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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχει το σχήµα των
κόκκων δύο λεπτόκοκκων και οµοιόµορφων άµµων στην απόκρισή τους κατά την µονοτονική
στρεπτική διάτµηση υπό συνθήκες εµποδιζόµενης στράγγισης. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών
έδειξαν ότι η άµµος που αποτελείται από στρογγυλευµένους κόκκους παρουσιάζει ψαθυρή
συµπεριφορά µε απότοµη µείωση της διατµητικής της αντοχής αφού αποκτήσει µία µέγιστη τιµή.
Αντίθετα, για παρόµοιους δείκτες πόρων και επίπεδα αρχικών µέσων ενεργών τάσεων, η άµµος
που αποτελείται από γωνιώδεις κόκκους δεν εµφανίζει αστάθεια στη συµπεριφορά της και η
διατµητική της αντοχή αυξάνεται συνεχώς µε την παραµόρφωση.
ABSTRACT: The objective of this paper is to look at the effect of grain shape on the undrained
behaviour of two fine and uniform sands under monotonic torsional loading. The results of the
torsional hollow cylinder tests showed that the rounded sand undergoes systematic weakening
with shear stress reduction after a transient peak deviator stress. However, for similar void ratios
and initial mean effective stresses, the angular sand shows stable response with continuous
increase in strength after a transient peak.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μεταξύ ενός µεγάλου αριθµού παραγόντων
που επηρεάζουν την απόκριση της άµµου, το
σχήµα των κόκκων της αναδύεται ως µία από
τις σηµαντικότερες παραµέτρους της οποίας ο
ρόλος πρέπει να διασαφηνιστεί πλήρως (π.χ.
Cho et al., 2006, Georgiannou, 2006, Guo and
Su, 2007, Georgiannou and Tsomokos, 2008).
Η κοκκοµετρική διαβάθµιση της άµµου
θεωρείται παραδοσιακά η σπουδαιότερη από
τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη
συµπεριφορά της. Παρόλα αυτά, για υλικά µε
παρόµοια κοκκοµετρική διαβάθµιση το σχήµα
των κόκκων της άµµου είναι εκείνο που
φαίνεται να αλλάζει δραµατικά την απόκρισή
της. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η
συστηµατική αποτίµηση, µέσω κατάλληλων
πειραµατικών δοκιµών, της επίδρασης του
σχήµατος των κόκκων µπορεί να οδηγήσει

στην καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς
της άµµου.
Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί κατά το
παρελθόν µε την επίδραση που έχει το σχήµα
των κόκκων στην αντοχή των κοκκωδών
υλικών. Οι Shahu and Yudhbir (1998) σε σειρά
πειραµάτων απευθείας διάτµησης σε τρεις
άµµους µε γωνιώδεις κόκκους και µία άµµο µε
στρογγυλευµένους κόκκους διαπίστωσαν ότι
για δεδοµένη σχετική πυκνότητα η γωνία
διατµητικής
αντοχής
είναι
σηµαντικά
υψηλότερη στις γωνιώδεις άµµους. Οι Guo and
Su
(2007)
πραγµατοποίησαν
δοκιµές
τριαξονικής θλίψης σε δύο άµµους υπό
συνθήκες
ελεύθερης
στράγγισης
µε
διαφορετικές ενεργές τάσεις στερεοποίησης και
αρχικούς δείκτες πόρων και έδειξαν ότι
αυξάνοντας το γωνιώδες των κόκκων της
άµµου επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά
διασταλτικότητάς της και αυξάνεται η µέγιστη
γωνία
τριβής
της.
Σε
παρόµοια

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 – 1/10 2010, Βόλος

1

συµπεράσµατα, όσον αφορά την αύξηση της
διατµητικής αντοχής της άµµου µε την αύξηση
του γωνιώδους των κόκκων, κατέληξαν και οι
Koerner (1970), Alshibli and Sture (2000),
Shinohara et al. (2000), Sukumaran and
Ashmaway (2001), Mair et al. (2002), Liu and
Matsuoka (2003), Rouse et al. (2008).
Στις
περισσότερες
από
τις
προαναφερθείσες µελέτες δεν έγινε κάποια
προσπάθεια να αποµονωθεί η επιρροή του
σχήµατος των κόκκων από την επιρροή άλλων
παραγόντων όπως το µέγεθος του κόκκου και
η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού.
Επιπροσθέτως, πολλές φορές έχει αναφερθεί
στη βιβλιογραφία (π.χ. Vaid and Chern, 1985,
Lade and Yamamuro, 1997) ότι ακόµα και
µικρές
διαφορές
στην
κοκκοµετρική
διαβάθµιση
επηρεάζουν σηµαντικά
την
απόκριση της άµµου π.χ. η παρουσία
λεπτόκοκκων σε άµµους που έχουν παρόµοια
διαβάθµιση και ίδιο δείκτη πόρων ή σχετική
πυκνότητα δείχνει να αλλάζει σηµαντικά την
απόκριση τους κατά τη φόρτιση.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η
επίδραση που έχει το σχήµα των κόκκων της
άµµου στην απόκρισή της κατά την µονοτονική
στρεπτική
διάτµηση
υπό
συνθήκες
εµποδιζόµενης στράγγισης. Συγκεκριµένα,
εξετάζεται η απόκριση δύο λεπτόκοκκων και
οµοιόµορφων άµµων οι οποίες διαθέτουν
παρόµοια κοκκοµετρική διαβάθµιση, αλλά
διαφέρουν ως προς το σχήµα των κόκκων µε
τη µία άµµο να διαθέτει στρογγυλευµένους
κόκκους
και
την
άλλη
γωνιώδεις.
Χρησιµοποιώντας
την
ίδια
µέθοδο
παρασκευής, πυκνότητα, τάση στερεοποίησης
και πειραµατική διαδικασία για κάθε δοκίµιο,
εξετάζεται ξεχωριστά η επίδραση του
σχήµατος των κόκκων στην µονοτονική
συµπεριφορά της άµµου. Τέλος, στην εργασία
αυτή παρουσιάζονται µε τη µορφή αναλυτικών
διαγραµµάτων τα χαρακτηριστικά ακαµψίας
των δύο εξεταζόµενων άµµων.
2.

Ε∆ΑΦΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
–
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

Για
την
εκτέλεση
των
πειραµάτων
χρησιµοποιήθηκε η συσκευή στρεπτικής
διάτµησης κοίλου δοκιµίου (hollow cylinder
apparatus)
του
Εθνικού
Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.
Τα
κοίλα
δοκίµια
που
εξετάστηκαν είχαν εξωτερική διάµετρο ίση µε
70mm, εσωτερική διάµετρο ίση µε 40mm και
ύψος ίσο µε 140mm. Οι δοκιµές της παρούσας
µελέτης εκτελέστηκαν διατηρώντας την ίδια

πίεση µέσα (pi) και έξω (po) από τα τοιχώµατα
του κοίλου δοκιµίου µε αποτέλεσµα η γωνία α
που αντιπροσωπεύει την κλίση της µέγιστης
κύρια τάσης, σ1, ως προς την κατακόρυφο να
συνδέεται µε την παράµετρο b που
αντιπροσωπεύει το σχετικό µέγεθος της
ενδιάµεσης κύριας τάσης, σ2, σύµφωνα µε τη
σχέση b=sin2α. Τα αποτελέσµατα των
πειραµάτων
θα
παρουσιαστούν
χρησιµοποιώντας τις µέσες τιµές των τάσεων
και των παραµορφώσεων σύµφωνα µε τις
εξισώσεις που προτείνουν οι Hight et al.
(1983).

(α)

(β)

Σχήµα 1.Εικόνες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο
(συντελεστής µεγέθυνσης x100); (α)
Άµµος Ham River; (β) Άµµος M31.
Figure 1.Visual inspection under the electron
scanning microscope (magnification
factor x100); (a) Ham River sand;
(b) M31 sand.
Τα εδαφικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στην
παρούσα εργασία ήταν δύο λεπτόκοκκες και
οµοιόµορφες άµµοι, η άµµος Ham River (HRS)
και η άµµος M31 (M31). Με τη βοήθεια
ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διαπιστώθηκε ότι
η άµµος HRS αποτελείται από κόκκους υπογωνιώδεις έως γωνιώδεις (Σχήµα 1α) µε ειδικό
βάρος στερεών κόκκων Gs=2.66. Ο ελάχιστος
και ο µέγιστος δείκτης πόρων της άµµου είναι
ίσος µε emin=0.526 και emax=0.870, αντίστοιχα,
ενώ η κοκκοµετρική της διαβάθµιση διακρίνεται
στο Σχήµα 2. Η άµµος M31 αποτελείται από
στρογγυλευµένους κόκκους (Σχήµα 1β) µε
ειδικό βάρος στερεών κόκκων Gs=2.65, ενώ ο
ελάχιστος και ο µέγιστος δείκτης πόρων της
άµµου είναι ίσος µε emin=0.528 και emax=0.870.
Όλα τα δοκίµια των άµµων παρασκευάστηκαν
µε τη µέθοδο της “εµβάπτισης σε νερό”
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προτείνουν οι
Bishop and Henkel (1957). Για τον έλεγχο του
βαθµού
κορεσµού
των
δοκιµίων
χρησιµοποιήθηκε η παράµετρος Β του
Skempton (1954) για τιµές της οποίας
µεγαλύτερες από 0.97 θεωρήθηκε ότι έχει
επιτευχθεί πλήρης κορεσµός. Μετά τον
κορεσµό
τα
δοκίµια
στερεοποιήθηκαν
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ισότροπα και ακολούθησε περίοδος ηρεµίας
διάρκειας 12 ωρών πριν από τη φόρτιση.
Ποσοστό διερχόµενου υλικού κατά βάρος (%)
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ∆οκιµίων.
Table 1. Specimen Characteristics.

20

0
0.01
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Μέγεθος κόκκου (mm)

1

Σχήµα 2. Κοκκοµετρική διαβάθµιση άµµων
HRS και Μ31.
Figure 2. Grain size distribution curves for
Ham River and Μ31 sand.
3.

αντοχής (Σχήµα 3δ). Τα σηµεία αλλαγής
φάσης ορίζουν τη γραµµή αλλαγής φάσης
(phase transformation line - PTL, Ishihara et
al., 1975) που περνάει από την αρχή των
αξόνων και χαρακτηρίζεται από τη γωνία
αλλαγής φάσης φ’PTL=30º. Στο Σχήµα 3(α)
εκτός από τη γραµµή αλλαγής φάσης έχει
σχεδιασθεί και η γραµµή αστοχίας των
δοκιµών εµποδιζόµενης στράγγισης που
αντιστοιχεί σε γωνία διατµητικής αντοχής
φ’=36º.

ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΑΜΜΩΝ
ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗ ΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΜΗΣΗ

Οι άµµοι HRS και M31 έχουν παρόµοιες
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις (Σχήµα 2), αλλά
διαφέρουν ως προς το σχήµα των κόκκων
τους (Σχήµα 1), έτσι ώστε µία απευθείας
σύγκριση της µονοτονικής συµπεριφοράς των
δύο άµµων θα ξεκαθαρίσει το ρόλο που
διαδραµατίζει το σχήµα των κόκκων. Η
απόκριση των άµµων κατά τη µονοτονική
στρεπτική
διάτµηση
υπό
συνθήκες
εµποδιζόµενης στράγγισης διακρίνεται στο
Σχήµα 3. Συγκεκριµένα, στο Σχήµα 3(α) έχουν
σχεδιασθεί οι διαδροµές ενεργών τάσεων των
δοκιµίων της άµµου HRS, ενώ στα Σχήµατα
3(γ) και 3(δ) οι καµπύλες υπερπίεσης πόρωνπαραµόρφωσης και τάσης-παραµόρφωσης
αντίστοιχα. Οι δείκτες πόρων, ei, των δοκιµίων
µετά από την ισότροπη στερεοποίηση σε
διάφορες µέσες ενεργές τάσεις pc’ (75, 130,
215 και 300kPa) και πριν από τη διάτµηση
έλαβαν τιµές από 0.729 έως 0.735 µε
αντίστοιχες σχετικές πυκνότητες Dr=39.241.3% (δοκίµια HRS_1 έως HRS_4 στον
Πίνακα 1). Τα δοκίµια όταν υποβάλλονται σε
φόρτιση
υπό
συνθήκες
εµποδιζόµενης
στράγγισης εµφανίζουν καταρχήν τάση για
συστολή
µέχρι
µία
τιµή
διατµητικής
παραµόρφωσης (περίπου 2%) και από το
σηµείο αυτό και έπειτα (τα σηµεία
σηµειώνονται µε συνεχή βέλη στο Σχήµα 3γ),
παρουσιάζουν συνεχή τάση για διαστολή µε
ταυτόχρονη αύξηση της διατµητικής τους

Πείραµα

ei

Dr (%)

pc’(kPa)

HRS_1
HRS_2
HRS_3
HRS_4
M31_1
M31_2
M31_3

0.729
0.735
0.734
0.728
0.733
0.731
0.733

41.0
39.2
39.5
41.3
40.1
40.6
40.1

75
130
215
300
75
130
215

Στα Σχήµατα 3(β), 3(γ) και 3(δ)
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για την άµµο
M31. Τα δοκίµια της άµµου στερεοποιήθηκαν
ισότροπα σε τρεις µέσες ενεργές τάσεις, 75,
130 και 215kPa, ενώ οι δείκτες πόρων πριν
από τη διάτµηση έλαβαν τιµές από 0.731 έως
0.733 µε αντίστοιχες σχετικές πυκνότητες
Dr=40.1-40.6% (δοκίµια M31_1 έως M31_3
στον Πίνακα 1). Σε αντίθεση µε την άµµο HRS,
τα δοκίµια της άµµου M31 εµφανίζουν
καταρχήν συστολική συµπεριφορά και η
διατµητική τους αντοχή µετά την απόκτηση
µίας µέγιστης τιµής µειώνεται συνεχώς. Το
σηµεία που αντιστοιχούν στις µέγιστες τιµές
διατµητικής αντοχής κατά τη διάρκεια της
συστολικής συµπεριφοράς ονοµάζονται σηµεία
αστάθειας και σηµειώνονται µε συµπαγή βέλη
στο Σχήµα 3(δ). Αν ενωθούν τα σηµεία που
συνδέουν τη µέγιστη διατµητική αντοχή κατά τη
διάρκεια συστολικής συµπεριφοράς των
δοκιµίων υπό µονοτονική φόρτιση για
διαφορετικές αρχικές ενεργές τάσεις και
παρόµοιο δείκτη πόρων ορίζουν µια ευθεία
γραµµή στο διάγραµµα τθz-p’, γνωστή ως
γραµµή αστάθειας (Instability Line - IL, Lade,
1993). Αξίζει να σηµειωθεί ότι αστάθεια
συµβαίνει στα δοκίµια της άµµου M31 για
µικρές διατµητικές παραµορφώσεις της τάξεως
του 0.5%, ενώ αντιστοιχεί σε γωνία τριβής
φ’IL=21º. Η αστάθεια συνοδεύεται από
απότοµη πτώση της διατµητικής τάσης (Σχήµα
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κοκκοµετρική διαβάθµιση, η άµµος M31 η
οποία διαθέτει στρογγυλευµένους κόκκους
παρουσιάζει
ψαθυρή
συµπεριφορά
µε
απότοµη µείωση της διατµητικής της αντοχής
αφού αποκτήσει µία µέγιστη τιµή, ενώ η άµµος
HRS που αποτελείται από γωνιώδεις κόκκους
δεν εµφανίζει αστάθεια στη συµπεριφορά της
και η διατµητική της αντοχή αυξάνεται συνεχώς
µε την παραµόρφωση.
Στο
Σχήµα
4
παρουσιάζονται
τα
χαρακτηριστικά
ακαµψίας
των
δύο
εξεταζόµενων άµµων. Συγκεκριµένα, στο
Σχήµα 4 δίνονται οι κανονικοποιηµένες ως
προς την αρχική ενεργό τάση στερεοποίησης
τιµές ακαµψίας των δύο υλικών. Κατά την

3δ) ακολουθούµενη από µία ηµι-σταθερή
κατάσταση (Ishihara 1993), ενώ ταυτόχρονα η
υπερπίεση του νερού των πόρων αυξάνει στη
µέγιστη τιµή της (Σχήµα 3γ). Κατόπιν, τα
δοκίµια ανακτούν την αντοχή τους, συναντούν
τη γραµµή αλλαγής φάσης (φ’PTL=31º,
διακεκοµµένα βέλη στο Σχήµα 3γ) για τιµές
διατµητικής παραµόρφωσης από 3.6% (p’=75
kPa) έως 5% (p’=215 kPa) και τελικά
οδηγούνται στην αστοχία µε γωνία διατµητικής
αντοχής φ’=38º.
Η προσεκτική µελέτη των Σχηµάτων 3(α)
έως 3(δ) δείχνει ότι για παρόµοιες τιµές
σχετικής πυκνότητας (HRS_1-4, Dr=39.2–
41.3% και M31_1-3, Dr=40.1-40.6%) και
παρότι οι δύο άµµοι έχουν σχεδόν την ίδια
Γραµµή Αστοχίας, HRS
φ'=36º
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Σχήµα 3. ∆οκιµές µονοτονικής στρεπτικής διάτµησης: (α) διαδροµές ενεργών τάσεων άµµου Ham
River (β) διαδροµές ενεργών τάσεων άµµου M31 (γ) καµπύλες υπερπίεσης πόρων ως προς την
διατµητική παραµόρφωση (δ) καµπύλες διατµητικής τάσης ως προς την διατµητική
παραµόρφωση.
Figure 3. Monotonic torsional hollow cylinder tests: (a) effective stress paths of Ham River sand;
(b) effective stress paths of M31 sand; (c) excess pore water pressure against shear strain curves;
(d) shear stress against shear strain curves.
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µονοτονική στρεπτική διάτµηση υπό συνθήκες
εµποδιζόµενης στράγγισης οι τιµές ακαµψίας
των δύο άµµων είναι παρόµοιες µε την
ακαµψία της άµµου M31 να είναι αρχικά
υψηλότερη από εκείνη της HRS κατά περίπου
16%. Εν συνεχεία, για τιµές διατµητικής
παραµόρφωσης γθz µεγαλύτερες από 0.004%
το µοτίβο αυτό αλλάζει, οπότε η καµπύλη
εδαφικής ακαµψίας της άµµου Μ31 αποτελεί
το κάτω όριο του διαγράµµατος και η καµπύλη
της άµµου HRS το άνω όριο. Παρόλα αυτά, για
τιµές διατµητικής παραµόρφωσης µεγαλύτερες
από 0.1% οι δύο καµπύλες πρακτικά
το
συνενώνονται
και
για
γθz=1%
κανονικοποιηµένο µέτρο ακαµψίας πρακτικά
µηδενίζεται.
1600
1400
1200
M31

Gsec/pc'

1000
800
HRS

600
400
200
0
0.0001

0.001

0.01

0.1

1

∆ιατµητική παραµόρφωση γθz (%)

Σχήµα

Figure 4.

4.

Κανονικοποιηµένες καµπύλες
ακαµψίας των άµµων Ham
River και M31.
Normalized stiffness curves of
Ham River and M31 sand.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η
απόκριση δύο λεπτόκοκκων και οµοιόµορφων
άµµων οι οποίες διαθέτουν παρόµοια
κοκκοµετρική διαβάθµιση, αλλά διαφέρουν ως
προς το σχήµα των κόκκων. Από τα
αποτελέσµατα των δοκιµών προέκυψε ότι:
 Η άµµος που αποτελείται από
στρογγυλευµένους
κόκκους
παρουσιάζει ψαθυρή συµπεριφορά µε
απότοµη µείωση της διατµητικής της
αντοχής αφού αποκτήσει µία µέγιστη
τιµή. Αντίθετα, για παρόµοιους δείκτες
πόρων και επίπεδα αρχικών µέσων
ενεργών τάσεων, η άµµος που
αποτελείται από γωνιώδεις κόκκους δεν
εµφανίζει αστάθεια στη συµπεριφορά



της και η διατµητική της αντοχή
αυξάνεται
συνεχώς
µε
την
παραµόρφωση.
Τα χαρακτηριστικά ακαµψίας των δύο
εξεταζόµενων άµµων είναι παρόµοια.
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