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ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Δοκιμή πίεσης του νερού των πόρων και εκτόνωσης 
αυτής. 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
Είναι η μελέτη της αύξησης της πίεσης του νερού των 
πόρων σε μη αποχετευόμενα εδαφικά δοκίμια με χρήση 
της τριαξονικής κυψέλης , και εξ ‘ αυτής η μεταβολή της 
εκτόνωσης της πίεσης των πόρων όταν επιτραπεί η 
αποχέτευση από την μία βάση του δοκιμίου.  
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
     Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια προσέγγισης 
μιας από τις πιο πολύπλοκες και σύνθετες δοκιμές που 
πραγματοποιούνται στα πλαίσια του κλάδου της Εδαφομηχανικής , 
της τριαξονικής δοκιμής .  
      Η τριαξονική δοκιμή χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία 
και στην έρευνα , με σκοπό την εκτεταμένη διερεύνηση της 
συμπεριφοράς των εδαφών και θεωρείται στις μέρες μας , ως ένας 
από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξαγωγής 
συμπερασμάτων (που αφορούν τις ιδιότητες των εδαφών) τόσο σε 
ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο . 
Η ανάγκη όμως , κατά την χρονική εξέλιξη της δοκιμής , όσο το 
δυνατόν , πιο αντιπροσωπευτικών αποτελεσμάτων , οδήγησε στην 
εισαγωγή μεγάλου αριθμού μετρήσιμων παραγόντων . Αυτό έχει 
ως συνέπεια η τριαξονική δοκιμή να αποτελεί πλέον αντικείμενο 
διεθνών συνεδρίων και μεταπτυχιακών διατριβών . 
     Κατά συνέπεια , η μελέτη της τριαξονικής δοκιμής σε όλο το 
εύρος της δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να εξαντληθεί 
στα πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας . Παρόλα αυτά γίνεται μια 
προσπάθεια προσέγγισης ενός τέτοιου σύνθετου αντικειμένου , 
που ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της ειδικότητας των σπουδών 
μας , αλλά μας δίνει παράλληλα και τα πρώτα εφόδια για 
περαιτέρω ενασχόληση . 
     Κατά την μελέτη θα ήθελα να σημειώσω ότι δόθηκε ιδιαίτερη 
βάση στο εργαστηριακό-πρακτικό τμήμα της δοκιμής , στην 
εκμάθηση του σωστού χειρισμού και λειτουργίας του εξοπλισμού 
του συστήματος αλλά και προγραμμάτων Η/Υ που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διεξαγωγή των δοκιμών , καθώς και 
στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πρακτικών δυσκολιών που 
ανακύπτουν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της δοκιμής . 
     Σκοπός των δοκιμών που εκτελέστηκαν δεν ήταν η 
πραγματοποίηση μιας συμβατικής τριαξονικής δοκιμής συμπίεσης 
, αλλά ο υπολογισμός της πίεσης του νερού των πόρων σε ένα 
κορεσμένο αργιλικό δοκίμιο και μέσω αυτής ο προσδιορισμός του 
συντελεστή στερεοποίησης .   
     Παράλληλα έγινε και μια προσπάθεια προσέγγισης της 
θεωρητικής ανάλυσης της δοκιμής , η οποία μπορεί να ξεφεύγει σε 
ένα βαθμό από το επίπεδο των πραγματοποιηθέντων εργασιών 
στο εργαστήριο , αλλά  παρόλα αυτά κρίθηκε απαραίτητη για την  
βαθύτερη κατανόηση της δοκιμής . 
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   Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον 
εισηγητή καθηγητή και υπεύθυνο του εργαστηρίου 
ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά κ. Ν .Οικονόμου καθώς 
και όλους τους καθηγητές και το προσωπικό του εργαστηρίου για 
την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους , χωρίς την οποία θα 
ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση αυτής της πτυχιακής εργασίας . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
    
 
 
 
                                                           Η σπουδάστρια : 
                                                                      Φωτεινού Ξανθή      
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1Ο   
 
 
ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
 
 
Οι διακόπτες στον άσπρο-μαύρο πίνακα είναι κλειστοί όταν είναι 
κάθετοι στις βάνες των αντίστοιχων σωλήνων .  
Ο διακόπτης  S , είναι κλειστός όταν το έμβολο του βρίσκεται 
κάπου στη μέση . Το εξάρτημα  «Δείκτης του μηδέν»  που 
συμβολίζεται L θα πρέπει να έχει περιστραφεί ώστε να είναι 
οριζόντιο . 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΑ 
 
    
  Σιγουρευόμαστε ότι όλοι οι διακόπτες στον πίνακα της 
τριαξονικής συσκευής είναι κλειστοί . 
 
Τοποθετούμε στο δάπεδο δοχείο ικανής χωρητικότητας . 
Ξεβιδώνουμε τον σωλήνα του νερού σύνδεσης Πίνακα – 
Κυλίνδρου νερού αέρα (Κ.Ν.Α) στο σημείο εισόδου στον πίνακα  
και τον τοποθετούμε πωμόνοντας τον προσωρινά με το δάχτυλο 
μας , μέχρις ότου αδειάσει τελείως ο Κ.Ν.Α .(Το ανωτέρω γιατί 
τώρα τοποθετούμε οριστικά τους Κ.Ν.Α στο τραπέζι)  
 
  Έπειτα ξεβιδώνουμε τις 3 πάνω βίδες με προσοχή . Το ίδιο 
κάνουμε και για τους υπόλοιπους κυλίνδρους . 
Συναρμολογούμε και πάλι τους κυλίνδρους προσέχοντας να 
σφίγγουμε τις βίδες σιγά – σιγά με μικρή ροπή κυκλικά αυξάνοντας 
τις προοδευτικά ξανασφίγγουμε  κυκλικά . Έτσι ο δακτύλιος 
(λαστιχένιος) στεγάνωσης θα συμπιεστεί ομοιόμορφα . 
 
   Συνδέουμε τον σωλήνα Νερού σύνδεσης πίνακα – Κ.Ν.Α στο ίδιο 
σημείο που το είχαμε ξεβιδώσει (Η πρώτη στήλη του πίνακα Νερού 
– Αέρα αντιστοιχεί στον 1ο κύλινδρο και η δεύτερη στήλη στον 2ο 
κύλινδρο . Το σωληνάκι του αέρα μπαίνει στο κέντρο της βάσης , 
ενώ του νερού στην άκρη .) 
 
  Γεμίζουμε τα ¾ της μεγάλης δεξαμενής με απαερωμένο νερό . 
 
Με σκοπό να φέρουμε νερό από τη δεξαμενή στον 1ο κύλινδρο , 
ανοίγουμε τους διακόπτες 3,2 σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα , 
όπως επίσης και την βαλβίδα εξαέρωσης του κυλίνδρου .  
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Όταν από την βαλβίδα εξαέρωσης αρχίζει να τρέχει νερό οπότε 
κλείνουμε και τις βάνες 3,2 .     
 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΑΕΡΟΣ 
 
    Έστω ότι θέλουμε να ελέγξουμε τον 1ο από αριστερά 
κύλινδρο που αντιστοιχεί στην στρόφιγγα Α .  
Αν η μεμβράνη του κυλίνδρου είναι πολύ συρρικνωμένη , τότε 
κλείνουμε όλες τις βάνες και ανοίγουμε τις 2,1,9,8 . 
    Εφαρμόζοντας μια πίεση περίπου ο,25 ΑΤ ανοίγουμε την 3 
και παρατηρούμε την μεμβράνη να φουσκώνει ελαφριά και στην 
συνέχεια κλείνουμε την 9 .  
    Αν τώρα η μεμβράνη είναι πολύ φουσκωμένη , κλείνουμε 
όλες τις βάνες και ανοίγουμε την 1,2,3 και σιγά – σιγά την 10 
(προϋποθέτεται ότι η πίεση είναι 0,25 ΑΤ ώστε το νερό να τρέχει 
από την δεξαμενή προς τον κύλινδρο νερού αέρα ενώ συγχρόνως 
παρατηρούμε αν ξεφουσκώνει την μεμβράνη μέχρι το επιθυμητό 
σημείο ) 
   Τέλος κλείνουμε τις 10,2,1,3 . 
 
 
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Όταν ανοίγουμε και την βάνα 3 με σκοπό να 
πάρουμε νερό από τη δεξαμενή θα πρέπει να προσέχουμε αν 
συγχρόνως ανοίξουμε και μια ή περισσότερες από τις βάνες 2,4,7 
διότι υπάρχει κίνδυνος συρρίκνωσης της μεμβράνης των 
κυλίνδρων νερού αέρα .  
   Αν παρατηρήσουμε συρρίκνωση , τότε ελαφρώς περιστρέφουμε 
αυξάνοντας την πίεση του αέρα έτσι ώστε το σχήμα των 
μεμβρανών να μην μεταβληθεί λόγω της υδροστατικής πίεσης , 
από το μανομετρικό ύψος των δεξαμενών . Επίσης από τις βάνες 
2,4,7 μόνον μία μπορεί να είναι ανοικτή , διαφορετικά γίνεται 
εξισορρόπηση των πιέσεων .  
 
 
 
 
   
 
 
 



 8 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Καθαρισμός της 2ης μικρής αριστερής δεξαμενής απαερωμένου 
νερού ELE  
 
Ξεκινάμε την εργασία μας έχοντας όλες τις βάνες κλειστές .  
   Η δεξαμενή που θα καθαρίσουμε βρίσκεται στον μαύρο 
πίνακα της ELE .  
   Ανοίγουμε τους διακόπτες F,J,K ώστε το νερό παίρνοντας 
από ένα σωλήνα που ξεκινά από το διακόπτη K , να τρέξει μέσα σε 
ένα κουβά που θα έχουμε τοποθετήσει εμείς στο δάπεδο .  
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν θα αφήσουμε την δεξαμενή να αδειάσει τελείως , 
γιατί μπορεί να έχει μέσα σκουπιδάκια , τα οποία δύναται να 
βουλώσουν τα σωληνάκια . Έτσι θα αδειάσουμε τη δεξαμενή μέχρι 
το νερό να φτάσει δυο δάχτυλα πριν τον πάτο . 
  Αυτό θα πραγματοποιηθεί κλείνοντας τη στιγμή που θέλουμε τους 
διακόπτες F,J,K . 
 
Ξεβιδώνουμε τις βίδες που στηρίζουν τη δεξαμενή . Βγάζουμε το 
σωληνάκι που βρίσκεται κάτω από αυτήν και βάζουμε το δάχτυλο 
μας , ώστε να μην τρέξει κατά το δυνατόν το νερό κάτω . 
Μεταφέρουμε τη δεξαμενή για άδειασμα στο νεροχύτη . Την 
πλένουμε και την τοποθετούμε πάλι στην θέση της . 
    Βάζουμε νερό μέσα στη δεξαμενή και ανοίγουμε τους 
διακόπτες F,J,K ώστε να τρέξει νερό αρκετό από την δεξαμενή σε 
ένα κουβά , με ένα σωληνάκι που ξεκινά από το διακόπτη Κ και 
καταλήγει σε αυτόν . Αυτό γίνεται για να ξεπλυθεί το μέρος αυτό 
του συστήματος από τυχόν ακαθαρσίες . 
    Ξεβιδώνουμε το σωληνάκι που συνδέει το «L» με την κυψέλη 
της τριαξονικής .Βάζουμε το νερό , να περάσει από μέσα του , υπό 
πίεση και το συνδέουμε πάλι . 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
 
 
Η αντλία αυτή είναι το Α’ . Μέσα σε αυτόν για διαφόρους λόγους 
αντί να υπάρχει μόνο νερό , υπάρχουν και φυσαλίδες αέρος .  
    Περιστρέφοντας το Α’ δεξιόστροφα κινείται το έμβολο της 
αντλίας προς τα μέσα και φεύγουν οι φυσαλίδες . Έτσι ανοίγουμε 
τον διακόπτη F και κινούμε την στρόφιγγα της Α’ δεξιόστροφα 
μέχρι το τέλος της .  
    Τότε παρατηρούμε ότι οι φυσαλίδες αέρος αρχίζουν να 
πηγαίνουν στην δεξαμενή νερού ELE . 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η δεξαμενή μας θα πρέπει να έχει μέσα νερό . 
 
Εν συνεχεία , περιστρέφουμε το Α’ , αριστερόστροφα , μέχρι 
τερματισμού και μετά πάλι δεξιόστροφα , μέχρι τερματισμού . 
Έπειτα πάλι αριστερόστροφα αλλά όχι μέχρι το τέλος , αυτή τη 
φορά . Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αυτή αρκετές φορές . 
Τέλος , κλείνουμε όλους τους διακόπτες . 
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ΕΚΔΙΩΞΗ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΓΚΟΥ ( Μ . Ο .) 
 
Βγάζουμε πάνω από τη συσκευή , το μανόμετρο με προσοχή ! 
    Έχοντας σιγουρευτεί ότι όλες οι βάνες είναι κλειστές , 
ξεβιδώνουμε τα δύο σωληνάκια που συνδέουν την συσκευή Μ.Ο. 
με το σύστημα της τριαξονικής .  
    Ανοίγουμε τη βαλβίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
Μ.Ο. για να αδειάσει από το νερό . Όταν σταματήσει να τρέχει νερό 
, τη γυρίζουμε ανάποδα και ανοίγουμε τη βαλβίδα που βρίσκεται 
στο πάνω μέρος της Μ.Ο. , έτσι αδειάζει και αυτή από νερό .  
    Για να βγουν τυχόν ακαθαρσίες από τη συσκευή Μ.Ο. τη 
γεμίζουμε και την αδειάζουμε 2-3 φορές . Το άδειασμα αυτής 
περιγράφθηκε προηγούμενα , για να την γεμίσουμε ακολουθούμε 
την παρακάτω διαδικασία . 
    Έχοντας όλους τους διακόπτες κλειστούς , φέρνουμε τον 
διακόπτη S στην δεξιά πλευρά , χτυπώντας το έμβολο του λίγο 
από την αριστερή πλευρά .  
    Για να πετύχουμε παράκαμψη της Μ.Ο. , τότε πρέπει ο S να 
είναι στη μέση και ο Ε ανοικτός . Για να πετύχουμε η Μ.Ο. να είναι 
εκτός κυκλώματος τότε η Ε θα πρέπει να είναι κλειστή και η S θα 
πρέπει να προεξέχει αριστερά για μετακίνηση του εμβόλου της 
Μ.Ο. προς τα άνω ή η S πρέπει να προεξέχει δεξιά για μετακίνηση 
του εμβόλου της Μ.Ο. προς τα κάτω .  
    Άλλοι συνδυασμοί των ανωτέρω 2 διακοπτών δεν πρέπει να 
γίνονται , διότι οδηγούν σε επαναλήψεις δοκιμών από την αρχή .     
    Ανοίγουμε τους διακόπτες 3,2,1 στον πίνακα του νερού και 
ανοίγουμε λίγο τη βαλβίδα αέρος της Μ.Ο. από την πάνω πλευρά . 
Έτσι γεμίζει η Μ.Ο. από την πάνω πλευρά . 
    Αυτό παρατηρείται όταν αρχίσει να τρέχει νερό από τη 
βαλβίδα . Κλείνουμε ξανά όλους τους διακόπτες για να την 
γεμίσουμε και από τη κάτω πλευρά . Φέρνουμε τον διακόπτη S 
στην αριστερή μεριά και ανοίγουμε ξανά τους διακόπτες 3,2,1 . 
Γυρίζουμε ανάποδα την Μ.Ο. που τώρα είναι προσωρινά από 
πάνω . Όταν αρχίσει να τρέχει νερό από την βαλβίδα της Μ.Ο. , 
σημαίνει ότι γέμισε νερό και από την κάτω πλευρά , που 
προσωρινά από πάνω .  
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ΠΡΟΣΟΧΗ : Κατά την διαδικασία αδειάσματος – γεμίσματος της 
συσκευής Μ.Ο. μπορεί να παρατηρηθεί συρρίκνωση της 
σαμπρέλες του κυλίνδρου Νερού-Αέρα .  
Στην περίπτωση αυτή γεμίζουμε πάλι τις σαμπρέλες με αέρα , 
όπως περιγράφηκε αρχικά . 
 
 
ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  Μ . Ο .    
 
 
Γυρίζουμε κανονικά την Μ.Ο. 
    Βιδώνουμε τα 2 μυκηνσιόμετρα πάνω στη Μ.Ο. Έτσι ώστε 
όπως ανεβαίνει το έμβολο της Μ.Ο. να συναντά το μυκηνσιόμετρο 
. Για σωστή λειτουργία αυτού τοποθετούμε μεταξύ εμβόλου 
μυκηνσιομέτρου και κινητού στελέχους συσκευής Μ.Ο. κατάλληλο 
παρέμβυσμα .  
    Έχοντας όλους τους διακόπτες κλειστούς , ανοίγουμε τα εξής 
: 3,2,1 διακόπτες στον πίνακα νερού έχοντας τον διακόπτη S δεξιά 
πλευρά . Έχουμε ακόμα ανοιχτούς τους διακόπτες D,J,K .Όπου 
από την Κ , υπάρχει ένα σωληνάκι που το έχουμε βάλει να τρέχει 
σε ένα κουβά .  
    Έτσι εισέρχεται νερό στο πάνω μέρος της Μ.Ο. και εξέρχεται 
νερό από το κάτω . Για να συμβεί ακριβώς το αντίστροφο 
μετακινούμε το έμβολο του διακόπτη S στην αριστερή πλευρά 
χτυπώντας το λίγο από τη δεξιά πλευρά .  
    Επαναλαμβάνομε την διαδικασία αυτή αρκετές φορές . Τον 
διακόπτη S , δεν χρειάζεται να τον χτυπάμε κάθε φορά , γιατί μετά 
την πρώτη φορά , μετακινείται πολύ εύκολα αν το σπρώξεις και με 
το χέρι .  
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
 
Κατά την εκτέλεση της δοκιμής που θα πραγματοποιηθεί η 
παραπάνω διαδικασία δεν είναι αναγκαία , αφού για την 
εφαρμογή πιέσεων στο δοκίμιο δεν χρησιμοποιούμε τους 
κυλίνδρους από τον πίνακα της τριαξονικής , αλλά τους 
controllers μέσω του προγράμματος GDSLAB .  
 Έτσι όχι μόνο η διαδικασία αυτή απλουστεύεται κατά 
πολύ , αλλά και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που θα 
ληφθούν είναι πολύ μεγαλύτερη . 



 12 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
 
Καθαρίζουμε τα τμήματα αυτής με ένα πανί . Συνδέουμε το 
σωληνάκι που ενώνεται με τον διακόπτη Κ με το σημείο 9’ της 
κυψέλης της τριαξονικής .  
    Έχοντας όλους τους διακόπτες κλειστούς ανοίγουμε τους 
διακόπτες 3,2,1 από τον πίνακα του νερού και τους Ε,Κ και 9’ 
.Έτσι γεμίζει η κυψέλη με νερό .  



 13 
 

  
   
    



 14 
 

 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
 
Ειδικός εξοπλισμός 
 

· Ρυθμιζόμενη μηχανή θλίψης (δεν είναι αναγκαία για την 
μελέτη που πραγματοποιούμε) 

· Μορφωτής δοκιμίου με τον εξοπλισμό του  
                        Μήτρα μορφώσεως δοκιμίου 
                        Συρμάτινο πριόνι 
                        Μαχαίρι 

· Ελαστική μεμβράνη 
· Τανυστής αναρροφήσεως μεμβράνης 

 
Γενικός εξοπλισμός   
 

· Παροχή απαερωμένου νερού 
· Παροχή κενού αέρα 
· Ζυγοί ακριβείας 0,1 γραμ. και 0,01 γραμ. 
· Κλίβανοι ξηράνσεως 
· Ελαστικοί δακτύλιοι  
· Δοχεία βρασμού νερού 
· Χρονόμετρο 
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 

 
Στη δοκιμή χρησιμοποιούνται κυλινδρικά δοκίμια . Ο λόγος ύψους 
του δοκιμίου προς τη διάμετρο του πρέπει να είναι μεταξύ του 2 και 
του 3 .Συχνά χρησιμοποιούνται δοκίμια  με διαστάσεις : 
 H=10 CM και D=4 CM , αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ειδικές καταστάσεις και δοκίμια άλλων μεγεθών . 
     Για χωμάτινα φράγματα τα δοκίμια έχουν μεγαλύτερες 
διαστάσεις π.χ. D=1,0 M . 
Σε γενικές γραμμές , τα μεγαλύτερα δοκίμια παρέχουν μια 
αντιπροσωπευτικότερη εικόνα τις συμπεριφοράς των εδαφών στην 
φυσική τους κατάσταση . Τα δοκίμια των 38 MM είναι πραγματικά 
κατάλληλα μόνο για ομογενή εδάφη . Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα , 
όσο αφορά τα συγκεκριμένα δοκίμια ( 38 ΜΜ ) , να είναι τόσο 
μικρά ώστε να χωράνε μεταξύ των διαφόρων στρωμάτων του 
εδάφους και συνεπώς να μας δώσουν παραποιημένα και 
αισιόδοξα αποτελέσματα της αντοχής του εδάφους . 
 

Το δοκίμιο περικλείεται από μια λεπτή ελαστική μεμβράνη για 
να τοποθετηθεί μέσα στην τριαξονική κυψέλη . 
Το πάχος της μεμβράνης αυτής είναι από 0,1 μέχρι 0,2 ΜΜ . 
 
 
 
ΕΙΔΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
 
 
     Η διατμητική αντοχή του εδάφους είναι συνάρτηση όχι μόνο 
της πιέσεως που ασκείται σε αυτό και της πίεσης του νερού των 
πόρων , αλλά εξαρτάται και από την εντατική κατάσταση που 
βρισκόταν το έδαφος πριν από την τριαξονική δοκιμή .  
Από την συμπεριφορά αυτής της διατμητικής αντοχής προέκυψε η 
ανάγκη αναπτύξεως μιας ποικιλίας από τριαξονικές δοκιμές οι 
κυριότερες από τις οποίες είναι : 
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Δοκιμή χωρίς στερεοποίηση – χωρίς αποστράγγιση καλούμενη 
επίσης και ταχεία ( UU ) 
 
     Κατά την πιο πάνω δοκιμή εκφράζεται η κατάσταση των 
τάσεων κατά την θραύση ενός κυλινδρικού δοκιμίου εδάφους όπου 
δεν λαμβάνει χώρα αποστράγγιση του νερού των πόρων του 
δοκιμίου κατά την τριαξονική φόρτιση . Κατά την δοκιμή αυτή δεν 
μετράται η πίεση του νερού των πόρων . Αν ζητηθούν μετρήσεις 
της πίεσης του νερού των πόρων η διάρκεια της δοκιμής αυξάνει 
ώστε η πίεση των πόρων να είναι περίπου ίδια σε όλο το ύψος του 
δοκιμίου . 
 
 
 Δοκιμή με στερεοποίηση – χωρίς αποστράγγιση με μέτρηση της 
πίεσης του νερού των πόρων ( CUPP ) 
 

Κατά την δοκιμή αυτή εκφράζεται η κατάσταση των τάσεων 
σε ένα προστερεοποιημένο κυλινδρικό δοκίμιο εδάφους όπου κατά 
την τριαξονική φόρτιση δεν λαμβάνεται χώρα αποστράγγιση του 
νερού των πόρων . Κατά το στάδιο της διατμήσεως η ταχύτητα 
φορτίσεως του θα πρέπει να είναι αρκετά βραδεία ώστε η πίεση 
των πόρων να είναι περίπου ίδια σε όλο το ύψος του δοκιμίου .    
                                                                 
 
Δοκιμή με στερεοποίηση και με αποστράγγιση  ( CD ) 
 
     Κατά την δοκιμή αυτή εκφράζεται η κατάσταση των τάσεων 
σε ένα κυλινδρικό δοκίμιο εδάφους όπου κατά την τριαξονική 
φόρτιση μετά από την στερεοποίηση λαμβάνει χώρα 
αποστράγγιση του νερού των πόρων του δοκιμίου . Κατά το στάδιο 
της δοκιμής διατμήσεως η ταχύτητα φορτίσεως του δοκιμίου θα 
πρέπει να είναι τόσο βραδεία ώστε πρακτικά να μην αναπτύσσεται 
καμιά πίεση του νερού των πόρων . 
     Ο χρόνος στερεοποιήσεως για τις δοκιμές (CUPP) και (CD) 
διαρκεί είτε μέχρι πλήρους αποστράγγισης του δοκιμίου για το 
δεδομένο φορτίο προστερεοποιήσεως που ελέγχεται με την 
βοήθεια μιας μπιουρέτας όπου μαζεύεται το νερό αποστραγγίσεως 
είτε μέχρι μηδενισμού της πίεσης του νερού των πόρων του 
δοκιμίου .   
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
 
 
Πλεονεκτήματα τριαξονικής 
 

· Η εφαρμογή των τάσεων είναι ομοιόμορφη σε όλη τη μάζα 
του δοκιμίου . 

· Οι μεταβολές του όγκου του δοκιμίου μετρώνται με μεγάλη 
ακρίβεια . 

· Οι εφαρμοζόμενες τάσεις είναι γνωστές σε όλη την διάρκεια 
της δοκιμής . 

· Προσδιορίζονται συγχρόνως η διαπερατότητα και η πίεση 
του νερού των πόρων . 

 
 
Μειονεκτήματα της τριαξονικής   
 

· Η δοκιμή άμεσης διάτμησης είναι απλούστερη , ταχύτερη και 
φθηνότερη . 

· Στην δοκιμή άμεσης διάτμησης χρησιμοποιούνται δείγματα 
μικρού ύψους , έτσι διευκολύνεται η απομάκρυνση του νερού 
από το δοκίμιο . 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΡΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
Δοκιμές χωρίς στερεοποίηση – χωρίς αποστράγγιση (UU) 
 

Κατά την δοκιμή αυτή δεν μετράται η πίεση του νερού των 
πόρων και εφαρμόζεται ως επί το πλείστον σε κορεσμένα δοκίμια , 
δηλαδή σε εδάφη που βρίσκονται κάτω από τον υδροφόρο 
ορίζοντα . 
     Μέσα στον υγρό θάλαμο το δοκίμιο περιβάλλεται από μια 
ελαστική μεμβράνη με την χρησιμοποίηση του τανυστού 
μεμβράνης . Το πάχος της μεμβράνης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 1 % της διαμέτρου του δοκιμίου . Ζυγίζεται η 
μεμβράνη μαζί με το δοκίμιο με ακρίβεια μέχρι 0,1 γραμ. και 
σημειώνεται το βάρος του. 
     Το δοκίμιο τοποθετείται αμέσως στην βάση της τριαξονικής 
συσκευής υγραίνεται η μεμβράνη αναδιπλώνεται και δένεται στη 
βάση με ένα ελαστικό δακτύλιο . 
     Τοποθετείται το κάλυμμα πάνω στην κορυφή του δοκιμίου . 
Διαβρέχεται το επάνω άκρο της μεμβράνης και τυλίγεται πλευρικά 
το κάλυμμα . Τοποθετείται ο δεύτερος ελαστικός δακτύλιος και η 
μεμβράνη αναδιπλώνεται . Το βάρος του καλύμματος πρέπει να 
είναι λιγότερο από το 0,5 % του εφαρμοζόμενου φορτίου στη 
θραύση . Οι διάμετροι της βάσης και του καλύμματος πρέπει να 
είναι ίσες με την διάμετρο του δοκιμίου . 
     Τοποθετείται προσεχτικά το επάνω μέρος της συσκευής και 
στη συνέχεια ελέγχεται αν το άκρο του εμβόλου εφάπτεται στο 
κέντρο του καλύμματος . Σφίγγονται όλοι οι κοχλίες της κορυφής 
των κατακόρυφων ράβδων μέχρι να επιτευχθεί η στεγάνωση του 
θαλάμου . Στο σημείο αυτό πρέπει όλες οι βαλβίδες της συσκευής 
να είναι κλειστές εκτός από την βαλβίδα εξαερισμού . Ανοίγεται η 
βαλβίδα παροχής νερού και γεμίζεται ο θάλαμος με νερό . Στη 
συνέχεια κλείνονται η βαλβίδα παροχής νερού και η βαλβίδα 
εξαερισμού . 
     Διαβιβάζεται στο θάλαμο η κατάλληλη πλευρική πίεση . 
Κατεβάζεται το έμβολο μέχρι να έρθει σε επαφή με το κάλυμμα . 
Καταγράφονται η αρχική πίεση του δακτυλίου φορτίσεως (που 
οφείλεται στην τριβή και στην δύναμη που ασκείται στο έμβολο 
από την πλευρική πίεση) και η αρχική ένδειξη του μηκυνσιομέτρου. 
    Στο στάδιο αυτό ελέγχονται προσεκτικά αν όλα είναι έτοιμα 
για την δοκιμή .Κατά τη διάρκεια της δοκιμής παίρνονται οι 
ενδείξεις του μηκυνσιομέτρου του δακτυλίου φορτίσεως και του 
χρονομέτρου . Ενδείξεις παίρνονται για τις παραμορφώσεις 0,1-
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0,2-0,3-0,4-0,5 για ολική παραμόρφωση μέχρι 0,5 % , έπειτα ανά 
0,5 % μέχρι να επιτευχθεί ολική παραμόρφωση 3 % και τελικά ανά 
1 % μέχρι το τέλος της δοκιμής . Κατά τη διάρκεια της δοκιμής η 
πίεση στο θάλαμο πρέπει να παραμένει σταθερή . Οι ενδείξεις του 
χρονομέτρου λαμβάνονται κάθε τρίτη και τέταρτη ένδειξη . Όταν 
υπερβούμε το σημείο καμπής οι ενδείξεις λαμβάνονται αραιότερα . 
Συνεχίζεται η δοκιμή μέχρι η θλιπτική δύναμη που εφαρμόζεται να 
παραμείνει σταθερή για μερικές ενδείξεις ή μέχρι το δοκίμιο να 
παραμορφωθεί ολικά (20 %) . 
     Σταματά η θλίψη και ελευθερώνεται η αξονική φόρτιση . 
Κλείνεται η βαλβίδα πιέσεως και στην συνέχεια εκτονώνεται η 
πίεση του θαλάμου από την βαλβίδα εξαερισμού . Αφαιρείται το 
νερό από τον θάλαμο και αποσυναρμολογείται η συσκευή . 
Σχεδιάζεται το δοκίμιο μετά από τη θραύση . Στο σχέδιο γράφεται η 
μέγιστη και η ελάχιστη διάμετρος , το μήκος του δοκιμίου και η 
κλίση του επιπέδου διατμήσεως αν υπάρχει . Αφαιρείται η 
μεμβράνη και προσδιορίζεται η φυσική του υγρασία . 
 
 
Δοκιμές με στερεοποίηση χωρίς αποστράγγιση (CUPP) σε 
κορεσμένα δοκίμια    
 

Στις δοκιμές αυτές γίνεται μέτρηση της πιέσεως πόρων και 
χρησιμοποιούνται για των προσδιορισμό των ενεργών τάσεων και 
των ενεργών παραμέτρων στη θραύση (c και φ’) . Στην περίπτωση 
που το δοκίμιο δεν είναι κορεσμένο χρησιμοποιείται για τον 
κορεσμό αυτού μια αντιπίεση πόρων (back pressure) . Μέσα στον 
υγρό θάλαμο το δοκίμιο περιβάλλεται με μια ελαστική μεμβράνη με 
την χρησιμοποίηση τανυστού μεμβράνης . Το πάχος της 
μεμβράνης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 % της διαμέτρου του 
δοκιμίου . Ζυγίζεται η μεμβράνη μαζί με το δοκίμιο με ακρίβεια 
μέχρι 0,1 γραμ. και σημειώνεται το βάρος . 
     Απαερώνεται η βάση και η σωλήνωση που συνδέει την 
βάση με τις προχοΐδες με έκπλυση με βρασμένο νερό . 
Τοποθετείται στην βάση της συσκευής πορόλιθος ο οποίος έχει 
βράσει στο νερό για την απομάκρυνση του αέρα . Αφήνεται το 
νερό να ρέει αργά από τη βρύση για να αποφευχθεί η δέσμευση 
αέρα και τοποθετείται το δοκίμιο πάνω στον πωρόλιθο της βάσεως 
. Κατόπιν υγραίνεται η μεμβράνη και αναδιπλώνεται στη βάση με 
ένα ελαστικό δακτύλιο .  
     Τοποθετείται ο δεύτερος απαερομένος πορόλιθος καθώς και 
το κάλυμμα στην κορυφή του δοκιμίου . Κατά το στάδιο αυτό 
πρέπει το νερό να ρέει αργά δια μέσου του καλύμματος ώστε να 
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αποφευχθεί η δέσμευση αέρα μεταξύ του δοκιμίου και του 
πορόλιθου . Όλα γενικά τα καλύμματα , οι σωληνώσεις και οι 
πορόλιθοι πρέπει να έχουν απαερωθεί . Διαβρέχεται το επάνω 
άκρο της μεμβράνης και τυλίγεται πλευρικά στο κάλυμμα . 
Τοποθετείται ένας ελαστικός δακτύλιος και η μεμβράνη 
αναδιπλώνεται . Οι διάμετροι της βάσης και του καλύμματος 
πρέπει να είναι ίσες με την διάμετρο του δοκιμίου . 
     Τοποθετείται προσεχτικά το επάνω τμήμα και στη συνέχεια 
ελέγχεται αν το άκρο του εμβόλου εφάπτεται στο κέντρο του 
καλύμματος . Σφίγγονται όλοι οι κοχλίες της κορυφής και 
κατακόρυφων ράβδων μέχρι να επιτευχθεί η στεγάνωση του 
θαλάμου . Στο σημείο αυτό πρέπει όλες οι βαλβίδες της συσκευής 
να είναι κλειστές εκτός από την βαλβίδα εξαερισμού . Ανοίγεται η 
βαλβίδα παροχής του νερού και γεμίζεται ο θάλαμος με νερό . 
Τέλος , κλείνονται η βαλβίδα παροχής νερού και η βαλβίδα 
εξαερισμού .         
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ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
 
 
 

Ο κορεσμός του δοκιμίου γίνεται μετρώντας την παράμετρο 
της πίεσης των πόρων Β. Η παράμετρος αυτή είναι ο λόγος της 
μεταβολής της πίεσης των πόρων ως προς τη μεταβολή της 
πλευρικής πίεσης που την προκάλεσε : 
 
 
            ( Β – Δu / Δσ ) 
 
 

Για τα κορεσμένα δοκίμια η τιμή αυτή είναι ίση με τη μονάδα  
(Β = 1) . Ο κορεσμός του δοκιμίου επιτυγχάνεται με την παρακάτω 
μέθοδο : 
 

Έχοντας τις βαλβίδες αποστραγγίσεως κλειστές ανεβάζουμε 
την πλευρική πίεση και την αντιπίεση πόρων ( back pressure ) με 
διαδοχικά βήματα έως ότου επιτύχουμε Β=1 . Κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας το δοκίμιο βρίσκεται συνεχώς σε σύνδεση 
με τη συσκευή μέτρησης πίεσης των πόρων . Σε κάθε βήμα 
αυξάνεται πρώτα η πλευρική πίεση και κατόπιν μετράται η 
μεταβολή της πίεσης πόρων που προκλήθηκε και συνεπώς η 
παράμετρος Β . Μετά από κάθε μέτρηση της παραμέτρου Β 
ανεβάζουμε την αντιπίεση πόρων ώστε να επιτυγχάνεται η αρχική 
διαφορά τάσεως μεταξύ αυτής και της πλευρικής πίεσης . 
Το έμβολο φέρεται ξανά σε επαφή με το κάλυμμα η δε απόσταση 
που θα διανύσει είναι η μεταβολή του μήκους του δοκιμίου που 
οφείλεται στην στερεοποίηση . 

Κλείνονται οι βαλβίδες αποστραγγίσεως και ελέγχονται 
προσεχτικά αν όλα είναι έτοιμα για την δοκιμή . Καταγράφονται η 
αρχική μέτρηση του μηκυνσιομέτρου του δακτυλίου φορτίσεως και 
της πίεσης πόρων. 

Παίρνονται οι ενδείξεις , κατά την διάρκεια της θλίψεως , του  
μηκυνσιομέτρου , του δακτυλίου φορτίσεως , της πίεσης των 
πόρων και του χρονομέτρου . Ενδείξεις πρέπει να παίρνονται για 
τις παραμορφώσεις 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 % για ολική παραμόρφωση 
0,5 % , έπειτα ανά 0,5 % μέχρι να επιτευχθεί ολική παραμόρφωση 
3 % και τελικά ανά 1 % μέχρι το τ6έλος της δοκιμής . 
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Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση στο θάλαμο πρέπει 
να διατηρείται σταθερή . Οι ενδείξεις του χρόνου λαμβάνονται κάθε 
τρίτη ή τέταρτη ένδειξη . Όταν υπερβεί το σημείο καμπής οι 
ενδείξεις λαμβάνονται αραιότερα . Συνεχίζεται η δοκιμή μέχρις ότου 
η θλιπτική δύναμη που εφαρμόζεται  παραμένει σταθερή για 
μερικές ενδείξεις , ( η πίεση των πόρων παραμένει επίσης ) , ή 
μέχρις ότου το δοκίμιο έχει παραμορφωθεί περίπου 20 % . 
 

 
 
Δοκιμές με στερεοποίηση και αποστράγγιση ( CD ) σε κορεσμένα 
δοκίμια 
 
 
Οι δοκιμές αυτές χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 
ενεργών τάσεων και των ενεργών παραμέτρων  στη θραύση (c’ και 
φ’) . Κατά τις δοκιμές αυτές η ταχύτητα φορτίσεως πρέπει να είναι 
βραδεία ώστε η πίεση του νερού των πόρων που αναπτύσσεται 
μέσα στο δοκίμιο να είναι αμελητέα . Λόγω της μεγάλης διάρκειας 
των δοκιμών προτιμούνται αντί αυτών οι δοκιμές με στερεοποίηση 
,χωρίς αποστράγγιση σε κορεσμένα δοκίμια (CUPP) . 
     Για την προπαρασκευή , τοποθέτηση και κορεσμό των 
δοκιμίων ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους . 
     Οι βαλβίδες αποστραγγίσεως παραμένουν ανοικτές και 
ελέγχονται προσεκτικά αν όλα είναι έτοιμα για την δοκιμή . 
Καταγράφονται η αρχική μέτρηση του μηκυνσιομέτρου , του 
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δακτυλίου φορτίσεως και του αρχικού όγκου μετρούμενου στον 
ογκομετρικό σωλήνα που είναι συνδεδεμένος στην βάση του 
δοκιμίου . 
     Κατά την διάρκεια της θλίψεως παίρνονται ενδείξεις του 
μηκυνσιομέτρου , του δακτυλίου φορτίσεως , της μεταβολής του 
όγκου και του χρονομέτρου . Ενδείξεις παίρνονται για τις 
παραμορφώσεις 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 % για την ολική 
παραμόρφωση μέχρι 0,5 % μέχρι να επιτευχθεί ολική 
παραμόρφωση 3 % , μετά ανά 1 % μέχρι παραμόρφωση 10 % και 
τελικά ανά 2 % μέχρι το τέλος της δοκιμής . 
     Κατά την διάρκεια της δοκιμής η πίεση στο θάλαμο πρέπει 
να διατηρείται σταθερή . Οι ενδείξεις του χρόνου πρέπει να 
λαμβάνονται κάθε τρίτη ή τέταρτη ένδειξη . Συνεχίζεται η δοκιμή 
μέχρις ότου η θλιπτική δύναμη παραμείνει σταθερή για μερικές 
ενδείξεις (ή ο όγκος του δοκιμίου παραμείνει επίσης σταθερός) ή 
μέχρις ότου το δοκίμιο έχει παραμορφωθεί 20 % . 
     Στην συνέχεια ακολουθούμε την διαδικασία που 
αναπτύχθηκε στις προηγούμενες παραγράφους αφού 
προηγουμένως φροντίσουμε να κλείσουμε τις βαλβίδες 
αποστράγγισης .              
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3Ο  
 
 
 
 
ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
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 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ    
 

Οι μεταβολές του όγκου σε ένα έδαφος δημιουργούνται 
επειδή μεταβάλλεται ο όγκος των κενών του . Αυτή η μεταβολή 
ορίζεται από το δείκτη των πόρων :  
 
      Δείκτης πόρων = Όγκος κενών / Όγκος στερεών  
 
με την παραδοχή ότι ο όγκος των στερεών δεν μεταβάλλεται .   
    Η μέτρηση της πίεσης του νερού των πόρων είναι 
απαραίτητη στις τριαξονικές δοκιμές που δεν λαμβάνει χώρα 
αποστράγγιση του νερού των πόρων για να γνωρίζουμε κατά τη 
θραύση το μέγεθος των ενεργών τάσεων και έτσι προσδιορίζουμε 
την πραγματική περιβάλλουσα αντοχής ( δηλαδή ως προς τις 
δρώσες τάσεις ) . 
     Η πίεση του νερού των πόρων ( u ) μετράται αποκλειστικά 
στην προστερεοποιημένη χωρίς αποστράγγιση τριαξονική δοκιμή  
( CUPP ) και σε ειδικές περιπτώσεις στην χωρίς προστερεοποίηση 
– χωρίς αποστράγγιση ( UU ) δοκιμή . 
     Για την μέτρησης της πίεσης του νερού των πόρων 
συνδέεται η βαλβίδα πιέσεως των πόρων του θαλάμου με την 
βοήθεια σωλήνα με τη συσκευή μετρήσεως της πιέσεως . 
     Η μέτρηση πίεσης του νερού των πόρων γίνεται καλύτερα με 
την χρησιμοποίηση ηλεκτρικών κυψελών ( transducers ) . Στην 
περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποιήσεως τέτοιων οργάνων , η 
πίεση των πόρων μπορεί να μετρηθεί με υδραργυρική στήλη ή με 
μανόμετρα μεγάλης ευαισθησίας . 
   
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
  
   Για την ακριβή μέτρηση της πίεσης του νερού των πόρων 
είναι απαραίτητο οι πορόλιθοι της βάσεως και της κορυφής του 
δοκιμίου πριν από την έναρξη της δοκιμής να κορεσθούν με 
βρασμένο νερό , οι δε σωληνώσεις να πληρωθούν επίσης με 
απαερωμένο νερό κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η 
παγίδευση φυσαλίδων αέρα κατά μήκος της διαδρομής .  
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ΠΙΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ     
 
 
 

Πρόκειται για την πίεση στο νερό των κενών διαστημάτων ή 
πόρων , που υπάρχουν μεταξύ και γύρω από τους κόκκους του 
ορυκτού. Στο έδαφος , το επίπεδο στο οποίο η πίεση του νερού 
είναι ίση με την ατμοσφαιρική πίεση ονομάζεται υδροφόρος 
ορίζοντας . Αν εισαχθεί ένας σωλήνας κάτω από τον υδροφόρο  
ορίζοντα (και δεν υπάρχει διήθηση) , το νερό θα ανυψωθεί στο 
σωλήνα μέχρι τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. 
     Οι πόροι στο έδαφος κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα είναι 
πλήρως κορεσμένοι με νερό , και έτσι αυτό το έδαφος συχνά 
αναφέρεται και ως ζώνη κορεσμού . Το νερό κάτω από τον 
υδροφόρο ορίζοντα λέγεται υπόγειο ύδωρ , και έτσι ένας άλλος 
όρος για τον υδροφόρο ορίζοντα είναι φρεάτια στάθμη . 
     Αν δεν υπάρχει διήθηση , δρουν μόνο οι δυνάμεις βαρύτητας 
στο νερό των πόρων , οπότε η υδροστατική πίεση μέσα σε αυτό 
δίνεται από την σχέση : 
 
              U w = p g hw  ή  γw hw 
 
Όπου hw είναι το βάθος κάτω από των υδροφόρο ορίζοντα . 

Η πίεση του νερού των πόρων u w είναι υδροστατική , 
δηλαδή έχει την ίδια τιμή σε όλες τις διευθύνσεις και αυξάνεται 
ομοιόμορφα , ή υδροστατικά , με το βάθος κάτω από τον 
υδροφόρο ορίζοντα . 
     Για τους σκοπούς της μηχανικής , η πίεση του νερού των 
πόρων επάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα συνήθως θεωρείται 
μηδενική , επειδή αυτό είναι μια συντηρητική και απλοποιητική 
προσέγγιση .Όμως , η πίεση του νερού των πόρων πάνω από τον 
υδροφόρο μπορεί να έχει σημαντική αρνητική τιμή . 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί η μεταβολή της πίεσης του 
νερού των πόρων ( εσωτερική ) σε ένα εδαφικό στοιχείο όταν η 
ολική τάση ( εξωτερική ) μεταβάλλεται . Για τον σκοπό αυτό , 
υποτίθεται ότι το έδαφος συμπεριφέρεται με αστράγγιστο τρόπο , 
χωρίς να μετακινείται νερό από ή προς τα κενά . 
 

1. Για πλήρως κορεσμένα εδάφη , η συμπιεστότητα του νερού 
είναι πολύ μικρή ώστε το Β να τείνει στο 1 

 
2. Για αξονοσυμμετρικές συνθήκες όπως στην τριαξονική 

δοκιμή , κατά την διάρκεια ισότροπης στερεοποίησης 
αυξάνεται μόνο η πίεση της κυψέλης . Το Β τότε μπορεί να 
βρεθεί με την εφαρμογή σταδιακής αύξησης της κυψέλης 
στην οποία παρατηρούμε και παράλληλη αύξηση του νερού 
των πόρων .  

 
3. Η παράμετρος Β της πίεσης των πόρων μειώνεται καθώς 

μειώνεται ο βαθμός κορεσμού , επειδή μια αύξηση στο 
ποσοστό του αέρα αυξάνει την συνολική συμπιεστότητα τα 
των υγρών των πόρων . 

 
 

 
 



 29 
 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΟΥΣ 
 

Ο προσδιορισμός του δείκτη των πόρων και του πορώδους 
χρησιμεύει για τον καθορισμό των κενών εδαφικών υλικών , για τα 
μη συνεκτικά εδάφη στον προσδιορισμό της πυκνότητας Dr και της 
ικανότητας συμπύκνωσης Df , αλλά και για την διαπίστωση της 
δυνατότητας και πρόκρισης του μέσου εφαρμογής της μεθόδου 
στερεοποίησης του εδάφους δια χημικών μέσων π.χ. 
τσιμεντενέσεων . 
 
 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
 
 
 

Μια άλλη μέθοδος μέτρησης της πίεσης του νερού των 
πόρων στο έδαφος γίνεται με τα πιεζόμετρα . Το πιεζόμετρο είναι 
ένα όργανο που τοποθετείται στο έδαφος σε συγκεκριμένο βάθος 
ούτως ώστε να μετρά την πίεση του νερού αποκλειστικά σε αυτό 
το βάθος .  

Τοποθετώντας ένα δίκτυο πιεζόμετρων σε διάφορα βάθη 
μπορούμε να προσδιορίσουμε αφ ‘ ενός την πίεση του νερού των 
πόρων στο έδαφος και αφ ‘ ετέρου τη στάθμη του νερού στο 
έδαφος . Με τη βοήθεια των πιεζόμετρων εκτιμούμε τη μεταβολή 
της ενεργούς τάσης και συνεπώς της αντοχής του εδάφους , και 
καταγράφουμε τις συνθήκες ροής των υπόγειων υδάτων .Τα 
πιεζόμετρα χρησιμοποιούνται σε γεωτεχνικές , περιβαντολλογικές 
και υδρολογικές εφαρμογές . 
 
Αρχή λειτουργίας πιεζόμετρων 
 
Φίλτρο     
Όλα τα πιεζόμετρα καταλήγουν σε μια κοιλότητα από πορώδες 
υλικό το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία του νερού με το εδαφικό 
υλικό της περιοχής εγκατάστασης του οργάνου . 
 
Χρόνος εξισορρόπησης  
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Όταν πρώτα – εγκαθίσταται το πιεζόμετρο στο έδαφος , η πίεση 
του νερού των πόρων μεταβάλλεται . Χρόνος εξισορρόπησης της 
πίεσης είναι ο χρόνος που απαιτείται για την είσοδο ή την έξοδο 
νερού από το πιεζόμετρο μέχρι την επίτευξη εξισορρόπησης των 
πιέσεων . Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από τον τύπο του 
πιεζόμετρου και την διαπερατότητα του εδάφους . 
 
Τυπικά παραδείγματα χρήσης πιεζόμετρου    
 
Υπόγειες κατασκευές  

· Καθορισμός πιέσεων στη βάση της κατασκευής (λόγω 
άνωσης) 

· Μέτρηση της υδατικής πίεσης που δρα στους 
κατασκευαστικούς αρμούς . 

 
 
Χωμάτινα φράγματα 

· Ελεγχόμενη τοποθέτηση υλικού επιχώματος . 
· Καταγραφή πίεσης των πόρων για τον υπολογισμό της 

διατμητική αντοχής . 
· Καταγραφή υδατικής ροής διαμέσου του φράγματος και 

καταγραφή ανωτικών πιέσεων . 
· Καταγραφή υδατικής ροής διαμέσου εδαφικού υλικού . 
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Διάφραγμα ή πασσαλότοιχος   

· Προσδιορισμός φορτίων και υδατικής πίεσης που δρουν 
στον τοίχο . 

· Καταγραφή πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα λόγω 
διήθησης ή άντλησης νερού για τον προσδιορισμό 
καθιζήσεων σε γειτονικές κατασκευές . 

· Καθορισμός πιέσεων (λόγω άνωσης) για τον έλεγχο της 
ευστάθειας στη βάση της εκσκαφής . 
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Πιθανή κατολίσθηση 

· Καταγραφή πίεσης των πόρων για τον υπολογισμό της 
διατμητικής αντοχής εδάφους . 

· Καταγραφή της στάθμης του νερού για τον υπολογισμό της 
εδαφικής μάζας . 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ      
ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΩΝ  
 

Τα πιεζόμετρα τύπου κατακόρυφου σωλήνα θεωρούνται ο 
πλέον αξιόπιστος πιεζόμετρου .  
Πλεονεκτούν των άλλων οργάνων καταγραφής πίεσης των πόρων 
στο ότι : 

· Λειτουργούν αποτελεσματικά για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα . 

· Έχουν χαμηλό κόστος . 
· Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της 

διαπερατότητας του εδάφους . 
 
Υστερούν όμως στο ότι : 

· Απαιτείται μεγάλος χρόνος εξισορρόπησης της πίεσης . 
· Το πορώδες υλικό μπορεί να αποφραχθεί λόγω της 

ποσότητας εισερχομένου / εξερχόμενου νερού . 
· Το άνω τμήμα του σωλήνα μπορεί να υποστεί βλάβη κατά 

την διάρκεια της κατασκευής του έργου . 
· Σε ακόρεστα εδάφη μπορεί να εισέλθει αέρας στο σωλήνα 

και η παρουσία του μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες 
μετρήσεις . Για εσωτερική διάμετρο του σωλήνα μεγαλύτερη 
από 8 mm , φυσαλίδες αέρα δύναται να ανέλθουν στην 
επιφάνεια του σωλήνα . 
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ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
ΦΡΑΓΜΑ Usk ,ΝΟΤΙΑ ΟΥΑΛΙΑ 
 

Αυτή η περίπτωση δείχνει την μεταβολή στην πίεση των 
πόρων που προκαλείται από τη μεταβολή της ολικής τάσης , 
καθώς και τη σημασία των ορίων αποστράγγισης (στραγγιστήρια 
άμμου , στραγγιστήριες στρώσεις) στην εκτόνωση των πιέσεων 
του νερού των πόρων .  
     Το φράγμα Usk κατασκευάστηκε με ύψος μέχρι 33 Μ κατά 
πλάτος του ποταμού Usk στην νότια Ουαλία ,με μια αδιαπέρατη 
τομή που συμπληρώθηκε από σκυρόδεμα και έναν πυρήνα από 
παιπάλη αργίλου . Το επίχωμα του ερείσματος αποτελείτο από 
λιθομιγή άργιλο με τυπικές ιδιότητες – μέγιστη ξηρή πυκνότητα 
1,96 Μg /m3  , ποσοστό υγρασίας της απόθεσης 12,2 % και 
βέλτιστο ποσοστό υγρασίας (χαμηλή συμπύκνωση) 9,8 % .
 Επομένως το επίχωμα κατασκευάστηκε σε συνθήκες 
υγρότερες από τις βέλτιστες . Όταν οι ολικές τάσεις θα αυξάνονταν 
, θα υφίστατο πλήρη κορεσμό , και θα ήταν ευπαθές στην 
ανάπτυξη μεγάλων πιέσεων του νερού των πόρων . 
     Παρατηρήθηκε ότι κατά την διάρκεια της χειμερινής διακοπής 
των εργασιών , οι πιέσεις των πόρων εκτονώθηκαν αλλά , λόγω 
του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού λεπτόκοκκων , η άργιλος είχε 
χαμηλή διαπερατότητα και στο τέλος της περιόδου παύσης των 
εργασιών η εκτόνωση δεν ήταν αρκετή για να επιτρέψει περαιτέρω 
επιχωμάτωση χωρίς κίνδυνο αστάθειας του πρανούς .  
     Αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ένα οριζόντιο στραγγιστήριο 
στρώμα από άμμο και χαλίκι στις θέσεις που φαίνονται στο 
παρακάτω σχήμα , για να μειώσει το μήκος της τροχιάς 
αποστράγγισης , να επιταχύνει το ρυθμό εκτόνωσης και να 
επιτρέψει τον επιθυμητό ρυθμό επιχωμάτωσης . Οι στραγγιστήριες 
στρώσεις αποτελούνταν από 300 mm ποτάμιους χάλικες , περίπου 
200 mm θραυστά αδρανή και 450 mm ποτάμιους χάλικες . 
     Το χαμηλότερο στραγγιστήριο στρώμα πέτυχε να μειώσει το 
ρυθμό αύξησης της πίεσης των πόρων στη διάρκεια της περιόδου 
των χωματουργικών εργασιών το 1953 (Μάιος – Οκτώβριος) και 
να αυξήσει το ρυθμό εκτόνωσης στη διάρκεια του χειμώνα 1953-
1954 (Νοέμβριος-Φεβρουάριος). Είναι ενδιαφέρον ότι οι πιέσεις 
του νερού των πόρων αυξήθηκαν στην διάρκεια των 
χωματουργικών εργασιών του 1954 (Μάρτιος-Αύγουστος) χωρίς 
αύξηση του επιχώματος και χωρίς αλλαγή της κατακόρυφης 
πίεσης από τα υπερκείμενα φορτία επάνω από το πιεζόμετρο 9. Η 
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αύξηση    στην πίεση των πόρων θα μπορούσε να οφείλεται στους 
εξής παράγοντες: 

· Αυξημένες ορίζοντες τάσεις στο πιεζόμετρο 9 από την 
επιχωμάτωση κοντά στην κορυφή του φράγματος 

· Την οριζόντια εκτόνωση, προς το πιεζόμετρο 9, των 
πιέσεων του νερού των πόρων που επιβλήθηκαν ανάντη 
του πιεζόμετρου. 

 
Ο πυρήνας από παιπάλη αργίλου ήταν αποτελεσματικός στο 

να εξασφαλίσει ένα διαπερατό όριο αφού, όταν ανέβηκε η 
στάθμη του ταμιευτήρια, οι πιέσεις των πόρων στην ανάντη 
πλευρά ανταποκρίθηκαν αμέσως, αλλά στην κατάντη πλευρά 
δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Η αποδοτικότητα των 
οριζόντιων στραγγιστηριών από την γραμμή διήθησης που 
παρατηρήθηκε στην κατάντη πλευρά του φράγματος στη 
διάρκεια ξηρού καιρού. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4Ο  
 
 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΑΣΗ
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ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΑΣΗ  
 
 

Η αρχή της ενεργού τάσης εφαρμόζεται αυστηρά μόνο σε 
πλήρως κορεσμένα εδάφη . Εξισώνει την ολική τάση (η οποία 
μπορούμε να φανταστούμε ότι δρα στο εσωτερικό ενός στοιχείου 
εδάφους) με τις τάσεις στα δυο συστατικά του εδάφους , δηλαδή 
την κοκκώδη δομή του ορυκτού (ενεργός τάση) και στο νερό των 
πόρων (πίεση νερού πόρων) . 
     Για αυτό , η ενεργός τάση είναι ένα μέτρο της τάσης μέσα 
στην κοκκώδη δομή του ορυκτού . Δημιουργείται από τις δυνάμεις 
των κόκκων , είτε μεταξύ των κόκκων από απευθείας επαφή όπως 
στις άμμους , είτε ως ηλεκτροχημικές δυνάμεις μεταξύ λεπτότερων 
αργιλικών κόκκων με τους οποίους τα ορυκτά στοιχεία δεν είναι σε 
άμεση επαφή . 
     Η ενεργός τάση δεν είναι ακριβώς η άμεση τάση επαφής 
μεταξύ των εδαφικών κόκκων , αλλά αντιπροσωπεύει την 
συνεισφορά της εδαφικής δομής ή του εδαφικού σκελετού στην 
ανάληψη της ολικής τάσης . 
     Αυτή η αρχή έχει θεμελιώδη σημασία , επειδή τα 
σπουδαιότερα φαινόμενα της Εδαφομηχανικής (διατμητική αντοχή 
, στερεοποίηση) εξαρτώνται από τη δομή του εδάφους . 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  
 
 

Πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα , οι πιέσεις του νερού των 
πόρων συνήθως θεωρούνται μηδέν (αντί αρνητικές) και τότε οι 
ολικές τάσεις είναι ίσες με τις ενεργούς τάσεις . 
     Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα , η ενεργός τάση 
προκύπτει από την ολική τάση μείον την πίεση του νερού των 
πόρων , ή απευθείας με την χρήση του βυθισμένου ειδικού βάρους 
. 
 
      Ολική τάση = ενεργός τάση + πίεση νερού πόρων 
 
              σ = σ’ + u w 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5Ο  
 
 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ
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Σ Τ Ε Ρ Ε Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
 
 

Κατά τη διάρκεια της ροής , η αναγκαία μεταφορά μάζας 
νερού από τη μια θέση στην άλλη προκαλεί μεταβολή του όγκου 
των πόρων , δηλαδή ογκομετρικές παραμορφώσεις του εδάφους 
και , συνεπώς , μεταβολές των ενεργών τάσεων (κατά την αρχή 
των ενεργών τάσεων ) . Το σύνθετο αυτό φαινόμενο της υδατικής 
ροής διαμέσου των πόρων , της μεταβολής του όγκου του εδάφους 
και εξ ‘ αυτού μεταβολής των ενεργών τάσεων ονομάζεται 
στερεοποίηση .Για τα χονδρόκοκκα εδάφη δεν υπάρχει θέμα 
στερεοποιήσεως , γιατί το νερό των πόρων απομακρύνεται εύκολα 
, όταν το έδαφος φορτιστεί , και δεν έτσι την παραμόρφωση . 
 Αμέσως μετά την εφαρμογή της φόρτισης ένα κορεσμένο 
αργιλικό έδαφος παραμορφώνεται χωρίς αποστράγγιση του νερού 
των πόρων . Η καθίζηση που οφείλεται στην παραπάνω 
παραμόρφωση ονομάζεται αρχική (ή άμεση ή αστράγγιστη ή 
διατμητική) είναι αποτέλεσμα των διατμητικών τάσεων που 
αναπτύσσονται και πραγματοποιείται με σταθερό όγκο . 
 Μετά το τέλος της αρχικής καθίζησης , σαν συνάρτηση του 
χρόνου γίνεται η καθίζηση λόγω στερεοποίησης , που 
πραγματοποιείται βαθμιαία , όπως βαθμιαία απομακρύνεται το 
νερό των πόρων από το έδαφος και η φόρτιση μεταφέρεται από το 
νερό στο στερεό σκελετό . Η παρακολούθηση του φαινομένου 
γίνεται με την μέτρηση της μεταβολής της πίεσης του νερού των 
πόρων . Το φαινόμενο αυτό τελειώνει όταν η πίεση του νερού των 
πόρων εξισωθεί με τις υπάρχουσες υδραυλικές συνθήκες . 
 Τέλος παρατηρείται μια καθίζηση σε συνάρτηση με το χρόνο 
, που δεν έχει σχέση με την μεταβολή της πίεσης των πόρων και 
ονομάζεται δευτερεύουσα καθίζηση . 
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
 
 
Είναι γνωστό ότι αν εφαρμοστεί τάση σ σε ένα αργιλικό έδαφος , 
μέρος της τάσεως μεταφέρεται στο νερό των πόρων , του οποίου η 
πίεση αυξάνεται στιγμιαία .Η υπερπίεση αυτή λαμβάνεται ίση με u . 
 Η τάση σ του στερεού σκελετού του εδάφους , που 
ονομάζεται στερεά ή ενεργός τάση , έχει συνήθως τιμή χαμηλότερη 
από το σ και ίση με : 
 
 Σ = σ – u  
 
 Η δημιουργία των υπερπιέσεων u οφείλεται στους παρακάτω 
λόγους : 

(1) Για εδάφη με χαμηλή διαπερατότητα , όπως είναι οι 
άργιλοι , η εκροή του νερού χρειάζεται αρκετό χρόνο , που 
είναι συνάρτηση της αποστάσεως από τα διαπερατά 
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στρώματα . Για τα χονδρόκοκκα εδάφη έχουμε από την 
αρχή , 

 
 σ ‘ = σ . 

 
(2) Το νερό μπορεί να θεωρηθεί σαν ασυμπίεστο σε σχέση με 

το έδαφος . Η μείωση του όγκου κατά Δν / ν , για πίεση    
1 kg / cm ^ 2 , είναι ίση προς 1 / 22000 για το νερό , ένω 
ίση προς 1 /100 για την άργιλο και 1 /1000 για την άμμο . 

 
Όταν αυξάνεται η πίεση του νερού , δημιουργείται υδραυλική  

βαθμίδα και το νερό μπαίνει σε κίνηση και απομακρύνεται . Η 
περιεκτικότητα σε νερό μειώνεται και κατά συνέπεια τα κενά των 
πόρων καταλαμβάνονται από τους κόκκους που μετατοπίζονται . 
γιατί παίρνουν μεγαλύτερο μέρος της ολικής τάσεως . 
 Η καθίζηση του εδάφους αυξάνεται μέχρι τη στιγμή που 
μηδενίζεται η υπερπίεση και η όλη τάση μεταφέρεται στο σκελετό 
των κόκκων , οπότε επέρχεται ισορροπία . Η βαθμιαία μείωση της 
περιεκτικότητας σε νερό για ένα σταθερό φορτίο , αποτελεί το 
φαινόμενο της κύριας στερεοποιήσεως .       
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ΑΡΧΙΚΗ , ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ  
 
 
Πρωτεύουσα στερεοποίηση , είναι η φάση αυτή του φαινομένου , 
που αναφέρεται στην παραμόρφωση που απορρέει από την  
αποτόνωση της υπερπίεσης πόρων . 
 Η δευτερεύουσα στερεοποίηση ή ερπυσμός , ακολουθεί της 
πρωτεύουσας στερεοποιήσεως , και είναι αποτέλεσμα των 
μετακινήσεων των κόκκων υπό σταθερή ενεργό τάση και αφού η 
υπερπίεση των πόρων έχει μηδενιστεί . 
 Κατά την διάρκεια του πειράματος η ένδειξη του μετρητή 
μετατοπίσεων στο χρόνο  t = 0  είναι διαφορετική από την ένδειξη 
στην αρχή της πρωτεύουσας στερεοποίησης . Αυτή η αρχική 
στερεοποίηση προηγείται της πρωτεύουσας στερεοποίησης , 
λαμβάνει χώρα σχεδόν ταυτόχρονα με την επιβολή του φορτίου και 
οφείλεται κατά ένα μέρος στη συμπίεση μικρών θυλάκων αέρα 
μέσα στους πόρους και κατά ένα μέρος σε ελαστική συμπίεση του 
εδαφικού ιστού . 
 Η παραμόρφωση κατά την διάρκεια της δευτερεύουσας 
στερεοποίησης δίνεται από την σχέση : 
   
  ε s =  C αε * log 10 ( t / t s )     
  
όπου  t s  ο χρόνος έναρξης της δευτερεύουσας στερεοποίησης  
          t    ο χρόνος υπολογισμού των συνολικών παραμορφώσεων 
        C αε   συντελεστής δευτερεύουσας στερεοποίησης  
 
 
Για ένα μεγάλο αριθμό αργίλων τα πειραματικά αποτελέσματα 
υποδεικνύουν την σχέση : 
 
 C αε    = 0,0001 * w 
 
 
όπου w   το φυσικό ποσοστό υγρασίας του εδαφικού υλικού . 
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ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΕΩΣ  
 
 
Γενικά ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του 90 % της 
στερεοποίησης καλείται χρόνος στερεοποίησης  t c . 
 
 
Για U = 0,92   Tv ≈ 1  και   t c ≈ H ^2 / Cv ≈ γ w   (( m v * H^2) / k ) 
 
Επομένως o χρόνος στερεοποίησης : 
 

· Αυξάνει όσο μεγαλώνει η συμπιεστότητα m v  
· Αυξάνει ανάλογα με το τετράγωνο του μήκους υδατικής 

ροής , Η ^ 2 
· Μειώνεται όσο μεγαλώνει η διαπερατότητα k 
· Είναι ανεξάρτητος του Δσν 
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ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
 
 
Ο βαθμός στερεοποιήσεως  Ū  ορίζεται από τη σχέση : 
 
 Ū (t) = δ(t) / δ(∞)  
 
Η χρονική εξέλιξη των υποχωρήσεων της επιφάνειας του δοκιμίου 
παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα . 

 
 
         
 
Ο άξονας του χρόνου έχει την αδιάστατη μορφή του χρονικού 
παράγοντα Τν και παρουσιάζεται σε γραμμική κλίμακα, 
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λογαριθμική κλίμακα και με τη μορφή της τετραγωνικής ρόζας του 
χρόνου . Ο ρυθμός εξέλιξης των υποχωρήσεων της επιφάνειας 
είναι ταχύς στην αρχή της στερεοποίησης (μικρά Τν) και βαθμιαία 
μειώνεται για μεγαλύτερους χρόνους . 
 Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μερικές χαρακτηριστικές 
τιμές της σχέσης Ū = f (Tv)   

 
 
 
 
 
 
 
Αποδεικνύεται ότι στα αρχικά στάδια του φαινομένου της 
στερεοποίησης (για Τν < 0,5) , ο βαθμός στερεοποίησης μπορεί με 
καλή προσέγγιση να δοθεί από τη σχέση : 
 
    Ū = 2 √ ( Τν / π ) 
 
Που σημαίνει ότι ο βαθμός στερεοποίησης (δηλαδή και η 
υποχώρηση της επιφάνειας) είναι ανάλογος της τετραγωνικής        
ρίζας του χρόνου . Τούτο φαίνεται και από το αρχικό ευθύγραμμο 
τμήμα της καμπύλης στο διάγραμμα . 
 Επειδή η χρονική εξέλιξη του φαινομένου της μονοδιάστατης 
στερεοποίησης εξαρτάται από τον αδιάστατο χρονικό παράγοντα : 
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Τν =(Cv / Η^2) * t  
 
 

Επίσης για τον βαθμό στερεοποίησης συμπεραίνουμε τα εξής : 
 

1. Ο βαθμός εξέλιξης της στερεοποίησης είναι ανάλογος του 
συντελεστή διαπερατότητας και του μέτρου μονοδιάστατης 
συμπίεσης του εδάφους . Αυτό σημαίνει ότι σε εδάφη με 
μεγάλη διαπερατότητα (π.χ. αμμώδη) και μεγάλο μέτρο 
συμπίεσης (π.χ. με πυκνή δομή) το φαινόμενο της 
στερεοποίησης εξελίσσεται ραγδαία και η εκτόνωση των 
υπερπιέσεων πόρων συντελείται σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα . Αντίθετα , σε εδάφη με μικρή διαπερατότητα και 
μικρό μέτρο συμπίεσης (π.χ. μαλακές αργίλους) η 
στερεοποίηση διαρκεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα . 

2. Ο ρυθμός εξέλιξης της στερεοποίησης είναι αντιστρόφως 
ανάλογος του τετραγώνου του πάχους της συμπιεστής 
στρώσης . Έτσι , αν διπλασιαστεί το πάχος της συμπιεστής 
στρώσης , τετραπλασιάζεται ο χρόνος που απαιτείται για να 
συντελεστεί η στερεοποίηση . 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 
 
Η χαρακτηριστική σιγμοειδής καμπύλη της υποχώρησης ως προς 
το λογάριθμο του χρόνου παρίσταται στο παρακάτω σχήμα . 
 

 
 
 
 
 Παρουσιάζεται επίσης , ένας συνήθης τρόπος για την εκτίμηση 
του χρόνου (t p) που απαιτείται για την περάτωση της 
στερεοποίησης καθώς και του χρόνου t 50 που αντιστοιχεί σε 
βαθμό στερεοποίησης 50 % (μέθοδος Casagrande) . 
 Αφού προσδιοριστεί ο χρόνος t 50 , ο συντελεστής 
μονοδιάστατης στερεοποίησης μπορεί να υπολογιστεί από την 
(προφανή) σχέση : 
 
  Cv = (T 50 * Hd ^ 2) / t 50 

 
Μια εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού του Cv , η λεγόμενη 
μέθοδος Taylor παριστάνεται γραφικά στο παρακάτω σχήμα . 
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ  TERZAGHI  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ 
ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 
  Η θεωρία αυτή λαμβάνει υπόψη της το ρυθμό με τον οποίο 
το νερό εκρέει από ένα στοιχείο του εδάφους και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ρυθμού της μεταβολής 
του όγκου του εδάφους με το χρόνο , καθώς και των καθιζήσεων 
στην επιφάνεια του εδάφους με το χρόνο . 
 Γίνονται αρκετές παραδοχές , όπως ότι το έδαφος είναι 
ομοιογενές και πλήρως κορεσμένο και οι στερεοί όγκοι είναι 
ασυμπίεστοι . Οι επουσιώδεις παραδοχές είναι ότι : 
 

(1)  Η συμπίεση και η ροή είναι μονοδιάστατες , δηλαδή μόνο 
κατακόρυφες , αν και μπορεί να συμβεί σημαντική 
οριζόντια ροή σε διαστρωμένες αποθέσεις . 

(2)  Ο νόμος του Darcy ισχύει σε όλες τις υδραυλικές κλίσεις , 
αλλά μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση σε μικρές υδραυλικές 
κλίσεις . 

(3)  Τα k και τα mv  παραμένουν σταθερά . Όμως συνήθως 
και τα δυο μειώνονται κατά την διάρκεια της 
στερεοποίησης . 

(4)  Δεν συμβαίνει δευτερογενής συμπίεση ή ερπυσμός . Αν 
συμβεί , η σχέση πόρων – ενεργούς τάσης δεν εξαρτάται 
αποκλειστικά από τη διαδικασία της στερεοποίησης . 

(5)  Το φορτίο εφαρμόζεται ακαριαία και σε όλη την εδαφική 
στρώση . Στην πράξη όμως , τα φορτία επιβάλλονται 
σταδιακά κατά την περίοδο της κατασκευής , και συνήθως 
όχι σε μεγάλη έκταση σε σχέση με το πάχος της 
στερεοποιούμενης απόθεσης . 
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Η μελέτη της επιδράσεως του χρόνου στην καθίζηση μπορεί 

να γίνει στο εργαστήριο σε μια απλή περίπτωση , με τη βοήθεια 
του οιδημέτρου TERZAGHI . 

Το οιδήμετρο επιτρέπει τη μελέτη της καθιζήσεως με ένα 
κυλινδρικό δοκίμιο αργίλου μικρών διαστάσεων (πάχος 2 cm, 
διάμετρος 6 cm). Το δοκίμιο τοποθετείται ανάμεσα σε δυο 
πορώδεις λίθους. Πλευρικά περιορίζεται από κυλινδρική επιφάνεια 
που εμποδίζει κάθε διόγκωση. Η καθίζηση είναι έτσι ίση με την 
μεταβολή σε όγκο του δοκιμίου, δηλαδή είναι ανάλογη με την 
μεταβολή του δείκτη πόρων. Το φορτίο εφαρμόζεται σε διαδοχικές 
φάσεις για να χαραχθεί η καμπύλη φορτίο- δείκτης πόρων.  

Για κάθε φορτίο, που παραμένει 24 ώρες ή 1440 λεπτά, 
χαράζεται η καμπύλη, λογάριθμος του χρόνου σε λεπτά, ολικό 
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ύψος του δοκιμίου σε ίντσες. Η καμπύλη έχει την μορφή του 
παρακάτω σχήματος.  

Παρατηρείται μια σχετικά μεγάλη παραμόρφωση μέχρι ένα 
σημείο D, που αντιστοιχεί θεωρητικά στο τέλος της 
στερεοποιήσεως. Ο χρόνος tD που αντιστοιχεί στο σημείο αυτό 
είναι ο χρόνος της στερεοποιήσεως. Η παραμόρφωση του 
εδάφους, με σταθερό φορτίο, συνεχίζεται και μετά το σημείο D, 
αλλά με αργότερο ρυθμό.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6Ο  
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΤΑ BISHOP
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΤΑ BISHOP  
 
 
Η τριαξονική κυψέλη , χωρίς την τριαξονική μηχανή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μελετήσουμε την αύξηση της πίεσης του 
νερού των πόρων λόγω της μεταβολής της τάσεως κάτω από 
συνθήκες που δεν επιτρέπεται η αποχέτευση , και ακολούθως το 
μέγεθος της εκτόνωσης της πίεσης του νερού των πόρων όταν 
επιτραπεί η αποχέτευση από την μια βάση του δοκιμίου . 
     Για την ανάλυση των καθιζήσεων τα απαιτούμενα δεδομένα 
τα παίρνουμε από την μεταβολή του όγκου του δοκιμίου στο 
συμπιεσόμετρο , αν όμως θέλουμε να ήμαστε βέβαιοι σε ορισμένες 
περιστάσεις προτιμούμε την μέθοδο της μεταβολής του όγκου , 
ειδικά όταν τα δεδομένα αυτά θα χρησιμεύσουν για την εκτίμηση 
της ευστάθειας .  
    Αυτές οι περιστάσεις είναι : 

(1) Σε μερικώς κορεσμένα δείγματα είτε από φυσική 
διαστρωμάτωση είτε από συμπιεσμένο έδαφος , η δοκιμή 
δίνει την αύξηση της αρχικής πίεσης των πόρων η οποία 
γενικώς δεν είναι ίση με την εφαρμοζόμενη τάση, και την 
μεταβολή του όγκου υπό συνθήκες που δεν επιτρέπεται η 
αποχέτευση. Η επακόλουθη εκτόνωση της πίεσης του 
νερού των πόρων δίνει το συντελεστή στερεοποίησης με 
μια ακρίβεια την οποία δε μπορεί να δώσει το 
συμπιεσόμετρο, λόγω της δυσκολίας προσαρμογής της 
παρατηρούμενης και της θεωρητικής καμπύλης χρόνου-
καθιζήσεων όταν στο έδαφος αυτό υπάρχουν πόροι με 
αέρα.  

(2)  Σε σκληρά εδάφη, όπου η μεταβολή του όγκου είναι πολύ 
μικρή και σε πετρώδη εδάφη όπου δε μπορεί κανείς να 
ετοιμάσει ένα καλό δοκίμιο λόγω της μικρής σχέσης 
ύψος/διάμετρος , εκεί η τριαξονική δόκιμη μπορεί να δώσει 
αξιόπιστες μετρήσεις της εκτόνωσης της πίεσης των 
πόρων και της μεταβολής του όγκου. 

(3) Όταν απαιτείται, μπορεί να μετρηθεί η διαπερατότητα σε 
μια τιμή που αντιστοιχεί σε συνθήκες επιτόπου του έργου. 
Αυτό είναι σημαντικό σε μερικώς κορεσμένα εδάφη όπου 
ο βαθμός κορεσμού αυξάνεται σε μεγαλύτερες πιέσεις 
νερού των πόρων. Αύξηση της πίεσης του νερού των 
πόρων μπορεί να επιτύχει τον πλήρη κορεσμό του 
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δοκιμίου πράγμα το ποιο δε μπορεί να επιτευχθεί με 
παρατεταμένο πλημμύρισμα. 

 
Η δόκιμη συνήθως διεξάγεται σε δοκίμια διαμέτρου 4-in. Ένα 

δοκίμιο που έχει ύψος 8-in χρησιμοποιείται εκεί που ο συντελεστής 
στερεοποιήσεως είναι υψηλός και με ύψος 4-in  χρησιμοποιείται 
για σώματα χαμηλής διαπερατότητας ώστε να μειωθεί η διάρκεια 
της δόκιμης. Αδιατάραχτα δοκίμια, δοκίμια αργίλων με υψηλή 
πλαστικότητα μπορούν να δοκιμαστούν σε μικρές κυψέλες, το 
ελάχιστο δείγμα που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί είναι 1 ½  in.  Για 
δόκιμες όπου δε γίνεται αποστράγγιση της πίεσης των πόρων, με 
την πρόσθεση ενός διαποτισμένου πορώδους δισκίου στη κορυφή 
του δείγματος και μιας χωρίς αέρα αποστράγγισης που είναι 
γεμισμένη ως την τάπα, δε χρησιμοποιείται πλευρική αποχέτευση. 
Εάν στην αποστράγγιση επιτρέπεται η ατμοσφαιρική πίεση, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα διαβαθμισμένο ογκομετρικό 
σωλήνα. Η εξωτερική πίεση απαιτείται κατά το στάδιο της 
εκτόνωσης και εναλλακτικές συσκευές μέτρησης του όγκου 
μπορούν να υποκαθιστήσουν τον διαβαθμισμένο ογκομετρικό 
σωληνίσκο.  

Αφού το δοκίμιο έχει προετοιμαστεί και η κυψέλη είναι σε 
μηδενικούς αριθμούς, τσεκάρονται οι συσκευές αλλαγής του όγκου 
και της πίεσης του πόρου. Με την βαλβίδα αποστράγγισης του 
άνω πορόλιθου κλειστή, η πίεση της κυψέλης αυξάνεται σε 
διαφορετικά σταδία. Η αλλαγή του όγκου και η πίεση του νερού 
των πόρων διαβάζεται από κάθε στάδιο όταν σταθεροποιείται η 
τιμή της. Όταν η προαπαιτούμενη αλλαγή του όγκου 
πραγματοποιείται, η σχέση μεταξύ της πίεσης του νερού των 
πόρων και της αλλαγής του όγκου κατά τη διάρκεια των 
ενδιάμεσων σταδίων, επιτρέπει την μείωση του αρχικού όγκου του 
αέρα, που παγιδεύεται μεταξύ της λαστιχωτής μεμβράνης και του 
δείγματος. Από την αλλαγή της πίεσης των πόρων ως την αλλαγή 
της πίεσης της κυψέλης οι όγκοι της παραμέτρου Β απαιτούνται.  

 Αυτό το στάδιο της δόκιμης δίνει τη σχέση μεταξύ της 
αλλαγής του όγκου και της πίεσης κάτω από συνθήκες που δεν 
υπάρχει αποστράγγιση. Τότε η βαλβίδα αποστράγγισης ανοίγει και 
παίρνουμε αναγνώσεις της πίεσης των πόρων. Ο όγκος του 
δείγματος αποβάλλει νερο και ακόμη αποβάλλει αέρα σε 
διαποτισμένα υλικά.  

 Όπως σε στάνταρ δόκιμες στερεοποίησης επιλέγονται τα 
χρονικά διαστήματα για να ταιριάξουν με το βαθμό της εκτόνωσης 
της πίεσης του νερού των πόρων, και πρέπει να είναι ίσων 
αυξήσεων σε λογαριθμική κλίμακα. Αφού οι αρχικές και οι τελικές 
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πιέσεις των πόρων είναι γνωστές, το ποσοστό εκτόνωσης της 
πίεσης του νερού των πόρων μπορεί να υπολογιστεί χωρίς να 
περιμένουμε να τελειώσει η στερεοποίηση.  Έτσι μπορούμε να 
υπολογίσουμε άμεσα και τον συντελεστή της στερεοποίησης. Η 
ακρίβεια της τιμής του Β που μετριέται σε ακόλουθο στάδιο που 
δεν υπάρχει αποστράγγιση, είναι επηρεασμένη από το στάδιο της 
στερεοποίησης. Η εκτόνωση της πίεσης του νερού των πόρων 
υπολογίζεται γραφικά σε μια δόκιμη τριών σταδίων. Ο όγκος του Β 
είναι στενά συνδεδεμένος με τον αρχικό βαθμό στερεοποίησης και 
παράλληλα επηρεάζεται από τη συνεκτικότητα του νερού. Μια 
μείωση που έχει σημειωθεί στο μέγεθος της πίεσης των πόρων 
δημιουργείται από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην πίεση.  

 Για τα στέρεα με υψηλό βαθμό διαποτισμού για να δείξουν 
μεγάλες πιέσεις των πόρων, η παρατηρούμενη καμπύλη γίνεται 
επίπεδη καθώς ο βαθμός διαποτισμού μειώνεται. Η τιμή του Cv, 
δηλαδή του συντελεστή στερεοποίησης, μπορεί να υπολογιστεί 
όταν συντελεστεί το 50% της εκτόνωσης της πίεσης των πόρων και 
δίνεται από τον τύπο Cv=(T/t)*H^2, όπου: 

Ø T=T50=0,38 
Ø Η= ύψος του δοκιμίου 

(διορθωμένο για την 
μείωση του ύψους κατά την 
αλλαγή του όγκου ) 

Ø  t50=ο χρόνος που 
προκύπτει  από το 
διάγραμμα της εκτόνωσης 
των πόρων και του 
λογάριθμου του χρόνου. 

Για τον υπολογισμό του βαθμού στερεοποιήσεως Cv θα 
μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε και την δοκιμή του 
συμπιεσόμετρου. Το συμπιεσόμετρο όμως γενικά, μετρά κάτω από 
παντού ίση πίεση. Στις άμμους για παράδειγμα η δοκιμή του 
συμπιεσόμετρου δίνει περίπου 60% διαφορά από μια τριαξονική 
κυψέλη με την ίδια πίεση. 
  Αφού ολοκληρωθούν τα επίπεδα στερεοποίησης της 
δοκιμής, συνήθως μειώνουμε την πίεση που έχουμε ασκήσει στο 
δοκίμιο, πριν το μετακινήσουμε από την κυψέλη, έτσι ώστε να μην 
απορροφήσει παραπάνω νερό. Αυτό γίνεται παίρνοντας την 
εσωτερική πίεση της αποστράγγισης που αποτελεί το q ολ. της 
τελικής πίεσης της κυψέλης. Ο όγκος του νερού που πετιέται 
μετριέται συνήθως με μια συσκευή, και με το βαθμό της πίεσης του 
νερού των πόρων μετριέται η πίεση της κυψέλης κάτω από 
συνθήκες που δεν αποστραγγίζεται. 
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 Το δείγμα ζυγίζεται κατά την απομάκρυνση του από την 
κυψέλη και σε διάφορα είδη παίρνεται η μείωση της πυκνότητας 
του νερού. 
 Η δοκιμή αυτή από μόνη της, δεν παρουσιάζει κάποια 
συγκεκριμένη δυσκολία. Δυο σημεία, όμως πρέπει να σημειωθούν. 
 Πρώτον, αν το εργαστήριο έχει ως θέμα την διακύμανση 
θερμοκρασίας, η ακρίβεια των μετρήσεων του όγκου, μπορεί να 
είναι απογοητευτική. 
 Δεύτερον, το γέμισμα γίνεται με συμπυκνωμένα υλικά με 
χαμηλές σε υγρασία χωρητικότητες, η πίεση των πόρων θα τείνει 
να εξαλειφθεί.   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7Ο  
 
 
ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑ          
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 
  
  
 

Κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση της δόκιμης 
προέκυψαν κάποια πρακτικά προβλήματα, τα οποία αν και μερικές 
φορές ασήμαντα, διαπιστώθηκε ότι μπορούσαν να ήταν η πηγή 
μεγαλύτερων προβλημάτων και να οδηγήσουν σε αλλοίωση των 
αποτελεσμάτων.  
  
 

· Η συμπύκνωση του δοκιμίου ( αναζυμωμενα δοκίμια) θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μεθόδου PROCTOR. 

         Για την εξαγωγή του δοκιμίου από τον μορφωτη πρέπει να       
         χρησιμοποιούμε τον ειδικό εξολκέα, ο οποίος μας 
         εξασφαλίζει την αδιατάρακτη έξοδο του δοκιμίου από τον  
         μορφωτη. Η κοπή των ακρών του δοκιμίου πρέπει να γίνεται  
         κατά την έξοδο από τον μορφωτη και με την βοήθεια ενός  
         πριονιού με σύρμα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το  
         δυνατόν επίπεδα άκρα. Αμέσως μετά την κοπή μετρούμε τις  
         ακριβείς διαστάσεις του δοκιμίου και ελέγχουμε αν πληρούν 
         τις προδιαγραφές. 
         Από τα αποκοπτόμενα τμήματα λαμβάνουμε δείγμα για τον    
         προσδιορισμό της αρχικής υγρασίας του δοκιμίου (σύμφωνα  
         με τον κανονισμό). 
 

· Αμέσως μετά την μόρφωση του δοκιμίου, αυτό πρέπει να 
τοποθετηθεί στον υγραντήρα για τουλάχιστον 24 ώρες. Έτσι 
εξασφαλίζουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες υγρασίας 
και ταυτόχρονα επιτρέπουμε στο δοκίμιο να ομογενοποιήσει 
την υπάρχουσα υγρασία. 

 
· Όλες οι προαναφερόμενες μετακινήσεις θα πρέπει να 

γίνονται προσεκτικά για να αποφύγουμε τις οποίες 
αναταράξεις. 
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· Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο στάδιο της 
απαέρωσης όλων των σωληνώσεων του συστήματος. Αυτό 
είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας και 
τυχόν λάθη οδηγούν με βεβαιότητα σε εσφαλμένα 
αποτελέσματα καθώς η ύπαρξη έστω και μικρής ποσότητας 
αέρα παραποιεί τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης της 
πίεσης και της μεταβολής του όγκου. 

 
· Οι πορόλιθοι που θα τοποθετηθούν στις βάσεις του δοκιμίου 

θα πρέπει να έχουν κορεστεί πλήρως . Αυτό επιτυγχάνεται 
βράζοντας τους πορόλιθους τουλάχιστον 30 λεπτά . Εάν δεν 
επιτευχθεί πλήρης κορεσμός των πορόλιθων συνεπάγεται 
ότι θα έχουμε απώλεια υγρασίας από το δοκίμιο και κατά 
επέκταση ψευδείς πιέσεις . 

 
· Η εφαρμογή της ελαστικής μεμβράνης πάνω στο δοκίμιο θα 

πρέπει πάντα να γίνεται με την βοήθεια του τανυστή 
μεμβράνης για να αποφεύγονται οι διαταράξεις . Το δοκίμιο 
πρέπει να τοποθετηθεί στην πλατφόρμα της συσκευής μαζί 
με τον τανυστή μεμβράνης και να μην βγει νωρίτερα . Η 
μεμβράνη θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο , ώστε κατά την 
εφαρμογή της στην προεξοχή της πλατφόρμας να «δέσει» 
ακριβώς και χωρίς αναδιπλώσεις που περικλείουν αέρα . Σε 
αυτό το σημείο ανασηκώνουμε προσεχτικά τον τανυστή και 
εφαρμόζουμε τον 1ο ελαστικό δακτύλιο που εξασφαλίζει την 
στεγανότητα . Συνεχίζουμε την ανασήκωση του τανυστή με 
απαλές κινήσεις των χεριών μας (ώστε να μην 
προκαλέσουμε σκίσιμο της μεμβράνης ή κάποια φθορά που 
εφαρμόζοντας αργότερα πιέσεις θα οδηγήσει σε τρύπημα 
της μεμβράνης) και διώχνουμε τον αέρα που υπάρχει μεταξύ 
μεμβράνης και δοκιμίου ρουφώντας ταυτόχρονα από το 
ειδικό σωληνάκι του τανυστή , που βοηθάει ώστε η μεμβράνη 
να εφαρμόσει ακριβώς πάνω στην κοιλότητα του τανυστή . 
Τέλος , εφαρμόζουμε τον 2ο ελαστικό δακτύλιο στον επάνω 
δίσκο και αναδιπλώνουμε γύρω από αυτόν το υπόλοιπο της 
μεμβράνης . 

 
· Κατά το ακόλουθο στάδιο τοποθετούμε την κυψέλη . 

Σιγουρευόμαστε ότι τα λάστιχα της κυψέλης και της βάσης 
είναι καθαρά από τυχόν ξένα σώματα (καλό θα ήταν να την 
έχουμε πλύνει και σκουπίσει επιμελημένα με ένα πανί 
πρωτύτερα) εξασφαλίζοντας έτσι στεγανότητα και 
αποφεύγοντας απώλειες στην πίεση . Οι τρεις κοχλίες που 
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δένουν την κυψέλη στη βάση , βιδώνονται προσεχτικά , 
δεξιόστροφα στρίβουμε έναν - έναν τους  κοχλίες και λίγο – 
λίγο μέχρι να βιδωθούν εντελώς . Πρέπει επίσης κατά την 
διάρκεια τοποθέτησης της κυψέλης να κρατάμε 
ανασηκωμένο το έμβολο για να μην έρθει σε επαφή με το 
δοκίμιο και το διαταράξει . Μετά το δέσιμο της κυψέλης 
ακουμπάμε απαλά το έμβολο πάνω στο δοκίμιο και το 
βιδώνουμε , ώστε να μείνει σταθερό σε αυτή την θέση . 

 
· Κατά το επόμενο στάδιο φροντίζουμε για την σωστή ρύθμιση 

των καναλιών του καταγραφικού μέσω του οποίου θα 
εξάγουμε τα αποτελέσματα . Ταυτόχρονα ενεργοποιούμε 
μέσο κατάλληλου προγράμματος του Η/Υ την αυτόματη 
μεταφορά αποτελεσμάτων από το καταγραφικό και την 
εμφάνιση στην οθόνη καθ’ όλη την διάρκεια του πειράματος . 

 
· Εάν εκτελούμε δοκιμή χωρίς αποστράγγιση σιγουρευόμαστε 

ότι η βάνα της αποστράγγισης είναι κλειστή . Ακολούθως 
πληρώνουμε την κυψέλη με νερό , έχοντας ανοικτή την 
βαλβίδα απαέρωσης που βρίσκεται στο επάνω μέρος της 
κυψέλης . Όταν αρχίσουν να εκρέουν σταγόνες νερού από 
την βαλβίδα , την κλείνουμε εξασφαλίζοντας έτσι ότι το νερό 
εντός της κυψέλης είναι απαερωμένο . 

 
· Πρέπει είμαστε σίγουροι ότι όλη η ποσότητα νερού σε όλα τα 

συστήματα της συσκευής πρέπει να προέρχεται από τον 
ειδικό θάλαμο απαέρωσης και σε καμία περίπτωση από 
κοινή παροχή .              
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  8Ο  
 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
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Προετοιμάζω το δοκίμιο και το τοποθετώ στην τριαξονική 
κυψέλη (βάση της διαδικασίας που προαναφέρθηκε) , αφού πρώτα 
μετρήσω το ύψος και την διάμετρο του (ύψος : 81 mm και 
διάμετρος : 38 mm) . 
 Αδειάζω και γεμίζω 2 - 3 φορές , τους controllers , έχοντας 
ανοικτές τις βάνες 1, 4 (Reset + Enter , Empty | Reset + Enter , Fill) 
ώστε να αποφευκτούν τα κενά αέρα και η ύπαρξη φυσαλίδων , 
στις σωληνώσεις και έτσι να μην έχουμε αλλοιώσεις στις ενδείξεις 
των πιέσεων . Στην συνέχεια μηδενίζουμε τους controllers , 
ανοίγοντας τις βάνες 2, 3 ( Reset +Enter | Target = 0 ) . 
 Για να γεμίσουμε την κυψέλη με νερό : 
ü Ανοίγουμε τις βάνες 1,2 του controller  
ü Ανοίγουμε την βάνα 9 της κυψέλης που είναι συνδεδεμένη με 

τον μαύρο σωλήνα και τροφοδοτεί την κυψέλη με νερό 
ü Ανοίγουμε την βαλβίδα εξαέρωσης που βρίσκεται στο πάνω 

μέρος της κυψέλης , έως ότου γεμίσει εντελώς η κυψέλη με 
νερό .Όταν αρχίσει να τρέχει λίγο νερό κλείνουμε γρήγορα 
την βαλβίδα , προσέχοντας παράλληλα να μην σχηματιστούν 
φυσαλίδες στο νερό της κυψέλης , γιατί περιέχουν αέρα που 
θα επηρεάσει κατά την δοκιμή τις ενδείξεις που θα λάβουμε . 

 
    
 Ανοίγουμε τον υπολογιστή και μπαίνουμε στο πρόγραμμα 
GDSLAB . Προσέχουμε εφόσον θα έχουμε μπει μέσα στο 
πρόγραμμα να έχουν συνδεθεί και οι δύο controllers με αυτό 
(Computer Control) . 
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1o BHMA ) 
 
  
 Ανοίγουμε όλες τις βάνες της κυψέλης και μέσω του 
προγράμματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή αυξάνουμε 
προοδευτικά την εξωτερική πίεση που ασκείται στην κυψέλη σ 3  , 
δηλαδή την πίεση που ασκείται από το νερό που υπάρχει στην 
κυψέλη . Παράλληλα αυξάνομε και την εσωτερική πίεση δηλαδή 
την αντιπίεση u . ( η αντιπίεση u είναι πάντα χαμηλότερη από την  
σ 3  ) . 
 Η πίεση  σ 3  αυξάνεται κατά 35 ή 70 ή 140 ΚΡα ώστε να μην 
γίνεται παραμόρφωση στο σκελετό του δοκιμίου (άρα όσο 
μικρότερη αύξηση πραγματοποιούμε προοδευτικά τόσο λιγότερο 
διαταράσσεται το δοκίμιο) . Η αντιπίεση u ≤ 35 ΚΡα σε σχέση με 
την  σ 3   . 

 Προχωρούμε στην επόμενη φάση αύξησης των πιέσεων 
,όταν οι πιέσεις που έχουμε δώσει έχουν σταθεροποιηθεί για 
τουλάχιστον 1 min , ενώ παράλληλα και ο όγκος πρέπει να 
παραμένει σταθερός , δηλαδή να μην μπαίνει και άλλο νερό στο 
δοκίμιο .    
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2o BHMA ) 
 
 

Αυξάνουμε την πίεση της κυψέλης κατά 70 ΚΡα  , έχοντας 
κλειστή την βάνα αποστράγγισης . Έτσι μέσω του προγράμματος 
του υπολογιστή καταγράφουμε την ένδειξη του Β –check . 

 
Β = Δu / Δ σ 3  
 
Όπου Δu : η μεταβολή της πίεσης των πόρων η οποία  
                  συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της μεταβολής της       

                           πίεσης της κυψέλης όταν η αντιπίεση παραμείνει 
                           κλειστή .  
 

  Δ σ 3 : η μεταβολή της πιέσεως της κυψέλης . 
 
 
Όλη τα παραπάνω τα πραγματοποιούμε προκειμένου να 

γίνει κορεσμός του δοκιμίου . 
Κορεσμός του δοκιμίου έχει πραγματοποιηθεί όταν Β = 1 ή 

όταν μεταξύ 2 διαδοχικών φάσεων αύξησης των πιέσεων η τιμή 
του Β –check παραμείνει σταθερή . 
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3o BHMA ) 
 
 
 Αφού πραγματοποιηθεί ο κορεσμός του δοκιμίου , αυξάνω 
την πίεση της κυψέλης κατά 100 ΚΡα , έχοντας κλειστή την βάνα 
του κάτω πωρόλιθου ( βάνα 6 κλειστή , βάνα 7 ανοικτή ) και 
ανοίγοντας την βάνα που αντιστοιχεί στον πάνω πορόλιθο ( βάνα 
8 ανοικτή ) .Έτσι εκτονώνω την πίεση στον πάνω πορόλιθο. 
 Ο κάτω πορόλιθος είναι συνδεδεμένος με μανόμετρο ώστε 
να μετράμε την πίεση του , που είναι και η πίεση του νερού των 
πόρων . 
 Για την δοκιμή επιβλήθηκε αντιπίεση πόρων δια των 
ανοικτών βανών , βαθμιαίως σε 3 στάδια , 100 ΚΡα  η οποία 
διατηρήθηκε σταθερή σε όλα τα σταδία . 
 Σαν λόγο που ξεκινούμε από αντιπίεση πόρων 100 ΚΡα και 
όχι μηδέν , είναι ότι στην συνέχεια η ακρίβεια των μετρήσεων των 
πιέσεων του νερού των πόρων , θα είναι αρκετά μεγάλη , αφού οι 
ανεπιθύμητες φυσαλίδες αέρος που υπάρχουν μεταξύ της 
μεμβράνης , του δοκιμίου και του πορόλιθου θα έχουν λόγω της 
πίεσης των 100 ΚΡα μικρύνει πολύ . Κατά την διάρκεια της 
δοκιμής της εκτόνωσης , η πίεση στον κάτω πορόλιθο θα είναι 
αρχικά η πίεση του κορεσμού αυξημένη κατά 100 . Αλλά 
φεύγοντας το νερό από τον πάνω πορόλιθο , η πίεση των πόρων 
αρχίζει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου . Αυτό γίνεται γιατί 
ο ένας κόκκος του εδάφους αρχίζει να πλησιάζει με τον άλλο και 
άρα το δοκίμιο αρχίζει να στερεοποιείται . 
 Τις μετρήσεις της πίεσης του νερού των πόρων τις 
παίρνουμε από το αισθητήριο (μανόμετρο) που έχουμε συνδέσει 
στον κάτω πορόλιθο . Αρχικά καταγράφουμε ενδείξεις που στην 
συνέχεια πρέπει εμείς να μετατρέψουμε σε πιέσεις (ΚΡΑ) . 
 Η ανάγνωση των ενδείξεων του μανομέτρου γίνεται σε 
χρονικά διαστήματα , όμοια με αυτά που χρησιμοποιούμε για την 
δοκιμή του συμπιεσόμετρου . 
 Βάση των διαγραμμάτων της εκτόνωσης 3 σταδίων , 
μπορούμε να υπολογίσουμε το συντελεστή στερεοποίησης Cv        
[Cv = ( Τ 50 / t 50 ) / H ^ 2] , αφού θα ε4ίναι πια γνωστός ο χρόνος     
t 50 . 
Άρα ο υπολογισμός του Cv μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ πριν 
ολοκληρωθεί η εκτόνωση , ουσιαστικά στον μισό χρόνο. Σε 
αντίθεση με την δοκιμή του συμπιεσόμετρου που για να φτάσουμε 
στον υπολογισμό του συντελεστή στερεοποίησης Cv , πρέπει να 
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έχει ολοκληρωθεί και η δοκιμή . Άρα η δοκιμή είναι και 
περισσότερο χρονοβόρα . 
 
 
 
 
ANΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ 
ΠΙΕΣΕΙΣ (ΚΡΑ) 
 
 

Σταματάμε το πρόγραμμα GDSLAB και βγαίνουμε έξω από 
αυτό . Συνδέουμε το μανόμετρο και το μηδενίζουμε . Ασκούμε 
πιέσεις με τους controllers (έχοντας κλειστές τις βάνες της κυψέλης 
ώστε να μην διαταραχτεί το δοκίμιο) , και καταγράφουμε 
παράλληλα τις πιέσεις που δίνει το μανόμετρο για κάθε πίεση σε 
ΚΡα που επιβάλλουμε με τους controllers . Με τις ενδείξεις και τις 
αντίστοιχες πιέσεις φτιάχνουμε έναν πίνακα και ένα διάγραμμα 
αντιστοιχίας . 
.  

Τέλος για τα τρία στάδια της εκτόνωσης φτιάχνω 
διαγράμματα πίεσης του νερού των πόρων – χρόνου σε 
λογαριθμικό χαρτί , από όπου υπολογίζω τελικά και τον 
συντελεστή στερεοποίησης Cv .            
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  9Ο  
 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

(1) Κατά την εφαρμογή της αντιπίεσης των 100 ΚΡα που 
εφαρμόζουμε στο αργιλικό δοκίμιο , παρατηρούμε αρχικά 
μια απότομη αύξηση της πίεσης των πόρων , που με την 
πάροδο του χρόνου όμως και εφόσον έχουμε ανοικτή την 
βάνα του κάτω πορόλιθου , αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. 

(2) Στο επόμενο στάδιο της εκτόνωσης προχωρούμε όταν η 
πίεση του νερού των πόρων γίνει ίση με την πίεση του 
κορεσμού , αφού η αρχική δική μας πίεση δεν ήταν 
μηδενική , αλλά εκείνη που τελικά επιβάλλαμε έως ότου το 
δοκίμιο κορεστεί .  

(3) Παρατηρούμε ότι κατά την διάρκεια των 3 σταδίων της 
εκτόνωσης της σταθερής πίεσης των 100 ΚΡα που 
επιβάλλαμε , η πίεση του νερού των πόρων μειώνεται από 
το ένα στάδιο στο επόμενο , πράγμα που σημαίνει ότι οι 
κόκκοι της αργίλου δεν μπορούν να δεκτούν πλέον άλλο 
νερό . 

(4) Η δοκιμή μέτρησης της πίεσης του νερού των πόρων με 
τριαξονικό κελί , δίνει περισσότερο ακριβή αποτελέσματα 
και σε πολύ λιγότερο χρόνο , όσο αφορά το συντελεστή 
στερεοποίησης , σε σχέση με την δοκιμή του 
συμπιεσόμετρου που και πιο χρονοβόρα είναι και λιγότερο 
αξιόπιστα αποτελέσματα δίνει. 

(5)  Η αύξηση της πιέσεως του νερού των πόρων σε μια 
κατασκευή είναι πολύ επικίνδυνη . Αυτό συμβαίνει όταν οι 
ολικές τάσεις αυξάνονται για κάποιο λόγο . Η μέτρηση της 
πίεσης των πόρων λοιπόν είναι πολύ σημαντική για την 
εκτίμηση ενός εδαφικού στοιχείου .Όταν κατά την διάρκεια 
των εργασιών σε μια κατασκευή παρατηρηθεί ανάπτυξη 
μεγάλων πιέσεων των πόρων , πρέπει να τοποθετηθεί ένα 
στραγγιστήριο στρώμα που θα επιταχύνει το ρυθμό της 
εκτόνωσης της πίεσης των πόρων , ώστε οι εργασίες να 
συνεχιστούν χωρίς κίνδυνο .  
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