Η δοκιµή έλξης στην αξιολόγηση της ευστάθειας βραχωδών πρανών
The use of pull test in the stability assessment of rock slopes
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η δοκιµή έλξης είναι µια απλή δοκιµή πεδίου για τον προσδιορισµό της διατµητικής
αντίστασης κατά µήκος ασυνεχειών, σε πολύ χαµηλές ορθές τάσεις, που αντιστοιχούν στο ίδιο βάρος
του δοκιµίου. Πενήντα (50) δοκίµια µήκους από 14 µέχρι 50 εκ., µε επιφάνειες διαφορετικής
τραχύτητας και βαθµού αποσάθρωσης από τις περιοχές δυο βραχωδών πρανών σε γρανοδιοριτική
βραχόµαζα, στην περιοχή της παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού υποβλήθηκαν σε δοκιµές
έλξης πεδίου µε τη βοήθεια ενός απλού δυναµοµέτρου. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε αντίστοιχα
αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών σε δοκίµια από γεωτρήσεις της ίδιας περιοχής.
ABSTRACT : The pull test is a simple in-situ test that allows the estimation of the shear strength of
rock joints under very low normal stress, resulting from the self weight of the sample used. Fifty (50)
samples with length ranging from 14 to 50 cm, with different surface roughness and degree of
weathering were obtained from the area of two road cuts in a granodioritιc rockmass in the area of
the Kavala bypass of Egnatia Road and subjected to pull tests using a simple dynamometer. The
results are compared to those obtained from laboratory direct shear tests on rock joints from drilled
cores in the same area.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ευστάθεια βραχωδών πρανών καθορίζεται σε
πολλές περιπτώσεις από τη διατµητική αντοχή
των ασυνεχειών που τη διατέµνουν. Επειδή η
ασκούµενη ορθή τάση για συνήθη πρανή είναι
σχετικά µικρή (κατά προσέγγιση 1 MPa για
πρανές ύψους 20 m), η επίδραση της
τραχύτητας καθίσταται σηµαντική. Η δοκιµή
έλξης (pull test) αποτελεί µια απλή δοκιµή
πεδίου που δίνει τη δυνατότητα προσδιορισµού
της διατµητικής αντίστασης κατά µήκος
ασυνεχειών, σε πολύ χαµηλές ορθές τάσεις
(<10 kPa), ενώ η υλοποίησή της είναι σχετικά
εύκολη:
Η
επιφάνεια
της
ασυνέχειας
οριζοντιώνεται µε τη βοήθεια αλφαδιού, το
πάνω ήµισυ του δοκιµίου δένεται κατάλληλα µε
σχοινί, έλκεται κατά την οριζόντια διεύθυνση και
καταγράφεται η οριζόντια διατµητική δύναµη
που αντιστοιχεί στην ολίσθηση (Σχήµα 1). Από

το λόγο της διατµητικής δύναµης (T) προς το
βάρος που αντιστοιχεί στο πάνω ήµισυ του
δοκιµίου
(W) προκύπτει η γωνία τριβής. Η
δοκιµή έλξης είναι πιο αξιόπιστη από τη δοκιµή
ολίσθησης (tilt test), κατά την οποία η αστοχία
ενδέχεται να προκληθεί όχι από διάτµηση αλλά
από περιστροφή του δοκιµίου στη βάση του,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επιφανειακή
τραχύτητα είναι µεγάλη. Σύµφωνα µε τους
Barton & Choubey (1976) οι δοκιµές ολίσθησης
δεν είναι αξιόπιστες για δοκίµια µε τιµή του
συντελεστή τραχύτητας ασυνέχειας (JRC)
µεγαλύτερο του 8, ενώ η δοκιµή έλξης µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για πολύ τραχύτερες
επιφάνειες.
2. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΞΗΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Πενήντα (50) δοκίµια επιλεγµένα από την
περιοχή δυο βραχωδών πρανών στην περιοχή
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της παράκαµψης Καβάλας της Εγνατίας Οδού
επιλέχτηκαν και υποβλήθηκαν σε δοκιµές έλξης
πεδίου. Η βραχόµαζα της περιοχής αποτελείται
από γνευσιωµένο γρανοδιορίτη, µε έντονη
παρουσία
απλιτικών
διεισδύσεων.
Χρησιµοποιήθηκαν δοκίµια διαφόρων µεγεθών,
µέσου µήκος 30 εκ. (εύρος 14-50 εκ.), µε
επιφάνειες διαφορετικής τραχύτητας χωρίς
όµως έντονες επιφανειακές εξάρσεις. Ο βαθµός
αποσάθρωσής των επιφανειών σύµφωνα µε την
κατάταξη της Γεωλογικής Εταιρείας Λονδίνου
(Anon, 1970) κυµαίνεται από υγιής µέχρι µέτρια
αποσαθρωµένος (κατηγορία αποσάθρωσης Ι
έως ΙΙΙ), ενώ κατά θέσεις εµφανίζεται ακόµα και
έντονα αποσαθρωµένος (κατηγορία IV). Οι
βασικές ιδιότητες χαρακτηρισµού του ακεραίου
πετρώµατος δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1.
Table 1.
Ιδιότητα

Ιδιότητες βραχώδους υλικού
Properties of rock material
Μέση
Εύρος
τιµή
Πυκνότητα (ξερή) ρd
2,54
2,28-2,70
3
(g/cm )
Πορώδες n (%)
4,3
1.0-12.4
Θλιπτική αντοχή σc50
88
21-185
(MPa)
Μέτρο ελαστικότητας E50
8,0
0,6-27,0
(GPa)

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών έλξης
φαίνονται στο Σχήµα 2. Η µέση τιµή των γωνιών
έλξης είναι 37,3° µε εύρος διακύµανσης από 25°
µέχρι 45°, τυπική απόκλιση 6,9° και κατανοµή
τιµών που δίνεται στο Σχήµα 2. Οι µεγαλύτερες
τιµές της γωνίας τριβής αντιστοιχούν σε
δείγµατα υγιούς πετρώµατος, ενώ οι µικρότερες

Σχήµα 2. Κατανοµή τιµών µέγιστης γωνίας
τριβής από δοκιµές έλξης
Figure 2. Distribution of friction angles from pull
tests.
70

∆είκτης Κρούσης Schmidt (SHN)

Σχήµα 1. ∆οκιµές έλξης
Figure 1. Pull test.
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Σχήµα 3. Μεταβολή του ∆είκτη Σκληρότητας
Schmidt (SHN) µε τη γωνία έλξης πεδίου.
Figure 3. Variation of Schmidt
Hardness
Number (SHN) with the field pull angle.
σε δείγµατα µε εξαλλοιωµένες και οξειδωµένες
επιφάνειες, µε επικάλυψη αµµώδους υλικού.
Παράλληλα στις επιφάνειες όλων των
δοκιµίων
έγιναν
κρουσιµετρήσεις
µε
κρουσίµετρο Schmidt τύπου L. Στο Σχήµα 3
δίνεται η µεταβολή του ∆είκτη Σκληρότητας
Schmidt (SHN) συναρτήσει της γωνίας τριβής.
Παρότι δεν υπάρχει πολύ καλή συσχέτιση
µεταξύ των δυο παραµέτρων, είναι σαφής µια
τάση αύξησης του ∆είκτη Σκληρότητας Schmidt
µε τη γωνία τριβής. Μια ιδιαίτερη σειρά δοκιµών
ολίσθησης (tilt tests) πραγµατοποιήθηκε σε
σειρά δοκιµίων µε επίπεδες επιφάνειες, τεχνητά
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διαµορφωµένες µε κοπή, διαστάσεων περίπου
10x10 εκ. Η µέση τιµή είναι 24,7° µε εύρος
διακύµανσης από 18° ως 32° και τυπική
απόκλιση 3,3°(13%). Η τιµή αυτή είναι η κατά
Barton «βασική γωνία τριβής» (Barton και
Choubey, 1977).
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών έλξης πεδίου
συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα µιας σειράς
εργαστηριακών δοκιµών διάτµησης σε αριθµό
αντιπροσωπευτικών δοκιµίων από την προς
εξέταση περιοχή. Η σύγκριση γίνεται µε τη
βοήθεια του κριτηρίου διατµητικής αντοχής
Papaliangas (1996) το οποίο έχει τη γνωστή
απλή µορφή

τ p = σ n tan(φ m + ψ)

(1)

όπου
τp η µέγιστη διατµητική αντοχή
σn η ορθή τάση
φm η γωνία τριβής του υλικού των τοιχωµάτων
της ασυνέχειας και
ψ η γωνία διαστολής που αντιστοιχεί στη
µέγιστη διατµητική αντοχή. Η τιµή της γωνίας
αυτής δίνεται από τη σχέση (Papaliangas κ.α.,
1995, Παπαλιάγκας, 1997) :
tan ψ = tan ψ o log10

σ nT
σ
/ log10 nT
σn
σ no

(2)

όπου ψο είναι η µέγιστη γωνία κλίσης των
επιφανειακών µικροεξοχών, σnΤ η ορθή τάση η
οποία εµποδίζει πλήρως την ασυνέχεια να
διασταλεί και σno µια µικρή τιµή της ορθής
τάσης η οποία προκαλεί πρακτικά µηδενική
παραµόρφωση στην επιφάνεια της ασυνέχειας.
H ορθή αυτή τάση µπορεί να ληφθεί π.χ. ίση µε
τη γωνία διαστολής που καταγράφεται σε µια
δοκιµή διάτµησης µόνο υπό το ίδιο βάρος του
δοκιµίου.
Η σειρά εργαστηριακών δοκιµών διάτµησης
περιλαµβάνει δοκιµές σε ικανό αριθµό δοκιµίων
πρώτα σε χαµηλές ορθές τάσεις για να
προσδιοριστεί η µέγιστη τιµή της γωνίας
διαστολής ψo. Συγκεκριµένα µια σειρά δοκιµών
έγινε σε δοκίµια υπό το ίδιο βάρος τους
(ισοδύναµη µέση ορθή τάση περίπου 5 kPa,
εύρος 2-7 kPa) και µια δεύτερη στα ίδια δοκίµια
µε µέση ορθή τάση 20 kPa (εύρος 10-30 kPa).
Οι τιµές των γωνιών αυτών συγκρίνονται στην
επόµενη παράγραφο µε τις τιµές των γωνιών

έλξης.
Στη συνέχεια τα δοκίµια υποβλήθηκαν σε
δοκιµές άµεσης διάτµησης σε άλλες 4 ορθές
τάσεις το καθένα, στο εύρος τιµών 0,05-3,00
MPa. Οι δοκιµές πραγµατοποιήθηκαν σε ειδική
συσκευή
διάτµησης
του
Εργαστηρίου
Γεωµηχανικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία
έχει την ικανότητα να δέχεται δοκίµια µήκους
µέχρι και 1,20 m, και να ασκεί διατµητική
δύναµη µέχρι 300 kN και ορθή δύναµη µέχρι
250 kN. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών υπήρχε
συνεχής καταγραφή, µε τη βοήθεια ηλεκτρικών
µηκυνσιοµέτρων και κυψελών φόρτισης της
διατµητικής και ορθής µετατόπισης καθώς και
της διατµητικής δύναµης. Για κάθε ζεύγος τιµών
διατµητικής τάσης (τ) και ορθής τάσης (σ),
προσδιορίζεται µε τη βοήθεια της στιγµιαίας
γωνίας διαστολής (ψ) η διατµητική και η ορθή
τάση (τ1 και σ1) που αντιστοιχούν σε διάτµηση
µιας επίπεδης επιφάνειας µε φυσική υφή (όχι
διαµορφωµένη τεχνητά µε κοπή), δηλαδή
διάτµηση χωρίς διαστολή (ή διάτµηση υπό
συνθήκες σταθερού όγκου). Η µέθοδος
προσδιορισµού αναλύεται από τους Hencher &
Richards (1989) και βασίζεται στην εξοµοίωση
της διατµητικής κίνησης κατά µήκος ενός
κεκλιµένου επιπέδου, γωνίας κλίσης ίσης µε τη
στιγµιαία γωνία διαστολής (Σχήµα 4). Ανάλυση
τάσεων κατά τη διεύθυνση του κεκλιµένου
επιπέδου και την κάθετό της δίνει

τ 1 = (τ cos ψ − σ sin ψ) cos ψ

(3.α)

σ 1 = (σ cos ψ + τ sin ψ) cos ψ

(3.β)

όπου
ψ είναι η στιγµιαία γωνία διαστολής
τ και σ οι µετρηθείσες τιµές της διατµητικής
αντοχής και της ορθής τάσης αντίστοιχα και
τ1 και σ1 η διατµητική και η ορθή τάση κατά
µήκος του κεκλιµένου επιπέδου, που ορίζεται
από τη γωνία ψ.
Επισηµαίνεται ότι είναι σηµαντική και
ιδιαίτερα χρήσιµη η λεπτοµερής καταγραφή της
διαστολής του δοκιµίου, όπως εξάλλου
προβλέπεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές
(π.χ. ASTM D5607-02). Από το διάγραµµα τ1 σ1 προκύπτει η τιµή της γωνίας τριβής του
υλικού των τοιχωµάτων φm ως γωνία κλίσης της
βέλτιστης ευθείας γραµµής που προσαρµόζεται
στα πειραµατικά δεδοµένα, στην προκειµένη
περίπτωση φm =26,8° (Σχήµα 5). Η τιµή αυτή
βρίσκεται σε συµφωνία µε βιβλιογραφικά
στοιχεία που αναφέρονται στον ίδιο τύπο
πετρώµατος (π.χ. Einstein και Dowding,1989)
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Σχήµα 5. Σχέση µεταξύ διατµητικής αντοχής και
ορθής τάσης (τ1 -σ1).
Figure 5. Relation between shear strength and
normal stress (τ1 -σ1).
0.60

Σχήµα 4. Ανάλυση τάσεων κατά µήκος
κεκλιµένου επιπέδου.
Figure 4. Analysis of stresses along an inclined
plane
και είναι σαφώς µεγαλύτερη από τη «βασική
γωνία τριβής» κατά Barton, η οποία όπως ήδη
προεκτέθηκε είναι ίση µε 24,7°. Το σχήµα 5
καταδεικνύει ότι αν από τη συνολική διατµητική
αντοχή (τ) αφαιρεθεί η συνιστώσα της γωνίας
διαστολής ψ η προκύπτουσα συνιστώσα τ1 είναι
ανάλογη της ορθής τάσης σ1, δηλαδή είναι
συνιστώσα τριβής (τ1=σ1tanφm).
Από το διάγραµµα
µεταβολής της
εφαπτοµένης της γωνίας διαστολής που
αντιστοιχεί στη µέγιστη διατµητική αντοχή και
της ορθής
τάσης
σε
ηµιλογαριθµική
κλίµακα (tanψ-logσn), προκύπτει η ορθή τάση
σnT που η διαστολή µηδενίζεται. Στην
προκειµένη περίπτωση προκύπτει σnT ≈ 5 MPa
(Σχήµα 6). Η παρατηρούµενη διασπορά των
τιµών αιτιολογείται από το γεγονός ότι τα σηµεία
αντιστοιχούν σε διαφορετικά δοκίµια µε
επιφάνειες διαφορετικού βαθµού τραχύτητας και
αποσάθρωσης.
Η τιµή της γωνίας διαστολής ψ εξαρτάται από
το βήµα της διατµητικής µετατόπισης (dh) που

Ρυθµός διαστολής

y = -0.0417Ln(x) + 0.356
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Σχήµα 6. Μεταβολή της γωνίας διαστολής µε την
ορθή τάση.
Figure 6. Variation of dilation angle with normal
stress.
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της.
Σύµφωνα µε τον Patton (1966), βήµα της
τάξεως του 0,2% του µήκους της ασυνέχειας
αντιστοιχεί σε γωνίες ψ που εκφράζουν την
τραχύτητα δευτέρας τάξεως, ενώ
2% του
ης
µήκους στην τραχύτητα 1 τάξεως (κυµάτωση).
Ο προσδιορισµός των τιµών της γωνίας ψ για το
σύνολο των εργαστηριακών δοκιµών έγινε µε
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που προέκυψε από τις δοκιµές διάτµησης µε
τον τρόπο που αναπτύχθηκε παραπάνω, η τιµή
της γωνίας διαστολής προκύπτει 37,326,8=10,5°. Η µέση τιµή της γωνίας διαστολής
από
εργαστηριακές
δοκιµές
διάτµησης
προέκυψε ίση µε 16,2° (βλέπε Σχήµα 6).
Για τη σύγκριση των τιµών που έχουν
προκύψει από τις δοκιµές έλξης πεδίου µε αυτές
που προέκυψαν από εργαστηριακές δοκιµές
διάτµησης, απαιτείται η αναγωγή τους στο ίδιο
µέγεθος. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η
σχέση (Papaliangas, 1996):
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Σχήµα 7. Μεταβολή µέγιστης διατµητικής
αντοχής µε ορθή τάση.
Figure 7. Variation of peak shear strength with
normal stress
βάση βήµα διατµητικής µετατόπισης 0,002xL,
όπου
L
µήκος
του
δοκιµίου.
Αν
χρησιµοποιηθούν οι τιµές που προέκυψαν µε
βάση την παραπάνω ανάλυση, σnT = 5MPa,
σno = 5 kPa και ψο=16,2°, η προκύπτουσα
µέγιστη
διατµητική αντοχή συναρτήσει της
ορθής τάσης δίνεται από τη σχέση:
τ p = σ n tan( 26,8° + ψ)

(4)

όπου η τιµή της γωνίας ψ προκύπτει από τη
σχέση :
tan ψ =

tan(16,2°)
5
log10
3
σn

(5)

Η γραφική απεικόνιση της σχέσης (4) δίνεται
στο Σχήµα 7. Επισηµαίνεται ότι για ορθές τάσεις
µεγαλύτερες από σnT = 5 MPa ισχύει:
τ p = σ n tan( 26,8°)
4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ

(6)
∆ΟΚΙΜΩΝ

ΕΛΞΗΣ

ΚΑΙ

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα η µέση τιµή της
µέγιστης γωνίας τριβής από τις δοκιµές έλξης
προέκυψε ίση µε 37,3°. Στην τιµή αυτή
περιέχεται τόσο η γωνία τριβής όσο και η γωνία
διαστολής. Λαµβάνοντας ως γωνία τριβής αυτή

(7)

όπου L το µήκος του δοκιµίου σε m.
Η
σχέση
αυτή
βασίζεται
στην
υποστηριζόµενη από πειραµατικά δεδοµένα
παραδοχή ότι η επίδραση της κλίµακας
µηδενίζεται για δοκίµια µεγαλύτερα του 1
µέτρου, αφορά δε τη διαστολή, αφού όπως έχει
τονιστεί (Σχήµα 5), η προκύπτουσα συνιστώσα
µετά την αφαίρεση της διαστολής είναι
συνιστώσα τριβής και εποµένως ανεξάρτητη του
µεγέθους. Με εφαρµογή της σχέσης (7)
προκύπτει:
Για τις δοκιµές έλξης:
Μέσο µήκος L=0,30m
ψ(L=30)=ψpull=37,3-26,8=10,5° και
ψ(L=10cm) = 19,5°.
Η γωνία διαστολής για L=0,14m που είναι το
µέσο µήκος των εργαστηριακών δοκιµίων,
προκύπτει :
tan(ψ(L=14))=-Log(0,14)xtanψ(L=10)=0,302 και
ψ(L=14) =16,8°.
Η τιµή αυτή διαφέρει από τη µέση
υπολογισθείσα τιµή της γωνίας διαστολής
(16,2°) µόνο κατά 0,6°.
Συνεπώς οι τιµές που προκύπτουν από τις
δυο µεθόδους είναι συγκρίσιµες καθώς η
διαφορά τους είναι µόνο 0,6° και άρα µπορούν
να θεωρηθούν ισοδύναµες. Εποµένως η
προκύπτουσα γωνία από τη δοκιµή έλξης
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αντικατάσταση ή
συµπληρωµατικά µε τη γωνία διαστολής που
προκύπτει από τις δοκιµές διάτµησης. Στο
Σχήµα 6 η παραπάνω υπολογισθείσα ανηγµένη
µέση τιµή από τις δοκιµές έλξης πεδίου (16,8°)
παριστάνεται µε µαυρισµένο κύκλο, και όπως
φαίνεται βρίσκεται σε συµφωνία µε τα υπόλοιπα
εργαστηριακά δεδοµένα.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δοκιµή έλξης παρέχει πληροφορίες σχετικά
µε τη διατµητική αντοχή σε πολύ χαµηλές ορθές

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

5

τάσεις. Αποτελεί ιδιαίτερα απλή και χρήσιµη
δοκιµή, µπορεί δε να χρησιµοποιηθεί εύκολα σε
δοκίµια µεγαλύτερων µεγεθών σε σχέση µε τα
αντίστοιχα
εργαστηριακά.
Επιπλέον
οι
λαµβανόµενες τιµές είναι πιο ρεαλιστικές αφού
αντιστοιχούν υπόκειται σε επιφάνειες µε τις
φυσικές τιµές τραχύτητας, υγρασίας και
κατάστασης αποσάθρωσης. Τα αποτελέσµατα
από τη δοκιµή έλξης εκφράζουν ένα ανώτατο
όριο της µέγιστης γωνίας τριβής της ασυνέχειας
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βασική
παράµετρος για την περιγραφή τη διατµητικής
αντοχής
µιας
φυσικής
ασυνέχειας,
σε
οποιαδήποτε ορθή τάση. µε βάση το κριτήριο
Papaliangas.
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