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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία απηή ζπληάρζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο Κνξνβέζε 

Παλαγηψηε θαη Μάγθν Παλαγηψηε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζηεξηαθνχ 

ζπλεξγάηηδαο ηεο εδαθνκεραληθήο Πιαζηήξα Βηνιιέηηαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή Γξ Αιεμάθε Γεκήηξηνπ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζπκβνιή ζηε γεσινγηθή θαη γεσηερληθή 

δηεξεχλεζε  ηεο πεξηνρήο Ζξαθιείνπ Κξήηεο  κειεηψληαο έλα αξγηιηθφ 

αδηαηάξαρην δείγκα, πξαγκαηνπνηψληαο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο. Σν δείγκα 

απηφ έρεη κήθνο 1.20 m. θαη βξηζθφηαλ ζε βάζνο 7.70 m. Αλαθηήζεθε απφ 

γεψηξεζε πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

Παξάιιεια, ζπιιέρηεθαλ πιεξνθνξίεο απφ παιηφηεξεο γεσηξήζεηο πνπ 

έρνπλ γίλεη ζηελ θνληηλή θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαζψο θαη απφ έλαλ 

γεσινγηθφ ράξηε απφ ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ    

( Η.Γ.Μ.Δ.).  

Δλ ζπλερεία, ππνινγίζηεθε ε θαζίδεζε ιφγσ ζηεξενπνίεζεο ηνπ ζηξψκαηνο 

απφ ηελ θφξηηζε κίαο ζεσξεηηθήο ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο θαζψο επίζεο θαη ε 

θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο . 

Οη ηηκέο πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο, ζπγθξίζεθαλ 

κε άιιεο ειιεληθέο θαη δηεζλείο έξεπλεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ πξνθχπηεη φηη ην δείγκα πνπ εξεπλήζεθε απνηειείηαη 

απφ άξγηιν, ηιχ, άκκν θαη θαιά δηαβαζκηζκέλα ραιίθηα ,επηπξφζζεηα είλαη 

ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία αξγηινπειψδε. Δπίζεο, απφ 

δνθηκέο πξνθχπηεη φηη ζην έδαθνο δελ πξνθαινχληαη κεγάιεο θαη επηθίλδπλεο 

θαζηδήζεηο ιφγσ ζεκειίσζεο  .  

 

 

 

 

 

 

 



[3] 
 

ABSTRACT 

 

This thesis was written by Korovesis Panagiotis and Magkos Panagiotis under 

the supervision of Mrs Plastira Violetta, Laboratory Assistant of soil engineer 

and Dr. Alexakis Dimitrios, Associate Professor. 

The purpose of this work is to contribute to the geological and geotechnical 

investigation of the Heraklion Crete area by studying a clay undisturbed 

sample, by performing laboratory tests. This sample is 1.20 m long and was at 

a depth of 7.70 m. Recovered from the drilling done in that area. 

Information was collected from core drilling in the nearby and wider area as 

well as a from geological map published by the Institute for Geological and 

Mineral  Exploration (IGME).  

Estimation of the sedimentation due to the solidification of the layer by the 

charge of a theoretical conventional structure was performed as well as the 

bearing capacity of the investigated material. 

The values obtained from the experimental procedure were compared with 

values given from the literature. The results of the experimental tests showed 

that the investigated sample consists of clay, silt, sand and well-grained 

pebbles, in addition it is tough and durable. It is classified in the clayey 

category.  
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Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε 

ηελ εξγαζηεξηαθή ζπλεξγάηηδα ηεο εδαθνκεραληθήο Πιαζηήξα Βηνιιέηηα γηα 

ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ  

θαζψο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γξ Αιεμάθε Γεκήηξην ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, γηα ηελ βνήζεηα, ηελ ζηήξημε, ηηο ηδέεο θαη ηηο 

γλψζεηο πνπ καο παξείρε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθή ηεο. 

Δπίζεο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηε ηερληθή εηαηξεία J&P ΑΒΑΞ                

γηα ηελ παξνρή ηνπ αδηαηάξαρηνπ δείγκαηνο εδάθνπο πνπ εξεπλήζεθε θαζψο 

θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο ηεο γεσηερληθήο γεψηξεζεο . 

Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο θαη ην επξχηεξν 

θηιηθφ καο πεξηβάιινλ γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο θαη ηε ζπλερή εζηθή θαη 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. 
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1.ΕΙΑΓΨΓΗ  
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Ζ Δδαθνκεραληθή απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν ηεο κεραληθήο. Γηαθέξεη απφ 
άιινπο θιάδνπο απφ ην γεγνλφο φηη ηα εδάθε παξνπζηάδνπλ ζχλνια χιεο 
απφ ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαζψο θαη νξγαληζκψλ, ε κειέηε ησλ νπνίσλ δελ 
κπνξεί λα γίλεη ρσξηζηά.  
Ζ επηζηήκε απηή αζρνιείηαη κε ηηο θπζηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 
σο πιηθφ. Δπίζεο, είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηελ γεσηερληθή 
ζπκπεξηθνξά  ηνπ εδάθνπο ζε θπζηθέο δνκέο θαη ηερλεηέο θαηαζθεπέο πνπ 
ζεκειηψλνληαη ή δνκνχληαη εληφο  εδαθηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαζψο θαη απηψλ 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ εδαθηθά πιηθά (Λνππαζάθεο, 2013). 
Ζ Δδαθνκεραληθή εμεηάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο κε ηελ ππνβνιή 
θνξηίσλ θαη πξνβιέπεη θη δίλεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ απφ δηάθνξεο θαηαζθεπέο (Πιαζηήξα, 2010). 
Γηα λα πξνβιεθζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εδάθνπο, ππάξρεη αλάγθε 
θαηαλφεζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ πσο ην έδαθνο ζπκπεξηθέξεηαη σο 
κεραλνινγηθφ πιηθφ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ζηελ εθηέιεζε ηππηθψλ 
πξνθαζνξηζκέλσλ δνθηκψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εδαθψλ θαη γηα ηνλ 
νξηζκφ νξηζκέλσλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε κίαο ‘’αίζζεζεο’’ 
ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ (Yaski, 2008). 
Αλεπαξθείο γεσηερληθέο έξεπλεο, ειαηησκαηηθή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 
ή αδπλακία απεηθφληζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθαηάιιειν ζρεδηαζκφ,· 
θαζπζηεξήζεηο ζηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο, δαπαλεξέο 
ηξνπνπνηήζεηο θαηαζθεπψλ, ηε ρξήζε ησλ θαηψηεξσλ πιηθψλ θαζψο θαη  ηελ 
πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή (Hirpasa, 2015). 
 

1.1.ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Σα εδάθε δηαθξίλνληαη ζε ζπλεθηηθά θαη κε ζπλεθηηθά. Αλάινγα κε ηελ 
δηάκεηξν ησλ θφθθσλ ηνπο. 
Σα ζπλεθηηθά εδάθε είλαη: άξγηινο < 0,002 mmθαη 0,002 mm< ηιχο < 0,075 
mm. Σα κε ζπλεθηηθά εδάθε είλαη: 0,075 mm< άκκνο < 2 mmθαη ραιίθηα > 2 
mm. Σα ζπλεθηηθά νλνκάδνληαη θαη ιεπηφθνθθα, επεηδή παξνπζηάδνπλ ζπλνρή 
κεηαμχ ησλ θφθθσλ ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα κε-ζπλεθηηθά νλνκάδνληαη θαη 
ρνλδξφθνθθα, επεηδή δελ παξνπζηάδνπλ ζπλνρή κεηαμχ ησλ θφθθσλ ηνπο 
(Καββαδάο, 2009). 

 

1.2.ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΔΑΥΟΤ 

 

Σν έδαθνο είλαη έλα κε-ζπκπαγέο πνιπθαζηθφ πιηθφ, πνπ απνηειείηαη απφ 
αζχλδεηνπο ή ειαθξά ζπλδεδεκέλνπο ζηεξενχο θφθθνπο, ηα θελά κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ (πφξνη) πεξηέρνπλ πγξά (ζπλήζσο λεξφ) ή θαη αέξηα (ζπλήζσο αέξα). 
Σα εδαθηθά πιηθά πξνέξρνληαη απφ ηε κεραληθή ή θαη ρεκηθή απνζάζξσζε 
ησλ πεηξσκάησλ (Καββαδάο, 2009). 
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1.3.ΑΔΙΑΣΑΡΑΦΣΑ ΕΔΑΥΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

 

Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ εδαθψλ εμαξηάηαη απφ ηε δνκή ηνπο, ε νπνία 
φκσο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία. πλεπψο, πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη θάζε πξνζνρή ψζηε ε δηαηάξαμε θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία λα είλαη 
ειάρηζηε. Δδαθηθά δείγκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί ηελ ειάρηζηε δπλαηή 
δηαηάξαμε νλνκάδνληαη αδηαηάξαρηα (Καββαδάο, 2009). 
 

1.4.ΑΤΣΟΦΘΟΝΑ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΣΟΓΕΝΗ ΕΔΑΥΗ 

 

Με βάζε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ηειηθήο απφζεζεο ησλ πξνηφλησλ ηεο 
απνζάζξσζεο, ηα εδάθε δηαθξίλνληαη ζε απηφρζνλα θαη ζε ηδεκαηνγελή. Σα 
απηφρζνλα εδάθε πξνέξρνληαη απφ ηελ επηηφπνπ απφζεζε ησλ πξνηφλησλ 
απνζάζξσζεο, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη κεηαθνξά ηνπο καθξηά απφ ηελ 
πεξηνρή ηεο απνζάζξσζεο. Αληίζεηα, ηα ηδεκαηνγελή εδάθε πξνέξρνληαη 
απφ ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ απνζάζξσζεο κε ηα λεξά ησλ πνηακψλ 
καθξηά απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη ηελ επαθφινπζε απφζεζε ηνπο ζηελ 
πεξηνρή ησλ εθβνιψλ (Καββαδάο, 2009). 
 

1.5.ΤΣΗΜΑ ΜΟΝΑΔΨΝ 

 

Οη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελεο κνλάδεο ζην Γηεζλέο χζηεκα (Καββαδάο, 
2009): 

 Μνλάδεο ζεκειησδψλ κεγεζψλ:  
 Μάδα: ην ρηιηφγξακκν (kg) θαη ν ηφλνο (Mg), πνπ ηζνχληαη κε 1000 

ρηιηφγξακκα 
 Υξφλνο: ην δεπηεξφιεπην (sec) 
 Μήθνο: ην κέηξν κήθνπο (m) 

 Μνλάδεο παξάγσγσλ κεγεζψλ: 
 Γχλακε: Σν (kN) θαη ην πνιιαπιάζην ηνπ MN=1000 kN 
 Πίεζε, ηάζε: Σo(kPa) θαη ην πνιιαπιάζην ηνπMPa=1000 kPa 

 

1.6.ΚΑΘΙΖΗΗ 

 

Οη θαζηδήζεηο είλαη θαηαθφξπθεο κεηαθηλήζεηο εδαθηθψλ καδψλ πξνο ηα θάησ 
πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα έλα ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο λα 
βπζίδεηαη. Σν κέγεζνο κηαο θαζίδεζεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 
Μπνξεί λα είλαη ην ίδην ζε φιε ηελ έθηαζε πνπ πξνζβάιιεηαη απφ ηελ 
θαζίδεζε ή λα δηαθέξεη απφ ζέζε ζε ζέζε. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κηιάκε 
γηα αλνκνηφκνξθε βχζηζε ή δηαθνξηθή θαζίδεζε. 
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Οη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο ζαλ θπζηθά θαηλφκελα κπνξνχκε λα πνχκε, φηη είλαη 
αθίλδπλεο. Όηαλ φκσο ζρεηίδνληαη κε ηερληθά έξγα θαη εθδειψλνληαη ζην ρψξν 
απηψλ, γίλνληαη αξθεηά επηθίλδπλεο. 
Αηηίεο θαζηδήζεσλ είλαη (Πιαζηήξα, 2010; Stiegler, 1985): 

 Άκεζεο 

 Απφ ζηεξενπνίεζε  

 Απφ δεπηεξεχνπζα ζπκπίεζε  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
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2.1.ΤΛΛΟΓΗ ΑΡΓΙΛΙΚΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

 

Σν αξγηιηθφ δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γίλνπλ νη παξαθάησ δνθηκέο, 
πάξζεθε απφ ηα ζεκέιηα ελφο θηηξίνπ πνπ ιεηηνπξγεί σο ζρνιείν ζην 
Ζξάθιεην Κξήηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιά θαη ε επξχηεξε πεξηνρή 
ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πνιχπινθε γεσινγηθή δνκή κε ηελ παξνπζία 
αιιεπάιιεισλ δηαδνρηθψλ ηεθηνληθψλ θαιπκκάησλ. Ζ ζηξσκαηνινγηθή ζεηξά 
απνηειείηαη απφ λενγελείο απνζέζεηο (κάξγεο, άξγηινη, άκκνη, ηιπφιηζνη, 
αζβεζηφιηζνη) θαη απφ ηεηαξηνγελήο θιαζηηθά ηδήκαηα. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα 
ηεο πεξηνρήο είλαη νξεηλφ. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ηνπ ζε θαηεγνξίεο έρεη σο 
εμήο (Corine Bossard, 2000): 33% πεδηλφ, 26% εκηνξεηλφ θαη 41% νξεηλφ. 
Ζ δεηγκαηνιεςία έγηλε κε ηελ θαηάιιειε γεψηξεζε. Τπάξρνπλ δχν 
θαηεγνξίεο γεσηξήζεσλ, πνπ είλαη νη εμήο: ρεηξνθίλεηεο θαη κεραλνθίλεηεο . 
Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, κήθνπο 1.20 m, αλαθηήζεθε κε 
κεραλνθίλεηε γεψηξεζε απφ βάζνο 7.70 m θαη ζα θέξεη ηελ νλνκαζία 
Ζξάθιεην1 (Ζ1). 
 

 

 

 

 

σ.2.1.Υάξηεο απεηθφληζεο ζέζεο ζπιινγήο αξγηιηθνχ δείγκαηνο Ζ1 απφ ηελ 

γεσηερληθή γεψηξεζε (ΗΓΜΔ, 1983). 
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2.2.ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΔΟΚΙΜΕ 

Σα ινγηζκηθά παθέηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

είλαη ηα AUTOCAD, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL. 

2.2.1.ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ 

 

Σν έδαθνο ζηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη πγξφ. Οη κνξθέο λεξνχ πνπ 
ζπλαληάκε ζην έδαθνο είλαη (Πιαζηήξα, 2011; Γθαδέηαο, 2004):  

 Νεξφ βαξχηεηαο 

 Νεξφ ηξηρνεηδέο 

 Νεξφ πγξνζθνπηθφ 
Σν λεξφ βαξχηεηαο θαη ην ηξηρνεηδέο απνκαθξχλνληαη απφ ην έδαθνο ζηνπο 
20o C πεξίπνπ. Σν πγξνζθνπηθφ λεξφ, πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ κνξηαθή 
έιμε, ζηνπο 110 ± 5νC. 
Με ηνλ φξν πεξηερφκελε πγξαζία εδάθνπο νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ βάξνπο ηνπ 
λεξνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην έδαθνο πξνο ην βάξνο ηνπ μεξνχ εδάθνπο. 

W = Βλεξ /   Βμεξ.εδ.      (2.1) 
Ο ζθνπφο ηεο δνθηκήο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαινγίαο ηνπ λεξνχ κέζα 
ζην έδαθνο. Ζ αλαινγία απηή επηδξά ζεκαληηθά ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο 
νξηζκέλσλ ηχπσλ εδαθψλ. Σέηνηα εδάθε είλαη ηα ιεγφκελα ζπλεθηηθά, ηα 
νπνία κπνξνχλ λα κεηαβνχλ κε ηελ αχμεζε ηεο αλαινγίαο ηνπ λεξνχ, απφ ηελ 
μεξή θαη αλζεθηηθή θαηάζηαζε ζηελ πδαξή θαη δίρσο αληνρέο θαηάζηαζε.  
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Κάςεο αινπκηλίνπ 

 Επγφο επαηζζεζίαο κε αθξίβεηα 1/10 ηνπ γξακκαξίνπ 

 Κιίβαλνο μήξαλζεο ξπζκηδφκελνο ζηνπο 110 ± 5νC 
 
Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ. Γειαδή ην δείγκα ηνπ 
εδάθνπο πνπ αλαιχζεθε είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη αδηαηάξαρην εθφζνλ 
ππνινγίζηεθε ε θπζηθή πγξαζία. Σν βάξνο ηνπ κπνξεί λα είλαη απφ 10 gr έσο 
1000 gr. Όζν πνην ιεπηφθνθθν είλαη ην έδαθνο ηφζν ιηγφηεξε πνζφηεηα 
ρξεηάδεηαη (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; Γθαδέηαο, 2004). 
  

Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηερφκελεο 
πγξαζίαο  

 
Λακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ εδάθνπο. Επγίδεηαη ε θάςα (Βθ). 
Επγίδεηαη ε θάςα κε ην πγξφ έδαθνο (Βθ+π). Ζ δχγηζε πξέπεη λα γίλεηαη 
γξήγνξα γηα λα κελ έρνπκε επηθαλεηαθή μήξαλζε ηνπ δείγκαηνο. Σν δείγκα κε 
ηελ θάςα ηνπνζεηείηαη κέζα ζηνλ θιίβαλν, πνπ είλαη ξπζκηζκέλνο ζηνπο 110 ± 
5νC. Παξακέλεη ζηνλ θιίβαλν κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ην βάξνο ηνπ (γίλνληαη 
δηαδνρηθέο δπγίζεηο κέρξηο φηνπ δχν ηειεπηαίεο λα είλαη ίδηεο). Απηή ε ηειεπηαία 
δχγηζε ζεκεηψλεηαη σο βάξνο θάςαο θαη μεξνχ δείγκαηνο (Βθ+μ). Ζ δηαδηθαζία 
πξέπεη λα επαλαιεθζεί θαη λα βξεζεί ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ γηα 
ηελ κείσζε ηνπ ζθάικαηνο (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; 
Γξακκαηηθφπνπινο, 2015). 
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2.2.2.ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Με ηνλ φξν εηδηθφ βάξνο ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ μεξνχ 
βάξνπο ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο πξνο ηνλ φγθν ησλ θφθθσλ ηνπ. 

γο = Βμεξ. / Vs          (2.2) 
Σν εηδηθφ βάξνο ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ελφο εδάθνπο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 
ζπζρεηηζκφ ηνπ βάξνπο ηνπ εδάθνπο πξνο ηνλ φγθν ηνπ. πλήζσο νη ηηκέο 
θπκαίλνληαη απφ 2,2 gr/cm3 – 2,9 gr/cm3 (Πιαζηήξα ,2011; 
Γξακκαηηθφπνπινο, 1999). 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Κιίβαλνο 

 Κάςεο αινπκηλέληεο 

 Γνπδί, γνπδνρέξη 

 Επγφο αθξηβείαο 0,01 gr 

 Κφζθηλν Νν 10 

 Ππθλφκεηξν ρσξεηηθφηεηαο 100 ml ή ιήθπζνο ρσξεηηθφηεηαο 50 ml 

 Απνζηαγκέλν λεξφ 

 Αληιία θελνχ 
 

Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο 
 
Λακβάλεηαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ εδάθνπο. Ξεξαίλεηαη ζηνλ θιίβαλν 
θαη θαηφπηλ ιεηνηξηβείηαη ζην γνπδί κε ην γνπδνρέξη. Σν πιηθφ απηφ θαηφπηλ 
θνζθηλίδεηαη ζην θφζθηλν Νν 10 (2mm). Απφ ην δηεξρφκελν απφ ην θφζθηλν 
πιηθφ (πνπ ζεσξείηαη ιεπηφθνθθν), ιακβάλεηαη δείγκα πεξίπνπ 50 gr. Απηή ε 
πνζφηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο. (Σν 
ζπγθξαηνχκελν πιηθφ ζην Νν 10 ζεσξείηαη ρνληξφθνθθν θαη ν ππνινγηζκφο 
ηνπ εηδηθνχ βάξνπο γίλεηαη κε άιιε κέζνδν. Αλ ην έδαθνο πεξηέρεη θαη 
ρνλδξφθνθθν θαη ιεπηφθνθθν πιηθφ πξνζδηνξίδνληαη ρσξηζηά ηα δχν εηδηθά 
βάξε θαη θαηφπηλ ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο) (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 
2006). 
Σν ππθλφκεηξν θαζαξίδεηαη, μεξαίλεηαη θαη δπγίδεηαη (Βπ). ηελ ζπλέρεηα, 
ηνπνζεηείηαη ην μεξφ εδαθηθφ δείγκα, (ηα 50 gr ηνπ ιεπηφθνθθνπ), κέζα ζην 
ππθλφκεηξν θαη μαλαδπγίδεηαη καδί κε ην ππθλφκεηξν (Βπ+μ). Καηφπηλ 
πξνζηίζεηαη απνζηαγκέλν λεξφ πεξίπνπ κέρξη ηα % ηεο θηάιεο.  Ο αέξαο, 
πνπ έρεη παγηδεπηεί ζην κίγκα λεξνχ - εδάθνπο, απνκαθξχλεηαη κε ηελ 
βνήζεηα αληιίαο θελνχ. ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψζεθε κε απνζηαγκέλν λεξφ 
κέρξη ηε ραξαγή ηεο θηάιεο θαη δπγίζηεθε μαλά (Βπ+μ+λ). Ξεπιέλεηαη θαιά ην 
ππθλφκεηξν θαη ην γεκίδεηαη κφλν κε απνζηαγκέλν λεξφ κέρξη ηελ ραξαγή, θαη  
μαλαδπγίδεηαη (Βπ+λ) (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006). 
 
Σν εηδηθφ βάξνο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

γο= Βμ / Βμ + ( Βπ+λ - Βπ+μ+λ)           (2.3) 
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2.2.3.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΓΡΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΒΑΡΟΤ , 

ΞΗΡΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΒΑΡΟΤ, ΔΕΙΚΣΗ  ΚΕΝΨΝ, 

ΠΟΡΨΔΕ  

 

Με ηνλ φξν πγξφ θαηλφκελν βάξνο νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ βάξνπο ηνπ πγξνχ 
εδαθηθνχ δείγκαηνο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ ηνπ φγθν. 

γ = Βπγξ / Vνι          (2.4) 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ : 

 Επγφο αθξηβείαο 0,01 gr 

 Ογθνκεηξηθφο ζσιήλαο 200 ml 

 Γνρείν ηήμεσο παξαθίλεο 

 Παξαθίλε 
 

Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ πγξνχ θαηλφκελνπ 
βάξνπο , μεξνχ θαηλφκελνπ βάξνπο , δείθηε θελψλ θαη πνξψδεο 
 
Καζαξίδεηαη θαιά ν νγθνκεηξηθφο ζσιήλαο θαη  γεκίδεηαη θαηά ¾  πεξίπνπ κε 
απνζηαγκέλν λεξφ, θαηαγξάθνληαο αθξηβψο ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ. 
Λακβάλεηαη έλα θνκκάηη ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο βάξνπο πεξίπνπ 100 gr θαη 
ζρήκαηνο πνπ ρσξάεη ζηνλ νγθνκεηξηθφ ζσιήλα. Επγίδεηαη κε αθξίβεηα θαη 
ζηε ζπλέρεηα βαπηίδεηαη ζην δνρείν κε ηε ιεησκέλε παξαθίλε κέρξη λα 
επηθαιπθζεί φιε ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα δπγίδεηαη 
παξαθηλσκέλν ην δείγκα θαη εηζάγεηε κε πξνζνρή κέζα ζηνλ νγθνκεηξηθφ 
ζσιήλα κε ην λεξφ. Καηαγξάθεηαη θαηφπηλ ε λέα έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηνπ 
λεξνχ. Απφ ηε δηαθνξά ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο αλάγλσζεο ηεο ζηάζκεο 
ηνπ λεξνχ κέζα ζην ζσιήλα, βξίζθεηαη ν φγθνο ηνπ παξαθηλσκέλνπ 
δείγκαηνο. Απφ ηνλ φγθν απηφ αθαηξείηαη ν φγθνο ηεο παξαθίλεο πνπ 
βξίζθεηαη, δηαηξψληαο ην βάξνο ηεο κε ην εηδηθφ ηεο βάξνο (0,89 gr/cm3). Με 
απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη ν φγθνο ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο (Vνι) 
(Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; Υξεζηάξαο, 2001). 
Με ηνλ φξν μεξφ θαηλφκελν βάξνο εδάθνπο νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ βάξνπο ηνπ 
μεξνχ εδαθηθνχ δείγκαηνο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ ηνπ φγθν . 

γd= Bμεξ / Vνι          (2.5) 
Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ην πγξφ θαηλφκελν βάξνο ηνπ δείγκαηνο κε ηελ 
παξαπάλσ κέζνδν ιακβάλεηαη έλα θνκκάηη απφ ην εδαθηθφ δείγκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δνθηκή θαη ππνινγίδεηαη ε πεξηερφκελε πγξαζία w κε ηελ 
κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηχπνπ ππνινγίδεηαη ην 
μεξφ θαηλφκελν βάξνο ηνπ εδάθνπο (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; 
Υξεζηάξαο, 2001). 

γd = γ / 1+w        (2.6) 
Με ηνλ φξν δείθηε ή ιφγν θελψλ νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ φγθνπ ησλ θελψλ ηνπ 
εδαθηθνχ δείγκαηνο πξνο ηνλ φγθν ησλ ζηεξεψλ θφθθσλ. 

  e = Vk / Vs              (2.7) 
Δπεηδή ζεσξείηαη, φηη νη θφθθνη παξακέλνπλ απαξακφξθσηνη, ε κεηαβνιή ηνπ 
δείθηε θελψλ ραξαθηεξίδεη ηελ παξακφξθσζε ηνπ εδάθνπο. 
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Με ηνλ φξν πνξψδεο νξίδεηαη ν ιφγνο ηνπ φγθνπ ησλ θελψλ πξνο ηνλ νιηθφ 
φγθν ηνπ εδάθνπο. 

n = Vθ / Vνι         (2.8) 
Δδψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ην πνξψδεο δελ εθθξάδεη ηελ 
δηαπεξαηφηεηα ελφο εδάθνπο θαη απηφ γηαηί γηα λα είλαη δπλαηή ε ξνή ηνπ 
λεξνχ κέζα απφ ηα θελά ηνπ εδάθνπο, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ κεξηθά απφ ηα 
θελά λα είλαη ζπλερή. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνξψδεο θαη ν δείθηεο θελψλ 
ειαηηψλνληαη ε αληνρή απμάλεη (Πιαζηήξα, 2011; Λαγηψηεο, 1996). 
 

Πιν.2.1. Δλδεηθηηθέο ηηκέο πνξψδνπο θαη ιφγνπ θελψλ γηα δηαθνξεηηθά εδάθε 

(Johnson and De Graff,1988). 

 
Λφγνο θελψλ Πνξψδεο (%) 

 emax emin nmax nmin 

 ραιαξή ππθλή ραιαξή ππθλή 

Μηθηέο θάζεηο:     

Ακκψδεο ή ηιπψδεο άξγηινο  
1,8 

 
0.25 

 
64 

 
20 

Καιά δηαβαζκηζκέλε ράιηθεο, 
άκκνο, ηιχο θαη άξγηινο 

 
0.70 

 
0,13 

 
41 

 
11 

 

Αξγηιηθά εδάθε     

Άξγηινο (30%-50 % κεγέζε 
αξγίινπ) 

 
2.4 

 
0.50 

 
71 

 
33 

Κνιινεηδήο άξγηινο (-0.002 

mm: 50%)  

 
12.0 

 
0.60 

 
92 

 
37 

Οξγαληθά  εδάθε     

Οξγαληθή ηιχο 3.0 0.55 7.5 35 

Οξγαληθή άξγηινο (30%-50% 
κεγέζε αξγίινπ) 
 

 
4.4 

 
0.70 81 

 
41 

 

 

2.2.4.ΟΡΙΑ ATTERBERG 

 

Ο ζθνπφο ηεο εχξεζεο ησλ νξίσλ ATTERBERG είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο  
θαηάηαμεο ησλ ιεπηφθνθθσλ πιηθψλ (Barnes, 2005). 
Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλεθηηθψλ – αξγηισδψλ εδαθψλ επεξεάδεηαη 
απφ ηελ πεξηερφκελε πγξαζία. Με ηελ βαζκηαία κείσζε ηεο πεξηερφκελεο 
πγξαζίαο απφ ηελ πδαξή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη, κεηαπίπηεη ζηελ 
πιαζηηθή, κεηά ζηελ εκηζηεξεή θαη ζην ηέινο ζηελ ζηεξεή θαηάζηαζε. Οη ηηκέο 
ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο ζηηο νπνίεο ηα δηάθνξα είδε αξγηισδψλ εδαθψλ 
κεηαπίπηνπλ απφ ηελ κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε πνηθίινπλ ζεκαληηθά. 
Ζ πγξαζία ζηελ νπνία αιιάδεη θαηάζηαζε ην έδαθνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 
δηάθξηζε θαη ζχγθξηζε δηάθνξσλ αξγίισλ (Καββαδάο, 2009). 
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χκθσλα κε ην ζχζηεκα ATTERBERG θαζνξίζηεθαλ απζαίξεηα 4 
θαηαζηάζεηο. 

 Ρεπζηή (πδαξή) : ην έδαθνο δελ έρεη δηαηκεηηθή αληνρή 

 Πιαζηηθή: παξακνξθψλεηαη ρσξίο ζξαχζε θαη δηαηεξεί ην ζρήκα ηνπ 
αθφκε θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αηηίνπ 

 Ζκηζηεξεή: ζξαχεηαη ελψ παξακνξθψλεηαη 

 ηεξεή : ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ζηεξεφ ζψκα θαη έρεη δηαηκεηηθή αληνρή. 
Οη πεξηερφκελεο πγξαζίεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα φξηα κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ ζπλεθηηθφηεηαο νλνκάδνληαη φξηα ATTERBERG 
(Καββαδάο, 2009): 

 Όξην πδαξφηεηαο  (LL) 

 Όξην πιαζηηθφηεηαο (LP) 

 Όξην ζπξξίθλσζεο (SW) 

 

2.2.4.1.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΤΔΑΡΟΣΗΣΑ (LL) 

 

Με ηνλ φξν φξην πδαξφηεηαο νξίδεηαη ε πεξηερφκελε πγξαζία θαηά ηελ νπνία 
ην έδαθνο αθνχ ράζεη λεξφ, κεηαθέξεηαη απφ ηελ πδαξή θαηάζηαζε ζηελ 
πιαζηηθή. 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Καββαδάο, 2009): 

 Γνρείν απφ πνξζειάλε κε δηάκεηξν 12 cm 

 πάηνπια κε δηαζηάζεηο 8 cm × 2 cm 

 πζθεπή CASAGRANDE κε πξνδηαγεγξακκέλεο δηαζηάζεηο 

 Όξγαλν γηα ηελ ράξαμε 

 Γνρεία 

 Επγαξηά κε αλάγλσζε 0,01 gr 

 Κιίβαλν 110νC 

 Κάςεο αινπκηλίνπ 

 Κφζθηλν Νν 40 (0,42 mm) 

 
Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ πδαξφηεηαο 
  
Σν δείγκα καξγατθνχ ζρεκαηηζκνχ Ζ1: 
Ξεξαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 60νC, ιεηνηξηβείηαη πξνζεθηηθά 
ψζηε λα κελ κεησζεί ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ηεηξακεξίδεηαη θαη θνζθηλίδεηαη 
κε ην θφζθηλν Νν 40. Λακβάλνληαη 100 gr απφ ην πιηθφ πνπ πεξλάεη απφ ην 
θφζθηλν Νν 40 θαη αλακηγλχεηαη κε απνζηαγκέλν λεξφ. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ην έδαθνο ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζε 
δνθηκή. Ζ αλάκεημε γίλεηαη κε ηελ ζπάηνπια. Αλ ρξεηαζηεί παξαπάλσ λεξφ 
πξνζζέηεηαη 1 έσο 3 ml. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάκημε θαη δεκηνπξγεζεί κηα 
περηή νκνηφκνξθε κάδα ην δείγκα ηνπνζεηείηαη ζηνλ πγξαληήξα γηα κηζή 
ψξα. Έπεηηα ηνπνζεηείηαη ζην θαπέιν ηεο ζπζθεπήο, πηέδεηαη θαη απιψλεηαη 
κε αξγέο θαηά ην δπλαηφλ θηλήζεηο ηεο ζπάηνπιαο ψζηε λα κελ εγθισβηζηνχλ 
θπζαιίδεο αέξα κέζα ζηε κάδα. Ζ κάδα πξέπεη λα έρεη 1 cm βάζνο ζην 
ζεκείν κέγηζηνπ πάρνπο. Υσξίδεηαη ζηα δχν, κε φξγαλν ράξαμεο, θαηά ηνλ 
άμνλα ηεο ζπζθεπήο. Ζ ραξαγή πξέπεη λα είλαη θαζαξή θαη λα θηάλεη κέρξη 
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ηνλ πάην ηεο ζπζθεπήο. Ο ζηξφθαινο ηεο ζπζθεπήο πεξηζηξέθεηαη κε δχν 
ζηξνθέο ην δεπηεξφιεπην. Οη ζηξνθέο θαηακεηξνχληαη κέρξη ηα δχν ηκήκαηα 
ηνπ εδάθνπο λα έξζνπλ ζε επαθή ζε κήθνο 1,27 cm. Ο αξηζκφο ζηξνθψλ 
θαηαγξάθεηαη. Σν ηκήκα ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο πνπ βξίζθεηαη θάζεηα πξνο 
ηελ ραξαγή, αθαηξείηαη κε ηελ ζπάηνπια, δπγίδεηαη, μεξαίλεηαη, επαλαδπγίδεηαη 
θαη πξνζδηνξίδεηαη ε πγξαζία ηνπ κε ηελ κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ. Ζ 
δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη ζε δχν αθφκε ηκήκαηα ηνπ εδάθνπο ψζηε 
ζε θάζε κηα απφ ηηο δνθηκέο λα ελψλνληαη θαηά 1,27 cm ζε αξηζκφ θηχπσλ, 
πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο  (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; 
Υξεζηάξαο, 2001) : 

 1ε δνθηκή : 25 – 35 θηχπνπο 

 2ε δνθηκή : 20 – 30 θηχπνπο 

 3ε δνθηκή : 15 – 25 θηχπνπο 
ε έλα εκηινγαξηζκηθφ ραξηί, απεηθνλίδνληαη ηα δεχγε ησλ ηηκψλ ησλ θηχπσλ 
κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηερφκελεο πγξαζίεο. ηνλ άμνλα ησλ ηεηκεκέλσλ 
ηνπνζεηνχληαη νη αξηζκνί ησλ θηχπσλ θαη ζηνλ άμνλα ησλ ηεηαγκέλσλ νη 
πεξηερφκελεο πγξαζίεο. ρεδηάδεηαη έλα επζχγξακκν ηκήκα, φζν ην δπλαηφλ 
πιεζηέζηεξα ζηηο αλσηέξσ ζπληεηαγκέλεο.  
 

 

2.2.4.2.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

(LP) 

 

Με ηνλ φξν φξην πιαζηηθφηεηαο νξίδεηαη ε πην ρακειή πεξηερφκελε πγξαζία 
θαηά ηελ νπνία ην έδαθνο παξακέλεη πιαζηηθφ (Barnes, 2005). 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Γνρείν απφ πνξζειάλε κε δηάκεηξν 12 cm 

 πάηνπια κε δηαζηάζεηο 8 cm × 2 cm 

 Γπάιηλε επηθάλεηα γηα θπιίλδξσζε 

 Γνρεία  

 Επγαξηά κε αλάγλσζε 0,01 gr 
 

Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ 
πιαζηηθφηεηαο 
 
Σν δείγκα καξγατθνχ ζρεκαηηζκνχ Ζ1: 
Ξεξαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 60νC, ιεηνηξηβείηαη πξνζεθηηθά 
ψζηε λα κελ κεησζεί ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ηεηξακεξίδεηαη θαη θνζθηλίδεηαη 
κε ην θφζθηλν Νν 40. Λακβάλνληαη 20 gr απφ ην πιηθφ πνπ πεξλάεη απφ ην 
θφζθηλν Νν 40 θαη αλακηγλχεηαη θαιά κε απνζηαγκέλν λεξφ ψζηε λα 
ζρεκαηηζηεί κηα αξθεηά πιαζηηθή κάδα πνπ λα κνξθψλεηαη εχθνια σο 
ζβφινο. Απφ απηή ηελ πιαζηηθή κάδα ιακβάλνληαη 8 gr θαη ηνπ ιακβάλεηαη 
ζρήκα ειιεηςνεηδέο. Σν δείγκα θπιηλδξψλεηαη αλάκεζα ζηα δάρηπια θαη ηελ 
γπάιηλε πιάθα ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ξαβδίζθνο κε ηελ ίδηα δηάκεηξν ζε φιν ην 
κήθνο ηνπ. Πξαγκαηνπνηνχληαη 80 – 90 θπιηλδξψζεηο ην ιεπηφ. Ζ πιήξεο 
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θπιίλδξσζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ρεξηνχ – ξαβδίζθνπ ζηελ 
αξρηθή ζέζε. Όηαλ ε δηάκεηξνο γίλεη 3 mm ρσξίο ξεγκαηψζεηο, ν ξαβδίζθνο 
ηεκαρίδεηαη ζε 6 ή 8 ηεκάρηα. Σα ηεκάρηα ζπκπηέδνληαη κε ηα δάρηπια ζε 
νκνηφκνξθε κάδα κε ειιεηςνεηδέο ζρήκα θαη επαλαιακβάλεηαη ε θπιίλδξσζε 
γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ λένπ ξαβδίζθνπ κε δηάκεηξν 3 mm. Όηαλ ν ξαβδίζθνο 
ζξπκκαηηζηεί ζε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε κε 3 mm ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη. 
Ο ζξπκκαηηζκφο εκθαλίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εδαθψλ. 
Ζ κάδα ηνπ ξαβδίζθνπ ηνπνζεηείηαη ζε θάςα ζηνλ θιίβαλν, αθνχ δπγηζηεί θαη 
πξνζδηνξίδεηαη ε πγξαζία ηνπ κε ηελ κέζνδν ησλ δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ. Ζ 
πγξαζία απηή ζα είλαη ην φξην πιαζηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο. Γίλνληαη δχν 
δνθηκέο θαη ζαλ φξην πιαζηηθφηεηαο νξίδεηαη ν κέζνο φξνο (Πιαζηήξα, 2011; 
Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; Υξεζηάξαο, 2001). 
 

 

2.2.4.3.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΕΙΚΣΨΝ  ATTERBERG: 

 

2.2.4.3.1.ΔΕΙΚΣΗ ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Με ηνλ φξν δείθηε πιαζηηθφηεηαο νξίδεηαη ην θάζκα ησλ πγξαζηψλ γηα ηηο 
νπνίεο ην έδαθνο παξακέλεη ζε πιαζηηθή θαηάζηαζε θαη είλαη ε δηαθνξά ηνπ 
νξίνπ πδαξφηεηαο κείνλ ην φξην πιαζηηθφηεηαο. 

IP=LL-LP          (2.9) 
Ζ θαηάηαμε ησλ εδαθψλ θαηά ηνλ Αtterberg , κε βάζε ηελ πιαζηηθφηεηα είλαη 
ε εμήο (Καββαδάο, 2009):  
 

Πιν.2.2. Ο βαζκφο πιαζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε πιαζηηθφηεηαο IP . 

Βαζκφο Πιαζηηθφηεηαο Γείθηεο Πιαζηηθφηεηαο ΗP 

Έδαθνο κε πιαζηηθφ 0 

Έδαθνο ειαθξάο πιαζηηθφηεηαο 1 - 5 

Έδαθνο κηθξήο πιαζηηθφηεηαο 5 - 10 

Έδαθνο κέζεο πιαζηηθφηεηαο 10 - 20 

Έδαθνο κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο 20 - 40 

Έδαθνο πνιχ κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο >40 

 
Ζ αληνρή ηνπ αξγηιηθνχ εδάθνπο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ δείθηε 
πιαζηηθφηεηάο ηνπ.  
 

2.2.4.3.2.ΔΕΙΚΣΗ ΤΔΑΡΟΣΗΣΑ 

Με ηνλ φξν δείθηε πδαξφηεηαο νξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πνζνζηνχ 
πγξαζίαο (W) σο πξνο ην φξην πδαξφηεηαο θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ εμήο ηχπν 
(Καββαδάο, 2009): 

IL=(W-LP)/IP          (2.10) 
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Οη ηηκέο ηνπ IL πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 1 αληηζηνηρνχλ ζηελ πιαζηηθή 
πεξηνρή. Δάλ ην πνζνζηφ πγξαζίαο είλαη ίζν κε ην φξην πδαξφηεηαο ηφηε IL=1 
ελψ εάλ είλαη ίζν κε ην φξην πιαζηηθφηεηαο IL=0. Δπίζεο εάλ νη ηηκέο ηνπ IL<0 
ηφηε είλαη ζηελ εκηζηεξεή θαηάζηαζε ελψ αλ IL>1 ηφηε βξίζθεηαη ζηελ πδαξή 
θαηάζηαζε.  

 

2.2.4.3.3.ΔΕΙΚΣΗ ΤΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

Με ηνλ φξν δείθηε ζπλεθηηθφηεηαο νξίδεηαη ην θαηά πφζν έλα έδαθνο είλαη 
ζθιεξφ ή καιαθφ. Γειαδή νη θαηαζηάζεηο πιαζηηθφηεηαο, ζηηο νπνίεο 
κεηαβαίλεη έλα εδαθηθφ πιηθφ κε θπζηθή πγξαζία W φηαλ πξνζιακβάλεη ή 
αληίζεηα απνβάιεη λεξφ απνδίδεηαη κε απηφλ ηνλ φξν θαη εθθξάδεηαη απφ ηνλ 
εμήο ηχπν (Καββαδάο, 2009): 

IC=(LL-W)/IP          (2.11) 
Δπνκέλσο, φζν κεγαιχηεξε ε ηηκή ηνπ IC ηφζν πην ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ 
είλαη ην έδαθνο. Δλψ φζν κηθξφηεξε ε ηηκή ηνπ, ηφζν πην καιαθφ θαη δίρσο 
αληνρέο είλαη.  
 

 

2.2.5.ΚΟΚΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
αλνίγκαηνο ησλ βξνρίδσλ δηαθφξσλ θνζθίλσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ θαηά βάξνο 
ηεο εδαθηθήο πνζφηεηαο πνπ δηέξρεηαη απφ απηά ηα θφζθηλα. ηελ πξάμε 
ρξεζηκνπνηείηαη κηα θαηαθφξπθε ζηήιε θνζθίλσλ κε βαζκηαία κεηνχκελε 
βξνρίδα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (Καββαδάο, 2009). 
Σν πξνο έιεγρν πιηθφ (μεξφ ζηνλ θιίβαλν) ξίρλεηαη ζην πςειφηεξν θφζθηλν 
θαη αθνινπζεί ε θνζθίληζε. Επγίδνληαη ηα ζπγθξαηνχκελα βάξε θαη 
ππνινγίδνληαη ηα δηεξρφκελα απφ ην θάζε θφζθηλν (Πιαζηήξα, 2011; 
Κνιέηζνο, 2004). 
Ο ζθνπφο ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο είλαη ε θαηάηαμε ησλ εδαθψλ. Ζ 
δηαδηθαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 
βήκαηα. Γίλεηαη μήξαλζε ηνπ εδαθηθνχ δείγκαηνο ζηνπο 60νC θαη ιακβάλεηαη 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα κεηά απφ ηεηαξηνκεξηζκφ ή δηαρσξηζκφ, ηφζν 
ψζηε:  

 ην δηεξρφκελν βάξνο απφ ην θφζθηλν 2 mm (No10) λα έρεη βάξνο 110 gr 
γηα ακκψδεο έδαθνο θαη 60 gr γηα αξγηιψδεο ή ηιπψδεο έδαθνο θαη 

 ην θαηαθξαηνχκελν ειάρηζην βάξνο ζην θφζθηλν No10 ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2.3: 
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Πιν.2.3. Διάρηζην βάξνο ζην θφζθηλν Nν 10. 

Καηφπηλ ιεηνηξηβείηαη ζε γνπδί πνξζειάλεο ψζηε λα γίλεη απνζβφισζε 
(δηαρσξίδνληα νη θφθθνη). Μεηά δπγίδεηαη ην μεξφ ζηνπο 60νC θαη απηή ζα είλαη 
ε ζπλνιηθή πνζφηεηα W, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δνθηκή. Ζ πνζφηεηα 
φκσο απηή πεξηέρεη πγξνζθνπηθή πγξαζία γηαηί δελ έρεη κπεη ζην θιίβαλν 
ζηνπο 110 ± 5νC κέρξη ζηαζεξνπνηήζεσο ηνπ βάξνπο ηνπο. Ζ αλσηέξσ 
πνζφηεηα W ρσξίδεηαη ζε δχν πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην θφζθηλν No 10 
(Πηλ.2.4.). Σν ζπγθξαηνχκελν πιηθφ ζην No 10 ιεηνηξηβείηαη θαη 
επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία θνζθηλίζκαηνο. Ζ πνζφηεηα, πνπ ζα 
ζπγθξαηεζεί ηειηθά ζην θφζθηλν Νν 10, είλαη ην ρνληξφθνθθν πιηθφ ηνπ 
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο θαη  ζπκβνιίδεηαη κε Wρ. Ζ πνζφηεηα, πνπ πέξαζε απφ 
ην θφζθηλν Νν 10, είλαη ην ιεπηφθνθθν πιηθφ θαη ζπκβνιίδεηαη κε Wι θαη ζα 
είλαη (Πιαζηήξα, 2011; Γξακκαηηθφπνπινο, 1999): 

Wι= W–Wρ          (2.12) 
Οη αλσηέξσ πνζφηεηεο πξέπεη λα αλαρζνχλ ζε μεξέο ζην θιίβαλν ρσξίο 
πγξνζθνπηθή πγξαζία, γηαηί ηα πνζνζηά ηα δηεξρφκελα, πνπ ιακβάλνληαη 
ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα, ππνινγίδνληαη ζην ζπλνιηθφ μεξφ δείγκα. Σν 
ρνληξφθνθθν πιηθφ WΥ ιφγσ ηνπ φηη πγξνζθνπηθή πγξαζία ηνπ ζεσξείηαη 
ακειεηέα, εθιακβάλεηαη σο μεξφ. 

                  WΥ= Wρμ            (2.13) 
Ζ μεξή πνζφηεηα ηνπ ιεπηφθνθθνπ Wιμ ππνινγίδεηαη, αθνχ ππνινγηζηεί ε 
πεξηερφκελε πγξαζία W ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ απφ έλα 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πεξίπνπ 10 gr, κε ηε γλσζηή κέζνδν ησλ 
δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ. 
Γειαδή : Wιμ = Wι / 1 + W. 
πλεπψο, ε ζπλνιηθή μεξή πνζφηεηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
αλάιπζε, ζα είλαη: 

Wμ = Wρμ + Wιμ       (2.14) 
 

πλνπηηθά ε παξαπάλσ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: 

 Ξήξαλζε δείγκαηνο ζηνπο 60νC 

 Πνζφηεηεο ειάρηζηεο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

 Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα - ηεηαξηνκεξηζκφο - δηαρσξηζκφο 

 Γηαρσξηζκφο θφθθσλ (γνπδί θαη γνπδνρέξη) - θνληνπνίεζε 

 Εχγηζε ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο κε πγξνζθνπηθή πγξαζία (w) 

 Κνζθίληζκα ζην ΝΟ 10 (2 mm) 

 Απνζβφισζε ηνπ ζπγθξαηνχκελνπ ζην θφζθηλν ΝΟ 10 

 Κνζθίληζκα ζην ΝΟ 10 

ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΚΟΚΚΟΤ 

mm (inch.) 

ΔΛΑΥΗΣΟ ΒΑΡΟ (kgr) 

9,5 (3/8) 0,5 

25,0 (1) 2,0 

50,0 (2) 4,0 

75,0 (3) 5,0 
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 Εχγηζεο ηεο ζπγθξαηνχκελεο ζην θφζθηλν πνζφηεηαο WΥ 

 Τπνινγηζκφο Wι = W – WΥ 

 Δχξεζε πγξνζθνπηθήο πγξαζίαο w 

 Τπνινγηζκφο Wιμ = W / (1 + w) 

 πλνιηθή πνζφηεηα Wμ = Wρμ + Wιμ 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ % δηεξρφκελνπ ιεπηφθνθθνπ Ρι θαη ηνπ % 
ζπγθξαηνχκελνπ Ρρ ζην θφζθηλν Νν 10 

 

Ρι= (Wιμ / Wμ) x 100 , Ρρ = (Wρμ / Wμ ) x 100  (2.14) 
 
Πιν.2.4.Ακεξηθάληθα πξφηππα θφζθηλα ηεηξαγσληθήο νπήο (A.S.T.M., 1984). 

Αξηζκφο θνζθίλνπ Μέγεζνο νπήο θνζθίλνπ ζε (mm) 
4 – in 101,60 
3

1/2
- in 88,90 

3 - in 76,20 
2 

1/2
 - in 68,50 

2 - in 50,80 
1

3/4
 - in 44,40 

1 
1/2

 - in 38,10 
1

1/4
 - in 31,70 

1 - in 25,40 
7/8

 - in 22,20 
3/4

 - in 19,10 
5/8

 - in 15,90 
1/2

 - in 12,70 
1/10

 - in 11,10 
3/8

 - in 9,52 
5/10

 - in 7,93 
1/4

- in ή Νν3 6,35 
Νν3 

1/2 
5,66 

Νν 4 4,76 
Νν 5 4,00 
Νν6 3,36 
Νν 7 2,83 
Νν8 2,38 

Νν 10 2,00 
Νν 12 1,68 
Νν 14 1,41 
Νν 16 1,19 
Ν0 18 1,00 
Νν 20 0,84 
Νν 25 0,71 
Νν 30 0,59 
Νν 35 0,50 
Νν 40 0,42 
Νν 45 0,35 
Νν 50 0,297 
Νν 60 0,250 
Νν 70 0,210 
Νν 80 0,177 

Νν 100 0,149 
Νν 120 0,125 
Νν 140 0,105 
Νν 170 0,088 
Νν 200 0,074 
Νν 230 0,062 
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Ζ θνθθνκεηξηθή αλάιπζε γίλεηαη ζε ηξείο θάζεηο (Πιαζηήξα, 2011; Γθαδέηαο, 
2004): 

 ζηελ θνζθίληζε ηνπ ρνληξφθνθθνπ πιηθνχ (ζπγθξαηνχκελνπ ζην Νν 10 
θφζθηλν) 

 ζηε θάζε ηεο θαζίδεζεο (αλάιπζε κε αξαηφκεηξν). Αλαιχεηαη ην πιηθφ, 
πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν Νν 200 (δει. ηιχο θαη άξγηινο) 

 ζηε θνζθίλεζε ηνπ ιεπηφθνθθνπ. Κνζθηλίδεηαη ην πιηθφ αλάκεζα ζην 
θφζθηλν Νν 10 θαη Νν 200, δει. ε άκκνο 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο κε αξαηφκεηξν 
(ππθλφκεηξν)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Πιαζηήξα, 2011; Γθαδέηαο, 2004): 

 Επγφ αθξηβείαο 0,1 gr 

 Γπάιηλν πνηήξη 250 ml 

 Παξάγνληαο δηαζπνξάο 

 πζθεπή αλάδεπζεο 

 Αξαηφκεηξν 

 Γπάιηλνη νγθνκεηξηθνί θχιηλδξνη ησλ 1000ml 

 Θεξκφκεηξν αθξηβείαο 0,5νC 

 Κφζθηλν Νν 10 

 Τδαηφινπηξν ή ρψξνο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο 
 

Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ θνθθνκεηξηθήο 
αλάιπζεο εδαθψλ 
 
Απφ ην δείγκα πνπ δηέξρεηαη απφ ην θφζθηλν Νν 10 ιακβάλνληαη 50 gr 
εδάθνπο. Σν δείγκα δπγίδεηαη, ηνπνζεηείηαη ζε πνηήξη ησλ 250 ml, θαιχπηεηαη 
κε 125 ml απφ ην έηνηκν δηάιπκα ηνπ παξάγνληα δηαζπνξάο, αλαδεχεηαη θαιά 
κε γπάιηλε ξάβδν θαη αθήλεηαη λα δηαβξαρεί γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο. Μεηά 
ηε δηαβξνρή, ην πεξηερφκελν ηνπ πνηεξηνχ κεηαθέξεηαη κε επίπιπζε κέζα ζε 
έλα θχπειιν δηαζπνξάο, πξνζηίζεηαη απεζηαγκέλν λεξφ κέρξη λα πιεξσζεί 
ην θχπειιν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ θαη ην πεξηερφκελν αλαδεχεηαη κε ηελ 
ζπζθεπή αλάδεπζεο επί έλα ιεπηφ, ψζηε λα επηηεπρζεί δηαζπνξά. ηε 
ζπλέρεηα ην κείγκα κεηαθέξεηαη ζηνλ γπάιηλν νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν, φπνπ 
πξνζηίζεηαη απεζηαγκέλν λεξφ ίδηαο ζεξκνθξαζίαο κε ην πδαηφινπηξν, κέρξη 
ηειηθνχ φγθνπ 1000 ml. Σφηε ν νγθνκεηξηθφο θχιηλδξνο ηνπνζεηείηαη κέζα ζην 
πδαηφινπηξν ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ην εδαθηθφ αηψξεκα απνθηήζεη 
ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πδαηφινπηξνπ, εμάγεηαη ν θχιηλδξνο θαη ην πεξηερφκελν 
ηνπ αλαηαξάζζεηαη γηα έλα ιεπηφ, θιείλνληάο ηνλ κε ηελ παιάκε καο. 
εκεηψλεηαη ν ρξφλνο πεξάησζεο ηεο αλαηάξαμεο, ηνπνζεηείηαη ν θχιηλδξνο 
κέζα ζην πδαηφινπηξν θαη δηαβάδεηαη ε έλδεημε ηνπ αξαηνκέηξνπ ζηα δχν 
ιεπηά. Παξάιιεια ιακβάλεηαη κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αησξήκαηνο. Οη 
επφκελεο ελδείμεηο ιακβάλνληαη ζηα (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; 
Υξεζηάξαο, 2001) : 

 5 min 

 15 min 

 30 min  

 60 min 

 250 min 

 1440 min 
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Μεηά ην πέξαο ηεο θάζε κέηξεζεο ην αξαηφκεηξν απνκαθξχλεηαη πξνζεθηηθά 
απφ ην εδαθηθφ αηψξεκα θαη ηνπνζεηείηαη κε πεξηζηξνθηθή θίλεζε κέζα ζε 
νγθνκεηξηθφ ζσιήλα γεκάην θαζαξφ λεξφ. Πεξίπνπ 25 – 30 sec πξηλ ηελ 
επφκελε αλάγλσζε ην αξαηφκεηξν ηνπνζεηείηαη αξγά κέζα ζην εδαθηθφ 
αηψξεκα έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αθηλεηνπνίεζή ηνπ πξηλ ηνλ 
θαζνξηζκέλν ρξφλν αλάγλσζεο. Μεηά ηελ ηειηθή αλάγλσζε ην αηψξεκα 
πιέλεηαη ζε θφζθηλν Νν 200. Σν θιάζκα πνπ ζπγθξαηείηαη ζην Νν 200 
μεξαίλεηαη θαη εθηειείηαη θνθθνκεηξηθή αλάιπζε κε θφζθηλα αλάκεζα ζην Νν 10 
θαη ζην Νν 200 (θνζθίλεζε ιεπηφθνθθνπ) (Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; 
Υξεζηάξαο, 2001). 
 

2.2.6.ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Με ηνλ φξν θαηάηαμε εδαθψλ πξνζδηνξίδεηαη ε ηαμηλφκεζε ζε νκάδεο, 
ζχκθσλα κε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ηαμηλφκεζε εδαθψλ είλαη 
απαξαίηεηε ζε νξηζκέλα κεγάια ηερληθά έξγα, θαζψο θαη ζε φζεο 
πεξηπηψζεηο απαηηείηαη νινθιεξσκέλε εδαθνηερληθή έξεπλα. Οη κέζνδνη 
ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη απηέο πνπ δηαρσξίδνπλ 
ηα εδάθε ζε νκάδεο πνπ έρνπλ παξφκνηεο θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο θαη 
πνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ εχθνια κε απιέο θαη νηθνλνκηθέο δνθηκέο. 
πλήζσο νη δνθηκέο απηέο είλαη ε θνθθνκεηξηθή αλάιπζε θαη ηα φξηα Atterberg 
(Πιαζηήξα, 2011; Γξακκαηηθφπνπινο, 2015) . 
Σα θξηηήξηα είλαη: 

 Σα δηεξρφκελα πνζνζηά απφ ηα αληίζηνηρα θφζθηλα. 

 Σα απνηειέζκαηα ησλ νξίσλ Atterberg, ζπλήζσο ην φξην πδαξφηεηαο 
LL θαη ν δείθηεο πιαζηηθφηεηαο IP. 

Σα δχν πεξηζζφηεξν ζπλήζε ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο είλαη (Πιαζηήξα, 2011): 

 Σν ζχζηεκα A.A.S.H.T.O. (American Association of State Highway and 
Transportation Officials, 1973) πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ νδνπνηία 

 Σν ζχζηεκα A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials, 
1984)        
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Πιν.2.5. χζηεκα θαηάηαμεο εδαθψλ θαηά A.S.T.M. (1984). 
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     Πιν.2.6.χζηεκα θαηάηαμεο εδαθψλ θαηά A.A.S.H.T.O. (1973). 
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2.2.7ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΛΙΧΗ 

 

Ο ζθνπφο ηεο δνθηκήο είλαη ε εθηίκεζε ηεο ζπλνρήο (C) ησλ ζπλεθηηθψλ 
εδαθψλ. ηελ δνθηκή απηή, ην δνθίκην δηακνξθψλεηαη θπιηλδξηθφ θαη 
εθαξκφδεηαη αμνληθφ θνξηίν (P). Αλ είλαη (Ά) ε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ ζε θάζε 
ρξνληθή ζηηγκή ηφηε ε νξζή ηάζε ζα είλαη (Barnes, 2005): 

ζ = P/ Α’           (2.16) 
αλ αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε  (qu) ηνπ εδάθνπο νξίδεηαη ε ηάζε ζηελ 
νπνία ην δνθίκην εκθαλίδεη ηελ κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο (Barnes, 
2005) : 

 γίλεηαη ζξαχζε 

 ε παξακφξθσζε γίλεηαη 20 % ( ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζξαχζε) 
Απφ απηέο ηηο δχν ηάζεηο ζα ιακβάλεηαη ζαλ αληνρή ηνπ δνθηκίνπ απηή πνπ 
εκθαλίδεηαη ρξνληθά πξψηε. Ζ αλεγκέλε αμνληθή παξακφξθσζε (ε) νξίδεηαη 
απφ ηελ ζρέζε (Πιαζηήξα, 2011; Υξεζηάξαο, 2001): 

ε = ΓΖ / Ζν         (2.17) 
φπνπ : ΓΖ ε νιηθή αμνληθή βξάρπλζε ηνπ δνθηκίνπ κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή 
           Ζν ην αξρηθφ χςνο ηνπ δνθηκίνπ . 
Ζ δνθηκή απηή γίλεηαη κφλν θάησ απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 
(Πιαζηήξα, 2011; Υξεζηάξαο, 2001): 

 Να είλαη ην έδαθνο ζπλεθηηθφ, γηαηί ην δνθίκην είλαη ειεχζεξν πιεπξηθά 

 Ζ γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο λα είλαη     θ = 0 

 Ζ δνθηκή λα νινθιεξψλεηαη κέζα ζε 15 ιεπηά ην πνιχ, γηα λα κελ 
ράλεη πγξαζία ην δνθίκην, ψζηε ε θ λα δηαηεξείηαη ίζε κε ην 0 

πλεπψο ε δνθηκή γίλεηαη ζε θνξεζκέλα αξγηιηθά δνθίκηα. Γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο ρξεζηκνπνηήζεθε ζπζθεπή εθνδηαζκέλε κε 
(Πιαζηήξα, 2011; Υξεζηάξαο, 2001): 

 Μεηξεηή παξακνξθψζεσο, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο 0,01 
mm 

 Γαθηχιην αλάγλσζεο ησλ αζθνχκελσλ θνξηίσλ 

 Παρχκεηξν 

 Υξνλφκεηξν 

 Κιίβαλν ζεξκνθξαζίαο 105 ± 5oC 

 Επγαξηέο κε αθξίβεηα 0,1 θαη 0,01 gr 

 Γνρεία, εξγαιεία θνπήο θαη αλαδχκσζεο, εμνιθέα 
Σν δνθίκην κπνξεί λα είλαη αδηαηάξαρην ή αλαδπκσκέλν. Σν δνθίκην ζηελ 
ζπλέρεηα ζπκππθλψλεηαη ζε θπιηλδξηθφ ηχπν κε ηνπο παξαθάησ 
πεξηνξηζκνχο (Πιαζηήξα, 2011; Υξεζηάξαο, 2001): 

 Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ δνθηκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 3.30 cm 

 Ο κεγαιχηεξνο θφθθνο ηνπ δνθηκίνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 
1/10 ηεο δηακέηξνπ ηνπ δνθηκίνπ 

 Ο ιφγνο ηνπ χςνπο ηνπ δνθηκίνπ (Ζ) πξνο ηε δηάκεηξφ ηνπ (D) πξέπεη 
λα είλαη  2 < Ζ/D< 3, γηα λα κελ γίλεηαη ιπγηζκφο 
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Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ αλεκπφδηζηεο 
ζιίςεο  
 
Δθαξκφδεηαη ην θνξηίν ψζηε λα πξνζδίλεηαη αλεγκέλε αμνληθή 
παξακφξθσζε ½ % κέρξη 2% αλά ιεπηφ θαη θαηαγξάθνληαη νη ηηκέο ηνπ 
θνξηίνπ θαη νη παξακνξθψζεηο θάζε 30 sec. Γηα δνθίκην κε χςνο 76 mm ε 
παξακφξθσζε (ΓΖ) αλά ιεπηφ κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 0,38 mm θαη 1,52 mm. 
Ζ ηαρχηεηα παξακφξθσζεο ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε ν ρξφλνο ζξαχζεο γηα ηα κε 
θαιπκκέλα δνθίκηα λα κελ μεπεξλάεη ηα 10 ιεπηά. Ζ δνθηκή ζπλερίδεηαη κέρξη 
λα παξαηεξεζεί κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θνξηίνπ ή κέρξη λα εκθαληζηεί αλεγκέλε 
παξακφξθσζε ίζε κε 20%. Όηαλ ηειεηψζεη ε δνθηκή πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 
ζθαξίθεκα πνπ λα δείρλεη ηνλ ηξφπν ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ (Πιαζηήξα, 2011; 
Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; Υξεζηάξαο, 2001). 
 

Τπνινγηζκνί 

Ζ αλεγκέλε παξακφξθσζε (ε) νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 
ε = (ΓΖ) / Ζν       (2.18) 

Ο αξρηθφο φγθνο ηνπ δνθηκίνπ είλαη : V = A* Ho φπνπ (Α) ην εκβαδφ ηεο 
θάζεηεο επηθάλεηαο ζηνλ άμνλα ηνπ θπιίλδξνπ (βάζε). Γερφκαζηε, φηη ε 
δνθηκή ζπκβαίλεη δίρσο κεηαβνιή ηνπ φγθνπ ηνπ δνθηκίνπ. Αλ ην βαξειάθη ηνπ 
δνθηκίνπ εμνκνησζεί κε θχιηλδξν βάζεο Α' θαη ίζνπ χςνπο, ηφηε ν φγθνο ηνπ 
ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε :  

V' = Α' * (ΖΟ - ΓΖ)     (2.19) 
Αιιά είλαη ακεηάβιεηνο ν φγθνο : V - V' 
Απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθχπηεη φηη :  

Α' = Α / (1 - ε)     (2.20) 
Ζ ηειεπηαία ζρέζε δίλεη ηε δηαηνκή ηνπ θπιίλδξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 
αλνηγκέλε αμνληθή παξακφξθσζε (ε). 
Απφ ην δνθίκην είλαη γλσζηά ηα κεγέζε : A, Hν 

Γηα θάζε κέηξεζε είλαη γλσζηά ηα : (ΓΖ), P 
Γηα θάζε κέηξεζε ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα : ε, ζ απφ ηηο ζρέζεηο : 

                                   ε = (ΓΖ) / Ζν            (2.21) 

                       ζ = Ρ / Α' Α' = Α / (1 - ε)      (2.22) 
Καη ζα πξνθχπηνπλ ζεκεία Κ κε ζπληεηαγκέλεο Κ (ε, ζ) ζην δηάγξακκα κε 
άμνλεο (ε %) θαη (ζ). Σα δηάθνξα ζεκεία Κ ζα ελψλνληαη κε ζπλερή 
γξακκή θαη απφ ηελ θακπχιε, πνπ πξνθχπηεη, ζα θαζνξίδεηαη ε αληνρή 
ζηελ αλεκπφδηζηε ζιίςε. Απηή ζα είλαη ε (ζ), πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζξαχζε, 
ή ε (ζ'), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ε = 20%. Απφ ην ίδην δηάγξακκα κπνξεί λα 
ππνινγηζηεί ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο Δ, πνπ είλαη ε θιίζε ηεο 
επζείαο ζηηο αξρηθέο παξακνξθψζεηο. Απφ ην δηάγξακκα ηνπ Mohr 
πξνθχπηεη, φηη ε ζπλνρή ηζνχηαη κε ην κηζφ ηεο αληνρήο ζηελ αλεκπφδηζηε 
ζιίςε (Πιαζηήξα, 2011; Υξεζηάξαο, 2001) : 

 c= qu / 2         (2.23) 
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Πιν2.7.Ζ ζπλεθηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αλεκπφδηζηε ζιίςε.  

πλεθηηθφηεηα 
Δπί Σφπνπ ηνπ έξγνπ 

έιεγρνο κε ην ρέξη 
Αληνρή αλεκπφδηζηεο 

ζιίςεο (kgr/cm
2
) 

Πνιχ καιαθή 
Δχθνιε Γηείζδπζε αξθεηέο 

inches ηεο ππγκήο ηνπ 
ρεξηνχ 

<0,25 

Μαιαθή 
Δχθνιε Γηείζδπζε αξθεηέο 

inches ηνπ αληίρεηξα 
0,25-0,5 

Μέζε 
Με κέηξηα πξνζπάζεηα 

Γηείζδπζε αξθεηέο inches 
ηνπ αληίρεηξα 

0,5-1 

θιεξή 
Δχθνια ραξάζζεηαη κε ηνλ 
αληίρεηξα αιιά δηεηζδχεη κε 

κεγάιε πξνζπάζεηα 
1-2 

Πνιχ θιεξή 
Δχθνια ραξάζζεηαη κε ην 

λχρη ηνπ αληίρεηξα 
2-4 

Πάξα Πνιχ θιεξή 
Γχζθνια ραξάζζεηαη κε ην 

λχρη ηνπ αληίρεηξα 
>4 

 

 

2.2.8.ΔΕΙΚΣΗ ΤΜΠΙΕΣΟΣΗΣΑ 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη θαζηδήζεηο θαη κεηαηνπίζεηο ηνπ 
εδαθηθνχ ζηξψκαηνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ επίδξαζε ηεο 
επηθφξηηζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη θαζηδήζεηο είλαη πηζαλφ λα είλαη 
επηθίλδπλεο γηα ην έξγν (απηνθηλεηφδξνκνο, θηίξην). Με ηνλ δείθηε 
ζπκπηεζηφηεηαο CC ππνινγίδεηαη ην χςνο ηεο θαζίδεζεο ζην ζηξψκα πνπ 
εμεηάδεηαη. Δίλαη κνλαδηθφο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έδαθνο, θπκαίλεηαη θνληά 
ζηε κνλάδα, είλαη θαζαξφο αξηζκφο, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν πην 
ζπκπηεζηφ είλαη ην έδαθνο θαη φηαλ ε άξγηινο είλαη νκαιά ζηεξενπνηεκέλε θαη 
κηθξήο έσο κέζεο επαηζζεζίαο, ν ηχπνο ηνπ  δείθηε ζπκπηεζηφηεηαο CC είλαη ν 
εμήο (Πιαζηήξα, 2011; Κνιέηζνο, 2004; Atkinson, 2007): 
 

CC=0,009×(LL-10)           (2.24) 
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2.2.9.ΔΟΚΙΜΗ ΑΜΕΗ ΔΙΑΣΜΗΗ (ΣΑΦΕΙΑ ΔΟΚΙΜΗ) 

 

ηε δνθηκή άκεζεο δηάηκεζεο ην έδαθνο ζξαχεηαη θαηά κία 
πξνδηαγεγξακκέλε επίπεδε επηθάλεηα, πνπ νλνκάδεηαη επηθάλεηα δηάηκεζεο. 
Απηφ επηηπγράλεηαη σο εμήο: Ο ππνδνρέαο πνπ πεξηέρεη ην δνθίκην, ρσξίδεηαη 
ζε δχν ηκήκαηα ηα νπνία νιηζζαίλνπλ ην έλα ζε ζρέζε κε ην άιιν κε ζηαζεξή 
ηαρχηεηα. Οη ηάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην δνθίκην ζηε δηάξθεηα κίαο δνθηκήο 
είλαη κία ζηαζεξή νξζή ηάζε (ζ) θαη κία απμαλφκελε δηαηκεηηθή (η) κε ζηαζεξή 
ηαρχηεηα. 
Ζ δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ εδάθνπο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε COULOMB 

η= c + ζ * εθ(θ)         (2.25) 

 η: ε δηαηκεηηθή αληνρή 

 c: ε ζπλνρή 

 ζ: ε νξζή ηάζε 

 θ: ε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο 
ηε δνθηκή ηεο δηάηκεζεο ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ δνθηκίνπ πξνζδηνξίδεηαη ηε 
ζηηγκή ηεο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ ή φηαλ ε ζρεηηθή κεηαηφπηζε ζην δνθίκην 
γίλεη 10%. Ο ζθνπφο ηεο δνθηκήο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ε ζπλνρή (c ) θαη ε 
γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο (θ) (Πιαζηήξα, 2011; Γξακκαηηθφπνπινο, 2015). 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ: 

 Μεραλή δηάηκεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 
 πζθεπή δηάηκεζεο (ππνδνρέαο δνθηκίνπ) ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δχν κεηαιιηθά πιαίζηα πνπ νιηζζαίλνπλ κεηαμχ ηνπο θαη δχν 
πνξφιηζνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ θαη θάησ απφ ην δνθίκην θαη 
επηηξέπνπλ ηελ ζηξάγγηζε ηνπ δνθηκίνπ 

 Σν κεθπλζηφκεηξν ην νπνίν κεηξάεη ηε ζρεηηθή κεηαηφπηζε ησλ 
ηκεκάησλ ηεο ζπζθεχεο (αλαγλψζεηο Rd) 

 Σν κεθπλζηφκεηξν ην νπνίν κεηξάεη ηελ βξάρπλζε ηνπ 
δπλακνκεηξηθνχ δαθηπιίνπ (αλαγλψζεηο RT) 

 Σν κεθπλζηφκεηξν ην νπνίν κεηξάεη ηελ θαζίδεζε ηνπ δνθηκίνπ. 
 χζηεκα εθαξκνγήο θνξηίνπ 

 Δμνιθέαο δείγκαηνο 

 Κιίβαλνο μήξαλζεο (γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπζηθήο πγξαζίαο) 

 Επγφο αθξηβείαο 0,01gr 

 Τγξαληήξαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ δνθηκίνπ 
 

 
Βήκαηα εθηέιεζεο πεηξάκαηνο πξνζδηνξηζκνχ άκεζεο δηάηκεζεο 
 
Σν δνθίκην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ηεηξαγσληθφ κε πιεπξά 
6 cm θαη πάρνο πεξίπνπ 1 cm θαη αθνινπζνχκε ηα εμήο βήκαηα. πλδένληαη 
ηα δχν ηκήκαηα ηνπ θηβσηίνπ κε ηηο βίδεο. Σνπνζεηείηαη πξνζερηηθά ην δείγκα 
κέρξη 5 mm πεξίπνπ απφ ηελ θνξπθή. Δθαξκφδεηαη ν πάλσ πσξφιηζνο. 
πλδέεηαη ην ζχζηεκα: άμνλαο ψζεζεο-θηβψηην-δπλακφκεηξν. Μεδελίδεηαη ηα 
κεθπλζηφκεηξα. Δθαξκφδεηαη ην θαηαθφξπθν θνξηίν. Απνζπλδένληαη ηα δχν 
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ηκήκαηα ηνπ θηβσηίνπ θαη εθαξκφδεηαη νξηδφληηα ψζεζε πεξηζηξέθνληαο ηνλ 
ζηξφθαιν. Σν δνθίκην πξέπεη λα αζηνρήζεη ζε ηξία κέρξη πέληε ιεπηά γηα κε 
ζπλεθηηθφ έδαθνο θαη ζε πέληε κέρξη δέθα ιεπηά γηα ζπλεθηηθφ έδαθνο. 
Γίλνληαη ζπλνιηθά ηξεηο δνθηκέο απμάλνληαο ηελ νξζή ηάζε ζε θάζε δνθηκή 
(Πιαζηήξα, 2011; Γ.Γ.Γ.Δ., 2006; Γξακαηηθφπνπινο, 2015). 
 

Τπνινγηζκνί 
Ζ νξζή ηάζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: ζ = P / A.                         (2.26) 
Ζ δηαηκεηηθή ηάζε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: η = Σ / Α.          (2.27) 
Όπνπ: 

 P: Σν θαηαθφξπθν θνξηίν 

 Σ:Σν κέγηζην νξηδφληην θνξηίν 

 Α:Ζ δηαηνκή ηνπ δνθηκίνπ 
 

Γηαγξάκκαηα 
Καηαζθεπάδνληαη ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα (Πιαζηήξα, 2011; 
Γξακαηηθφπνπινο, 2015): 

 Οξηδφληηα ζρεηηθή κεηαθίλεζε - δηαηκεηηθή ηάζε (ε%-η),έλα γηα θάζε 
δνθηκή 

 Οξζή ηάζε - δηαηκεηηθή ηάζε (δηάγξακκα Mohr) 
ην δηάγξακκα Mohr ζεκεηψλεηαη έλα ζεκείν γηα θάζε δνθηκή θαη γξάθεηαη ε 
επζεία ησλ ζεκείσλ(πεξηβάιινπζα ζξαχζεο). Απφ ην δηάγξακκα Mohr 
πξνζδηνξίδνληαη ε ζπλνρή (C) θαη ε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο (θ). 
 
Δθηεινχκελεο δνθηκέο (Πιαζηήξα, 2011; Γξακαηηθφπνπινο, 2015): 

 Σαρεία δνθηκή: Ζ δνθηκή γίλεηαη γξήγνξα ρσξίο ην λεξφ λα έρεη 
δηαθχγεη 

 Βξαδεία δνθηκή: Ζ δνθηκή γίλεηαη αξγά θαη ε πεξηερφκελε πγξαζία 
κεηαβάιιεηαη αθφκε θαη γηα εδάθε κηθξήο δηαπεξαηφηεηαο 

 Σαρεία δνθηκή ζε ζηεξενπνηεκέλν δείγκα: Γίλεηαη ζε ζηαζεξή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ  

 
Σξσηά ζεκεία δνθηκήο (Πιαζηήξα, 2011; Γξακαηηθφπνπινο, 2015): 

 Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πίεζε ηνπ λεξνχ πφξσλ. πλεπψο ε 
εμίζσζε Coulomb γξάθεηαη : η = C + ((ζ-U) × εθ θ) εθφζνλ κεηξεζεί ε 
πίεζε ησλ πφξσλ κε θαηάιιειε δηάηαμε 

 Γίλεηαη ζπγθέληξσζε ηάζεσλ ελψ παξαδερφκαζηε νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή  

Ζ ζξαχζε ηνπ δνθηκίνπ γίλεηαη θαηά πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν πνπ δελ είλαη 
ην αζζελέζηεξν.  

 

2.2.10.ΚΑΘΙΖΗΗ ΛΟΓΨ ΣΕΡΕΟΠΟΙΗΗ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζίδεζεο ιφγσ ζηεξενπνίεζεο πνπ ζα ππνζηεί ην 
ζηξψκα απφ ην θνξηίν ελφο πεδίινπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κίαο ηππηθήο 
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θαηαζθεπήο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ ζεσξίεο θαη ηχπνη (Καββαδάο, 
2009). 
χκθσλα κε ηε ζεσξία  Boussinesq (Καββαδάο, 2009), ν  ππνινγηζκφο ηεο 
εληαηηθήο θαηάζηαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εδάθνπο απφ θφξηηζε ζηελ 
ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ (ζεκέιηα, θξάγκαηα θηι.) είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ θαζηδήζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο. Οη 
ζπκβαηηθέο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ησλ ηάζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ εδάθνπο 
βαζίδνληαη ζηελ ειαζηηθή ζεσξία. 
Οη παξαδνρέο ηεο ειαζηηθήο ζεσξίαο είλαη φηη ην πιηθφ ζεκειίσζεο είλαη 
ηζφηξνπν, νκνγελέο, λα εθηείλεηαη ζε άπεηξν εκηρψξν θαη λα ππφθεηηαη ζην 
λφκν ηνπ Hooke. Aλ θαη ηα θπζηθά εδάθε ζπαλίσο παξνπζηάδνπλ ειαζηηθή 
ζπκπεξηθνξά ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη δηαζέζηκε ζε εχρξεζηνπο 
καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη λνκνγξαθήκαηα. Δπίζεο κε ηελ καθξνρξφληα ρξήζε 
ηνπο έρεη απνδεηρζεί φηη παξέρνπλ αζθαιή απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηηο 
θαηαθφξπθεο ηάζεηο. Αληηζέησο δελ ζεσξνχληαη αζθαιείο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ νξηδφληησλ θαη δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ. Σάζεηο ππφ νξζνγσληθή επηθάλεηα 
πνπ θνξηίδεηαη κε ζπλερέο θνξηίν. Γηα θφξηηζε νξζνγσληθήο επηθάλεηαο κε 
νκνηφκνξθν θνξηίν q ε ηάζε Γζ θάησ απφ ηελ γσλία ηεο επηθάλεηαο 
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε (Καββαδάο, 2009): 

Γζ = q * Ηζ          (2.28) 
φπνπ ζπληειεζηήο Ηζ δίλεηαη απφ ην λνκνγξάθεκα ζπλαξηήζε ηνπ ιφγνπ z/b 
θαη a/b, φπνπ z ην βάζνο, πνπ δεηείηαη ηελ ηάζε θαη a θαη b ε κεγάιε θαη ε 
κηθξή πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ αληίζηνηρα (Καββαδάο, 2009) . 
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σ.2.2.Ννκνγξάθεκα γηα ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή επηξξνήο (Καββαδάο, 

2009). 

Ζ ηηκή ηεο θαζίδεζεο αξγπιηθνχ ζηξψκαηνο ιφγσ ζηεξενπνίεζεο δίλεηαη απφ 
ηνλ εμήο ηχπν (Πιαζηήξα, 2011; Stiegler, 1985; Bowles, 2009):  

S = (Cc × H ) / (1 + eν) × log10 ((ζ0 + Γζ) / ζ0)         (2.28) 

 Cc : Ο δείθηεο ζπκπηεζηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

 Ζ : Σν χςνο ηνπ αξγπιηθνχ ζηξψκαηνο πνπ δηεξεπλήζεθε 

 Eν : Ο αξρηθφο δείθηεο θελψλ ηνπ εδάθνπο 

 ζ0 : Ζ αξρηθή εληαηηθή θαηάζηαζε 

 Γζ : Ζ επηθφξηηζε απφ ηελ θαηαζθεπή πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
ζεσξία ηνπ Boussinesq θαη εμαξηάηαη απφ ην ρ.2.2., ηηο δηαζηάζεηο ηεο 
θνξηηζκέλεο επηθάλεηαο θαη ηελ ηηκή επηθφξηηζεο  
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2.2.11.ΥΕΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΟΤ 

 

Ζ αληνρή ηνπ εδάθνπο ζε ζξαχζε ιφγσ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ νλνκάδεηαη 
θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο. Φέξνπζα ηθαλφηεηα (q) νλνκάδεηαη ην 
θνξηίν, αλά κνλάδα επηθάλεηαο εδάθνπο, πνπ ζα πξνθαιέζεη ζξαχζε ηνπ 
εδάθνπο ζεκειίσζεο. Δπηηξεπφκελε ηάζε (qs) νλνκάδεηαη ην θνξηίν, αλά 
κνλάδα επηθάλεηαο εδάθνπο πνπ εθαξκφδεηαη κέζσ ησλ πεδίισλ 
ζεκειίσζεο, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ απαξάδεθηεο παξακνθψζεηο, 
ξεγκαηψζεηο ή θαη ζξαχζε ηεο αλσδνκήο. Χθέιηκν θνξηίν νλνκάδεηαη ην 
νιηθφ θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ηεο ζεκειίσζεο, ρσξίο λα 
πξνθιεζνχλ θαζηδήζεηο (Καββαδάο, 2009). 
Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο ζξαχζεο ηνπ εδάθνπο θάησ απφ κία επηθάλεηα 
ζεκειίσζεο  (Καββαδάο, 2009): 

  Ζ γεληθή ζξαχζε 

  Ζ ηνπηθή ζξαχζε 

  Ζ βχζηζε ηνπ ζεκειίνπ 
Ζ γεληθή ζξαχζε ιακβάλεη ρψξα ζε εδάθε πςειήο ππθλφηεηαο θαη ρακειήο 
ζπκπηεζηφηεηαο. πλνδεχεηαη απφ ηζρπξή παξακφξθσζε θαη έληνλε 
αλχςσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Οη επηθάλεηεο αζηνρίαο εκθαλίδνληαη 
θαιά αλαπηπγκέλεο, μεθηλψληαο απφ ην άθξν ηεο ζεκειίσζεο θαη θηάλνληαο 
έσο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Γεληθφηεξα πξφθεηηαη γηα κία ζρεηηθά ςαζπξή 
θαη θαζνιηθή ζξαχζε ζεκειίσζεο. 
Ζ ηνπηθή ζξαχζε ιακβάλεη ρψξα ζε εδάθε κέζεο ππθλφηεηαο θαη κέζεο 
ζπκπηεζηφηεηαο. Γελ εκθαλίδεηαη κεγάιε αλχςσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
εδάθνπο. Οη επηθάλεηεο αζηνρίαο δηακνξθψλνληαη ηνπηθά θάησ απφ ην 
ζεκέιην ρσξίο λα θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Σέινο ε ζεκειίσζε 
αζηνρεί ρσξίο λα νξίδεηαη κε αθξίβεηα ην θνξηίν αζηνρίαο. 
Ζ βχζηζε ζεκειίνπ ιακβάλεη ρψξα ζε ραιαξά εδάθε κηθξήο ππθλφηεηαο θαη 
κεγάιεο ζπκπηεζηφηεηαο. Καηά ηελ εθδήισζε ηνπο ην ζεκέιην βπζίδεηαη ρσξίο 
ηελ εκθάληζε αλχςσζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ κεγάιε 
ζπκπηεζηφηεηα ηνπ πιηθνχ επηηξέπεη ηελ θαζίδεζε ηνπ ζεκειίνπ εμαηηίαο ηεο 
ζπκπχθλσζεο ηνπ. 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Terzaghi ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ζεκειίνπ άπεηξνπ 
κήθνπο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν (Καββαδάο, 2009): 
Γηα επίκεθεο ζεκέιην : q = c × Nc + γα × Df × Nq + ½ × B × γθ × Νγ                 
(2.29) 
Γηα ηεηξαγσληθφ ζεκέιην : q = 1.3× c × Nc + γα × Df × Nq + 0.4 × B × γθ × Νγ    

(2.30) 
Γηα θπθιηθφ ζεκέιην : q = 1.3 × c × Nc + γα × Df  × Nq + 0.3 × B × γθ × Νγ          

(2.31) 
φπνπ: 

 q : ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο 

 c : ε ζπλνρή ηνπ εδάθνπο 

 B: ην πιάηνο ηνπ ζεκειίνπ 

 γα : ην θαηλφκελν βάξνο ηνπ εδάθνπο πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο 
ζεκειίσζεο 

 Df : ην βάζνο ζεκειίσζεο 

 Nq : ν ζπληειεζηήο βάζνπο ζεκειίσζεο 
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 Nc : ν ζπληειεζηήο ζπλνρήο 

 γθ : ην θαηλφκελν βάξνο ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηε ζηάζκε ηεο 
ζεκειίσζεο 

 Νγ : ν ζπληειεζηήο επηθαλεηαθήο αληνρήο ςαζπξνχ εδάθνπο 
 

Πιν.2.8.πληειεζηέο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο (Καββαδάο, 2009). 

θ Nc Nq Nγ N'c N'q N'γ 

0 5,7 1 0 5,7 1 0 

5 7,3 1,6 0,5 6,7 1,4 0,2 

10 9,6 2,7 1,2 8 1,9 0,5 

15 12,9 4,4 2,5 9,7 2,7 0,9 

20 17,7 7,4 5 11,8 3,9 1,7 

25 25,1 12,7 9,7 14,8 5,6 3,2 

30 37,2 22,5 19,7 19 8,3 5,7 

34 52,6 36,5 35 23,7 11,7 9 

35 57,8 41,4 42,4 25,2 12,6 10,1 

40 95,7 81,3 100,4 34,9 20,5 18,8 

45 172,3 173,3 297,5 51,2 35,1 37,7 

48 258,3 287,9 780,1 66,8 50,5 60,4 

50 347,5 415,1 1153,2 81,3 65,6 87,1 
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σ.2.3.Ννκνγξάθεκα Terzaghi (Καββαδάο, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



[39] 
 

 

 

 

 

 

 

3.ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΨΝ 

ΔΟΚΙΜΨΝ-ΤΖΗΣΗΗ 
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3.1ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΗ ΤΓΡΑΙΑ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο κε ηελ κέζνδν 
ησλ δηαδνρηθψλ δπγίζεσλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πηλ.3.1. 
 

Πιν.3.1.Γεδνκέλα πξνζδηνξηζκνχ πεξηερφκελεο πγξαζίαο δείγκαηνο 

Ζ1. 

Αξηζκφο θάςαο 1 

Βάξνο θάςαο Βθ gr  22.22  

Βάξνο θάςαο + πγξνχ δείγκαηνο 
Β
θ+π gr  49.33  

Βάξνο θάςαο + μεξνχ δείγκαηνο 
Β
θ+μ gr  42.3  

Βάξνο πεξηερφκελνπ λεξνχ 
Β
λεξνπ gr Γ=Β-Γ 7.03  

Βάξνο μεξνχ δείγκαηνο Βμ gr Δ=Γ-Α 20.08  

Πεξηερφκελε πγξαζία W % Ε=Γ/Δ 35  

 

 

Δπνκέλσο, ε πεξηερφκελε θπζηθή πγξαζία ηνπ αδηαηάξαθηνπ δείγκαηνο είλαη 
35%. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη κία θπζηνινγηθή ηηκή θαζψο νη ηηκέο ηεο 
πεξηερφκελεο πγξαζίαο κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ 0 έσο 1(100%) 
(Καββαδάο, 2009).  
Σα απνηειέζκαηα ηεο πεξηερφκελεο πγξαζίαο ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρα 
παξφκνηα  αξγηιηθά εδάθε ζηελ πεξηνρή Burayu Town ηεο Αηζηνπίαο θαη 
έδσζαλ  απνηέιεζκα  31,9 % (Hirpasa, 2015), ελψ ζηελ πεξηνρή Clemson 
ηεο Ακεξηθήο ην απνηέιεζκα ήηαλ 34 % (Yaski, 2008). 
 

 

3.2ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ κε 
ηε ρξήζε ππθλνκέηξνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πηλ.3.2. 
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Πιν.3.2. Γεδνκέλα πξνζδηνξηζκνχ  εηδηθνχ βάξνπο  δείγκαηνο Ζ1. 

Βάξνο (ππθλνκέηξνπ) Βπ gr 
 

85.15 

Βάξνο (ππθλνκέηξνπ + μεξνχ δείγκαηνο) Βπ+μ gr 
 

135.31 

Βάξνο (μεξφ) Βμ gr Γ=Β-Α 50.16 

Βάξνο (ππθλνκέηξνπ +μεξνχ δείγκαηνο 

+λεξνχ) 
Βπ+μ+w gr 

 
365.72 

Όγθνο ζπλνιηθνχ λεξνχ Vw 
 

cm
3 

Δ=Γ-Β 230.41 

Βάξνο (ππθλνκέηξνπ + λεξνχ κέρξη ηελ 

ραξαγή 
)
 

Βπ+w gr 
 

335.32 

Όγθνο ππθλνκέηξνπ Vπ cm
3 

Ζ=Ε-Α 250.17 

Όγθνο δείγκαηνο Vs cm
3 

Θ=Ζ-Δ 19.76 

Δηδηθφ βάξνο ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ γs 

 

gr/cm
3 

Η=Γ/Θ 2,54 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ  ζπγθξίζεθαλ κε 
αληίζηνηρα παξφκνηα  αξγηιηθά εδάθε ζηελ πεξηνρή Burayu Town ηεο 
Αηζηνπίαο θαη έδσζαλ  απνηέιεζκα  2,74  gr/cm3 (Hirpasa, 2015), ελψ ζηελ 
πεξηνρή Ancara ηεο Σνπξθίαο ην απνηέιεζκα ήηαλ 2,66  gr/cm3   
(Maghsoudloo, 2013). 

 

3.3.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΤΓΡΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ 

ΒΑΡΟΤ , ΞΗΡΟΤ ΥΑΙΝΟΜΕΝΟΤ ΒΑΡΟΤ, ΔΕΙΚΣΗ  

ΚΕΝΨΝ, ΠΟΡΨΔΕ  

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πγξνχ θαηλφκελνπ βάξνπο ,μεξνχ 
θαηλφκελνπ βάξνπο, δείθηε θελψλ, πνξψδεο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Βμ = 3,29 gr 
Βμ+π = 3,82 gr 
Βμ+π ζην λεξφ = 1,02 gr 
Βπ = επ × Vπ => 0,53 = 0,89 × Vπ => Vπ = 0,6 cm3 

Α = 3,82 - 1,02 = 2,80 gr 
Α =  ε × ( Vεδ + Vπ ) => 2,80 = 1 × ( Vεδ + 0,6 ) => Vεδ = 2,2 cm3   

 

Τγξφ θαηλφκελν βάξνο :  
γd = γ / (1 + σ) => γ = γd × ( 1 + σ ) => γ = 1,49 / ( 1 + 0,35 ) => 
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 γ = 1,49 + 1,35 => γ = 2,01 gr/cm2                                                                         (3.1) 
 

Ξεξφ θαηλφκελν βάξνο: γd = 3.29 / 2.2 = 1.49 gr/cm2                       (3.2) 
 

Λφγνο θελψλ: e = ( γs / γd ) – 1 = ( 2.54 / 1.49 ) – 1 = 0.7              (3.3) 
 
Πνξψδεο: n = 1 - ( γd / γs ) = 1 - 0.59 = 0.41                           (3.4) 
 
 Απφ ηνλ Πίλαθα 2.1. πξνθχπηεη : Καιά δηαβαζκηζκέλα ραιίθηα, άκκνο, 
ηιχο θαη άξγηινο. 

 

3.4.ΟΡΙΑ ATTERBERG 

 

3.4.1.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΤΔΑΡΟΣΗΣΑ (LL)   

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νξίνπ πδαξφηεηαο κε ηε ρξήζε 
ζπζθεπήο casagrande αλαθέξνληαη ζηνλ Πηλ.3.3 θαη ζην ρ.3.1.  
 
Πιν.3.3. Γεδνκέλα πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ πδαξφηεηαο δείγκαηνο Ζ1. 

 Μνλάδεο 

κέηξεζεο 

 

Αξηζκφο δνθηκήο: - 1 2 3 

Αξηζκφο θηχπσλ (φρη γηα 

πιαζηηθφηεηα) Κηχπνη 30 25 19 

Αξηζκφο θάςαο: - 27 35 36 

Βάξνο θάςαο: gr 34.48 34.83 34.21 

Β
 
Τγξνχ Γείγκαηνο +Κάςαο: gr 42.11 42.69 41.61 

Β
 
Ξπξνχ Γείγκαηνο +Κάςαο: gr 39.58 40.02 39.03 

Β Νεξνχ: (Γ=Β-Γ) gr 2.53 2.67 2.58 

Β
 
Ξεξνχ Γείγκαηνο: 

(
Δ=

Γ-Α)
 gr 3.10 5.19 4.82 

Πεξηερφκελε πγξαζία (W): (Ε=(Γ*100)/Δ) % 50.00 51.00 53.00 
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σ.3.1.Γηάγξακκα πξνζδηνξηζκνχ πεξηερφκελεο πγξαζίαο δείγκαηνο Ζ1. 

 
Άξα ην φξην πδαξφηεηαο απφ ρ.3.1. είλαη : LL=51,2% . 
 
Απφ έξεπλεο ζε παξφκνηα εδάθε παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 Burayu Town (Αηζηνπία) : 71,3 %, (Hirpasa, 2015) 

 Ancara (Σνπξθία) : 72 %, (Maghsoudloo , 2013) 

 Gbalahi (Γθάλα) : 62,96 %, (Hester, 2011) 

 Wayamba (Γθάλα) : 57,26 %, (Hester, 2011) 

 Taha (Γθάλα) : 51,05 %, (Hester, 2011) 
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3.4.2.ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

(LP) 

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ  νξίνπ πιαζηηθφηεηαο κε ηελ εχξεζε κέζνπ 
φξνπ ησλ πεξηερφκελσλ πγξαζηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ Πηλ.3.4. 
 

Πιν.3.4. Γεδνκέλα πξνζδηνξηζκνχ νξίνπ πιαζηηθφηεηαο δείγκαηνο Ζ1. 

 Μνλάδεο 

κέηξεζεο: 

  

Αξηζκφο δνθηκήο: 
- 

1 

 

2 3 

Αξηζκφο θηχπσλ (φρη γηα 

πιαζηηθφηεηα) 
- - 

 
- 

Αξηζκφο θάςαο: 

- 

17 

 

13 14 

Βάξνο θάςαο: gr 35.56 33.40 34.00 

Β Τγξνχ Γείγκαηνο +Κάςαο: gr 40.16 39.94 39.08 

Β Ξεξνχ Γείγκαηνο +Κάςαο: gr 39.10 38.47 37.90 

Β Νεξνχ: (Γ=Β-Γ) gr 1.06 1.47 1.18 

Β Ξεξνχ Γείγκαηνο: (Δ=Γ-Α) gr 3.56 5.07 3.90 

Πεξηερφκελε πγξαζία (W): 

(Ε=(Γ*100)/Δ) % 29.00 

 

29.00 30.00 

Μ.Ο.: (Ζ= (Ε1+Ε2)/2) % 29.30 

 

Άξα  ην φξην πιαζηηθφηεηαο απφ Πηλ.3.4. είλαη: LP = 29.30%. 
 
Σα απνηειέζκαηα ζε  παξφκνηα αξγηιηθά εδάθε ζε άιιεο πεξηνρέο ηα φξηα 
πιαζηηθφηεηαο πνπ βξέζεθαλ είλαη ην εμήο: 

 Burayu Town (Αηζηνπία): 34 %, (Hirpasa, 2015) 
 Gbalahi (Γθάλα): 24.54  %, (Hester, 2011) 
 Wayamba (Γθάλα): 21.84  %, (Hester, 2011) 

 Taha (Γθάλα): 16.80  %, (Hester, 2011) 
 Clemson (Ζ.Π.Α.): 16,4 %, (Yaski, 2008) 
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3.4.3.ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΕΙΚΣΨΝ  ATTERBERG: 

 

Σα δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ Atterberg είλαη ηα εμήο: 

 Όpηo πδαξφηεηαο LL= 0.512 

 Όξην πιαζηηθφηεηαο LP= 0,293 
 

3.4.3.1.ΔΕΙΚΣΗ ΠΛΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

IP= LL – LP= 0.512 - 0.293= 0.219 ή 21,9% 
Άξα ην έδαθνο παξνπζηάδεη κεγάιε πιαζηηθφηεηα. Ζ αληνρή ηνπ αξγηιηθνχ 
εδάθνπο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ δείθηε πιαζηηθφηεηαο ηνπ. Δπεηδή ην 
απνηέιεζκα ηείλεη πξνο έδαθνο κεζαίαο πιαζηηθφηεηαο (θνληά ζην 
ρακειφηεξν φξην ) ην έδαθνο έρεη κεζαία αληνρή.  
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε πιαζηηθφηεηαο ζε  παξφκνηα αξγηιηθά εδάθε ζε 
άιιεο πεξηνρέο είλαη ηα εμήο: 

 Burayu Town (Αηζηνπία): 37,3 %, ( Hirpasa, 2015) 
 Gbalahi (Γθάλα): 38,42  %, (Hester, 2011) 

 Wayamba (Γθάλα): 35,42  %, (Hester, 2011) 

 Taha (Γθάλα): 34,26  %, (Hester, 2011) 

 Anacara (Σνπξθία): 46  %, (Maghsoudloo, 2013) 
 

 

3.4.3.2.ΔΕΙΚΣΗ ΤΔΑΡΟΣΗΣΑ 

 

IL= ( W – LP )  /  IP = ( 35 - 29.3 ) / 21.9 = 0.26 
Άξα ην έδαθνο βξίζθεηαη ζηελ πιαζηηθή πεξηνρή (Πιάζηηκν ζηεξεφ). ηε 
θαηάζηαζε απηή ην έδαθνο κπνξεί λα πιάζεηαη, δειαδή λα πθίζηαηαη 
ζεκαληηθέο πιαζηηθέο (κε αληηζηξεπηέο) παξακνξθψζεηο ρσξίο ξεγκαηψζεηο 
θαη ζξαχζε (Καββαδάο, 2009). 

 

 

3.4.3.3.ΔΕΙΚΣΗ ΤΝΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

IC= ( LL – W ) / IP= ( 51.2 – 35 ) / 21.9= 0.74 
Ζ ηηκή ηνπ δείθηε ζπλεθηηθφηεηαο είλαη αξθεηά κεγάιε ζπλεπψο  ηo έδαθνο  
είλαη ζθιεξφ θαη αλζεθηηθφ. 
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3.5.ΚΟΚΚΟΜΕΣΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα πξνζδηνξηζκνχ πνζνζηνχ θφθθσλ ζε αηψξεζε επί ηνπ 
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο κε ηελ ρξήζε ππθλνκέηξνπ (Πηλ.3.5.) αλαθέξνληαη ζηνλ  
Πηλ.3.6.  
 

Πιν.3.5.χλζεηεο δηνξζψζεηο ησλ ελδείμεσλ ηνπ ππθλνκέηξνπ θαηά 

A.A.S.H.O. 

Θεξθνθξαζία ηνπ 

δηαιχκαηνο 

Γηφξζσζε ηεο έλδεημεο ηνπ πδξνκέηξνπ γηα ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο δηαζπνξάο Na PO3 Δηδηθφ 

Βάξνο 

Na12P10O31 

Δηδηθφ Βάξνο 

Na5P3O10 

Δηδηθφ Βάξνο 

Na6P4O13 

Δηδηθφ Βάξνο 

19 -0,00456 -0,00214 -0,00214 -0,00342 

19 1/2 -0,00443 -0,00204 -0,00204 -0,0033 

20 0,0043 -0,00193 -0,00193 -0,00318 

20 1/2 -0,00418 -0,00183 -0,00183 -0,00308 

21 -0,00404 -0,00173 -0,00173 -0,00298 

21 1/2 -0,00392 -0,00162 -0,00162 -0,00286 

22 -0,00399 -0,00151 -0,00151 -0,00276 

22 1/2 -0,00367 -0,00141 -0,00141 -0,00265 

23 -0,00354 -0,00131 -0,00131 -0,00254 

23 1/2 -0,00342 -0,0012 -0,0012 -0,00243 

24 -0,00329 -0,0011 -0,0011 -0,00232 

24 1/2 -0,00316 -0,001 -0,001 -0,00222 

25 -0,00304 -0,00089 -0,00089 -0,00211 

25 1/2 -0,00292 -0,00079 -0,00079 -0,002 

26 -0,0028 -0,00068 -0,00068 -0,0019 

26 1/2 -0,00267 -0,00058 -0,00058 -0,00179 

27 -0,00255 -0,00067 -0,00067 -0,00168 

27 1/2 -0,00244 -0,00037 -0,00037 -0,00158 

28 -0,00232 -0,00027 -0,00027 -0,00148 

28 1/2 -0,0022 -0,00017 -0,00017 -0,00137 

29 -0,00207 -0,00006 -0,00006 -0,00125 

29 1/2 -0,00195 0,00004 0,00004 -0,00115 

30 -0,00184 0,00014 0,00014 -0,00106 

30 1/2 -0,00171 0,00025 0,00025 -0,00094 

31 -0,00158 0,00035 0,00035 -0,00083 

31 1/2 -0,00146 0,00046 0,00046 -0,00073 
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Πιν.3.6.Αλάιπζε κε ππθλφκεηξν. 

Υξφλνο 
(min) 

Μέγηζηε 
δηάκεηξνο 

θφθθσλ 
(mm) 

Θεξκνθξαζία 
(
o
C) 

Δλδείμεηο 
ππθλνκέηξνπ 

(Ri) 

χλζεηε 
δηφξζσζε 
έλδεημεο 

ππθλνκέηξνπ 
( c ) 

Γηνξζσλέλε 
έλδεημε 

ππθλνκέηξνπ 
(R=Ri+c) 

Παξάγνληαο 
(R-1) 

Πνζνζηφ 
θφθθσλ 

ζε 
αηψξεζε 

(P%) 

Πνζνζηφ 
επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ 
δείγκαηνο 

(Pa%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
- - - - - - - - 

2 0,041 22 1,026 -0,00399 1,0229 0,02201 72,10 72,10 

5 0,026 22 1,0245 -0,00399 1,02052 0,02052 72,00 72,00 

15 0,015 22 1,022 -0,00399 1,01801 0,01801 59,00 59,00 

30 0,011 22 1,021 -0,00399 1,01701 0,01701 53,70 53,70 

60 0,007 21 1,0185 -0,00404 1,01446 0,01446 47,30 47,30 

250 0,004 23 1,0145 -0,00354 1,01096 0,01096 35,90 35,90 

1440 0,002 23 1,0111 -0,00354 1,00796 0,00796 26,10 26,10 
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Πιν.3.7.Δχξεζε ζπληειεζηή KL . 

Ππθλφηεηα KL Ππθλφηεηα KL Ππθλφηεηα KL 

1065 0,408 1036 0,672 1010 0,907 

1064 0,415 1035 0,68 1009 0,918 

1063 0,424 1034 0,69 1008 0,927 

1062 0,433 1033 0,699 1007 0,938 

1061 0,442 1032 0,708 1006 0,946 

1060 0,45 1031 0,718 1005 0,955 

1059 0,459 1030 0,728 1004 0,962 

1058 0,467 1029 0,737 1003 0,971 

1057 0,478 1028 0,743 1002 0,98 

1056 0,489 1027 0,752 1001 0,99 

1055 0,5 1026 0,76 1000 1 

1054 0,51 1025 0,77     

1053 0,518 1024 0,778     

1052 0,526 1023 0,788     

1051 0,535 1022 0,7986     

1050 0,544 1021 0,805     

1049 0,552 1020 0,817     

1048 0,562 1019 0,825     

1047 0,572 1018 0,833     

1046 0,581 1017 0,841     

1045 0,59 1016 0,85     

1044 0,6 1015 0,86     

1043 0,608 1014 0,868     

1042 0,619 1013 0,878     

1041 0,628 1012 0,888     

1040 0,637 1011 0,896     

1039 0,643         

1038 0,652         

1037 0,662         
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Πιν.3.8.Δχξεζε ζπληειεζηή KG θαη ΚΝ. 

Δηδηθφ Βάξνο KG C
O 

KN 

2,6 1,016 15 1,053 

2,61 1,013 15,5 1,046 

2,62 1,01 16 1,043 

2,63 1,007 16,5 1,034 

2,64 1,003 17 1,028 

2,65 1 17,5 1,02 

2,66 0,998 18 1,014 

2,67 0,995 18,5 1,008 

2,68 0,99 19 1 

2,69 0,987 19,5 0,995 

2,7 0,985 20 0,988 

2,71 0,983 20,5 0,984 

2,72 0,98 21 0,98 

2,73 0,978 21,5 0,975 

2,74 0,975 22 0,967 

2,75 0,972 22,5 0,962 

    23 0,956 

    23,5 0,95 

    24 0,946 

    24,5 0,94 

    25 0,935 

    25,5 0,93 

    26 0,225 

    26,5 0,92 
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Πιν.3.9.Τπνινγηζκφο D απφ ηνλ ηχπν: D = D' * KL * KG * KN . 

Υξφλνο(min) D' KL KG KN D(mm) 

0 - - - - - 

1 2 3 4 5 6 

2 0,041 0,760 1,033 0,967 0,0311 

5 0,026 0,776 1,033 0,967 0,0201 

15 0,015 0,796 1,033 0,967 0,0119 

30 0,011 0,805 1,033 0,967 0,0088 

60 0,007 0,809 1,033 0,980 0,0057 

250 0,004 0,864 1,033 0,956 0,0034 

1440 0,002 0,892 1,033 0,956 0,0017 

 

 

 

 

Πιν.3.10.Σηκέο ηνπ a γηα δηάθνξα εδάθε. 

Δηδηθφ Βάξνο ζηαζεξά a 

2,95 0,94 

2,9 0,95 

2,85 0,96 

2,8 0,97 

2,75 0,98 

2,7 0,99 

2,65 1 

2,6 1,01 

2,55 1,02 

2,5 1,03 

2,45 1,04 
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Πιν.3.11.Αλάιπζε ηνπ ιεπηφθνθθνπ θιάζκαηνο δείγκαηνο  Ζ1. 

Βάξνο μεξνχ δείγκαηνο W=50gr 

Αξηζκφο 

θνζθίλνπ 
πγθξαηνχκελν (gr) 

Γηεξρφκελν 

(gr) (%) 

No. 10 0 50 100 

No. 16 0.2 49.8 99.6 

No. 30 0.31 49.49 98.98 

No. 50 0.43 49.06 98.12 

No. 200 5.13 43.93 87.86 

 

ρεδηαζκφο δηαγξάκκαηνο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο εδαθψλ (ρ.3.2.) κε 
ρξήζε Πηλ.3.7, Πηλ.3.8., Πηλ.3.9., Πηλ.3.10., Πηλ.3.11.  
 

 

σ.3.2.Γηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο θακπχιε. 
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Πιν.3.12. Απνηειέζκαηα θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο(%) θαη ζχγθξηζε κε 

παξφκνηα  αξγηιηθά εδάθε. (a) (Hirpasa, 2015), (b) (Yaski, 2008), (c) (Hester, 

2011), (d) (Hester, 2011), (e) (Hester, 2011). 

 Άκκνο Ηιχο Άξγηινο 

Ζξάθιεην 
(Διιάδα) 

 
36,5  

 
34,7  

 
28,8  

Burayu Town
(a)

 
(Αηζηνπία) 

 
14,2  

 
21,6  

 
64,2  

Clemson
(b)

 (Ζ.Π.Α.)  
40  

 
15  

 
45  

Gbalahi
(c)  

(Γθάλα) 
 

13,55  
 

26,99  
 

59,47  

Wayamba
(d)

 (Γθάλα)  
19,61  

 
29,49  

 
51,90  

Taha
(e)

        (Γθάλα)  
28,40  

 
24,80  

 
46,80  

 
 

 

σ.3.3.Γηάγξακκα ηξίγσλν κεραληθήο αλάιπζεο (Yaski, 2008) 
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Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο δηαπηζηψλεηαη 
φηη  ε άκκνο, ε άξγηινο θαη ε ηιχο έρνπλ ζρεδφλ ίδηα πνζνζηά αλαινγίαο. Απφ 
δηάγξακκα ηξηγψλνπ κεραληθήο ζχζηαζεο πξνθχπηεη φηη ην έδαθνο εκπίπηεη 
ζηε θαηεγνξία αξγηινπειψδεο (ρ.3.3.). 
 

 

3.6.ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΔΑΥΨΝ 

 

Ζ θαηάηαμε εδαθψλ θαηά A.A.S.H.T.O. αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εδάθνπο 
γηα ζεκειηψζεηο δξφκσλ ελψ ε θαηάηαμε εδαθψλ θαηά A.S.T.M. αθνξά  φιεο 
ηηο ρξήζεηο θαη πξνθχπηεη ν ηχπνο ηνπ εδάθνπο. 
Σα δεδνκέλα απφ πξνεγνχκελεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηάηαμεο εδαθψλ  είλαη ηα εμήο: 

 

Πιν.3.13.Γεδνκέλα θαηάηαμεο εδαθψλ (%). 

 

 

 

 

 

3.6.1.Κατάταξη κατά A.A.S.H.T.O. : 

 

Γηα λα θαηαηαρζεί ην έδαθνο αθνινπζψληαο ηνλ πίλαθα θαηά A.A.S.H.T.O. 
Αξρηθά ιακβάλεηαη ππφςε  ε γεληθή θαηάηαμε θαη επεηδή ην Νν 200 είλαη 
87.86% δειαδή Π>35% απνθιείεηαη ε θαηεγνξία θνθθψδε. Τιηθά πνπ έρνπλ 
Π<35%. Άξα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη φηη βξίζθεηαη ζηα  ηιπναξγηιψδε πιηθά. 
ηε ζπλέρεηα ιακβάλεηαη ππφςε ην %  πνζνζηφ δηεξρφκελν απφ ην δνθίκην 
Νν 200 (0.07 mm) πνπ είλαη 87.86 % άξα δελ απνξξίπηεηαη θακία θαηεγνξία 
θαη δηαηεξνχληαη φιεο. Έπεηηα, ην φξην πδαξφηεηαο είλαη 51.2%. Έηζη 
απνξξίπηεηαη ε θαηεγνξία Α4 θαη Α6 θαη δηαηεξνχληαη νη Α5 θαη Α7. ηε 
ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ν δείθηεο πιαζηηθφηεηαο πνπ είλαη 21.9 %. Έηζη 
απνξξίπηεηαη ε Α5 θαη δηαηεξείηαη ε Α7. Σέινο εμεηάδεηαη IP<LL-30 εθφζνλ 
εκπίπηεη ζηε θαηεγνξία Α7-5 ή Α7-6. Μέζσ ππνινγηζκψλ πξνθχπηεη φηη IP> 
LL–30=>(21.9>51.2-30=>21.9>21.2).  
Άξα ην έδαθνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Α7-6. πλεπψο, είλαη αξγηιψδεο 
έδαθνο θαη είλαη κέηξην πξνο θαθφ πιηθφ γηα ζεκειίσζε νδψλ. 
Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηάηαμεο εδαθψλ θαηά A.A.S.H.T.O. ζπγθξίζεθαλ κε 
αληίζηνηρν αξγηιηθφ έδαθνο ζην Burayu Town ηεο Αηζηνπίαο ην νπνίν 
θαηαηάρζεθε ζηελ θαηεγνξία Α7-5 (Hirpasa, 2015). 
 

LL=51,2 Νν10=100 

LP=29,3 Νν50=98.12 

IP=21,9 Νν200=87.86 
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3.6.2.Κατάταξη κατά A.S.T.M.: 

 

Γηα λα θαηαηαρζεί ην έδαθνο  αθνινπζείηαη ν πίλαθαο θαηά A.S.T.M. Αξρηθά  
ιακβάλεηαη ππφςε ε γεληθή θαηάηαμε θαη επεηδή ην Νν 200 είλαη 87.86 % 
δειαδή Π>35 % ζπκπεξαίλεηαη φηη ην έδαθνο είλαη ιεπηφθνθθν θαη θαηεπζείαλ 
απνθιείνληαη ηα  ρνλδξφθνθθα. Άξα είλαη ηιχο θαη άξγηινο. Έπεηηα 
παξαηεξείηαη φηη ην φξην πδαξφηεηαο είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 50 % (MH, CH, 
OH). ηε ζπλέρεηα παξαηεξείηαη ζην δηάγξακκα IP(%) - LL(%) θαη 
δηαπηζηψλεηαη φηη ην έδαθνο ζα είλαη MH ή OH. 
Σν απνηέιεζκα ηεο θαηάηαμεο εδαθψλ θαηά A.S.T.M. ζπγθξίζεθε κε 
αληίζηνηρα αξγηιηθά εδάθε ζην Burayu Town ηεο Αηζηνπίαο ηα νπνία  
θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία CH (Hirpasa, 2015), ελψ ίδην ήηαλ ην 
απνηέιεζκα  θαη ζηελ Ancara ηεο Σνπξθίαο (Maghsoudloo, 2013). 
 

 

3.7.ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΛΙΧΗ 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δνθηκήο ηεο αλεκπφδηζηεο ζιίςεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ δνθηκίνπ (ρ.3.4.) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηα εμήο: 

 ΓΗΑΜΔΣΡΟ d: 4 cm  

 ΑΡΥΗΚΟ ΤΦΟ H: 83 mm 

 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Α= πd2 / 4: 12,56 cm2 
 

σ.3.4.Γνθίκην πινπνίεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (Πιαζηήξα, 2011). 

 

 

 

 



[55] 
 

Τπνινγηζκφο ηάζεσλ θαη παξακνξθψζεσλ γηα ηελ εχξεζε ηεο ζπλνρήο, ηνπ 
κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο θαη ηεο αληνρήο ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε (Πηλ. 3.13. θαη 
ρ. 3.4.). 
RH= αλαγλψζεηο κεθπλζηνκέηξνπ βξάρπλζεο ηνπ χςνπο ηνπ δνθηκίνπ. 
RP= αλαγλψζεηο κεθπλζηνκέηξνπ βξάρπλζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
δπλακνκεηξηθνχ δαθηπιίνπ. 
CRP (ζπληειεζηήο βξάρπλζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ δπλακνκεηξηθνχ δαθηπιίνπ) 
= 40(kgr/mm). 
 

 

Πιν.3.14. Γεδνκέλα αλεκπφδηζηεο ζιίςεο δείγκαηνο Ζ1. 

A/A ΒΡΑΥΤΝΖ ΠΑΡΑΜΟΡΦΧΖ ΓΗΑΣΟΜΖ ΦΟΡΣΗΟ ΣΑΖ 

RH ΓΖ (mm) 

=RH*CRH  

 




  






1
΄

 

RP P (kgr) = 

RP *CRP 

ζ = P/A΄ 

1  0 0 12.56 0 0 0 

2  0.556202 0.006701 12.65 0.071734 2.87 0.2287 

3  0.744455 0.008969 12.67 0.143468 5.74 0.4530 

4  0.874521 0.010536 12.69 0.239621 9.59 0.7557 

5  1.41532 0.017052 12.78 0.457875 18.32 1.4335 

6  1.980079 0.023856 12.87 0.763126 30.53 2.3722 

7  2.389102 0.028784 12.93 0.970696 38.83 3.0031 

8  2.929901 0.035300 13.02 1.150794 46.03 3.5353 

9  3.831804 0.046166 13.17 1.007326 40.29 3.0592 

10  4.62589 0.055734 13.30 1.039377 41.58 3.1263 

11  5.801616 0.069899 13.50 0.813492 32.54 2.4104 

12  7.14848 0.086126 13.74 0.494505 19.78 1.4396 
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σ.3.5.Γηάγξακκα αλεκπφδηζηεο ζιίςεο (ζ – ε). 
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Απφ ζρήκα 3.5. πξνθχπηεη: 
Μέηξν ειαζηηθφηεηαο (Eu): 
Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο. Σα ζεκεία 
είλαη Α1(0.017 , 1.43) θαη Α2(0.024 , 2,37). 
 

Eu=  (2.37 – 1.43) / (0.024 – 0.017) = 13.42 kgr/cm2 

 
Αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε (qu): 
Ζ αληνρή ζε αλεκπφδηζηε ζιίςε ππνινγίδεηαη βξίζθνληαο ην πςειφηεξν 
ζεκείν ηεο θακπχιεο. Σν ζεκείν απηφ είλαη Τ1(0.0353 , 3.5353). 
 

qu=  3.5353 kgr/cm2 

 
πλνρή ηνπ εδάθνπο (c): 
Ζ ζπλνρή ηνπ εδάθνπο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν c =qu / 2  
 

c= qu /2 = 3.5353 / 2= 1.77 kgr/cm2 

 
Άξα ην έδαθνο πνπ εξεπλάηαη απφ πιεπξάο ζπλεθηηθφηεηαο κε βάζε ηνλ 
Πηλ.2.7 ραξαθηεξίδεηαη σο ζθιεξφ θαη σο επί ηνπ έξγνπ έιεγρνο κε ην ρέξη 
εχθνια ραξάζζεηαη κε ηνλ αληίρεηξα  αιιά δηεηζδχεη κε κεγάιε πξνζπάζεηα. 
 

 

3.8.ΔΕΙΚΣΗ ΤΜΠΙΕΣΟΣΗΣΑ 

 

Γελ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο εξγαζηεξίνπ (δελ εθηειείηαη πείξακα ζην 
εξγαζηήξην), δηφηη ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ζπλδπαζκφ 
απνδεδεηγκέλσλ ηχπσλ θαη θπζηθψλ ηδηνηήησλ. 
Απφ πξνεγνχκελε δνθηκή ππνινγίζηεθε (φξηα Atterberg) φηη ην φξην 
πδαξφηεηαο είλαη : LL=51.2%. 

Γείθηεο ζπκπηεζφηεηαο: CC= 0,009 * (LL - 10) = 0.009 * (51.2 - 10)= 0.009 * 
41.2 = 0.37 

 

Πιν.3.15. Γεδνκέλα εηδψλ εδάθνπο (Γθνχκα, 2017) 

Δίδνο Δδάθνπο  πληειεζηήο ζπλεθηηθφηεηαο Cc 

Ππθλή Άκκνο 0,0005-1 

Υαιαξή Άκκνο 0,025-0,05 

ηαζεξή Άκκνο 0,03-0,06 

θιεξή Άκκνο  0,06-0,15 

Μεζαίνο Μαιαθφο Πειφο 0,15-1 

Οξγαληθφ Έδαθνο 1-4,5 
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Ζ ηθαλφηεηα ηνπ εδάθνπο λα θέξεη θνξηία είλαη δηαθνξεηηθή θαη εμαξηάηαη απφ 
ην είδνο ηνπ εδάθνπο. Σα ιεπηφθνθθα εδάθε έρνπλ κηθξφηεξε ηθαλφηεηα 
έδξαζεο θνξηίνπ ζε ζρέζε κε ηα ρνλδξφθθνθθα. Χο εθ ηνχηνπ ηα ιεπηφθνθθα 
εδάθε έρνπλ κεγαιχηεξν δείθηε ζπκπηεζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα 
ρνλδξφθνθθα.  Άξα απφ Πηλ.3.14. πξνθχπηεη φηη ην έδαθνο καο είλαη ραιαξή 
άκκνο. 
 

 

3.9.ΔΟΚΙΜΗ ΑΜΕΗ ΔΙΑΣΜΗΗ (ΣΑΦΕΙΑ 

ΔΟΚΙΜΗ) 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δνθηκήο ηεο άκεζεο δηάηκεζεο ρσξίζηεθε ην αξρηθφ 
δείγκα (Ζ1) ζε δχν ππνδείγκαηα (Ζ1.1. θαη Ζ1.2.). Σα ζηνηρεία θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δνθηκίνπ (ρ.3.6.) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηα εμήο: 

 D: ε πιεπξά ηνπ δνθηκίνπ=60 mm 

 RD: αλαγλψζεηο κπθελζηνκέηξνπ νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο 

 Γd: νξηδφληηα κεηαηφπηζε 

 RT: αλαγλψζεηο κπθελζηνκέηξνπ, βξάρπλζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ 
δπλακνκεηξηθνχ δαθηπιίνπ 

 CRT: ζπληειεζηήο βξάρπλζεο ηεο δηακέηξνπ ηνπ δπλακνκεηξηθνχ 
δαθηπιίνπ =0.712(kgr/αλάγλσζε) 

 Σ: θνξηίν δηαηκεηηθήο ηάζεο 

 η: δηαηκεηηθή ηάζε 

 ζ: νξζή ηάζε 
 

 

 

σ.3.6. Γνθίκην πινπνίεζεο ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Τπνινγηζκφο νξηδφληηαο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο (ε%) θαη δηαηκεηηθήο ηάζεο (η) 
γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. κε απμαλφκελν θαηαθφξπθν θνξηίν θαη ζηαζεξή 
δηαηνκή ( Πηλ. 3.16., Πηλ.3.17., Πηλ.3.18., ρ.3.7., ρ.3.8., ρ.3.9.) 
 

Τπφδεηγκα Ζ1.1. 

 

1ε δνθηκή γηα ζ1= Ρ1 / Α = 20 kgr / 36 cm2 = 0.56 (kgr/cm2) 

 

Πιν.3.16.Γεδνκέλα πξψηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 

Γd ε ε% RT T η= Σ/Α 

0 0 0 0 0 0 

0,00171 0,0000285 0,00285 0,00174 0,123888 0,003441 

0,05631 0,0009385 0,09385 0,04352 3,098624 0,086073 

0,34125 0,0056875 0,56875 0,10446 7,437552 0,206599 

0,63814 0,0106357 1,063567 0,15843 11,28022 0,313339 

0,93332 0,0155553 1,555533 0,16887 12,02354 0,333987 

1,23388 0,0205647 2,056467 0,19673 14,00718 0,389088 

1,52675 0,0254458 2,544583 0,24199 17,22969 0,478602 

1,81962 0,030327 3,0327 0,25418 18,09762 0,502712 

2,11088 0,0351813 3,518133 0,289 20,5768 0,571578 

2,39731 0,0399552 3,995517 0,31163 22,18806 0,616335 

2,69018 0,0448363 4,483633 0,336 23,9232 0,664533 

2,98466 0,0497443 4,974433 0,36038 25,65906 0,712752 

3,28235 0,0547058 5,470583 0,37779 26,89865 0,747185 

3,58005 0,0596675 5,96675 0,38823 27,64198 0,767833 

3,88257 0,0647095 6,47095 0,39694 28,26213 0,785059 

4,18349 0,0697248 6,972483 0,40738 29,00546 0,805707 

4,49084 0,0748473 7,484733 0,41783 29,7495 0,826375 

4,80141 0,0800235 8,00235 0,4335 30,8652 0,857367 

5,11519 0,0852532 8,525317 0,44916 31,98019 0,888339 

5,42576 0,0904293 9,042933 0,46135 32,84812 0,912448 

5,72989 0,0954982 9,549817 0,47528 33,83994 0,939998 
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σ.3.7.Γηάγξακκα πξψηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 
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2ε δνθηκή γηα ζ2= Ρ2 / Α = 40 kgr / 36 cm2 = 1.11 (kgr/cm2) 

 

 

 

Πιν.3.17.Γεδνκέλα δεχηεξεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 

Γd ε ε% RT T η=T/A 

0 0 0 0 0 0 

0,104081 0,001735 0,173469 0,066156 4,710306 0,130842 

0,400969 0,006683 0,668282 0,114903 8,181058 0,227252 

0,714919 0,011915 1,191532 0,179318 12,76741 0,35465 

1,029023 0,01715 1,715038 0,224582 15,99025 0,444174 

1,3235 0,022058 2,205833 0,31163 22,18802 0,616334 

1,626023 0,0271 2,710039 0,381267 27,14624 0,754062 

1,925328 0,032089 3,20888 0,383008 27,27019 0,757505 

2,226242 0,037104 3,710403 0,430014 30,61699 0,850472 

2,522329 0,042039 4,203881 0,461351 32,84819 0,91245 

2,823243 0,047054 4,705404 0,463092 32,97214 0,915893 

3,127375 0,052123 5,212291 0,483983 34,45961 0,957211 

3,428289 0,057138 5,713815 0,525766 37,43454 1,039848 

3,737249 0,062287 6,228748 0,560585 39,91365 1,108712 

4,047818 0,067464 6,746363 0,591922 42,14485 1,17069 

4,358387 0,07264 7,263978 0,623259 44,37604 1,232668 

4,672174 0,07787 7,786957 0,649373 46,23538 1,284316 

4,987571 0,083126 8,312618 0,675487 48,09471 1,335964 

5,299749 0,088329 8,832915 0,678969 48,34262 1,342851 

5,607099 0,093452 9,345166 0,687674 48,9624 1,360067 

5,912841 0,098547 9,854735 0,692897 49,33426 1,370396 

6,218582 0,103643 10,3643 0,703343 50,07799 1,391055 
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σ.3.8. Γηάγξακκα δεχηεξεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 
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3ε δνθηκή γηα ζ3= Ρ3 / Α = 80 kgr / 36 cm2 = 2.22 (kgr/cm2) 

 

Πιν .3.18.Γεδνκέλα ηξίηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 

Γd ε ε% RT T η=T/A 

0 0 0 0 0 0 

0,001706 0.001366505 0,002844 -0,07486 -5,33008 -0,14806 

0,102375 0,001706252 0,170625 0 0 0 

0,4095 0,006825007 0,682501 0,006964 0,495822 0,013773 

0,721744 0,012029075 1,202907 0,006964 0,495822 0,013773 

1,037401 0,017290017 1,729002 0,03656 2,603064 0,072307 

1,332779 0,022212983 2,221298 0,243733 17,35376 0,482049 

1,635302 0,027255035 2,725504 0,287256 20,45265 0,568129 

1,936216 0,032270269 3,227027 0,34993 24,91504 0,692084 

2,235521 0,037258683 3,725868 0,409123 29,12953 0,809154 

2,531607 0,042193458 4,219346 0,450905 32,10446 0,89179 

2,824476 0,047074594 4,707459 0,485724 34,58357 0,960655 

3,120562 0,052009369 5,200937 0,499652 35,57521 0,9882 

3,418258 0,056970964 5,697096 0,537953 38,30223 1,063951 

3,719172 0,061986197 6,19862 0,574513 40,90529 1,136258 

4,023304 0,06705507 6,705507 0,60585 43,13649 1,198236 

4,325827 0,072097123 7,209712 0,633705 45,11978 1,253327 

4,62996 0,077165995 7,716599 0,658078 46,85515 1,301532 

4,934092 0,082234867 8,223487 0,68071 48,46657 1,346294 

5,239834 0,087330559 8,733056 0,699861 49,83008 1,384169 

5,540748 0,092345792 9,234579 0,71727 51,06964 1,418601 

5,838443 0,097307387 9,730739 0,732939 52,18524 1,44959 

6,129702 0,102161704 10,21617 0,82695 58,87883 1,635523 
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σ.3.9.Γηάγξακκα ηξίηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 
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Τπνινγηζκφο νξηδφληηαο ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο (ε%) θαη δηαηκεηηθήο ηάζεο (η) 
γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. κε απμαλφκελν θαηαθφξπθν θνξηίν θαη ζηαζεξή 
δηαηνκή ( Πηλ. 3.19., Πηλ.3.20., Πηλ.3.21., ρ.3.10., ρ.3.11., ρ.3.12.) 

 

Τπφδεηγκα Ζ1.2. 

 

1ε δνθηκή γηα ζ1= Ρ1 / Α = 20 kgr / 36 cm2 = 0.56 (kgr/cm2) 

 

Πιν .3.19.Γεδνκέλα πξψηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 

Γd ε ε% RT T η=Σ/A 

0 0 0 0 0 0 

0,05631 0,000939 0,09385 0,03308 2,355296 0,065425 

0,32248 0,005375 0,537467 0,08008 5,701696 0,15838 

0,60572 0,010095 1,009533 0,12187 8,677144 0,241032 

0,89578 0,01493 1,492967 0,12535 8,92492 0,247914 

1,18926 0,019821 1,9821 0,16887 12,02354 0,333987 

1,46705 0,024451 2,445083 0,23503 16,73414 0,464837 

1,74704 0,029117 2,911733 0,32208 22,9321 0,637003 

2,02543 0,033757 3,375717 0,39171 27,88975 0,774715 

2,3022 0,03837 3,837 0,45091 32,10479 0,8918 

2,57737 0,042956 4,295617 0,50487 35,94674 0,998521 

2,85254 0,047542 4,754233 0,55536 39,54163 1,098379 

3,12931 0,052155 5,215517 0,59366 42,26859 1,174128 

3,4077 0,056795 5,6795 0,62674 44,62389 1,239552 

3,6893 0,061488 6,148833 0,64937 46,23514 1,28431 

3,97252 0,066209 6,620867 0,67723 48,21878 1,33941 

4,25573 0,070929 7,092883 0,70334 50,07781 1,39105 

4,54377 0,07573 7,57295 0,72249 51,44129 1,428925 

4,83664 0,080611 8,061067 0,72772 51,81366 1,439268 

5,1279 0,085465 8,5465 0,72946 51,93755 1,44271 

5,42077 0,090346 9,034617 0,72946 51,93755 1,44271 

5,71203 0,095201 9,52005 0,72075 51,3174 1,425483 

5,99524 0,099921 9,992067 0,72031 51,28607 1,424613 
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σ.3.10.Γηάγξακκα πξψηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 
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2ε δνθηκή γηα ζ2= Ρ2 / Α = 40 kgr / 36 cm2 = 1.11 (kgr/cm2) 

 

Πιν.3.20.Γεδνκέλα δεχηεξεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 

Γd ε ε% RT T η=T/A 

0 0 0 0 0 0 

0,025594 0,000427 0,042657 0,015669 1,115633 0,03099 

0,298594 0,004977 0,497657 0,104457 7,437338 0,206593 

0,600601 0,01001 1,001002 0,20195 14,37884 0,399412 

0,900901 0,015015 1,501502 0,341226 24,29529 0,674869 

1,213145 0,020219 2,021908 0,358635 25,53481 0,7093 

1,513697 0,025228 2,522828 0,356894 25,41085 0,705857 

1,811393 0,03019 3,018988 0,358635 25,53481 0,7093 

2,109089 0,035151 3,515148 0,388231 27,64205 0,767835 

2,398739 0,039979 3,997898 0,409123 29,12956 0,809154 

2,691607 0,04486 4,486012 0,42305 30,12116 0,836699 

2,982866 0,049714 4,971443 0,436978 31,11283 0,864245 

3,278952 0,054649 5,46492 0,452646 32,2284 0,895233 

3,57343 0,059557 5,955717 0,456128 32,47631 0,90212 

3,869516 0,064492 6,449193 0,463092 32,97215 0,915893 

4,17043 0,069507 6,950717 0,473538 33,71591 0,936553 

4,474563 0,074576 7,457605 0,487465 34,70751 0,964097 

4,778695 0,079645 7,964492 0,494429 35,20334 0,977871 

5,086046 0,084767 8,476743 0,504875 35,9471 0,998531 

5,390178 0,089836 8,98363 0,51532 36,69078 1,019188 

5,695919 0,094932 9,493198 0,529248 37,68246 1,046735 

5,996833 0,099947 9,994722 0,544916 38,79802 1,077723 

6,29292 0,104882 10,4882 0,562326 40,03761 1,112156 
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σ.3.11.Γηάγξακκα δεχηεξεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 
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3ε δνθηκή γηα ζ3= Ρ3 / Α = 80 kgr / 36 cm2 = 2.22 (kgr/cm2) 

 

Πιν .3.21.Γεδνκέλα ηξίηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 

Γd ε ε% RT T η=T/A 

0 0 0 0 0 0 

0,04436 0,000739 0,073933 0,02263 1,611256 0,044757 

0,34808 0,005801 0,580133 0,1915 13,6348 0,378744 

0,66203 0,011034 1,103383 0,32033 22,8075 0,633542 

0,98109 0,016352 1,63515 0,42131 29,99727 0,833258 

1,29964 0,021661 2,166067 0,50487 35,94674 0,998521 

1,60538 0,026756 2,675633 0,57277 40,78122 1,132812 

1,90951 0,031825 3,182517 0,63196 44,99555 1,249876 

2,20882 0,036814 3,681367 0,69638 49,58226 1,377285 

2,5049 0,041748 4,174833 0,77124 54,91229 1,525341 

2,80099 0,046683 4,668317 0,83217 59,2505 1,645847 

3,09708 0,051618 5,1618 0,86873 61,85358 1,718155 

3,39638 0,056606 5,660633 0,89136 63,46483 1,762912 

3,6989 0,061648 6,164833 0,89833 63,9611 1,776697 

4,00304 0,066717 6,671733 0,90007 64,08498 1,780138 

4,30878 0,071813 7,1813 0,90181 64,20887 1,78358 

4,61613 0,076936 7,69355 0,90181 64,20887 1,78358 

4,92348 0,082058 8,2058 0,90181 64,20887 1,78358 

5,23727 0,087288 8,728783 0,90181 64,20887 1,78358 

5,52623 0,092104 9,210383 0,90355 64,33276 1,787021 

5,85036 0,097506 9,7506 0,90181 64,20887 1,78358 

6,15127 0,102521 10,25212 0,90181 64,20887 1,78358 
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σ.3.12.Γηάγξακκα ηξίηεο δνθηκήο γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 
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Τπνινγηζκφο ζπλνρήο θαη γσλίαο εζσηεξηθήο ηξηβήο κε ηε ρξήζε 
δηαγξάκκαηνο θχθινπ ηνπ Mohr (ρ.3.13., Πηλ.3.22., Πηλ.3.23., Πηλ.3.24.) 
 

 

 

 

 

σ.3.13.Γηάγξακκα θχθινπ ηνπ Mohr (ζ-η) . 
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Πιν.3.22.Γεδνκέλα δεδνκέλσλ νξζψλ ηάζεσλ. 

ζ1 0.56 kgr/cm
2
 

ζ2 1.11 kgr/cm
2
 

ζ3 2.22 kgr/cm
2
 

 

Τπφδεηγκα Ζ1.1. 

Πιν.3.23.Γεδνκέλα κέγηζησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.1. 

η1 max 0.93 kgr/cm
2
 

η2 max 1.38 kgr/cm
2
 

η3 max 1.63 kgr/cm
2
 

Απφ ην δηάγξακκα Mohr (ρ.3.13.)  ππνινγίζηεθαλ : 

 πλνρή : c = 0.67 kgr/cm2 

 Γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο : εθθ=(1,63-1,38)/(2,22-1,11)=0,22=12,41 
           θ = 12,41ν 
 

Τπφδεηγκα Ζ1.2. 

Πιν.3.24.Γεδνκέλα κέγηζησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ γηα ην ππφδεηγκα Ζ1.2. 

η1 max 1.42 kgr/cm
2
 

η2 max 1.12 kgr/cm
2
 

η3 max 1.79 kgr/cm
2
 

 
Απφ ην δηάγξακκα Mohr (ρ.3.13.)  ππνινγίζηεθαλ : 

 πλνρή : c = 0.80 kgr/cm2 

 Γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο : εθθ=(1,79-1.12)/(2,22-1,11)=0,60=30.96 
           θ = 30.96ν 
 
Άξα κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ θχθινπ ηνπ Mohr (ρ.3.13.) βξέζεθε ε 
εζσηεξηθή γσλία  ηξηβήο θαζψο θαη ε ζπλνρή. Παξαηεξείηαη φηη ε εζσηεξηθή 
γσλία ηξηβήο είλαη κηθξή, νπφηε ην έδαθνο είλαη ζρεδφλ θνξεζκέλν. 
 

 

3.10.ΚΑΘΙΖΗΗ ΛΟΓΨ ΣΕΡΕΟΠΟΙΗΗ 

 

Παξαζέηεηαη ε ηνκή ηνπ πεδίινπ (ρ.3.14.) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζίδεζεο 
ιφγσ ζηεξενπνίεζεο ζην ζηξψκα πνπ εμεηάδεηαη (-7.50 m  έσο -11.00 m ). Ζ 
ηνκή είλαη ίδηα γηα ηηο ηξεηο δνθηκέο, απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ε δηάζηαζε ηνπ 
πέδηινπ θαη ηνλ θνξηίν q πνπ αζθείηαη απφ ην πέδηιν ζην έδαθνο. 
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σ.3.14. Σνκή πεδίινπ δνθηκήο θαζίδεζεο . 

Σν ζηξψκα πνπ εμεηάδεηαη ιφγσ κεγάινπ πάρνπο 3.50 m δηαρσξίδεηαη ζε δχν 
ζηξψκαηα γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ ησλ θαζηδήζεσλ. ην ηέινο 
πξνζζέηνληαη νη δχν θαζηδήζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ θαη βξίζθεηαη ε ζπλνιηθή 
θαζίδεζε ηνπ ζηξψκαηνο πνπ εμεηάδεηαη.  
ηξψκα 1 : -7,50 m ~ -9,50 m 
ηξψκα 2 : -9,50 m ~ -11,00 m 
 
Σα δεδνκέλα είλαη ηα εμήο θαη παξακέλνπλ ίδηα θαη γηα ηηο ηξεηο δνθηκέο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 

  Γείθηεο ζπκπηεζηφηεηαο : Cc=0,37 

  Γείθηεο θελψλ : eν=0,7 

  Βάζνο ζεκειίσζεο : Df=3 m 

  Δπηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο : g=10 m/sec2 

  Τδξνθφξνο νξίδνληαο : -12m 

  Γηάζηαζε ζεκειίνπ : 2 m × 2 m 
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3.10.1.ΔΟΚΙΜΗ 1η 

 

q=50 KN/m2 
Γηάζηαζε ζεκειίνπ : 2 m × 2 m 
 
 
 
ΣΡΧΜΑ 1 
ζ0=( 25,40 KN/m3 )×8,5m=215.9 KN/m2 
H=2 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=5,5/1=5,5 
Ηζ=0,014(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4×50(KN/m2)×0,014=2,8 KN/m2 

 
S1 = (Cc × H ) / ( 1 + eν )×log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S1= (2*0,37)/(1+0,7)×log10{(215,9+2,8)/215,9}=> 
S1= (0,74/1,7)×log10(1,013)=> 
S1= 0,43×log10(1,013)=2,41×10-3=0,241 cm  
 
 
 
ΣΡΧΜΑ 2 
ζ0=(25,40 KN/m3)×10,75m=273,05 KN/m2 
H=1,5 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=7,25/1=7,25 
Ηζ=0,01(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4×50(KN/m2)×0,014=2 KN/m2 

 

S2 = (Cc × H ) / ( 1 + eν ) × log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S2= (1,5×0,37)/(1+0,7)×log10{(273.05+2)/273.05}=> 
S2= 0,33×log10(1,007)=>S2=1,05×10-3=0,105 cm 
 
Άξα Sνι.= S1 + S2 = 0,241 + 0,105 = 0,35 cm 
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3.10.2.ΔΟΚΙΜΗ 2η 

 

q= 100 KN/m2 
Γηάζηαζε ζεκειίνπ : 2 m × 2 m 
 
 
 
ΣΡΧΜΑ 1 
ζ0=(25,40 KN/m3)×8,5m=215.9 KN/m2 
H=2 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=5,5/1=5,5 
Ηζ=0,014(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4×100(KN/m2)×0,014=5.6 KN/m2 
 
S1 = (Cc × H ) / ( 1 + eν ) × log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S1= (2×0,37)/(1+0,7)×log10{(215,9+5.6)/215,9}=> 
S1= (0,74/1,7)×log10(1.026)=> 
S1= 0,43×log10(1,026)=4.79×10-3=0,479 cm 
 
 
 
ΣΡΧΜΑ 2 
ζ0=(25,40 KN/m3)×10,75m=273,05 KN/m2 
H=1,5 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=7,25/1=7,25 
Ηζ=0,01(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4×100(KN/m2)×0,014=5.6 KN/m2 

 
S2 = (Cc × H ) / ( 1 + eν ) × log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S2 = (1,5×0,37)/(1+0,7)×log10{(273.05+5.6)/273.05}=> 
S2 = 0,33×log10(1,021)=>S2=2.98×10-3=0,298 cm 
 
Άξα Sνι. =  S1 + S2 = 0,479 + 0,298 = 0,78 cm 
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3.10.3.ΔΟΚΙΜΗ 3η 

 

q=150 KN/m2 

Γηάζηαζε ζεκειίνπ : 2 m × 2 m 
 
ΣΡΧΜΑ 1 
ζ=(25,40 KN/m3) ×8,5m=215.9 KN/m2 
H=2 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=5,5/1=5,5 
Ηζ=0,014(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4×150(KN/m2)×0,014=8.4 KN/m2 

 
S1 = (Cc × H ) / ( 1 + eν ) × log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S1 = (2×0,37)/(1+0,7)]×log10{(215,9+8.4)/215,9}=> 
S1 = (0,74/1,7)×log10(1.039)=> 
S1 = 0,43×log10(1,039)=7.145×10-3=0,715 cm 
 
 
ΣΡΧΜΑ 2 
ζ=(25,40 KN/m3)×10,75m=273,05 KN/m2 
H=1,5 m 
a/b=1/1=1 
z1/b=7,25/1=7,25 
Ηζ=0,01(απφ λνκνγξάθεκα) 
Γζ=4×q×Iζ=4*150(KN/m2)×0,014=8.4 KN/m2 

 

 

S2 = (Cc × H ) / ( 1 + eν ) × log10 ((ζ0 + Γζ ) / ζ0 )=> 
S2 = (1,5×0,37)/(1+0,7)×log10{(273.05+8.4)/273.05}=> 
S2 = 0,33×log10(1,031)=>S2=4.375×10-3=0,438 cm 
 
Άξα Sνι. =  S1 + S2 = 0,715 + 0,438 = 1,15 cm 
 

 

Παξαηεξείηαη φηη ζηηο ηξεηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ, νη θαζηδήζεηο πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ είλαη πνιχ κηθξέο. ηελ πξψηε δνθηκή ε θαζίδεζε είλαη 0,35 
cm, ζηελ δεχηεξε 0,78 cm θαη ζηελ ηξίηε 1,15 cm. Απηφ νθείιεηαη ζην ζρεηηθά 
κεγάιν βάζνο, ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ζηξψκα πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ έρεη σο 
ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηνπ ζεκειίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε πνπ ηνπ αζθείηαη 
θάζε θνξά, λα κελ πξνθαιεί κεγάιεο θαη επηθίλδπλεο θαζηδήζεηο. 
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3.11.ΥΕΡΟΤΑ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΕΔΑΥΟΤ 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δνθηκήο ηεο θέξνπζα ηθαλφηεηαο εδάθνπο ηα δεδνκέλα 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα εμήο: 

 B = 2 m                      

 L = 2 m 

 Df = 3 m 

 γ = 20,1 KN/m3 
 θ = 18o 

 Nc = 15,12 (απφ λνκνγξάθεκα ρ.2.1) 

 Nq = 6,04 (απφ λνκνγξάθεκα ρ.2.1) 

 Nγ = 2,59 (απφ λνκνγξάθεκα ρ.2.1) 

 c = 17,7 KN/m2 
 
 
q = 1.3 × c × Nc + γα × Df × Nq + 0.4 × B × γθ × Νγ => 
=> q = 1,3 × 17,7 × 15.12 + 20.1 × 3 × 6.04 + 0.4× 20.1 × 2 × 2.59 => 
=> q = 347.91 + 364.21 + 41.65 => q = 753.77 KN/m2 
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4. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ ΦΟΛΙΑ 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε 
δηεξεχλεζε ηεο ηερληθνγεσινγηθήο ζπκπεξηθνξά δείγκαηνο καξγατθνχ 
ζρεκαηηζκνχ ηεο πεξηνρήο Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο 
πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην είλαη εηζαγσγηθφ, ην 
δεχηεξν ζεσξεηηθφ, ην ηξίην πεηξακαηηθφ θαη ην ηέηαξην παξαζέηνληαη ηα 
ζπκπεξαζκαηηθά ζρφιηα.  
Σν εηδηθφ βάξνο γs ηνπ δείγκαηνο ππνινγίζηεθε 2,54 gr/cm3 ελψ ζηελ Ancara 
2,66 gr/cm3 θαη ζην Burayu Town 2,74 gr/cm3. Απφ ηελ ζχγθξηζε πξνθχπηεη 
φηη ην δείγκα Ζ1 πνπ εξεπλήζεθε είλαη άξγηινο ή άκκνο κε νξγαληθέο 
πξνζκίμεηο ελψ ηα άιια εδάθε είλαη άξγηινο ή άκκνο ζπλήζνπο ζχζηαζεο.    
Δλ ζπλερεία ν δείθηεο πιαζηηθφηεηαο ππνδεηθλχεη φηη ην δείγκα είλαη έδαθνο 
κεγάιεο πιαζηηθφηεηαο (ηείλεη πξνο έδαθνο κεζαίαο πιαζηηθφηεηαο, θνληά 
ζην ρακειφηεξν φξην). ε ζχγθξηζε κε παξφκνηα αξγηιηθά εδάθε (Burayu 
Town, Gbalahi, Wayamba, Taha, Ancara) ην δείγκα Ζ1 παξνπζηάδεη αξθεηά 
κεγαιχηεξε αληνρή. Απφ ηελ δνθηκή ηεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο 
ππνινγίζηεθε φηη ε άξγηινο, ε ηιχο θαη ε άκκνο έρνπλ ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ 
αλαινγίαο. Άξα πξνθχπηεη φηη ην δείγκα Ζ1 είλαη αξγηινπειψδεο ελψ ζηα 
Burayu Town, Clemson, Gbalahi, Wayamba, Taha ηα εδάθε είλαη αξγηιψδε. 
χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε εδαθψλ θαηά A.A.S.H.T.O. ην δείγκα Ζ1 αλήθεη 
ζηελ θαηεγνξία Α7-5 φπσο θαη ην έδαθνο ζην Burayu Town ηεο Αηζηνπίαο. 
Πξνθχπηεη φηη είλαη έδαθνο κέηξην πξνο θαθφ γηα ζεκειίσζε νδψλ 
(πεξηιακβάλεη πιηθά πνπ έρνπλ κέηξηνπο δείθηεο πιαζηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε 
ην φξην πδαξφηεηαο ηνπο θαη πνπ κπνξνχλ λα είλαη πνιχ πιαζηηθά ,ππφθεηληαη 
ζε κεγάιεο κεηαβνιέο φγθνπ). χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε εδαθψλ θαηά 
A.S.T.M. ην δείγκα Ζ1 αλήθεη ζηελ θαηεγνξία OH ή MH ελψ ζην Burayu Town  
θαη ζηελ Ancara ηα εδάθε θαηαηάρζεθαλ ζηελ θαηεγνξία CH. Σν δείγκα Ζ1 
είλαη θαθφ σο ππφζηξσκα ζεκειίνπ, αθαηάιιειν γηα ππφβαζε θαη βάζε 
ζεκειίνπ θαη έρεη πνιχ κέηξηα θέξνπζα ηθαλφηεηα. Αληίζηνηρα ηα εδάθε ηεο 
θαηεγνξίαο CH είλαη θαθά έσο κέηξηα σο ππφζηξσκα ζεκειίνπ, αθαηάιιεια 
γηα ππφβαζε θαη βάζε ζεκειίνπ θαη έρνπλ κέηξηα έσο πνχ κέηξηα θέξνπζα 
ηθαλφηεηα. Δλ ζπλερεία, ππνινγίζηεθε κηθξή γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη 
ζπκπεξαίλεηαη φηη ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνθχπηεη 
παξφκνην απνηέιεζκα ζηε ζπλνρή ηεο αλεκπφδηζηεο ζιίςεο κε ηελ ζπλνρή 
ηεο άκεζεο δηάηκεζεο. 
Πξνθχπηεη φηη ζηηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ, νη θαζηδήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ είλαη 
πνιχ κηθξέο ζπλεπψο ην κέγεζνο ηνπ ζεκειίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηάζε πνπ ηνπ 
αζθείηαη δελ πξνθαιεί κεγάιεο θαη επηθίλδπλεο θαζηδήζεηο. 
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