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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη της μηχανικής 
συμπεριφοράς του αργιλικού υλικού καολίνη. Στόχος της εργασίας ήταν να συνδεθεί 
η δομή του υλικού σε διάφορες φάσεις φόρτισης με την αντίστοιχη απόκριση του και 
να  προσδιορισθεί η επιρροή της δομής στην απόκριση του υλικού σε διάτμηση.  

Στην αρχή, παρουσιάζεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση της μηχανικής 
συμπεριφοράς των αργιλικών υλικών και ειδικότερα του καολίνη. Γίνεται μία 
σύντομη περιγραφή των δοκιμών κατάταξης και προσδιορίζονται τα όρια Atterberg 
του  συγκεκριμένου καολίνη.  

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, εκτελέστηκαν μια σειρά από δοκιμές 
συμπιεσομέτρου σε διαφορετικά ποσοστά υγρασίας από τις οποίες προσδιορίστηκαν 
οι τιμές των εγγενών χαρακτηριστικών Cc

*
 , Cs

*
, e100

* και e1000
*. Με βάση τα ανωτέρω 

χαρακτηριστικά συγκρίνονται οι κανονικοποιημένες καμπύλες στερεοποίησης του 
καολίνη, με χρήση του δείκτη κενών Iv, με την καμπύλη στερεοποίησης 
αναζυμωμένων αργίλων του Burland και την αντίστοιχη του Hong για αργίλους που 
βρίσκονται στον χάρτη πλαστιμότητας κοντά στην γραμμή Α.  

Αφού γίνει αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της δοκιμής της απευθείας διάτμησης,   
στην πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε και στη διαδικασία μόρφωσης των 
δοκιμίων, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών. 
Ειδικότερα, παρατίθενται οι καμπύλες του λόγου των τάσεων, τ/σ, ως προς την 
οριζόντια μετακίνηση και οι σχέσεις της κατακόρυφης προς οριζόντια μετακίνηση. 
Περιορισμένος αριθμός πειραμάτων διεξήχθη με σκοπό την εξακρίβωση της γωνίας 
της τελικής παραμένουσας διατμητικής  αντοχής. Σκοπός της συγκεκριμένης σειράς 
πειραμάτων ήταν η μελέτη του βαθμού επίδρασης της εσωτερικής ανισοτροπίας του 
αργιλικού υλικού καολίνη στην παραμένουσα διατμητική του αντοχή. 

Οι δοκιμές απευθείας διάτμησης έγιναν σε δοκίμια αναζυμωμένου καολίνη τα οποία 
μορφώθηκαν υπό διαφορετικές κλίσεις ως προς την οριζόντιο από ένα δείγμα που 
είχε στερεοποιηθεί προηγουμένως σε μεγάλη διάταξη συμπιεσομέτρου σε 
κατακόρυφη τάση σν΄ = 200kPa. Η δομή του υλικού απόρροια της διάταξης και της 
ανάπτυξης δεσμών συνοχής των αργιλικών πλακιδίων κατά το χρονικό διάστημα της 
στερεοποίησης του αναζυμωμένου εδαφικού, εξετάστηκε στο ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο. Παράλληλα, εξετάστηκε η μορφολογία της διατμημένης επιφάνειας και 
της μικροδομής του εδαφικού υλικού μετά τις δοκιμές διάτμησης.  

Η διατμητική αντοχή διαφοροποιείται ανάλογα με τον προσανατολισμό του δοκιμίου 
και προτείνεται μία σχέση μεταξύ της γωνίας διατμητικής αντοχής και αρχικού 
προσανατολισμού του δοκιμίου. Η ανάλυση της μικροδομής του υλικού στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δείχνει επίσης διαφοροποίησή της με τον προσανατολισμό 
των δοκιμίων που συνάδει με την διαφορετική αντοχή σε διάτμηση.  
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Επίσης, εκτελέστηκαν δοκιμές τριαξονικού εφελκυσμού και θλίψης σε ανισότροπα 
κανονικώς στερεοποιημένα δοκίμια υπό συνθήκες ελεύθερης στράγγισης με σκοπό να 
διερευνηθεί η ανισοτροπία του υλικού υπό τριαξονικές συνθήκες φόρτισης. Τα 
δοκίμια στερεοποιήθηκαν στην τριαξονική συσκευή υπό συνθήκες ανισότροπης Κ0 
στερεοποίησης σε διάφορες αρχικές μέσες τάσεις p΄ μεγαλύτερες των 200kPa, τάση 
στερεοποίησης του δείγματος στην μεγάλη διάταξη του συμπιεσομέτρου. Με βάση τα 
αποτελέσματα τον τριαξονικών δοκιμών συγκρίνεται η συμπεριφορά των δοκιμίων 
για τις δύο μορφές μονοτονικής φόρτισης και υπολογίζονται οι παράμετροι της 
κρίσιμης κατάσταση για θλίψη και εφελκυσμό. Τέλος, γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης Διπλωματικής, με αποτελέσματα προηγούμενων 
Διπλωματικών Εργασιών. 
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ABSTRACT 

Ιn this Diploma Thesis, the mechanical behavior of kaolin is examined. The aim of 
this study was to correlate the structure of the material to the observed mechanical 
response and hence to identify, the effect of structure on the response of kaolin to 
shearing.   

A review of the literature on the mechanical behavior of clays, and in particular of 
kaolin, is presented. The kaolin used in this study is described and its Atterberg limits 
are determined.  

In the context of this Diploma Thesis, a series of oedometer tests at various initial 
water contents was conducted. The intrinsic compression properties Cc

*, Cs
*, e100

* and 
e1000

* were determined. Moreover, the one-dimensional compression line normalized, 
the void index Iv was compared to the theoretical Intrinsic Compression Line 
proposed by Burland and to the Extended Intrinsic Compression Line, which was 
proposed by Hong for clays lying close to the A line in the plasticity chart.  

Furthermore, various direct shear tests were implemented. The testing procedures and 
sample preparation methods are described and the test results are presented in terms 
of stress ratio, τ/σ΄, strain vertical against horizontal displacements curves. A number 
of tests are performed to large displacements by continuous loading/unloading cycles 
to investigate potential residual strength anisotropy. 

Specimens for the direct shear were formed from a large sample at various 
orientations to the horizontal. The sample was extracted from a large dimensions 
oedometer device after one-dimensional consolidation of reconstituted kaolin in the 
form of a slurry to a vertical effective stress σv'=200kPa. The structure of the kaolin 
specimens resulting from particle alignment and bonding developed during 
anisotropic consolidation was examined under an electron scanning microscope. 
Comparison is made with the structure developed along the shear zone in the direct 
shear tests. The strength of kaolin strongly depends on its structure associated with the 
variation of the specimen orientation. A strength-specimen orientation relation is 
proposed to describe their interdependence. Studies of the micro structure of kaolin 
under the electron scanning microscope support the observed strength dependence on 
orientation.  

Finally, a series of drained triaxial extension and compression tests were performed to 
investigate the mechanical behavior of normally consolidated reconstituted kaolin 
after, anisotropic, K0, consolidation in the triaxial apparatus to range of mean 
effective stresses, p’, higher than 200kPa; the normal stress applied to the sample 
during anisotropic consolidation in the large oedometer. The tests results are used to 
investigate strength anisotropy in the two loading modes, and to define the critical 
state lines (CSL) for triaxial extension and compression. The findings are 
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subsequently compared to those presented in recently completed Diploma Theses on 
the mechanical response of kaolin. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Πολιτικός Μηχανικός ασχολείται καθημερινά με θέματα που σχετίζονται με το 
έδαφος. Το έδαφος μπορεί να αποτελέσει είτε μέσο έδρασης (θεμελίωσης), υλικό 
κατασκευής (π.χ. χωμάτινα φράγματα), είδος αντιστήριξης κλπ. Συνεπώς, η πλήρης 
κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών υλικών χρήζει ιδιαίτερης 
σημασίας. Σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα στους μελετητές 
να διεξάγουν πολύπλοκες εργαστηριακές δοκιμές. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται δυνατή 
η προσομοίωση σύνθετων εντατικών καταστάσεων.  

Εργαστηριακές δοκιμές όπως: η δοκιμή του συμπιεσομέτρου, της απ’ ευθείας 
διάτμησης και η τριαξονική δοκιμή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Με κάθε δοκιμή 
προσομοιάζονται διαφορετικές καταστάσεις αστοχίας και προσδιορίζονται τα 
χαρακτηριστικά παραμορφωσιμότητας των εδαφικών σχηματισμών (όπως η 
συμπιεστότητα), η μέγιστη διατμητική αντοχή (για συγκεκριμένες συνθήκες), κ.α.  

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η της επιρροής της δομής του συνεκτικού 
εδαφικού σχηματισμού καολίνη, στην απόκρισή του και ο προσδιορισμός της 
γενικότερης μηχανικής του συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι επόμενες δοκιμές 
εκτελέστηκαν στον αναζυμωμένο καολίνη: 

1. Συμπιεσομέτρου, με σκοπό τον προσδιορισμό της  ενδοσιμότητας του 
εδαφικού σχηματισμού για διαφορετικά αρχικά ποσοστά υγρασίας. 

2. Απ’ ευθείας διάτμησης, με σκοπό τον προσδιορισμό των διατμητικών 
παραμέτρων του καολίνη, καθώς και τη σύγκριση της απόκρισης του για 
διαφορετική εσωτερική δομή. 

3. Τριαξονικές δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού, με σκοπό τον υπολογισμό των 
οι εγγενών παραμέτρων της Κρίσιμης Κατάστασης. 

ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αποτελείται από εννιά κεφάλαια, 
συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου. Συνοπτικά: 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μία σύντομη βιβλιογραφική αναφορά για τις 
φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών εδαφών Πιο συγκεκριμένα, 
επικεντρώνεται στο αργιλικό ορυκτό καολίνη.  
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Στο Κεφάλαιο 3 αναφέρονται επιγραμματικά οι κυριότεροι παράγοντες που 
επηρεάζουν την ανισοτροπία των αργιλικών εδαφών. 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις εργαστηριακές δοκιμές που διεξάχθηκαν για 
τον προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών του αργιλικού υλικού καολίνη. 
Ειδικότερα, στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται τα όρια Atterberg.  

Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η δοκιμή συμπιεσομέτρου. Αρχικά, παρουσιάζεται η 
πειραματική και υπολογιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της 
εργαστηριακή δοκιμής. Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα των δοκιμών 
μονοδιάστατης συμπίεσης, προσδιορίζονται οι εγγενείς σταθερές συμπιεστότητας και 
συγκρίνονται οι κανονικοποιημένες καμπύλες στερεοποίησης του καολίνη, με χρήση 
του δείκτη κενών Iv, με την καμπύλη στερεοποίησης αναζυμωμένων αργίλων του 
Burland και την αντίστοιχη του Hong για αργίλους που βρίσκονται στον χάρτη 
πλαστιμότητας κοντά στην γραμμή Α.  

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφεται η δοκιμή απ’ ευθείας διάτμησης. Αφού γίνει αναφορά 
στο θεωρητικό υπόβαθρο της δοκιμής της απευθείας διάτμησης, της πειραματικής 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε και στη διαδικασίας μόρφωσης των δοκιμίων 
αναλύονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται ηλεκτρονικές φωτογραφίες στις οποίες εξετάστηκε η μορφολογία της 
διατμημένης επιφάνειας και της μικροδομής του εδαφικού υλικού με χρήση του 
Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM). 

Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφονται οι δοκιμές τριαξονικού εφελκυσμού και διάτμησης. 
Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της δοκιμής, η μέθοδος παρασκευής των 
δοκιμίων και η πειραματική διαδικασία. Εν συνεχεία, παρατίθενται τα αποτελέσματα 
των τριαξονικών δοκιμών και συγκρίνονται με αντίστοιχα προηγούμενων 
διπλωματικών. 

Στο Κεφάλαιο 8  συνοψίζονται τα συμπεράσματα όλων των κεφαλαίων. 

Στο Κεφάλαιο 9 επισημαίνεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 
διεξαγωγή της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΕΔΑΦΗ 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των 
ιδιοτήτων των αργιλικών εδαφών. Παρουσιάζονται και επεξηγούνται εν συντομία τα 
φυσικά χαρακτηριστικά και οι μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών εδαφών. Στη 
συνέχεια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ορυκτό πέτρωμα καολίνη, τις ιδιότητες  
και χρήσεις του. 

2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Η επιστήμη της Γεωτεχνικής Μηχανικής μελετά το έδαφος, ένα μη συμπαγές 
πολυφασικό υλικό, το οποίο αποτελείται από στερεά σωματίδια (κόκκους) ελαφρώς 
συνδεδεμένα ή τελείως ασύνδετα, υγρά και αέρια. Η μηχανική ή/και χημική 
αποσάθρωση των πετρωμάτων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα γένεσης των 
εδαφικών υλικών. Πιο συγκεκριμένα, η χημική αποσάθρωση συντελεί κυρίως στην 
γένεση των λεπτόκοκκων εδαφών. Την κατηγορία των λεπτόκοκκων εδαφών 
διαμορφώνουν οι άργιλοι και οι ιλύες. 

Ο όρος αργιλικά εδάφη αναφέρεται στους εδαφικούς σχηματισμούς που 
αποτελούνται από σωματίδια μεγέθους μικρότερου των 2μm (αντίστοιχη διάμετρο). 
Είναι φανερό ότι τέτοιου είδους σωματίδια (μικρής μάζας), δεν επηρεάζονται από τις 
δυνάμεις βαρύτητας. Τα λεπτόκοκκα εδάφη διαφοροποιούνται από τα χονδρόκοκκα, 
όχι μόνο ως προς τον τρόπο γένεσης ή το μέγεθος των κόκκων τους αλλά και ως προς 
τη μορφή των κόκκων τους. Οι κόκκοι των λεπτόκοκκων εδαφών, και κυρίως των 
αργιλικών είναι αρκετά πεπλατυσμένοι και προσομοιάζονται με πλακίδια μικρού 
πάχους, όμοιας διάστασης με το μόριο τους. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε αντίθεση με τα χονδρόκοκκα εδάφη, στα αργιλικά, λόγω 
του μικρού μεγέθους και την πλακοειδούς μορφής των μορίων τους, η επίδραση των 
δυνάμεων της βαρύτητας και της τριβής είναι αμελητέα. Στα αργιλικά πλακίδια 
κυριαρχούν επιφανειακές ηλεκτρικές ελκτικές και απωστικές δυνάμεις. Αυτές οι 
δυνάμεις εξαρτώνται από την ειδική επιφάνεια των κόκκων, δηλαδή τον λόγο της 
επιφάνειας των πλακιδίων προς τη μάζα τους. 

Χαρακτηριστική τιμή της ειδικής επιφάνειας ενός κόκκου μιας μεσόκοκκης άμμου 
είναι  2,3m2 /kg, ενώ για παράδειγμα η τιμή της ειδικής επιφάνειας του καολίνη είναι 
15000 m2 /kg. Η αύξηση της ειδικής επιφάνειας συνεπάγεται αύξηση των 
επιφανειακών δυνάμεων και ελάττωση των δυνάμεων της βαρύτητας. Υλικά με αυτό 
το χαρακτηριστικό ονομάζονται κολλοειδή. Κολλοειδή σωματίδια θεωρούνται όσα 
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έχουν μέγεθος μεγαλύτερο από τις ατομικές διαστάσεις και ταυτόχρονα αρκετά μικρό 
ώστε να μην επηρεάζονται από τις δυνάμεις της βαρύτητας.  

Στις αργίλους οι επιφανειακές αυτές δυνάμεις είναι ηλεκτρικής φύσεως, ελκτικές ή 
απωστικές. Πιο συγκεκριμένα, η άνω και κάτω επιφάνεια των αργιλικών πλακιδίων 
είναι αρνητικά φορτισμένες, ενώ στην περιφέρεια φέρουν ίσα και αντίθετα θετικά 
φορτία. Λόγω λοιπόν, των ηλεκτρικά φορτισμένων επιφανειών και διεπιφανειών 
τους, τα αργιλικά πλακίδια αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον μηχανισμό. Οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης είναι κυρίως ηλεκτροστατικές 
(απωστικές) λόγω της φορτισμένης στρώσης στην επιφάνειά τους και δυνάμεις Van 
de Waals (ελκτικές)  που προκύπτουν λόγω της μόνιμης ή παροδικής πόλωσης. Όταν 
υπερτερούν οι πρώτες τότε τα πλακίδια διατάσσονται σχεδόν παράλληλα το ένα με το 
άλλο (διατεταγμένη μορφή), ενώ όταν υπερισχύουν οι δεύτερες τα σωματίδια 
συνενώνονται άτακτα (θρομβοειδής μορφή) (Σχήμα 2.1). Απόρροια αυτών των 
αλληλεπιδράσεων είναι η συνοχή των αργιλικών εδαφών, τα οποία ονομάζονται και 
συνεκτικά. 

Στη θρομβοειδή δομή η σύνδεση των πλακιδίων βασίζεται κυρίως σε ηλεκτρικές 
έλξεις και πραγματοποιείται μέσω των αρνητικά φορτισμένων επιφανειών τους και 
των θετικά φορτισμένων άκρων τους. Εδάφη με αυτή τη δομή εμφανίζουν υψηλή 
διατμητική αντοχή και διαπερατότητα, αλλά χαμηλή συμπιεστότητα. 

Η διατεταγμένη δομή απαντάται κυρίως στης αναμοχλευμένες αργίλους. Τα αργιλικά 
πλακίδια στοιχίζονται λιγότερο ή περισσότερο παράλληλα μεταξύ τους. Στη φύση 
τέτοιού είδους δομή εμφανίζεται όταν υπερτερούν οι απωστικές δυνάμεις έναντι των  
ελκτικών, και έτσι η καθαρή δύναμη ανάμεσα στα πλακίδια είναι απώστικη. Εδάφη 
με αυτή τη δομή εμφανίζουν χαμηλή διατμητική αντοχή και διαπερατότητα, αλλά 
μεγάλη συμπιεστότητα. 

Σημαντικό ρόλο στην μηχανική συμπεριφορά και στην φύση των αργιλικών εδαφών, 
διαδραματίζει η παρουσία και η ποσότητα του νερού στους πόρους του. Το νερό αν 
και ηλεκτρικά ουδέτερο, παρουσιάζει συμπεριφορά ηλεκτρικού δίπολου, και 
αλληλοεπιδρά με τις ηλεκτρικά φορτισμένες επιφάνειες των αργιλικών πλακιδίων. 
Πιο συγκεκριμένα, μόρια νερού έλκονται και προσροφώνται από τις επιφάνειες των 
πλακιδίων, δημιουργώντας μια στρώση νερού γύρω τους γνωστή ως διπλή στρώση. Η 
ύπαρξη και το πάχος της διπλής στρώσης επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των 
αργιλικών πλακιδίων. Η αύξηση του πάχους της διπλής στρώσης (λόγω αύξησης της 
υγρασίας), έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση των αργιλικών πλακιδίων και κατ’ 
επέκταση την σταδιακή μείωση της διατμητικής της αντοχής. Αντίστοιχα, η 
ελάττωση του πάχους της διπλής στρώσης, συνεπάγεται αύξηση των ελκτικών 
δυνάμεων μεταξύ των πλακιδίων, και κατ’ επέκταση  αύξηση της διατμητικής 
αντοχής.  
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Η παρουσία της διπλής στρώσης, και η ιδιαίτερη συμπεριφορά του νερού ως 
ηλεκτρικό δίπολο προσδίδουν πλαστικότητα στις αργίλους. Για παράδειγμα η 
ασθενής σύνδεση των μορίων του νερού με τις διπλές στρώσεις εμποδίζει την άμεση 
επαφή των αργιλικών πλακιδίων, με αποτέλεσμα όχι μόνο την μείωση της 
διατμητικής αντοχής αλλά και μετάπτωση του εδαφικού υλικού από την στερεά στην 
υδαρή κατάσταση. 

                  

Σχήμα 2.1  (a) Διατεταγμένη διάταξη, (β) Θρομβοειδής διάταξη αργιλικών πλακιδίων. 

 
2.2 ΑΡΓΙΛΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΚΑΟΛΙΝΗ 

2.2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Κατά τον 16ο αιώνα, η ποιότητα της κινέζικης πορσελάνης ήταν πανευρωπαϊκά 
αναγνωρισμένη, όπου πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσπάθειες να παράγουν την 
ίδια ποιότητα πορσελάνης από τοπικά υλικά. Στις αρχές του 18ου αιώνα ένας 
Ιησουίτης ιεραπόστολος Πάτερ Φραγκίσκος από την Εντρεκολ (“Entrecolle”), ο 
οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Κίνα, μελέτησε τη διαδικασία παραγωγής κινέζικης 
πορσελάνης από διάφορες πρώτες ύλες. Eκείνος έστειλε πληροφορίες στον ηγούμενο 
του στο Παρίσι, αναφέροντας λεπτομέρειες και παρέχοντας επαρκή δείγματα υλικών 
με κύριο συστατικό τον καολινίτη. 

Τα δείγματα στάλθηκαν σε ένα Γάλλο επιστήμονα, Βαρόνος του Ρεωμύρ 
(“Reaumur”), ο οποίος υπέδειξε ότι μόνο δύο είδη πορσελάνης μπορούν να 
παραχθούν, μια μαλακή και μια πιο σκληρή πάστα, ανάλογα με τις συνθήκες 
ξήρανσης. Η σκληρότερη πάστα πορσελάνης  ήταν παρόμοιας σύστασης και υφής με 
αυτήν που παραγόταν στην Κίνα.  

Ο όρος καολίνη χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό όνομα για τον αργιλικό υλικό 
γνωστό και ως κινέζικη άργιλος. Το όνομά του το οφείλει στο Κινέζικο βουνό kao-
ling (ψηλή κορυφή), όπου και βρέθηκε για πρώτη φορά. Ο όρος κινέζικη άργιλος 
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χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο όρος καολίνη χρησιμοποιείται στις 
υπόλοιπες χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο καολίνης εισάγεται ως υλικό επικάλυψης και  πλήρωσης 
του χαρτιού στη διαδικασία παραγωγής του. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη στην 
κλωστοϋφαντουργία  ως συστατικό επιχρίσματος για να προσθέσουν «σώμα» στα 
βαμβακερά υφάσματα και άσπρή απόχρωση. Σήμερα οι κυριότερες χρήσεις των 
καολινών πέρα από στην χαρτοβιομηχανία, είναι στα κεραμικά και τη βιομηχανία 
ελαστικών. Μικρότερες σχετικά ποσότητες χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές 
όπως στη τσιμεντοβιομηχανία, στα καλλυντικά, στα οργανικά πλαστικά κλπ. 

2.2.2 ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

Κοιτάσματα καολίνη απαντώνται σε διάφορες χώρες. Παρόλ’αυτά, ο αριθμός εκείνων 
που περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες καλής ποιότητας καολίνη είναι 
περιορισμένος. Πιο συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
η Πρώην Σοβιετική Ένωση κυριαρχούν στην παραγωγή  επεξεργασμένου καολίνη. 
Σημαντικά κοιτάσματα καολίνης συναντώνται και σε άλλες περιοχές του κόσμου 
όπως: στην Αυστραλία, στην Ν. Αμερική (Βραζιλία και Αργεντινή), στην Ευρώπη ( 
κυρίως Γερμανία και Γαλλία), στην Ασία (Ν. Κορέα και Ινδία ) και στην τωρινή 
Τσεχία και Σλοβακία (πρώην Τσεχοσλοβακία). Μικρότερα κοιτάσματα καολίνη 
συναντώνται και σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στην Ισπανία. 

Στην Ελλάδα αποθέσεις καολίνη υπάρχουν στην Κίμωλο, Μήλο, Σαντορίνη, Δράμα, 
Μυτιλήνη. Ο καολινίτης εμφανίζεται σε διάφορες περιοχές χωρίς όμως να είναι 
επεξεργάσιμος από όλες. Η ποιότητα και το μέγεθος των αποθεμάτων του διαφέρουν 
λόγω τοπικών παραγόντων όπως το αρχικό πέτρωμα ή την έκταση της εξαλλοίωσης. 
Για τους παραπάνω λόγους, ο καολινίτης εξορύσσεται περιοδικά μόνο από τα 
κοιτάσματα της Μήλου και της Δράμας, όπου υπάρχει επαρκής ποσότητα όμως η 
ποιότητα του είναι χαμηλή. Πιο συγκεκριμένα, τα χημικά χαρακτηριστικά και η 
ορυκτολογική σύσταση των δύο τύπων καολίνη, τον καθιστούν ανεπαρκή για χρήση 
σε υψηλής ποιότητας πληρωτικά υλικά ή επικαλυπτικά υλικά. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό της παραγωγής της Μήλου χρησιμοποιείται στην τσιμεντοβιομηχανία, ενώ 
μικρότερο ποσοστό εξάγεται για χρήση κατά την παραγωγή λευκού τσιμέντου.  

2.2.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΟΛΙΝΗ 

Ο καολινίτης είναι ένα αργιλοπυριτικό υλικό και αποτελεί το κυριότερο συστατικό 
του πετρώματος καολίνη, με μοριακό τύπο Al2O3.SiO2.2H2O. Επομένως, ο καολίνης 
δεν είναι ορυκτό αλλά βιομηχανικό πέτρωμα με κύρια συστατικά πέρα από τον 
καολινίτη, άλλα αργιλικά ορυκτά της ίδιας ομάδας, όπως ο δικίτης, ναρκίτης, 
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αλωνίτης κ.α. Πέρα από τα προηγούμενα ορυκτά της ομάδας του καολινίτη, μπορεί 
να περιέχονται και άλλα αργιλοπυριτικά ορυκτά ή κράματα μετάλλων. Η παρουσία 
των μετάλλων μεταβάλλει ελαφρώς την απόχρωση των καολινών.  

Oι καολίνες έχουν συνήθως χρώμα λευκό ή υπόλευκο. Συχνά συναντώνται και ως 
υποκίτρινοι, κοκκινωποί, καστανωποί, χρώματος τέφρας εξαιτίας προσμείξεων. Όταν 
βρίσκεται σε καλά κρυσταλλωμένη μορφή χαρακτηρίζεται από μαργαριταρώδη 
λάμψη. Αντίθετα, είναι αλαμπής υπό μορφή συσσωματωμάτων. Έχει σαπωνοειδή 
υφή ως αργιλικό υλικό. 

Τα ορυκτά της ομάδας του καολινίτη ανήκουν στην ομάδα των αργιλικών ορυκτών 
με δομή 1:1. Εναλλασσόμενα επίπεδα οκτάεδρων αργιλίου και τετραέδρων πυριτίου 
αποτελούν την βασική ορυκτολογική δομή τέτοιων ορυκτών. Τα επίπεδα αυτά είναι 
έτσι συνδυασμένα ώστε να μορφώνουν ένα ενιαίο σώμα. Τα διάφορα ορυκτά της 
ομάδας του καολινίτη αποκλίνουν ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα 
επίπεδα ενώνονται μεταξύ τους, το ένα πάνω από το άλλο, σε μία κατακόρυφη 
κλίμακα. Στα Σχήματα 2.2 και 2.3 φαίνεται το κρυσταλλικό του πλέγμα του ορυκτού 
καολινίτη και η δομή του, αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 2.2. Η δομή του αργιλικού ορυκτού καολινίτη. (Καββαδάς, 2005) 
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Σχήμα 2.3. Ηλεκτονική απεικόνιση δομής καολινίτη με χρήση μικροσκόπιου. (F. Bergaya, 2006) 

Ο καολινίτης είναι ένα από τα λιγότερο ενεργά αργιλικά ορυκτά, δηλαδή από τα 
ορυκτά µε µικρό λόγο διαμέτρου προς πάχος. Έχει πάχος πλακιδίου περί τα 0.1 µm (1 
µm = 0.001 mm) και μεγάλη διάσταση (διάµετρο) 0.3-1 µm, έχει δηλαδή λόγο 
διαμέτρου προς πάχος ίσο µε 3-10.  

Ο μοριακός τύπος του καολινίτη είναι Al4Si4O10(OH)8. Η θεωρητική χημική του 
σύσταση ορίζεται ως: SiO2 ( 46,54%), Al2O3 (39,50 %) και Η2Ο (13,96 %). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ  

Οι περισσότερες από τις φυσικές αργίλους δημιουργούνται υπό την επίδραση 
ανισότροπων συνθηκών φόρτισης. Ως αποτέλεσμα αυτών αλλά και των 
φυσικοχημικών συνθηκών στις επαφές των πλακιδίων αποκτούν εσωτερική 
ανισοτροπία ( σε μικροσκοπικό επίπεδο) : τα μικρού πάχους αργιλικά πλακίδια, όπως 
και οι διεπιφανειακές ηλεκτρικές τους δυνάμεις, δεν έχουν τυχαίο προσανατολισμό. 
Η εσωτερική δομή και κατ’ επέκταση ο προσανατολισμός των αργιλικών πλακιδίων 
στο χώρο αντανακλά την διαδικασία σχηματισμού τους και έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανισότροπη μακροσκοπική συμπεριφορά της αργίλου. 

Για παράδειγμα, οι αλλουβιακές αργιλικές αποθέσεις,  προέρχονται από την 
μεταφορά των προϊόντων  αποσάθρωσης με τα νερά των ποταμών ή τον αέρα μακριά 
από την αρχική τους θέση (ιζηματογενή εδάφη) και υφίστανται μονοδιάστατη 
στερεοποίηση κάτω από την επίδραση των δυνάμεων βαρύτητας. Με αυτόν τον 
τρόπο αναπτύσσουν την ανισότροπη εσωτερική δομή που χαρακτηρίζεται από 
προδιάθεση προσανατολισμού του μεγάλου άξονα των πλακιδίων παράλληλα ως 
προς το οριζόντιο επίπεδο. Ερευνητές αναφέρονται στην εσωτερική ανισοτροπία των 
αργιλικών εδαφών που έχουν υποστεί μονοδιάστατη συμπίεση και, εμφανίζουν 
διατεταγμένη δομή. Στη διατεταγμένη δομή η πλειοψηφία των αργιλικών πλακιδίων 
είναι παράλληλα διατεταγμένα προς το οριζόντιο επίπεδο. Ωστόσο, αυτή δεν είναι 
αντιπροσωπευτική δομή  καθώς η εσωτερική ανισοτροπία των αργιλικών εδαφικών 
σχηματισμών μπορεί επίσης να οφείλεται και στους ηλεκτροχημικούς δεσμούς που 
αναπτύσσονται μεταξύ των αργιλικών πλακιδίων (θρομβοειδής δομή).  

Η εσωτερική δομή και οι διηλεκτρικοί δεσμοί των αργιλικών πλακιδίων επηρεάζουν 
την ανισοτροπία των τάσεων-παραμορφώσεων-αντοχής των αργίλων. Στο παρελθόν, 
εξετάστηκε ενδελεχώς η ανισοτροπία της διατμητικής αντοχής των αργίλων. Βάσει 
πειραματικών δεδομένων έχει αποδειχθεί ότι η ανισοτροπία της αστράγγιστης 
διατμητικής αντοχής αντανακλάται στην παράμετρο Α της πίεσης των πόρων του 
νερού και ότι στην πλειοψηφία των αργίλων, οι διατμητικές παράμετροι φ’ και c’ δεν 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον προσανατολισμό των πλακιδίων στο χώρο. 
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3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ 

Από αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, έχουν προσδιορισθεί οι κυριότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ανισοτροπία των αργίλων: 

 Η διαδικασία απόθεσης του εδαφικού υλικού στο περιβάλλον ή η μέθοδος 
παρασκευής των δοκιμίων στο εργαστήριο (συμπεριλαμβανομένου του 
φυσικό-χημικού περιβάλλοντος) 

 Η τάση μονοδιάστατης στερεοποίησης 
 Ο βαθμός υπερστερεοποίησης. Τα περισσότερα εδαφικά υλικά στη φύση είναι 

υπερστερεοποιημένα (λόγω αποφόρτισης, καιρικών συνθηκών κλπ.). 
 Οι μεταβολές στην εφαρμοζόμενη τάση  
 Η δημιουργία ή καταστροφή των ενδομοριακών  δεσμών 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ  

Όπως αναφέρεται από τον Gazetas (1981), oι Martin & Ladd (1970) παρουσίασαν μια 
ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με το πώς επηρεάζει ο τρόπος παρασκευής των 
δοκιμίων την συμπεριφορά του καολίνη στη δοκιμή της μονοδιάστατης συμπίεσης. 
Κατά την παρασκευή των δοκιμίων, χρησιμοποίησαν διαφορετικά ποσοστά υγρασίας 
(w) όπως και διαφορετικές τεχνικές μεταφοράς του εδαφικού υλικού στον κύλινδρο 
μονοδιάστατης συμπίεσης (μήτρα). Δύο διαδεδομένοι τρόποι παρασκευής του υλικού 
παρουσιάζονται στον Πίνακα  1 και αναφέρονται ως «slurry» και  «air-dry» μέθοδος. 
Με τον όρο «slurry» ονομάζονται τα μείγματα αναζυμωμένων αργιλικών υλικών. 
Ειδικότερα, ορισμένη ποσότητα ξηρού εδαφικού υλικού αναμιγνύεται με κατάλληλη 
ποσότητα νερού, ώστε να δημιουργηθεί ένας χυλός με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερο 
του ορίου υδαρότητας του υλικού. Στη μέθοδο «Αir-dry» το εδαφικό δείγμα αφήνεται 
για ξήρανση στον αέρα. Τα εδαφικά δοκίμια που έχουν ξηραθεί στον αέρα, 
τοποθετούνται με μεγάλη προσοχή σε ειδικά διαμορφωμένα καλούπια που 
επιτρέπουν την σταδιακή απορρόφηση του νερού από την κάτω επιφάνειά του 
δοκιμίου. Η διαδικασία διακόπτεται όταν το νερό έχει διαδοθεί σε όλη την εδαφική 
μάζα, και το υλικό γίνεται νωπό. Είναι προφανές ότι αυτές οι δύο μέθοδοι 
παρασκευής δοκιμίων, προσομοιώνουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργούνται 
οι αλλουβιακές και αιολικές αποθέσεις.  

Στην ανωτέρω έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές περίθλασης ακτίνων Χ για τον 
προσδιορισμό της εσωτερικής δομής των δειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε 
ο προσανατολισμός των αργιλικών πλακιδίων στο χώρο για την κάθε μέθοδο 
ξεχωριστά. Στον Πινακα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά (ΑΟ) των δοκιμίων που 
παρουσιάζουν κάποιας μορφής προσανατολισμό. 
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Πίνακας 1. Επιρροή του τρόπου παρασκευής του στην εσωτερική δομή του υλικού (προσανατολισμός των αργιλικών 
πλακιδίων). (Πηγή: Γκαζέτας, 1981) 

To ΑΟ (Αmount of Orientation = ΑΟ) των δοκιμίων σχετίζεται με τις διαφορετικές 
διαδικασίες παρασκευής και στερεοποίησης των δοκιμίων. Τα εδαφικά δείγματα 
στερεοποιήθηκαν για κατακόρυφη τάση ίση με 1.5 kg/cm2. Το AO μπορεί, σε 
θεωρητικό επίπεδο, να κυμαίνεται από 0% για τυχαία εσωτερική δομή έως 100% για 
πλήρως προσανατολισμένα πλακίδια. Το ποσοστό προσανατολισμού ΑΟ έχει 
συσχετισθεί με την μέση κλίση των αργιλικών πλακιδίων του καολίνη ή των 
αργιλικών συσσωματωμάτων της δομής του. Για παράδειγμα, ΑΟ=100% αντιστοιχεί 
σε μέση κλίση 00 προς το οριζόντιο επίπεδο, π.χ. ισχυρά – τέλεια προσανατολισμένα 
αργιλικά πλακίδια και παράλληλα ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Αντίστοιχα, ΑΟ=0% 
αντιστοιχεί σε μέση κλίση 450 ως προς το οριζόντιο επίπεδο, υπονοώντας τυχαίο 
προσανατολισμό των πλακιδίων στο χώρο ( δηλαδή στη δομή του υλικού 
συναντώνται αργιλικά πλακίδια με κλίση από 00 – 900  ως προς το οριζόντιο επίπεδο, 
με παρόμοιες συχνότητες). 

Από τον Πίνακα 1 συμπεραίνεται ότι όλες οι μέθοδοι παρασκευής δοκιμίων οδηγούν 
σε εδαφικά δοκίμια που εμφανίζουν κάποιο βαθμό εσωτερικού προσανατολισμού. 
Εκτός από τα δείγματα αναζυμωμένων αργίλων, η εσωτερική δομή (αργιλικά 
πλακίδια) και των υπολοίπων είναι ισχυρά προσανατολισμένη. Η μεγάλη επιφάνεια 
των πλακιδίων προσανατολίζεται σχεδόν κάθετα στη διεύθυνση της μέγιστης κύριας 
τάσης. Όσον αφορά τις φυσικές αργίλους, τα αργιλικά εδάφη που προκύπτουν από 

Μέθοδος Παρασκευής 
Δοκιμίων 

W% πριν την 
στερεοποίηση 

ΑΟ% 

Air-dry 0.7 44 

Νωπή άργιλος 
(moist clay) 

20 27 

Υγρή άργιλος 
(Wet-up) 

100 
 

44 

Slurry με διατεταγμένη  
δομή 

105 76 

Slurry με θρομβοειδή  
δομή 

400 86 
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αλλουβιακές αποθέσεις εμφανίζουν πιο ανισότροπη δομή από ότι οι αιολικές. 
Ωστόσο, σε μεγαλύτερες τάσεις στερεοποίησης, το ποσοστό προσανατολισμού όλων 
των δειγμάτων αυξάνεται.  

 ΤΑΣΗ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μονοδιάστατη στερεοποίηση είναι ένας από τους 
παράγοντες που επιδρούν στην ανισοτροπία. Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, 
αυξάνοντας την μέγιστη τάση στερεοποίησης σ1 = σν, αυξάνεται ο αριθμός των 
προσανατολισμένων πλακιδίων. Τα αργιλικά πλακίδια και τα συσσωματώματα τους 
προσανατολίζονται παράλληλα ως προς το οριζόντιο επίπεδο.  

Η προηγούμενη θεώρηση επιβεβαιώνεται και από το Σχήμα 3.1 όπου απεικονίζεται 
το ΑΟ του καολίνη συναρτήσει της μέγιστης κύριας τάσης, σν΄. Όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3.1, στα δοκίμια με εσωτερική δομή τυχαία προσανατολισμένων εδαφικών 
πλακιδίων εμφανίζεται αύξηση του προσανατολισμού με την επιβαλλόμενη τάση 
στερεοποίησης σε τιμές παρόμοιες με εκείνες που απαντώνται στα δοκίμια με 
αρχικώς ισχυρά προσανατολισμένα πλακίδια.  

 

Σχήμα 3.1. Εξάρτηση του προσανατολισμού των αργιλικών πλακιδίων ενός κανονικά στερεοποιημένου καολίνη από 
την κατακόρυφη τάση στερεοποίησης (Πηγή: Γκαζέτας, 1981) 
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ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Στα φυσικά εδάφη τα φαινόμενο της υπερστερεοποίησης μπορεί είτε να οφείλεται 
στην απομάκρυνση των ανωτέρω εδαφικών στρωμάτων (π.χ. με εκρηκτικά μέσα ή 
λιώσιμο των πάγων), είτε στον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της 
έκθεσής τους στην ατμόσφαιρα. Το τελευταίο αφορά κυρίως ιζηματογενείς εδαφικούς 
σχηματισμούς.  

Υπάρχουν απτά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανισοτροπία των αργιλικών εδαφών 
εξαρτάται από τον βαθμό υπερστερεοποίησης. Αυτό υποδεικνύει η μακροσκοπική 
δομή των αργιλικών σχηματισμών που σχηματίζουν ρηγματώσεις ( fissures ) και 
διατμημένα επίπεδα παράλληλα στην κατεύθυνση της διάτμησης. Για παράδειγμα, οι 
Morgenstern & Tchalenko (1967) απέδειξαν την ύπαρξη τέτοιων επιπέδων σε δοκίμια 
αργιλικού υλικού μετά την επιβολή διάτμησης. Αντίστοιχα, σχισμές και ρωγμές σε 
δοκίμια της υπερστεροποιημένες London Clay, αναφέρονται στη βιβλιογραφία από 
τους Skempton et al. (1969) και άλλους ερευνητές. Όπως αναφέρεται από τον Gerrard 
(1977) και τους  Brooker & Ireland (1965), οι σχισμές και οι μικρορωγμές (εκείνες 
που είναι παράλληλες ως προς το οριζόντιο επίπεδο διάτμησης) συσχετίζονται σε ένα 
βαθμό με την οριζόντια τάση συμπίεσης, η οποία οφείλεται στην διαδικασία της 
υπερστερεοποίησης. 

Συμπερασματικά, αυξανομένου του δείκτη υπερστερεοποίησης (OCR) στις αργίλους 
αυξάνεται και ο βαθμός ανισοτροπίας τους. Αντίθετα με τα αμμώδη εδάφη, οι σε 
μεγάλο βαθμό υπερστερεοποιημένες άργιλοι εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερο οριζόντιο 
μέτρο ελαστικότητας (ΕΗ) από το κατακόρυφο (ΕV). Οι κανονικά στερεοποιημένες 
άργιλοι εμφανίζουν ηπιότερο βαθμό ανισοτροπίας και ο λόγος ΕΗ /ΕV είναι 
μεγαλύτερος ή μικρότερος του 1.  

Παρ’ όλα αυτά, όχι στις υπερστερεοποιημένες αργίλους ο λόγος ΕΗ /ΕV δεν είναι 
πάντα μεγαλύτερος της μονάδας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 
καολίνης που έχει υπερστερεοποιηθεί λόγω της απομάκρυνσης των υπερκείμενων 
εδαφικών σχηματισμών. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3.2 απεικονίζεται το διάγραμμα 
τάσεων-παραμορφώσεων για δοκίμια υπερστερεοποιημένου καολίνη (OCR=8) που 
υπόκεινται σε τριαξονική θλίψη υπό αστράγγιστες συνθήκες. Τα δοκίμια 
προηγουμένως είχαν στερεοποιηθεί ισότροπα ( Gazetas & Botsis, 1981). Tα δοκίμια 
κόπηκαν κάθετα και παράλληλα προς την διεύθυνση της κύριας τάσης στερεοποίησης 
σν΄ (ίσης με 100psi). Από το Σχήμα 3.2 γίνεται φανερό ότι οι λόγοι ΕΗ /ΕV και Suh /Suv 

είναι μικρότεροι της μονάδας, συνεπώς η συγκεκριμένη άργιλος είναι πιο στιβαρή 
στην κατεύθυνση της μονοδιάστατης στερεοποίησης.  
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Με την αύξηση του OCR παρατηρείται και αύξηση των λόγων ΕΗ /ΕV και Suh /Suv. 
Όταν το OCR αυξηθεί αρκετά, τότε και οι δύο λόγοι υπερβαίνουν τη μονάδα. 
Επιπρόσθετα, έχει αποδειχθεί ότι ο λόγος ΕΗ /ΕV είναι μεγαλύτερος της μονάδας για 
δοκιμές εφελκυσμού (Gazetas & Botsis, 1981). Όλα τα προηγούμενα, αιτιολογούν 
την ανάπτυξη ρωγμών παράλληλα προς το επίπεδο διάτμησης (Gerrard, 1977).  

 

Σχήμα 3.2. Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων υπερστερεοποιημένου καολίνη (OCR=8). Η μονάδα των τάσεων 
είναι σε psi. (Πηγή: Gazetas, 1981) 
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ 

Είναι γνωστό ότι η μηχανική συμπεριφορά των εδαφικών σχηματισμών δεν 
εξαρτάται μόνο από την παρούσα εντατική κατάσταση, αλλά από την προϊστορία της 
φόρτισης. Με άλλα λόγια, η μηχανική συμπεριφορά ενός εδάφους εξαρτάται από 
όλες τις φορτίσεις που του έχουν επιβληθεί (όλες τις εντατικές καταστάσεις που έχει 
αναπτύξει) από τη γένεσή του μέχρι σήμερα. Η συμπεριφορά των αργίλων 
επηρεάζεται ιδιαίτερα από την προϊστορία του σχηματισμού. Οι επιβληθείσες 
φορτίσεις μπορεί να μεταβάλλουν την εσωτερική τους δομή (προσανατολισμό 
πλακιδίων και διηλεκτρικές δυνάμεις). 

Επιπλέον, η περιστροφή των τάσεων μπορεί να επηρεάσει την ανισοτροπία του 
υλικού. Για παράδειγμα, η περιστροφή της διεύθυνσης της μέγιστης κύριας  
επιβαλλόμενης τάσης (π.χ. αλλάζοντας την διεύθυνση της μονοδιάστατης 
στερεοποίησης) μεταβάλλει τόσο την κλίση των αργιλικών πλακιδίων προς το 
οριζόντιο επίπεδο όσο και την μεταξύ τους θέσης. Ωστόσο, μόνο η επιβολή πολύ 
μεγάλων τάσεων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική δομή 
του εδάφους. Χαρακτηριστική περίπτωση αναπροσανατολισμού των αργιλικών 
πλακιδίων είναι λόγω διάτμησης. Πράγματι, εργαστηριακές μελέτες έχουν αποδείξει 
ότι η διατμητική καταπόνηση μεταβάλλει την εσωτερική δομή των αργίλων, στο 
επίπεδο αστοχίας τους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάτμηση μίας αργίλου τα μόρια της 
αποκτούν κοινό προσανατολισμό στο χώρο και παράλληλο προς το επίπεδο 
διάτμησης (Morgenstern & Tchalenko, 1967; Skempton & Petley, 1967a; Skempton 
1967; Lupini et al., 1981).  
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ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΗΛΕΚΤΙΡΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ 
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

Η δημιουργία και ύπαρξη ισχυρά προσανατολισμένων δεσμών μεταξύ των αργιλικών 
πλακιδίων επηρεάζει την ανισοτροπία των αργιλικών εδαφών. Μάλιστα, και στην 
περίπτωση που τα αργιλικά πλακίδια έχουν τυχαία δομή στο χώρο, οι ισχυρά 
προσανατολισμένοι δεσμοί τους δημιουργούν συνθήκες ανισοτροπίας.  Σύμφωνα με 
μικροσκοπικές μελέτες της εσωτερικής δομής των αργίλων, η θρομβοειδής δομή των 
αργιλικών πλακιδίων μπορεί να συσχετιστεί με τους ισχυρά προσανατολισμένους 
ενδομοριακούς δεσμούς των πλακιδίων (Yong & Silvestri, 1979).  

Συνοψίζοντας: 

1. Σε μικρές τάσεις, για παράδειγμα τάσεις που δεν προκαλούν θραύση των 
συνδετικών δεσμών των πλακιδίων, τα αργιλικά υλικά (π.χ. Canadian Leda 
Clay όπως περιγράφουν οι Soderman & Quigley, 1965, κλπ.) 
συμπεριφέρονται σχεδόν ελαστικά.  

2. Για τις υπερστερεοποιημένες αργίλους φόρτιση σε μεγαλύτερες τάσεις, 
προκαλεί σταδιακή θραύση των  συνδετικών δεσμών και η άργιλος εμφανίζει 
ψαθυρή συμπεριφορά.  Η ανισοτροπία της μέγιστης διατμητικής αντοχής που 
παρατηρήθηκε υπό στραγγιζόμενες συνθήκες διάτμησης, αποδίδεται 
πρωτίστως στους ισχυρά προσανατολισμένους δεσμούς υδρογόνου (Mitchel, 
1971). Ωστόσο, η πλειονότητα των κανονικά στερεοποιημένων αργίλων 
εμφανίζει μικρή ανισοτροπία η οποία σχετίζεται με τις διατμητικές 
παραμέτρους φ’ και c’ Η ανισοτροπία της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής 
οφείλεται στην παράμετρο Α της πίεσης του νερού των πόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΓΙΛΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 

Για μια πρώτη εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των συνεκτικών εδαφών 
είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του ποσοστού υγρασίας και των ορίων Atterberg 
του υλικού.  

4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 
ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (Φυσική υγρασία (wc %)) 

Η υγρασία μιας εδαφικής μάζας ορίζεται ως ο λόγος του βάρους του νερού (WW) που 
περιέχεται στην εδαφική μάζα προς το βάρος των ξηρών κόκκων του εδάφους (WS).  
Εκφράζεται από την επόμενη σχέση : 

	 % 	 	 100 

Διαδικασία εργαστηριακού προσδιορισμού φυσικής υγρασίας με τη μέθοδο 
ξήρανσης στο φούρνο 

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 Κάψες πορσελάνης ή μεταλλικοί υποδοχείς 
 Ηλεκτρικός ζυγός ακριβείας 
 Ηλεκτρικός φούρνος 
 Τσιμπίδα 

Τρόπος Εργασίας 

Επιλέγουμε μια αριθμημένη κάψα και σημειώνουμε το απόβαρο της (W1). Από 
το δοκίμιο, αποκόπτουμε τεμάχιο μερικών γραμμαρίων. Το τεμάχιο πρέπει να 
είναι αντιπροσωπευτικό του δείγματος, δηλαδή να έχει όσο το δυνατόν  
περισσότερο αντιπροσωπευτική υγρασία του δοκιμίου. Ζυγίζεται το τεμάχιο με 
την κάψα στον ηλεκτρικό ζυγό ακριβείας και σημειώνεται το συνολικό βάρος 
(W2). Στη συνέχεια, τοποθετούνται στον φούρνο, στους 105ο , μέχρι να 
σταθεροποιηθεί το βάρους του (περίπου 24 ώρες). Αφαιρείται η κάψα από το 
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φούρνο και ζυγίζεται (W3).  
H περιεχόμενη υγρασία υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη μαθηματική 
σχέση: 

2 3
3 1

 

Συνήθως η περιεχόμενη υγρασία εκφράζεται ποσοστιαία και είναι αριθμός με 
ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Ισούται με : 

 
Wc (%) = Wc × 100 

 

4.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ATTERBERG 

Η παρουσία νερού στους πόρους του εδαφικού υλικού επηρεάζει τη μηχανική του 
συμπεριφορά. Η αύξηση της ποσότητας του νερού στους πόρους του εδαφικού 
υλικού (δηλαδή η αύξηση της περιεχόμενης υγρασίας του εδαφικού υλικού), μειώνει 
την αλληλεπίδραση μεταξύ των κόκκων και η συμπεριφορά του μεταπίπτει σε 
κατάσταση ρευστού. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις που μπορούν να περιγράψουν 
τις διαφορετικές καταστάσεις ενός συνεκτικού υλικού: 

 Ρευστή 
 Πλαστική 
 Ημιστερεά 
 Στερεά 

Τα όρια υδαρότητας και πλαστιμότητας  έχουν προταθεί από τον Α. Atterberg για να 
περιγράψουν την μετάπτωση ενός λεπτόκοκκου εδάφους από την μία κατάσταση 
στην άλλη.  

Όριο υδαρότητας WL ή LL : Η τιμή της περιεχόμενης υγρασίας, η οποία αποδίδεται 
ως ποσοστό νερού κατά μάζα ξηρού εδάφους, ενός λεπτόκοκκου εδαφικού δείγματος 
μετά την απώλεια νερού, για την οποία μεταβαίνει από την  υδαρή στην πλάστιμη 
κατάσταση. 

Όριο πλαστικότητας Wp ή PL : Είναι η ελάχιστη περιεκτικότητα σε νερό, ενός 
εδαφικού δείγματος, για την οποία παραμένει πλάσιμο. Για περαιτέρω μείωση της 
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περιεχόμενης υγρασίας του εδαφικού υλικού κάτω από το όριο πλαστικότητας, ο 
όγκος του εδαφικού δείγματος δεν μεταβάλλεται, με συνέπεια την θραύση  

Όριο συρρίκνωσης Ws : Διακρίνει την μετάπτωση του εδάφους από την ημιστερεά 
στη στερεά κατάσταση. Πιο συγκεκριμένα, είναι το ελάχιστο ποσοστό περιεχόμενης 
υγρασίας έτσι ώστε το εδαφικό δείγμα να παραμένει πλήρως κορεσμένο χωρίς να 
μεταβάλλεται ο όγκος του.  

 

 

Σχήμα 4.1. Σχηματική απεικόνιση ορίων A. Atterberg. 

Με χρήση των ορίων Atterberg, είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι Δείκτες των 
ορίων Αtterberg. Οι Δείκτες των ορίων Atterberg διακρίνουν επίσης τα λεπτόκοκκα 
υλικά. 

 

Δείκτης πλαστικότητας Ip : Ορίζεται ως η διαφορά του ορίου πλαστιμότητας και 
του ορίου υδαρότητας,  

 

Αποτελεί μέτρο διαχωρισμού της περιεκτικότητας σε νερό, των συνεκτικών εδαφών 
για το εύρος των καταστάσεων για τις οποίες βρίσκονται σε πλάστιμη κατάσταση.  

Βαθμός πλαστικότητας Ιp 

Άνευ πλαστικότητας 0 
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Ελαφράς 1-5 

Μικρής 5-10 

Μέσης 10-20 

Μεγάλης 20-40 

Πολύ μεγάλης > 40 

Πίνακας 2. Κατάταξη λεπτόκοκκων εδαφών σε σχέση με τον δείκτη πλαστιμότητας κατά Βurmister. 
(Παπαχαρήσης, 2010 ) 

Δείκτης υδαρότητας IL : Ορίζει τη σχέση ανάμεσα στη φυσική υγρασία του εδάφους 
και στα όρια Atterberg.  

 

Τα συνεκτικά εδάφη κατατάσσονται με βάση το Διάγραμμα Πλαστικότητας – Χάρτης 
Casagrande. Η κατάταξη γίνεται με χρήση του δείκτη πλασιμότητας και του δείκτη 
υδαρότητας. Σκοπός είναι ο διαχωρισμός των συνεκτικών εδαφών με ίδιες 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, και διαφορετικά χαρακτηριστικά πλαστικότητας. 

4.2.1 Διαδικασία εργαστηριακού προσδιορισμού ορίου υδαρότητας 
με την συσκευή Casagrande  

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 Συσκευή ορίου υδαρότητας – Συσκευή Casagrande.  
 Ορειχάλκινο όργανο χάραξης.  
 Σπάτουλα ή μικρό μαχαιράκι. 
 Κάψες πορσελάνης. 
 Γυάλινοι ή μεταλλικοί υποδοχείς. 
 Ηλεκτρικός Ζυγός ακριβείας 0,01γρ. 
 Φούρνος.  
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Εικόνα 4.1. Συσκευή Cassagrande. 

Τρόπος Εργασίας 

Πριν την έναρξη της δοκιμής ελέγχεται η ορθή λειτουργεία της συσκευής. 
Διαπιστώνεται ότι οι κοχλίες που συνδέουν το κύπελο με την συσκευή είναι καλά 
σφιγμένοι, ότι δεν έχει επέλθει φθορά του κυπέλου ή του πείρου που συνδέει το 
κύπελο με τους κοχλίες. Επιπλέον, ρυθμίζεται το ύψος στο οποίο θα ανυψώνεται η 
κάψα και σταθεροποιείται, σφίγγοντας τους κοχλίες. Ελέγχεται η σωστή λειτουργία 
της συσκευής, περιστρέφοντας τον μοχλό μερικές φορές. Το μέγιστο ύψος του 
σημείου επαφής με την βάση της συσκευής ορίζεται ως το ένα εκατοστό και 
επαληθεύεται με χρήση του οργάνου χάραξης. 

Αρχικά, λαμβάνεται εδαφικό δείγμα βάρους περίπου 50-60 γρ., το οποίο 
προηγουμένως έχει ξεραθεί στους 100ο C και διέρχεται από το κόσκινο Νο 40. 
Έπειτα, το δείγμα αναμιγνύεται με 20-30 cm3 απεσταγμένο νερό. Αν κριθεί 
απαραίτητο προστίθενται 2 με 3  cm3 απεσταγμένο νερό κάθε φορά. Αναδεύεται πολύ 
καλά, με χρήση της σπάτουλας, μέχρι να ομογενοποιηθεί. Για καλύτερη κατανομή 
του νερού στο εδαφικό δείγμα, αφήνεται για ωρίμανση σε υγραντήρα για μία μέρα. 
Την επόμενη μέρα, λαμβάνεται μέρος του υλικού και απλώνεται πάνω στην 
μεταλλική κάψα της συσκευής. Η επίστρωση του υλικού πραγματοποιείται με μεγάλη 
προσοχή για αποφυγή εγκλωβισμού φυσαλίδων αέρα ανάμεσα στη μάζα του. Μετά 
την επίστρωση ελέγχεται ότι το μέγιστο βάθος της είναι 1 cm. Με το όργανο χάραξης 
διαχωρίζεται το εδαφικό δείγμα σε δύο μέρη ύψους και πλάτους χάραξης 1 και 2 cm 
αντιστοίχως.  

Στη συνέχεια, περιστρέφεται ο στρόφαλος της συσκευής με ταχύτητα 2 στροφές το 
δευτερόλεπτο, μέχρι οι δύο πλευρές του δείγματος να έρθουν σε επαφή για μήκος 
περίπου ίσο με 12,5 mm (Εικόνα 4.3). Λαμβάνεται από τον μετρητή ο αριθμός των 
κτύπων που απαιτήθηκαν για να κλείσει η χαραγή. Τμήμα εδάφους, ίσο περίπου με το 
πλάτος της σπάτουλας λαμβάνεται από το σημείο της ένωσης, τοποθετείται σε 
γυάλινο υποδοχέα, ζυγίζεται και έπειτα τοποθετείται στον φούρνο στους 110ο C. 
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Μετά την ξήρανση, ζυγίζεται πάλι, καταγράφεται το ξηρό βάρος και προσδιορίζεται η 
περιεχόμενη υγρασία του δείγματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται προσθέτοντας 
λίγο νερό κάθε φορά. Εκτελούνται τουλάχιστον τρεις επαναλήψεις. Σκοπός της 
διαδικασίας αυτής είναι η παρασκευή τέτοιας σύστασης δειγμάτων, έτσι ώστε η 
επαφή των χειλίων της χαραγής να πραγματοποιηθεί στα εξής διαστήματα: 15-25, 20-
30, 25-35 κτύπους. Οποιαδήποτε δοκιμή εκτός ορίων απορρίπτεται.  

 

Εικόνα 4.2.Επίστρωση εδαφικού υλικού βάθους 1 cm. 

 

 
Εικόνα 4.3. Έλεγχος μήκους επαφής των χειλίων της χαραγής. 

Τέλος, σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα χαράσσεται η καμπύλη περιεχόμενης υγρασίας 
και αριθμού κτύπων. Ως τετμημένη του διαγράμματος λαμβάνεται η περιεκτικότητα 
σε νερό, σε αριθμητική κλίμακα, και ως τεταγμένη ο αριθμός των κτύπων, σε 
λογαριθμική κλίμακα. Το όριο υδαρότητας ορίζεται ως το ποσοστό υγρασίας που 
αντιστοιχεί στην καμπύλη για τεταγμένη ίση με 25 κτύπους. Γίνεται 
στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. 
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών για τον προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας με την συσκευή 

Casagrande. 

 
Σχήμα 4.2. Ημιλογαριθμικό διάγραμμα προσδιορισμού ορίου υδαρότητας. 

Το όριο υδαρότητας προκύπτει για τον καολίνη με χρήση της συσκευής Casagrande 
ίσο με 46% σύμφωνα με το Σχήμα 4.2. 

4.2.2 Διαδικασία εργαστηριακού προσδιορισμού ορίου υδαρότητας 
με την συσκευή πενετομέτρου 

Η μέθοδος διείσδυσης κώνου αποτελεί πρότυπη μέθοδο σύμφωνα με τους 
Βρετανικούς κανονισμούς για τον πειραματικό προσδιορισμό του ορίου υδαρότητας 
των συνεκτικών εδαφών. Είναι εμπειρική και βασίζεται στις μετρήσεις της 
διείσδυσης ενός μεταλλικού κώνου, πρότυπων διαστάσεων και βάρους. To όριο 
υδαρότητας ορίζεται για διείσδυση κώνου ίση με 20 mm.  

Πλήθος Κτύπων 24 28 29 25

Αρ. Υποδοχέως 13 12 74 11

Υλικό Υγρου Βάρους 29,62 30,26 29,12 30,54

Υλικό Ξηρού Βάρους 26,67 28,06 26,89 27,87

Απόβαρο 20,12 23,08 21,84 22

Ποσοστό Υγρασίας (%) 45 44,17 44,15 45,48
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Εικόνα 4.4. Συσκευή διείσδυσης κώνου. 

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 Συσκευή πενετομέτρου. Είναι η ίδια συσκευή που χρησιμοποιείται για δοκιμές 
ασφαλτούχων μιγμάτων, με την προσθήκη ενός ειδικά διαμορφωμένου κώνου. 
(βλ. Εικόνα 4.4) 

 Μεταλλικός κώνος με λείες και ομαλές επιφάνειες. Το μήκος του κώνου 
ορίζεται περίπου στα 35 mm, ενώ η γωνία του ίση με 30ο μοίρες. Συνολικό 
βάρος του κώνου ίσο με 80,00γρ. 

 Επίπεδη βάση συσκευής με λαξευμένες άκρες και στρογγυλευμένες γωνίες. 

 Μεταλλικοί (ορειχάλκινοι ή αλουμινένιοι) κυκλικοί υποδοχείς επίπεδης 
βάσης, διαμέτρου 55mm και 40 mm βάθους. 

 Σπάτουλα ή μικρό μαχαιράκι. 

 Φούρνος 

 Ηλεκτρικός Ζυγός ακριβείας 0,01γρ. 

 Κάψες πορσελάνης. 

 Γυάλινοι υποδοχείς. 

 Απεσταγμένο νερό. 
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Σχήμα 4.3. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες κώνου διείσδυσης. 

 Έλεγχος συσκευής  

Πριν την έναρξη της δοκιμής επιβεβαιώνεται ότι: 

 Ο ειδικά διαμορφωμένος κώνος για δοκιμές διείσδυσης σε εδαφικά υλικά 
είναι τοποθετημένος στη θέση του. 

 Η  μάζα του κώνου διείσδυσης ισούται με 80,00γρ. ±0,05γρ. 

 Η επιφάνεια του κώνου είναι λεία, δίχως εξογκώματα. 

 Ο κώνος διείσδυσης δεν δέχεται καμία αντίσταση στην κίνηση του όταν 
πατηθεί το κουμπί που τον απελευθερώνει. 

 H συσκευή είναι τοποθετημένη σε σκληρό πάγκο εργασίας. 
 

Τρόπος Εργασίας 

Λαμβάνεται εδαφικό δείγμα 200-250 γρ., το οποίο προηγουμένως έχει ξεραθεί και 
διέρχεται από το κόσκινο Νο 40. Προστίθεται απεσταγμένο νερό και αναμιγνύεται 
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καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αν χρειάζεται προστίθεται σταδιακά επιπλέον 
απεσταγμένο νερό, σε ποσότητες των 2 με 3  cm3 την φορά και αναμιγνύεται ξανά. 
Τοποθετείται το μείγμα για ωρίμανση σε υγραντήρα για μία μέρα. Μετά την 
ωρίμανση, το μείγμα αναμιγνύεται για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να ομογενοποιηθεί 
τελείως. Η διαδικασία της ανάμιξης γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή του 
εγκλωβισμού φυσαλίδων αέρα ή της μερικής ξήρανσης της εδαφικής μάζας. Έπειτα, 
λαμβάνεται μέρος του δείγματος και τοποθετείται στον μεταλλικό κυκλικό υποδοχέα. 
Είναι καλό να τοποθετείται πρώτα το υλικό στη βάση του υποδοχέα και στη συνεχεία 
πλευρικά και τέλος στην επιφάνεια, ώστε να μην εγκλωβίζονται φυσαλίδες αέρα στην 
μάζα του εδαφικού δοκιμίου. Διαμορφώνεται η ανώτερη επιφάνεια του δοκιμίου 
ώστε να είναι ομαλή. Στη συνέχεια, προσαρμόζεται ο κώνος ώστε η άκρη του να 
εφάπτεται στην επιφάνεια του εδάφους. Μετακινώντας τον ελαφρώς δεξιά ή 
αριστερά, παρατηρείται ότι «σημαδεύει» ελαφρώς την επιφάνεια. Επανατοποθετείται 
στην αρχική του θέση ώστε να βρίσκεται ξανά στο κέντρο του κυκλικού υποδοχέα. 
Λαμβάνεται η πρώτη μέτρηση R1. 

Πατώντας το κουμπί, ο κώνος είναι ελεύθερος να πέσει και να διεισδύσει στο 
εδαφικό μείγμα. Είναι απαραίτητο, το κουμπί να παραμένει πατημένο για 5 sec. 
Επίσης, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής. 
Μετά το πέρας των 5 sec, λαμβάνεται η δεύτερη μέτρηση R2. Η διαφορά των 
μετρήσεων R1 και R2 ορίζεται ως η διείσδυση του κώνου. Αφαιρείται ο κώνος, 
καθαρίζεται, προστίθεται ποσότητα μείγματος, και επαναλαμβάνεται η δοκιμή. Αν η 
τιμή της δεύτερης διείσδυσης του κώνου διαφέρει από την πρώτη για λιγότερο από 
0,5  mm, λαμβάνεται ο μέσος όρος.  Τμήμα εδάφους, βάρους περίπου 10 γρ. 
λαμβάνεται από το σημείο της διείσδυσης, τοποθετείται σε γυάλινο υποδοχέα, 
ζυγίζεται και έπειτα τοποθετείται στον φούρνο στους 110ο C. Μετά την ξήρανση, 
ζυγίζεται πάλι, καταγράφεται το ξηρό βάρος και προσδιορίζεται η περιεχόμενη 
υγρασία του δείγματος. Το υλικό που απομένει στον μεταλλικό υποδοχέα 
αναμιγνύεται με το αρχικό μείγμα. Προστίθενται μερικά ml απεσταγμένου νερού και 
αναμιγνύεται καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ταυτόχρονα, καθαρίζεται ο μεταλλικός 
κυκλικός υποδοχέας και η επιφάνεια του κώνου. Εκτελούνται τουλάχιστον άλλες 
τρεις επαναλήψεις.  

Τέλος, τα αποτελέσματα τοποθετούνται σε γράφημα με τετμημένη το ποσοστό 
υγρασία, σε αριθμητική κλίμακα, και τεταγμένη την διείσδυση του κώνου, επίσης σε 
αριθμητική κλίμακα. Χαράσσεται η ευθεία. Το όριο υδαρότητας ορίζεται ως το 
ποσοστό υγρασίας για διείσδυση του κώνου ίση με 20 mm. 
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Πίνακας 4. Εργαστηριακά δεδομένα δοκιμής διείσδυσης κώνου. 

 
Σχήμα 4.4. Γράφημα προσδιορισμού ορίου υδαρότητας με την μέθοδο διείσδυσης κώνου. 

Για διείσδυση κώνου 20 χιλιοστά προκύπτει ότι το όριο υδαρότητας ισούται με 49 %, 
όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.4. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που 
προσδιορίστηκε στην συσκευή Casagrande 3% και μεταξύ των δύο τιμών θα 
χρησιμοποιηθεί η παρούσα τιμή διότι η δοκιμή διείσδυσης του κώνου θεωρείται πιο 
αντιπροσωπευτική και ακριβείας. 

4.2.3 Διαδικασία εργαστηριακού προσδιορισμού ορίου 
πλαστικότητας 

Εργαστηριακός εξοπλισμός 

 Γυάλινη πλάκα κατάλληλη για κυλίνδρωση του δείγματος. 

 Κάψες πορσελάνης. 

 Σπάτουλα ή μικρό μαχαιράκι. 

 Γυάλινα δοχεία. 

 Ηλεκτρικός ζυγός ακριβείας 0,01γρ. 

 Φούρνος. 

 Απεσταγμένο νερό. 

Νο Δοκιμής 

Διείσδηση Κόνου (mm) 13,3 13,6 18,1 18,7 22 22,3 26,3 26,09 27,25

Μεση Τιμή διείσδησης (mm)

Αριθμός Υποδοχέα

Απόβαρο (g)

Υγρό Βάρος & απόβαρό (g)

Ξηρό Βάρος & Απόβαρο (g)

Ξηρό Έδαφος (g)

Υγρασία (g)

Ποσοστό Υγράσιας (%)

4

26,5

1 2 3

13,45 18,4 22,15

12 74 13 8

23,1 20,13

31,24

8,14

46,68

21,83

31,32

28,19

6,36

49,2

35,04

26,12

5,99

50,25

23,58

32,87

29,65

6,07

53,05

29,16
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Τρόπος Εργασίας 

Λαμβάνεται ποσότητα εδάφους ίση περίπου με 15 γρ. το οποίο προηγουμένως έχει 
ξεραθεί και διέρχεται από το κόσκινο Νο 40. Προστίθεται ποσότητα απεσταγμένου 
νερού και αναδεύεται. Προστίθεται τόση ποσότητα νερού ώστε  η εδαφική μάζα που 
προκύπτει να είναι αρκετά πλάστιμη. Το εδαφικό δείγμα πλάθεται σε σβώλο 
ελλειψοειδούς περίπου σχήματος, τοποθετείται σε υγραντήρα και αφήνεται για 
ωρίμανση για 24 ώρες. Μετά από 24 ώρες, τοποθετείται στην γυάλινη πλάκα και 
κυλινδρώνεται μεταξύ των δακτύλων και αυτής. Σκοπός είναι η μόρφωση κυλίνδρου 
ομοιόμορφης διαμέτρου. Ο ρυθμός κυλίνδρωσης είναι 80 με 90 κυλινδρώσεις το 
λεπτό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να επέλθει θραύση του κυλίνδρου 
σε 3 με 4 κομμάτια διαμέτρου τριών χιλιοστών. Διαφορετικά, συλλέγονται τα 
θραυσμένα κομμάτια, συμπιέζονται στην εδαφική μάζα, αναζυμώνονται και 
επανακυλινδρώνονται μέχρις ότου σχηματιστούν κύλινδροι διαμέτρου τριών 
χιλιοστών και επέλθει θραύση. Όταν επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα, 
συγκεντρώνονται όλα τα κομμάτια του θραυσμένου εδαφικού μείγματος, 
τοποθετούνται σε κάψα πορσελάνης (Εικόνες 4.5 & 4.6). Το έδαφος μαζί με την 
κάψα ζυγίζονται και τοποθετούνται για ξήρανση στους 110ο C, μέχρις 
σταθεροποίησης του βάρους τους. Εφόσον επέλθει η ξήρανση, η κάψα και το έδαφος 
ζυγίζονται, και υπολογίζεται η περιεχόμενη υγρασία.  

 
Εικόνα 4.5. Κύλινδροι διαμέτρου 3mm. Κάψα 74 
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Εικόνα 4.6.  Κύλινδροι διαμέτρου 3mm. Κάψες 14 και 13 

 
Η δοκιμή πραγματοποιείται τρεις φορές. Το όριο πλαστικότητας ορίζεται ως ο μέσος 

όρος των ποσοστών υγρασίας των τριών αυτών δοκιμών. 

 
Πίνακας 5. Εργαστηριακά δεδομένα προσδιορισμού ορίου πλαστικότητας. 

Από τον μέσο όρο των τριών δοκιμών προκύπτει ότι το όριο πλαστικότητας ισούται 
με 33%. 

4.2.4 Εμπειρικός προσδιορισμός δείκτη πλαστιμότητας Ιp 

Ο δείκτης πλαστιμότητας Ip, όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί δείκτη συνεκτικότητας 
και ορίζεται ως η διαφορά του ορίου υδαρότητας από το όριο πλαστιμότητας. 

Ip = WL – Wp = 49% -33% = 16% 

Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των εδαφών του Burmister, ο καολίνης που 
χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ένα 
έδαφος μέσης πλαστιμότητας. 

4.2.5 Εμπειρικός προσδιορισμός ορίου συρρίκνωσης 

Το όριο συρρίκνωσης μπορεί να προσδιορισθεί με αρκετά καλή ακρίβεια από την 
εμπειρική σχέση (Ν. Παπαχαρήση,  2010): 

Αριθμός Υποδ. 14 13 74

Υλικό Υγρου Βάρους  26,98 22,89 24,56

Υλικό Ξηρού Βάρους  26,05 22,23 23,93

Απόβαρο                      23,2 20,14 21,84

Ποσοστό Υγρασίας 32,6 31,5 34,9
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1.15	  

Όπου Ip = WL – Wp = 49% -33% = 16% . 

 Άρα, Ws = 49% -1.15 * 16% = 30,6= 31% 

 

  

4.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ CASAGRANDE 

Τα συνεκτικά εδάφη κατατάσσονται με βάση το Διάγραμμα Πλαστικότητας – Χάρτης 
Casagrande ( Σχήμα 4.5). Η κατάταξη γίνεται με χρήση του δείκτη πλασιμότητας και 
του δείκτη υδαρότητας. Σκοπός είναι ο διαχωρισμός των συνεκτικών εδαφών με ίδιες 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, και διαφορετικά χαρακτηριστικά πλαστικότητας.  

Ο χάρτης Casagrande έχει ως άξονες το δείκτη πλαστιμότητας και το όριο 
υδαρότητας και χωρίζεται σε τέσσερα μέρη μέσω της ευθείας που αναλογεί σε όριο 
υδαρότητας ίσο με 50% και  της γραμμής Α. Η γραμμή Α έχει εξίσωση, Ιp = 0,73 * 
(WL – 20), και διακρίνει τα οργανικά από τα ανόργανα εδάφη. Οι περιοχές πάνω από 
την γραμμή Α, αντιστοιχούν σε αργίλους (C),  ενώ κάτω από την γραμμή Α σε ιλείς 
(M).  Αντίστοιχα, οι περιοχές δεξιά από την ευθεία για όριο υδαρότητας 50%, 
χαρακτηρίζουν εδάφη υψηλής πλαστιμότητας (Η), ενώ αριστερά από την ευθεία με 
όριο υδαρότητας 50% βρίσκονται τα εδάφη χαμηλής πλαστιμότητας (L).  

Με βάση τα όρια Atterberg, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο, έπεται ότι 
ο καολίνης ανήκει στην περιοχή ML-OL, δηλαδή στην περιοχή των χαμηλής 
πλαστικότητας ιλύων.  
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Σχήμα 4.5. Χάρτης Casagrande. 

4.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΖΥΜΩΜΕΝΩΝ 
ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

Σύμφωνα με τον Burland (1990) αναζυμωμένα υλικά ορίζονται εκείνα που έχουν 
αναμειχθεί με κατάλληλη ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε ποσοστό υγρασίας από 
μία μέχρι μιάμιση φορά το όριο υδαρότητας του υλικού,  ώστε να δημιουργηθεί ένας 
χυλός. 
(w = 1÷ 1.5 wL) 

Αρχικά, λαμβάνεται κατάλληλη ποσότητα εδάφους, ανάλογα με τις διαστάσεις της 
μήτρας, και στη συνέχεια προστίθεται η απαραίτητη ποσότητα απεσταγμένου νερού. 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, προστίθεται τόση ποσότητα νερού ώστε  η 
εδαφική μάζα που προκύπτει να έχει υγρασία ίση με μιάμιση φορά το όριο 
υδαρότητας του υλικού. Το εδαφικό δείγμα καλύπτεται με μεμβράνη και στη 
συνέχεια τοποθετείται σε υγραντήρα και αφήνεται για ωρίμανση για μερικές ώρες. 
Σκοπός είναι να γίνει η πλήρης ενυδάτωση του υλικού. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται λεπτομερής ανάμειξη ώστε να διαλυθούν όλοι οι θρόμβοι που 
μπορεί να δημιουργηθούν. Το μίγμα ξανακαλύπτεται με μεμβράνη και παραμένει 
σκεπασμένο για περίπου δύο ημέρες. Μετά από δύο μέρες, λαμβάνεται μικρή 
ποσότητα υλικού και πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος της υγρασίας. Εάν 
κρίνεται απαραίτητο, προστίθεται επιπλέον ποσότητα νερού ή υλικού και 
επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία. Τέλος, πριν την τοποθέτηση του 
μίγματος στην κατάλληλη συσκευή για την συμπίεσή του, πραγματοποιείται 
απαέρωση έως ότου παύσει η εμφάνιση φυσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του.  
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Σχήμα 5.2. Εργαστηριακή διάταξη για την επιβολή μονοδιάστατης συμπίεσης. (Καββαδάς 2007) 

Η διάταξη αυτή επιτρέπει την επιβολή τριαξονικής έντασης αφού μέσω της επιβολής 
κατακόρυφης αξονικής φόρτισης, το δοκίμιο εντείνεται πλευρικά λόγω τον άκαμπτων 
τοιχωμάτων ( σ2 = σ3 = σr ). Οι οριζόντιες τάσεις μπορούν να πρσοδιορισθούν μέσω 
του συντελεστή οριζόντιων ωθήσεων Κο (σ’ν=Κο ‘σh). Τα άκαμπτα πλευρικά 
τοιχώματα παρεμποδίζουν την ανάπτυξη ορθών παραμορφώσεων στους οριζόντιους 
άξονες, όπως και όλων των διατμητικών παραμορφώσεων (εzz ≠ 0 , εxx = εyy = γxy = 
γxz = γyz = 0). Έτσι, θεωρώντας ότι οι κόκκοι του εδάφους και το νερό των πόρων 
είναι ασυμπίεστα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η στράγγιση του δοκιμίου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο στον κατακόρυφο άξονα τότε η συνολική παραμόρφωση του 
δοκιμίου, η ογκομετρική ισούται με την  μόνη παραμόρφωση που λαμβάνει χώρα, 
την αξονική παραμόρφωση (καθίζηση) του δοκιμίου εzz = εν .  

5.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Οι εργαστηριακές δοκιμές του συμπιεσομέτρου πραγματοποιήθηκαν στη συσκευή   
WF 24255. στο Εργαστήριο Εδαφομηχανικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Πριν την έναρξη του πειράματος πρέπει να μορφωθούν τα δοκίμια. Τα δοκίμια 
μπορεί να προέρχονται είτε από το δείγμα που μορφώνεται μετά την ολοκλήρωση της 
στερεοποίησης, υπό τάση 200 kPa, αναζυμωμένου υλικού στη μήτρα (βλ. Εικόνα 
4.8), είτε από αναζυμωμένο υλικό σε υδαρή μορφή στον δακτύλιο του 
συμπιεσομέτρου και φορτίζεται διαδοχικά αρχίζοντας από πολύ μικρές τάσεις. Στην 
παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν κυρίως υδαρά δοκίμια από 
αναζυμωμένο καολίνη. Τα αρχικά ποσοστά υγρασίας των δοκιμίων που εξετάστηκαν 
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κυμαίνονται από 0.9-1.5 φορές το όριο υδαρότητας. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν 
με ανάμειξη του ξηρού εδαφικού υλικού με απεσταγμένο νερό. Προστέθηκε ακριβής 
ποσότητα νερού έτσι ώστε να προκύψουν αναζυμωμένα δοκίμια με υγρασία ίση με 
1.5, 1.3, 1.1 και 0.9 φορές το όριο υδαρότητας. 

Έπειτα από την παρασκευή του αναζυμωμένου υλικού, το υδαρό μίγμα τοποθετείται 
στον μεταλλικό δακτύλιο του συμπιεσομέτρου διαμέτρου 75mm και ύψους 20mm 
(Εικόνα 5.1).  

 

Εικόνα  5.1. Υλικό σε υδαρή κατάσταση στην κυψέλη συμπιεσομέτρου. 

Η απόθεση του υλικού πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να 
αποφευχθεί ο εγκλωβισμός φυσαλίδων αέρα στο υλικό. Στη συνέχεια, ο δακτύλιος, ο 
οποίος είναι ήδη τοποθετημένος στην κυψέλη, γεμίζεται με το υλικό και στο τέλος 
λειαίνεται με ειδική σπάτουλα. Τέλος, η διάταξη κυψέλη-δοκίμιο-κάτω πωρόλιθος 
ζυγίζεται στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας με σκοπό τον υπολογισμό του 
υγρού βάρους των δοκιμίων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, οι πωρόλιθοι πρέπει να είναι πλήρως κορεσμένοι. 
Για το σκοπό αυτό, μετά τη μόρφωση του δοκιμίου η κυψέλη πληρείται με νερό. 
Πάνω από τον άνω πωρόλιθο, τοποθετείται η μεταλλική κεφαλή διαμέτρου ίσης με 
τον πωρόλιθο η οποία επιτρέπει την μεταφορά της επιβαλλόμενης δύναμης σε 
ομοιόμορφη τάση στην επιφάνεια του δοκιμίου. 

Η τελική διάταξη (κυψέλη, δακτύλιος, δοκίμιο, πωρόλιθοι, κεφαλή) τοποθετείται 
στην συσκευή. Πριν την τοποθέτηση του μηκυνσιόμετρου και την επιβολή του 
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φορτίου, ελέγχεται ότι η διεπιφάνεια άνω πωρόλιθου και δοκιμίου είναι οριζόντια. 
Εφαρμόζεται το μηκυνσιόμετρο στην κεφαλή και αρχίζει η φόρτιση του υλικού μέσω 
ενός μοχλοβραχίονα. Το μέγεθος του αρχικού φορτίου διαφέρει ανάλογα με το 
αρχικό ποσοστό υγρασία του δοκιμίου. Δοκίμια με μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας 
(π.χ. 1,5 φορές το όριο υδαρότητας) στερεοποιούνται αρχικά για 24 ώρες μόνο με το 
φορτίο από το βάρος της κεφαλής. Σε λιγότερο υδαρά δοκίμια μπορεί να ακολουθηθεί 
η συνήθης διαδικασία στερεοποίησης με διαδοχική αύξηση του φορτίου ανά μία 
ημέρα. Τα στάδια φόρτισης είναι τα εξής: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 και 256 κιλά 
πλέον του βάρους της κεφαλής.  Για τον προσδιορισμό της καμπύλης συμπίεσης μετά 
το τέλος κάθε βαθμίδας φόρτισης λαμβάνεται η ένδειξη του μηκυνσιόμετρου. Για τον 
προσδιορισμό του συντελεστή στερεοποίησης λαμβάνονται πολλαπλές μετρήσεις σε 
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ανά βαθμίδα φόρτισης.  

Συνήθως, για την πλήρη αποτύπωση της συμπεριφοράς ενός εδαφικού υλικού, 
πραγματοποιείται και αποφόρτιση του δοκιμίου ακολουθώντας την αντίστροφη 
διαδικασία από αυτή της φόρτισης. Λαμβάνονται δηλαδή οι αρχικές και τελικές τιμές 
κάθε βαθμίδας φόρτισης. Επισημαίνεται ότι η αρχική τιμή μίας βαθμίδας φόρτισης 
ταυτίζεται με την τελική τιμή της προηγούμενης βαθμίδας. Για την επιτάχυνση της 
διαδικασίας συνήθως παραλείπονται ορισμένες βαθμίδες αποφόρτισης. 

Κατά την ολοκλήρωση της δοκιμής, αφαιρείται πρώτα όλο το νερό της κυψέλης και 
στη συνέχεια αποφορτίζεται πλήρως το δοκίμιο. Η διάταξη ζυγίζεται και έπειτα 
αφαιρείται το δοκίμιο, τοποθετείται στο φούρνο στους 1050 για ξήρανση και 
ζυγίζεται το ξηρό βάρος μετά από 24 ώρες. 

5.3 ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για την ελαχιστοποίηση πιθανών σφαλμάτων στις μετρήσεις του μηκυνσιόμετρου 
πραγματοποιείται η δοκιμή συμμόρφωσης. Κατά τη δοκιμή συμμόρφωσης 
λαμβάνεται ειδικό μεταλλικό δοκίμιο, συγκεκριμένων διαστάσεων, το οποίο 
φορτίζεται με τον ίδιο ρυθμό φορτίσεων με τον αντίστοιχο των εδαφικών δοκιμίων. 
Μέσω αυτής της διαδικασίας λαμβάνεται υπόψη η ελαστικότητα του πλαισίου και 
άλλες επιρροές που μπορεί να οφείλονται στην συσκευή. Οι ενδείξεις των 
παραμορφώσεων που οφείλονται στην δοκιμή συμμόρφωσης αφαιρούνται από τις 
μετρούμενες εδαφικές παραμορφώσεις. Στα Σχήματα 5.3 και 5.4  φαίνεται η δοκιμή 
συμμόρφωσης για την συσκευή WF 24255 για διάμετρο δοκιμίου 50mm και 75mm 
αντίστοιχα. 
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∗  

Από τις μετρήσεις του μηκυνσιόμετρου λαμβάνεται η αξονική παραμόρφωση κάθε 
βαθμίδας φόρτισης, η οποία λόγω συνθηκών μονοδιάστατης συμπίεσης ισούται με 
την ογκομετρική παραμόρφωση. Σε κάθε στάδιο φόρτισης λοιπόν, λαμβάνονται 
μετρήσεις καθίζησης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του νέου δείκτη 
πόρων στο τέλος της κάθε βαθμίδας φόρτισης σύμφωνα με τις ακόλουθες σχέσεις: 

Δενοl =Δεz = -ΔΗ/Ηο 

Δe = - (1+ eo )* Δενοl 

e = eo – Δe 

Επιπλέον, γνωρίζοντας την επιφάνεια του δοκιμίου και το σύνολο των κιλών σε κάθε 
βαθμίδας φόρτισης, είναι δυνατός ο υπολογισμός των επιβαλλόμενων κατακόρυφων 
τάσεων (σν). Τέλος, γνωρίζοντας τον δείκτη πόρων e και την κατακόρυφη τάση σε 
κάθε βαθμίδα φόρτισης, σχεδιάζεται η καμπύλη συμπίεσης του υλικού. Συνηθίζεται η 
καμπύλη συμπίεσης να παρουσιάζεται σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα e – logσν΄, για 
τον υπολογισμό των σταθερών συμπιεστότητας Cc και Cr. Οι σταθερές 
συμπιεστότητας ισούνται με την κλίση της καμπύλης συμπίεσης, που εμφανίζει 
ευθύγραμμο κλάδο σε ημιλογαριθμικό διάγραμμα,  κατά την φόρτιση και 
αποφόρτιση, αντίστοιχα.  

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
δοκιμές συμπιεστότητας, με φόρτιση ακολουθούμενη από αποφόρτιση σε δοκίμια 
αναζυμωμένου καολίνη. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια υπό μορφή 
χυλού με αρχική υγρασία ίση με 1.5, 1.3, 1.1 και 0.9 φορές το όριο υδαρότητας του 
υλικού.  

Σκοπός των δοκιμών αυτών ήταν να μορφωθούν οι καμπύλες συμπίεσης του ίδιου 
υλικού για διαφορετικές αρχικές υγρασίες και να συγκριθούν τόσο μεταξύ τους όσο 
κα με τα αποτελέσματα του Hong (2010). Επιπλέον λόγος για τον οποίο κρίθηκε 
σκόπιμο να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες δοκιμές ήταν για να διερευνηθεί αν 
ο καολίνης ακολουθεί το πλαίσιο αναφοράς για την συμπεριφορά αργίλων κατά τη 
στερεοποίηση που πρότεινε ο Burland (1990). 

Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δοκιμών 
συμπίεσης, κατά την φόρτιση και την αποφόρτιση. Στον οριζόντιο άξονα, 
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παρουσιάζεται, σε λογαριθμική κλίμακα, η ενεργός τάση του δοκιμίου και στον 
κατακόρυφο ο αντίστοιχος δείκτης πόρων e. Επιπλέον, οι καμπύλες μονοδιάστατης 
συμπίεσης μπορούν να κανονικοποιηθούν με τη χρήση του δείκτη κενών Ιν, ο οποίος 
ορίζεται σύμφωνα με την σχέση: 

 

	
∗

∗ ∗ 	
 = 

∗

∗
 

 

Οι τιμές e*100 και e*1000 προσδιορίζονται ξεχωριστά για κάθε καμπύλη και ισούνται με 
την τιμή του δείκτη πόρων για κατακόρυφη τάση ίση με 100 και 1000 ΚΡa 
αντίστοιχα.  

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι κανονικοποιημένες καμπύλες του 
Σχήματος 5.5 όπως και οι κανονικοποιημένες καμπύλες κατά Burland και Hong.  

O Burland το 1990 εισήγαγε τον δείκτη κενών Ιν για αναζυμωμένες αργίλους, που 
βρίσκονται πάνω από την γραμμή Α στον χάρτη Cassagrande, με αρχικό ποσοστό 
υγρασίας 1.0÷1.5 φορές το όριο υδαρότητας και για κατακόρυφη τάση από 10 έως 
4000ΚΡa. O Hong (2010) προέκτεινε την καμπύλη του Burland για κατακόρυφες 
τάσεις μικρότερες των 10KPa, βάση πειραματικών αποτελεσμάτων από υλικά με 
αρχικό ποσοστό υγρασίας μεταξύ 0.7÷2.0 φορές το όριο υδαρότητας, τα οποία μπορεί 
να βρίσκονται και πάνω στην γραμμή Α του χάρτη Cassagrande. 
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υγρασίας να βρίσκεται πάνω από εκείνη με το αμέσως μικρότερο ποσοστό για όλο το 
εύρος των τάσεων της δοκιμής. Σε αντίθεση με την τυπική συμπεριφορά των 
αργίλων, σύμφωνα με την οποία οι καμπύλες φόρτισης του ίδιου εδαφικού υλικού για 
διαφορετικά αρχικά ποσοστά υγρασία τείνουν να ταυτιστούν για τάσεις μεγαλύτερες 
των 100 kPa (Hong, 2010 και Georgiannou et al., 2018), το συγκεκριμένο υλικό 
διαφέρει σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μια παράλληλη μετάθεση των 
καμπύλων για διαφορετικά αρχικά ποσοστά υγρασίας, η οποία παραπέμπει 
περισσότερο σε συμπεριφορά αμμώδων εδαφών. Σε όλες τις δοκιμές παρατηρείται 
μικρή αλλαγή της κλίσης των κλάδων της φόρτισης μετά τα 10 kPa με εντονότερη για 
αρχικό ποσοστό υγρασίας 0.9 wL. 

Στο Σχήμα 5.6 παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση των τεσσάρων 
κανονικοποιημένων καμπύλων μεταξύ τους, για τάσεις μεταξύ των 10 και 2000 kPa.  
Για τάσεις μικρότερες των 10kPa και μεγαλύτερες των 2000kPa, η καμπύλη που 
αντιστοιχεί στο χαμηλότερο αρχικό ποσοστό υγρασίας αποκλίνει από τις υπόλοιπες. 
Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι η κανονικοποιημένη καμπύλη του καολίνη 
παρουσιάζει τελείως διαφορετική μορφή από εκείνη που πρότεινε ο Burland για τα 
αργιλικά αναζυμωμένα υλικά. Εν αντιθέσει με  την καμπύλη του Burland που στρέφει 
τα κοίλα προς τα άνω, η κανονικοποιημένη καμπύλη του καολίνη στρέφει τα κοίλα 
προς τα κάτω. Σημειώνεται ότι από τον ορισμό του δείκτη Ιv όλες οι καμπύλες 
περνούν υποχρεωτικά από τις κατακόρυφες τάσεις 100 και 1000 kPa. Η 
χαρακτηριστική αυτή συμπεριφορά του καολίνη, μπορεί να αποδοθεί στο ότι αν και 
είναι αργιλικό εδαφικό υλικό βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από την γραμμή Α του 
χάρτη Casagrande και μάλιστα συμπεριφέρεται σαν ιλύς, όπως δείχνει η χαμηλή 
πλαστιμότητά του. Επίσης, πιθανότατα η εσωτερική δομή του (διάταξη των κόκκων) 
να χαρακτηρίζεται από συσσωματώματα πλακιδίων που προσομοιώνουν κοκκώδη 
υλικά. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να συσχετισθεί με εκείνη που μελετήθηκε από 
τους Georgiannou et al. (2018) για την Μάργα του Ισθμού της Κορίνθου, όπως και 
από τον Carrion (2016) για μείγματα άμμου και αργίλου.  

Για να προσδιορισθεί ο βαθμός σύγκλισης των κανονικοποιημένων καμπύλων, ή η 
απουσία της, οι Ponzioni et al. (2014) εισήγαγανε την παράμετρο m, η οποία ορίζεται 
ως η κλίση του διαγράμματος ειδικού όγκου, v = 1+e, για χαμηλές κατακόρυφες 
τάσεις (π.χ. 20kPa) σε σχέση με εκείνον για υψηλότερες τάσεις (π.χ. 300kPa), για 
κάθε καμπύλη στερεοποίησης. Συμφώνα με το Σχήμα 5.7, για τον καολίνη, η 
παράμετρος m είναι θετική και προσδιορίσιμη με τιμή ίση με 0,683. Αυτό 
επιβεβαιώνει την έλλειψη σύγκλισης και κατ’ επέκταση την ευαισθησία στο αρχικό 
ποσοστό υγρασίας. 
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Είναι προφανές ότι το αρχικό ποσοστό υγρασίας επηρεάζει τις τιμές των εγγενών 
χαρακτηριστικών του καολίνη που εξετάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΔΟΚΙΜΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
6.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
 
6.1.1 ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ 

Μέσω της δοκιμής της απευθείας διάτμησης είναι δυνατόν ο προσδιορισμός των 
συνδυασμών των ορθών και διατμητικών τάσεων που οδηγούν σε αστοχία. Θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι κατά τη δοκιμή της απευθείας διάτμησης είναι γνωστές μόνο οι 
ολικές τάσεις που αναπτύσσονται στο οριζόντιο επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η δοκιμή 
θα πρέπει να πραγματοποιείται με αρκετά αργό ρυθμό ώστε να μην αναπτύσσονται 
υπερπιέσεις του νερού των πόρων και οι ορθές τάσεις να ισούνται με τις ενεργές. 
Ακόμη και αν η δοκιμή εκτελεστεί με αρκετά ταχύ ρυθμό, δεν εξασφαλίζονται 
αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης στο επίπεδο αστοχίας και η δοκιμή δεν είναι 
κατάλληλη για τον υπολογισμό της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής του εδαφικού 
υλικού.  

Σε αντίθεση με τα κοκκώδη εδάφη όπου η διατμητική αντοχή οφείλεται αποκλειστικά 
στην αμοιβαία μετακίνηση των κόκκων (μηχανική τριβή μεταξύ των κόκκων), στα 
συνεκτικά εδάφη οφείλεται και στην συνοχή. Με τον όρο συνοχή εννοούνται οι 
ηλεκτροχημικές δυνάμεις συνάφειας μεταξύ των αργιλικών πλακιδίων και των 
προσροφημένων διπλών στρώσεων νερού. Συνεπώς, τα αργιλικά εδάφη μπορούν να  
παρουσιάζουν διατμητική αντοχή ακόμη και όταν η ορθή τάση είναι μηδενική.  

Ο Hvorlsev βάση εργαστηριακών μετρήσεων κατέληξε στην επόμενη έκφραση για τη 
διατμητική αντοχή των προστερεοποιημένων αργιλικών εδαφών: 

 

όπου, c είναι η πραγματική συνοχή και φ η γωνία τριβής των κόκκων. Η γωνία τριβής 
φ και η συνοχή, ονομάζονται παράμετροι διατμητικής αντοχής. Έχει αποδειχθεί ότι οι 
κανονικά στερεοποιημένες άργιλοι σε δοκιμές προσδιορισμού της διατμητικής τους 
αντοχής  δεν εμφανίζουν συνοχή. Η συνοχή όπως και η γωνία τριβής δεν αποτελούν 
χαρακτηριστικά του υλικού αλλά μεταβάλλονται συναρτήσει ορισμένων παραγόντων 
(π.χ. προϊστορία φόρτισης). 
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6.1.2 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ – 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 

Όπως έχει παρατηρηθεί σε αρκετές πειραματικές μελέτες, μετά την αστοχία, η 
διατμητική αντοχή των αργίλων μειώνεται και καταλήγει στην παραμένουσα 
διατμητική αντοχή. Οι Bishop et al. (1965), Calabresi (1980), Burland (1990) και 
Burland et al. (1996) σε τριαξονικές δοκιμές θλίψης που πραγματοποίησαν σε φυσική 
άργιλο, παρατήρησαν πολύ ψαθυρή συμπεριφορά του υλικού κατά την αστοχία. Αυτή 
η συμπεριφορά πιθανότατα οφείλεται στη δημιουργία μία πολύ λεπτής διατμητικής 
επιφάνειας («slip surface») κατά την αστοχία. Η ταχεία μείωση της μέγιστης 
διατμητικής αντοχής, οφείλεται στην σχετική ολίσθηση των δύο διατμούμενων 
τμημάτων του εδαφικού υλικού. Αυτή η αντοχή μετά την αρχική ιστορία αντιστοιχεί 
σε γωνία τριβής ίση με εκείνη της κανονικώς στερεοποιημένης αργίλου και μηδενική 
συνοχή και προτείνεται να χρησιμοποιείται στις πρακτικές εφαρμογές. 

Ο Calabresi (1980) παρατήρησε το ίδιο φαινόμενο. Εκτέλεσε δοκιμές απευθείας 
διάτμησης σε αδιατάρακτα αργιλικά δοκίμια επιβάλλοντας διαφορετικές 
παραμορφώσεις μετά την αστοχία. Για σχετικά μικρές παραμορφώσεις, επέρχεται 
μείωση της διατμητικής αντοχής αμέσως μετά την αστοχία (για σχετική μετακίνηση 
μικρότερη του 1 χιλιοστού). Η δεύτερή του θεώρηση αναφέρεται σε μεγαλύτερες 
σχετικές παραμορφώσεις, όπου το υλικό  τείνει στις συνθήκες της παραμένουσας 
διατμητικής του αντοχής. Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι: 

1.  Μετά την αστοχία οι μοριακοί δεσμοί έχουν καταστραφεί, και η διατμητική 
αντοχή του εδαφικού υλικού αντιστοιχεί σε εκείνη της διατμημένης 
επιφάνειας.  
(c΄ =0, φ΄= φ΄peak ) 

2. Mόνο μετά από μεγάλες παραμορφώσεις, όπου τα αργιλικά πλακίδια είναι 
προσανατολισμένα παράλληλα προς το επίπεδο αστοχίας, η διατμητική 
αντοχή λαμβάνει την παραμένουσα τιμή της. (c΄=0, φ΄=φ΄res) 

Oι Cividini και Gioda το 1992 προγραμμάτισαν μία αριθμητική προσομοίωση της 
δοκιμής της απευθείας διάτμησης σε σκληρές αργίλους. Στην μελέτη τους, 
επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του Calabresi (1990), για φυσικές αργίλους με δείκτη 
υδαρότητας μικρότερο του 0,5 ή με αστράγγιστη διατμητική αντοχή μεγαλύτερη των 
75ΚΡa. Τέτοιες άργιλοι προέρχονται από μεγάλα βάθη εκσκαφής, είναι συνήθως 
υπερστεροποιημένες και εμφανίζουν μηχανικά χαρακτηριστικά όπως ανισοτροπία, 
διόγκωση και μείωση της αντοχής μετά την αστοχία. Ένα τυπικό διάγραμμα της 
συμπεριφοράς αυτών των αργίλων φαίνεται στο Σχήμα 6.1 με τη μέγιστη τιμή της 
διατμητικής αντοχής τp, την μειωμένη αντοχή αμέσως μετά την αστοχία (fully 
softened strength) και την παραμένουσα αντοχή (residual strength) μετά από μεγάλες 
παραμορφώσεις. 
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Σχήμα 6.1. Σχηματική απεικόνιση της σχέσης των τ-δ και τ-σ για την δοκιμή της απευθείας διάτμησης. 
 (Πηγή: Cividini & Gioda, 1992) 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην διατμητική αντοχή των επιφανειών αστοχίας 
(επιφάνειες ολισθήσεως), αμέσως μετά την δημιουργία τους. Όπως παρατηρήθηκε 
από τριαξονικές δοκιμές και δοκιμές οιδήμετρου σε σκληρές αργίλους, όπως οι Todi 
Clay, London Clay και Vallerica Clay (Burland, 1990; Burland et al, 1996), δεν 
καταστρέφονται όλοι οι μοριακοί δεσμοί κατά την διάτμηση. Ο Burland (1990) 
παρατήρησε ότι τα αρχικά αδιατάρακτα αργιλικά δοκίμια της London Clay και Todi 
Clay παρουσιάζουν ψαθυρή συμπεριφορά σε μικρές τάσεις, με την  δημιουργία 
ρωγμών και ασυνεχειών κατά την αστοχία (μέγιστη διατμητική αντοχή). Μόλις το 
δοκίμιο φτάσει την μέγιστη διατμητική του αντοχή, τα εδαφικό υλικό αρχίζει να 
ολισθαίνει πάνω στις ρωγματωμένες επιφάνειες. Μετά από μετακίνηση μερικών μόνο 
χιλιοστών, η διατμητική αντοχή των διατμημένων επιφανειών μεταπίπτει σε μία 
σταθερή τιμή. Επιπλέον, ο Burland και ο Calabresi απέδειξαν ότι όσο αυξάνει η 
οριζόντια μετακίνηση, τα αργιλικά πλακίδια αρχίζουν και προσανατολίζονται ως 
προς το οριζόντιο επίπεδα και η γωνία της διατμητικής αντοχής τείνει να εξισωθεί με 
την παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής.  

Επομένως, σύμφωνα με τον Burland η ρωγμάτωση και η μόρφωση της διατμημένης 
επιφάνειας ξεκινάει μόλις η διατμητική αντοχή τείνει να λάβει την μέγιστη της τιμή. 
Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Zhan (2012), ο οποίος υποστηρίζει ότι η 
μέγιστη διατμητική αντοχή επισημαίνει την έναρξη της αστοχίας.  
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6.1.3 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ 
ΕΔΑΦΩΝ 

O Skempton (1985) όρισε ως παραμένουσα διατμητική αντοχή ενός εδαφικού υλικού, 
την ελάχιστη τιμή της διατμητικής τάσης που αναλαμβάνει το υλικό για μεγάλες 
παραμορφώσεις. Όμοια, ο Leroueil (2001) απέδειξε ότι η παραμένουσα διατμητική 
αντοχή αντιστοιχεί σε μεγάλες οριζόντιες παραμορφώσεις και σχετίζεται με την 
περιστροφή και τον προσανατολισμό των αργιλικών πλακιδίων σε επίπεδο 
παράλληλο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 

Η παραμένουσα διατμητική αντοχή έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές. Μεταξύ 
αυτών και από τους Lupini et al. (1981). Oι Lupini et al., μέσω της δοκιμής της 
στρεπτικής διάτμησης δακτυλίου (ring shear), μελέτησαν την παραμένουσα 
διατμητική αντοχή των εδαφών υπό συνθήκες πλήρους στράγγισης. Για τα πειράματά 
τους χρησιμοποίησαν εδαφικά υλικά που αποτελούνταν είτε από κόκκους είτε 
πλακίδια, είτε μείγματα αυτών (π.χ. μείγματα αργίλων-άμμων). Σε επόμενη φάση, 
εξέτασαν τις διατμημένες επιφάνειες των αργιλικών δοκιμίων με τη χρήση 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. Βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων 
διέκρινανε τρείς διαφορετικούς μηχανισμούς για την παραμένουσα διατμητική 
αντοχή ανάλογα με τα ποσοστά των αργιλικών πλακιδίων και των κόκκων αμμου. Οι 
μηχανισμοί αυτοί περιγράφονται ως εξής: 

1. Τυρβώδης κατάσταση (turbulent-rolling mode): αντιστοιχεί σε εδαφικά υλικά 
με μεγαλύτερο ποσοστό κόκκων. Σε αυτή την περίπτωση, η παραμένουσα 
γωνία διατμητικής αντοχής είναι συνήθως μεγαλύτερη από 250. Η αύξηση του 
ποσοστού των αργιλικών πλακιδίων προκαλεί μείωση της παραμένουσας 
γωνίας διατμητικής αντοχής.   

2. Κατάσταση ολίσθησης (sliding mode): αντιστοιχεί σε εδαφικά υλικά που 
αποτελούνται κυρίως από πεπλατυσμένα, χαμηλής δυστμησίας πλακίδια (-
κυρίως αργιλικά εδάφη). Σε αυτή την περίπτωση, η παραμένουσα διατμητική 
αντοχή εξαρτάται από την ορυκτολογική σύσταση του υλικού, την χημική 
σύσταση του νερού των πόρων και τη συνοχή των μορίων (π.χ. ελκτικών 
δυνάμεων μεταξύ των αργιλικών πλακιδίων). H διατμημένη επιφάνεια 
αποτελείται από ισχυρά προσανατολισμένα αργιλικά πλακίδια και δεν 
επηρεάζεται από την προϊστορία της φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση η 
παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής είναι συνήθως μικρότερη από 150. 

3. Μεταβατική κατάσταση (transitional mode) : παρατηρείται όταν υπάρχουν και 
αργιλικά πλακίδια και κόκκοι άμμου στα ίδιο περίπου ποσοστό. Σε αυτή την 
περίπτωση η παραμένουσα διατμητική αντοχή είναι ευαίσθητη σε μικρές 
αλλαγές της κοκκομετρικής διαβάθμισης του υλικού.  
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Οι παραπάνω μορφές διάτμησης μπορούν να αναπαρασταθούν στο Σχήμα 6.2. Η 
μέγιστη γωνία διατμητικής αντοχής συμβολίζεται ως φcr΄( critical state ) και η 
παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής ως φr΄. Το Σχήμα αφορά δοκιμές σε 
μείγματα άμμου-μπεντονίτη. Με την ποσοστιαία αύξηση του αργιλικού υλικού, 
παρατηρείται μείωση της μέγιστης και της παραμένουσας γωνίας διατμητικής 
αντοχής.  

 

Σχήμα 6.2. Δακτυλιοειδής δοκιμή διάτμησης σε μείγματα άμμου-μπετονίτη.  
( Πηγή: Zhan, 2012; από Lupini et al. 1981 και Skempton 1985) 

Oι Lupini et al. (1981) μελέτησαν την εσωτερική δομή των εδαφών στην 
διατμημένη επιφάνεια χρησιμοποιώντας οπτικό μικροσκόπιο σάρωσης. Μία 
σύνοψη των διαφορετικών πιθανών μικροδομών που μπορούν να παρατηρηθούν 
στη διατμημένη ζώνη – ζώνη αστοχίας, απεικονίζεται στο Σχήμα 6.3. Οι δοκιμές 
πραγματοποιήθηκαν σε μείγματα Happisurg-London Clay στη συσκευή 
στρεπτικής διάτμησης. Η δημιουργία επιπέδου αστοχίας σχετίζεται με ποσοστό 
αργίλου μεγαλύτερο του 30% ενώ με την αύξηση του αργιλικού ποσοστού 
αυξάνεται ο προσανατολισμός των πλακιδίων κατά μήκος του επιπέδου 
διάτμησης. 

Και άλλοι ερευνητές, όπως ο Borowicka (1965), ερεύνησαν την επιρροή του 
αργιλικού ποσοστού στην τιμή της παραμένουσας διατμητικής αντοχής και 
κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Άλλοι ερευνητές, όπως αναφέρονται από τους 
Lupini et al. (1981), εξέτασαν την επιρροή του δείκτη πλαστιμότητας ή της 
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εσωτερική δομής του εδαφικού υλικού. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών. 

 

 

Σχήμα 6.3. Σύνοψη των διαφορετικών μικροδομών στη διατμημένη ζώνη. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε 
μείγματα Happisurg-London Clay στη συσκευή δακτυλιοειδούς διάτμησης. 

(Πηγή: Lupini et al., 1981) 

Ο Chandler (1966, 1969) μελέτησε την παραμένουσα διατμητική αντοχή της 
χαμηλής πλαστιμότητας μάργας Keuper. Εκτέλεσε τριαξονικές δοκιμές και 
δοκιμές διάτμησης σε δοκίμια με προ-ρηγματωμένα / διατμημένα επίπεδα («pre-
cut planes»). Παρατήρησε ότι στη διατμημένη επιφάνεια υπήρχε περισσότερο 
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αργιλικό κλάσμα απ’ ότι στο υπόλοιπο δοκίμιο, αποδεικνύοντας τη διάσπαση των 
δεσμών των αργιλικών πλακιδίων. 

Οι Ramiah, Dayaly και Purushothamaraj (1970) μελέτησαν την επιρροή της 
διακύμανσης της χημικής σύστασης του νερού  των πόρων του εδαφικού υλικού, 
στην μεταβολή της δομής από θρομβώδη σε διατεταγμένη δομή. Συμπέραναν ότι 
η παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής μεταπίπτει από τις 330 στις 280, για 
δοκίμια με θρομβώδη και διατεταγμένη δομή αντίστοιχα. Ανέφεραν ότι η 
μεγαλύτερη παραμένουσα διατμητική αντοχή των δοκιμίων με θρομβώδη δομή, 
πιθανότατα οφείλεται σε παράγοντες όπως η κατιοντοανταλλαγή και η 
συγκέντρωση των ιόντων στο νερό των πόρων. 

Οι Garga (1970) και Bishop (1971) ανακοίνωσαν τη χρήση μίας νέας συσκευής 
δακτυλιοειδούς διατμήσεως η οποία επέτρεπε την επιβολή μεγάλων 
παραμορφώσεων στο δοκίμιο. Η  συσκευή αυτή κατασκευάστηκε και 
αναπτύχθηκε από κοινή συνεργασία μεταξύ του Imperial College, στο Λονδίνο 
και του Norwegian Geotechnical Institute, με σκοπό τη μελέτη της επιρροής του 
αρχικής μικροδομής του υλικού  (φυσικά αδιατάρακτα ή αναζυμωμένα δοκίμια), 
της προϊστορίας φόρτισης στην παραμένουσα διατμητική αντοχή των London 
Clay, Weald Clay, Cucuracha shale και Studenterlunden Clay. Αντίθετα, με τους 
Ramiah, Dayaly και Purushothamaraj, από τα αποτελεσματά τους συμπέραναν ότι 
ο τρόπος παρασκευής των δοκιμίων όπως και η προϊστορία φόρτισης δεν 
επιδρούν στην τιμή της παραμένουσας διατμητικής αντοχής. 

Ο Chattopadhyay (1972), όπως επισημάνθηκε από τον Mitchell (1976), συσχέτισε 
την παραμένουσα διατμητική αντοχή με την ορυκτολογική σύσταση του υλικού 
και κατ’ επέκταση με την σχήμα των κόκκων. Συμπέρανε, ότι τα εδαφικά υλικά 
που αποτελούνταν από πιο πεπλατυσμένα πλακίδια εμφάνιζαν αλγεβρικά πιο 
μικρές τιμές γωνιών παραμένουσας διατμητικής αντοχής.  

O Fleischer (1972) συσχέτισε την παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής με 
τον δείκτη πλαστιμότητας Ιp.  Μελέτησε την παραμένουσα διατμητική αντοχή 
διαφόρων σκληρών αργίλων, μέσω της συσκευής στρεπτικής διάτμησης και 
απέδειξε τη μείωση της παραμένουσας γωνίας διατμητικής αντοχής με την 
αύξηση του Ιp. Οι Fleischer & Scheffler (1979) συνέχισαν την έρευνά τους και 
τροποποίησαν την συσκευή στρεπτικής διάτμησης. Και άλλοι ερευνητές όπως ο 
Voight (1973), οι Τownsend & Gilbert  (1973, 1974,1976), Kanji (1974), Kanji & 
Wolle (1977) μελέτησαν την επιρροή του δείκτη Ιp στην παραμένουσα διατμητική 
αντοχή  αργιλικών εδαφών. Στο Σχήμα 6.4 από του Lupini et al., 1981, έχουν 
συγκεντρωθεί μετρηθείσες τιμές γωνίας παραμένουσας διατμητικής αντοχής από 
τους διάφορους ερευνητές. 
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Σχήμα 6.4.Παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής: συσχέτιση με τον δείκτη πλασιμότητας Ιp. 
(Πηγή; Lupini et al., 1981) 

Οι Vaughan & Walbancke (1975) και Vaughan et al. (1978) συνόψισαν τα 
αποτελέσματα των δακτυλιοειδών δοκιμών διάτμησης του Imperial College. Οι 
δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε φυσικές αργίλους. Όπως απεικονίζεται και 
στο Σχήμα 6.4, οι Vaughan & Walbancke εκτίμησαν μία ασυνεχή σχέση μεταξύ της 
παραμένουσας γωνίας διατμητικής αντοχής και του δείκτη πλασιμότητας Ιp.  

Επιπροσθέτως, υπέθεσαν ότι η ορυκτολογική σύσταση, και πιο συγκεκριμένα το 
ποσοστό των αργιλικών πλακιδίων, είναι αυτή που επηρεάζει την παραμένουσα 
διατμητική αντοχή του υλικού. Η μικροδομή του υλικού μπορεί να συσχετιστεί με το 
δείκτη πλαστιμότητας Ιp των αργίλων. O Bucher (1975) κατέληξε σε παρόμοια μορφή 
καμπύλης (βλ. Σχήμα 6.4).  

Επιπρόσθετα, οι Georgiannou & Burland (2001) διεξήγαγαν μία συστηματική 
ανάλυση σχετικά με την αντοχή μετά την αστοχία. Βασισμένοι σε πειραματικά 
αποτελέσματα, περιέγραψαν τους παράγοντες που επιδρούν στην παραμένουσα 
διατμητική αντοχή των Vallerica Clay και Corinth Marl. Απέδειξαν ότι η διατμητική 
αντοχή των αργίλων μετά την αστοχία δεν επηρεάζεται από την προϊστορία της 
φόρτισης ή από την ανισοτροπία των κυρίων τάσεων. 
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6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

Τα πειράματα της απευθείας διάτμησης πραγματοποιήθηκαν στην συσκευή απευθείας 
διάτμησης Wykeham Farrance No 25402 (Εικόνα 6.1) του εργαστηρίου 
Εδαφομηχανικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.  

 

Εικόνα 6.1 Συσκευή απευθείας διάτμησης Wykeham Farrance No 25402  του εργαστηρίου Εδαφομηχανικής της 
Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 

Η συσκευή Wykeham Farrance No 25402 επιτρέπει την εφαρμογή κατακόρυφου 
φορτίου στο δοκίμιο, μέσω μοχλοβραχίονα. Η ύπαρξή του μοχλοβραχίονα 
διευκολύνει τη φόρτιση του δοκιμίου και κατ’ επέκταση την  διαδικασία τοποθέτησης 
βαρών. Έτσι, η δύναμη που δίνει το βάρος δεκαπλασιάζεται.  

Επιγραμματικά αναφέρονται τα διάφορα τμήματα της  και συνοπτικά ο τρόπος 
λειτουργίας τους. 

1. Κιβώτιο Casagrande, το οποίο αποτελείται από δύο δακτύλιους κυκλικής 
διατομής οι οποίοι όταν εφαρμόζουν δημιουργούν ένα κενό κυλίνδρου με 
διάμετρο 6cm. Ο κάτω από τους δύο μισούς δακτύλιους μετακινείται ενώ ο 
άνω παραμένει σταθερός και του επιβάλλεται η διατμητική κινητήρια δύναμη 
διαμέσου δυναμομέτρου. 

2. Κοχλίας που κινείται με σταθερή ελεγχόμενη ταχύτητα μέσω ηλεκτρικού 
μοτέρ. 

3. Κιβώτιο που κινείται λόγω του κοχλία. Μέσα σε αυτό βρίσκονται οι δύο 
κυψέλες, μαζί με το δοκίμιο και τους άνω και κάτω πωρόλιθους. Το κιβώτιο 
ολισθαίνει πάνω σε δύο μεταλλικούς μπιλιοφόρους άξονες. 
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4. Δύο εξωτερικοί κοχλίες οι οποίοι σταθεροποιούν τον κάτω δακτύλιο 
διάτμησης μέσα στο κιβώτιο. 

5. Τέσσερις κοχλίες που σταθεροποιούν τους δύο δακτύλιους κατά το στάδιο της 
στερεοποίησης. Οι δύο από αυτούς αφαιρούνται πριν την έναρξη της 
διάτμησης. 

6. Μηκυνσιόμετρο, το οποίο τοποθετείται στον κατακόρυφο άξονα του δοκιμίου 
και καταγράφει την κατακόρυφη παραμόρφωση του δοκιμίου. Οι μετρήσεις 
του καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε σε μονάδες μήκους (m) είτε σε μονάδες 
τάσης του ρεύματος (Volt). 

7. Δυναμόμετρο, το οποίο μετράει την στιγμιαία αντίσταση σε θραύση του 
δοκιμίου. Οι μετρήσεις του καταγράφονται ηλεκτρονικά είτε σε μονάδες 
δύναμης (Ν) είτε σε μονάδες τάσης του ρεύματος (Volt). 
 

6.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ  

Σκοπός της συγκεκριμένης σειράς πειραμάτων ήταν η μελέτη του βαθμού επίδρασης 
της ανισοτροπίας του αργιλικού υλικού καολίνη στην διατμητική του αντοχή. 
Ειδικότερα, το αναζυμωμένο υλικό του καολίνη υποβάλλεται σε ανισότροπη 
στερεοποίηση με αποτέλεσμα τα αργιλικά πλακίδια να διατάσσονται οριζόντια και 
παράλληλα μεταξύ τους δημιουργώντας συγκεκριμένη διάταξη πλακιδίων και κενών 
– (fabric) ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν και ισχυρούς δεσμούς συνοχής 
(«πραγματικής συνοχής») (bonding). H διάταξη και οι δεσμοί καθορίζουν τη δομή 
(structure, Mitchel, 1970) της αργίλου η οποία είναι ανισότροπη αφού τα πλακίδια 
έχουν την τάση να διατάσσουν τον μεγάλο τους άξονα στην κατεύθυνση του 
οριζόντιου επιπέδου. Η δομή της αργίλου αναμένεται να επηρεάζει και την μηχανική 
της συμπεριφορά (Berre T. and Bjerrum L, 1973).  Για φόρτιση σε διαφορετικές 
διευθύνσεις πχ. Κατακόρυφη ή οριζόντια η άργιλος αναμένεται να έχει διαφορετική 
αντοχή και παραμορφωσιμότητα. Στην παρούσα διπλωματική η ανισότροπη 
συμπεριφορά του καολίνη εξετάζεται υπό σταθερή διεύθυνση φόρτισης στη συσκευή 
απευθείας διάτμησης αλλά σε δοκίμια τα οποία μορφώνονται σε διαφορετικές 
διευθύνσεις. Μελετήθηκαν κλίσεις από 00 έως 1800. 

Συγκεκριμένα αρχικά παρασκευάστηκαν μεγάλα δείγματα καολίνη με ανισότροπη 
στερεοποίηση αναζυμωμένου καολίνη σε μορφή χυλού με αρχικό ποσοστό υγρασίας 
1.5 φορές το όριο υδαρότητας του. Τα αναζυμωμένα δοκίμια παρασκευάστηκαν 
σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 4.4. Μετά την ολοκλήρωση 
της στερεοποίησης, πραγματοποιείται εξόλκευση του υλικού με την χρήση 
κατάλληλων εργαλείων. Τα δοκίμια μορφώνονται από τα δείγματα σε διαφορετικές 
διευθύνσεις. 
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Το υλικό από το οποίο μορφώνονται τα δοκίμια βρίσκεται σε πλάστιμη κατάσταση, 
επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία του σχήματος του. Τα δοκίμια που 
χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές της απευθείας διάτμησης έχουν διαστάσεις ίσες με 
τις εσωτερικές διαστάσεις του μεταλλικού δακτυλίου που χρησιμοποιείται για την 
μόρφωση τους. Πιο συγκεκριμένα, τα δοκίμια έχουν κυλινδρικό σχήμα με διάμετρο 
ίση με 60 εκ. και ύψος ίσο με 23,9 εκ.  

Λαμβάνεται, λοιπόν το δείγμα του καολίνη μετά την στερεοποίησή του σε 200kPa 
και τοποθετείται πάνω στον εργαστηριακό πάγκο. Αποφασίζεται η επιθυμητή 
διεύθυνση, και προσδιορίζεται πάνω στο στερεοποιημένο δείγμα με τη χρήση ειδικού 
εργαλείου. Έπειτα, αφού μορφωθεί η κεκλιμένη επιφάνεια  τοποθετείται επάνω της ο 
άκαμπτος μεταλλικός δακτύλιος, (γνωστών διαστάσεων και μάζας) της συσκευής 
απευθείας διάτμησης. Το αιχμηρό τμήμα του δακτυλίου πιέζεται προσεκτικά πάνω 
στην πλάστιμη μάζα, έτσι ώστε η προκαλούμενη διαταραχή να ελαχιστοποιείται. Η 
εδαφική μάζα πέριξ του δακτυλίου κόβεται με λεπτό σύρμα καθώς ο δακτύλιος 
προωθείται ώστε να διευκολύνεται η διείσδυση του. Μέρος αυτής της μάζας 
λαμβάνεται για την υπολογισμό της περιεχόμενης υγρασίας του δοκιμίου. Η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου έχει πραγματοποιηθεί πλήρης έμπηξη του 
μεταλλικού δακτυλίου στο εδαφικό υλικό στον και οι εκτεθειμένες επιφάνειες του 
δοκιμίου λειαίνονται. Τέλος, το δοκίμιο μαζί με τον μεταλλικό δακτύλιο ζυγίζονται 
σε ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας για τον προσδιορισμό της υγρής μάζας του 
δοκιμίου μετά την αφαίρεση του βάρους του δακτυλίου.  

Εναλλακτικός τρόπος διαμόρφωσης του δοκιμίου είναι η δημιουργία ενός δεύτερου 
επιπέδου παράλληλου στο πρώτο σε απόσταση ίση με το ύψος του μεταλλικού 
δακτυλίου. Έτσι, προκύπτει  ένας κοντός κύλινδρος. Κάθετα σε αυτόν τοποθετείται ο 
μεταλλικός δακτύλιος και προωθείται με ελαφρά πίεση και προσοχή μέσα στην 
πλάστιμη μάζα ως ανωτέρω.  

Στις Εικόνες 6.2 και 6.3 απεικονίζονται οι προηγούμενες διαδικασίες παρασκευής 
δοκιμίων. (Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία μόρφωσης των δοκιμίων 
δίδονται στο Παράρτημα Α) 
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οκιμίων για την σσυσκευή απευθείαας διάτμησης. 
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οκιμίων για την σσυσκευή απευθείαας διάτμησης. 
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6.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στο κιβώτιο της συσκευή τοποθετούνται οι δύο μεταλλικοί δακτύλιοι διάτμησης 
(κιβώτιο Casagrande). Οι δύο αυτοί δακτύλιοι, στο στάδιο της στερεοποίησης, είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους με δύο μεταλλικούς κοχλίες. Μόνο μετά από την αφαίρεση 
αυτών των δύο βιδών, δύναται να μετακινηθεί ο ένας ως προς τον άλλον.  

Όταν το δοκίμιο είναι έτοιμο, μεταφέρεται και τοποθετείται στην άνω επιφάνεια του 
κενού κυλίνδρου (που έχει δημιουργηθεί από τους δύο μεταλλικούς δακτύλιους). Στη 
συνέχεια, το δακτυλίδι αφαιρείται με χρήση ειδικού εργαλείου, κυκλικής επιφάνειας 
μικρότερης ή ίσης από την διάμετρο του δοκιμίου. Το εργαλείο τοποθετείται στην 
ελεύθερη επιφάνεια του δοκιμίου και ασκείται ελαφρά πίεση μέχρις ότου εισχωρήσει 
όλη η εδαφική μάζα στο κενό (Εικόνα 6.4). Στο κάτω μέρος της κυψέλης 
τοποθετείται κορεσμένος πορόλιθος, γνωστού πάχους, ο οποίος εξασφαλίζει την 
ελεύθερη στράγγιση του δοκιμίου. Για τον ίδιο λόγο, τοποθετείται ίδιος πορόλιθος 
στην άνω επιφάνεια του δοκιμίου. Τέλος, το κιβώτιο πληρείται με απεσταγμένο νερό, 
σε θερμοκρασιακές συνθήκες δωματίου (200 C) οι οποίες διατηρούνται σταθερές όλο 
το 24ώρο. 

Μετά την τοποθέτηση του δοκιμίου στη συσκευή, εφαρμόζεται κατακόρυφο φορτίο 
μέσω της τοποθέτησης των βαρών στον γάντζο φόρτισης, προκαλώντας 
στερεοποίηση. Τοποθετείται βάρος ίσο με 5 κιλά, το οποίο αντιστοιχεί σε 
κατακόρυφη τάση ίση με 200kPa (ίση με την τάση στερεοποίησης των δοκιμίων στη 
μήτρα). Η στερεοποίηση ολοκληρώνεται μετά από χρονικό διάστημα μίας ημέρας. 
Καθ’ όλη τη  διάρκεια της στερεοποίησης γίνεται καταγραφή των συνολικών 
καθιζήσεων. Οι καθιζήσεις είναι της τάξης του 5,5 με 10% του αρχικού ύψους του 
δοκιμίου και υποδηλώνουν ότι μετά την εξόλκευση από την μήτρα ή και κατά τη 
διάρκεια της μόρφωσης των δοκιμίων κάποια διατάραξη έχει επέλθει με αποτέλεσμα 
περαιτέρω παραμορφώσεις κατά την επαναφόρτιση στα 200kPa. 
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Σχήμα 6.5.  Τυπικό διάγραμμα μονοδιάστατης στερεοποίησης.(Head 1994) 

H ταχύτητα υπολογίστηκε ως ο λόγος της μέγιστης οριζόντιας μετακίνησης προς τον 
χρόνο αστοχίας tf. 

	  

Για λόγους σύγκρισης, επιλέχθηκε σταθερή ταχύτητα για όλες τις δοκιμές 
(υ=0,0021mm/min, για συνθήκες πλήρους στράγγισης).  

Κατά την εκτέλεση της δοκιμής, ο κάτω μεταλλικός δακτύλιος μετακινείται με 
σταθερή ταχύτητα ενώ ο άνω παραμένει ακίνητος. Έτσι, η κοινή επιφάνεια των δύο 
κύκλων του εδαφικού δείγματος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Στην 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων οι δυνάμεις διαιρέθηκαν με την στιγμιαία κοινή 
επιφάνεια Α=F×Ao, όπου Αο είναι η αρχική επιφάνεια και F είναι ένας συντελεστής 
που δίνεται από τον Olson (1989) σύμφωνα με τον τύπο: 

	
2
	 	 1 	 				  

Όπου Δh είναι η μετακίνηση και D η διάμετρος του δοκιμίου. 
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Σχήμα 6.6. Συντελεστής απομείωσης  διατμούμενης επιφάνειας.(Olson,1989) 

 

6.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και σχολιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των δοκιμών της απευθείας διάτμησης.  Τα βασικά διαγράμματα κάθε δοκιμής είναι 
τα διαγράμματα του λόγου διατμητικής προς ορθή ενεργό τάση ως προς την οριζόντια 
μετατόπιση (τ/σ – Δh) και της κατακόρυφης ως προς την οριζόντια μετατόπιση (Δd – 
Δh ). Αρχικά, για λόγους σύγκρισης, στα Σχήματα 6.7 και 6.8 παρουσιάζονται 
συγκεντρωτικά ένα μεγάλο εύρος των πραγματοποιθέντων δοκιμών. Οι δοκιμές 
αντιστοιχούν σε δοκίμια με κλίσεις 0, 7, 45, 90, 60 και 73 μοίρες ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο όπως φαίνεται στα Σχήματα 6.7 και 6.8. 

Κατά τη διεξαγωγή κάθε δοκιμής απευθείας διάτμησης, όπως φαίνεται και από το 
Σχήμα 6.7, ο λόγος διατμητικής προς ορθή τάση συνεχώς αυξάνεται με την 
παραμόρφωση μέχρι μία μέγιστη τιμή. Η μέγιστη τιμή παρατηρείται για τα δοκίμια 
με κλίση 73 και 90 μοίρες ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Τα δοκίμια αυτά φαίνεται να 
διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα δοκίμια τα οποία φαίνεται να φτάνουν σε λίγο 
χαμηλότερο λόγο τάσεων (0.35 αντί 0.45) με το δοκίμιο με κλίση 450 να εμφανίζει 
τον χαμηλότερο λόγο τάσεων. 
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Επίσης, από το Σχήμα 6.7, γίνεται φανερό ότι τα εδαφικά δείγματα με κλίση 730 και 
900 λαμβάνουν τη μέγιστη διατμητική τους αντοχή για οριζόντια μετατόπιση περίπου  
2.0 mm ενώ για την ομάδα των δοκιμίων με χαμηλότερη αντοχή η μετατόπιση φτάνει 
τα  3.0 mm.  

Στο Σχήμα 6.9 έχει σχεδιαστεί η γωνία μέγιστης διατμητικής αντοχής (φp) 
συναρτήσει της κλίσης των αργιλικών πλακιδίων ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για κανονικώς στερεοποιημένα δοκίμια αναζυμωμένου 
καολίνη. Τα δοκίμια στερεοποιήθηκαν στην ίδια κατακόρυφη τάση των 200kΡa. Η 
ανισοτροπία του υλικού είναι προφανής με τη γωνία διατμητικής αντοχής να αποκτά 
τη μέγιστη τιμή της (240) για δύο (2) δοκίμια με κλίση 900 ενώ σειρά έξι (6) δοκιμίων 
στις 00 και 1800 δηλαδή στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο η τιμή της γωνίας διατμητικής 
αντοχής είναι μόλις 200. Λίγο μικρότερη, τιμή στις 190 παρουσιάζουν τα δοκίμια με 
κλίση 45 και 1200-1300 που εμφανίζουν και την ελάχιστη τιμή. Σημειώνεται ότι δύο 
δοκίμια στις 00  που φαίνονται με τριγωνικό σχήμα δείχνουν την ίδια τιμή αλλά 
χαμηλότερη από την ομάδα των έξι δοκιμίων που προαναφέρθηκαν επειδή τα δοκίμια 
προέρχονται από δείγμα με μεγαλύτερο αρχικό ποσοστό υγρασίας. Περιελήφθησαν 
στο Σχήμα διότι επιβεβαιώνουν ότι δοκίμια με την ίδια δομή αφού έχουν την ίδια 
κλίση απλά φορτίζονται σε αντίθετες κατευθύνσεις έχουν την ίδια αντοχή. Έμμεσα τα 
πειράματα στις 0 και 1800 δείχνουν την επαναληψιμότητα των δοκιμίων. 

 

Σχήμα 6.9. Μεταβολή της μέγιστης γωνίας διατμητικής αντοχής  φp  με την κλίση των δοκιμών ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο. 

 



ΔΟΚΙΜΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 

73 

 

 

Σχήμα 6.10. Απεικόνιση της σχέσης των φp με την κλίση των αργιλικών πλακιδίων. Η ακτινική συνιστώσα 
απεικονίζει τη διαφορά από την μικρότερη γωνία που μετρήθηκε (φp - φp,min)  και η γωνιακή συνιστώσα απεικονίζει 
την κλίση των πλακιδίων καθώς μεταβάλλεται ως προς το οριζόντιο επίπεδο διάτμησης. ( αρχική υγρασία δοκιμίων 

w= 0,41-0,45) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξάρτηση της γωνίας μέγιστης διατμητικής 
αντοχής φp, από την κλίση των αργιλικών πλακιδίων ως προς το οριζόντιο επίπεδο 
διάτμησης. Στο Σχήμα 6.10 απεικονίζεται η φp – φp,min, ως η ακτινική συνιστώσα με 
την κλίση των αργιλικών πλακιδίων ως προς το οριζόντιο επίπεδο ως γωνιακή 
συνιστώσα, σε ένα πολικό σύστημα συντεταγμένων. Η φp,min  αντιστοιχεί στην 
αλγεβρικά μικρότερη γωνία μέγιστης διατμητικής αντοχής καθώς μεταβάλλεται η 
κλίση των πλακιδίων. Κατά την σχεδίαση του Σχήματος 6.10, θεωρήθηκε ότι το 
γράφημα είναι συμμετρικό ως προς την αρχή των αξόνων.  

Η καμπύλη που συσχετίζει την κλίση των αργιλικών πλακιδίων με την διαφορά  
φρ– φp,min, μπορεί να προσομοιαστεί με «φύλλα» πάνω στους άξονες του πολικού 
συστήματος συντεταγμένων. Μεγαλύτερα φύλλα εκτείνονται στον κατακόρυφο 
άξονα. Τα μικρότερα φύλλα, που εκτείνονται στην οριζόντια διεύθυνση 
προσομοιάζουν τη μετάβαση μεταξύ δύο τοπικών ελαχίστων τιμών της φp.  

Σύμφωνα με το Σχήμα 6.10, η μορφή και η διάταξη των αργιλικών πλακιδίων στο 
χώρο, επιδρά στην διατμητική αντοχή του καολίνη με μεγαλύτερη αντοχή για 
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φόρτιση κάθετα στον άξονα των πλακιδίων ψ=900.  Βέβαια, αυτό συμπεραίνεται για 
τον συγκεκριμένο καολίνη και τον τρόπο παρασκευής των δοκιμίων του. Οι 
Morgenstern & Tchalenko (1967), απέδειξαν ότι ο προσανατολισμός του αρχικού 
εδαφικού υλικού (προσανατολισμός πλακιδίων στο χώρο) έχει μικρή επιρροή στην 
διατμητική του αντοχή, ακόμη και στις δύο ακραίες καταστάσεις ( προσανατολισμός 
πλακιδίων 0ο και 90ο). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο διαφορετικό είδος αργιλικού 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε κατά την διεξαγωγή των αντίστοιχων πειραμάτων. 
Σημειώνεται ότι ο καολίνης της παρούσας μελέτης χαρακτηρίζεται ως χαμηλής-μέσης 
πλαστιμότητας στο διάγραμμα κατάταξης.  

Ομοίως, o Bishop et al. (1965), μετά από μια σειρά αστράγγιστων και 
στραγγιζόμενων τριαξονικών δοκιμών στην άργιλο του Λονδίνου (London Clay), 
απέδειξε ότι οι διατμητικές παράμετροι φ’ και c’ δεν επηρεάζονται από τον 
προσανατολισμό των πλακιδίων στο χώρο. Ωστόσο, το 1995 o Porovic, εκτέλεσε μία 
σειρά δοκιμών στρεπτικής διάτμησης κοίλων κυλινδρικών δοκιμίων στην ίδια άργιλο, 
και ύστερα από σύγκριση των αποτελεσμάτων του με εκείνα των Hight et al. (1997), 
συμπέρανε ότι υπάρχει ανισοτροπία στη διατμητική αντοχή της αργίλου.  

Σε αντίθεση με τη μέγιστη διατμητική αντοχή, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η 
παραμένουσα μετά την αστοχία διατμητική αντοχή των συνεκτικών εδαφών δεν 
εμφανίζει ανισοτροπία. Η γωνία διατμητικής αντοχής μετά την αστοχία υπολογίζεται 
σύμφωνα με το διάγραμμα διατμητικής αντοχής - οριζόντιας μετατόπισης, για το 
εύρος των παραμορφώσεων όπου ο λόγος της  διατμητική προς την κατακόρυφη τάση 
έχει σταθεροποιηθεί (steady state). Σύμφωνα με τις Αρχές της Εδαφομηχανικής η 
τελική παραμένουσα διατμητική αντοχή μετά την αστοχία είναι ανεξάρτητη από την  
αρχική δομή του δοκιμίου. Ο Skempton (1985) επισημαίνει ότι η τελική 
παραμένουσα διατμητική αντοχή ενός εδαφικού σχηματισμού με ποσοστό αργίλου 
μεγαλύτερο από 50%,  ελέγχεται από την γωνία τριβής των αργιλικών πλακιδίων. 
Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.7, μετά την αστοχία ο λόγος της διατμητικής προς 
την κατακόρυφη τάση τείνει προς μία σταθερή τιμή (steady state) η οποία φαίνεται να 
είναι ανεξάρτητη από την αρχική ανισοτροπία του εδαφικού υλικού.  

Στο Σχήμα 6.11 απεικονίζεται η παραμένουσα γωνία διατμητικής αντοχής μετά την 
αστοχία συναρτήσει την κλίσης των αργιλικών πλακιδίων ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο διάτμησης. Από το Διάγραμμα συμπεραίνεται ότι η παραμένουσα γωνία 
διατμητικής αντοχής του καολίνη ισούται με 150 ± 0,50.  H τιμή αυτή συμπίπτει με 
εκείνη (15ο) που υπολόγισε ο Skempton (1985) για τυπικό καολίνη. Στο Σχήμα 
περιλαμβάνονται δοκίμια με διαφορετικά ποσοστά αρχικής υγρασίας και φαίνεται ότι 
σε αντίθεση με τη μέγιστη διατμητική αντοχή (βλ. Σχήμα 6.9) η αντοχή μετά την 
αστοχία δεν επηρεάζεται ούτε από την αρχική υγρασία ούτε από την κλίση των 
δοκιμίων. 
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παρατηρήθηκε και για την άργιλο του Λονδίνου (London Clay) από τους Burland, 
Longworth & Moore (1977). 

 

Εικόνα 6.5. Δοκίμιο που τμήθηκε σε επίπεδο παράλληλο στην ήδη υπάρχουσα διατμημένη επιφάνεια 

Εν συνεχεία, παρατίθενται συγκεντρωτικά διαγράμματα τ/σ - οριζόντιας 
μετακίνησης, για δοκίμια διαφορετικής περιεχόμενης υγρασίας και αργιλικών 
πλακιδίων διαφορετικού προσανατολισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα Σχήματα 6.14 και 
6.15 αφορούν δοκίμια παράλληλα ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Αντίθετα, τα 
Σχήματα 6.16 και 6.17 αναφέρονται σε δοκίμια με προσανατολισμό πλακιδίων 
κάθετο προς το οριζόντιο επίπεδο.  

Είναι φανερό ότι η μέγιστη διατμητική αντοχή δεν επηρεάζεται από το αρχικό 
ποσοστό υγρασίας. Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα πιο υδαρά δοκίμια, και 
συγκεκριμένα εκείνα με αρχικό ποσοστό υγρασίας w ίσο με 0,46-0,47, παρουσιάζουν 
διαφορετική συμπεριφορά από τα υπόλοιπα (w=0,41-0,43). Στο Σχήμα 6.15 φαίνεται 
ότι το εδαφικό δείγμα με κλίση πλακιδίων 0 μοίρες και περιεχόμενη υγρασία 
w=0,456 εμφανίζει περίπου τη μισή κατακόρυφη μετακίνηση από τα υπόλοιπα 
εδαφικά δείγματα ίδιας κλίσης πλακιδίων με ελάχιστα αυξημένη μέγιστη διατμητική 
αντοχή στο Σχήμα 6.14. Αντίθετα, το εδαφικό δείγμα με κλίση πλακιδίων 90 μοίρες 
και περιεχομένη υγρασίας w=0,47 παρουσιάζει σχεδόν διπλάσια κατακόρυφη 
μετακίνηση από το εδαφικό δείγμα περιεχόμενης υγρασίας w=0,41. Επιπροσθέτως, 
από το Σχήμα 6.16 παρατηρείται ότι το εδαφικό δείγμα με υγρασία w=0,47, 
παρουσιάζει συμπεριφορά «χαλαρού» εδαφικού σχηματισμού, καθώς δεν εμφανίζει 
παραμένουσα διατμητική αντοχή αλλά σταθεροποιείται στην μέγιστη διατμητική 
αντοχή.  Γενικώς, η μεταβολή του όγκου επηρεάζεται αισθητά από την αρχική 
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ότι τα κανονικώς στερεοποιημένα δοκίμια για κατακόρυφη τάση 376kPa εμφανίζουν 
μικρότερο βαθμό ανισοτροπίας σε σχέση με εκείνα που στερεοποιήθηκαν στα 
200kPa. 

 

Σχήμα 6.27. μεταβολή της μέγιστης γωνίας διατμητικής αντοχής  φp  με την κλίση των δοκιμών ως προς το οριζόντιο 
επίπεδο για κατακόρυφη τάση στερεοποίησης ίση με 200 και 376kPa. 
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6.6  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΟΛΙΝΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΗ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη του προσανατολισμού των 
αργιλικών πλακιδίων μετά την δοκιμή της απευθείας διάτμησης. Η εξέταση της 
μορφολογίας της διατμημένης επιφάνειας και της μικροδομής του εδαφικού υλικού 
πραγματοποιήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron 
Microscopy – SEM) JOEL JSM 6380-LV που βρίσκεται εγκατεστημένο στη Σχολή 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. (Εικόνα 6.6) 

 

Εικόνα 6.6. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy – SEM) JOEL JSM 6380-LV της 
Σχολής Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ. 

6.6.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  

Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) είναι ένας τύπος μικροσκοπίου, ο 
οποίος χρησιμοποιεί μια  δέσμη ηλεκτρονίων για την ανάλυση/εξέταση αντικειμένων. 
Η ιδιαίτερα υψηλή μεγεθυντική ικανότητα του ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου 
οφείλεται στην ικανότητα των ηλεκτρονίων να εστιάζουν σε πολύ μικρή επιφάνεια 
(όπως μέγεθος κόκκου), λόγω της κυματικής τους φύσης. Η παραγωγή των 
ηλεκτρονίων γίνεται μέσω σύρματος βολφραμίου σε κενό (σε αντίθετη περίπτωση θα 
οξειδωνόταν από το Ο2 και το σύρμα θα καταστρεφόταν αμέσως). Το SEM 
λειτουργεί σε συνδυασμό με κατάλληλα συστήματα μικροανάλυσης. Όταν η δέσμη 
των ηλεκτρονίων σαρώνει  την επιφάνεια του αντικειμένου (διεισδύοντας στο δείγμα 
σε βάθος περίπου 1μm), ταυτόχρονα σαρώνεται και μια αντίστοιχη επιφάνεια 
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6.6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 

Σύμφωνα με τους Tchalenko και Μorgenstern (1967), μπορεί να θεωρηθεί ότι η δομή 
ενός εδαφικού υλικού έχει δύο συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα, η οποία ονομάζεται 
αρχική δομή (original fabric), οφείλεται τόσο στη χημική του σύσταση όσο και στην 
προφόρτισή τους. Οι κόκκοι ενός αμμώδους υλικού και τα πλακίδια ενός συνεκτικού 
εδάφους θα είναι είτε τυχαία προσανατολισμένα στο χώρο είτε θα παρουσιάζουν 
κάποιον προσανατολισμό στο επίπεδο. Επιπλέον, στην περίπτωση που το εδαφικό 
υλικό έχει υποστεί διάτμηση, μπορεί να εμφανίσει μικροδομή λόγω της διάτμησης 
στο διατμητικό επίπεδο (δεύτερη  συνιστώσα- shear-induced fabric).  

Ο Bishop et al. (1966) απέδειξαν ότι η αστράγγιστη διατμητική αντοχή μιας κανονικά 
στερεοποιημένης αργίλου είναι ανισότροπη. Από πειραματικά δεδομένα για την 
London clay, ο Bishop και οι Webb και Lewin (1965) έδειξαν ότι η διακύμανση της 
πίεσης των πόρων στην αστοχία, μαζί με τον προσανατολισμό των αργιλικών 
πλακιδίων στο χώρο, είναι καθοριστικοί παράγοντες της ανισοτροπίας των 
υπερστεροποιημένων αργίλων.  

Η διατμητική καταπόνηση μεταβάλλει την εσωτερική δομή των αργίλων, στο επίπεδο 
αστοχίας τους. Επιπροσθέτως, όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάτμηση μίας αργίλου τα 
πλακίδια της αποκτούν κοινό προσανατολισμό στο χώρο. O Skempton (1964), 
απέδωσε τη μείωση της διατμητικής αντοχής ορισμένων αργίλων στην ανάπτυξη ενός 
επιπέδου ισχυρά προσανατολισμένων πλακιδίων. Επίσης, ο ίδιος παρατήρησε ότι τα 
διατμημένα αργιλικά εδάφη, πέρα από το κύριο διατμητικό επίπεδο, αποτελούνται και 
από δευτερεύουσες διατμητικές επιφάνειες.  

Επιπλέον, πειραματικά δεδομένα απευθείας διάτμησης για την άργιλο Walton’s 
Wood του αυτοκινητοδρόμου Μ6 στο Staford, Η.Β. , έδειξαν ότι  τα αργιλικά 
πλακίδια της διατμημένης επιφάνειας εμφανίζουν ισχυρό προσανατολισμό ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο. Αντίθετα, παρατηρήθηκε πως μακριά από την ζώνη διάτμησης, 
υπάρχει μικρός  προσανατολισμός (Σχήμα 6.30) (Skempton, Petley, 1967a). 
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Σχήμα 6.30. Δομή του εδαφικού υλικού της περιοχής Walton’s Wood στην διατμημένη επιφάνεια.  
(Πηγή: Skempton, Petley 1967a) 

 

ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 900 ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στην Εικόνα 6.8 παρουσιάζεται το δείγμα καολίνη, σε φωτογραφία από το  
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης του ΕΜΠ. Στην Εικόνα, εύκολα διακρίνεται η 
διατμημένη επιφάνεια, με το γράμμα Ε, και προσδιορίζεται  το πάχος της ίσο με 0,2 - 
0,3 χιλιοστά. Επιπλέον, στο ίδιο δείγμα μελετήθηκε η εσωτερική δομή και ο 
προσανατολισμός των πλακιδίων σε διαφορετικές θέσεις, Ζ1 και Ζ2 καθ’ ύψος του 
δείγματος και εκατέρωθεν της επιφάνειας διάτμησης (Εικόνες 6.9, 6.10 και 6.11). Το 
δοκίμιο μορφώθηκε παράλληλα με την κατακόρυφο δηλαδή κάθετα στο οριζόντιο 
επίπεδο απόθεσης του χυλού αρχικά και της ακόλουθης φόρτισής του υπό συνθήκες 
ανισότροπης στερεοποίησης. 
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Εικόνα 6.10. Στιγμιότυπο Ζ1. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (συντελεστής μεγέθυνσης ×2000), 
για δοκίμιο με αρχικό προσανατολισμό των αργιλικών πλακιδίων σε απόσταση περίπου 0,5 χιλιοστά από την 

επιφάνεια αστοχίας. Δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 90ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 

 

Εικόνα 6.11. Στιγμιότυπο Ζ2. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (συντελεστής μεγέθυνσης ×1100), για 
δοκίμιο με αρχικό προσανατολισμό των αργιλικών πλακιδίων σε απόσταση περίπου 0,5 χιλιοστά από την 

επιφάνεια αστοχίας. Δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 90ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
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ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0Ο ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Για να παρατηρήσουμε σε μικροσκοπική κλίμακα τον καολίνη και να κατανοήσουμε 
τον τρόπο που διαφοροποιείται ο προσανατολισμός των αργιλικών πλακιδίων 
ανάλογα με την κατεύθυνση τους ως προς το οριζόντιο επίπεδο διάτμησης, 
μορφώθηκαν δύο δοκίμια παράλληλα ως προς το οριζόντιο επίπεδο που είναι και το 
επίπεδο διάτμησης και μελετήθηκαν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του ΕΜΠ. Στο 
Σχήμα 6.28 φαίνονται σκίτσα των δύο δοκιμίων, όπως και οι τομές που 
πραγματοποιήθηκαν. Οι Εικόνες 6.12 & 6.13 αναφέρονται στα σημεία Α & Β τα 
οποία βρίσκονται στην επιφάνειας διάτμησης και εκατέρωθέν της, και αφορούν την 
οριζόντια τομή του οριζόντιου δοκιμίου. 

Στην Εικόνα 6.12 φαίνεται η οριζόντια τομή του επιπέδου διάτμησης. Τα 
συσσωματώματα των αργιλικών πλακιδίων, αποκτούν κοινό προσανατολισμό μετά 
την επιβολή οριζόντιου φορτίου. Όμως σε σύγκριση με την Εικόνα 6.9 είναι πολύ 
διαφορετική. Στο οριζόντιο δοκίμιο στην επιφάνεια διάτμησης (Εικόνα 6.12) 
βλέπουμε πολύ λίγες τομές των φύλλων των στρώσεων του κρυστάλλου και κυρίως 
φαίνονται οι επιφάνειες των φύλλων. Αντίθετα στο κατακόρυφο δοκίμιο (Εικόνα 6.9) 
φαίνονται κυρίως τομές των φύλλων των πλακιδίων του κρυστάλλου. Αυτό συνάδει 
με τη θεώρηση ότι είτε κατά τη διάρκεια της απόθεσης του χυλού είτε κατά την 
ανισότροπη στερεοποίηση τα πλακίδια προσανατολίζουν τον άξονά τους προς το 
οριζόντιο επίπεδο. Αποτέλεσμα αυτής της διάταξης είναι το επίπεδο διάτμησης στο 
κατακόρυφο δοκίμιο να τέμνει κάθετα στον άξονά τους τα πλακίδια της αργίλου τα 
οποία σταδιακά τείνουν προς την οριζόντιο χωρίς να τη φτάνουν λόγω της αρχικής 
τους απόκλισης κατά 900. Στο οριζόντιο δοκίμιο τα πλακίδια προσανατολίζονται πιο 
εύκολα στο οριζόντιο επίπεδο λόγω της αρχικής τους διάταξης που τείνει προς αυτό.  

Όπως φαίνεται σε μεγαλύτερη μεγέθυνση (x3000) στην Εικόνα 6.13 υπάρχουν 
περιοχές όπου ο προσανατολισμός παραμένει τυχαίος ακόμη και στην επιφάνεια 
διάτμησης. Σύμφωνα με τους Tchalenko και Μorgenstern (1967), το κατακόρυφο 
φορτίο που ασκείται στο δοκίμιο, περιορίζει την περιστροφή των συσσωματωμάτων. 
Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται καμπυλόγραμμα μοτίβα και «slip-line field» 
επιφάνειες (Σχήμα 6.31) . Όμοια, ο Leroueil (2001) απέδειξε ότι για μεγάλες 
παραμορφώσεις, τα αργιλικά πλακίδια αποδιοργανώνονται και 
αναπροσανατολίζονται παράλληλα προς το οριζόντιο επίπεδο διάτμησης. 
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Εικόνα 6.12. Στιγμιότυπο Α1. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο(συντελεστής μεγέθυνσης ×1100), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εξετάζεται η επιφάνεια αστοχίας. 

 

Εικόνα 6.13. Στιγμιότυπο Α2.  Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (συντελεστής μεγέθυνσης ×3000), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εστίαση στο συσσωμάτωμα της Σχήματος 25. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται φωτογραφίες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, οι οποίες 
απεικονίζουν την δομή του εδαφικού υλικού στην διατμημένη επιφάνεια (Εικόνα 6.15 
και 6.16) για το οριζόντιο δοκίμιο. Και σε αυτή την περίπτωση είναι ευδιάκριτος ένας 
γενικότερος προσανατολισμός των πλακιδίων στον χώρο. Ειδικότερα, στην Εικόνα 
6.16 είναι εμφανής και ο προσανατολισμός των πλακιδίων, όπως και τα 
συσσωματώματα που δημιουργούνται κατά την στερεοποίηση του υλικού. 

Οι Εικόνες 6.17 και 6.18 μακριά από την ζώνη διάτμησης απεικονίζουν μία τελείως 
διαφορετική δομή και επιβεβαιώνουν τη θεώρηση περί απόπροσανατόλιστης δομής 
στην περιοχή μακριά από το επίπεδο διάτμησης. Ο τυχαίος προσανατολισμός των 
πλακιδίων τους τόσο για κατακόρυφα όσο και για οριζόντια δοκίμια μακριά από το 
επίπεδο διάτμησης, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σχολιασμό, έχει 
αιτιολογηθεί και από τους Tchalenko και Μorgenstern (1967) και Skempton, Petley 
(1967a) και φαίνεται στις εικόνες της παρούσας εργασίας. 

 

Εικόνα 6.15.Στιγμιότυπο Γ1. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο(συντελεστής μεγέθυνσης ×1100), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εξετάζεται η επιφάνεια αστοχίας.  
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Εικόνα 6.16. Στιγμιότυπο Γ2. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (συντελεστής μεγέθυνσης ×2000), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εξετάζεται η επιφάνεια αστοχίας. 

 

Εικόνα 6.17. Στιγμιότυπο Δ1. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο(συντελεστής μεγέθυνσης ×1100), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εξετάζεται η περιοχή μακριά από την αστοχία.. 
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Εικόνα 6.18. Στιγμιότυπο Δ2. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο(συντελεστής μεγέθυνσης ×3000), για 
δοκίμιο με κλίση πλακιδίων 0ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Εξετάζεται η περιοχή μακριά από την αστοχία..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
7.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΩΝ 
7.1.1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - CRITICAL STATE 
LINE (CSR) 

Μία από τις πρώτες και ιδιαίτερα πετυχημένες προσπάθειες για την ολοκληρωμένη 
περιγραφή της μηχανικής συμπεριφοράς των εδαφικών σχηματισμών, παρουσιάστηκε 
από το ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Cambridge. H θεωρία τους 
βασίζεται κυρίως σε αποτελέσματα τριαξονικών δοκιμών και ονομάζεται Θεωρία της 
Κρίσιμης Κατάστασης (Roscoe, Schofield, Wroth 1958) 
 
O όρος κρίσιμη αναφέρεται σε μία οριακή κατάσταση κατά την οποία επέρχεται 
πλαστικοποίηση του υλικού.  Η εδαφική μάζα υπόκειται σε διατμητική καταπόνηση 
ενώ τα μεγέθη του δείκτη πόρων e (και κατ’ επέκταση του ν), της αποκλίνουσας 
τάσης q και της μέσης ενεργού τάσης p παραμένουν σταθερά. Τα τρία αυτά μεγέθη 
ορίζουν τον τρισδιάστατο χώρο (p’, q, e). Κατά συνέπεια, η μηχανική συμπεριφορά 
όλων των εδαφών κατά  τη διάρκεια μιας τριαξονικής φόρτισης μπορεί να 
απεικονιστεί με μία καμπύλη γραμμή στον τρισδιάστατο χώρο (p’, q, e). Όμοια, η 
κατάσταση αστοχίας ενός εδαφικού σχηματισμού μπορεί να απεικονισθεί από ένα 
σημείο στον τρισδιάστατο χώρο. 
 
Έχει αποδειχθεί ότι οι καταστάσεις αστοχίας ενός συγκεκριμένου εδαφικού υλικού 
σχηματίζουν στον χώρο p΄:q:e, μία καμπύλη γραμμή. Η γραμμή είναι μοναδική για 
κάθε υλικό και ονομάζεται γραμμή κρίσιμης κατάστασης (Critical State Line) και 
αποτελεί μία περιβάλλουσα αστοχίας του εδαφικού υλικού (Σχήμα 50). Η καμπύλη 
της κρίσιμης κατάστασης είναι ανεξάρτητη από τις διαδρομές των ενεργών τάσεων 
κατά την τριαξονική φόρτιση και από τις συνθήκες που διεξάχθηκαν τα πειράματα 
(συνθήκες ελεύθερης ή εμποδιζόμενης στράγγισης).  
  
Το Σχήμα 7.1 απεικονίζει την Καμπύλη Κρίσιμης Κατάστασης. Στο ίδιο σχήμα 
φαίνονται και οι προβολές της CSL στα επίπεδα p΄:q (v=0) και p΄:ν (q=0).  
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Σχήμα 7.1. Καμπύλη Κρίσιμης Κατάστασης στον τρισδιάστατο χώρο q:p΄:e. 
(Πηγή: Atkinson & Brandsby 1977) 

Από τα Σχήματα 7.2 και 7.3 μπορούμε να εξάγουμε τις εξισώσεις των ευθειών που 
περιγράφουν την Καμπύλη Κρίσιμης Κατάστασης στα επίπεδα q:p΄ και v:logp΄. 
Ειδικότερα, είναι φανερό ότι και στις δύο περιπτώσης η προβολή της CSL μπορεί να 
προσομοιωστεί από μία ευθεία γραμμή. Μάλιστα, στο επίπεδο v:logp΄ η προβολή της 
CSL είναι παράλληλη στην ευθέια της ισότροπης συμπίεσης. Συμπεραίνεται ότι: 

q = M × p΄ 

ν = Γ – λ × lnp΄ 

όπου οι μεταβλητές Μ, Γ και λ είναι χαρακτηριστικές για κάθε υλικό και 
υπολογίζονται από την πειραματική διαδικασία. Συνδιασμοί p΄, q και ν που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο εξισώσεις περιγράφουν μία κατάσταση αστοχίας 
(κρίσιμη κατάσταση).  
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Σχήμα 7.2. Προβολή της CSL στο επίπεδο q:p΄ 
(Πηγή Roscoe, Schofield, and Wroth,, 1958) 

 

 

Σχήμα 7.3. Προβολή της CSL στο επίπεδο ν:p΄ 
(Πηγή Roscoe, Schofield, and Wroth,, 1958) 

 

Μ 

λ 
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7.1.2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Έχουν διεξαχθεί πολλές εργαστηριακές μελέτες προκειμένου να καθοριστεί η 
μηχανική συμπεριφορά των συνεκτικών εδαφών στη φύση. Διάφοροι ερευνητές 
διεξήγαγαν πειραματικές μελέτες με σκοπό την εξακρίβωση της συμπεριφοράς των 
αργίλων σε εφελκυσμό και διάτμηση, υπό αστράγγιστες και στραγγιζόμενες 
συνθήκες.    

Πρώτος ο Rendulic (1937) συσχέτισε τον δείκτη πόρων (και κατ’ επέκταση την 
ογκομετρική μεταβολή) των ισότροπα, κανονικά στερεοποιημένων και κορεσμένων 
αναζυμωμένων αργιλικών εδαφών με την ενεργό τους τάση (και την μεταβολή 
αυτής). Ανέφερε ότι ο νέος δείκτης κενών ενός εδάφους δεν επηρεάζεται από την 
διαδρομή των ενεργών τάσεων και τις συνθήκες διεξαγωγής της δοκιμής 
(αστράγγιστες ή στραγγιζόμενες), αλλά εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από τις τελικά 
επιβαλλόμενες ενεργές τάσεις. Επιπλέον, εκτίμησε ότι τα ανισότροπα 
στερεοποιημένα δοκίμια εμφανίζουν παρόμοια συμπεριφορά με εκείνη των ισότροπα 
στερεοποιημένων. Ο Roscoe et al. (1958) βασιζόμενοι κυρίως σε αποτελέσματα 
πειραματικών δοκιμών απέδειξαν ότι οι καταστάσεις αστοχίας των δοκιμίων ενός 
συγκεκριμένου εδάφους σχηματίζουν στον χώρο p΄:q:e μία καμπύλη γραμμή. Η 
καμπύλη αυτή είναι μοναδική για κάθε υλικό και ονομάζεται Καμπύλη Κρίσιμης 
Κατάστασης (Ενότητα 7.1.1). 

Ο Parry (1960)  διεξήγαγαν τριαξονικές δοκιμής εφελκυσμού και διάτμησης, υπό 
αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες, σε κανονικά στερεοποιημένα και 
υπερστερεοποιημένα δοκίμια των αναζυμωμένων αργίλων : Weald Clay και London 
Clay, με σκοπό τον προσδιορισμό της μηχανικής τους συμπεριφοράς. Παρατήρησε 
ότι  οι ενεργές τάσεις και η ογκομετρική παραμόρφωση των δοκιμίων καθορίζεται 
από το OCR, τις συνθήκες στράγγισης και τον τρόπο φόρτισης (παθητική ή 
ενεργητική αξονική συμπίεση και παθητικός ή ενεργητικός αξονικός εφελκυσμός)2. 
Ειδικότερα, οι αστράγγιστες δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού έδειξαν συγκρίσιμες 
τιμές του λόγου η (=q/p΄) για κάθε βαθμό υπερστερεοποίησης. Παράλληλα, 
τριαξονικές δοκιμές ελεύθερης στράγγισης και αυξανόμενης τάσης (DC1 και DE2) 
έδειξαν παρόμοιες τιμές του λόγου η και γωνίας τριβής φ κατά την αστοχία. Το ίδιο 
ισχύει και για τις τριαξονικές δοκιμές ελεύθερης στράγγισης και μειούμενης τάσης 

                                                 
2Παθητική αξονική συμπίεση: συνεχής αύξηση της κατακόρυφης τάσης και σταθεροποίηση της 
οριζόντιας τάσης. (DC1) 
Ενεργητική αξονική συμπίεσης: η κατακόρυφη τάση διατηρείται σταθερή και η οριζόντια τάση 
μειώνεται με σταθερό ρυθμό. (DC2) 
Ενεργητικός αξονικός εφελκυσμός: συνεχής μείωση της κατακόρυφης τάσης και σταθεροποίηση της 
οριζόντιας τάσης. (DE1) 
Παθητικός αξονικός εφελκυσμός: συνεχής αύξηση της πλευρικής τάσης και σταθεροποίηση της 
κατακόρυφης τάσης. (DE2) 
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(DC2 και DE1). (Σχήμα 7.4). Τέλος, απέδειξε ότι αυξανομένου του βαθμού 
υπερστερεοποίησης αυξάνεται και ο λόγος η κατά την αστοχία. Για τις δοκιμές υπό 
στραγγιζόμενες συνθήκες, η αύξηση του βαθμού υπερστερεοποίησης επιφέρει 
μείωσης στην τιμή της αξονικής παραμόρφωσης κατά την αστοχία. Αντίθετα, για τις 
δοκιμές υπό αστράγγιστες συνθήκες, η τιμή της αξονικής παραμόρφωσης αυξάνει με 
την αύξηση του βαθμού υπερστερεοποίησης.  

 

Σχήμα 7.4. Γωνίες τριβής φ για τις τριαξονικές δοκιμές που εκτέλεσε ο Parry 
(Πηγή: Parry., 1960) 

Στα πλαίσια της ερευνάς τους οι Sinnappoo et al. (1966) πραγματοποιήσαν μία σειρά 
από τριαξονικές δοκιμές σε δοκίμια καολίνη με εμποδιζόμενη και ελεύθερη 
στράγγιση. Στο Σχήμα 7.5 απεικονίζονται οι κανονικοποιημένες διαδρομές τάσεων 
για αστράγγιστες και στραγγιζόμενες τριαξονικές δοκιμές. Το διάγραμμα έχει άξονες 
q/p και p * exp(e/λ), όπου λ είναι η κλίση της γραμμής κανονικής στερεοποίησης. 
Αντίθετα με τα αποτελέσματα των Roscoe και Thurairajah (1964), η επιφάνεια 
ενδοσιμότητας για τις αστράγγιστες δοκιμές των Sinnappoo et al. βρίσκεται δεξιά της 
αντίστοιχης για τις στραγγιζόμενες δοκιμές.  

 

Σχήμα 7.5. Επιφάνεια ενδοσιμότητας για στραγγιζόμενες και αστράγγιστες τριαξονικές δοκιμές σε καολίνη. 
 (Πηγή: Sinnappoo et al., 1966 ) 

Oι Parry & Nadarajah (1973) εκτέλεσαν μία σειρά από τριαξονικές δοκιμές σε 
δείγματα ελαφρώς υπερστεροποιημένου καολίνη (wL =72%, wP = 40%). 
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Ενδελεχέστερα, εκτέλεσαν αστράγγιστες δοκιμές τριαξονικής θλίψης (f) και 
εφελκυσμού (g), σε ανισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια και αστράγγιστες δοκιμές 
διάτμησης σε ισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια καολίνη (h). Παρόλο που οι 
διαδρομές των ενεργών τάσεων των δοκιμίων (f) και (g) είναι συμμετρικές ως προς 
την ευθεία του Κο (Σχήμα 7.6), η προβολή της CSL για τις δύο μορφές αστοχίας έχει 
διαφορετική κλίση. Από το Σχήμα 7.6, γίνεται φανερό ότι ΜcAC < MeAC και ΜcAC < 
ΜcΙΝC. 

 

Σχήμα 7.6. Διαδρομές Ενεργών Τάσεων των αστράγγιστων τριαξονικών δοκιμών που διεξήγαγαν οι Parry et al. σε 
δοκίμια ανισότροπα και ισότροπα στερεοποιημένου καολίνη. (Πηγή: Parry et al., 1973) 

Για να εξακριβωθεί η μηχανική συμπεριφορά των αργιλικών εδαφών, ο Gens (1982) 
εκτέλεσε μία σειρά τριαξονικών δοκιμών υπό στραγγιζόμενες και αστράγγιστες 
συνθήκες. Ενδελεχέστερα, τα δείγματα στερεοποιήθηκαν στην τριαξονική συσκευή 
με την εφαρμογή αξονικών και ακτινικών φορτίσεων. Διεξήχθησαν δοκιμές σε 
ισότροπα και ανισότροπα ( για συνθήκες Ko), κανονικώς στερεοποιημένα ή 
υπερστερεοποιημένα δοκίμια της χαμηλής πλαστιμότητας αργίλου, Lower Cromer 
Till. Από τα αποτελέσματά του συμπέρανε ότι τα ισότροπα και κανονικώς 
στερεοποιημένα (ή/και ελαφρώς υπερστερεοποιημένα) δοκίμια εμφανίζουν 
παρόμοιες γωνίες διατμητικής αντοχής κατά την συμπίεση τους σε αστράγγιστες και 
στραγγιζόμενες συνθήκες. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και για τα 
ανισότροπα κανονικώς στερεοποιημένα (ή/και ελαφρώς υπερστερεοποιημένα) 
εδαφικά δείγματα που υπόκεινται στις αντίστοιχες δοκιμές. Παράλληλα, στο πλαίσιο 
της ερευνάς του, συνέκρινε και συσχέτισε τα αποτελέσματα τριαξονικών δοκιμών 
διάτμησης υπό συνθήκες ελεύθερης στράγγισης, των ισότροπα και ανισότροπα 
στερεοποιημένων δοκιμίων. Με εξαίρεση τα πολύ υπερστερεοποιημένα δοκίμια 

MeAC 

McAC 

McINC 
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(OCR=10), όλες οι στραγγιζόμενες δοκιμές εμφανίζουν γωνία διατμητικής αντοχής 
ίση με 300, τιμή συγκρίσιμη με εκείνη που υπολογίστηκε για τις δοκιμές 
εμποδιζόμενης στράγγισης. Σημειώνεται, ότι και άλλοι ερευνητές ανέφεραν παρόμοια 
αποτελέσματα. Ειδικότερα, πολλοί από αυτούς παρατήρησαν ότι η διαφορά των φ σε 
αστράγγιστες και στραγγιζόμενες συνθήκες, δεν υπερβαίνει τις 20.. Τέλος, επισήμανε 
ότι η θεώρηση μίας κοινής κρίσιμης κατάστασης για τις στραγγιζόμενες και 
αστράγγιστες τριαξονικές δοκιμές διάτμησης είναι βάσιμη και  αποδέκτη  σε 
ικανοποιητικό βαθμό.  

Οι Atkinson et al. (1987), στα πλαίσια της έρευνάς τους, διεξήγαγαν δοκιμές 
τριαξονικής θλίψης και εφελκυσμού σε δοκίμια αναζυμωμένου καολίνη Speswhite  
(LL = 65, PL = 35). Tα δοκίμια στερεοποιήθηκαν ανισότροπα και στη συνέχεια 
υποβλήθηκαν σε αστράγγιστες και στραγγιζόμενες τριαξονικές δοκιμές διάτμησης 
και εφελκυσμού, όπως και σε στραγγιζόμενες δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού όπου 
διατηρούνταν σταθερή η μέση ενεργός τάση p΄ («p΄ constant triaxial tests»). Οι 
ρυθμοί φόρτισης των δοκιμών ήταν τέτοιοι ώστε να πραγματοποιείται πλήρης 
εκτόνωση της πιέσης των πόρων στις στραγγιζόμενες δοκιμές, και να μεταβάλλονται 
ομοιόμορφα σε όλο την εδαφική μάζα στις αστράγγιστες. Στο Σχήμα 7.7 
παρουσιάζονται οι κανονικοποιημένες διαδρομές τάσεων όλων των τριαξονικών 
δοκιμών που διεξήγαγαν οι Atkisnon et al. H μορφή των καμπύλων είναι παρόμοια με 
εκείνη που απέδειξαν οι Parry & Nadarajah (1973). Το Σχήμα 7.8 απεικονίζει τις 
ευθείες κρίσιμης κατάστασης στα επίπεδα q-p’ και ν-lnp’ για διάτμηση και 
εφελκυσμό των ανισότροπα στερεοποιημένων δοκιμίων. Από τα αποτελέσματα των 
τριαξονικών δοκιμών συμπέραναν ότι οι ευθείες της κρίσιμης κατάστασης κατά τη 
διάτμηση και τον εφελκυσμό είναι  συμμετρικές ως προς τον άξονα p΄. Οι 
παράμετροι Μ, Γ λ υπολογίστηκαν βάση του διαγράμματος και ισούνται με 0.85,  
3.14 και 0.19, αντίστοιχα. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι γωνίες του Mohr-Coulomb 
φc’=240

 και φe’=270 για θλίψη και εφελκυσμό, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά 
έρχονται σε αντίθεση με τα πειραματικά αποτελέσματα άλλων ερευνητών, οι οποίοι 
υπολόγισαν ίσες γωνίες τριβής για θλίψη και εφελκυσμό για ισότροπα 
στερεοποιημένα δοκίμια. Για ισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια καολίνη Speswhite 
οι παραπάνω παράμετροι υπολογίστηκαν Mc = 0.95, Me = 0.80, Γc= Γe = 3.16 και 
λc=λe=0.19. Οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε γωνίες τριβής φc’=240 και φe’=270. 
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Σχήμα 7.7. Kανονικοποιημένες διαδρομές τάσεων όλων των τριαξονικών δοκιμών που διεξήγαγαν οι Atkisnon et al. 
(Πηγή: Atkinson et al., 1987) 

 

Σχήμα 7.8. Ευθείες κρίσιμης κατάστασης στα επίπεδα q-p’ και ν-lnp’. Yπολογίστηκαν οι παράμετροι: 

Mc = Me = 0.85, Γc= Γe = 3.14 και λc=λe=0.19 και no=0,43 Νο=3,23, λο = 0,19 και Κο =0,66. 
 (Πηγή: Atkinson et al., 1987) 

 

Compression:  
Drained Triaxiai ○;  
Constant p' □;  
Undrained Triaxial ^ 
Extension: 
Drained Triaxial ●;  
Constant p΄■ ;  
Undrained Triaxial ▲ 
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7.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Το Σχήμα 7.9 παρουσιάζει μια τυπική διάταξη για την εκτέλεση της δοκιμής στη 
συσκευή κυλινδρικής τριαξονικής φόρτισης Bishop-Wesley. 

 

Σχήμα 7.9. Η συσκευή κυλινδρικής τριαξονικής φόρτισης Bishop-Wesley (Γεωργιάννου, 2010) 

Σε ότι αφορά την πειραματική  διάταξη αποτελείται από δύο μεταλλικές βάσεις οι 
οποίες συνδέονται συνήθως μεταξύ τους με μία πλαστική κυλινδρική κυψέλη, 
μεγάλης αντοχής. Στο εσωτερικό της κυψέλης υπάρχει μεταλλική βάση, πάνω στην 
όποια τοποθετείται το δοκίμιο. Στη μεταλλική βάση στήριξης του δοκιμίου, υπάρχουν 
μεταλλικές οπές που χρησιμοποιούνται για την στράγγιση ή τον κορεσμό του 
δοκιμίου αλλά και για την μέτρηση της πίεσης των πόρων. Επιπλέον, στη βάση της 
κυψέλης βρίσκονται τέσσερις αγωγοί που εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες 
(αγωγός εισόδου και εξόδου του υγρού της κυψέλης, αγωγός αποστράγγισης από τον 
πυθμένα, αγωγός για επιβαλλόμενη πίεση νερού και έξοδος για αποστράγγιση από 
την κορυφή). Τέλος, το άνω μέρος της κυψέλης φέρει κεντρικά το έμβολο. Το έμβολο 
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στην κατακόρυφη διεύθυνση, φορτίζοντας έτσι το 
εδαφικό υλικό. 
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Πριν την έναρξη του πειράματος, το δοκίμιο περιβάλλεται με ελαστική μεμβράνη, 
ενώ στη βάση και στην κεφαλή του είναι τοποθετημένοι άκαμπτοι πορώδεις δίσκοι οι 
οποίοι επιτρέπουν τον κορεσμό και την στράγγισή του. Στον άνω πορόλιθο εφαρμόζει 
κάλυμμα, μέσω του οποίου μεταφέρεται η κατακόρυφη φόρτιση στο δοκίμιο. Για να 
είναι η φόρτιση του δοκιμίου κεντρική απαιτείται το δοκίμιο να είναι κατακόρυφο και 
το σχήμα του όσο το δυνατόν πιο κυλινδρικό. Κατά την παρασκευή των δοκιμίων 
συνήθως διατηρείται η αναλογία διαμέτρου : ύψους ίση με 1:2. Στην πράξη όμως, οι 
αναλογίες αυτές μπορεί να διαφέρουν. Ιδιαίτερη σημασία έχει το φορτίο να 
εφαρμόζεται κεντρικά ενώ μεταξύ πορόλιθων και δοκιμίου ασκούνται δυνάμεις 
τριβής.  

Η πίεση του νερού της κυψέλης ρυθμίζεται μέσω ειδικού συστήματος εφαρμογής των 
πιέσεων. Στο κάτω μέρος της βάσης έχουν τοποθετηθεί βαλβίδες με σκοπό την 
απομόνωση του εδαφικού δοκιμίου από το εξωτερικό σύστημα. Συνεπώς, κλείνοντας 
την βαλβίδα της πίεσης των πόρων, δημιουργούνται αστράγγιστες συνθήκες.  

Η συσκευή διαθέτει μηχανισμό για την ελεγχόμενη μετακίνηση της μεταλλικής 
βάσης στην κατακόρυφη διεύθυνση. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να υπολογιστεί μέσω 
εξωτερικού μηκυνσιόμετρου. Όταν το δοκίμιο εφαρμόσει στο ακλόνητο έμβολο και 
αρχίσει να παραμορφώνεται, η επιβαλλόμενη δύναμη υπολογίζεται με τη βοήθεια 
ειδικού αισθητήρα που υπάρχει ενσωματωμένος στο έμβολο. Σε αυτή την περίπτωση 
λέμε ότι η συσκευή λειτουργεί με επιβολή παραμόρφωσης.  

Πέρα από τους εξωτερικές μετρητές, η συσκευή είναι εφοδιασμένη με δύο μετρητές 
αξονικών παραμορφώσεων επί του δοκιμίου, (LVDTs). Με αυτό τον τρόπο, 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τον προσδιορισμό των παραμορφώσεων, 
καθώς αποφεύγονται λάθη που οφείλονται στην ευθυγράμμιση και το βαθμό επαφής 
των άκρων καθώς και στη συμπίεση του υλικού των άκρων, του μετρητή φορτίου και 
γενικά των τμημάτων της συσκευής που παρεμβάλλονται στη γραμμή μέτρησης της 
σχετικής μετακίνησης. Επιπλέον, οι εσωτερικοί μετρητές προσφέρουν τη δυνατότητα 
υπολογισμού της αξονικής παραμόρφωσης του δοκιμίου ακόμη και όταν δεν 
μεταβάλλεται η αξονική τάση με την επιβολή της μετακίνησης, δηλαδή στο στάδιο 
του κορεσμού ή της ισότροπης στερεοποίησης. 

7.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής χρησιμοποιήθηκε βιομηχανικό 
αργιλικό υλικό. Κανονικώς στερεοποιημένα δείγματα παρασκευάστηκαν συμφώνα με 
τη μέθοδος στερεοποίησης χυλού αρχικού ποσοστού υγρασίας 1.5×LL. Τα 
αναζυμωμένα δοκίμια παρασκευάστηκαν σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφηκε 
στο Κεφάλαιο 3. Μόλις ολοκληρωθεί η στερεοποίηση, πραγματοποιείται εξόλκευση 
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του υλικού με την χρήση κατάλληλων εργαλείων. Για την παρασκευή των δοκιμίων 
χρησιμοποιήθηκε υλικό από τέσσερις διαφορετικές μήτρες. 

Το υλικό από το οποίο μορφώνονται τα δοκίμια βρίσκεται σε πλάστιμη κατάσταση, 
επιτρέποντας έτσι την επεξεργασία του σχήματος του. Τα δοκίμια που 
χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές της τριαξονικής φόρτισης έχουν κυλινδρικό σχήμα, 
με λόγο διαμέτρου  προς ύψος ίσο με 1:2. Όλα τα δοκίμια της παρούσας 
διπλωματικής είχαν διάμετρο ίση με 38mm. Τα δοκίμια παρασκευάζονται σε υγρό 
χώρο, ώστε να περιορίζεται η ξήρανσή τους. Επιπλέον, κατά τη μόρφωσή τους πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό πιθανής διατάραξης τους. 

Σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις του δοκιμίου, το δείγμα μετά την εξόλκευση 
του χωρίζεται σε τμήματα. Λαμβάνεται ένα εξ’ αυτών τη φορά και τοποθετείται σε 
ειδική μεταλλική διάταξη. Η διάταξη αυτή, συγκρατεί το δοκίμιο στην άνω και κάτω 
επιφάνειά του, ενώ ταυτόχρονα, επιτρέπει την περιστροφή του. Με κατάλληλο 
εργαλείο αφαιρείται υλικό από την περίμετρο. Μέρος του εδαφικού αυτού υλικού  
λαμβάνεται για την υπολογισμό της περιεχόμενης υγρασίας. Όταν το δοκίμιο 
πλησιάσει τις επιθυμητές διαστάσεις, με ειδική σπάτουλα λειαίνεται περιμετρικά. Στη 
συνέχεια, εφόσον η διάμετρος είναι η απαιτούμενη για το πείραμα, κόβεται το 
δοκίμιο στο αντίστοιχο ύψος. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να 
πραγματοποιείται σε κατάλληλες συνθήκες και σε όσο τον δυνατόν λιγότερο χρόνο, 
ώστε να αποφευχθεί η ξήρανσης του δοκιμίου. Τέλος, προσδιορίζονται οι τελικές 
διαστάσεις του δοκιμίου με ηλεκτρονικό παχύμετρο. 

Το τελικό δοκίμιο τοποθετείται στην ελαστική μεμβράνη, με τη βοήθεια μιας απλής 
διάταξης που κάνει την αδιαπέρατη μεμβράνη να εφάπτεται σε κυλινδρικό μεταλλικό 
δακτύλιο, παρόμοιων διαστάσεων με αυτών του εδαφικού δοκιμίου. Στην Εικόνα 7.1 
απεικονίζεται ολόκληρή η διαδικασία παρασκευής κυλινδρικών δοκιμίων.  
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Στη συνέχεια, σε κάθε δοκιμή υπολογίζεται η παράμετρος Skempton, Β=Δu/Δσ, όπου 
Δu είναι η μεταβολή της πίεσης των πόρων και Δσ η μεταβολή της πίεσης της 
κυψέλης. H μέθοδος αυτή βασίζεται στη μεγάλη διαφορά συμπιεστότητας μεταξύ του 
νερού των πόρων και του εδαφικού σκελετού. Ιδανικά, εφόσον το δοκίμιο είναι 
πλήρως κορεσμένο, με την αύξηση της πίεσης της κυψέλης (cell) αναμένεται ισόποση 
αύξηση της πίεσης των πόρων (back). Εάν το δοκίμιο δεν είναι πλήρως κορεσμένο, η 
αναπτυσσόμενη υπερπίεση πόρων Δu είναι μικρότερη. Επομένως, θεωρητικά το 
δοκίμιο είναι κορεσμένο για Β=1. Στην πράξη, βεβαία, σπάνια παρατηρείται αυτό, 
οπότε  κορεσμένο θεωρείται ένα δοκίμιο για το οποίο η τιμή του Β ξεπερνά το 
0.95.Μετά την επιβολή των επιθυμητών πιέσεων στα κορεσμένα δοκίμια 
υπολογίζεται η ενεργός τάση (σ΄= σ3-u). 

 ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ακολουθεί η στερεοποίηση του εδαφικού δοκιμίου. Στο στάδιο της στερεοποίησης 
επιλέγεται η τιμή της αρχικής μέσης ενεργού τάσης πριν την έναρξη της θλίψης ή του 
εφελκυσμού του δοκιμίου, όπως και η διαδρομή τάσεων με την οποία θα επιτευχθεί 
αυτή η τιμή. Η στερεοποίηση του δοκιμίου μπορεί να γίνει είτε ισότροπα, δηλαδή 
χωρίς την εφαρμογή κατακόρυφου αξονικού φορτίου, είτε ανισότροπα (οι συνθήκες 
ανισότροπης στερεοποίησης προσομοιάζουν καλύτερα της συνθήκες που υπάρχουν 
στη φύση) ή ακόμα με κάποια άλλη μικτή τασική όδευση η οποία επιλέγεται από τον 
μελετητή. Το στάδιο της στερεοποίησης προϋποθέτει την ελεύθερη στράγγιση του 
δοκιμίου (ανοιχτή βαλβίδα στράγγισης). Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής 
καταγράφεται ο όγκος του νερού που αποστραγγίζεται και υπολογίζονται ο νέος 
δείκτης πόρων και ο νέος όγκος του δοκιμίου.  

Στην παρούσα διπλωματική, για λόγους σύγκρισης, σε όλα τα δοκίμια επιλέχθηκε η 
ίδια μέθοδος στερεοποίησης και όμοιοι ρυθμοί φόρτισης. Αρχικά, όλα τα δοκίμια 
στερεοποιούνται ισότροπα, σε ενεργό τάση s΄ 120 kPa. Τα δοκίμια παραμένουν υπό 
σταθερό ενεργό τάση για μία ημέρα. Στη συνέχεια, τα δοκίμια στερεοποιούνται 
ανισότροπα. Σε ότι αφορά την ανισότροπη στερεοποίηση, αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είτε με έλεγχο των επιβαλλόμενων τάσεων, δηλαδή με χάραξη 
συγκεκριμένης τασικής όδευσης, είτε με έλεγχο των παραμορφώσεων. Αρχικά, η s΄ 
διατηρείται σταθερή  στα 120kPa ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται κατακόρυφο φορτίο 
μέχρι την τιμή των 52Ν που αντιστοιχεί σε q= 46,5kPa .  

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της ανισότροπης στερεοποίησης, η 
όδευση συνεχίζει επί ευθείας που περνά απ' την αρχή των αξόνων και η κλίση της 
αντιστοιχεί στην τιμή του λόγου Κ, που υπολογίστηκε στο υποκεφάλαιο 4.3.5.1 μέχρι 
την επιθυμητή μέση ενεργό τάση. Η σχέση που συνδέει τον λόγο Κ με την κλίση της 
διαδρομής των τάσεων στο επίπεδο t:s΄είναι: 
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Την στερεοποίηση  ακολουθεί το στάδιο της διάτμησης. Στα πλαίσια της παρούσας 
εργασίας εκτελέστηκαν δοκιμές ελεύθερης στράγγισης. Επιπρόσθετα, σε όλες τις 
δοκιμές η μέση ενεργός τάση p΄ διατηρήθηκε σταθερή. Οι δοκιμές εκτελέστηκαν με 
αργό ρυθμό αξονικής παραμόρφωσης -0,3%/ώρα, ώστε η στράγγιση του δοκιμίου να 
γίνεται χωρίς την ανάπτυξη υπερπιέσεων του νερού των πόρων.  

Κατά το στάδιο του εφελκυσμού, το κατακόρυφο φορτίο αρχίζει να μειώνεται μέχρι 
την αστοχία. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής, η πίεση της κυψέλης διατηρείται 
σταθερή, η βάση μετακινείται προς τα κάτω με την βοήθεια ειδικής εξωτερικής 
αντλίας (CRSP). Το δοκίμιο αρχίζει να εφελκύεται και να παραμορφώνεται μέχρι την 
αστοχία.  Αυτή θεωρούμε ότι ορίζεται κατά σύμβαση ως η κατάσταση στην οποία 
παρατηρείται η ελάχιστη (αλγεβρικά) τιμή της αποκλίνουσας τάσης. Η δοκιμή 
συνήθως ολοκληρώνεται όταν η αξονική παραμόρφωση φτάσει το 15% και αφού 
δημιουργηθεί το ορατό επίπεδο αστοχίας. Τότε, η βάση ακινητοποιείται, η βαλβίδα 
στράγγισης κλείνει και το νερό της κυψέλης αδειάζει αφού μηδενισθούν οι πιέσεις 
στο εσωτερικό της. Τέλος, το δοκίμιο αφαιρείται από την βάση της κυψέλης και 
τοποθετείται άμεσα σε υποδοχέα γνωστής μάζας για το προσδιορισμό της τελικής 
υγρασίας του, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι πορόλιθοι, η κεφαλή και η μεμβράνη. 

Επιπρόσθετα, εκτελέστηκαν μερικές δοκιμές τριαξονικής θλίψης μέχρι την αστοχία 
του δοκιμίου.. Σε όλη τη διαδικασία η πίεση της κυψέλης διατηρείται σταθερή και η 
βάση της συσκευής κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα φόρτισης 
(0,2mm/min). 

Αυτή η αστοχία θεωρούμε ότι ορίζεται κατά σύμβαση ως η κατάσταση στην οποία 
παρατηρείται η μέγιστη τιμή της αποκλίνουσας τάσης, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις η διάρρηξη του δοκιμίου παρατηρείται αργότερα. Η δοκιμή συνήθως 
ολοκληρώνεται όταν η αξονική παραμόρφωση φτάσει το 15% και αφού δημιουργηθεί 
ορατό επίπεδο αστοχίας.  

Στο στάδιο της διάτμησης καταγράφονται ηλεκτρονικά οι τιμές των μετρητών, το 
αξονικό φορτίο, η πίεση της κυψέλης, η πίεση του νερού των πόρων, η αξονική 
μετακίνηση του δοκιμίου, και η  μεταβολή του όγκου του. Συνεπώς, δύναται να 
υπολογιστεί η αποκλίνουσα τάσης q, η μέση ενεργός τάση p΄,  η αξονική 
παραμόρφωση εα, ο δείκτης πόρων e και η πίεση πόρων u. 
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7.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και σχολιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα 
των τριαξονικών δοκιμών. Στο σύνολο, εκτελέστηκαν πέντε δοκιμές τριαξονικού 
εφελκυσμού και τέσσερις δοκιμές τριαξονικής θλίψης. Τα βασικά διαγράμματα κάθε 
δοκιμής είναι τα διαγράμματα αποκλίνουσας προς μέση ενεργό τάση και της 
αξονικής παραμόρφωσης καθώς και της αξονικής προς ογκομετρική παραμόρφωση.  

Επιπλέον, διεξήχθητε μία δοκιμή προσδιορισμού του συντελεστή ουδέτερων 
ωθήσεων Κ0 του καολίνη, όπως και ο βαθμός εξάρτησής του από τη διαδρομή των 
τάσεων και το OCR.  

7.5.1 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Κ0 

Ένα αργιλικό δοκίμιο φορτίζεται κάτω από συνθήκες ανισότροπης στερεοποίησης  με 
μεταβαλλόμενο λόγο κύριων τάσεων σ3’/σ1’  στην τριαξονική συσκευή, με 
ταυτόχρονο περιορισμό, στο ελάχιστο,  των πλευρικών παραμορφώσεων. Από τα 
αποτελέσματα μπορεί να εξαχθεί η τιμή του συντελεστή ουδετέρων ωθήσεων K0 = 
σ3’/σ1’  για την οποία αυξάνεται η διατμητική και ενεργός τάση του δοκιμίου που 
αντιστοιχεί σε μηδενικές παραμορφώσεις.. Για την μέτρηση των παραμορφώσεων 
χρησιμοποιήθηκαν τοπικοί μετρητές επί του δοκιμίου (LVDTs) τόσο για την μέτρηση 
της αξονικής όσο και για τον έλεγχο της πλευρικής παραμόρφωσης. 

 Στο Σχήμα 7.10 παρουσιάζεται η διαδρομή τάσεων κατά τη διάρκεια προσδιορισμού 
του Κ0.  Το εδαφικό υλικό αρχικά στερεοποιήθηκε ισότροπα μέχρι ενεργό τάση ίση με 
90kΡa. Στη συνέχεια, οι τάσεις αυξήθηκαν διατηρώντας σταθερή την p΄, μέχρι το 
υλικό να αναπτύξει λόγο κύριων τάσεων σ3’/σ1’ ίσο με 0,685 (±0,01), ο οποίος είχε 
προσδιορισθεί σε προηγούμενες διπλωματικές ως ο συντελεστής ουδετέρων ωθήσεων 
Κ0 σε ανάλογα δοκίμια (Κουρέλης, 2016 και Μυλωνάς, 2018) (σημείο Α). Στη 
συνέχεια το δοκίμιο ακολούθησε ανισότροπη στερεοποίηση με επαναπροσδιορισμό 
του λόγου κυρίων τάσεων σ3΄/σ1΄=Κ0 έτσι ώστε να διασφαλίζεται μηδενική πλευρική 
παραμόρφωση του δοκιμίου κατά τη φόρτισή του (σημείο Β). Μετά την ολοκλήρωση 
της στερεοποίησης, το δοκίμιο αποφορτίστηκε (σημείο Γ) και επαναφορτίστηκε 
(σημείο Δ) διατηρώντας μηδενική πλευρική παραμόρφωση. Σκοπός ήταν να 
μελετηθεί πώς επιδρά ο βαθμός στερεοποίησης (OCR) στην τιμή του συντελεστή 
ουδέτερων ωθήσεων Κ0 κατά την αποφόρτιση καθώς και να προσδιοριστεί η τιμή του 
Κ0 κατά την επαναφόρτιση. Στις προηγούμενες διπλωματικές εργασίες ο 
προσδιορισμός του Κ0 έγινε μόνο στο στάδιο της φόρτισης. 
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Όπου m είναι ο αντίστροφος αριθμός της κλίσης του κλάδου αποφόρτισης στο 
επίπεδο η:ln(p΄/pNC΄) και η=q/p’. Ο Wroth συσχέτισε επίσης το δείκτη m με τον 
δείκτη πλασιμότητας PI του εδάφους. Η προηγούμενη εξίσωση μπορεί να 
μετασχηματιστεί ως εξής: 

 
 

Η ισχύς των προηγούμενων σχέσεων επιβεβαιώθηκε και από τον Carrion (2016). Και 
άλλοι μελετητές εκτίμησαν την τιμή του Κ0 κατά το στάδιο της φόρτισης, της 
αποφόρτισης και της επαναφόρτισης (Πίνακας  7). 
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Πίνακας 7. Εμπειρικές εξισώσεις προσδιορισμού του συντελεστή Κο.  

( Πηγή: L. Strokova, 2013) 

 

Στον πίνακα 8 έχουν υπολογιστεί οι τιμές του συντελεστή Κ0 για το στάδιο της 
φόρτισης, σύμφωνα με τις προηγούμενες εμπειρικές σχέσεις. 

Πίνακας 8. Συντελεστή Κο για το στάδιο της φόρτισης. Οι τιμές προκύπτουν από τις εμπειρικές σχέσεις του πίνακα 7. 

` 

Προιστορία 
φόρτισης

Εξίσωσεις προσδιορισμού Κο Τιμή Κο
Συγκρισή με 

πειραματική τιμή 

Στάδιο Φόρτισης 
OCR≤1

Jaky (1944) 0,65 0,65<0,69
Brooker and Ireland (1965) 0,60 0,6<0,69

Alpan (1967) 0,53 0,53<0,65
Mayne and Kulhawy (1982) 0,66 0,66<0,69

Bolton (1991a,b) 0,88 0,88>0,69
Simpson(1981, 1992) 0,69 0,69=0,69
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Σχήμα 7.18. Διάγραμμα Κο με OCR. Σύγκριση εμπειρικών σχέσεων με τα πειραματικά αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης δοκιμής. 

 
7.5.2 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΜΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΟΛΙΝΗ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τεσσάρων δοκιμών τριαξονικού 
εφελκυσμού. Τα δοκίμια στερεοποιήθηκαν ανισότροπα στην τριαξονική συσκευή και 
έπειτα εφελκύστηκαν υπό συνθήκες ελεύθερης. O εφελκυσμός των δοκιμίων 
επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικής διάταξης που συνδέεται μηχανικά με την κεφαλή 
εφαρμογής κατακόρυφου φορτίου στο δοκίμιο πριν την έναρξη του πειράματος. Τα 
δεδομένα αυτών των δοκιμών συνοψίζονται στον Πίνακα 9. 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά τριαξονικών δοκιμών εφελκυσμού καολίνη, υπό συνθήκες  ελεύθερης στράγγισης 

 

Τα δοκίμια K1, K2, Κ3 και Κ7 στερεοποιήθηκαν αρχικά ισότροπα, σε μέση ενεργό 
τάση s΄ 120 kPa. Τα δοκίμια παραμένουν αρχικά υπό σταθερή ενεργό τάση για ένα 

(Kpa) (Kpa) (‐) (%) (‐)

K1 152,45 ‐154,31 ‐1,01 ~10,5 1,004

K2 244,79 ‐181,12 ‐0,74 ~11,6 0,940

K3 307,15 ‐221,63 ‐0,72 ~11,7 1,033

Κ7 287,52 ‐213,57 ‐0,74 ~11,5 0,968

Έιδος 

Δοκιμής
Όνομα p' eq min q/p' max ε, axial

ΑC ‐ 

Drained
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Στην Εικόνα 7.2 απεικονίζονται τα δοκίμια καολίνη μετά από αστοχία σε τριαξονικό 
εφελκυσμό. 

 

Εικόνα. 7.2 Δοκίμια καολίνη μετά από αστοχία σε τριαξονικό εφελκυσμό. 

7.5.3 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 
ΚΑΟΛΙΝΗ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις δοκιμές τριαξονικής 
θλίψης υπό συνθήκες ελεύθερης στράγγισης που εκτελέστηκαν σε δοκίμια καολίνη. 
Τα δεδομένα αυτών των δοκιμών συνοψίζονται στον Πίνακα 10. Για κάθε δοκιμή 
δίνονται οι τιμές των χαρακτηριστικών παραμέτρων στο στάδιο της  φόρτισης. Όλα 
τα δοκίμια καολίνη στερεοποιήθηκαν ανισότροπα σε αρχικές ενεργές τάσεις pi΄=200, 
300 και 400 kPa και αφέθηκαν σε ηρεμία για 1 ημέρα. 

Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά τριαξονικών δοκιμών θλίψης  καολίνη, υπό συνθήκες  ελεύθερης στράγγισης 

 

p' q q/p' axial, peak e

(Kpa) (Kpa) (‐) (%) (‐)

200 147,8 0,73 ~10‐11 1,130

300 210,2 0,69 ~5 0,966

400 297,7 0,73 ~5 0,880

ΔΙΑΤΜΗΣΗ
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Τα δοκίμια K4, K5 και Κ6 στερεοποιήθηκαν αρχικά ισότροπα, σε ενεργό τάση s΄ 
120kPa, και στη συνέχεια μετά από περίοδο ηρεμίας διάρκειας 24 ωρών υπό σταθερή 
μέση ενεργό τάση. Τα δοκίμια στερεοποιήθηκαν ανισότροπα σε μέσες ενεργές τάσεις 
200, 300 και 400 kΡa αντίστοιχα. Στο Σχήμα 7.23 παρουσιάζονται οι διαδρομές των 
τάσεων των τριών δοκιμίων στο επίπεδο q:p΄ και στο Σχήμα 7.24 στο επίπεδο t:s΄. 
Από τo Σχήμα 7.24, υπολογίζεται η γωνία κρίσιμης κατάστασης για τα κανονικώς 
στερεοποιημένα δοκίμια, φc = 18,770. Η τιμή αυτή είναι συγκρίσιμη με εκείνη που 
προσδιορίστηκε στα πλαίσια προηγούμενων διπλωματικών. Οι αντίστοιχες τιμές του  
Κουρέλη (2016)  και του Μυλωνά (2018) είναι φc = 20,520  και 19,90 , για ανισότροπα 
στερεοποιημένα δοκίμια υπό αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης.  

 

Σχήμα 7.23.  Τριαξονικές δοκιμές θλίψης καολίνη υπό συνθήκες ελεύθερης στράγγισης για διάφορες αρχικές ενεργές 
τάσεις. Διαδρομές τάσεων στο επίπεδο q-p’. 

M 
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Σε όλα τα δοκίμια, κατά την αστοχία τους, σχηματίστηκαν ευδιάκριτα επίπεδα 
αστοχίας. Το πάχος των επιπέδων αστοχίας ήταν μικρό και τα δοκίμια δεν εμφάνισαν 
ιδιαίτερο φούσκωμα. Η κλίση του επιπέδου αστοχίας υπολογίστηκε περίπου στις 470 
για το δοκίμιο που στερεοποιήθηκε σε μέση ενεργό τάση ίση με 200 KPa και στις 510 
για τα υπόλοιπα δοκίμια. Η τιμή αυτή έρχεται σε συμφωνία με την τιμή που 
προβλέπεται από το κριτήριο αστοχίας Coulοmb :  

ΘCoulomb = 450 + φ/2 = 54,30 

Στην Εικόνα 7.3 απεικονίζεται ενδεικτικά ένα δοκίμιο καολίνη μετά από αστοχία σε 
τριαξονική θλίψη υπό σταθερή ενεργό τάση p΄. 

 

Εικόνα 7.3. Δοκίμιο καολίνη μετά από αστοχία σε τριαξονική θλίψη. 

7.5.4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 
ΣΕ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΟΛΙΝΗ 
ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Διπλωματικής Εργασίας μελετήθηκε η εσωτερική 
ανισοτροπία του αργιλικού υλικού καολίνη. Με σκοπό τον προσδιορισμό της 
επιρροής της δομής στην μηχανική απόκριση του καολίνη, εκτελέστηκαν δύο 
μονοτονικές τριαξονικές δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού σε ανισότροπα κανονικώς 
στερεοποιημένα δοκίμια καολίνη. Οι δοκιμές αναφέρονται σε δύο δοκίμια που 
κόπηκαν κάθετα προς την διεύθυνση της κύριας τάσης στερεοποίησης σν΄ (Κ90,c και 
Κ90,e) και συγκρίνονται με δύο από τα δοκίμια που κόπηκαν παράλληλα προς την 
κατακόρυφο για την ίδια μέση ενεργό τάση στερεοποίησης (Κ2 και Κ5). 
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Σχήμα 7.28. Διαδρομές των τάσεων των δοκιμίων Κ90,c και Κ90,e  στο επίπεδο q:p΄.  

 

Σχήμα 7.29. Διαδρομές των τάσεων των δοκιμίων Κ90,c και Κ90,e  στο επίπεδο t:s΄. 

Στα γραφήματα του Σχήματος 7.30 φαίνεται ότι τα δοκίμια Κ5 και Κ90,c εμφανίζουν 
τη μέγιστη τιμή του λόγου η=q/p΄ για την ίδια αξονική παραμόρφωση, περίπου 5%. 
Τα δύο δοκίμια εμφανίζουν διαφορετικές μέγιστες τιμές του λόγου η και κατ’ 
επέκταση μέγιστης αποκλίνουσας τάσης q. Το δοκίμιο Κ5 εμφανίζει μέγιστη τιμή η = 
0,7 , ενώ το Κ90,c  ίση με 0,82. Η διαφοροποίηση αυτή πιθανότατα οφείλεται στην 
επιρροή της μικροδομής των δοκιμίων και σχετίζεται με την απόκλιση που 
παρατηρείται στις μέγιστες διατμητικές αντοχές τους.  
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Τα δύο δοκίμια Κ90,e και Κ2 που εξετάστηκαν σε τριαξονικό εφελκυσμό κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες φόρτισης εμφανίζουν παρόμοια διαφορά στην μέγιστη τιμή του λόγου 
η. Η κλίση και των δύο καμπύλων είναι μεγάλη αρχικά (για παραμορφώσεις 1-2%) 
και στη συνέχεια μειώνεται καθώς το δοκίμιο πλησιάζει στην κρίσιμη κατάσταση. 
Στο δοκίμιο Κ90,e ενώ παρατηρείται τάση για σταθεροποίηση του λόγου η, φαίνεται 
ότι η θραύση του κατά την αστοχία την αποτρέπει και εμφανίζει ψαθυρή 
συμπεριφορά. Επιπλέον, το δοκίμιο Κ90,e εμφανίζει μέγιστη τιμή του η για αξονική 
παραμόρφωση περί το -5,5%, ενώ το δοκίμιο Κ2 περί το -11,5%. Στις μικρότερες 
παραμορφώσεις πριν την μέγιστη διατμητική αντοχή τα δοκίμια που κόπηκαν κάθετα 
προς την κατακόρυφο εμφανίζουν μεγαλύτερη δυστμησία σε σχέση με τα δοκίμια 
που κόπηκαν παράλληλα προς την κατακόρυφο και για τις δύο συνθήκες φόρτισης με 
εντονότερες διαφορές στον εφελκυσμό. 

Στο Σχήμα 7.31 φαίνονται οι αντίστοιχες ογκομετρικές και αξονικές παραμορφώσεις. 
Το δοκίμιο Κ5, που κόπηκε παράλληλα προς την κατακόρυφο εμφανίζει και 
μικρότερη ογκομετρική παραμόρφωση μέχρι την αστοχία σε σχέση με το Κ90,e. Τα 
δοκίμια Κ2 και Κ90,c εμφανίζουν παρόμοιες ογκομετρικές παραμορφώσεις μέχρι την 
αστοχία. 

7.5.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ 
ΔΟΚΙΜΩΝ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν από τη διεξαγωγή δοκιμών τριαξονικής θλίψης  και εφελκυσμού σε 
δοκίμια καολίνη υπό συνθήκες ελεύθερης στράγγισης. Αρχικά, υπολογίζονται οι 
παράμετροι της κρίσιμης κατάσταση για θλίψη και εφελκυσμό. Στη συνέχεια, 
συγκρίνονται οι δύο καταστάσεις αστοχίας. Τέλος, γίνεται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν στις Ενότητες 7.5.2 και 7.5.3 της 
συγκεκριμένης Διπλωματικής, με αποτελέσματα προηγούμενων Διπλωματικών 
Εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνεται η μηχανική συμπεριφορά των ανισότροπα 
στερεοποιημένων δοκιμίων σε εφελκυσμό και θλίψη υπό συνθήκες ελεύθερης 
στράγγισης, με τη μηχανική συμπεριφορά ισότροπα και ανισότροπα 
στερεοποιημένων δοκιμίων καολίνη, σε τριαξονικό εφελκυσμό και θλίψη υπό 
αστράγγιστες συνθήκες όπως εξετάστηκε από τους Κουρέλης, 2016 και Μυλωνάς, 
2018. 

7.5.5.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CSL 

Στο Σχήμα 7.32 παρατίθεται το διάγραμμα q:p' που αναφέρεται στις τριαξονικές 
δοκιμές θλίψης και εφελκυσμού των ανισότροπα στερεοποιημένων δοκιμίων Κ1 έως 
Κ7 που παρουσιάσθηκαν στις Ενότητες 7.5.2 και 7.5.3. Πρόκειται για ζεύγη δοκιμών, 
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τα οποία στερεοποιήθηκαν ανισότροπα υπό συνθήκες Κο =0,685 στις ίδιες τιμές της 
μέσης ενεργού τάσης, π.χ. p'=200, 300 και 400 kPa, αντίστοιχα.  

Στο Σχήμα 7.33 απεικονίζεται μία σύνοψη των τριαξονικών δοκιμών εφελκυσμού 
που έχουν πραγματοποιηθεί από το έτος 2016 έως 2019. Οι δοκιμές ελεύθερης 
στράγγισης οριοθετούν μία μοναδική γραμμή με εξαίρεση την δοκιμή στα 200kPa 
όπου το δοκίμιο είναι οριακά κανονικώς στερεοποιημένο. Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών εμποδιζόμενης στράγγισης των προηγούμενων εργασιών εμφανίζουν μεγάλη 
διασπορά τόσο μετά από ισότροπη όσο και μετά από ανισότροπη στερεοποίηση. 

Στο Σχήμα 7.34 παρουσιάζονται τα σημεία αστοχίας όλων των δοκιμών θλίψης και 
εφελκυσμού υπό ελεύθερη στράγγιση σε ανισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια (2019) 
στο επίπεδο ν:lnp΄. Σκοπός του διαγράμματος είναι ο προσδιορισμός της προβολής 
της CSL στο συγκεκριμένο επίπεδο, όπου ν=1+e και p΄, η μέση ενεργός τάση κατά 
την αστοχία. Η κλίση λ, της προβολής της CSL στο επίπεδο ν:lnp΄ ισούται με 0,13 
και η τιμή της σταθεράς Γ είναι ίση με 2,7. O Μυλωνάς (2018) και ο Κουρέλης 
(2016) διεξήγαγαν δοκιμές τριαξονικής θλίψης σε ανισότροπα στερεοποιημένα 
δοκίμια υπό αστράγγιστες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Κουρέλη, η κλίση λ, της 
προβολής της CSL στο επίπεδο ν:lnp΄ ισούται με 0,10. Αντίστοιχα, η τιμή της 
σταθεράς Γ, προσδιορίστηκε ίση με 2,9.  

 

Σχήμα 7.32. Διάγραμμα διαδρομών τάσεων στο επίπεδο q:p' για τα κανονικώς και ανισότροπα  Κ1,2,3,4,5,6, και 7. 
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στην τριαξονική συσκευή και η ανισότροπη στερεοποίηση έγινε σε διάφορους λόγους 
Κ. 

 

Σχήμα 7.36.  Διάγραμμα λόγου η=q/p’  – αξονικής παραμόρφωσης για όλα τα κανονικώς στερεοποιημένα δοκίμια 
(ισότροπα και ανισότροπα) που φορτίζονται υπό αστράγγιστες συνθήκες. 

Από τον Πίνακα 10 συμπεραίνεται ότι η μέγιστη τιμή του λόγου η κατά την 
διάτμηση, βρίσκεται στα όρια που προσδιορίστηκαν από τον Μυλωνά (2018). 
Επιπρόσθετα, τα τρία εδαφικά δείγματα εμφανίζουν την μέγιστη τιμή του η για 
αξονική παραμόρφωση περί το 6% και 9%. Οι τιμές αυτές είναι συγκρίσιμες με 
εκείνες που προσδιορίστηκαν για τα κανονικώς στερεοποιημένα δοκίμια υπό 
αστράγγιστες συνθήκες (Σχήμα 7.36). Συνεπώς, η μέγιστη τιμή του λόγου η, κατά τη 
διάτμηση δεν επηρεάζεται ούτε από τον τρόπο στερεοποίησης ούτε από τις συνθήκες 
στράγγισης.  Από τον Πίνακα 9 συμπεραίνεται ότι και οι (απόλυτες) τιμές του 
μέγιστου λόγου η των δοκιμίων Κ1, Κ2, Κ3 και K7 βρίσκονται στα ίδια πλαίσια.  
Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο κατά τον τριαξονικό εφελκυσμό υπό αστράγγιστες 
συνθήκες. Στο Σχήμα 7.37 απεικονίζεται η αποκλίνουσα τάση όλων των δοκιμών 
τριαξονικού εφελκυσμού συναρτήσει της αξονικής παραμόρφωσης. Η τιμή του λόγου 
η=q/p΄ συναρτήσει της αξονικής παραμόρφωσης για τις ίδιες δοκιμές φαίνεται στο 
Σχήμα 7.38. 
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συμπεριφέρεται σαν ελαφρά υπερστερεοποιημένο με η=-1,01. H μέγιστη τιμή του 
λόγου η εμφανίζεται για αξονική παραμόρφωση περί τα 11 με 12% και με εξαίρεση 
τα δοκίμια TIC-8 και Κaol3, φαίνεται να συγκλίνει σε μία κοινή τιμή. 

7.5.5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ & 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 

Ο προσδιορισμός της διατμητικής αντοχής υλοποιήθηκε είτε μέσω της τριαξονικής 
δοκιμής, είτε με την δοκιμή απευθείας διάτμησης. Όπως αναφέρθηκε και στην 
Ενότητα 7.5.4, οι τιμές αυτές διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό ανάλογα με την 
διεξαχθείσα δοκιμή.  Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι μέγιστες γωνίες διατμητικής 
αντοχής για κάθε δοκιμή.  

Πίνακας 11. Τιμές μέγιστης διατμητικής αντοχής τριαξονικών δοκιμών και δοκιμών απευθείας διάτμησης. 

Τριαξονικές 
δοκιμές 
ελεύθερης 
στράγγισης 

    t s t/s φ. 

Εφελκυσμός 
Κ1 -77,15 178,17 -0,433 25,66 

Κ2 -90,56 274,98 -0,329 19,23 

Κ3 -110,82 344,09 -0,322 18,79 
 Κ7 -106,78 323,12 -0,33 19,29 

Διάτμηση 
Κ4 73,90 224,94 0,329 19,18 

Κ5 105,12 335,64 0,313 18,25 

Κ6 148,86 459,89 0,324 18,89 
Εφελκυσμός K90,e -95,87 270,23 -0,355 20,78 
Διάτμηση K90,c 123,73 341,58 0,362 21,24 

Δοκιμές 
απευθείας 
διάτμησης 

Οριζόντιο δοκίμιο 
σ΄=376 kPa 0,335 18,5 

Κατακόρυφο Δοκίμιο 
σ΄=376 kPa 0,385 21 

Οριζόντιο Δοκίμιο 
σ΄=200 kPa   0,37 20,3 

Κατακόρυφο Δοκίμιο 
σ΄=200 kPa   0,449 24,1 

Οι γωνίες διατμητικής αντοχής που προσδιορίστηκαν από την δοκιμή απευθείας 
διάτμησης (Ενότητα 6.5) είναι συγκρίσιμες με εκείνες που προσδιορίστηκαν στην 
τριαξονική δοκιμή. Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι η σχετική διαφορά των γωνιών 
μέγιστης διατμητικής αντοχής για τις δύο ακραίες καταστάσεις της απευθείας 
διάτμησης (κατακόρυφο δοκίμιο - 900 και οριζόντιο δοκίμιο - 00) είναι πρακτικά ίδια 
με την αντίστοιχη που προκύπτει από τις τριαξονικές δοκιμές. Ειδικότερα, η διαφορά 
των μέγιστων διατμητικών αντοχών των δύο ακραίων καταστάσεων ισούται με 2,50.  

Στο Σχήμα 7.39 απεικονίζονται οι διάφορες φορτίσεις που περιγράφονται στον 
Πίνακα 11. 
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σεων που συγκρίννονται στην παροούσα Ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας οδήγησε στα 
επόμενα συμπεράσματα: 

 Ο καολίνης που χρησιμοποιήθηκε στα  πλαίσια της παρούσας διπλωματικής 
εργασίας αποτελεί έδαφος μέσης πλαστιμότητας, σύμφωνα με τον πίνακα 
κατάταξης Βurmister, με όριο υδαρότητας wL = 49% και δείκτη 
πλαστιμότητας ΡΙ = 16%.  

 Με βάση τα προσδιορισθέντα όρια Atterberg, έπεται ότι ο καολίνης βρίσκεται 
στην περιοχή κάτω από την γραμμή Α (ML-OL) στο χάρτη Casagrande. 
Ανήκει δηλαδή στην περιοχή των χαμηλής πλαστικότητας ιλύων. 

 Το συγκεκριμένο εδαφικό υλικό δεν εμφανίζει συμπεριφορά τυπικής 
αναζυμωμένης αργίλου, κατά την μονοδιάστατη στερεοποίηση του. Σε 
αντίθεση με την τυπική συμπεριφορά των αργίλων, που βρίσκονται πάνω από 
την γραμμή Α, σύμφωνα με την οποία οι καμπύλες φόρτισης του ίδιου 
εδαφικού υλικού για διαφορετικά αρχικά ποσοστά υγρασίας τείνουν να 
ταυτιστούν για κατακόρυφες τάσεις μεγαλύτερες των 100kPa. Παρατηρείται 
μια παράλληλη μετάθεση των καμπύλων στερεοποίησης για διαφορετικά 
αρχικά ποσοστά υγρασίας, η οποία παραπέμπει περισσότερο σε συμπεριφορά 
κοκκώδων εδαφών. 

 Οι καμπύλες στερεοποίησης κανονικοποιούνται ως προς τον δείκτη Ιν, όμως η 
κανονικοποιημένη καμπύλη του καολίνη παρουσιάζει διαφορετική μορφή από 
εκείνη που πρότεινε ο Burland για αναζυμωμένες αργίλους και  η οποία 
στρέφει τα κοίλα προς τα άνω, σε αντίθεση με την καμπύλη του καολίνη που 
στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω. Η χαρακτηριστική αυτή συμπεριφορά του 
καολίνη, μπορεί να αποδοθεί στο ότι αν και είναι αργιλικό εδαφικό υλικό 
βρίσκεται στην περιοχή των χαμηλής πλαστιμότητας ιλύων του χάρτη 
Casagrande και πιθανότατα η εσωτερική δομή του (διάταξη των κόκκων) να 
χαρακτηρίζεται από συσσωματώματα πλακιδίων που προσομοιώνουν 
κοκκώδη υλικά. 

 Η ανισοτροπία του καολίνη εξετάστηκε μέσω δοκιμών απευθείας διάτμησης 
δοκιμίων που μορφώνονταν από ένα δείγμα ανισότροπα στερεοποιημένο στην 
κατακόρυφη διεύθυνση αλλά υπό διαφορετικούς προσανατολισμούς του 
άξονα ως προς την κατακόρυφο. Η μορφή και η διάταξη των αργιλικών 
πλακιδίων στο χώρο, επιδρά στην διατμητική αντοχή του καολίνη ο οποίος 
εμφανίζει μεγαλύτερη αντοχή για φόρτιση κάθετα στον άξονα των πλακιδίων 
(κατακόρυφα δοκίμια, ψ=900 ως προς την οριζόντιο). Αρκετά μεγάλη τιμή 
παρατηρείται και για το δοκίμιο με κλίση 730 ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
Τα δοκίμια αυτά (ψ=730 και 900), φαίνεται να διαφοροποιούνται από τα 
υπόλοιπα δοκίμια τα οποία φαίνεται να φτάνουν σε λίγο χαμηλότερο λόγο 
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τάσεων (τ/σy=0.35 αντί 0.45) με το δοκίμιο με κλίση 450 να εμφανίζει τον 
χαμηλότερο λόγο τάσεων (φ=190). 

 Τα δοκίμια με ψ = 730 και 900 αναπτύσσουν τη μέγιστη διατμητική τους 
αντοχή για οριζόντια μετατόπιση περίπου  2.0 mm ενώ για την ομάδα των 
δοκιμίων με χαμηλότερη αντοχή η μετατόπιση φτάνει τα  3.0 mm. 

  Το πάχος της διατμημένης επιφάνειας προσδιορίστηκε ίσο με 0,2-0,3 
χιλιοστά με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. 

 Για το οριζόντιο δοκίμιο (ψ=00) παρατηρείται ότι υπάρχουν περιοχές όπου ο 
προσανατολισμός των αργιλικών πλακιδίων παραμένει τυχαίος ακόμη και 
στην επιφάνεια διάτμησης. Κατά την διάτμηση του δοκιμίου, το κατακόρυφο 
φορτίο που ασκείται στο δοκίμιο, περιορίζει την περιστροφή των 
συσσωματωμάτων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται καμπυλόγραμμα 
μοτίβα και «slip-line field» επιφάνειες. 

 Από φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης συμπεραίνεται 
ότι κατά την στερεοποίηση του υλικού δημιουργούνται συσσωματώματα 
αργιλικών πλακιδίων. 

 Μέσω χρήση της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης συμπεραίνεται ότι στα 
δοκίμια με προσανατολισμό πλακιδίων κάθετα στο επίπεδο διάτμησης, τα 
πλακίδια εμφανίζουν έντονο προσανατολισμό στην επιφάνεια διάτμησης. 

 Για τα ανισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια που υποβάλλονται σε τριαξονικό 
εφελκυσμό, οι προβολές της Γραμμής Κρίσιμης κατάστασης (CSL) στα 
επίπεδα q:p΄και ν:p΄χαρακτηρίζονται από τις σταθερές Μe =0,73 , λe = 0,13 
και Γe = 2,7. 

 Για τα ανισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια που επιβάλλονται σε τριαξονική 
θλίψη, οι προβολές της Γραμμής Κρίσιμης κατάστασης (CSL) στα επίπεδα 
q:p΄και ν:p΄χαρακτηρίζονται από τις σταθερές Μc =0,72 , λc = 0,13 και Γc = 
2,7. 

 Η περιβάλλουσα αστοχίας Mohr-Coulomb είναι ευθεία που διέρχεται από την 
αρχή των αξόνων με γωνία διατμητικής αντοχής που ισούται με φc = 18,770 
για την τριαξονική θλίψη και φe = 19,010 για τον τριαξονικό εφελκυσμό, για 
συνθήκες ελεύθερης στράγγισης. 

 Τα κανονικώς και ανισότροπα στερεοποιημένα δοκίμια φαίνεται ότι 
προσεγγίζουν την κρίσιμη κατάσταση για αξονικές παραμορφώσεις -10,5 ÷         
-11,5 % για τον τριαξονικό εφελκυσμό και 5÷10% για την τριαξονική θλίψη 
(υπό  συνθήκες ελεύθερης).  

 Η ανισότροπη στερεοποίηση εφαρμόστηκε στην τριαξονική συσκευή με 
προσδιορισμό του Κ0 που αντιστοιχεί σε μηδενικές πλευρικές 
παραμορφώσεις. Η τιμή Κ0=0.69 προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια της 
φόρτισης του καολίνη. Η εφαρμογή της σχέσης του Jaky για το εύρος τιμών 
της γωνίας διατμητικής αντοχής που προσδιορίστηκε είτε από τα 
αποτελέσματα των τριαξονικών δοκιμών οδηγεί σε τιμή του συντελεστή 
ουδετέρων ωθήσεων Κ0 = 0.64, χαμηλότερη από την μετρηθείσα τιμή. 
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