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ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 



Πεξηερόκελα 
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 Δλεξγνπνίεζε παξακέλνπζαο αληνρήο 

 Μέηξεζε παξακέλνπζαο αληνρήο ζην Δξγαζηήξην 

 Μεραληζκνί δηάηκεζεο ζηελ παξακέλνπζα θαηάζηαζε 

 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξακέλνπζα αληνρή 

 Παξακέλνπζα αληνρή & θξίζηκε αληνρή  

 Παξακέλνπζα αληνρή θαη κεηά ηελ αζηνρία αληνρή 

 Πξαθηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζηε Γεσηερληθή Μεραληθή: 

 Μεηακίνηζη ππανών  

 Θεμελιώζειρ με παζζάλοςρ  



ηάδηα κεηαθίλεζεο πξαλώλ 
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 Ολιζθήζειρ ζε ςλικά, ηα οποία δεν έσοςν  

ςποζηεί πποηγοςμένωρ καμιά μεηαηόπιζη 

 

  

 Ολιζθήζειρ ζε 

ςλικά, ηα οποία 

έσοςν ςποζηεί 

πποηγοςμένωρ 

μεηαηόπιζη, π.σ.   

πποϋπάπσοςζερ 

ζώνερ διάημηζηρ  

Leroueil et al. (1996) 
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Δλεξγνπνίεζε ηεο παξακέλνπζαο αληνρήο ζε ζπλζήθεο 

πιήξνπο ζηξάγγηζεο (Skempton, 1964 & 1985) 

Σππηθέο κεηαηνπίζεηο θαηά ηε δηάηκεζε αδηαηάξαθησλ 

αξγίισλ κε CF > 30% (ελεξγή νξζή ηάζε: ζ' < 600 Kpa) 
ηάδην Μεηαηόπηζε (mm) 

O-C N-C 

Μέγηζηε αληνρή     0.5-3 3-6 
Πξαθηηθά ακειεηένο ξπζκόο κεηαβνιήο 

ηνπ όγθνπ 
4-10 

θ'r + 1˚       30-200 

Παξακέλνπζα θ'r      100-500 

Αδιατάρακτοι άργιλοι  σ΄ < 600 kPa 



Μέηξεζε ηεο παξακέλνπζαο αληνρήο ζην Δξγαζηήξην 
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Γνθηκή δηάηκεζεο δαθηπιίνπ  

Πξνζνκνίσζε  

ηεο δώλεο  

νιίζζεζεο 



Γνθηκή δηάηκεζεο δαθηπιίνπ  
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Σύπνπ Imperial College - 

Norwegian Geotechnical 

Institute (IC-NGI) 

Bishop et al. (1971)  

 

Σύπνπ Bromhead 
Bromhead (1979)  

 



πζθεπή δηάηκεζεο δαθηπιίνπ ηύπνπ IC-NGI 
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πζθεπέο δηάηκεζεο δαθηπιίνπ  

πζθεπή Δμσηεξηθή 

δηάκεηξνο 

     (cm) 

Δζσηεξηθή 

δηάκεηξνο 

 (cm) 

Αξρηθό 

ύςνο 

 (cm) 

Μέγηζηε 

νξζή 

ηάζε 

 (kPa) 

Μέγηζηε 

ηαρύηεηα  

δηάηκεζεο 

  (mm/min) 

Imperial College- Norwegian 

Geotechnical  Institute (IC-NGI) 

Bishop et al. (1971) 

15.24 10.16 1.91 980 6,000 

Bromhead (1979) 10 3.5 0.5  ? 980 - 

Hungr & Morgenstern (1984) 30 22 2 200 58,920 

Sassa (1992) (DRPI-3)* 31 21 9 500 18,000 

Sassa (1996) (DRPI-4)* 29 21 9.5 3,000 10,800 

Sassa (1997) (DRPI-5)* 18 12 11.5 2,000 6,000 

Sassa et al. (1997) (DRPI-6)* 35 25 15 3,000 134,400 

Sassa et al. (2007) (DRPI-7)* 

 

35 27 11.5 500 180,000 

* Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο αλαθπθιηθήο ζηξεπηηθήο ξνπήο δηάηκεζεο ππό    

αζηξάγγηζηεο ζπλζήθεο  θαη κέηξεζεο ηεο πίεζεο ηνπ ύδαηνο ησλ πόξσλ 



Μεραληζκνί δηάηκεζεο ζηελ παξακέλνπζα θαηάζηαζε  
(Lupini et al., 1981) 
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Μεραληζκνί δηάηκεζεο ζηελ παξακέλνπζα θαηάζηαζε  
(Lupini et al., 1981) 



12 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξακέλνπζα αληνρή 

   Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε & νξπθηνινγηθή ζύζηαζε 

   Οξζή ηάζε 

   Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ ύδαηνο ησλ πόξσλ 

   Σαρύηεηα κεηαηόπηζεο (ή δηάηκεζεο) 

    Θξαύζε θόθθσλ ή  ζπζζσκάησλ θόθθσλ 

   Μύδεζε 

   Γήξαλζε 



Δπίδξαζε ηεο νξπθηνινγηθήο ζύζηαζεο 
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Μεραληζκόο 

δηάηκεζεο 

CF 

(%<2κm) 

θ΄r 

Kύιηζε < 20%,  θ΄r = f(ζρήκα θόθθσλ, δηάηαμε θόθθσλ) 

Oιίζζεζε >50% θ΄r = f(θ΄κ, νξπθηνινγηθή ζύζηαζε, 

ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ύδαηνο ησλ πόξσλ) 

Αξγηιηθά νξπθηά ρήκα θ΄r (deg) 

Μνληκνξηιινλίηεο (2κm) 5° 

Ιιιίηεο (5κm)  Πιαθνεηδέο 10° 

Κανιηλίηεο (5κm) 15° 

Αιινϋζίηεο (halloysite) Κπιηλδξηθό 

Αηαπνπιηδίηεο (attapulgite) Βεινλνεηδέο 

Γθηςίηεο (gibbsite)  25° 

Αηκαηίηεο (haematite) Κνθθώδεο 

Βσμίηεο (bauxite) 
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πζρεηίζεηο κεηαμύ θ'r and νξίσλ Atterberg 

Μεηαμύ  θr & νξίσλ Atterberg 

Όξην πδαξόηεηαο 

(WL) 

Mesri & Cepeda-Diaz (1986)  

Όξην πιαζηηθόηεηαο 

(PL) 

Voight (1973), Kanji (1974) 

Bucher (1975), Seyĉek (1978) 

Vaughan et al. (1978) 

Lemos (1986), Tika et al. (1996) 

Toyota et al. (2009) 

CF (% < 2κm) Skempton (1964), Borowicka (1965) 

Blondeau & Josseaume (1976) 

Lupini et al. (1981) 

Skempton (1985) 

Mesri & Cepeda-Diaz (1986) 

Πνζνζηό νξπθηώλ 

πιαθνεηδνύο 

ζρήκαηνο 

Nakamura et al. (2010) 

F(WL, PI, CF) Collota et al. (1989) 

LL, CF Stark & Eid (2004) 

 Απόζηαζε πάλσ 

από ηε γξακκή Α- 

γξακκή (ΓPI) 

Wesley (2003) 

Γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εδαθώλ 
Σερλεηά εδαθηθά 

κείγκαηα 

Kenney (1967) 

Lupini et al. (1981) 

Tiwari & Marui (2005) 

Toyota et al. (2009) 

Αξγηιηθά Townsend & Gilbert (1973) 

Mesri & Cepeda-Diaz (1986) 

Stark & Eid (1994) 

Απηόρζνλα δάθε  Wesley (1992) 

Σξνπηθά εδάθε Vaughan (1988) 

Rigo et al. (2006) 

Μάξγεο Tsiambaos (1991) 

 Frydman (2006) 

Tika et al. (2011) 

Φιύζρεο Kalteziotis (1993) 

Παπαδόπνπινο (2012) 

πζρεηίζεηο 
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πζρεηίζεηο κεηαμύ θ'r and νξίσλ Atterberg 

Lupini, Vaughan & Skinner (1981), 

Skempton (1985) 

 

Stark & Eid (1994) 

 



16 

πζρεηίζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εδαθώλ 

 Σξνπηθά εδάθε  

     (Rigo et al., 2006) 

 Μάξγεο  

     (Tika, Kallioglou & Elpekos, 2011) 



Δπίδξαζε ηεο νξζήο ηάζεο, ζ΄n 

Bishop et al. (1971)  

Weald clay 

WL=65% 

PL=32% 

CF=52%  
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 tanθ΄r= η / ζ΄n 

Κακππιόηεηα πεξηβάιινπζαο 

παξακέλνπζαο αληνρήο: 

tanθ΄r (ζ΄)         

tanθ΄r (ζ΄=100 kPa) 

 

 

 

Skempton (1985) 



Δπίδξαζε ηεο νξζήο ηάζεο, ζ΄n 

Chandler (1984) 
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Δπίδξαζε ηεο νξζήο ηάζεο, ζ΄n 

Tika et al. 

(1999)  
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Vaiont soil:   

WL=49-106% 

PI=19-71% 

%<2κm=27-70% 

 



Δπίδξαζε ηεο ρεκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ύδαηνο ησλ 

πόξσλ 

 Kenney (1967)  

 Moore (1991)  

20 



Μεηαβνιή ηεο παξακέλνπζαο αληνρήο ζε αξγέο ηαρύηεηεο 

κεηαηόπηζεο 

  Skempton  (1985)  Tika, Vaughan & Lemos (1996) 

c 
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(1) Δύξνο ηαρύηεηαο κεηαθίλεζεο πξαλώλ ζην πεδίν 

(Skempton, 1985) 

(2) Δύξνο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο δνθηκώλ δηάηκεζεο 

δαθηπιίνπ (Tika et al., 1996) 

(3) Κιίκαθα ηαρπηήησλ πξαλώλ  (Varnes, 1978) 

Σαρύηεηα  κεηαθίλεζεο (mm/min) Λόγνο  

αληνρώλ 

Πεδίν Η κηθξόηεξε ηηκή: 

0.0001 = 5 cm/year 

 0.97 

Δξγαζηήξην Σππηθή ηηκή: 

0.005 = 7 mm/day 

1.00 

Πεδίν Η κέγηζηε ηηκή: 

0.35 = 50 cm/day 

1.05 



Ζ επίδξαζε ηεο ηαρείαο δηάηκεζεο ζηελ παξακέλνπζα 

αληνρή 
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Aξγηιώδεο ηιπόιηζνο, WL=44%, PI=24% , CF=25% 

(Tika et al., 1996) 



Δπίδξαζε ηεο ηαρείαο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηελ 

παξακέλνπζα αληνρή 
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 Lemos et al. (1985), Tika et al. (1996) 



Μεηαβνιή ηππηθώλ αληνρώλ κε ηελ ηαρύηεηα δηάηκεζεο 
(Tika et al., 1996) 

 

Κανιίλεο 
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Αξγηιόιηζνο 

WL=53% 

PI= 26% 

CF=37% 



Βξαδεία κέγηζηε αληνρή  (μεηά ηην ηατεία διάημηζη) 

Επίδραζη ηης ορθής ηάζης 

Επίδραζη ηοσ ποζοζηού 

αργιλικού κλάζμαηος 
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Tika et al., (1996) 



Πεξηβάιινπζεο ηππηθώλ αληνρώλ (400 mm/min)  

 

Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 
WL=44% 

PI= 24% 

CF=25% 
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Tika et al., (1996) 



Μεηαβνιή ηππηθώλ αληνρώλ κε ηα όξηα Atterberg 

Έδάθε από ηελ πεξηνρή ηνπ Φξάγκαηνο Kalabagh 

 (ζn=400 kPa, 360-400 mm/min) 
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 Lemos et al. (1985), Tika et al. (1996) 



Απνκείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηελ ηαρεία δηάηκεζε 

Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 

Wl=44, PI=24, CF=25%,  

ζn=260 kPa, 2000 mm/min 

Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 

Wl=39 PI=18, CF=20%,  

ζn=510 kPa, 400 mm/min 

Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 

Wl=44, PI=24, CF=25%,  

ζn=230 kPa, 400 mm/min 
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 Lemos et al. (1985), Tika et al. (1996) 



Απνκείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηελ ηαρεία δηάηκεζε 

Αξγηιόιηζνο 
WL=53, PI=26, CF=37% 

ζn=495 kPa, 160 mm/min 
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Tika et al., (1996) 



Απνκείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηελ ηαρεία δηάηκεζε 
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Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 

WL=39, PI=18, CF=20% 

ζn=495 kPa, 400 mm/min 

Lemos, 1991 

Αξγηιώδεο ηιπόιηζνο 

WL=44, PI=24, CF=25%,  

ζn=230 kPa, 400 mm/min 

Tika et al., (1996) 

 



Σαρεία δηάηκεζε εδάθνπο ζηελ θαηάζηαζε πιήξνπο 

ραιάξσζεο θαη ζηελ παξακέλνπζα θαηάζηαζε 

Grelle et al. (2011) 
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Παξακέλνπζα αληνρή εδαθώλ κε ζπγθνιιεηηθνύο 

δεζκνύο, θαζώο θαη απνδνκνύκελσλ εδαθώλ 

32 

 Δδάθε κε ζςγκολληηικούρ δεζμούρ, όπσο κάξγεο, πειόιηζνη θαη 
ζρηζηόιηζνη, παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγία πιαθνεηδώλ αξγηιηθώλ 
ζσκαηηδίσλ θαηά ηε δηάηκεζή ηνπο. Η παξακέλνπζα αληνρή ηνπο 
εμαξηάηαη από ην βαζκό αποδόμηζή ηνπο, ε νπνία πηζαλόλ λα 
νδεγήζεη ζε αιιαγή αθόκε θαη ηνπ κεραληζκνύ δηάηκεζεο ζηελ 
παξακέλνπζα θαηάζηαζε. 

 

 Δδάθε κε ζςγκολληηικούρ δεζμούρ πηζαλόλ λα εκθαλίδνπλ 
κεγαιύηεξε παξακέλνπζα αληνρή ζην πεδίν απ΄όηη ζην εξγαζηήξην, 
ιόγσ ησλ δεζκώλ απηώλ θαη ησλ ζπζζσκαησκάησλ ησλ θόθθσλ, ηα 
νπνία θαηαζηξέθνληαη όηαλ ην έδαθνο αλαδπκώλεηαη (remoulding) 
ζην εξγαζηήξην. 

 

 Απνκάθξπλζε ηνπ αζβεζηίνπ (Decalcification), παξαηεξνύκελε 
θαηά ηελ απνζάζξσζε νδεγεί ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο 
ρνλδξόθνθθεο θαη κεζόθνθθεο ηιύνο θαη ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ 
ηνπ αξγηιηθνύ θιάζκαηνο θαη πιαζηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ζε κηθξόηεξεο θ΄r απ΄ όηη ζην κε-απνζαζξσκέλν κεηξηθό 
έδαθνο (Hawkins and McDonald, 1992). 



Δπίδξαζε ηεο ζξαύζεο ησλ θόθθσλ  

 
Γνθηκέο δηάηκεζεο δαθηπιίνπ 
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ςακκίηεο κεηά ηε δηάηκεζε (ζn = 200÷420kPa,

2780mm) - δείγμα από όλο ηο δοκίμιο

αζβεζηηηηθή ακκώδεο ηιύο πξηλ ηε δηάηκεζε

αζβεζηηηηθή ακκώδεο ηιύο κεηά ηε δηάηκεζε

(ζn = 90÷340kPa, 25390mm)

 δείγμα από ηη ζώνη διάημηζηρ

ςακκίηεο πξηλ ηε δηάηκεζε

ΙΛΤ ΑΜΜΟ

ΛΔΠΣΗ ΛΔΠΣΗΜΔΗ ΜΔΗΥΟΝΓΡΗ ΥΟΝΓΡΗ

ΑΡΓΙ
Λ
Ο



BS 1377 : 1975

U.S.A. ASTM D422

ΑΡΓΙΛΟ ΑΜΜΟΙΛΤ
ΜΔΗΛΔΠΣΗ

Tika  (1989) 



Δπίδξαζε ηεο ζξαύζεο ησλ θόθθσλ 

 Γνθηκέο δηάηκεζεο δαθηπιίνπ 

34 

BS 1377 : 1975

U.S.A. ASTM D422
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ακκώδεο ηιύο, πξηλ ηε δηάηκεζε

ακκώδεο ηιύο, κεηά ηε δηάηκεζε 

(ζn = 210÷460kPa, 1850mm)

Ακκώδεο ηιύο (Mt. Ontake, Japan) 

WL=63, PI=13, CF=14%,  

ζn=210-460 kPa,  

  

Tika (1989) 

Εώλε 

δηάηκεζεο  

ζην ηέινο ηεο  

δνθηκήο 



Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηάηκεζεο δαθηπιίνπ ζε θιύζρε  
(Παπαδόποςλορ, 2012) 

35 

Καζηαλόο θιύζρεο 
WL= 47.4% 

PI= 15.1% 

CF= 23% 

Ρνδίδσλ θιύζρεο 
WL= 46.7% 

PI= 20.2% 

CF= 40% 



Δπίδξαζε ηεο ζξαύζεο ησλ θόθθσλ θαηά ηελ ηαρεία 

δηάηκεζε 
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Ηιύο (Mauritious) 
WL= 36% 

PI= 6% 

CF= 11% 

Tika (1989) 

Εώλε 

δηάηκεζεο  

ζην ηέινο ηεο  

δνθηκήο 



Δπίδξαζε ηεο κύδεζεο  
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Δπίδξαζε ηεο κύδεζεο ζηελ παξακέλνπζα αληνρή 
(Merchan et al., 2009) 
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Δπίδξαζε ηεο γήξαλζεο ζηελ παξακέλνπζα αληνρή 

 Carrubba et al. ( 2008)  Stark et al. (2010) 



Παξακέλνπζα αληνρή εδαθώλ κε ρνλδξόθνθθα (άκκνο 

& ράιηθεο) 
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Φ΄r,f  : παξακέλνπζα γσλία ηξηβήο πεδίνπ   

Φ΄r, l  : παξακέλνπζα γσλία ηξηβήο ζην εξγαζηήξην  

           (σπηζιμοποιείηαι ηο κλάζμα ηο λεπηόηεπο από 425 μm ή 2mm) 

                            Φ΄r,f = Φ΄r, l + Γθ΄r 

Πνζνζηό    % 

Άκκνπ θαη ραιίθσλ  16 - 45 

Υαιίθσλ 10 - 33 

Ιιύνο θαη αξγίινπ > 50 

Αξγίινπ (%<5κm) 12 - 40 

Γνθηκέο άκεζεο δηάηκεζεο πεδίνπ ζε δώλεο νιίζζεζεο θαηνιηζζήζεσλ  

ζηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο : Three Gorges Dam  (Wen et al., 2007) 

 

Γθ΄r = 0 ~ 120 

 



Παξακέλνπζα αληνρή - θξίζηκε αληνρή  

(ή αληνρή ππό ζπλζήθεο πιήξνπο ραιάξσζεο) 
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Μείγκαηα άκκνπ-

κπεηνλίηε 

(Lupini et al., 1981) 

Άξγηινη, πειόιηζνη, 

ζρηζηόιηζνη & αξγηιόιηζνη 

(Stark et al, 2005) 

 

Μάξγεο (Tika et al., 2011) 



Παξακέλνπζα αληνρή - αληνρή κεηά ηελ αζηνρία 
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Πεξηβάιινπζεο αζηνρίεο γηα ηελ 

 άξγηιν ηνπ Λνλδίλνπ (Ashford Common)              Burland et al. (1996) 



πλέπεηεο ηεο επίδξαζεο ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο – 

αξγέο κεηαηνπίζεηο 
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Πξώηεο νιηζζήζεηο ζε εδάθε πνπ παξνπζηάδνπλ πξννδεπηηθή αζηνρία: 

 

Θεηική επίδραζη 

Αρνηηική επίδραζη 

 

 

 

 

Δπαλαδξαζηεξηνπνηεζείζεο θαηνιηζζήζεηο: 

 

                Θεηική επίδραζη  

 

  Αρνηηική επίδραζη 

 

Διαημηηική ηάζη 

Εύρος ηατείας 

παραμένοσζας 

Διαημηηική ηάζη (FOS=1) 

Εύρος ηατείας 

παραμένοσζας 



Δπίδξαζεο ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο  ζηελ 

παξακέλνπζα αληνρή – αξγέο κεηαθηλήζεηο πξαλώλ 
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Mansour et al. (2011) 

 Cruden & Varnes (1996) Σαρύηεηα  κεηαθίλεζεο 

Δμαηξεηηθά αξγά κεηαθηλνύκελεο θαηνιηζζήζεηο  0 – 16 mm/year 

Πνιύ αξγά κεηαθηλνύκελεο θαηνιηζζήζεηο 16 mm/year – 1.6 m/year 

Αξγά κεηαθηλνύκελεο θαηνιηζζήζεηο 1.6 m/year – 160 m/year 



πλέπεηεο ηεο επίδξαζεο ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο – ηαρείεο 

κεηαηνπίζεηο – ε πεξίπησζε ηεο θαηνιίζζεζεο ηνπ Vaiont 

45 
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Απνηειέζκαηα δνθηκώλ 

δηάηκεζεο δαθηπιίνπ ζε 

έδαθνο από ηελ 

θαηνιίζζεζε Vaiont 

 
(Tika & Hutchinson, 1999) 
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Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηεο 

θηλεκαηηθήο ηεο θαηνιίζζεζεο 

Vaiont  (Τίκα, 1998) 



εηζκηθέο κεηαηνπίζεηο πξαλώλ 
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Tika, Sarma & Ambraseys, 1993 



Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηελ θξίζηκε 

επηηάρπλζε 
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 kc0 : ζηαηηθόο θξίζηκνο ζεηζκηθόο ζπληειεζηήο 

 kc : δπλακηθόο θξίζηκνο ζεηζκηθόο ζπληειεζηήο 

 

Tika, Sarma & Ambraseys, 1993 



Δθηίκεζε ζεηζκηθώλ κεηαθηλήζεσλ πξαλώλ θαηά 

κήθνο ηεο Δγλαηίαο Οδνύ 
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 1 tan tan   c uk r  






w w
u

H
r

H





εηζκηθέο 

δηεγέξζεηο 

Λεπθάδα 

1973 

Θεζζαινλίθε 

1978 

Κνδάλε 

1995 

Κόληηζα 1996 

(ΚOΝ I) 

Κόληηζα 1996 

(ΚOΝ II) 

Λεπθάδα 

2003 

  Mw 5,8 6,5 6,6 5,7 6,2 

T (s) 
T 26,53 30,40 29,39 44,80 49,92 49,99 

L 26,53 30,40 29,39 - 49,92 49,99 

Tsd (s) 
T 8,660 7,075 8,665 2,140 2,325 10,560 

L 5,460 7,915 6,480 - 1,465 15,160 

Amax (g) 
T 0,239 0,150 0,140 0,172 0,389 0,417 

L 0,500 0,145 0,216 - 0,391 0,340 

Vmax (cm/s) 
T 20,932 13,574 6,585 14,533 25,899 15,659 

L 46,501 11,588 8,946 - 20,816 29,499 

Ia (m/s) 
T 0,508 0,219 0,196 0,132 0,69 1,958 

L 1,201 0,186 0,266 - 0,442 1,957 

f0 (Hz) 
T 1,245 2,564 2,907 2,564 2,564 1,600 

L 1,294 2,933 5,882 - 1,976 1,842 

 

 ηεξενπιαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά  

 Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο 

δηάηκεζεο ζηελ 

παξακέλνπζα αληνρή  

 



Απνηειέζκαηα δνθηκώλ δηάηκεζεο δαθηπιίνπ ζην θιύζρε 
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(Παπαδόποσλος & 

ζσνεργάηες, 2010) 



Απνηειέζκαηα αλαιύζεσλ νιηζζαίλνληνο ζηεξενύ 

ζώκαηνο (Lazari et al., 2012) 
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 log log 1

B C
k kc cU Arn
k km m

   

    
    
     

Ur n=Ur / (km∙g∙Tp
2) 

Rigid plastic Rate dependent 

Ενεπγέρ καηολιζθήζειρ 



Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 
δηεπηθάλεηαο εδάθνπο θαη παζζάινπ  έκπεμεο 
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Διαδοσικέρ θάζειρ ηασείαρ διάημηζηρ (έμπηξη) 

Βπαδεία διάημηζη (0.05mm/min) 

μεηά ηην ακολοςθία ηων θάζεων 

ηασείαρ διάημηζηρ (θόπηιζη) 

Γνθηκή δηάηκεζεο αξγίινπ ζε ραιύβδηλε επηθάλεηα, London clay: WL=71, PI=45, 

CF=53%,CLA=8.5κm 

tan θ'r=0.188 (θ'r=11˚), tan δ'r=0.155 (δ'r=8.8˚) 

 

ζn=480 kPa 

Tika, 1991, Tika, Bond & Jardine, 1993 



Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

δηεπηθάλεηαο εδάθνπο θαη παζζάινπ  έκπεμεο 
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Γνθηκή δηάηκεζεο αξγίινπ ζε ραιύβδηλε επηθάλεηα, London clay: WL=71, 

PI=45, CF=53%,CLA=8.5κm 

tan θ'r=0.188 (θ'r=11˚), tan δ'r=0.155 (δ'r=8.8˚) 

 Διαδοσικέρ θάζειρ ηασείαρ διάημηζηρ (έμπηξη) 

Βπαδεία διάημηζη(0.05mm/min) 

μεηά ηην ακολοςθία ηων θάζεων 

ηασείαρ διάημηζηρ (θόπηιζη)  

ζn=480 kPa 

Tika, 1991, Tika, Bond & Jardine, 1993 



Δπίδξαζε ηεο ηαρύηεηαο δηάηκεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο δηεπηθάλεηαο εδάθνπο θαη παζζάινπ  έκπεμεο 
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α=ηrz/ cu 

Tika, 1991, Tika, Bond & Jardine, 1993 
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πκπεξάζκαηα 

 Σα ηειεπηαία 50 ρξόληα έρεη ζεκεησζεί κηα ζεκαληηθή πξόνδνο ζηε 

γλώζε γηα ηελ παξακέλνπζα αληνρή κοπεζμένων ζςνεκηικών 

εδαθών, θαζώο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, όπσο ε 

θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε θαη νξπθηνινγηθή ζύζηαζε, ε νξζή ηάζε, ε 

ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ύδαηνο ησλ πόξσλ, ε ηαρύηεηα δηάηκεζεο θαη ε 

γήξαλζε. Η γλώζε απηή ζήκεξα αμηνπνηείηαη  ζε κεγάιν βαζκό ζηνλ 

Γεσηερληθό ρεδηαζκό. 

 

 Όκσο γηα ηε κειέηε θαη αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ κεγάισλ 

παξακνξθώζεσλ αθόξεζησλ εδαθώλ, ιακβαλνκέλεο ππόςε ηεο 

αιιαγήο / ελαιιαγήο ησλ θιηκαηηθώλ θαη γεληθώηεξα ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ, απαηηείηαη ε γλώζε ηεο παξακέλνπζαο 

αληνρήο ακόπεζηων ζςνεκηικών εδαθών, ε νπνία κέρξη ζήκεξα έρεη 

κειεηεζεί  ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα. 
 


