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ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5ο Εξάμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.)

8η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Διάτμηση υπό αστράγγιστες συνθήκες –
Αστράγγιστη διατμητική αντοχή αργίλου)
1. Σε αδιατάρακτα δείγματα αργίλου έγιναν δοκιμές κυλινδρικής τριαξονικής
συμπίεσης με στερεοποίηση κατά την επιβολή της πλευρικής πίεσης σc και
χωρίς στράγγιση κατά την επιβολή της πρόσθετης αξονικής πίεσης Δσd.
Έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Δοκίμιο
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Ζητούνται:

α) Οι παράμετροι διατμητικής αντοχής (c,φ) της αργίλου.
β) Για το δοκίμιο Ι να προσδιοριστούν η μέγιστη διατμητική τάση κατά την
αστοχία και η αντίστοιχη ορθή τάση, καθώς επίσης και οι τιμές των σ΄A και
τΑ κατά την αστοχία, στο επίπεδο της αστοχίας.
γ) Οι παράμετροι πίεσης πόρων Αα των δύο δοκιμών κατά την αστοχία.
Είναι τα δοκίμια προστερεοποιημένα (Ο.C.) ή κανονικά στερεοποιημένα
(N.C.);
2. Δύο
πλήρως
κορεσμένα
δοκίμια
κανονικά
στερεοποιημένης
(απροφόρτιστης) αργίλου υποβάλλονται σε ισοτροπική συμπίεση με σc=70
kPa σε τριαξονική συσκευή. Στη συνέχεια το ένα δοκίμιο υποβάλλεται σε
αξονική συμπίεση υπό στραγγιζόμενες συνθήκες, το δε άλλο σε αξονική
συμπίεση υπό αστράγγιστες συνθήκες, με ταυτόχρονη μέτρηση της πίεσης
του νερού των πόρων. Οι μέγιστες τιμές Δσd που μετρήθηκαν στις δύο
δοκιμές κατά την στιγμή της αστοχίας ήταν:
στραγγιζόμενες συνθήκες:

Δσd = 96 kPa

αστράγγιστες συνθήκες:

Δσd = 46 kPa

Με την παραδοχή ότι και τα δύο δοκίμια έχουν την ίδια γωνία διατμητικής
αντοχής φ, να υπολογιστούν:
α) Η γωνία φ
β) Η πίεση πόρων κατά την αστοχία Uαστοχ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 8ης ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1. (α) c=0, φ=24.3ο
(β) Δοκίμιο Ι: τmaxI = 63kPa, σ’Ι = 153kPa
ΤαΙ = 57.42kPa, σ’αΙ = 127.1kPa (επίπεδο αστοχίας δοκιμίου Ι)
(γ) Δοκίμιο Ι: ΑαΙ = 0.873, Δοκίμιο ΙΙ: ΑαΙΙ = 0.938, κανονικά στερεοποιημένα
(Ν.C.)
2. (α) φ = 24ο
(β) uαιι = 36.5kPα
3. Αστοχούν τόσο το σημείο Α όσο και το σημείο Β
4. (α) Su (=Cu) = 93.9kPα
(β) uα = 93.9kPα
(γ) κύκλος ολικών τάσεων:
κύκλος ενεργών τάσεων:

σ3α = 200kPα, σ1α = 387.8kPα
σ’3α = 106.1kPα, σ’1α = 293.9kPα
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