυτή την
αλλαγή στη µορφή της παραµόρφωσης.
Αν και η κλασσική δοκιµή της τριαξονικής
θλίψης αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδοµένη
δοκιµή στην Εδαφοµηχανική, η δοκιµή αυτή
δεν επιτρέπει την ανεµπόδιστη µετάβαση από
τη συνεχή και οµογενή παραµόρφωση στην
εντοπισµένη αστοχία. Αυτό είναι σχετικά
προφανές, διότι πριν από την αστοχία η
παραµόρφωση είναι αξονο-συµµετρική, ενώ
µετά είναι επίπεδη. Η δυσκολία για εντοπισµό
της παραµόρφωσης στην τριαξονική δοκιµή
έχει τεκµηριωθεί πλήρως στη σχετική εργασία
των Desrues et al. (1996). Αντίθετα η
παρουσιαζόµενη διαξονική συσκευή επίπεδης
παραµόρφωσης άρει το µειονέκτηµα των
τριαξονικών συσκευών, συνδυάζοντας την
κλασσική τριαξονική δοκιµή µε την δοκιµή
απευθείας διατµήσεως, µε την διαφορά ότι εν
προκειµένω η ζώνη διατµήσεως δηµιουργείται
ανεµπόδιστα και σαν αποτέλεσµα της
διακλάδωσης της ισορροπίας στο δοκίµιο.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα
πρώτα αποτελέσµατα από την εγκατάσταση
και λειτουργία της διαξονικής συσκευής
επίπεδης παραµόρφωσης κοκκωδών υλικών
του Εργαστηρίου Γεωυλικών του Ε.Μ.Π.
(Geotest S2600 Biaxial Apparatus, US patent
nos. 4,825,700; 4,885,941, Drescher et al.
1990, Σχ.2). Σηµειωτέον ότι 3 τέτοιες συσκευές
βρίσκονται σε λειτουργία στα Πανεπιστήµια της
Atlanta, Minnesota και South California των
Η.Π.Α. ∆ύο επίσης παρόµοιες συσκευές
επίπεδης
παραµόρφωσης
λειτουργούν
αντίστοιχα
στο
Laboratoire
3S
του
Πανεπιστηµίου Grenoble (Desrues & Viggiani,
2004) και πρόσφατα στο Louisiana State
University (Alshibi 2004). Για τον έλεγχο της
λειτουργικότητας της διαξονικής συσκευής του
Ε.Μ.Π. πραγµατοποιήθηκε και µία σειρά
τριαξονικών δοκιµών µε το ίδιο υλικό (Hostun
sand HS28) και κατά το δυνατόν µε την ίδια
πυκνότητα.

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
2.1 Πλαίσιο Φόρτισης
Η εν λόγω διαξονική συσκευή - πλαίσιο ανήκει
στην κατηγορία των συσκευών επιβαλλόµενης
µετατόπισης.
Ένα
πλαίσιο
αντίδρασης
φέρουσας ικανότητας 50kN επιτρέπει την

επιβολή του αξονικού φορτίου στο δοκίµιο. Η
βάση φόρτισης του πλαισίου µπορεί να
µετατοπίζεται µε σταθερό ρυθµό (0.006.35mm/min). Το πλαίσιο φόρτισης είναι
εφοδιασµένο µε µία εξωτερική κυψέλη φορτίου
50kN και µε ένα εξωτερικό ηλεκτρονικό
βελόµετρο 25mm (Σχ. 2).

Σχήµα 2. Το πλαίσιο φόρτισης της διαξονικής
συσκευής.
Figure 2. The biaxial loading frame.
2.2 ∆ιαξονική Συσκευή
Στο Σχ. 3 παρουσιάζεται η διαξονική συσκευή
του Εργαστηρίου Γεωυλικών.

Σχήµα 3. Η διαξονική συσκευή του
Εργαστηρίου Γεωυλικών.
Figure 3. The biaxial apparatus of laboratory of
Geomaterials.
Πρισµατικά
δοκίµια
διαστάσεων
80x40x140mm3 (πλάτος x πάχος x ύψος) µπορούν να ελεγχθούν στην διαξονική συσκευή, η
οποία εδράζεται επί της βάσης φόρτισης του
πλαισίου. ∆ύο ακλόνητοι τοίχοι περιορίζουν
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την παραµόρφωση του δοκιµίου κατά την
διεύθυνση του πλάτους (άξονας-x3). Οι τοίχοι
αυτοί φέρουν γυάλινες λείες επιφάνειες,
προκειµένου να µειωθεί η τριβή που
αναπτύσσεται µεταξύ του δοκιµίου και αυτών,
παρ’ όλη τη χρήση λιπαντικού, όπως φαίνεται
και στο Σχ. 4.

Στις δύο ελεύθερες πλευρές του πρισµατικού δοκιµίου, κάθετες στον άξονα x1, µπορεί
να ασκηθεί ολόπλευρη πίεση, µέσω του
ρευστού πίεσης κυψέλης (silicon oil). Οι
παραµορφώσεις του δοκιµίου κατά την
διάρκεια της δοκιµής µετρώνται µε την βοήθεια
συστήµατος τεσσάρων βυθιζόµενων ηλεκτρονικών βελοµέτρων (2 βελόµετρα εκατέρωθεν
του πρισµατικού δοκιµίου), εγκατεστηµένων
εσωτερικά στην κυψέλη, επί του δοκιµίου.

Σχήµα 5. Κυψέλη φορτίου κεφαλής.
Figure 5. Submersible load cell on top cap.

Σχήµα 4. Τοίχοι επιβολής συνθηκών επίπεδης
παραµόρφωσης, σύστηµα µέτρησης ορθής
τάσεως επί των τοίχων.
Figure 4. Side walls preventing lateral
deformation in x3-axis and submersible load
cells for measuring the normal stress on the
wall.
Ένας από τους δύο τοίχους φέρει ένα
σύστηµα κυψελών φορτίου, προκειµένου να
µετράται η ορθή τάση στη κατεύθυνση x3. Ο
άλλος τοίχος είναι κατασκευασµένος από
διαφανές υλικό, προκειµένου να είναι δυνατή η
οπτική καταγραφή της δηµιουργίας και εξέλιξης
της λ.ζ.δ..

Σχήµα 6. Σύστηµα τριών κυψελών φορτίου
εγκατεστηµένων στη βάση του δοκιµίου.
Figure 6. Subminiature load cells installed on
biaxial pedestal.
Το αξονικό φορτίο και η παραµόρφωση του
δοκιµίου (άξονας x2) µετρώνται µε τη βοήθεια
τεσσάρων κυψελών φορτίου και δύο
ηλεκτρικών βελοµέτρων, αντιστοίχως. Μία
κυψέλη φορτίου βρίσκεται εγκατεστηµένη
εσωτερικά της κυψέλης πίεσης, πάνω από την
άνω πλάκα φόρτισης του δοκιµίου (Σχ. 5) και
τρεις κυψέλες φορτίου σε διάταξη ισόπλευρου
τριγώνου, βρίσκονται κάτω από την κάτω
πλάκα του πρισµατικού δοκιµίου (Σχ. 6). Η
διάταξη αυτή επιτρέπει τόσο την εκτίµηση της
υπολειπόµενης τριβής, που αναπτύσσεται
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αναπόφευκτα µεταξύ του δοκιµίου και των δύο
τοίχων όσο και την εκτίµηση της εκκεντρότητας
του αξονικού φορτίου στο δοκίµιο. ∆ύο
εσωτερικά βελόµετρα παρακολουθούν την
αξονική
παραµόρφωση
του
δοκιµίου
εκατέρωθεν του άξονά του.

Σχήµα 7. Φορείο διαξονικής συσκευής, το
οποίο επιτρέπει τον ελεύθερο σχηµατισµό της
ζώνης διατµήσεως.
Figure 7. The biaxial sled, allowing for
unconstrained shear band formation.
Τέλος, η ιδιαίτερη αξία της προκείµενης
διαξονικής συσκευής, προέρχεται από την
δυνατότητα ανεµπόδιστης δηµιουργίας της
ζώνης διάτµησης: Η κάτω πλάκα, πάνω στην
οποία εδράζεται το δοκίµιο, µπορεί να κινείται
ελεύθερα, χωρίς τριβές πάνω σε φορείο, µέσω
ενός συστήµατος γραµµικών ρουλεµάν (Σχ. 7).
Η κίνηση του φορείου παρακολουθείται µέσω
ενός ηλεκτρονικού βελοµέτρου καθ’ όλη τη
διάρκεια της δοκιµής, δίνοντας ένα πρόσθετο
έλεγχο για τυχόν εκκεντρότητα της αξονικής
φόρτισης.

Φωτ. 1. Πίνακας διανοµής πιέσεων διαξονικής
συσκευής
Photo 1. The biaxial control pressure panel.
Η πίεση της κυψέλης και η πίεση των
πόρων του δοκιµίου µετρώνται µέσω
ηλεκτρονικών αισθητήρων πίεσης, οι οποίοι
είναι εγκατεστηµένοι στη γραµµή πίεσης της
κυψέλης και στην κεφαλή και πόδα του
δοκιµίου αντίστοιχα.

2.3 Πίνακας ∆ιανοµής Πιέσεων
Η πλευρική πίεση σ3 και η πίεση τoυ ύδατος
των πόρων pw, του δοκιµίου ελέγχεται µέσω
ενός πίνακα διανοµής πίεσης. ∆ίδεται επίσης
παράλληλα και η δυνατότητα σύγχρονου
ελέγχου της πίεσης κυψέλης-πίεσης πόρων
κατά την φάση κορεσµού του δοκιµίου. Ο
πίνακας είναι επίσης εφοδιασµένος µε ένα
σύστηµα µέτρησης-εκτίµησης της υδραυλικής
διαπερατότητας του υλικού.

Φωτ. 2. Γραµµή πίεσης κυψέλης – πόρων
(κεφαλής/πόδα) δοκιµίου διαξονικής συσκευής.
Photo 2. Cell/Pore pressure line of the biaxial
apparatus.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ
∆ΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΙ

3.1 Πρόγραµµα ∆οκιµών σε Hostun Sand S28
Η παρούσα εργασία θα περιοριστεί στη
σύγκριση στραγγιζόµενων τριαξονικών (TR)
και διαξονικών (BX) δοκιµών θλίψης σε άµµο
Hostun S28 σε χαλαρή συσκευασία. Η άµµος
Hostun S28 είναι µία χαλαζιακή λεπτόκοκκη
άµµος ελάχιστης και µέγιστης κόκκου
διαµέτρου dmin=0.2mm, dmax=0.5mm, µε
συντελεστές οµοιοµορφίας και καµπυλότητας,
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Cu=1.46, Cc=1.02, αντίστοιχα. Οι τριαξονικές
δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν στην συσκευή
WF10056 (50kN) του Εργαστηρίου Γεωυλικών.
Ο Πίνακας 1 συνοψίζει το πρόγραµµα
συγκριτικών δοκιµών για την εν λόγω άµµο.
Πίνακας 1.
Πρόγραµµα τριαξονικών και
διαξονικών δοκιµών σε Hostun S28 άµµο.
Table 1.
Biaxial and triaxial testing
program of Hostun S28 sand.
σc
pw
e0
Κωδικός δοκιµής
[-]
[kPa] [kPa]
TR1-CD-HS28-300-200
1.004
300
200
TR2-CD-HS28-400-200
1.013
400
200
TR3-CD-HS28-500-200
1.011
500
200
TR4-CD-HS28-600-200
1.006
600
200
BX1-HS28-0-(-50)
0.827
0
-50
BX2-HS28-45-0
0.855
45
0
Η παρασκευή των δοκιµίων πραγµατοποιήθηκε µε διάστρωση ξηρής άµµου µέσω
µεταλλικού καταιονιστή από µηδενικό ύψος,
προκειµένου να εξασφαλισθεί χαλαρή δοµή.
Ελαστική
µεµβράνη
πάχους
0.64mm
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το σφάλµα διείσδυσης της µεµβράνης
και διαπερατότητας αυτής.
Στις τριαξονικές δοκιµές θλίψεως προκειµένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός βαθµός
κορεσµού, διοχετεύτηκε CO2 στο δοκίµιο ώστε
να αποµακρυνθεί ο αέρας, προτού απαερωµένο ύδωρ διέλθει δια του δοκιµίου υπό
πίεση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στον ολικό
κορεσµό µε ύδωρ του δοκιµίου, επιτυγχάνοντας
ικανοποιητικό
βαθµό
κορεσµού
( Sr = 99.98% ). Πριν τη φάση της θλίψης, τα
δοκίµια στερεοποιήθηκαν ισοτρόπως υπό σταθερή πίεση πόρων (pw=200kPa) στις αντίστοιχες κατά τον Πίνακα 1 τιµές της πίεσης
κυψέλης (τριαξονικές δοκιµές). Κατά την
ισότροπη συµπίεση, ο ρυθµός αύξησης της
πίεσης της κυψέλης επελέγη τέτοιος ώστε να
επιτρέπεται στο ύδωρ των πόρων να διαφεύγει
του δοκιµίου (~5.0kPa/min). Κατά την φάση
της αποκλίνουσας συµπίεσης, ο ρυθµός
επιβαλλόµενης αξονικής µετατόπισης διατηρήθηκε σταθερός, ίσος προς 0.1mm/min.
Στις διαξονικές δοκιµές, η επιλογή της
ταχύτητας έγινε µε κριτήριο την ελαχιστοποίηση των τριβών προερχόµενων από τους
δύο κατακόρυφους τοίχους, οι οποίοι εµποδίζουν την εγκάρσια παραµόρφωση του δοκιµίου
(άξονας-x3). Κατά την διάρκεια της δοκιµής,
ηλεκτρονικό σύστηµα καταγράφει την αξονική

επιβαλλόµενη δύναµη του εµβόλου στο δοκίµιο
(µετρούµενη εσωτερικά και εξωτερικά), την
αξονική και πλευρική παραµόρφωση του
δοκιµίου, την πίεση της κυψέλης και την πίεση
των πόρων στην κεφαλή και πόδα του
δοκιµίου.
3.2 Αποτελέσµατα Τριαξονικών ∆οκιµών
Τα αποτελέσµατα των τριαξονικών δοκιµών
θλίψης σε άµµο Hostun S28 συνοψίζονται στα
παρακάτω γραφήµατα, όπου παρουσιάζεται η
µηχανική συµπεριφορά του υλικού κάτω από
ισότροπη
και
αποκλίνουσα
τριαξονική
συµπίεση. Από το Σχ. 8, προκύπτουν οι τιµές
των
παραµέτρων
ενός
γραµµικούλογαριθµικού προσοµοιώµατος ισότροπης
συµπίεσης (εξ.1),
εvol=c1·ln(p'/p'0)+c2·(p'-p'0)
c1=1.06·10-3, c2=1.68·10-5 kPa-1
p'0=20.3kPa

(1)

Σχήµα 8. Καµπύλες ισότροπης συµπίεσης
(τριαξονική δοκιµή).
Figure 8. Isotropic compression curves (triaxial
test).
Η ενεργοποιούµενη γωνία τριβής φmob σε
τριαξονική θλίψη δίδεται στο Σχ. 9. Η
αντιστοιχη ογκοµετρική παραµόρφωση των
δοκιµίων παρουσιάζεται στο Σχ. 10, ενώ στο
Σχ. 11 δίδεται η τασική όδευση σε άξονες
µέσης ενεργού πίεσης και αποκλίνουσας
τάσης.
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Σχήµα 9. Καµπύλες λόγου κυρίων τάσεωναξονικών τροπών (τριαξονική δοκιµή).
Figure 9. Stress ratio curves vs axial strain
(triaxial test).

Σχήµα 10. Καµπύλες ογκοµετρικής-αξονικής
τροπής (τριαξονική δοκιµή).
Figure 10. Volumetric - axial strain curves
(triaxial test).

Σχήµα 11. Τασική όδευση σε τριαξονικές
δοκιµές θλίψεως.
Figure 11. Triaxial compression stress path.

επιρροή της ταχύτητας φόρτισης στην
ανάπτυξη της υπολειπόµενης τριβής στους
τοίχους.
Τα
πλευρικούς
ακλόνητους
αποτελέσµατα έδειξαν ότι και στις δύο
περιπτώσεις η συνολική δύναµη τριβής στα
τοιχώµατα κυµάνθηκε σε επίπεδα µικρότερα
του 4% του αξονικού φορτίου κεφαλής.
Στο Σχ. 12, δίνονται οι καµπύλες των
πλευρικών παραµορφώσεων και της κίνησης
του φορείου συναρτήσει της αξονικής
µετατόπισης κεφαλής (BX2-CD-HS28-45-0). Η
επεξεργασία των αποτελεσµάτων του Σχ. 12
µας επιτρέπει να ορίσουµε στα διαγράµµατά
αυτά το σηµείο έναρξης εντοπισµού της
παραµορφώσεως
(σηµείο
διακλάδωσης,
bifurcation point) καθώς και το σηµείο στο
οποίο η ζώνη ολίσθησης έχει πλήρως
δηµιουργηθεί (localization point).

Σχήµα 12. Έναρξη εντοπισµού παραµόρφωσης και σηµείο πλήρης ανάπτυξης ζώνης
διατµήσεως.
Figure 12. Bifurcation and localization point.
Εν συνεχεία, στο Σχ. 13, δίδεται η καµπύλη
αξονικής δύναµης - αξονικής παραµόρφωσης,
µετρούµενης από την κυψέλη φορτίου κεφαλής
και από τις τρεις κυψέλες ποδός, αντιστοίχως.
Η διαφορά των τιµών οφείλεται στην τριβή που
αναπτύσσεται µεταξύ του δοκιµίου και των δύο
κατακόρυφων ακλόνητων, λείων τοίχων.
Παράλληλα, η συσκευή επιτρέπει τον έλεγχο
της εκκεντρότητας του αξονικού φορτίου καθ’
όλη τη διάρκεια της δοκιµής. Στο Σχ. 14 δίδεται
η µεταβολή της εκκεντρότητας στο επίπεδο
(x1,x3) και της οριζόντιας µετακίνησης του
φορείου συναρτήσει της αξονικής παραµόρφωσης.

3.3 Αποτελέσµατα ∆ιαξονικών ∆οκιµών
Η ταχύτητα αξονικής παραµόρφωσης στις δύο
δοκιµές
διαξονικής
θλίψεως
επελέγη
διαφορετική, και δη 1.0mm/min και 0.5mm/min,
αντιστοίχως, προκειµένου να ελεγχθεί η

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

6

Από το Σχ. 15 µπορεί επίσης να
υπολογισθεί η οριζόντια ενδιάµεση τάση σ3
(σ2>σ3>σ1), µε την βοήθεια των τριών κυψελών
φορτίου, εγκατεστηµένων στον έναν από τους
δύο πλευρικούς τοίχους.
Στη συνέχεια, στα Σχ. 16 και 17 δίνονται οι
καµπύλες αξονικών τάσεων - αξονικών
παραµορφώσεων.

Σχήµα 13. Αξονικό φορτίο κεφαλής-ποδός
δοκιµίου και τριβή στους δύο πλευρικούς
τοίχους
συναρτήσει
της
αξονικής
παραµόρφωσης.
Figure 13. Axial load measured by top cap and
pedestal load cells, friction on the two side
walls as a function of the axial strain.
Σχήµα 16. ∆ιάγραµµα αξονικής
παραµόρφωσης.
Figure 16. Axial stress-strain diagram.

τάσης-

Σχήµα 14. Εκκεντρότητα αξονικού φορτίου και
κίνηση φορείου συναρτήσει της αξονικής
παραµόρφωσης.
Figure 14. Axial load eccentricity and sled
movement as a function of axial strain.
Σχήµα 17. ∆ιάγραµµα ογκοµετρικής τροπήςαξονικής τροπής.
Figure 17. Volumetric strain-axial strain
diagram.

Σχήµα 15. Υπολογισµός ενδιάµεσης τάσης σ1
µέσω κυψελών φορτίου.
Figure 15. Estimation of lateral intermediate
normal force σ1 on side walls from submersible
load cells.

Τέλος, στο Σχ. 18 δίνεται η γωνία
ενεργοποιούµενης τριβής φm και διασταλτικότητας ψm στην ζώνη διατµήσεως ως
συνάρτηση της µετατόπισης us παράλληλα
προς τον άξονα της ζώνης διάτµησης.
Παρατηρούµε ότι αµέσως µετά την "θραύση"
(εµφάνιση της λ.ζ.δ., µέσω της κίνησης του
φορείου) η γωνία διασταλτικότητας στη ζώνη
διάτµησης λαµβάνει µεγάλες αρνητικές τιµές,
γεγονός που συνάδει µε την απότοµη στροφή
των κυρίων αξόνων της παραµόρφωσης
(Vardoulakis & Georgopoulos, 2005).

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

7

διαξονική συσκευή µε φορείο, όπως η
παρούσα, µπορεί να προταθεί ως εναλλακτική
των συσκευών τριαξονικής καταπόνησης και
απευθείας διάτµησης.
5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο πρώτος των συγγραφέων θα ήθελε να
ευχαριστήσει το Ίδρυµα Αλ. Σ. Ωνάσης για την
οικονοµική στήριξη κατά την διάρκεια
εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.
Σχήµα 18. Mobilised friction and dilatancy
angle in shear band.
Figure 18. Ενεργοποιούµενη γωνία τριβής και
διασταλτικότητας της ζώνης διατµήσεως.
Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τα πειραµατικά
αποτελέσµατα των τριαξονικών και διαξονικών
πειραµάτων σε άµµο Hostun S28. Με φp
ορίζεται η κορυφαία γωνία τριβής και µε θB η
γωνία που σχηµατίζει η ζώνη διάτµησης ως
προς την ελάχιστη κύρια τάση σ3.
Πίνακας 2.
Αποτελέσµατα τριαξονικών και
διαξονικών δοκιµών (Hostun S28).
Table 2.
Biaxial and triaxial experimental
results (Hostun S28).
θB [0]
∆οκιµή
e [-]
φp [0]
TR1
0.998
34.5
TR2
1.004
34.1
TR3
0.992
32.0
TR4
0.982
32.1
BX1
0.827
35.7
60.0
BX2
0.855
34.4
58.0

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία αυτή καταδεικνύει την ακρίβεια και
τις δυνατότητες της διαξονικής συσκευής σε
σύγκριση µε την πλέον διαδεδοµένη τριαξονική
δοκιµή. Επίσης καταδεικνύεται ότι οι παρασιτικές τριβές και εκκεντρότητες στο διαξονικό
πείραµα είναι αποδεκτές και ότι οι µετρούµενες
εδαφικές παράµετροι είναι συγκρίσιµες µε τις
αντίστοιχες που προκύπτουν από τη
τριαξονική δοκιµή. Από τα πρώτα αυτά
αποτελέσµατα προκύπτει επίσης ότι για την
εξαγωγή χρήσιµων συγκριτικών ποσοτικών
συµπερασµάτων θα χρειαστεί να βελτιωθεί
περαιτέρω τόσο τη διαδικασία καταιονισµού
κατά την παρασκευή των δοκιµίων όσο και να
αυξηθεί ο πληθυσµός των διαξονικών και
τριαξονικών δοκιµών. Συµπερασµατικά, η
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