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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Οι Bardanis & Kavvadas (2006) διατύπωσαν µία εµπειρική συσχέτιση ανάµεσα στον
παραµένοντα λόγο κενών αργιλικών εδαφών µετά από ξήρανση και την αρχική κατάσταση τους (όπως εκφράζεται από τον αρχικό λόγο κενών) και τη φύση τους (όπως εκφράζεται από το όριο υδαρότητας και την ανηγµένη πυκνότητα στερεάς φάσης). Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πρόταση για την επέκταση αυτής της συσχέτισης και για αργιλικά εδάφη µε δοµή λόγω φυσικών διεργασιών καταλήγοντας σε µία ενιαία εµπειρική συσχέτιση που επιτρέπει την πρόβλεψη του παραµένοντος λόγου κενών από τον αρχικό λόγο κενών, το όριο υδαρότητας και την ανηγµένη πυκνότητα
στερεάς φάσης, και µία εµπειρική παράµετρο σχετιζόµενη µε τη δοµή των φυσικών εδαφών .
ABSTRACT : Bardanis & Kavvadas (2006) proposed an empirical relation between the residual
void ratio of clayey soils after drying and their initial state (as expressed by initial void ratio) and
their nature (as expressed by liquid limit and specific gravity). In this article the relation is
generalized for clayey soils with structure due to natural processes by proposing an empirical
relation predicting the residual void ratio after drying from initial void ratio, liquid limit, specific
gravity and an empirical parameter related to the structure of natural soils.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόβλεψη των µεταβολών όγκου κατά τις
µεταβολές της µύζησης (suction) είναι κεντρικής σηµασίας στη µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς των µη κορεσµένων εδαφών. Καταστατικά προσοµοιώµατα που έχουν προταθεί για µη κορεσµένα εδάφη προβλέπουν τις
µεταβολές όγκου χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους µεταβολής όγκου που αντιστοιχούν
στην ελαστική και την πλαστική περιοχή (ενδεικτικά: Alonso et al, 1990). Όπως φαίνεται στο
Σχ. 1, για µεταβολές της µύζησης υπό σταθερή
τάση, ο λόγος κενών e µεταβάλλεται γραµµικά
µε την µύζηση s (σε λογαριθµική κλίµακα) µε
βάση τον δείκτη κs για τιµές της µύζησης µέχρι
την µύζηση διαρροής so και γραµµικά µε βάση
τον δείκτη λs για τιµές της µύζησης µεγαλύτερες της µύζησης διαρροής (σε αντιστοιχία µε
την περιγραφή της µεταβολής του λόγου κε-

νών από τους δείκτες κ και λ κατά τις µεταβολές τάσης). Ένα τέτοιο προσοµοίωµα επιτυγχάνει τη ρεαλιστική πρόβλεψη των µεταβολών
όγκου αργιλικών εδαφών για τιµές της µύζησης
µικρότερες από εκείνες που αντιστοιχούν στο
παραµένον ποσοστό υγρασίας wres, αλλά τις
υπερεκτιµά σηµαντικά για µεταβολές της µύζησης µέχρι τιµές της, κοντά, ή και µεγαλύτερες
από τη µύζηση που αντιστοιχεί στο παραµένον
ποσοστό υγρασίας, όπως άλλωστε έχει τεκµηριωθεί πειραµατικά από δοκιµές προσδιορισµού ορίου συρρίκνωσης (ενδεικτικά: Fredlund
& Rahardjo, 1993). Πιο πρόσφατα έχουν προταθεί προσοµοιώµατα µε παραµέτρους που
περιορίζουν τις µεταβολές όγκου κατά την αύξηση της µύζησης υπό σταθερή τάση (Kohgo,
2004, Μπαρδάνης & Καββαδάς, 2006β). Για
να µπορεί να προβλεφθεί κάτι τέτοιο (µε γνωστές τις παραµέτρους κs, λs) χρειάζεται είτε η
τιµή της µύζησης στην οποία ο λόγος κενών
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λαµβάνει την παραµένουσα τιµή του, sres, είτε ο
παραµένων λόγος κενών, er (Σχ. 2).
eήν
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Σχήµα 1. Προσοµοίωση µεταβολών λόγου κενών κατά τις µεταβολές µύζησης υπό σταθερή
τάση από τα υπάρχοντα καταστατικά προσοµοιώµατα για µη κορεσµένα εδάφη.
Figure 1. Simulation of void ratio changes due
to constant stress suction changes by existing
unsaturated soil models.
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Σχήµα 2. Παραµένων λόγος κενών µετά από
ξήρανση, er, και µύζηση επίτευξής του, sres.
Figure 2. Residual void ratio after drying, er,
and the suction it is achieved, sres.
2. Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ
BARDANIS & KAVVADAS, 2006
Οι Bardanis & Kavvadas (2006) διατύπωσαν
µία εµπειρική συσχέτιση που προβλέπει την τιµή του παραµένοντος λόγου κενών er αργιλικών και µαργαϊκών εδαφών από την αρχική
κατάσταση και τη φύση τους, όπως εκφράζονται αντίστοιχα από τον αρχικό λόγο κενών eο,
και το όριο υδαρότητας wL και την ανηγµένη
πυκνότητα στερεάς φάσης Gs. Για τη διατύπωση αυτής της συσχέτισης πραγµατοποίησαν
δοκιµές σε αργιλικά και µαργαϊκά εδάφη γνωστού αρχικού λόγου κενών και φυσικών χαρακτηριστικών, κατά τις οποίες προσδιόρισαν το
παραµένον ποσοστό υγρασίας και τον παρα-

Πίνακας 1. Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών
των δοκιµών των Bardanis & Kavvadas, 2006.
Table 1. Index properties of the soils tested by
Bardanis & Kavvadas, 2006.
Έδαφος
wL
IP
Gs Άργιλος
(%)
(%)
Άργιλος Χανίων
24
9 2.68
18
Καολίνης
64
32 2.61
68
Speswhite
Μάργα Κορίνθου
34
12 2.67
11
Μάργα Κηφισιάς
31
16 2.66
25
µένοντα λόγο κενών. Τα φυσικά χαρακτηριστικά των εδαφών του προγράµµατος δοκιµών
τους παρουσιάζονται στον Πίν. 1.
∆είγµατα των τεσσάρων εδαφών αναζυµώθηκαν σε αρχικό ποσοστό υγρασίας περίπου
1.5 φορές το όριο υδαρότητάς τους µε προσθήκη απαερωµένου, απεσταγµένου νερού. Οι
πολτοί (slurries) που παρήχθησαν αφέθησαν
τον απαιτούµενο χρόνο για να ολοκληρωθεί η
ύγρανση τους (hydration) µε µέτρηση του ποσοστού υγρασίας του πολτού σε τακτά χρονικά
διαστήµατα (και προσθήκη νερού αν απαιτείτο
ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό ποσοστό υγρασίας), αλλά και τακτική ανάµειξη, ώστε να
µην γίνεται καθίζηση των µεγαλύτερων σωµατιδίων προκαλώντας ανοµοιογένεια του πολτού. Μετά την ολοκλήρωση της ύγρανσης, υλικό από τον κάθε πολτό συµπιεζόταν υπό µονοδιάστατες συνθήκες προς επίτευξη διαφόρων τιµών λόγου κενών. Τα δείγµατα αυτά αφήνονταν στη συνέχεια να ξεραθούν σε ατµοσφαιρικές συνθήκες. Το ίδιο έγινε και µε ίδιου
µεγέθους δείγµατα των πολτών (πολτός χυνόταν µέσα σε µεταλλικούς δακτυλίους συµπιεσοµέτρου κολληµένους επί γυάλινων δίσκων
ώστε τα δείγµατα του πολτού να έχουν ίδιο µέγεθος και σχήµα µε τα δοκίµια από τα συµπιεσόµετρα). Το βάρος των δειγµάτων µετρείτο
µέχρι σταθεροποίησής του, οπότε και είχε επιτευχθεί το παραµένον ποσοστό υγρασίας.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η σταθεροποίηση του ολικού βάρους (και άρα του ποσοστού υγρασίας των δοκιµίων) αντιστοιχούσε
και στη σταθεροποίηση του λόγου κενών (που
ήταν το ζητούµενο), εκτός από τα δείγµατα
που αφήνονταν να ξεραθούν µέχρι σταθεροποίησης του ποσοστού υγρασίας τους, άλλα
δείγµατα αφήνονταν να ξεραθούν (από την ίδια
αρχική κατάσταση) µέχρι µικρότερα χρονικά
διαστήµατα. Και αυτά τα δείγµατα, και εκείνα
που αφέθηκαν να ξεραθούν εντελώς, κόβονταν
διαµετρικά στα δύο, µε το ένα µισό να χρησιµοποιείται για µέτρηση του ποσοστού υγρασίας και το άλλο για µέτρηση του λόγου κενών
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µέσω εµβάπτισης σε υγρή παραφίνη. Έτσι, και
το ποσοστό υγρασίας, και ο λόγος κενών κατά
την ξήρανση ήταν γνωστά για κάθε εδαφικό
υλικό και κάθε αρχική τιµή λόγου κενών στον
οποίο είχε στερεοποιηθεί, επιτρέποντας τον
προσδιορισµό της πλήρους καµπύλης ξήρανσης (e-w) και άρα του ορίου συρρίκνωσης ws
(shrinkage limit) και του λόγου κενών σε αυτό,
es. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε δεν είναι
η πρότυπη αλλά επιτρέπει τον προσδιορισµό
και του παραµένοντος ποσοστού υγρασίας,
wres, και του παραµένοντος λόγου κενών, er.
Στο Σχ. 3 παρουσιάζονται οι καµπύλες µεταβολής του λόγου κενών µε το χρόνο ξήρανσης
στην ατµόσφαιρα δοκιµίων Αργίλου Χανίων µετά από µονοδιάστατη συµπίεση στα 100 και
στα 1600 kPa. Όπως προκύπτει από τη
σύγκριση των Σχ. 2 και 3 οι καµπύλες e-t είναι
γεωµετρικά όµοιες µε τις καµπύλες e-s.
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Σχήµα 3. Μεταβολή του λόγου κενών µε το
χρόνο ξήρανσης στην ατµόσφαιρα δοκιµίων
Αργίλου Χανίων συµπιεσµένων στα 100 και
1600 kPa.
Figure 3. Void ratio change with the time of
drying in the atmosphere of Chania Clay
consolidated to 100 and 1600 kPa.
Οι περιορισµοί της πειραµατικής µεθόδου
έγκεινται στην ανάγκη αναπαραγωγής δοκιµίων αναζυµωµένων υλικών µε τα ίδια χαρακτηριστικά, στην ακρίβεια της µεθόδου µέτρησης
του λόγου κενών µε τη µέθοδο εµβάπτισης σε
παραφίνη και στην ανοµοιογένεια των δοκιµίων ως προς το ποσοστό υγρασίας τους, ιδίως
στα µικρά χρονικά διαστήµατα από την έναρξη
της ξήρανσης. Παρόλα αυτά, αν παρασκευάζονται προσεκτικά οι πολτοί του αναζυµωµένου
υλικού και εκτελούνται προσεκτικά οι δοκιµές

συµπίεσης των πολτών µέχρι συγκεκριµένες
τιµές του λόγου κενών, τότε πράγµατι µπορούν
να παρασκευαστούν πρακτικά όµοια δοκίµια
και να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση των w
και e σε διάφορους χρόνους µετά από την έναρξη της ξήρανσης. Οµοίως, προσεκτική εφαρµογή της µεθόδου µέτρησης λόγου κενών
µε εµβάπτιση σε υγρή παραφίνη και ταχείες κινήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για τα δοκίµια που
έχουν αφεθεί να ξεραθούν µόνο για λίγα λεπτά,
µπορούν να εξασφαλίσουν ακριβή µέτρηση
του λόγου κενών, χωρίς να χρειαστεί να γίνει
χρήση υδραργύρου, όπως προτείνουν για τον
προσδιορισµό της καµπύλης ξήρανσης οι
Fredlund & Rahardjo (1993). Τέλος, δεδοµένου
ότι για µικρούς χρόνους από την έναρξη της
ξήρανσης το ποσοστό υγρασίας δεν είναι οµοιόµορφο µέσα στα δοκίµια, το δοκίµιο πρέπει
να κλείνεται αεροστεγώς µέσα σε πλαστική σακούλα (αφήνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο
αέρα στο εσωτερικό) και να τοποθετείται σε ξηρό, σκοτεινό µέρος µέχρι να επιτευχθεί οµοιογένεια του ποσοστού υγρασίας. Προφανώς ταχύτητα και επιδεξιότητα κινήσεων κατά την τοποθέτηση και την εξαγωγή του δοκιµίου από
τη σακούλα για µέτρηση των w και e, είναι κρίσιµες για την ακριβή µέτρηση των µεγεθών.
Στο Σχ. 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των Bardanis & Kavvadas (2006). Στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται ο αρχικός λόγος κενών
eo, κανονικοποιηµένος ως προς τον λόγο κενών στο όριο υδαρότητας eL (= wL·Gs) και στον
κατακόρυφο άξονα ο παραµένων λόγος κενών
er, κανονικοποιηµένος ως προς τον αρχικό λόγο κενών. Η λογική των συγκεκριµένων κανονικοποιήσεων προέκυψε, αφενός από την ανάγκη να αναχθούν τα αποτελέσµατα για ένα δεδοµένο υλικό ως προς την ίδια βάση αναφοράς
(διαίρεση του er µε το eo), και αφετέρου για να
αναχθούν και όλα τα υλικά ως προς την ίδια
βάση αναφοράς (διαίρεση του eο µε το eL). Η
εµπειρική συσχέτιση που προέκυψε από το
Σχ. 4 περιγράφεται από την Εξ. 1 (διέρχεται αβίαστα από το σηµείο eο/eL=0, er/eo=1 µε συντελεστή γραµµικής συσχέτισης R2=90%), η οποία µε αναδιάταξη µετατρέπεται στην Εξ. 2 από την οποία προκύπτει απευθείας ο παραµενων λόγος κενών µετά από ξήρανση:

e
er
= 1− m ⋅ o
eL
eo

(1)



m
er = eo 1 −
⋅ eo 

 wL ⋅ G s

(2)

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

3

ρανση γίνεται µέγιστος (Εξ. 3). Προέβλεψαν επίσης την τιµή που λαµβάνει ο µέγιστος παραµένων λόγος κενών για διάφορα εδάφη, δηλαδή διαφορετικούς συνδυασµούς wL και Gs
(Εξ. 4). Στο Σχ. 5 παρουσιάζονται τα πειρα-

όπου m εµπειρική σταθερά που υπολογίστηκε
από τα πειραµατικά αποτελέσµατα ίση µε 0.43.
Οι ίδιοι συγγραφείς προέβλεψαν από την Εξ. 2
την τιµή του αρχικού λόγου κενών για την οποία ο παραµένων λόγος κενών µετά από ξή1.0
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Σχήµα 4. Κανονικοποιηµένος παραµένων λόγος κενών µετά από ξήρανση (er/eo) ως προς τον
κανονικοποιηµένο αρχικό λόγο κενών (eo/eL) κατά την έναρξη της ξήρανσης µε την βέλτιστη
γραµµική προσέγγιση και τις εκτιµώµενες επεκτάσεις της.
Figure 4. Normalized residual void ratio after drying (er/eo) vs normalized initial void ratio (eo/eL) at
the beginning of drying with best linear fit and expected extensions of the relation established.
1,8
1,6

100%

Άργιλος Χανίων
Καολίνης Speswhite

1,4

90%

Μάργα Κορίνθου
Μάργα Κηφισιάς

1,2

80%

max er

70%

er

1,0
0,8

60%

0,6

50%
40%

0,4
30%

0,2

wL=20%

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

eo

Σχήµα 5. Παραµένων λόγος κενών er µετά από ξήρανση ως προς τον αρχικό λόγο κενών eο κατά
την έναρξη της ξήρανσης µε καµπύλες ίσου er για σταθερές τιµές ορίου υδαρότητας.
Figure 5. Residual void ratio er after drying vs initial void ratio eο at the beginning of drying with
contours of er for constant liquid limit values.
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µατικά αποτελέσµατα στο χώρο er-eo µε απεικόνιση και των καµπυλών που προβλέπονται
για διάφορες τιµές wL (υποθέτοντας Gs = 2.65).

eo (er → max ) =
er ,max =

wL ⋅ G s
e
= L
2⋅m
2⋅m

wL ⋅ G s
e
= L
4⋅m
4⋅m

(3)

(4)

Η Εξ. 2 επιτρέπει την πρόβλεψη του παραµένοντος λόγου κενών µετά από ξήρανση για
αναζυµωµένα αργιλικά και µαργαϊκά εδάφη, η
ξήρανση των οποίων ξεκίνησε, µε τα εδάφη
αυτά ευρισκόµενα, είτε σε µορφή πολτών, είτε
σε στερεή κατάσταση, στην οποία περιήλθαν
µετά από στερεοποίηση σε µικρότερη τιµή του
λόγου κενών (εκτιµάται ότι για µεγαλύτερες τιµές eo/eL από 1.8÷2.0 η ευθεία της εµπειρικής
συσχέτισης πρέπει να αρχίζει να γίνεται καµπύλη που τείνει ασυµπτωτικά στον άξονα
eo/eL). Η εξίσωση αυτή λοιπόν δεν προτείνεται
ούτε για εδάφη µε δοµή που προήλθε από φυσικές διεργασίες, όπως στερεοποίηση στη γεωλογική χρονική κλίµακα ή σιµέντωση, ούτε
και για συµπυκνωµένα εδάφη. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από δοκιµές
σε φυσικά εδάφη που πραγµατοποιήθηκαν για
τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και εκείνα
που βρέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία
3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ Ε∆ΑΦΗ ΜΕ
∆ΟΜΗ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επιχειρώντας την επέκταση της συσχέτισης
των Bardanis & Kavvadas (2006) για εδάφη µε
«δοµή» λόγω φυσικών διεργασιών πραγµατοποιήθηκαν νέες δοκιµές και αναζητήθηκαν και
πειραµατικά δεδοµένα από τη βιβλιογραφία.
Αρχικά µετρήθηκε ο παραµένων λόγος κενών
της φυσικής Μάργας Κορίνθου. Υψηλής ποιότητας δείγµατα αυτής αποκόπηκαν από τα
πρανή της ∆ιώρυγας της Κορίνθου και µε δοκίµια φυσικού υλικού από αυτά και δοκίµια που
παρασκευάστηκαν µετά από αναζύµωση και επανασυµπίεση στον ίδιο λόγο κενών µε εκείνον του υλικού επιτόπου προσδιορίστηκαν οι
χαρακτηριστικές καµπύλες εδάφους-νερού του
υλικού και στις δύο µορφές του (Μπαρδάνης &
Καββαδάς, 2006α). Αφήνοντας δοκίµια του φυσικού υλικού να ξεραθούν υπό ατµοσφαιρικές
συνθήκες µέχρι την επίτευξη παραµένοντος
ποσοστού υγρασίας µετρήθηκε και αυτό αλλά
και ο παραµένων λόγος κενών µε την µέθοδο
που περιγράφηκε ήδη. Ο αρχικός λόγος κενών

του φυσικού υλικού ήταν 0.64 και ο παραµένων λόγος κενών µετά την ξήρανση του υλικού
προέκυψε 0.62.
Η δυσκολία εξεύρεσης υψηλής ποιότητας
δειγµάτων φυσικού υλικού δεν επέτρεψε την
πραγµατοποίηση επιπλέον δοκιµών, οπότε
αναζητήθηκαν πειραµατικά δεδοµένα από τη
διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία παρουσιάζονται
στον Πίν. 2. Η βιβλιογραφική διερεύνηση αποκάλυψε µικρό αριθµό δεδοµένων: µόνο µία αναφορά µε δεδοµένα παρόµοια µε αυτά για τη
Μάργα Κορίνθου όπου µπορεί να γίνει σύγκριση ανάµεσα στο φυσικό και το αναζυµωµένο/
επανασυµπιεσµένο υλικό (Melgarejo et al.,
2002) και δύο ακόµη µε δεδοµένα για αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα εδάφη (Dineen,
1997, και Cunningham et al., 2003) που προστίθενται στα πειραµατικά δεδοµένα εξαγωγής
της συσχέτισης των Bardanis & Kavvadas
(2006). Στο Σχ. 6 παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα µε τα οποία προέκυψε η εµπειρική συσχέτιση των Bardanis & Kavvadas
(2006), η γραφική απεικόνιση της συσχέτισης
αυτής και τα νέα πειραµατικά δεδοµένα από τη
βιβλιογραφία και τις δοκιµές στη φυσική Μάργα
Κορίνθου. Όπως φαίνεται από το Σχ. 6, ενώ τα
αποτελέσµατα του Dineen (1997) και των Cunningham et al. (2003) µε τα νέα δεδοµένα για
τα αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα εδάφη
βρίσκονται πολύ κοντά στα πειραµατικά δεδοµένα των Bardanis & Kavvadas (2006) χωρίς
να αλλοιώνουν την εµπειρική τους συσχέτιση
(µόνο το R2 γίνεται 0.81 από 0.90), τα πειραµατικά δεδοµένα για τα φυσικά εδάφη βρίσκονται σηµαντικά υψηλότερα από τα αντίστοιχά
τους για τα αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα
και για τη Μάργα Κορίνθου µάλιστα, υψηλότερα και από την γραφική απεικόνιση της εµπειρικής συσχέτισης, η οποία άρα υποτιµά τον
παραµένοντα λόγο κενών er για φυσικά εδάφη.
Πίνακας 2. Φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά εδαφικών υλικών από πειραµατικά δεδοµένα δηµοσιευµένα στη διεθνή βιβλιογραφία.
Table 2. Index and mechanical properties of
soils from published experimental data.
Βιβλιογραφική
αναφορά
Dineen, 1997
Cunningham et al.,
2003
Melgarejo
Αναζ.
et al.,2002 Φυσ.
Μάργα
Αναζ.
Κορίνθου
Φυσ.
1

wL
(%)
64

IP
32

Gs
2.61

eo
1.15

er
0.76

28

18

2.64

0.54

0.44

95

48

2.651

34

12

2.67

1.27
1.10
0.66
0.64

0.80
0.80
0.58
0.62

: ∆εν αναφέρεται, έχει υποτεθεί.
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λα λοιπόν προκύπτει ότι αν είναι ern ο παραµένων λόγος κενών ενός εδαφικού υλικού στη
φυσική του κατάσταση και er ο παραµένων
λόγος κενών του υλικού αυτού αναζυµωµένου
και επανασυµπιεσµένου στον ίδιο αρχικό λόγο
κενών µε το φυσικό υλικό, τότε ισχύει:

1.0
0.9
0.8

er/eo

0.7
0.6

ern = M r ⋅ er

0.5

(5)

0.4

και άρα ο παραµένων λόγος κενών er φυσικών
και αναζυµωµένων/επανασυµπιεσµένων εδαφών δίνεται από την Εξ. 6:

0.2
0.1
0.0
0.0

0.5

1.0

eo/eL

1.5

2.0

2.5

Άργιλος Χανίων

Καολίνης Speswhite

Μάρ. Κορίνθου-Αναζ.

Μάρ. Κορίνθου-Φυσ.

Μάργα Κηφισιάς

Βέλτιστη γραµ. προσ.

Αναµ/νες επεκτάσεις

Dineen,1997

Melgarejo,2002-Rec

Melgarejo,2002-Nat

Cunningham,2003

Σχήµα 6. Κανονικοποιηµένος παραµένων λόγος κενών er/eo ως προς τον κανονικοποιηµένο αρχικό λόγο κενών (eo/eL) µε τη βέλτιστη
γραµµική προσέγγιση, τις εκτιµώµενες επεκτάσεις της και τα νέα δεδοµένα.
Figure 6. Normalized residual void ratio er/eo
vs normalized initial void ratio (eo/eL) with best
linear fit, expected extensions of the relation
established and new data.
Τα πειραµατικά δεδοµένα για τα φυσικά εδάφη είναι πολύ λίγα αλλά µε τα εξής ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: στη µεν Μάργα Κορίνθου ο αρχικός λόγος κενών φυσικού και αναζυµωµένου/επανασυµπιεσµένου υλικού είναι
πρακτικά ο ίδιος και το δεύτερο έχει µικρότερο
παραµένοντα λόγο κενών er από το πρώτο,
στο δε υλικό των Melgarejo et al. (2002) –αµµώδης, ιλυώδης άργιλος από κορρήµατα- ο
παραµένων λόγος κενών είναι ο ίδιος, αλλά µε
το αναζυµωµένο/επανασυµπιεσµένο υλικό να
έχει πολύ υψηλότερο αρχικό λόγο κενών. Στο
Σχ. 7 παρουσιάζεται το διάγραµµα er-eo για τα
δύο εδαφικά υλικά µε τα πειραµατικά δεδοµένα
και την αντίστοιχη θεωρητική καµπύλη µε βάση
την Εξ. 2. Και για τα δύο εδαφικά υλικά το
φυσικό έδαφος βρίσκεται πάνω από τη θεωρητική καµπύλη (αν διερχόταν ακριβώς από το
πειραµατικό σηµείο για το αναζυµωµένο/επανασυµπιεσµένο έδαφος), κατά την διαδροµή ΑΒ για τη Μάργα Κορίνθου και τη διαδροµή Γ-∆
για το υλικό των Melgarejo et al. (2002). Εύκο-



m
⋅ eo 
er = M r ⋅ eo 1 −
 wL ⋅ G s


(6)

όπου m η εµπειρική σταθερά της Εξ. 2 και Μr
αυξητικός συντελεστής για την πρόβλεψη του
παραµένοντος λόγου κενών φυσικών εδαφών.
Προφανώς Μr>1 και για Μr=1 η Εξ. 6 εκφυλίζεται στην Εξ. 2.
Για τον υπολογισµό του Μr για κάθε εδαφικό υλικό η διαδικασία προσδιορισµού περιλαµβάνει δοκιµές όπως αυτές για τη Μάργα Κορίνθου µε παρασκευή αναζυµωµένου/επανασυµπιεσµένου εδάφους µε τον ίδιο λόγο κενών µε
το φυσικό υλικό, οπότε Μr= ern/er. Αν το
αναζυµωµένο/επανασυµπιεσµένο έδαφος έχει
διαφορετικό αρχικό λόγο κενών από τον
αρχικό λόγο κενών του φυσικού εδάφους τότε
υπολογίζεται από την Εξ. 2 ο παραµένων
λόγος κενών του αναζυµωµένου/επανασυµπιε1.6
1.4
1.2
1.0
er

0.3

∆

0.8
0.6

Μάρ. Κορίνθου
Αναζ. Μάργα
Φυσ. Μάργα
Melgarejo,2002
Melgarejo-Αναζ.
Melgarejo-Φυσ.

Γ

Β
Α

0.4
0.2
0.0
0

1

eo

2

3

4

Σχήµα 7. Παραµένων λόγος κενών er ως προς
τον αρχικό λόγο κενών eο για τη Μάργα Κορίνθου και το υλικό των Melgarejo et al. (2002).
Figure 7. Residual void ratio er vs initial void
ratio eο for Corinth Marl and the soil used by
Melgarejo et al. (2003).
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σµένου εδάφους αν είχε τον ίδιο αρχικό λόγο
κενών µε το φυσικό έδαφος και αυτός διαιρεί
τον µετρηθέντα παραµένοντα λόγο κενών του
φυσικού εδάφους. Προφανώς η δεύτερη µέθοδος αναµένεται να είναι λιγότερο ακριβής (ή
ακόµα και χωρίς φυσικό νόηµα όπως στην
περίπτωση του υλικού των Melgarejo et al.,
2002) από την πρώτη αφού υποθέτει ότι τα
πειραµατικά δεδοµένα για το αναζυµωµένο/
επανασυµπιεσµένο έδαφος δεν έχουν καµµία
απόκλιση από την Εξ. 2. Στο Σχ. 8α παρουσιάζονται καµπύλες er-eο για δεδοµένα wL=35%
και Gs=2.67 και διάφορες τιµές του Μr, και στο
Σχ. 8β κανονικοποιηµένες µε το eL και το eο.
Αύξηση του Μr προκαλεί «διαστολή» των κα-

µπυλών er-eο για τα αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα εδάφη στο επίπεδο er-eο και µετατόπισή τους στο επίπεδο er/eο - eο/eL. Προφανώς
η Εξ. 6 έχει νόηµα για τιµές του Mr, τέτοιες
ώστε er<eο. Αντικαθιστώντας την Εξ. 6 στην
ανισότητα αυτή προκύπτει εύκολα ότι η µέγιστη τιµή του συντελεστή Mr για την οποία έχει
νόηµα η Εξ. 6 δίνεται από την Εξ. 7, από την
οποία προκύπτει ότι το µέγιστο Mr είναι συνάρτηση του αρχικού λόγου κενών. Στο Σχ. 9 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της Εξ. 7
για διάφορες τιµές του ορίου υδαρότητας.

M r,max =

1.0
Mr=1.75

0.8

4.0

0.4

wL=35%,
Gs=2.67,
Mr=1

40%

3.0
50%

2.5
2.0

60%

1.5

0.0
0.0

0.5

1.0
eo

(α)
1.0

Mr=1.25

1.5

1.5

2.0

1.75

0.4
0.2
0.0
0.0

0.5

1.0
eo/eL

0.5

1.0
eo

1.5

2.0

Σχήµα 9. Μέγιστο Mr ως προς τον αρχικό λόγο
κενών eo για διάφορες τιµές ορίου υδαρότητας.
Figure 9. Maximum Mr vs initial void ratio eo for
various liquid limit values.

wL=35%,
Gs=2.67,
Mr=1

0.6

1.0
0.0

0.8

er/eo

30%

3.5

Mr

Mr=1.25

er

0.6

(7)

wL=20%

Mr=1.50

0.2

(β)

1
m
1−
⋅ eo
w L ⋅ Gs

1.5

2.0

Σχήµα 8. α) Παραµένων λόγος κενών er ως
προς τον αρχικό λόγο κενών eο, και β) er/eο ως
προς eο/eL για διάφορες τιµές του Mr.
Figure 8. α) Residual void ratio er vs initial void
ratio eο, and β) er/eο vs eο/eL for various values
of Mr.

Ο αριθµός των διαθέσιµων πειραµατικών
αποτελεσµάτων προσδιορισµού του παραµένοντος λόγου κενών µετά από ξήρανση για φυσικά εδάφη είναι πολύ µικρός για να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για ο,τιδήποτε περισσότερο από τη διαπίστωση µίας τάσης εξέλιξης του µεγέθους αυτού σε σχέση µε το ίδιο µέγεθος για
αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα εδάφη. Η
Εξ. 6 λοιπόν αποτελεί περισσότερο µαθηµατική διατύπωση αυτής της τάσης παρά εργαλείο
πρόβλεψης του παραµένοντος λόγου κενών
φυσικών εδαφών. Για να µετατραπεί σε τέτοιο
θα απαιτηθούν περισσότερες δοκιµές προσδιορισµού παραµένοντος λόγου κενών φυσικών
εδαφών και σύγκριση µε τον αντίστοιχο των ίδιων εδαφών αναζυµωµένων και επανασυµπιεσµένων.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

∆ηµοσιευµένα αποτελέσµατα δοκιµών συρρίκνωσης αναζυµωµένων και φυσικών αργιλικών
εδαφών επιβεβαιώνουν ότι η µείωση του λόγου κενών τους λόγω αύξησης της µύζησης υπό σταθερή τάση έχει ένα συγκεκριµένο όριο
για κάθε εδαφικό υλικό. Υπάρχοντα καταστατικά προσοµοιώµατα για µη κορεσµένα εδάφη
δεν προβλέπουν κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα να
υπερεκτιµούν τις ογκοµετρικές µεταβολές για
τιµές της µύζησης κοντά ή και πέρα από την τιµή της µύζησης που αντιστοιχεί στον παραµενοντα λόγο κενών. Οι Bardanis & Kavvadas
(2006) διατύπωσαν µία εµπειρική συσχέτιση
που προβλέπει την τιµή του παραµένοντος λόγου κενών από τον αρχικό λόγο κενών, το όριο
υδαρότητας και την ανηγµένη πυκνότητα στερεάς φάσης (Εξ. 2). Η συσχέτιση αυτή προέκυψε από πειραµατικά αποτελέσµατα σε αργιλικά
και µαργαϊκά εδάφη αναζυµωµένα και επανασυµπιεσµένα υπό µονοδιάστατες συνθήκες
φορτίσεως σε διάφορες τιµές λόγου κενών.
Στο παρόν άρθρο προστέθηκαν πειραµατικά αποτελέσµατα από τη βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν την ισχύ της συσχέτισης των
Bardanis & Kavvadas (2006) για αναζυµωµένα/επανασυµπιεσµένα εδάφη, και νέα πειραµατικά αποτελέσµατα δοκιµών σε φυσικά εδάφη (άλλα πραγµατοποιήθηκαν εξ επί τούτου
και άλλα αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία). Με
βάση τα αποτελέσµατα στα φυσικά εδάφη διατυπώθηκε η πρόταση επέκτασης της συσχέτισης των Bardanis & Kavvadas (2006) και για
φυσικά εδάφη. Ο παραµένων λόγος κενών εδαφών µε δοµή λόγω φυσικών διεργασιών
βρέθηκε υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ίδιων υλικών αναζυµωµένων και επανασυµπιεσµένων στον ίδιο αρχικό λόγο κενών µε τα φυσικά εδάφη. Η παρατήρηση αυτή εισήχθη στην
Εξ. 2 µε τη µορφή του αυξητικού συντελεστή
Mr, ο οποίος πολλαπλασιάζει τον παραµένοντα
λόγο κενών αναζυµωµένων/επανασυµπιεσµένων εδαφών όπως προβλέπεται από την Εξ.
2. Στην παρούσα φάση η Εξ. 6 συνιστά µόνο
µαθηµατική καταγραφή της διαπιστωθείσας τάσης µεταξύ παραµένοντος λόγου κενών φυσικών και αναζυµωµένων/επανασυµπιεσµένων
εδαφών και όχι εργαλείο πρόβλεψης. Για να
µετατραπεί σε τέτοιο θα απαιτηθούν περισσότερες δοκιµές σε φυσικά εδάφη µε ταυτόχρονη
µελέτη της δοµής τους, ώστε ο συντελεστής Mr
να συσχετιστεί µε αυτήν -στην οποία άλλωστε
οφείλεται η διαφορά στον παραµένοντα λόγο
κενών φυσικών και αναζυµωµένων/επανασυµπιεσµένων εδαφών.
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