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5.1 Γεωυλικά: Υλικά µε Εσωτερική Τριβή
Η ιδιότητα η οποία διακρίνει τα Γεωυλικά1 από άλλα υλικά, όπως π.χ. τα µέταλλα, είναι η
προεξάρχουσα ευαισθησία τους στην επιβαλλόµενη µέση ορθή τάση2, η οποία αποδίδεται
στην ύπαρξη "εσωτερικής" τριβής. Η εσωτερική τριβή αναπτύσσεται σε µικρο-δοµικό
επίπεδο, είτε µεταξύ κόκκων είτε στα χείλη εσωτερικών µικρορωγµών, τυχαία
κατανεµηµένων µέσα στο (REV), Εικ. 5-1.

Εικ. 5-1:Μοκροδοµικές εστίες εσωτερικής τριβής: επαφές κόκων και χείλη µικρορωγµών
Συµφώνως προς όσα αναπτύξαµε στο Κεφ. 1.4, υπενθυµίζουµε ότι για ισότροπες
µικροδοµές η µέση ορθή τάση και η µέση διατµητική τάση πάνω στην επιφάνεια ενός
σφαιρικού (REV) δίδονται από αναλλοίωτο του τανυστή των τάσεων και από τη δεύτερη
αναλλοίωτο του αποκλίνοντος του τανυστή των τάσεων, αντιστοίχως. Οπότε για υλικά
ευαίσθητα στη µέση ορθή τάση και υπό καθεστώς συνεχιζόµενης φορτίσεως η ένταση
διατµητικής τάσεως T = J 2s θα συναρτηθεί µε τη µέση ορθή θλιπτική τάση p = I1σ / 3 .
Υπό µορφή καταστατικής εξισώσεως η αντίστοιχη συνθήκη διαρροής παίρνει την εξής
µορφή3

T + fp = 0

(5.1)

όπου
f =

c
+ fC (1 + c1 p +
p

)

(5.2)

Στη γενική αυτή φαινοµενολογική έκφραση, εξ. (5.2), η σταθερά c καλείται
συνεκτικότητα4 και η σταθερά fC καλείται συντελεστής εσωτερικής τριβής5 του υλικού.
Από την παραπάνω καταστατική εξ. (5.1) προκύπτει ότι κάτω από αρκετά µεγάλες πιέσεις
τα Γεωυλικά συµπεριφέρονται ως αµιγώς µη-συνεκτικά υλικά ή υλικά τύπου Coulomb,

⎛ c ⎞
c
T ≈ − f C p + O ⎜⎜ ⎟⎟ ( p < 0 , << 1)
p
⎝ p⎠

(5.3)

Ως τυπικό παράδειγµα ενός µη-συνεκτικού (τριβώδους6) υλικού είναι ένα «ξηρό»
κοκκώδες υλικό όπως η ξηρή άµµος. Για παράδειγµα αναφέρουµε ότι πολλά
1

Αγγλ. Geomaterials. Π.χ. εδάφη, πετρώµατα, σκυρόδεµα κ.λπ.
Αγγλ. pressure sensitivity
3
Θλιπτικές τάσεις λαµβάνονται µε αρνητικό πρόσηµο.
4
Αγγλ. cohesion
5
Αγγλ. friction coefficient
6
Αγγλ. frictional
2
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προσοµοιώµατα τεκτονικών µακρο-δοµών, όπως τα γεωλογικά ρήγµατα (Εικ. 5-2), όπου
στην πραγµατικότητα οι γεωστατικές τάσεις είναι πολύ µεγάλες, πραγµατοποιούνται στο
εργαστήριο υπό κλίµακα µε µη-συνεκτική άµµο κάτω από συνθήκες κανονικής
βαρύτητας7

Εικ. 5-2: Προσοµοίωµα τεκτονικού ρήγµατος στο εργαστήριο µε τη βοήθεια ξηρής άµµου.
Οι λωρίδες χρωµατισµένης άµµου δείχνουν καθαρά τη γεωµετρική µορφή των
ηµικατακόρυφων ρηγµάτων που προκαλούνται από µία έντονη βύθιση της βάσης
(µηχανισµός καταπακτής, trap – door mechanism).

5.2 Τριβή και ∆ιασταλτικότητα

Εικ. 5-3: Σχηµατική παράσταση της συσκευής Casagrande απ’ ευθείας διατµήσεως
Για τον προσδιορισµό της διατµητικής αντοχής ενός χαλαρού γεωυλικού όπως η ξηρή
άµµος συχνά θα προσφύγουµε στη σχετικά απλή δοκιµή της απ' ευθείας διατµήσεως8, που
πραγµατοποιείται στην αντίστοιχη συσκευή Casagrande, η οποία υποτίθεται ότι επιβάλλει
αστοχία του δοκιµίου κατά µήκος µιας οριζόντιας επιφάνειας στη θέση της σχισµής που
χωρίζει το κινητό από το σταθερό τµήµα της συσκευής (Εικ. 5-3). Κατά τη δοκιµή αυτή το
κατακόρυφο φορτίο N διατηρείται συνήθως σταθερό ενώ επιβάλλεται η οριζόντια
µετατόπιση του κινητού µέρους, κάτω από σταθερή ταχύτητα. Μετρώνται συνεπώς η
οριζόντια µετατόπιση uh του κινητού µέρους, η κατακόρυφη µετατόπιση uv της

7

M.K. Hubbert, Mechanics of deformation of crustal rocks: Historical development. In: Mechanical
Behavior of Crustal Rocks-The Handin Volume (Ed. N.L. Carter et al.) Americal Geophysical Union, 1981,
1-9.
8
Αγγλ. direct shear test
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οριζόντιας πλάκας επιβολής του φορτίου N καθώς και η εκάστοτε τιµή της οριζόντιας
διατµητικής δυνάµεως T .
Για την περαιτέρω ανάλυση των δεδοµένων της δοκιµής απ' ευθείας διατµήσεως
υπολογίζουµε τη (µέση) ορθή και τη (µέση) διατµητική τάση στο επίπεδο της διατµήσεως,

σ=

N
T
,τ=
A
A

(5.4)

Από τα σχετικά διαγράµµατα του πειράµατος παρατηρούµε ότι ο λόγος των τάσεων9,

τ
= tan ϕm
σ

(5.5)

είναι γενικώς µία συνάρτηση της διατµητικής µετατοπίσεως. Για το λόγο αυτό η «κλίση
τάσεως»10 ϕ καλείται ενεργοποιηµένη γωνία τριβής11 του υλικού και αντιστοίχως ο
συντελεστής καλείται ενεργοποιηµένος συντελεστής τριβής12,
tan ϕm = µ (uh )

(5.6)

.

Εικ. 5-4: Τυπικά διαγράµµατα λόγου τάσεων και διασταλτικότητας σε άµµο Ottawastandard (D.W. Taylor, 1948 )

9

Αγγλ. stress ratio
Αγγλ. stress obliquity
11
Αγγλ. mobilized friction angle
12
Αγγλ. mobilized friction coefficient
10
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Επίσης παρατηρούµε ότι όταν ένα κοκκώδες υλικό υφίσταται διάτµηση, τότε γενικώς αυτό
εµφανίζει παράλληλα και αλλαγές στον όγκο του (Εικ. 5-5). Το φαινόµενο αυτό καλείται
διασταλτικότητα13 και αποδίδεται στον Reynolds (1885)14.

Εικ. 5-5: Σχηµατική απεικόνιση της διασταλτικής µεταβάσεως από µία πυκνή σε µία χαλαρή
συσκευασία κόκκων λόγω διατµήσεως της οµάδας των κόκκων.

Εικ. 5-6: Απ΄ ευθείας διάτµηση
Ως διασταλτικότητα θα ορίσουµε γενικώς τον λόγο του ρυθµού αλλαγής όγκου προς τον
ρυθµό διατµητικής παραµορφώσεως
tanν m =

•

ε

•

γ

(5.7)

Στο πείραµα της απ’ ευθείας διατµήσεως η γωνία ν m εµφανίζεται ως η γωνία που
σχηµατίζει το διάνυσµα της ταχύτητας διατµήσεως µε το επίπεδο διατµήσεως (τον άξονα x
στην Εικ. 5-5) και καλείται ως εκ τούτου (ενεργοποιηµένη) γωνία διασταλτικότητας15 του
υλικού. Πράγµατι, αν δεχθούµε ότι η διάτµηση εντοπίζεται µέσα σε µία λεπτή λωρίδα
πάχους d και το πεδίο ταχυτήτων είναι γραµµικό, τότε έχουµε ότι

vx =

z •
z •
u h , vz = u v
d
d

(5.8)

τότε ο ρυθµός αλλαγής όγκου στη λωρίδα διατµήσεως περιγράφεται από την ποσότητα,

13

Νεολ. διασταλτικός, = ικανός να διασταλεί ή να διαστέλλεται. Αγγλ. dilatancy.
Reynolds, O. (1885). On the dilatancy of media composed of rigid particles in contact. With experimental
illustrations. Phil. Mag. (2) 20, 469-481. Also: Truesdell, C. and Noll, W.: The Non-Linear Field Theories of
Mechanics, Handbuch der Physik Band III/3, section 119, Springer, 1965.
15
Αγγλ. mobilized dilatancy angle
14
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•

ε=

dvz u• v
=
dz
d

(5.9)

ενώ ο ρυθµός της διατµητικής τροπής από την ποσότητα
•

γ=

dvx u• h
=
dz
d

(5.10)

Άρα µε την προϋπόθεση ότι η παραµόρφωση µέσα στην ζώνη διατµήσεως είναι οµογενής
παίρνουµε ότι η διασταλτικότητα του υλικού υπολογίζεται ανεξάρτητα από το πάχος d
της ζώνης διατµήσεως ως ο λόγος της ταχύτητας διατµήσεως προς τον ρυθµό µεταβολής
του ύψους του δοκιµίου,

tanν m =

duv
duh

(5.11)

Αυτό σηµαίνει ότι ο ενεργοποιηµένος συντελεστής διασταλτικότητας προκύπτει ως η
κλίση της αντίστοιχης πειραµατικής καµπύλης διασταλτικότητας,.
uv = uv (uh ) ⇒ tanν m =

duv
= β (uh )
duh

(5.12)

Εισάγοντας ως αδιάστατη παράµετρο τη διατµητική τροπή,

γ=

uh
d

(5.13)

παρατηρούµε ότι τα πειραµατικά δεδοµένα µπορούν να γραφούν υπό µορφή αντίστοιχων
συναρτήσεων των συντελεστών ενεργοποιηµένης τριβής και διασταλτικότητας
tan ϕm = µ (γ )
tanν m = β (γ )

Εικ. 5-7:Λόγος τάσεων ως συνάρτηση της οριζόντιας µετατοπίσεως

(5.14)
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Από τα πειραµατικά δεδοµένα συµπεραίνουµε ότι σε µία σχετικά πυκνά διαστρωµένη
άµµο ο λόγος των τάσεων αρχικά αυξάνει (κρατυνόµενος κλάδος16, Εικ. 5-7) και εµφανίζει
ένα µέγιστο (κορυφή17), που ακολουθείται από ένα φθιτό κλάδο18. Μια χαλαρή άµµος
αντιθέτως εµφανίζει µονοτόνως αύξοντα λόγο τάσεων. Ο λόγος των τάσεων στην κορυφή
της εκάστοτε αντίστοιχης καµπύλης συµβολίζεται µε tan ϕ p και χαρακτηρίζει την αντοχή
του υλικού19. Σηµειώνουµε τέλος ότι διασταλτική συµπεριφορά20 (ν m > 0 ) συνεπάγεται
αύξηση του όγκου ενώ συσταλτική συµπεριφορά21 (ν m < 0 ) µείωση του όγκου.
Ειδικότερα από τα πειραµατικά δεδοµένα προκύπτει, ότι όταν η άµµος είναι πυκνά
διαστρωµένη αυτή έχει γενικώς την τάση να διογκώνεται κατά την απ' ευθείας διάτµηση,
ν m > 0 . Αντιθέτως µία χαλαρά διαστρωµένη άµµος θα έχει την τάση να συρρικνώνεται

(ν m < 0 ). Τέλος παρατηρούµε ότι για µεγάλες τιµές της διατµητικής µετατοπίσεως από το
πείραµα προκύπτει ότι ο λόγος των τάσεων τείνει είτε εκ των άνω ή είτε εκ των κάτω προς
µία σταθερή τιµή
⎛τ ⎞
⎜ ⎟ = tan ϕcs
⎝ σ ⎠∞

(5.15)22

Παρατήρηση

Εικ. 5-8: ∆ιαγράµµατα τάσεων-τροπών για µία ασβεστολιθική άµµο και αύξουσα ολόπλευρη
πίεση (Colliat-Dangus et al., 198823)

Στα διαγράµµατα τάσεων-παραµορφώσεων, που παραθέτουµε στην Εικ. 5-8, παρατηρούµε
τη µεταβολή της συµπεριφοράς µιας "πυκνής" άµµου σε τριαξονικές δοκιµές και για
16

Αγγλ. hardening branch
Αγγλ. peak
18
Αγγλ. softening branch
19
∆είκτης p=peak
20
Αγγλ. dilatant behavior
21
Αγγλ. contractant behavior
22
∆είκτης cs= critical state, πρβλ. Κεφ. 5.2.
23
Colliat-Dangus, J.-L., Desrues, J. and Foray, P. (1988). Triaxial testing of granular soil under elevated cell
pressure. ASTM Sp. Techn. Publ. 977, 290-310.
17
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διάφορες τιµές της ολόπλευρης πιέσεως. Είναι φανερό από το τυπικό αυτό αποτέλεσµα ότι
για δεδοµένο δείκτη πόρων e µία δεδοµένη άµµος για αρκετά χαµηλές ενεργές πιέσεις θα
συµπεριφέρεται ως "πυκνή" (δηλ. θα εµφανίζει διασταλτικότητα) ενώ σε υψηλές ενεργές
πιέσεις η ίδια άµµος θα συµπεριφέρεται ως "χαλαρή"24 .

5.3 Θεωρία ∆ιασταλτικής Τριβής κατά Taylor
Στη βάση των παραπάνω πειραµατικών παρατηρήσεων µπορούµε τώρα να εισάγουµε
ορισµένους χρήσιµους ορισµούς και να προχωρήσουµε στη διατύπωση µιας απλής
καταστατικής θεωρίας για την περιγραφή της µηχανικής συµπεριφοράς των κοκκωδών
υλικών. Γενικώς όπως αναφέραµε και σε προηγούµενα κεφάλαια κατά την παραµόρφωση
ενός υλικού που εµφανίζει παραµένουσες (πλαστικές) παραµορφώσεις θα αναλύσουµε
αθροιστικά την τροπή σε δύο συνιστώσες, µία ελαστική και µία πλαστική. Π.χ. η
διατµητική τροπή θα αναλυθεί ως εξής (Εικ. 5-9),

γ = γ e +γ p

(5.16)

Η συνιστώσα γ e συµβολίζει την "ελαστική" τροπή και αντιστοιχεί στο αναστρέψιµο
τµήµα της ολικής τροπής και συνδέεται µε την αντίστοιχη διατµητική τάση

γe =

τ
G

(5.17)

όπου G είναι το ελαστικό µέτρο διατµήσεως του εδάφους. Η συνιστώσα γ p καλείται
"πλαστική" και αντιστοιχεί στην παραµένουσα (µη-αναστρέψιµη) τροπή.

Εικ. 5-9: Χαρακτηριστικές καµπύλες τάσεων-τροπών για ελαστοπλαστικά και απλύτως
στερεά-πλαστικά υλικά

Χάριν απλότητας θα δεχθούµε στη θεωρούµενη περίπτωση ότι ένα κοκκώδες υλικό
συµπεριφέρεται ως ένα απολύτως στερεό-πλαστικό υλικό, δηλαδή θα δεχθούµε ότι οι
παραµορφώσεις του είναι πλήρως µη-αντιστρέψιµες, θεωρώντας παράλληλα τις
οποιεσδήποτε ελαστικές παραµορφώσεις αµελητέες,
G =∞ ⇒ γe =0 , γ ≈γ p

24

Li, X.S. and Dafalias, Y.F. (2000). Dilatancy for cohesionless soils. Géotechnique, 50, 449-460.

(5.18)
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Για τον ορισµό του µαθηµατικού προσοµοιώµατος ενός κοκκώδους υλικού θα ορίσουµε
τώρα την εξής συνάρτηση διαρροής
F = τ − σµ (γ )

(5.19)

Θα δεχθούµε επίσης ότι όταν το κοκκώδες υλικό φορτίζεται και παραµορφώνεται
πλαστικά ("διαρρέει"), τότε ισχύει και η αντίστοιχη συνθήκη διαρροής
F = 0 ⇔ τ = σµ (γ )

(5.20)

Παρατηρούµε τώρα ότι ο κινηµατικός περιορισµός µεταξύ απειροστικών µεταβολών της
(πλαστικής) διατµητικής και της ογκοµετρικής τροπής,
d ε = β (γ )d γ

(5.21)

συνιστά το νόµο πλαστικής ροής του υλικού.
Ένας απλός τρόπος που µας επιτρέπει να συσχετίσουµε την ενεργοποιηµένη τριβή µε την
εργοποιηµένη διασταλτικότητα ενός κοκκώδους υλικού είναι να δούµε προσεκτικά την
έκφραση για το στοιχειώδες έργο παραµορφώσεως. Το έργο των εσωτερικών δυνάµεων
ανά µονάδα µήκους της ζώνης διατµήσεως υπολογίζεται από το ολοκλήρωµα καθ' ύψος
του στοιχειώδους έργου των τάσεων πάνω στις απειροστικές τροπές,
d

δ W = ∫ (σ xxδε xx +

+ σ xzδε xz + σ zxδε zx + σ zzδε zz )dz

(5.22)

0

Στο Kαρτεσιανό σύστηµα που επιλέξαµε για την περιγραφή της δοκιµής απ' ευθείας
διατµήσεως (Εικ. 5-6), οι τάσεις και οι µεταβολές των τροπών δίδονται απο τους
παρακάτω πίνακες
⎡σ xx 0
[σ ] = ⎢⎢ 0 σ yy
⎢⎣ τ
0

τ ⎤

0 ⎥⎥ , σ > 0
−σ ⎥⎦

0 δγ / 2 ⎤
⎡ 0
⎢
[δε ] = ⎢ 0
0
0 ⎥⎥
⎣⎢δγ / 2 0 δε ⎦⎥

(5.23)

(5.24)

∆εχόµεθα ότι οι τάσεις και οι τροπές είναι σταθερές µέσα στη ζώνη διατµήσεως, άρα το
στοιχειώδες έργο των εσωτερικών δυνάµεων δίδεται εν προκειµένω από την έξής σχέση

δ W (int) = (τδγ − σδε )d

(5.25)

Από την έκφραση αυτή γίνεται φανερό ότι η διατµητική τάση τ είναι ενεργειακώς
συζυγής µε τον ρυθµό διατµητικής παραµορφώσεως δγ = δ uh / d , όπως επίσης και ότι η
ορθή τάση σ είναι συζυγής µε τον ρυθµό ογκικής παραµορφώσεως δε = δ uh / d .
Λαµβάνοντας δε υπ’ όψιν τη συνθήκη διαρροής και τον νόµο πλαστικής ροής, εξ. (5.20)
και εξ. (5.21), από την παραπάνω ενεργειακή εξ. (5.25) παίρνουµε την εξής έκφραση για
το στοιχειώδες έργο παραµορφώσεως

δ W (int) = σ (tan ϕm − tanν m )δ uh

(5.26)
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Υποθέτουµε τώρα ότι σε καλή προσέγγιση όλο το έργο των εσωτερικών δυνάµεων
µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε θερµότητα, η οποία παραγωγή θερµότητος, στη βάση του
2ου θερµοδυναµικού αξιώµατος, πρέπει να είναι πάντοτε θετική, οπότε

δ D δ W (int)
=
= σ (tan ϕm − tanν m ) > 0
δ uh
δ uh

(5.27)

Από την ανισότητα αυτή έπεται ως βασικός καταστατικός περιορισµός, ότι σε κάθε
κατάσταση του κοκκώδους υλικού η γωνία διασταλτικότητας δεν µπορεί να υπερβεί την
τιµή της αντίστοιχης γωνίας τριβής

ν m < ϕm

(5.28)

Στη βάση των πειραµατικών δεδοµένων υποθέτουµε επιπλέον ότι σε ένα κοκκώδες υλικό,
ανεξαρτήτως της καταστάσεως που αυτό βρίσκεται, η ειδική κατανάλωση ενέργειας είναι
σταθερή,

δD
= σ tan ϕeq
δ uh

(5.29)

Αυτή η υπόθεση είναι γνωστή στην Εδαφοµηχανική ως η υπόθεση Taylor. Από τη σκοπιά
της καταναλώσεως έργου παραµορφώσεως η υπόθεση Taylor σηµαίνει ότι ένα κοκκώδες,
που χαρακτηρίζεται από εσωτερική τριβή και διασταλτικότητα συµπεριφέρεται ως ένα
υλικό µε εσωτερική τριβή, που παραµορφώνεται ισόχωρα και που έχει ως γωνία τριβής
ίση µε την γωνία ϕeq που δίδεται από την διαφορά της ενεργοποιηµένης γωνίας τριβής και
διασταλτικότητας, η οποία θεωρείται σταθερή καθ’ όλη τη διαδικασία της διατµήσεως
(Εικ. 5-10)
tan ϕeq = tan ϕm − tanν m = σταθ .

(5.30)

Εικ. 5-10: Υπόθεση Taylor
Η γωνία τριβής του (από σκοπιά καταναλώσεως) ενεργειακώς ισοδύναµου µέσου θα
ταυτισθεί κατ' αρχήν µε την γωνία τριβής στην «κρίσιµη κατάσταση» όπου η
παραµόρφωση είναι εξ ορισµού ισόχωρη25, ϕeq = ϕcs . Τα πειραµατικά δεδοµένα ενισχύουν
την υπόθεση Taylor και δικαιώνουν την ταύτιση από ενεργειακής σκοπιάς του
πραγµατικού κοκκώδους υλικού µε ένα υποθετικό υλικό, που παραµορφώνεται ισόχωρα
και που υπακούει στον νόµο τριβής κατά Coulomb. Αυτό είναι αληθές, αφού η ισοδύναµη
γωνία τριβής ϕeq που υπολογίζεται από τα πειραµατικά δεδοµένα βάσει της παραπάνω
εξισώσεως προκύπτει µε καλή προσέγγιση σταθερή.
25

Γι' αυτό θα χρησιµοποιηθεί καµµιά φορά και ο συµβολισµός. ∆εικτης cv=constant volume
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Από την σχέση Taylor στη κατάσταση αιχµής,

⎛τ ⎞
⎜ ⎟ = tan ϕ p = tan ϕeq + tanν p
⎝ σ ⎠ max

⎛ du ⎞
, tanν p = ⎜ v ⎟
⎝ duh ⎠ max

(5.31)

θα εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η αντοχή ενός κοκκώδους υλικού αποτελείται από µία
συνιστώσα λόγω εσωτερικής τριβής και µία συνιστώσα που αφορά στην εσωτερική
εµπλοκή26 .
Αν λύσουµε την σχέση του Taylor, εξ. (5.30), ως προς το συντελεστή διασταλτικότητας

tanν m = tan ϕm − tan ϕeq

(5.32)

τότε συµπεραίνουµε ότι µία χαλαρά διαστρωµένη άµµος ( ϕ p < ϕ eq ), θα έχει την τάση
κατά την διάτµηση να συµπυκνώνεται µε συνεχώς φθίνοντα ρυθµό, γεγονός που
αντανακλάται σε συνεχή κράτυνση, δηλαδή σε µονότονη αύξηση της ενεργοποιηµένης
γωνίας τριβής. Αντιθέτως µία πυκνά διαστρωµένη άµµος µετά από µια σύντοµη σχετικά
αρχική φάση περαιτέρω συµπυκνώσεως θα έχει γενικώς την τάση να διασταλεί, γεγονός
που οδηγεί στην ύπαρξη αντοχής αιχµής και φθιτού (ασταθούς) κλάδου.
Ειδικότερα από το συγκεκριµένο παράδειγµα κατ' ευθείαν διατµήσεως παίρνουµε τις εξής
τιµές για τις παραµέτρους αντοχής της πυκνής άµµου Ottawa-standard: (α) γωνία τριβής
αιχµής: πυκνή άµµος ϕ p = 32.6 , ϕ p = 27.2 . (β) γωνία διασταλτικότητας αιχµής: πυκνή
άµµος

ν p = 9.8 , χαλαρή

άµµος

ν p = 2.7 .

(γ)

γωνία

τριβής

στην

κρίσιµη

κατάσταση: ϕeq = 25. Συνολικά οι δύο δοκιµές απ' ευθείας διατµήσεως δίδουν βάσει της
σχέσεως

τριβής-διασταλτικότητας

του

Taylor,

τη

βέλτιστη

τιµή

ϕeq = 25.07 .

Σηµειώνουµε ότι από την σχετική βιβλιογραφία βρίσκουµε την εξής εµπειρική σχέση,

ν p ≈ ϕ p − 20o

(5.33)

5.4 Γεωµετρική Θεωρία πλαστικότητας

Εικ. 5-11: Η γεωµετρική απεικόνιση της συνθήκης διαρροής και νόµου πλαστικής ροής για
υλικά µε εσωτερική τριβή και διασταλτικότητα

26

Αγγλ. interlockιng
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Από το σχετικό διάγραµµα (Εικ. 5-11) κάνουµε τις εξής διαπιστώσεις: Μέσα στα πλαίσια
της Μαθηµατικής Θεωρίας της Πλαστικότητας θα παραστήσουµε γεωµετρικά την
συνθήκη διαρροής και τον νόµο πλαστικής ροής στο ίδιο διάγραµµα, στο επίπεδο των
τάσεων (σ zz , σ xz ) . Κατά την υλοποίηση του πειράµατος απ' ευθείας διατµήσεως οι τάσεις
ακολουθούν την αµιγώς διατµητική "τασική όδευση"27 (ΑΒ), αφού η ορθή τάση παραµένει
(σε καλή προσέγγιση) σταθερή. Η εκάστοτε εντατική κατάσταση στο επίπεδο αστοχίας
→

παρίσταται στο διάγραµµα αυτό από το διάνυσµα OB , που έχει κλίση ίση προς την
ενεργοποιηµένη τριβή, µ = tan ϕm (άρα βρίσκεται πάνω στην αντίστοιχη επιφάνεια
διαρροής, F = 0 , εξ. (5.19)). Ο νόµος πλαστικής ροής παρίσταται γεωµετρικά µε το
→

διάνυσµα BΓ , το οποίο προσαρτάται στο εκάστοτε σηµείο της τασικής οδεύσεως, στο
σηµείο Β, εν προκειµένω. Η αντίστροφη κλίση του διανύσµατος του ρυθµού της
πλαστικής παραµορφώσεως ισούται µε την ενεργοποιηµένη διασταλτικότητα στο εν λόγω
σηµείο, β = tanν m . Αρα οι συνιστώσες του διανύσµατος αυτού στο εν λόγω σύστηµα
είναι ανάλογές προς το ρυθµό πλαστικής παραµορφώσεως όγκου και σχήµατος,
αντιστοίχως. Αυτή η απεικόνιση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη, αφού τα εµπλεκόµενα στατικά
και κινηµατικά µεγέθη είναι ενεργειακώς συζυγή. Αυτό σηµαίνει ότι το εσωτερικό
→

γινόµενο του διανύσµατος των τάσεων OB µε το διάνυσµα του ρυθµού πλαστικής
→

παραµορφώσεως BΓ αποδίδει το έργο του ρυθµού πλαστικής παραµορφώσεως
→

→

OB⋅ BΓ = τδγ − σδε =

1
δD
d

(5.34)

Ειδικότερα τονίζουµε στο σηµείο αυτό ότι η παραπάνω καταστατική ανισότητα (5.28)
µεταξύ γωνίας διασταλτικότητας και τριβής σηµαίνει γεωµετρικά ότι το διάνυσµα του
→

ρυθµού της πλαστικής παραµορφώσεως BΓ δεν είναι κάθετο πάνω στην αντίστοιχη
επιφάνεια διαρροής, ΟΒ.

Εικ. 5-12: Συνθήκη καθετότητας σε συνεκτικά υλικά

Η παραπάνω παρατήρηση συνιστά και τη σηµαντική διαφορά της θεωρίας πλαστικότητας
των µη-συνεκτικών γεωυλικών από την αντίστοιχη θεωρία των όλκιµων υλικών, όπως
είναι τα µέταλλα ή άλλα συνεκτικά υλικά, όπως οι κανονικά στερεοποιηµένες άργιλοι
κάτω από αστράγγιστες συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές το υλικό εµφανίζει διατµητική
αντοχή c (συνεκτικότητα) που είναι ανεξάρτητη από την ορθή τάση στο επίπεδο αστοχίας
και η παραµόρφωσή του υλικού είναι ισόχωρη. Όπως είδαµε και σε προηγούµενα
κεφάλαια στην περίπτωση συνεκτικών υλικών ισχύει η λεγόµενη «συνθήκη καθετότητας»,
27

Αγγλ. stress path
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δηλαδή ότι το διάνυσµα πλαστικής ροής (µε δε = 0 ) είναι κάθετο στην αντίστοιχη
επιφάνεια διαρροής (Εικ. 5-12),
F = τ −c = 0

(5.35)

Παρατήρηση

Στο Κεφ. 3 η είδαµε ότι η συνθήκη καθετότητας αποτελεί τη µαθηµατική βάση για την
απόδειξη µιας σειράς γενικών προτάσεων, χρήσιµων για την ασφαλή εκτιµήση άνω και
κάτω φραγµάτων του φορτίου πλαστικής καταρρεύσεως µιας κατασκευής. Τα γενικά αυτά
θεωρήµατα διατυπώθηκαν αρχικά από τους Drucker, Prager & Greenberg [1] και
επεκτάθηκαν για την περίπτωση µη-φραγµένων χωρίων από τους Shoemaker & Chen [2]
καθώς και για την περίπτωση πολλαπλών συντελεστών φορτίσεως από τον Hodge . Οπως
είδαµε πιο πάνω στην περίπτωση των γεωυλικών δεν ισχύει η συνθήκη καθετότητας. Τα
υλικά που δεν ικανοποιούν τη συνθήκη καθετότητας καλούνται συχνά στη βιβλιογραφία
και µη-τυπικά υλικά28. Για τέτοια υλικά ο µεν Palmer [4] παρουσίασε για πρώτη φορά ένα
θεώρηµα κάτω ορίου οι δε Sacchi & Save [5] ένα θεώρηµα άνω ορίου. Η επέκταση του
θεωρήµατος των Sacchi & Save στη περίπτωση πολλαπλών συντελεστών φορτίσεως
καθώς και µια βελτίωση του θεωρήµατος του Palmer προτάθηκαν στη συνέχεια από τους
Shoemaker et al. [6]. ∆υστυχώς τα θεωρήµατα αυτά οδηγούν σε πολύ αδρά φράγµατα και
ως εκ τούτου υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά την πρακτική αξία ενός αντίστοιχου
υπολογισµού σε σχέση µε το φορτίο καταρρεύσεως της κατασκευής. Η αδυναµία αυτή της
θεωρίας πλαστικότητας των γεωυλικών αντανακλάται σε πολλές πρακτικές εφαρµογές,
όπου δεν µπορούµε να εξασφαλίσουµε εκ προοιµίου την ποιότητα και αξία των
θεωρητικών µας προβλέψεων και καθιστούν την πειραµατική εξακρίβωση καθώς και την
παρατήρηση στο πεδίο απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις. Μία σύνοψη του επίπεδου
γνώσεως σχετικά µε την εφαρµογή της Οριακής Ανάλυσεως στη Γεωτεχνική Μηχανική
παρουσιάσθηκε πρόσφατα από τον Καθηγ. R. Michanlowski [7].
[1] Drucker, D.C., Prager, W. and Greenberg, H.J. (1952). Extended limit design theorems
for continuous media. Quart. Appl. Meth., 4, 381-389.
[2] Shoemaker, E.M. and Chen, W.P. (1969). On the uniqueness of the limit load for
unbounded regions. Arch Mech. Stos. 5, 679-689.
[3] Hodge, P.G. (1970). Limit analysis with multiple load parameters. Int. J. Solids
Structures, 6, 661-675.
[4] Palmer, A.C. (1966). A limit theorem for materials with non-associated flow laws. J. de
Méchanique, 5, 217-222.
[5] Sacchi, G. and Save, M. (1968). A note on the limit loads of non-standard materials.
Meccanica, 3, 43-45.
[6] Shoemaker, E.M., Fraser, S. and Burnaby, B.C. (1975). Limit analysis with multiple
load parameters for non-standard materials. ZAMP, 26, 99-104.
[7] Michalowski, R.L. (2005). Limit analysis in geotechnical engineering. ISSMGE, TC34 Report, 45-49.

28
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5.5 Ιδεατά Πλαστικά-Απολύτως Στερεά Υλικά µε Εσωτερική Τριβή29

Εικ. 5-13: Εντατική κατάσταση στο επίπεδο O( x, y ) και οριακός κύκλος Mohr των τάσεων
για υλικά µε εσωτερική τριβή και µηδενική συνεκτικότητα

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε τις βασικές εξισώσεις της Οριακής Αναλύσεως για µησυνεκτικά υλικά. Στην περίπτωση αυτή το υλικό θεωρείται ως ιδεατά πλαστικό-απολύτως
στερεό. Θεωρούµε την περίπτωση της επίπεδης παραµορφώσεως. Στο επίπεδο της
παραµορφώσεως O( x, y ) εισάγουµε τη µέση ορθή τάση σ m και τη µέγιστη διατµητική
τάση τ max µέσω των αντιστοίχων κυρίων τάσεων ή γενικότερα µέσω των αντίστοιχων
αναλλοίωτων του τανυστή των τάσεων (Εικ. 5-13)
1
2

1
2

σ m = (σ 1 + σ 2 ) = (σ xx + σ yy )
2

τ max

⎛ σ − σ yy ⎞
1
2
= σ 1 − σ 2 = ⎜ xx
⎟ + σ xy
2
2
⎝
⎠

(5.36)

Παρατηρούµε ότι σε ένα κοκκώδες υλικό οι ορθές τάσεις είναι πάντοτε θλιπτικές, όποτε,
σ m < 0 . Οπότε ένα ιδεατά πλαστικό υλικό τύπου Mohr-Coulomb περιγράφεται από την
εξής συνθήκη διαρροής
2

τ max = σ m sin ϕ ⇔

⎛ σ xx − σ yy ⎞
1
2
⎜
⎟ + σ xy + (σ xx + σ yy ) sin ϕ = 0
2
2
⎝
⎠

(5.37)

όπου στην πράξη η γωνία τριβής ταυτίζεται µε τη µέγιστη τιµή της ενεργοποιηµένης
γωνία τριβής του υλικού, ϕ = ϕ p .
Έστω ψ I η γωνία µεταξύ του άξονα Ox και της µείζονος κυρίας τάσεως,

29

Για µια εκτενή παρουσίαση προβληµάτων συνοριακών τιµών στα πλαίσια της Οριακής Αναλύσεως µησυνεκτικών υλικών, παραπέµπουµε τον αναγνώστη στη µονογραφία του V.V. Sokolovskii, Statics of
Granular Media, Pergamon, 1965.
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tan 2ψ I , II =

2σ xy

(5.38)

σ xx − σ yy

Από τον αντίστοιχο κύκλο του Mohr για τις τάσεις (Εικ. 5-13) παίρνουµε τις εξής
εκφράσεις για τις συνιστώσες του τανυστή των τάσεων

σ xx = σ m + τ max cos 2ψ = σ m (1 − sin ϕ cos 2ψ )
σ yy = σ m − τ max cos 2ψ = σ m (1 + sin ϕ cos 2ψ )

(5.39)

σ xy = σ yx = τ max sin 2ψ = −σ m sin ϕ sin 2ψ

Εικ. 5-14:Ρυθµοί τροπών στο επίπεδο O( x, y ) και ο αντίστοιχος κύκλος Mohr για υλικά µε
πλαστική διασταλτικότητα
Θεωρούµε τις αναλλοίωτες του (πλαστικού) ρυθµού παραµορφώσεως στο επίπεδο της
παραµορφώσεως
•

•

•

•

•

ε = ε 1 + ε 2 = ε xx + ε yy
(5.40)

2

•
•
•
γ = ε 1 − ε 2 = ⎛⎜ ε xx − ε yy ⎞⎟ + 4 ε xy2
⎝
⎠
•

•

•

Μέσω αυτών εκφράζεται ο νόµος πλαστικής ροής για υλικά µε πλαστική διασταλτικότητα
(Εικ. 5-14)
sinν =

•

ε
γ

⇔

1⎛ •
•
⎜ ε xx + ε yy
2⎝

2

•
•2
⎞
⎛•
⎞
⎟ = sinν ⎜ ε xx − ε yy ⎟ + 4 ε xy
⎠
⎝
⎠

(5.41)

όπου στη πράξη η γωνία διασταλτικότητας ταυτίζεται µε τη µέγιστη τιµή της
ενεργοποιηµένης γωνίας διασταλτικότητας του υλικού, ν = ν p .
Μέσα στα πλαίσια της κλασσικής Θεωρίας της Πλαστικότητας υποθέτουµε ότι ο τανυστής
των τάσεων και ο τανυστής του ρυθµού (πλαστικής) παραµορφώσεως έχουν κοινούς
κύριους άξονες
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2σ xy

σ xx − σ yy

•

=

2 ε xy2
•

•

ε xx − ε yy

= tan 2ψ
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(5.42)

Η εξ. (5.42) εκφράζει τη λεγόµενη υπόθεση οµοαξονικότητας.
Παρατηρήσεις

Στο Κεφ. 5.6 θα αποδείξουµε το στατικό πρόβληµα που περιγράφεται από τις εξισώσεις
ισορροπίας στο επίπεδο και την εξ. (5.37) είναι υπερβολικού τύπου. Οµοίως αποδεικνύεται
ότι και το αντίστοιχο κινηµατικό πρόβληµα που περιγράφεται από τις εξ. (5.41) και (5.42)
είναι υπερβολικού τύπου. Οι (Χ.Γ.) του κινηµατικού προβλήµατος δίδονται από µια σχέση
ανάλογη της εξ. (5.12), όπου αντί της γωνίας τριβής εµφανίζεται η γωνία
διασταλτικότητας. Επειδή οι δύο αυτές γωνίες δεν ταυτίζονται οι περιοχές ορισµού των
δύο προβληµάτων (δηλαδή του στατικού και του κινηµατικού προβλήµατος) δεν
συµπίπτουν, γεγονός που οδηγεί σε ένα µη-καλώς ορισµένο µαθηµατικό πρόβληµα. Η
δυσκολία αυτή ξεπεράσθηκε µε την πλήρη αναθεώρηση της θεωρία Πλαστικότητας για
µη-συνεκτικά υλικά, στα πλαίσια της λεγόµενης θεωρίας "διακλαδώσεως" 30.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουµε ότι η παραπάνω υπόθεση
οµοαξονικότητας, εξ. (5.42), χρησιµοποιείται ευρέως στη διατύπωση καταστατικών
θεωριών, αφού απλουστεύει σηµαντικά τη µαθηµατική προσοµοίωση της συµπεριφοράς
ενός υλικού µε πλαστική συµπεριφορά. Όσον αφορά όµως τα κοκκώδη υλικά και όπως
απέδειξε µια σειρά πειραµατικών εργασιών από το Καθηγητή Ishihara και τους
συνεργάτες του [1], [2] αλλά και του συγγραφέως [3], [4], [5], [6] η υπόθεση
οµοαξονικότητας βρίσκεται σε ασυµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα,. Ως εκ τούτου θα
θέσουµε υπό µερική αµφισβήτηση εν προκειµένω την οποιαδήποτε πρακτική αξία των
σχετικών µαθηµατικών µοντέλων.
[1] Ishihara, K. and Towhata, I. (1983). Sand response to cyclic rotation of principal stress
directions as induced by wave loads. Soils & Foundations, 23, 11-26.
[2] Gutierez, M. and Ishihara, K. (2000). Flow theory for sand during rotation of principal
stress, directions. Soils & Foundations, 40, 49-59.
[3] Vardoulakis I. and Graf B. (1985). Calibration of constitutive models for granular
materials using data from biaxial experiments. Géotechnique, 35, 299-317.
[4] Papamichos E. and I. Vardoulakis (1994). Shear band formation in sand according to
non-coaxial plasticity model. Géotechnique, 45 (4): 649-661.
[5] Vardoulakis, Ι. and Georgopoulos, Ι.-O. (2005) .The “Stress - dilatancy” hypothesis
revisited: shear - banding related instabilities. Soils & Foundations, 45 (2), 61-76.
[6] Gutierrez, M and Vardoulakis, I. (2007). Energy dissipation and post-bifurcation
behaviour of granular soils. Int. J. Num. Anal. Meth. in Geomechanics,31, 435-455

30
Η θεώρηση αυτή βρίσκεται έξω από τα πλαίσια ενός προπτυχιακού µαθήµατος, όπως το παρόν. Πρβλ. I.
Vardoulakis and J. Sulem, Bifurcation Analysis in Geomechanics, Blackie Academic and Professional, 1995.
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5.6 Το Στατικό Πρόβληµα της Οριακής Αναλύσεως για µη-συνεκτικά
Υλικά
5.6.1

Οι εξισώσεις Κötter-Massau

Εικ. 5-15: Ισορροπία στοιχείου στο επίπεδο

Θεωρούµε τις στατικές εξισώσεις ισορροπίας στο επίπεδο τηε παραµορφώσεως (Εικ.
5-15),
∂σ xx ∂σ yx
+
+γx = 0
∂x
∂y
∂σ xy ∂σ yy
+
+γ y = 0
∂x
∂y

(5.43)

Στις παραπάνω εξισώσεις µε γ x και γ y συµβολίζουµε τις συνιστώσες του ειδικού βάρος
του σώµατος, που µε τη σειρά εξαρτάται από την πυκνότητα του υλικού και τον
προσανατολισµό του συστήµατος συντεταγµένων ως προς την κατακόρυφο, γ i = ρ gi .
Από τις εξ. (5.39) και (5.43) παίρνουµε το εξής σύστηµα µερικών διαφορικών εξισώσεων
για τις άγνωστες συναρτήσεις σ m = σ ( x, y ) και ψ I = ψ ( x, y ) (γιατί;):
(1 − sin ϕ cos 2ψ )

− sin ϕ sin 2ψ

∂σ
∂σ
∂ψ
∂ψ
− sin ϕ sin 2ψ
+ 2σ sin ϕ sin 2ψ
− 2σ sin ϕ cos 2ψ
= −γ x
∂x
∂y
∂x
∂y

∂σ
∂σ
∂ψ
∂ψ
+ (1 + sin ϕ cos 2ψ )
− 2σ sin ϕ cos 2ψ
− 2σ sin ϕ sin 2ψ
= −γ y
∂x
∂y
∂x
∂y
(5.44)

Το παραπάνω σύστηµα Μ.∆.Εξ. (5.44) ανήκει στη κλάση συστηµάτων που αναλύσαµε
γενικά στο Κεφ. 4.2. Ειδικότερα συµφώνως προς τη γενική εξ. (4.12) οι αντίστοιχοι
συντελεστές δίδονται από τις εξής εκφράσεις:

Ι. Βαρδουλάκης (2008), Ιδεατή Πλαστικότητα, Κεφ. 5

a1 = 1 − sin ϕ cos 2ψ

b1 = − sin ϕ sin 2ψ

a2 = − sin ϕ sin 2ψ

b2 = 1 + sin ϕ cos 2ψ

a3 = 2σ sin ϕ sin 2ψ

, b3 = −2σ sin ϕ cos 2ψ
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(5.45)

a4 = −2σ sin ϕ cos 2ψ b4 = −2σ sin ϕ sin 2ψ
A = −γ x

B = −γ y

Από τις εκφράσεις αυτές και την εξ. (4.40) προκύπτει ότι όντως το θεωρούµενο σύστηµα
Μ.∆. Εξ. (5.44) είναι υπερβολικού τύπου,
∆ 2 = 4sin 2 (2φ ) > 0

(5.46)

Οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές κατευθύνσεις δίδονται από τις εξ. (4.43) και (4.44) που
στην προκείµενη περίπτωση οδηγούν στις παρακάτω σχέσεις,

α1,2 = ψ ∓ θC , θC = 45o + ϕ / 2

(5.47)

Όπως προκύπτει και από τον αντίστοιχο κύκλο Mohr των τάσεων, οι Χ.Γ., εξ. (5.47), του
στατικού προβλήµατος συµπίπτουν και πάλι µε τις γραµµές διαρροής του υλικού, δηλαδή
µε τις επιφάνειες εκείνες, πάνω στις οποίες ο λόγος διατµητικής προς ορθή τάση είναι
οριακός (Εικ. 5-16). Παρατηρούµε επίσης ότι η κατεύθυνση της αντίστοιχης κύριας τάσης
σ 1 συµπίπτει µε τη διχοτόµο της γωνίας µεταξύ των δύο Χ.Γ., οι οποίες προφανώς δεν
είναι πλέον κάθετες µεταξύ τους.

Εικ. 5-16: Οριακή εντατική κατάσταση σε µη-συνεκτικό υλικό
Συµφώνως προς τους συµβολισµούς του Κεφ. 4 έχουµε εν προκειµένω,
1
1,2

cot

