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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η επίδραση του τσιμέντου σε διάφορα είδη εδά
φους ήτοι άμμο , μπεντονiτη , καολινlτη καθώς και σε μίγματα αυτών . Ειδικότερα εξετάζεται η επί

δραση του τσιμέντου στα φυσικό και μηχανικό χαρακτηριστ ικό των εδαφών έρευνας καθώς και των
εδαφικών μιγμάτων, όπως αυτό διαμορφώθηκαν στο εργαστήριο για τις ανάγκες της έρευνας. Τα
εδαφικά μίγματα σταθεροποιήθηκαν με διάφορα ποσοστό τσιμέντου ώστε να προσδιοριστεί η οι
κονομικότερη χρήση τσιμέντου και ύστερα από συμπύκνωση και σταθερό χρόνο συντήρησης ε
λέγχθηκε κατά πόσο ανέπτυξαν ικανοποιητική αντοχή και αντεπεξήλθαν στις δοκιμές αντοχής σε

διάβρωση

(slake

dυrability)

ABSTRACT: ln this article the effectiνeness of cement on three characteristic types of soil and
clayey admixtures with seνeral percentages of cement has been examined. The soils under inνes
tigation were, fine sand, bentonite and kaolinite. Atterberg limits, linear shrinkage, unconfined
comρressiνe strength and slake durability tests were used as criteria of soil improνement by cement.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ποσοστό τσιμέντου

2-8% (Bell, 1978, 1993)

είναι επαρκή για να βελτιώσουν αξιόλογα τη
Τα προϊόντα της ενυδάτωσης του τσιμέντου εί
λοuμινικές ενώσεις, δηλαδή παράγεται ένα ση

θλιmική αντοχή και να μειώσουν τη διαβρωσι
μότητα όλων των εδαφικών υλικών που αναμι
γνύονται (Jones 1958, Croft 1967, Beil 1978,

μαντικό ποσοστό άσβεστου το οποίο τσιμε

Van lmpe 1989).

ντοποιεί το συνδετικό υλικό μεταξύ των κόκ

Η δοκιμή ελέγχου της αντοχής σε διάβρωση
κατά Franklin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την μελέτη της έκτασης και του μεγέθους δια

ναι ένυδρες ασβεστοπυριτικές και ασβεστοαλ

κων του εδάφους . Σε αυτή την ιδιότητα οφεiλε
ται η βασική ικανότητα της αντίδρασης του τσι

μέντου με την άργιλο. Το τελικό αποτέλεσμα

βρωσιγενών φαινομένων, τα οποία προκαλού

της αντίδρασης αυτής είναι , αύξηση του ορίου

νται από διαδοχικά μεταβαλλόμενες κλιματο

πλαστικότητας και παράλληλα μείωση του ορί

λογικές συνθήκες ύγρανσης και ξήρανσης. Ε
πίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεi, για να ελεγ

ου υδαρότητας , του δείκτη πλαστικότητας , της
γραμμικής συρρίκνωσης , και της δυνατότητας
μ ετα βολής όγκου .

Παράλληλα αυξάνεται η φέρουσα ικανότητα
(CBR) του υλικού , η αντοχή σε ανεμπόδιστη
θλίψη και η αντίσταση σε διάβρωση . Συνήθως

χθούν εδαφικό μ ίγματα ενισχυμένα με τσιμέντο
για την προστασία πρανών γεωφραγμάτων,
αρδευτικών καναλιών, λιμνοδεξαμενών κ.λ.π.,

μέσα στα οποlα η στάθμη του ύδατος μετα
βάλλεται με την εποχή του έτους.
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Table 1.

Φυσικό χαρακτηριστικό εδαφών έρευνας

Engineering

ρroperties

of tested soil samples

ΔιΕΡΧΟΜΕΝΟ %

ΠΕΡιΓΡΑΦΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ

uscs

ΓΡΑΜΜιΚΗ

ΣΥΡΡιΚΝΩΣΗ
Νο4

Νο10

Νο40

Νο200

LL

PL

Ρι

100

90

84

30
100
100
100

ΝΡ

ΝΡ

ΝΡ

SM

509.0
53.0
111 .5
3-4.0

39.0
44.0
42.3
29.6

470
9.0
69.3
.4 .4

CH
CL
CH
CL

Άμμος
Μπεντονlτης

-

1
1
Μπεντονίτης 2
ΚοολινJτης 2

ΚοολινJτης

2. ΕΔΑΦΗ

ΟΡιΑ Α ττERBERG

-

100

(%)

-42.5 - 49.7
4.0
20.1 - 25.5
3.0

ΕΡΕΥΝΑΣ

ο
Σαν μη συνεκτικό έδαφος επιλέχθηκε μία μέση

έως λεπτόκοκκη ποταμίσια άμμος με ομοιό
μορφη κοκκομετρική διαβάθμιση και συντελε
στή κατά

κατά

Hazen 2.19 < 5, (Πίνακας 1) .Το υλικό
USCS κατατάσσεται στην ομάδα SM.

7ΗΜΕΡΕΣ

• 28 ΗΜΕΡΕΣ

Ως ενεργό πλαστικό γεωυλικό επιλέχθηκε ο
βιομηχανικός ορυκτός μπεντονίτης 1 ως το
πλέον διογκούμενο αργιλικό υλικό το οποiο
προσροφώντας νερό δύναται να αυξήσει τον
αρχικό όγκο κατά πολύ.
στικότητα λεπτόκοκκο αργιλικό υλικό, επιλέ
χθηκε ο βιομηχανικός καολινίτης
ΕΠΙΔΡΑΣΗ
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τέλος, ως μη διογκούμενο με χαμηλή πλα
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ΠΟΥΣ
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

Για να διαπιστωθεί η επiδραση του τσιμέντου
στα όρια

Atterberg

ΙD

παρασκευάστηκαν μ iγματα

εδάφους-τσιμέντου στα οποία ελέγχθηκαν οι

μεταβολές των ορ[ων μετά από

7

και

28

ημέ

Σχήμα

ρες συναρτήσει των ποσοστών τσιμέντου και
του χρόνου συντήρησης.

Εδαφικό δείγματα

Figυre

διερχόμενα από το κόσκινο Νο 40 (USCS) α
ναμίχθηκαν με υγρασία πλησίον του ορίου υ
δσρότητας και με διάφορα ποσοστό τσιμέντου

(2,4,6,8,10%)

κατά

βάρος.

Τα μίγ ματα προ

στατεύτηκαν σε σακούλες πολυαιθυλενίου , α
ριθμήθηκαν και τοποθετήθηκαν στο θάλαμο
συντήρησης σκυροδέματος μέχρι την ημέρα

ρος,

1. Επίδραση προσθήκης τσιμέντου
όρια Atterberg του μπεντονίτη 1
1. lnflυence of cement addition on
Atterberg limits of bentonite 1.

στα

1992).

Προκειμένου να ελεγχθεί η επίδραση του
τσιμέντου στη γραμμική συρρίκνωση των μιγ

μάτων της έρευνας , μετά τη θραύση των δοκι
μίων σε ανεμπόδιστη θλίψη, το υλικό κάθε δο

δοκιμής, ώστε να μη μεταβληθεί η υγρασία

κιμίου θρυμματίσθηκε , κοσκινίστηκε στο κόσκι

τους.

νο Νο

Στα μlγματα με μεγάλα ποσοστά τσιμέντου
(6,8,10%) κατά τη διάρκεια της συντήρησης
παρατηρήθηκε έντονη τσιμεντοποίηση των

νερό , ώστε να είναι πλησίον του ορίου υδαρό
τητας , τοποθετήθηκε σε ειδική τυπάδσ σύμφω
να με το BSI 1377 και μετρήθηκε η μεταβολή

κόκκων του μίγματος, οπότε αναγκαστικά έγινε

της γραμμικής συρρίκνωσης μετά από 7 ημέ
ρες, διότι στα δοκίμια των 28 ημερών ήταν α

δεύτερη θραύση και κοσκίνισμα , από το κόσκι
νο Νο

40,

κάθε μίγματος και μετά έγιναν οι έ

λεγχοι υδαρότητας και πλαστικότητας. Στα
Σχήματα 1 και 2 δίνεται η μεταβολή των ορίων
συναρτήσει του χρόνου και των πο
σοστών τσιμέντου (Χριστοδουλιάς & Γιάννα-

Atterberg
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40 και στη συνέχεια αφού αναμίχθηκε με

δύνατο , λόγω της σκληρότητας που είχαν α
ποκτήσει . Στον Π ίνακα 2 αναφέρεται η μεταβο
λή της γραμμικής συρρίκνωσης στα δυο βασι
κά είδη εδάφους συναρτήσει

του χρόνου συν-

τήρησης των

Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να

μέντου

7 ημερών και των ποσοστών τσι
(2, 4, 6, 8, 1Ο, 12%).

αντικατασταθεί ο ενεργός μπεντονίτης

1 (LL=
509%) και ο επίσης ενεργός καολινίτης 1 (ll=
53%) με δύο παρόμοια υλικά μικρότερης
ενεργότητας οπότε χρησιμοποιήθηκαν μπεντο

το

νίτης

ιι

2 με LL=111 .5%
LL= 34% (Πίνακας 1).

με

Επfσης όπως αναφέρει ο

και

καολινίτης

2

Akpokodje (1986)
1:1, ό

το μfγμα αργlλου-άμμου σε αναλογfα
πως

συμβαίνει

περfπου

με

το

μίγμα

20Μ25Κ55Α,(20% μπεντονίτη, 25% καολινfτη ,
55% άμμο) παρουσιάζει καλύτερη αντοχή και
εργασιμότητα και χρειάζεται μόνο 4.5% ποσο
στό τσιμέντου (δηλαδή

P.l

50%

μικρότερο από

αυτό που χρειάζεται για να σταθεροποιηθούν η

άμμος και η άργιλος ξεχωριστά), για να επι

ο

7 ΗΜΕΡΕΣ

•

28ΗΜΕΡΕΣ

τευχθεί η αντοχή 17.5 kg/cm 2 των Βρετανικών
προδιαγραφών, με αποθήκευση 7 ημερών .
Αυτό οφεfλεται αφενός μεν στο ποσοστό και

Q

.ο

'

Τοιμ(ντο

1'!.1

10

στο μέγεθος κόκκων της άμμου πού δίνει τις
πρέπουσες επαφές μεταξύ των κόκκων και
αφετέρου στο ποσοστό της aργιλικής φάσης ,

που με το Ιδιο ποσοστό τσιμέντου απελευθε
ρώνονται επαρκή ιόντα ασβεστίου, ικανά να
σχηματfσουν προϊόντα, τα οποία περιβάλουν
τους aργιλικούς και αμμώδεις κόκκους και δη

Σχήμα
Fίgure

2. Επίδραση προσθήκης τσιμέντου στα
όρια Atterberg του καολίνη 1.
2. lnfluence of cement additίon on
Atterberg limits of kaolίnite 1.

Πίνακας

Table 2.

2. Επίδραση του τσιμέντου στη
Γραμμική Συρρfκνωση
Lίnear

Effect of cement on
Shrinkage
Μπεντονίτης

Καολινίτηc

ο

49.7
43.8
41.7
39.5
30.2
25.0
23.3

4.0
3.5
1.8
1.6
1.3
1.1
0.9

4.

Κατά τη διάρκεια προετοιμασfας των δοκιμίων,
μετά από πολλές δοκιμές και συγκρίσεις, δια
πιστώθηκε ότι το μίγμα μπεντονfτη-καολινίτη
άμμου και τσιμέντου παρουσίαζε αδυναμία
και

διαμόρφωσης

σχήματος.

Επιπλέον παρουσίαζε μικρές αντοχές και με
γόλη διάβρωση πολλές φορές μη μετρήσιμες.

σημαντικής αντοχής και

ανωτέρω μέθοδος σταθεροποlησης αυτού του

μfγματος, συνεισφέρει στην οικονομία των έρ
γων και αυξάνει ταυτόχρqνα την φέρουσα ι κα
νότητα του οδοστρώματος.

Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκε και πα
ρασκευάστηκε το παραπάνω μίγμα με ποσο

4,8,12% κατά βάρος αντίστοιχα.

Τα δοκίμια συμβολlζονται
20Μ25Κ55Α.

5.

με

τον

κωδικό

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ τΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣτΗΝ
ΑΝΤΟΧΗ

Για τη μελέτη της επίδρασης του τσιμέντου

στην αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη, παρα
σκευάστηκε μίγμα με αναλογfα 20% μπεντονf
τη ,

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ

συμπύκνωσης

σκελετό

στά τσιμέντου

Τσιμέντο%

2
4
6
8
10
12

μιουργούν

ανθεκτικότητας στο μίγμα 20Μ25Κ55Α.
Τελικό ο Akρokodje .(1986) αναφέρει ότι η

25%

καολινlτη ,

55%

άμμο και ποσοστό τσι

μέντου 4,8,12% κατά βάρος αντfστοιχα . Τα δο
κίμια συμβολlζονται με την κωδική ονομασία
20Μ25Κ55Α.

Τα κυλινδρικό δοκίμια κατασκευάστηκαν με
πυκνότητα και βέλτιστη υγρασία εκείνη της α
ντιστοίχου

τροποποιημένης δοκιμής

Proctor.

Τα δοκίμια είχαν διάμετρο 3.55 εκ ., ύψος 7.1
εκ . (ASTM 1632-63,1998) και συμπυκνώθηκαν
στατικά στη ζητούμενη πυκνότητα . Τα δοκίμια
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προστατεύτηκαν μέσα σε σακούλες

πολυαι

<ιο

θυλενίου , αριθμήθηκαν και διατηρήθηκαν στο
θάλαμο συντήρησης σκυροδέματος για 7 και
28 ημέρες.

80

Όλα τα δοκίμια συμπυκνώθηκαν στο 95%
της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας κατά

10

Proctor και συντηρήθηκαν σε θάλαμο με σχετι 
κή υγρασία 95.5% και θερμοκρασία 21"C.
50

Η αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη μετρήθηκε
σε συσκευή μονοαξονικής θλίψης, με μηκυν

~~

σιόμετρο ακριβείας 1χ

~ 50

0.00254 cm,

και οι με

τρήσεις επιβολής βάρους από δυναμόμετρο
ακριβείας 1χ

0.000254 cm . Ο ρυθμός φόρτισης
της συσκευής ήταν 0.6604 χστ/λεπτό.
Στο Σχήμα 3 και στον Πίνακα 3 φαίνεται η
μεταβολή τη ς αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη
συναρτήσει των ποσοστών τσιμέντου και του
χρόνου συντήρησης . Παράλληλα έγινε προ
σπάθεια σύγκρισης των αποτελεσμάτων αντο
χής , με αυτά που έχει δημοσιεύσει ο Taki,

(2000)

με σκοπό να διαπιστωθούν διαφορές ή

ομοιότητες στις αντοχές για τα αμμώδη εδάφη ,
(Σχήμα

.

~
Θ

~

40

><
ο

~

30
~ AN IOXtt ΣΕ ΘΛΙΨΗ Ιt(,glt.ιn2J

20

7 ΗΙΑΕΡΕΣ
--- ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘλΙΨt Ι ( Kglι;;.n,2)
18t-tMEPEΣ

10

4).

Ο υπολογισμός του βάρους τσιμέντου στον
άξονα χ

, έγινε λαμβάνοντας υπόψη , το βάρος

0 ~------~-------+------~
ο

8

και τον όγκο κάθε δοκιμίου καθώς και το αντί
στοιχο ποσοστό τσιμέντου , για κάθε μίγμα .
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4, οι αντοχές σε
θλίψη του μ ίγμα τος 20Μ25Κ55Α τοποθε
τούνται μέσα στα όρια αντοχής για τα αμμώδη
εδάφη που περιγράφει ο
γραμ μα

που

μελέτησε

Σχήμα

3. Η επίδραση του τσιμέντου στην
αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη

το τελικό διά

ο

Akpokodje,(1986)
σύμφωνα με το οποίο μίγμα 1 : 1 αργίλου προς
ομοιόμορφη άμμο (όπως το 20Μ25Κ55Α) , πα

ρουσιάζει

ΠΙΜΕΙιτΟ %

Taki , (2000).

Επαληθεύεται ταυτόχρονα

12

μεγαλύτερες αντοχές σε διάφορα

ύστερα από 7 και 28 ημέρες
Figure 3. Effect of cement on the unconfined
compressiνe strength after 7 and 28
days.

ποσοστά τσιμέντου από ένα αμμώδες έδαφος,
γιατί με την αύξηση του ποσοστού της άμμου
παρουσιάζεται και αύξηση των σημείων επα

Πίνακας

φής των κόκκων, με αποτέλεσμα να χρε ιάζεται

Table 3.

3. Θλιmική αντοχή του μίγματος
20Μ25Κ55Α με 95% συμπύκνω
ση

Unconfined strength for mixture
95% compaction.
20Μ25Κ55Α haνing

μεγαλύτερο ποσοστό τσιμέντου για να ανατττύ
ξει το αργιλικό μίγμα επαρκή ανθεκτικότητα
(Σταυριδάκης , 1997) .

ο

6.

ΕΠ ΙΔΡΑ Σ Η

ΤΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΣτΗ
ο

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣ Ι ΜΟΤΗΤΑΣ
Προκειμένου να ελεγχθεί η αντοχή σε διά
βρωση των δοκιμίων 20Μ25Κ55Α με διάφορα

ποσοστά τσιμέντου , χρησιμοποιήθηκε η συ
σκευή Franklin, (Franklin & Chandra,1972) η
οποία έχει υιοθετηθεί από το
σκευή προσδιορισμού

των βραχωδών σχηματισμών .

44.9
60.3
71 .1

28 ΗΜΕΡΕΣ
k /cm 2
2.28
30.0
47.1
65.1
68.8

ως συ

της αντοχής σε διά

βρωση με τριβή και κρούση
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I.S.R.M.

4%
6%
8%
10%
12%

7 ΗΜΕΡΕΣ
kg/cm 2
2.24
28.6
33.7

(slake durability)

Η συσκευή αποτελείται από τύμπανο που στην
κυλινδρική επιφάνεια έχει κόσκινο με άνοιγμα
κυψελίδων 2 mm και από ένα δοχείο ορθογω-
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Σχήμα 4.

Figure 4 .

Επiδραση του τσιμέντου στην αντοχή του μiγματος 20Μ25Κ55Α σε σύγκριση με τρfα
βασικά εfδη εδάφους (After Taki, 2000).
Effect of cement on the υnconfined compressiνe strength for the mixture 20Μ25Κ55Α

in comparison of three basic soils (After Taki, 2000).
νίου διατομής, εντός του οποίου υπάρχει νερό

Ο δείκτης της

αντοχής σε διάβρωση και ο

και περιστρέφεται το τύμπανο με ταχύτητα 20
rpm. Μέσα στο τύμπανο τοποθετούνται 10- 12
κύλινδροι εδαφικών μιγμάτων που έχουν ύψος
2.37 εκ, διάμετρο 3.55 εκ και ζυγίζουν ο καθέ

δείκτης διαβρωσιμότητας μετρήθηκαν κατά την
ξήρανση και ύγρανση των δειγμάτων.

νας
40 - 45 γραμ , ώστε συνολικά να δίνουν
ένα δείγμα βάρους 450-500 γραμμαρίων. Η

βρωση του πρώτου κύκλου δίνεται από τον

Ο υπολογισμός του δείκτη αντοχής σε διά
τύπο :

προσομοίωση των διαστάσεων έγινc έτσι ώστε
να είναι παρόμοιες με αυτές που περιγράφει η
I.S.R.M. Η ετοιμασία των δοκιμίων έγινε σε ει
δική τυπάδα που κατασκευάστηκε για το σκο

πό αυτό (ASTM 1632-63, 1998).

Επίσης ο δείκτης

Τελικά υπολογίστηκαν :

του κύκλου ισούται με

α . Ο δείκτης της αντοχής σε διάβρωση (Siake

durability index) πού είναι το κλάσμα του

Εάν επαναληφθεi η δοκιμή σε δεύτερο κύ
κλο , ο δείκτης αντοχής σε διάβρωση του δεύ

βάρους του ξηρού υλικού που απομένει στο

τερου κύκλου δίνεται από τον τύπο :

δείγμα μετά την δοκιμή , προς το βάρος του
αρχικού ξηρού υλικού και συμβολίζεται ως

βρωθέντος ξηρού υλικού , προς το βάρος
του αρχικού ξηρού υλικού και συμβολίζεται
ως (100-ld1 ) (%).

(100- ld 1)%.

ld2 = <ι::g

ld,(%).
β . Ο δεiκτης διαβρωσιμότητας (Siaking index)
πού είναι το κλάσμα του βάρους του δια

διαβρωσιμότητας του πρώ 

)

%

(2)

και ο δείκτης διαβρωσιμότητας του δεύτερου

κύκλου ισούται με (100 - ld2 )%
Στην παρούσα έρευνα έγιναν δύο κύκλοι
διάβρωσης.
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100

σότητα του πρόσθετου και το χρόνο συντήρη
σης (Bell,1993).

90

κάλεσε αύξη ση του ορίου πλαστικότητας μείω

Η προσθήκη τσιμέντου στο μπεντονiτη προ

g
Ν"
:Ξ

ση του ορίου υδαρότητας ενώ ο δείκτης πλα

80

στικότητας μειώθηκε δραστικά.

;:.

70

φώντας το νερό μέσα από τα μόρια του υλικού.

60

Παράλληλα τα ιόντα ασβεστίου αντικατέ
στησαν τα ι όντα νατρίου και καλίου και η έναρ
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ο
:ι;
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1~7 ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

50

;*-21 HW:Ptil IYNIMPHtH

ξη της σκλήρυνσης του ασβεστίου , προκάλεσε

I

κροκίδωση των aργιλικών μορίων , με αποτέ

Δ.

40

λεσμα να μειωθεί δραστικά ο δείκτης πλαστι
κότητας και να βελτιωθούν οι δεiκτες εδάφους

30

του υλικού.
Μία μικρή αλλά αναμ ενόμενη διαφορά πα

ID

~

<3

....
χ

~

~

Η παρουσία

του τσιμέντου επέδρασε δραστικά , aπορρο

ό

ρατηρήθηκε , στον καολινίτη όπου είχαμε αύ
ξηση του ορίου υδαρότητας όπως ακριβώς έχει

20

αναφερθεί και από άλλους

(Van lmpe, 1989).

Επειδή όμως παράλληλα αυξήθηκε και το όριο
πλαστικότητας, τελι κά επιτεύχθηκε μείωση του

10

δείκτη πλαστικότητας .

ο

4

ο

12

8
ΠιΜΕΝΤΟ%

Σχήμα

Η

γραμμική

δειγμάτων

συρρίκνωση

(μπεντονίτη

1

των

aργιλικών

και καολίνη

1)

μει

ώθηκε σημαντικά με την προσθήκη τσιμέντου .
Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 2, η γραμ

5. Μείωση του δείκτη διαβρωσιμότητας

μική συρρίκνωση μειώθηκε ανάλογα με το πο 

ανάλογα με τα ποσοστά τσιμέντου

σοστό τσιμέντου ενώ με το υψηλότερο ποσο

Figure 5. Relationship between slaking index
and cement percentage

στό

μειώθηκε κατά

(12%)

50%

της αρχικής τι

μής. Η διεργασία αυτή ήταν αποτέλεσμα της
ποζολανικής δράσης των ασβεστιτ ι κών

Πίνακας

4.

Σχέση μεταξύ δείκτη διαβρωσιμό
τητας και ποσοστού τσιμέντου.

Table 4.

Relationships between
and cement content

ΤΣΙΜΕΝΤΟ%

0%
4%
8%
12%

7

ΗΜΕΡΕΣ

kg/cm2
90.1%
39.1%
15.3%
9.4%

28

slaking

ΗΜΕΡΕΣ

kg/cm 2
80.8%
26.8%
11 .0%
7.2%

και

πυριτικών ενώσεων του τσιμέντου , οι οποίες
ενεργοποιήθηκαν μέσα στις 7 ημέρες της ανά
μιξης , με αποτέλεσμα να βελτιωθούν τα μηχα
νικά χαρακτηριστικά των aργιλικών δειγμάτων.
Όλα τα εδαφι κά δείγματα παρουσίασαν αύ
ξηση της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη με
την προσθή κη τσιμέντου . Η τελική αντοχή αυ 
ξήθηκε περισσότερο
των

7

και

28

20

φορές (στα δοκίμια

ημερών) από την αντοχή των αρ

χικών μιγμάτων ( Πίνακας

3).

Παρά το γεγονός ότι τα δοκίμια περιείχαν

20% μπεντονίτη ο οποίος είναι διογκούμενο
υλικό , η αύξηση της αντοχής που έδειξαν τα

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

δείγματα είναι εντυπωσιακή . Φαίνεται ότι η λε

Πολλές σημαντικές φυσικές κα ι μηχανικές ιδιό
τητες (πλαστικότητα , υδαρότητα, εργασιμότη

ντονίτη, συμπληρώνει τα κενά των κόκκων της

τα, συμπύκνωση, φέρουσα ικανότητα , αντοχή,
αντοχή σε διάβρωση) των γνωστών εδαφών
βελτιώνονται με τη χρήση τσιμέντου ως πρό

σθετο. Παρόλα αυτά οι ιδιότητες των διαφόρων
μιγμάτων εδάφους - τσιμέντου δι αφέρουν και
εξα ρτώνται από το είδος του εδάφους , την πο-
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πτόκοκκη σύσταση του καολινίτη και του μπε
άμμου

(55%),

ενώ ο συνδυασμός με το τσιμέ

ντο εξουδετερώνει τις πλαστικές ιδιότητες της
αργίλου , οπότε δη μιουργείται ισχυρός σκελε

τός έναντι των επιβαλλόμενων τάσεων , (Σταυ
ριδάκης , 1997).

Στα δοκίμ ι α με
θηκε κατά

10

4%

τσιμέντο η αντοχή αυξή

φορές από την αρχική τιμή . Αυτό

το μικρό ποσοστό τσιμ έντου συμβάλει στην

οικονομία του έργου , διότι επιτρέπει τη χρησι
μοποίηση πλαστικών εδαφικών σχηματισμών
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