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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζονται αποτελέσµατα δοκιµών άµεσης διάτµησης που διεξήχθησαν σε
συσκευή κιβωτίου µεγάλων διαστάσεων (300mm x 300mm) σε υλικό αστικών στερεών αποβλήτων
προερχόµενο από το ΧΥΤΑ Tri-Cities, στο San Francisco Bay Area, HΠΑ. Τα αποτελέσµατα
αξιοποιούνται για τη διερεύνηση της εξάρτησης της διατµητικής αντοχής του υλικού από α) τα
επιµέρους συστατικά των απορριµµάτων, β) τον προσανατολισµό των επιµήκων συστατικών ως
προς το επίπεδο διάτµησης του δείγµατος, και γ) το ειδικό βάρος του υλικού. Ακολουθεί σύγκριση
µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητών για διαφορετικούς ΧΥΤΑ και προτείνονται παράµετροι
αντοχής για χρήση σε αναλύσεις ευστάθειας πρανών ΧΥΤΑ.
ABSTRACT : Results of shear tests in a large shear box (300mm x 300mm) direct shear apparatus
are presented, on samples from the Tri-Cities Municipal Solid Waste (MSW) landfill, San Francisco
Bay Area, USA. The results are utilized for investigating the effects of a) composition of solid
waste, b) the orientation of fiber-like constituents with relation to the shearing plane and c) the unit
weight of material on the shear strength of the MSW. The results are compared to the findings of
other investigators for different landfills and mean values of strength parameters are proposed for
use in stability analyses of MSW slopes.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μεγάλες
ποσότητες
στερεών
αστικών
αποβλήτων παράγονται στον Ελληνικό χώρο
και παγκοσµίως. Ο συνεχώς αυξανόµενος
όγκος των αστικών αποβλήτων αποτίθεται σε
χώρους ορισµένους από την Πολιτεία για αυτό
τον σκοπό. Οι χώροι αυτοί και στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί από
χωµατερές και Xώρους Aνεξέλεγκτης ∆ιάθεσης
Aπορριµµάτων (ΧΑ∆Α), χωρίς
τεχνικές
προδιαγραφές για την προστασία του
περιβάλλοντος, σε οργανωµένους Χώρους
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) µε
αυστηρές πλέον προδιαγραφές χωροθέτησης,
λειτουργίας και τελικής σφράγισης.

Η συνεχιζόµενη µε αυξητικές τάσεις
παραγωγή στερεών αστικών αποβλήτων, η
δυσκολία εξεύρεσης περιοχών που να
πληρούν τις προδιαγραφές χωροθέτησης
ΧΥΤΑ, σε συνδυασµό µε τη δυσκολία των
πολιτών να αποδεχθούν τη λειτουργία ΧΥΤΑ
κοντά στην κατοικία τους (αντίληψη “not-in-mybackyard”) δηµιουργούν αυξανόµενες πιέσεις
για την απόθεση µεγαλυτέρων ποσοτήτων
απορριµµάτων στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις απόθεσης απορριµµάτων, σε
ορισµένες περιπτώσεις χωρίς τις απαραίτητες
τεχνικές αναλύσεις.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
έχει σηµειωθεί ένας σηµαντικός αριθµός
αστοχιών ΧΥΤΑ, όπως του Rumpke στο Ohio

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

1

των ΗΠΑ (Eid et al. , 2000), του Dona Juanna
στην Κολοµβία (Hendron et al.,1999), του
Payatas των Φιλιππίνων (Kavazanjian and
Merry, 2005), του Java της Ινδονησίας
(Koelsch et al. ,2005) καθώς και της
χωµατερής των Άνω Λιοσίων της Αττικής το
2003. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες των
αστοχιών αυτών ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές.
Κοινό χαρακτηριστικό των αστοχιών αποτελεί
το γεγονός ότι η συµβολή της µηχανικής
συµπεριφοράς
των
αστικών
στερεών
αποβλήτων στις αστοχίες αυτές ήταν
σηµαντική και σε µεγάλο βαθµό άγνωστη.
Κρίνεται εποµένως αναγκαία η µελέτη της
µηχανικής συµπεριφοράς των απορριµµάτων
και η διερεύνηση των παραγόντων που την
επηρεάζουν.
To 2001 το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών των
Ηνωµένων Πολιτειών (National Science
Foundation) χρηµατοδότησε ένα ερευνητικό
πρόγραµµα συνεργασίας του University of
California at Berkeley, του University of Texas
at Austin, του Arizona State Universty και της
εταιρείας GeoSyntec Consultants µε σκοπό
τον προσδιορισµό των δυναµικών και
στατικών ιδιοτήτων των αστικών στερεών
αποβλήτων. Στο πρόγραµµα αυτό συµµετέχει
από το 2004 και το Πανεπιστήµιο Πατρών.

παραµέτρων αντοχής φ=35ο και c=25 kPa. Η
διατµητική αντοχή των αστικών στερεών
αποβλήτων εξακολουθεί όµως να θεωρείται σε
µεγάλο βαθµό άγνωστη και δύσκολo να
εκτιµηθεί. Εκτεταµένη
ανασκόπηση της
σχετικής
βιβλιογραφίας
(Zekkos,
2005)
υποδεικνύει σηµαντικές διαφοροποιήσεις ως
προς τις παραµέτρους αντοχής. Συγκεκριµένα,
έχουν προταθεί τιµές συνοχής από 0 έως 80
kPa και γωνίας τριβής από 0ο έως 60ο.

Φωτογραφία 1. Συσκευή άµεσης διάτµησης µε
κιβώτιο διαστάσεων 300mm x 300mm
Photo 1. Large shear box (300mm x 300mm)
direct shear apparatus

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η γνώση της διατµητικής αντοχής των αστικών
στερεών αποβλήτων είναι απαραίτητη για τη
διεξαγωγή
αναλύσεων
ευστάθειας
των
πρανών των σύγχρονων ΧΥΤΑ. Η πλέον
διαδεδοµένη περιβάλλουσα αστοχίας που
χρησιµοποιείται για την περιγραφή της
διατµητικής αντοχής των στερεών αποβλήτων
είναι αυτή των Kavazanjian et al. (1995).
Πρόκειται για δι-γραµµική περιβάλλουσα µε τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: Για σn<30 kPa,
φ=0o και c=24 kPa ενώ για σn>30 kPa, φ=33ο
και c=0. Η συγκεκριµένη περιβάλλουσα είχε ως
σκοπό να παρέχει µια συντηρητική εκτίµηση
της διατµητικής αντοχής των αστικών στερεών
αποβλήτων
και
βασίστηκε
στα
πολύ
περιορισµένα εργαστηριακά αποτελέσµατα της
περιόδου εκείνης, καθώς και σε αντίστροφες
αναλύσεις ευσταθών πρανών. Πιο πρόσφατα,
οι Eid et al. (2000) χρησιµοποίησαν περισσότερα αποτελέσµατα δοκιµών άµεσης
διάτµησης και αποτελέσµατα αντίστροφων
αναλύσεων ασταθών πρανών προτείνοντας
γραµµική περιβάλλουσα αστοχίας µε τιµές

Σχήµα 1. Τοµή του µεγάλου κιβωτίου άµεσης
διάτµησης (διαστάσεις σε cm)
Figure 1. Cross-section of large direct shear
box (dimensions in cm)
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται
αποτελέσµατα δοκιµών άµεσης διάτµησης σε
συσκευή µεγάλου κιβωτίου (300mm x 300mm)
που πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο
Γεωτεχνικής
Μηχανικής
του
Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
Πατρών (Φωτογραφία 1 και Σχήµα 1). Η
συσκευή έχει τη δυνατότητα επιβολής µέγιστης
διατµητικής και κατακόρυφης δύναµης ίσης µε
100 kN και επιτρέπει την πραγµατοποίηση
δοκιµών µε µέγιστο ρυθµό διάτµησης ίσο µε 5
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mm/min.
Στην
παρούσα
διερεύνηση
χρησιµοποιήθηκε ρυθµός ίσος µε 1 mm/min.
Στις δοκιµές χρησιµοποιήθηκε υλικό
αστικών στερεών αποβλήτων από το ΧΥΤΑ
Tri-Cities που βρίσκεται στην περιοχή San
Francisco Bay Area, στην Καλιφόρνια των
ΗΠΑ. Πληροφορίες σχετικές µε τις επι-τόπου
δοκιµές, τις γεωτρητικές εργασίες και τον
χαρακτηρισµό των υλικών του συγκεκριµένου
ΧΥΤΑ δίνονται από τον Zekkos (2005). Το
δείγµα που χρησιµοποιήθηκε στη διερεύνηση
αυτή προέρχεται από βάθος 26 m περίπου,
έχει ποσοστό υγρασίας 12%, ποσοστό
οργανικών 15-30%, και η ηλικία του, κατά το
χρόνο δειγµατολήψίας, ήταν 15 έτη. Το υλικό
περιλαµβάνει
κυρίως
εδαφοειδές
υλικό
µεγέθους σωµατιδίων <19 mm, χαρτί και
πλαστικό ινώδους µορφής µε µήκος µέχρι 76
mm, καθώς και ξύλο και χάλικες διαµέτρου
<38 mm (Φωτογραφία 2).
Τα υλικά µε
διαστάσεις µεγαλύτερες των 19 mm έχουν
γενικά χαµηλό ειδικό βάρος υλικού και
χαρακτηρίζονται από ινώδη µορφή µε
εξαίρεση τους χάλικες.

ακόλουθη κατά βάρος σύσταση, η οποία
θεωρείται αντιπροσωπευτική της σύστασης
του υλικού του πεδίου (Zekkos, 2005):
εδαφοειδές υλικό (<19 mm) 62%, χαρτί 18%,
πλαστικό 5%, ξύλο 5%, και χάλικες 10%.

Φωτογραφία 3. Σφύρα που χρησιµοποιήθηκε
για τη συµπύκνωση των δοκιµίων στερεών
αστικών αποβλήτων
Photo 3. Drop weight used for the MSW
specimen preparation
4.1 Περιγραφή Τρόπου Συµπύκνωσης

Φωτογραφία 2.
∆είγµα αστικών στερεών
αποβλήτων
που
χρησιµοποιήθηκε
στις
εργαστηριακές δοκιµές.
Photo 2. Tested sample of Municipal SolidWaste
4. ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για τις ανάγκες του προγράµµατος των
εργαστηριακών
δοκιµών
µορφώθηκαν
συνολικά 15 δοκίµια µεγάλων διαστάσεων
(300 mm x 300 mm x 180 mm). Στα δοκίµια
αυτά διεξήχθησαν δοκιµές άµεσης διάτµησης
κάτω από τις ακόλουθες τάσεις: 2 kPa, 50 kPa,
150 kPa, 370 kPa και 700 kPa. Πέντε από τα
δοκίµια παρασκευάσθηκαν χρησιµοποιώντας
το κλάσµα των στερεών αποβλήτων µε
σωµατίδια διαµέτρου µικρότερης των 19 mm
(εδαφοειδές υλικό). Για τα υπόλοιπα 10 δοκίµια
χρησιµοποιήθηκε υλικό αποβλήτων µε την

Τα εργαστηριακά δοκίµια συµπυκνώθηκαν στο
εσωτερικό του κιβωτίου διάτµησης σε τρεις
στρώσεις χρησιµοποιώντας την πτώση ειδικά
κατασκευασµένης σφύρας βάρους 100 kN
περίπου, από ύψος 0.8 m , στην επιφάνεια του
υλικού, ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή
ενέργεια συµπύκνωσης ή το επιθυµητό ειδικό
βάρος δείγµατος (Φωτογραφία 3).
Σηµειώνεται ότι το ειδικό βάρος των
µεγάλου µεγέθους (και κυρίως επιµήκους ή
ινώδους µορφής) συστατικών όπως το χαρτί,
πλαστικό και το ξύλο είναι πολύ µικρό σε
σχέση µε αυτό του εδαφοειδούς κλάσµατος.
Εποµένως, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα σε
ινώδη
συστατικά
των
δοκιµίων
που
παρασκευάσθηκαν µε κατα βάρος ποσοστό
εδαφοειδούς υλικού 62% προκύπτει ιδιαίτερα
υψηλή. Παρατηρείται επίσης µε βάση το
σύνολο των δοκιµών, ότι για σταθερή ενέργεια
συµπύκνωσης του δοκιµίου προκύπτει υλικό
µε µικρότερο ειδικό βάρος όταν το δοκίµιο
περιλαµβάνει και συστατικά ινώδους µορφής.
Η διαφοροποίηση του ειδικού βάρους του
δοκιµίου εν τούτοις δεν οδηγεί σε ουσιαστική
ποιοτική
διαφοροποίηση
της
σχέσης
διατµητική τάση-µετακίνηση. Ενδεικτικά η
ανωτέρω
συµπεριφορά
φαίνεται
στο
διάγραµµα του Σχήµατος 2 στο οποίο
συγκρίνονται οι καµπύλες τάσης-µετακίνησης
των δοκιµίων UP-2 (περιεκτικότητα σε
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εδαφοειδές υλικό 100%, γ=15.1 kN/m3) και UP6 (περιεκτικότητα σε εδαφοειδές υλικό 62%,
γ=11.5 kN/m3). Η µορφή των καµπυλών του
Σχήµατος 2 αποτελεί τυπικό δείγµα των
αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας και
υποδεικνύει ότι κατά το πέρας της δοκιµής
(µετακίνηση ~55 mm) το υλικό προσεγγίζει την
κατάσταση αστοχίας χωρίς όµως να είναι
δυνατόν να εκτιµηθεί µε βεβαιότητα η τιµή της
µετακίνησης και τάσης αστοχίας. Για τον
ανωτέρω λόγο όλες οι τιµές “διατµητικής
αντοχής” που παρουσιάζονται στην παρούσα
έρευνα αποτελούν στην πραγµατικότητα τιµές
“κινητοποιούµενης” διατµητικής αντίστασης για
διατµητική µετακίνηση ίση µε 55 mm (εκτός
των περιπτώσεων στις οποίες η µέγιστη
διατµητική
αντίσταση
εµφανίζεται
για
µετακινήσεις µικρότερες των 55 mm). Θα
πρέπει να τονισθεί, εποµένως, ότι όλα τα
σχετικά συµπεράσµατα χαρακτηρίζονται από
σχετικό συντηρητισµό.
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Σχήµα 2. ∆ιάγραµµα διατµητικής τάσης –
οριζόντιας µετακίνησης από δοκιµή άµεσης
διάτµησης σε δοκίµια µε διαφορετική
περιεκτικότητα σε εδαφοειδές υλικό.
Figure 2.
Shear stress vs. horizontal
displacement from direct shear tests on
specimens with different content of soil-like
material.
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Σχήµα 3. Επίδραση της σχετικής διεύθυνσης
συστατικών ινώδους µορφής ως προς την
επιφάνεια αστοχίας.
Figure 3. Effect of relative orientation of fibrous
materials with respect to the shear surface.

4.2. Επίδραση
Μορφής

των

Συστατικών

Ινώδους

Το πρόγραµµα των εργαστηριακών δοκιµών
της παρούσας έρευνας καταστρώθηκε µε
τρόπο που να επιτρέπει µεταξύ άλλων και τη
διερεύνηση της επίδρασης της παρουσίας
συστατικών ινώδους µορφής στη διατµητική
αντοχή των αστικών αποβλήτων. Για
παράδειγµα, στο διάγραµµα του Σχήµατος 2
συνοψίζονται τα αποτελέσµατα δοκιµών σε
δοκίµια αµιγώς εδαφοειδούς υλικού και σε
δοκίµια µε ποσοστό 62% εδαφοειδούς υλικού.
Από το ανωτέρω διάγραµµα συνάγεται ότι για
δείγµατα µε την ίδια ενέργεια συµπύκνωσης
κατά τη παρασκευή του δείγµατος, η παρουσία
των συστατικών ινώδους µορφής έχει σχεδόν
αµελητέα επίδραση στην αντοχή του υλικού,
φαίνεται δηλαδή να υποδεικνύει ότι τα ινώδη
συστατικά δεν συµµετέχουν ουσιαστικά στο
µηχανισµό ανάπτυξης των διατµητικών
µετακινήσεων. Η ανωτέρω συµπεριφορά είναι
δυνατόν να ερµηνευθεί χρησιµοποιώντας τη
µηχανική του οπλισµένου εδάφους (Sawicki
,2000, Ling et al. ,2003).
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα δοκίµια των
στερεών
αποβλήτων
µορφώθηκαν
στο
εσωτερικό του κιβωτίου διάτµησης διαµέσου
διαδικασίας
συµπύκνωσης
κατά
την
κατακόρυφη διεύθυνση. Με τον ίδιο τρόπο
προετοιµάσθηκαν επίσης και τα δοκίµια των
δοκιµών
τριαξονικής
φόρτισης
που
διεξήχθησαν από τον Zekkos (2005) στο
University of California, Berkeley. Με την
ανωτέρω
διαδικασία
συµπύκνωσης
παρατηρήθηκε ότι τα ινώδους µορφής
συστατικά
αποκτούν
οριζόντιο
προσανατολισµό.
Εποµένως
κατά
την
διεξαγωγή των δοκιµών διάτµησης η επιφάνεια
διάτµησης είναι σχεδόν παράλληλη προς τη
διεύθυνση των ινωδών συστατικών µε
αποτέλεσµα τα τελευταία να µη συµµετέχουν
στο µηχανισµό ανάπτυξης τάσεων και
µετακινήσεων. Τα παραπάνω θεωρείται
σχεδόν βέβαιο ότι εκτός από την περίπτωση
της παρούσας έρευνας ισχύουν και για τις
περιπτώσεις των πειραµατικών δοκιµών
άµεσης διάτµησης άλλων ερευνητών (Landva
and Clark, 1990, Edincliler et al. 1996,
Kavazanjian et al. , 1999). Από τα ανωτέρω
προκύπτει επίσης το συµπέρασµα ότι το υλικό
των
στερεών
αποβλήτων
το
οποίο
συµπυκνώνεται επί-τόπου µε τρόπο παρόµοιο
µε
αυτόν
που
χρησιµοποιήθηκε
στις
εργαστηριακές δοκιµές, θα πρέπει να εµφανίζει
ανισοτροπία όσον αφορά τη διατµητική αντοχή
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καµπυλώνεται έντονα προς τα επάνω, λόγω
της κινητοποίησης της εφελκυστικής αντοχής
των ινών. Για µετακίνηση 55 mm παρουσιάζει
διπλάσια τιµή σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή
του δοκιµίου µε ίνες παράλληλες προς το
επίπεδο διάτµησης. Επιβεβαιώνεται εποµένως
το γεγονός της εξάρτησης της διατµητικής
αντοχής των στερεών αστικών αποβλήτων
από τη σχετική διεύθυνση της επιφάνειας
διάτµησης ως προς τη διεύθυνση των ινών
(ανισοτροπία υλικού).

(α)
(β)
Φωτογραφία 4. (α) ∆ιαιρούµενη χαλύβδινη
µήτρα για τη συµπύκνωση δοκιµίων εκτός του
κιβωτίου διάτµησης, (β) Άποψη δείγµατος
προετοιµασµένου εκτός κιβωτίου διάτµησης.
Photo 4. (a) The split-mold used for the
specimen compaction outside of the direct
shear box, (b) view of specimen prepared
outside the direct shear box.
600
∆ιατµητική τάση, kPa

του. Συµπεραίνεται επίσης ότι η διεξαγωγή
δοκιµών άµεσης διάτµησης σε δοκίµια
στερεών αστικών αποβλήτων µε τον τρόπο
που περιγράφηκε στα προηγούµενα, παρέχει
συντηρητική εκτίµηση (δηλαδή την ελάχιστη
τιµή) της διατµητικής αντοχής του υλικού.
Με στόχο την πειραµατική επιβεβαίωση των
ανωτέρω συµπερασµάτων αποφασίσθηκε να
συµπεριληφθούν στο πρόγραµµα των δοκιµών
της παρούσας έρευνας και δοκιµές άµεσης
διάτµησης µε τα ινώδους µορφής συστατικά
προσανατολισµένα κάθετα στο επίπεδο
διάτµησης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
ήταν
αναγκαία
η
συµπύκνωση
των
αντίστοιχων δοκιµίων κατά την οριζόντια
διεύθυνση. Επειδή αυτό ήταν αδύνατον να
πραγµατοποιηθεί στο εσωτερικό του κιβωτίου
διάτµησης,
κατασκευάσθηκε
ανεξάρτητο
χαλύβδινο δοχείο (µήτρα) συµπύκνωσης µε
διαστάσεις πυθµένα 300 mm x 180 mm και
ύψος 300 mm, του οποίου τα κατακόρυφα
τοιχώµατα έχουν τη δυνατότητα αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης από την
πλάκα βάσης, (Φωτογραφία 4α). Το υλικό των
στερεών αποβλήτων συµπυκνώνεται στο
εσωτερικό της χαλύβδινης µήτρας, µε τρόπο
όµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιείται για τη
συµπύκνωση στο εσωτερικό του κιβωτίου
διάτµησης, και στη συνέχεια αποµακρύνονται
τα τοιχώµατα της µήτρας αφήνοντας το δοκίµιο
να διατηρεί το σχήµα του για αρκετό χρονικό
διάστηµα (Φωτογραφία 4β). Στη συνέχεια το
δοκίµιο περιτυλίσσεται σε λεπτή διαφανή
µεµβράνη (cling film) και µεταφέρεται στο
εσωτερικό του κιβωτίου διάτµησης αφού
περιστραφεί κατά 90ο ως προς το επίπεδο
διάτµησης. Ακολουθώντας την ανωτέρω
διαδικασία µορφώθηκαν 3 δοκίµια µε ποσοστό
εδαφοειδούς υλικού 62% και διεξήχθησαν
δοκιµές για τρεις τιµές ορθής τάσης: 2 kPa, 50
kPa, και 150 kPa. Στο διάγραµµα του
Σχήµατος 3 συγκρίνονται οι καµπύλες τάσηςµετακίνησης δυο δοκιµών άµεσης διάτµησης
για ορθή τάση σn=2 kPa. Στη δοκιµή UP-10 η
διεύθυνση των συστατικών ινώδους µορφής
ήταν παράλληλη προς το επίπεδο ολίσθησης
ενώ στη δοκιµή UP-15 η διεύθυνση αυτή ήταν
κάθετη. Η διαφοροποίηση των δυο καµπύλων
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το δοκίµιο
µε διεύθυνση ινών κάθετη προς το επίπεδο
ολίσθησης εµφανίζει ελαφρά µικρότερη
διατµητική αντίσταση (σε σχέση µε το δοκίµιο
του παραλλήλου προσανατολισµού) για µικρές
τιµές µετακίνησης, στη συνέχεια όµως η
αντίσταση αυξάνεται δραµατικά και αντί να
προσεγγίζει συνθήκες οριακής αντοχής,

100%<19mm
62%<19mm

400
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0
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Σχήµα 4. ∆ιάγραµµα διατµητικών – ορθών
τάσεων για αστικά στερεά απόβλητα από το
ΧΥΤΑ Tri-Cities.
Figure 4. Shear vs. normal stresses for MSW
specimens from Tri-Cities landfill.
4.3 Περιβάλλουσα Αστοχίας
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα του Σχήµατος 4
υποδεικνύουν ότι η περιβάλλουσα αστοχίας
του υλικού των στερεών αστικών αποβλήτων
δεν είναι γραµµική όπως γίνεται συνήθως
δεκτό από άλλους ερευνητές (Kavazanjian et
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al., 1995, Eid et al., 2000), αλλά παρουσιάζει
ελαφρά καµπυλότητα µε τα κοίλα προς την
πλευρά του άξονα των ορθών τάσεων.
Υπολογίζοντας τις τιµές της φαινόµενης γωνίας
τριβής φ, ως συνάρτηση της ορθής τάσης σn,
είναι δυνατή η συσχέτιση που παρουσιάζεται
γραφικά στο Σχήµα 5. Παρατηρείται ότι η τιµή
της γωνίας τριβής, φ, µειώνεται περίπου
γραµµικά µε το λογάριθµο της ορθής τάσης σn,
συµπεριφορά που παρουσιάζει οµοιότητα µε
αυτή των µη-συνεκτικών εδαφών (Duncan and
Wright, 2005).

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ
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Σχήµα 5. Επίδραση της ορθής τάσης στη
γωνία τριβής (για c=0).
Figure 5. Effect of normal stress on the secant
friction angle (assuming c=0)
200

∆ιατµητική τάση, τ (kPa)

ενέργεια συµπύκνωσης. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώθηκε πειραµατικά στην παρούσα
έρευνα. Στο διάγραµµα του Σχήµατος 6
συγκρίνονται
οι
καµπύλες
διατµητικής
αντίστασης-µετακίνησης για δυο δοκίµια ίδιας
σύστασης και µε διαφορετικές τιµές ειδικού
βάρους. Παρατηρείται ότι το δοκίµιο UP-7 µε
ειδικό βάρος 12.2 kN/m3 παρουσιάζει
µεγαλύτερη
κινητοποιούµενη
διατµητική
αντίσταση σε σχέση µε το δοκίµιο UP-11
ειδικού βάρους 10.2 kN/m3.
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Σχήµα 6. Επίδραση ειδικού βάρους στην
σχέση διατµητικής τάσης-οριζόντιας µετακίνησης.
Figure 6. Effect of unit weight in the shear
stress vs. horizontal displacement relationship.

Η πρόσφατη
εκτεταµένη βιβλιογραφική
ανασκόπηση του Zekkos (2005) περιλαµβάνει
αποτελέσµατα δοκιµών άµεσης διάτµησης σε
κιβώτιο µεγάλων διαστάσεων (από 300 mm x
300 mm έως 1400 mm x 1400 mm) σε υλικά
στερεών αποβλήτων. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα έχουν δηµοσιευθεί από 8 ερευνητικές
οµάδες (Landva and Clark, 1990, Richardson
and Reynolds, 1991, Houston et al., 1995,
Edincliler et al. 1996, Kavazanjian et al., 1999,
Mazzucatto et al., 1999, Caicedo et al., 2002,
Mahler and De Lamare Netto, 2003) και µαζί
µε
τα
αποτελέσµατα
της
παρούσας
διερεύνησης
αποτελούν
µια
τράπεζα
δεδοµένων
103
δοκιµών
σε
υλικά
προερχόµενα από ΧΥΤΑ του Καναδά, των
ΗΠΑ (Mayne, Arizona, Wisconsin, California),
της Ιταλίας, της Κολοµβίας και της Βραζιλίας.
Τα αποτελέσµατα αυτά συνοψίζονται στο
Σχήµα 7, από το οποίο προκύπτει το
αξιοσηµείωτο γεγονός της πολύ µικρής
διασποράς των πειραµατικών σηµείων παρά
τη µεγάλη ποικιλία των υλικών και τη
γεωγραφική διασπορά των θέσεων των ΧΥΤΑ.
Προσαρµογή ευθύγραµµης περιβάλλουσας
στα δεδοµένα του Σχήµατος 7(α) οδηγεί στις
τιµές φ=32ο και c=26 kPa. Λαµβάνοντας όµως
υπόψη γωνία τριβής µειούµενη µε την αύξηση
της ορθής τάσης (βλ. Σχήµα 5) είναι δυνατή η
προσαρµογή
καµπύλης
περιβάλλουσας
αστοχίας της µορφής:
(1)
τ = c + σ n ⋅ tan(φ )
όπου: c=15 kPa

⎛σn ⎞
⎟⎟
⎝ Pa ⎠

4.4 Επίδραση Ειδικού Βάρους

φ = φo − ∆φ ⋅ log⎜⎜

Θεωρείται εύλογο ότι το ειδικό βάρος των
διαστρωµένων υλικών και η αντίστοιχη
διατµητική αντοχή των στερεών αστικών
αποβλήτων θα πρέπει να επηρεάζεται από την

φο=36ο (γωνία τριβής για ορθή τάση ίση
µε 1 atm ή 101.3 kPa)
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∆φ=5ο, κλίση της ευθείας γραµµής του
διαγράµµατος φ-log(σn)
Η ανωτέρω µη-γραµµική περιβάλλουσα
αστοχίας προτείνεται για τον προσδιορισµό της
διατµητικής αντοχής του υλικού των στερεών
αστικών αποβλήτων κατά το σχεδιασµό ΧΥΤΑ.
Τα πλεονεκτήµατα της προτεινόµενης µηγραµµικής περιβάλλουσας, σε σχέση µε
προηγούµενες προτάσεις της βιβλιογραφίας
είναι τα εξής: α) βασίζεται σε σηµαντικά
µεγαλύτερο αριθµό δοκιµών µεγάλου µόνο
µεγέθους
δείγµατος,
β)
περιλαµβάνει
αποτελέσµατα δοκιµών για µεγαλύτερες τιµές
ορθής τάσης (µεγαλύτερα βάθη) και, γ)
λαµβάνει υπόψη την επίδραση της ορθής
τάσης στη γωνία τριβής.
2000

Landva and Clark, 1990
Richardson and Reynolds, 1991
Houston et al. 1995
Edincliler et al. 1996
Kavazanjian et al. 1999
Mazzucato et al. 1999
Caicedo et al. 2002
Mahler and De lamare Netto, 2003
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενου ερευνητικού
προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές
άµεσης διάτµησης µεγάλου κιβωτίου σε αστικά
στερεά απόβλητα από τον ΧΥΤΑ Tri-Cities.
Παρατηρήθηκε ότι στη δοκιµή άµεσης
διάτµησης, η επιφάνεια διάτµησης είναι γενικά
παράλληλη στη διεύθυνση των ινών µε
αποτέλεσµα οι ίνες να µη συνεισφέρουν στη
διατµητική αντοχή του δείγµατος. Πειράµατα σε
αστικά απορρίµµατα µε τη διεύθυνση των ινών
κάθετη προς την επιφάνεια διάτµησης
υποδεικνύουν ότι λόγω της κινητοποίησης των
ινών, η σχέση τάσης-οριζόντιας µετακίνησης
διαφοροποιείται και ότι η διατµητική αντοχή
είναι µεγαλύτερη από αυτή των απορριµµάτων
µε ίνες παράλληλες στην επιφάνεια διάτµησης.
Η
διατµητική
αντοχή
των
αστικών
απορριµµάτων παρουσιάζει ανισοτροπία και
εξαρτάται από τη σχετική γωνία µεταξύ της
επιφάνειας διάτµησης και της διεύθυνσης των
ινών.
Τα
αποτελέσµατα
δοκιµών
άµεσης
διάτµησης
της παρούσας διερεύνησης
συνδυάστηκαν µε τα αποτελέσµατα των
δοκιµών άµεσης διάτµησης που υπάρχουν στη
βιβλιογραφία. Η
διατµητική αντοχή που
υπολογίζεται από όλες τις δοκιµές άµεσης
διάτµησης
της
βιβλιογραφίας
αποτελεί
πιθανότατα την διατµητική αντοχή του δοκιµίου
κατά την πλέον δυσµενή διεύθυνση διάτµησης
και κατά συνέπεια παρέχει µια χαµηλή και
συντηρητική εκτίµηση της διατµητικής αντοχής
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το
σχεδιασµό των ΧΥΤΑ. Με αναλύσεις
παλινδρόµησης, προτείνεται µια µη-γραµµική
περιβάλλουσα αστοχίας που χαρακτηρίζεται
από συνοχή ίση µε 15 kPa και γωνία τριβής
36ο για ορθή τάση ίση µε 1 atm (101. 3 kPa)
και ∆φ=5ο. H προτεινόµενη περιβάλλουσα
αστοχίας σε σύγκριση µε προηγούµενες
προτεινόµενες
περιβάλλουσες
αστοχίας
παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Προηγούµενες
προτεινόµενες
περιβάλλουσες
αστοχίας
βασίζονται σε σηµαντικά λιγότερα πειραµατικά
αποτελέσµατα και δε λαµβάνουν υπόψη την
επίδραση της ορθής τάσης στη γωνία τριβής.

Ορθή τάση, kPa

Σχήµα 7. Αποτελέσµατα δοκιµών άµεσης
διάτµησης µεγάλου δοκιµίου σε αστικά στερεά
απόβλητα.
Figure 7. Large Direct shear test results on
MSW.
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µε την παρούσα µελέτη καθώς και πρόσθετο
υλικό στο θέµα των µηχανικών ιδιοτήτων των
αστικών στερεών αποβλήτων διατίθεται από το
Geoengineer
website
στη
διεύθυνση
http://waste.geoengineer.org .
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Σχήµα
8.
Προτεινόµενη
µη-γραµµική
περιβάλλουσα αστοχίας και σύγκριση µε
προηγούµενες περιβάλλουσες.
Figure 8. Recommended non-linear shear
strength envelope and comparison with
previous recommendations.
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