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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσµατα από µία προκαταρτική
πειραµατική µελέτη ροής κοκκώδους υλικού σε κεκλιµένο αγωγό σταθερής διατοµής. Συγκεκριµένα
µελετάται ο µηχανισµός διάβρωσης-εναπόθεσης του υποστρώµατος της ροής και η επιρροή του
στην εξέλιξή της. ∆ίδονται αποτελέσµατα οπτικών µετρήσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν την
στρωµατοποίηση της ροής. Τέλος παρουσιάζονται και ενδεικτικά και κάποια αποτελέσµατα από
σχετικές αναλυτικές και αριθµητικές προσοµοιώσεις.
ABSTRACT: In the present paper we present some preliminary experimental results for granular
flows in a channel chute. In particular, we study the erosion-deposition mechanism and its
influence at the evolution of the flow. We present results that prove the stratification of the flow.
Finally we present some indicative results from analytical and numerical modeling.
1. ΓΕΝΙΚΑ
Τα κατολισθητικά είναι άρρηκτα συνδεδεµένα
µε την τοπογραφία και τις επί τόπου υδρογεωλογικές συνθήκες. Πριν από την εκδήλωσή
τους οι γεωµάζες που τις συνιστούν θα
περάσουν από µία κατάσταση ασταθούς
ισορροπίας. Τα αίτια που τις προκαλούν είναι
είτε φυσικά (π.χ. βροχόπτωση, σεισµός) είτε
ανθρωπογενή (π.χ. οδοποιία). Στό πλαίσιο
αυτό η κλασσική ανάλυση ευστάθειας πρανών
θα δώσει µία κατ’ αρχήν εκτίµηση της
ασφάλειας
της
γεωκατασκευής
έναντι
κατάρρευσης αλλά δεν είναι σε θέση να δώσει
καµία πληροφορία για την περαιτέρω εξέλιξη
του φαινοµένου.
Οι βίαιες κατολισθήσεις χαρακτηρίζονται από
µία αλλαγή φάσης (δυναµική ρευστοποίηση)
στο γεωυλικό (Savage & Hutter 1989, Iverson,
R.M. 1997). Κατά τη τελική φάση της
απόθεσης το γεωυλικό επανέρχεται σταδιακά
στην στερεά του κατάσταση. Από την πλειάδα
των µορφών και τρόπων εκδήλωσης των
διαφόρων τύπων κατολισθήσεων η ερευνητική

προσπάθεια
της
Οµάδας
του
Τοµέα
Μηχανικής ΕΜΠ εντοπίσθηκε εν προκειµένω
στη µηχανική συµπεριφορά και τη µαθηµατική
περιγραφή ταχέων κινήσεων συνθριµµάτων
(debris flows) στη βάση του µαθηµατικού
προσοµοιόµατος της θεωρίας ρηχών υδάτων
κατά Savage-Hutter] µε έµφαση στο φαινόµενο
διάβρωσης-εναπόθεσης
κάνοντας
χρήση
πειραµατικών µετρήσεων στον ολισθητήρα του
Εργαστηρίου Γεωυλικών. Σε πρόσφατη
εργασία τους οι Vardoulakis et al. (2006)
προτείνουν µεταξύ των άλλων την επέκταση
του
κλασικού
προσοµοιώµατος
ροής
κοκκωδών, έτσι ώστε να λαµβάνεται υπ’ όψιν ο
µηχανισµός διάβρωσης και εναπόθεσης στη
βάση της κατολίσθησης κατ’ επέκταση της
θεωρίας Hungr et al. (1984).
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να
συµβάλλει στο πρόβληµα της µελέτης
φαινοµένων ροής συνθριµµάτων, µεγάλης
κλίµακας,
χρησιµοποιώντας
διατάξεις
εργαστηριακής κλίµακας. Παρουσιάζονται κατ’
αρχήν τα αποτελέσµατα από τα πρώτα
πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν στον
ολισθητήρα του Εργαστηρίου Γεωυλικών του
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Ε.Μ.Π. (Μπασάνου 2000, Σχήµα 1) και που
επαληθεύουν την ύπαρξη του εν λόγω
µηχανισµού διάβρωσης-εναπόθεσης σε ροή
συνθριµµάτων. Στη συνέχεια παρατίθεται η
µαθηµατική
ανάλυση
του
στρώµατος
διάβρωσης-εναπόθεσης,
και
αναλύεται
ειδικότερα η περίπτωση, που η κλίση του
ολισθητήρα υπερβαίνει ελάχιστα τη κρίσιµη
τιµή που αντιστοιχεί στο φυσικό πρανές.

συνοδεύεται από την παρουσία κοκκώδους
αερίου.
Η διαφορά στα δύο αυτά µέτωπα οφείλεται
στην κλίση της επιφάνειας ολίσθησης,
καταδεικνύοντας ότι, για µεγάλες κλίσεις η

Φωτογραφία 1. Το µέτωπο ταχείας ροής
κοκκωδών υλικών. Το βέλος δηλώνει την
κατεύθηνση της ροής.
Photograph 1. The front of a rapid granular
flow. The arrow indicates the direction of the
flow
Σχήµα 1. Ο ολισθητήρας του εργαστηρίου
Γεωυλικών.
Figure 1. The granular-flow slider of NTUA’s
Geolab.
2. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Εν προκειµένω αναφερόµαστε σε δύο (2)
σειρές πειραµάτων ροής άµµου Hostun S28,
όπου έγινε χρήση επιφανειών ολίσθησης
διαφορετικής στατικής τριβής αντίστοιχα. Η
άµµος
διοχετεύθηκε
µέσω
ενός
σιλό
αποθήκευσης σε ανοιχτό κανάλι σταθερής
διατοµής και κλίσης 350. Οπτικές µετρήσεις
λήφθηκαν µε τη βοήθεια βιοµηχανικής
ψηφιακής κάµερας υψηλής ανάλυσης και
δειγµατοληψίας. Όλες οι µετρήσεις έγιναν στην
απόληξη της γραµµικής περιοχής του
ολισθητήρα.

εξέλιξη του µετώπου της ροής είναι ασταθής.
Εν συνεχεία µετρήθηκε η µέση επιφανειακή
ταχύτητα της ροής στην κατάληξη της
γραµµικής περιοχής του ολισθητήρα και
βρέθηκε πρακτικά σταθερή σ’ όλο το εύρος της
ροής και ίση µε 0.96 m/sec. Ο υπολογισµός
αυτός για σταθερή επιφανειακή ταχύτητα ροής
µας επιτρέπει να µελετήσουµε την κατάσταση
της ροής, απαντώντας στο ερώτηµα, αν η ροή
είναι µόνιµη ή όχι. Μια ροή βρίσκεται σε
κατάσταση ισορροπίας (µόνιµη ροή) όταν τα
διάφορα µεγέθη που τη χαρακτηρίζουν δεν
εξελίσσονται µε το χρόνο. Όπως φαίνεται και
στην Φωτογραφία 2, η ροή τείνει προς µόνιµη,
έχοντας µικρούς κυµατισµούς στην επιφάνειά
της, ενώ δεν σχηµατίζεται στρώµα εναπόθεσης
µετά το πέρας της ροής.

2.1 ∆οκιµές σε Λεία Επιφάνεια Ολίσθησης.
Η σειρά αυτή των πειραµάτων αφορά στη ροή
της άµµου σε λείο υπόβαθρο ολίσθησης.
Στην εργασία του Pouliquen (1999b)
παρουσιάστηκε ένα κοίλο µέτωπο ροής για
ροή άµµου σε επιφάνεια µε κλίση 21o.
Κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων στον
ολισθητήρα του εργαστηρίου Γεωυλικών, µε τη
δεδοµένη κλίση των 35o, το µέτωπο της ροής
ήταν αυτό που φαίνεται στην Φωτογραφία 1.
∆εν παρατηρήθηκε (κοίλο ή κυρτό) µέτωπο,
αλλά µία τυρβώδης απόληξη, η οποία

Φωτογραφία
2.
Ασθενείς
επιφανειακοί
κυµατισµοί, µεγάλου µήκους στην επιφάνεια
της ροής.
Photograph 2. Weak, long surface waves.
2.2 ∆οκιµές σε Τραχεία Επιφάνεια Ολίσθησης.
H δεύτερη σειρά των προκαταρτικών
πειραµάτων πραγµατοποιήθηκε επάνω σε
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τραχεία επιφάνεια ολίσθησης στατικής γωνίας
τριβής 31° περίπου. Καταγράφηκε οπτικά η
ίδια περιοχή στο τέλος της γραµµικής περιοχής
του ολισθητήρα.
Το µέτωπο της ροής και στην προκείµενη
περίπτωση παραµένει ασταθές και δεν
παρουσιάζει κοίλη ή κυρτή µορφή. Η µέση
επιφανειακή ταχύτητα της ροής στο υπό
εξέταση πλαίσιο µετρήθηκε ίση µε 0.57 m/sec
και ήταν σταθερή σε όλο το εύρος της ροής. Σε
αντίθεση µε τη ροή σε λείο υπόβαθρο και
παρατηρώντας τους έντονους κυµατισµούς της
ροής (Φωτογραφία 3) συµπεραίνουµε ότι η
ροή στην τραχεία επιφάνεια δεν έχει φτάσει σε
ισορροπία. Καταλήγοντας µε τη µελέτη της
ροής σε τραχεία επιφάνεια ολίσθησης,
οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι, τόσο κατά
τη διάρκεια της ροής, όσο και µετά το πέρας
αυτής δηµιουργείται στρώµα εναπόθεσης στην
επιφάνεια ολίσθησης.

Σχήµα 2. Η χρονική εξέλιξη του ύψους
στρώµατος εναπόθεσης, όπως προέκυψε από
την ανάλυση µε τη µέθοδο των διακριτών
στοιχείων.
Figure 2. The evolution of the basal layer
derived from DEM simulations.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΥΠΟ
ΚΡΙΣΙΜΗ
ΓΩΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ

Φωτογραφία 3. Έντονοι κυµατισµοί µεγάλου
µήκους στην επιφάνεια της ροής.
Photograph 3. Surface waves with long
wavelength.
Το στρώµα εναπόθεσης στην υπό εξέταση
περιοχή αυξάνει αρχικά, αλλά στο τέλος
αποκτά σταθερό ύψος. Αυτή η εξέλιξη του
στρώµατος εναπόθεσης προσοµοιώθηκε µε τη
µέθοδο των διακριτών στοιχείων, και τα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 2
(Alonso-Marroquin & Herrmann 2005). Για τις
προσοµοιώσεις αυτές, εισήχθησαν συνοριακές
συνθήκες περιοδικού τύπου . Εντούτοις, και
παρόλο
που
τα
αποτελέσµατα
αυτά
συµφωνούν µε τα θεωρητικά αναµενόµενα, οι
συγγραφείς παραµένουν επιφυλακτικοί για την
ορθότητα της εφαρµογής των εν λόγω
περιοδικών
συνοριακών
συνθηκών.
Οι
περιοδικές συνοριακές συνθήκες κρίνονται
κατάλληλες για την προσοµοίωση ροής σε
ισορροπία,
επάνω
σε
οµοιόµορφο,
απειροµήκες πρανές. Αυτή η κατάσταση
αποτελεί µια εξιδανικευµένη προσέγγιση και σε
καµία
περίπτωση
δεν
µπορεί
να
χρησιµοποιηθεί για γενικότερες θεωρήσεις.

Σε πρόσφατη εργασία του ο Ancey (2001)
παρατηρεί ότι οι αργές ροές σε µικρές γωνίες
κλίσης χαρακτηρίζονται από το σχηµατισµό
ενός σταθερού σφηνοειδούς στρώµατος
(wedge-shaped layer) στη βάση της ροής.
Χρησιµοποιώντας αυτή την παρατήρηση,
αναλύουµε την περίπτωση που παρουσιάζεται
στο Σχήµα 3: Το σηµείο S του σχήµατος είναι η
πηγή της ροής, και το σηµείο O η κατάληξή
της. Υποθέτουµε συνεχή παροχή µάζας στην
πηγή. Το σταθερό στρώµα (AOS) αποτελεί το
µόνιµο στρώµα διάβρωσης-εναπόθεσης. Η
βάση του στρώµατος αυτού έχει γωνία κλίσης
β ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Η απόσταση
L=(SO) είναι η απόσταση απορροής του
στρώµατος διάβρωσης-εναπόθεσης. Η κλίση
της διεπιφάνειας (SO) είναι δ. Η ελεύθερη
επιφάνεια (SC) είναι παράλληλη στη
διεπιφάνεια (SO). Στην έξοδο της ροής Ο
δηµιουργείται µια ασυνέχεια της γωνίας κλίσης.
Η ροή στο τµήµα (OCDB) είναι µια ροή σε
ισορροπία σε επιφάνεια µε σταθερή κλίση
(β+δ). Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, το πάχος h
της ροής αυξάνει γραµµικά µε την απόσταση x
από την πηγή S,

h = x ⋅ tan δ
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(1)

3

εξίσωση διατήρησης µάζας
διάβρωσης-εναπόθεσης,
⎛
∂h ∂
v2 ⎞
+ (hv) = −C ⎜ v −
⎟
⎜
∂t ∂x
v eq ⎟⎠
⎝
Εισάγοντας στην παραπάνω
µόνιµη λύση του Σχήµατος 3,
∂h
∂h
=0,
= tan δ
∂t
∂x

Σχήµα 3. Το στρώµα διάβρωσης-εναπόθεσης.
Figure 3. The erosion/deposition sheet.
Συνεπώς, αν υποθέσουµε µια ταχύτητα
διάβρωσης-εναπόθεσης s er , από την αρχή
διατήρησης της µάζας παίρνουµε:
∂h ∂
+ (hv) = s er
∂t ∂x

(2)

Οι Hungr et al. (1984) πρότειναν µια σχέση
αναλογίας µεταξύ της ταχύτητας διάβρωσης
και της ταχύτητας ροής. Εν προκειµένω
γενικεύουµε το νόµο αυτό, δεχόµενοι ότι σε
περιοχές υψηλής ταχύτητας ροής κυριαρχεί η
διάβρωση, ενώ αντίθετα σε περιοχές χαµηλής
ταχύτητας ροής κυριαρχεί το φαινόµενο της
εναπόθεσης, γεγονός που µας οδηγεί στο
ακόλουθο καταστατικό µοντέλο για την
ταχύτητα διάβρωσης,

⎛
v ⎞
s er = −C ⋅ ⎜ v −
⎟ , (C = σταθ. > 0 )
⎜
v eq ⎟⎠
⎝
2

(3)

Η παραπάνω καταστατική σχέση περιέχει
δυο παραµέτρους: τη σταθερά διάβρωσης C
και την ταχύτητα ισορροπίας v eq .
Αυτό
σηµαίνει
ότι
φαινόµενα
διάβρωσης
εναπόθεσης ( ser > 0 ) λαµβάνουν χώρα σε µια
περιοχή 0 < x < L , κοντά στην πηγή S, όπου η
ταχύτητα είναι µεγάλη ( v > v eq ). Περνώντας
αυτή την απόσταση L η ροή αποκτά πρακτικά
σταθερό ύψος heq = q / v eq (όπου q η παροχή
στο
στρώµα
διάβρωσης-εναπόθεσης),
κινούµενη
σταθερά
µε
την
ταχύτητα
ισορροπίας v eq . Συνδυάζοντας τις εξισώσεις

µε

όρους

(4)

εξίσωση

τη

(5)

λαµβάνουµε την παρακάτω διαφορική εξίσωση
για την ταχύτητα,

x

dv
v2
+ (1 + Ε )v − Ε
=0
dx
v eq

(6)

όπου
C
tan δ

Ε=

(7)

Υποθέτουµε ότι η παράµετρος διάβρωσης
Ε είναι ένας µεγάλος αριθµός,
Ε=

1
, 0 < ε << 1
ε

(8)

Στην περίπτωση αυτή, η παράµετρος C
εκτιµάται της τάξης της µονάδας
1
C = tan δ = O(1)
ε

(9)

Με τους παραπάνω µετασχηµατισµούς η
εξίσωση (6) γίνεται,
εx

dv
v2
+ (1 + ε )v −
=0
dx
v eq

(10)

Για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε τη
µελέτη
της
παραπάνω
εξίσωσης,
χρησιµοποιούµε
τις
εξής
αδιάστατες
ποσότητες,
v∗ =

v
x
, x∗ = (0 ≤ x ∗ ≤ 1)
v eq
L

(11)

(2) και (3) καταλήγουµε στην παρακάτω
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όπου L = heq / tan δ είναι η απόσταση από την
πηγή, στην οποία πραγµατοποιείται
µετάβαση στη λύση ισορροπίας,

v(L) = v eq ⇒ v ∗ (1) = 1

η

(12)

Χρησιµοποιώντας
τις
παραπάνω
ποσότητες, η εξίσωση (10) µετασχηµατίζεται
σε µια εξίσωση Ricatti,
εx∗

dv ∗
+ (1 + ε )v ∗ − v ∗2 = 0
∗
dx

(13)

Η λύση της οποίας είναι,
1+ ε
v∗ =
1 + εx∗1/ ε x∗

(14)

Παρατηρούµε ότι η παροχή στην περιοχή
διάβρωσης-εναπόθεσης δίνεται ως εξής,
q
= v ∗ x∗
q =
qeq
∗

(15)

Στα παρακάτω Σχήµατα 4 και 5
παρουσιάζουµε την ταχύτητα και την παροχή
για τις διάφορες τιµές της παραµέτρου Ε .

Σχήµα 5. Κατανοµή παροχής στο στρώµα
διάβρωσης-εναπόθεσης για διάφορες τιµές της
παραµέτρου διάβρωσης.
Figure 5. Discharge distribution along the
erosion/deposition sheet for various vales of
the erosion parameter.
Παρατηρούµε ότι για µεγάλες τιµές του Ε η
ταχύτητα είναι πρακτικά σταθερή και η παροχή
είναι µια γραµµική συνάρτηση της απόστασης
από την πηγή S.
Παρατηρούµε επίσης ότι η εισαγωγή όρων
διάβρωσης-εναπόθεσης
στην
αρχή
διατήρησης της µάζας κανονικοποιεί τη λύση
για την ταχύτητα, η οποία χωρίς αυτούς τους
όρους θα ήταν µια ιδιόµορφη συνάρτηση,
απειριζόµενη στη θέση της πηγής. Με την
εισαγωγή των όρων αυτών η τιµή της
ταχύτητας στη πηγή είναι πεπερασµένη,
v*

x →0

+

=

1+ ε
∗

(

1 + εx lim x∗1/ ε
∗

x →0

+

)

= 1+ ε

(16)

Παρατηρούµε επίσης ότι αυτή η λύση
ικανοποιεί ακριβώς τη συνοριακή συνθήκη
στην έξοδο της ροής,

Σχήµα 4. Κατανοµή ταχύτητας ροής στο
στρώµα διάβρωσης-εναπόθεσης για διάφορες
τιµές της παραµέτρου διάβρωσης.
Figure 4. Flow velocity distribution along the
erosion/deposition sheet for various vales of
the erosion parameter.

για: x∗ = 1 ⇒ v ∗ = 1

(17)

Η εξίσωση (16) δίνει ότι στην πηγή S
υπάρχει συνεχής παροχή µάζας ώστε να
διατηρηθεί µια κατά το δυνατόν επιδερµική
ροή,
v(0) = (1 + ε )v eq

(18)

Συνεπώς, η ροή στην πηγή κατοπτρίζει την
δράση της παραµέτρου διάβρωσης ε . Η
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ασύµπτωτη
της
χρησιµοποιώντας
µετασχηµατισµό,

λύσης
τον

(14)
δίνεται
παρακάτω

x ∗ = 1 − x′ , 0 < x′ << 1

(19)

Με αυτόν, η εξίσωση (1.14) γίνεται,

tan δ
tan(β + δ) − µ st

Συµπερασµατικά
καταλήγουµε
εξίσωση διατήρησης µάζας
∂h ∂
1
+ (hv) = −
tan δ
∂t ∂x
ε

1+ ε
v =
≈
1 + ε(1 − x′)1+1/ ε
∗

1⎞
7
1 ⎞
⎛
⎛
≈ 1 + x ′ + ⎜ 1 − ⎟ x ′2 + ⎜ 1 −
+ 2 ⎟ x′3
2ε ⎠
6 ε 6ε ⎠
⎝
⎝

(20)

Στην έξοδο, η µετάβαση στην κατάσταση
ισορροπίας είναι συνεχής, µε µια ασυνέχεια
στην πρώτη παράγωγο της ταχύτητας ροής,
⎡ ⎡ dv ⎤ ⎤
⎛ dv ⎞
⎛ dv ⎞
−⎜ ⎟
⎢ ⎢ dx ⎥ ⎥ = ⎜ dx ⎟
⎣ ⎣ ⎦ ⎦ O ⎝ ⎠ x =L ⎝ dx ⎠ x =L
+

⎡ ⎡ dv ⎤ ⎤
g
⎢ ⎢ dx ⎥ ⎥ = α d
⎣ ⎣ ⎦ ⎦O

(21)

−

⎛
v2 ⎞
−
v
⎜⎜
⎟
v eq ⎟⎠
⎝

(25)

ότι

η

(26)

για µικρές τιµές της παραµέτρου ε δέχεται τη
λύση,
v ≈ (1 + ε )v eq = σταθ. (27)
Έχοντας υπ’ όψιν αυτή την παρατήρηση
µπορούµε να γράψουµε την εξίσωση
διατήρησης της ορµής στη µορφή,
µdn = tan ( β + δ ) − µ st − K tan δ

(28)

Θέτοντας
⎛ dv ⎞
=0
⎜ dx ⎟
⎝ ⎠ x =L

(22)

+

και
v eq ⎛ dv ⎞
⎛ dv ⎞
=
⎜
⎟
⎜ dx ⎟
L ⎝ dx∗ ⎠ x
⎝ ⎠ x =L
v eq
⎛ dv ⎞
⇒⎜ ⎟
=−
L
⎝ dx ⎠ x =L
∗

−

=−
∗

=1−

v eq ⎛ dv ⎞
⇒
⎜
⎟
L ⎝ dx′ ⎠ x′=0
+

(23)

Παίρνουµε ότι το άλµα της παραγώγου της
ταχύτητας στη διαµήκη διεύθυνση στην έξοδο
είναι,
⎡ ⎡ dv ⎤ ⎤
⎢ ⎢ dx ⎥ ⎥ = L = h tan δ
⎣ ⎣ ⎦ ⎦O
eq
v eq

(23)

Αν για παράδειγµα υιοθετήσουµε ένα
µοντέλο τύπου Chézy-Pouliquen (1999a), τότε
v eq
heq

=α

g
d

1
tan(β + δ) − µ st

και µε αυτό προκύπτει

µ dn = 0 ⇒ tan δ =

∗

−

v eq

όπου το Κ είναι ο συντελεστής ωθήσεως
γαιών. Αυτό σηµαίνει ότι αυτή η λύση έχει
νόηµα αν υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε σε
περιοχή όπου

(24)

1
( tan(β + δ) − µst )
K

(29)

Σύµφωνα µε τον Ancey (2001) τα
πειράµατα έδειξαν ότι η τιµή της γωνίας δ είναι
τέτοια ώστε

β + δ = φdep = σταθ.

(30)

όπου φdep είναι η γωνία του εναποτιθέµενου
υλικού η οποία «µόλις που υπερβαίνει την
εσωτερική γωνία τριβής». Συνεπώς, από την
εξίσωση (30) λαµβάνουµε ότι,
tan δ =

1
( tan φdep − tan φst ) << 1
K

(31)

και από αυτό συµπεραίνουµε ότι το άλµα στην
πρώτη παράγωγο της ταχύτητας είναι επίσης
µικρό,

⎡ ⎡ dv ⎤ ⎤
g
⎢ ⎢ dx ⎥ ⎥ = α Kd tan δ
⎣ ⎣ ⎦ ⎦O

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

(32)

6

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αναλύοντας τα αποτελέσµατα από τις
µετρήσεις της ροής του κοκκώδους υλικού σε
τραχεία επιφάνεια ολίσθησης, παρατηρούµε
ότι δηµιουργούνται διαφορετικά στρώµατα της
ροής µε σηµαντικά διαφορετική µηχανική
συµπεριφορά. Έτσι, το στρώµα εναπόθεσης
(basal layer), έχει πρακτικά µηδενική ταχύτητα.
Τα υπερκείµενα στρώµατα είναι (Σχήµα 6):
Ένα στρώµα το οποίο ρέει επάνω στο στρώµα
εναπόθεσης και ονοµάζεται πυρήνας της ροής
(core), κι ένα το οποίο είναι το επιφανειακό
στρώµα (surface layer).

της
πολυπλοκότητας
των
φυσικών
φαινοµένων, αυτή η θεώρηση µπορεί να
χρησιµεύσει ως βάση για την κατασκευή πιο
εξιδανικευµένων µοντέλων για τη µελέτη του
φαινοµένου.
Η παρούσα θεωρία ροής κοκκωδών µε
µηχανισµό διάβρωσης εναπόθεσης, που
αναπτύσσεται και ελέγχεται στη βάση των
πειραµατικών µετρήσεων και επί τόπου
παρατηρήσεων, θα επιτρέψει µια πρώτη
ορθολογική προσέγγιση στην εκτίµηση της
απόστασης εναπόθεσης, η οποία προφανώς
έχει µεγάλη πρακτική σηµασία σε σχέση µε την
ασφάλεια
κατοικηµένων
περιοχών
και
υποδοµών,
κείµενων
στους
πρόποδες
επικίνδυνων προς βίαιες κατολισθήσεις
ασταθών πρανών.
5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το
Πρόγραµµα «Πυθαγόρας Ι» στα πλαίσια του
προγράµµατος
ΕΠΕΑΕΚ
ΙΙ,
µε
συγχρηµατοδότηση από την Ε.Ε. (75%) και το
Υπουργείο Παιδείας (25%).

Σχήµα 6. Τα στρώµατα της ροής.
Figure 6. The layers of the flow.
Σε συνέχεια των πειραµατικών δεδοµένων
δείξαµε ότι υποθέτοντας ένα απλό µηχανισµό
διάβρωσης-εναπόθεσης
µπορούµε
να
περιγράψουµε
το
σχηµατισµό
του
σφηνοειδούς στρώµατος που δηµιουργείται ως
ένα στάσιµο στρώµα διάβρωσης-εναπόθεσης.
Αυτή η ροή έχει µια γωνία κλίσης
φdep = β + δ = σταθ. , η οποία πρέπει να είναι
ελάχιστα µεγαλύτερη από τη γωνία στατικού
φυσικού πρανούς φst . Η ταχύτητα ροής µέσα
σε αυτή τη δοµή είναι σταθερή σχεδόν παντού
και ελαφρώς µεγαλύτερη της ταχύτητας
ισορροπίας στην ίδια κλίση. Αυτή η υπέρβαση
της ταχύτητας ροής καθορίζεται από ένα µικρό
παράγοντα διάβρωσης ε , εξ. (28) . Στην έξοδο
Ο της ροής η µετάβαση στην κατάσταση
ισορροπίας είναι συνεχής µε µια ασυνέχεια
στην
παράγωγο
της
ταχύτητας,
που
αποδεικνύεται ότι είναι µικρή. Η κλίση της
ταχύτητας στην έξοδο είναι περίπου ανάλογη
της µικρής ποσότητας δ ≈ φdep − φst .
Συµπερασµατικά,
παρουσιάστηκε
µια
πρώτη πειραµατική και θεωρητική εργασία
επάνω στον ρόλο του µηχανισµού διάβρωσηςεναπόθεσης στε ροές συνθριµµάτων. Λόγω
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