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ρευστοποίησης
3.1

Εισαγωγή

Η ρευστοποίηση ενός εδαφικού σχηµατισµού εξαρτάται από δύο παράγοντες: από τα
χαρακτηριστικά της δόνησης (ένταση και διάρκεια) και από την επιδεκτικότητα προς
ρευστοποίηση του συγκεκριµένου σχηµατισµού. Έως τώρα εφαρµόζονται ευρέως δύο
µέθοδοι εκτίµησης του κινδύνου ρευστοποίησης. Η πρώτη µέθοδος βασίζεται σε
εµπειρικές σχέσεις υπολογισµού του κινδύνου ρευστοποίησης των σχηµατισµών σε
µια τοποθεσία µε βάση την απόσταση R από το επίκεντρο της µελλοντικής σεισµικής
δόνησης µεγέθους Μ. Η δεύτερη έχει προκύψει από την επεξεργασία δεδοµένων επί
τόπου δοκιµών σε θέσεις εµφάνισης ή µη ρευστοποίησης και βασίζεται τόσο στα
γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των εδαφών όσο και στα χαρακτηριστικά της σεισµικής
δόνησης.

3.2

Μέθοδος εκτίµησης κινδύνου ρευστοποίησης βασιζόµενη σε
εµπειρικές σχέσεις Μεγέθους σεισµικής δόνησης και απόστασης

Η καταγραφή των θέσεων στις οποίες εµφανίστηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης κατά
το παρελθόν αποτελεί, όπως περιγράφεται στο 2ο κεφάλαιο, ένα από τα βασικά
στάδια για την τελική εκτίµηση της επιδεκτικότητας προς ρευστοποίηση µιας
συγκεκριµένης περιοχής. Η συσχέτιση της κατανοµής αυτών των θέσεων µε το
µέγεθος της σεισµικής δόνησης, η οποία προκάλεσε την ρευστοποίηση, αποτελεί
αντικείµενο έρευνας των επιστηµόνων παγκοσµίως.
Στόχος αυτών των ερευνών είναι ο προσδιορισµός της µέγιστης απόστασης της θέσης
όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης είτε από το επίκεντρο της σεισµικής
δόνησης είτε από το σεισµογόνο ρήγµα. Η µεθοδολογία η οποία βασίζεται στον
υπολογισµό της επικεντρικής απόστασης Re, δηλαδή της απόστασης µεταξύ της
θέσης όπου σηµειώθηκαν εκδηλώσεις ρευστοποίησης από το επίκεντρο της δόνησης,
µειονεκτεί στις περιπτώσεις των µικρού µεγέθους σεισµών καθώς µικρή απόκλιση
στην τοποθέτηση του επικέντρου επιφέρει σηµαντικά σφάλµατα στον υπολογισµό
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της επικεντρικής απόστασης (Ambraseys, 1988).
Ως Rf ορίζεται, σύµφωνα µε τον Ambraseys (1988), η απόσταση του σχηµατισµού
από την σεισµική πηγή και αντιστοιχεί στην απόσταση από το σεισµογόνο ρήγµα.
Όσον αφορά τα ρήγµατα οριζόντιας µετατόπισης και τα κανονικά ρήγµατα, ως
σεισµική πηγή θεωρείται το µήκος L της επιφανειακής διάρρηξης του ρήγµατος. Εάν
δεν υπάρχει επιφανειακή εµφάνιση διάρρηξης, τότε ως σεισµική πηγή λογίζεται το
µήκος του κεντρικού άξονα της περιοχής, η οποία προσδιορίζεται από την κατανοµή
των επικέντρων των µετασεισµών κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα της
µετασεισµικής ακολουθίας. Για σεισµούς µε σεισµογόνο ρήγµα ανάστροφου τύπου,
ως σεισµική πηγή χαρακτηρίζεται η περιοχή όπου σηµειώθηκε η τεκτονική ανύψωση
της εδαφικής επιφάνειας.

Σχήµα 3.0 Ερµηνευτικό σχήµα υπολογισµού της επικεντρικής απόστασης και της απόστασης
από το σεισµογόνο ρήγµα

3.2.1

Συσχέτιση Μεγέθους σεισµού µε την επικεντρική απόσταση της
θέσης εµφάνισης ρευστοποίησης

Οι Kuribayashi και Tatsuoka (1975), ήταν οι πρώτοι οι οποίοι δηµοσίευσαν εµπειρική
σχέση συσχετίζοντας τη µέγιστη απόσταση στην οποία είναι πιθανόν να προκληθεί
ρευστοποίηση από ένα σεισµό, µε το µέγεθος της δόνησης. Συγκεντρώνοντας
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δεδοµένα από 32 ιστορικούς σεισµούς οι οποίοι σηµειώθηκαν στην Ιαπωνία,
κατέληξαν στην παρακάτω εξίσωση:
log (Re) = 0.77 . (MJ) – 3.60

(1)

όπου Re είναι η µέγιστη αναµενόµενη επικεντρική απόσταση (km) για την εµφάνιση
φαινοµένων ρευστοποίησης και MJ το µέγεθος του σεισµού προσδιορισµένο
σύµφωνα µε την κλίµακα της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια ο Youd (1977), οι Davis και Berrill (1984) και οι Seed et al. (1984)
πρόσθεσαν νέα δεδοµένα από σεισµούς από όλο τον κόσµο µε αποτέλεσµα την
τροποποίηση της εξίσωση (1) σε :
log (Re) = 0.88 . (MJ) – 4.4

(2)

Βασικό µειονέκτηµα της παραπάνω εξίσωσης αποτελεί η εκτίµηση του µεγέθους του
σεισµού, ο προσδιορισµός του οποίου, όσον αφορά τους ιστορικούς σεισµούς της
Ιαπωνίας, έγινε µε βάση την κλίµακα JMA, ενώ τα προερχόµενα στοιχεία από τις
υπόλοιπες σεισµικές δονήσεις αναφέρονται σε επιφανειακά Ms ή τοπικά ML µεγέθη.
Την ίδια περίοδο οι Liu και Xie (1984) λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από σεισµούς
της Κίνας, πρότειναν την παρακάτω εξίσωση υπολογισµού της µέγιστης
αναµενόµενης επικεντρικής απόστασης ρευστοποίησης µε βάση το µέγεθος του
σεισµού:
R = 0.82 . 10 0.862(ML-5)

(3)

Όπου ΜL είναι το τυπικό µέγεθος Richter
Ο Ambraseys (1988) συγκεντρώνοντας 137 περιπτώσεις ιστορικής εµφάνισης
ρευστοποίησης από όλο τον κόσµο, 7 εκ των οποίων στην Ελλάδα, προχώρησε στη
δηµοσίευση µιας εµπειρικής σχέσης στην οποία όλα τα σεισµικά µεγέθη είχαν
µετατραπεί σε µεγέθη σεισµικής ροπής Μw ενώ υπήρχε και διάκριση ανάλογα µε το
εστιακό βάθος του σεισµού. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, στο διάγραµµα Mw – Re ο
διαχωρισµός

των

«εν

δυνάµει»

ρευστοποιήσιµων

περιοχών

από

τις

µη

ρευστοποιήσιµες σε σχέση µε την επικεντρική απόσταση και το µέγεθος σεισµικής
ροπής του αναµενόµενου επιφανειακού σεισµού πραγµατοποιείται µε βάση τη
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γραφική παράσταση της εξίσωσης :
Mw = -0,31 + 2.65 . 10-8 . Remax + 0.99 log (Remax)

Remax σε cm

(4)

Οι Papadopoulos και Lefkopoulos (1993) ανανέωσαν τη βάση δεδοµένων του
Ambraseys (1988) προσθέτοντας 33 νέες περιπτώσεις, 30 εκ των οποίων
αναφέρονταν σε ιστορικά περιστατικά στον ελληνικό χώρο, και πρότειναν µια νέα
τροποποιηµένη εξίσωση υπολογισµού της επικεντρικής απόστασης ρευστοποίησης
έναντι του µεγέθους σεισµικής ροπής:
Mw = -0.44 + 3 . 10-8 . Remax + 0.98 log(Remax)

Remax σε cm

(5)

Οι ίδιοι ερευνητές, προχώρησαν στη δηµοσίευση (Papadopoulos και Lefkopoulos,
1993) εµπειρικών σχέσεων οι οποίες αφορούν µόνο τον ελληνικό χώρο και οι οποίες
είναι:
Ms = 3.686 + 1.584 log(Remax) (Ms >5.9)

Remax σε km

(6)

Ms = 5.647 + 0.181 log(Remax) (5.8< Ms >5.9) Remax σε km

(7)

Ο Wakamatsu (1993) χρησιµοποιώντας 46 νέα δεδοµένα από ιστορικούς σεισµούς
στην Ιαπωνία, οι οποίοι συνέβησαν µετά το 1906, πρότεινε µια νέα εξίσωση
υπολογισµού της µέγιστης επικεντρικής απόστασης ρευστοποίησης για σεισµούς των
οποίων τα µεγέθη προσδιορίζονται µε βάση την κλίµακα JMA. Αυτή η εξίσωση
ισχύει για µεγέθη µεγαλύτερα από 5 (MJ>5) και είναι:
log Remax = 3.5log(1.4 MJ -6)

(8)

Πρόσφατα ο Galli (2000) και οι Aydan et al. (2000), αφού επανεκτίµησαν τα
σεισµικά χαρακτηριστικά δονήσεων οι οποίες σηµειώθηκαν µετά το 1900 στην Ιταλία
και στην Τουρκία αντίστοιχα, δηµοσίευσαν τις ακόλουθες εξισώσεις υπολογισµού:
Ms=1.5+3.1.log(Re)

Re σε km

(Galli, 2000)

R=36 Ms-200 (καµπύλη κύριας τάσης),

(Aydan et al., 2000)

R=36 Ms-160 (ανώτερο όριο),

(Aydan et al., 2000)
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(Aydan et al., 2000)

Στις παραπάνω εµπειρικές σχέσεις η επικεντρική απόσταστη Re αντιστοιχεί στην
απόσταση µεταξύ της θέσης εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης από το επίκεντρο
της δόνησης ενώ η απόσταση R, στις προτεινόµενες από τους Aydan et al. (2000)
σχέσεις, αντιστοιχεί στην υποκεντρική απόσταση. Για την προβολή των γραφικών
παραστάσεων όλων των παραπάνω εξισώσεων σε ένα ενιαίο διάγραµµα,
µετατράπηκαν τα διαφορετικά µεγέθη των σεισµών σε επιφανειακά µεγέθη Ms
(σχήµα 3.1).

Σχήµα 3.1 ∆ιάγραµµα επικεντρικής απόστασης σε σχέση µε το µέγεθος σεισµικής δόνησης
όπου προβάλλονται οι γραφικές παραστάσεις των προτεινόµενων εξισώσεων υπολογισµού
µέγιστης επικεντρικής απόστασης στην οποία παρατηρούνται φαινόµενα ρευστοποίησης

3.2.2

Συσχέτιση Μεγέθους σεισµού µε την απόσταση της θέσης
εµφάνισης ρευστοποίησης από το σεισµογόνο ρήγµα

Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις συντεταγµένες των επικέντρων µπορεί να µην
επηρεάζουν σηµαντικά τον υπολογισµό των επικεντρικών αποστάσεων των θέσεων
εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης σε µεγάλους σεισµούς, όµως για σεισµικές
Παπαθανασίου Γιώργος
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δονήσεις µικρού µεγέθους, όπου οι εµφανίσεις ρευστοποίησης παρατηρούνται σε
απόσταση λίγων χιλιοµέτρων ή µερικών εκατοντάδων µέτρων από το επίκεντρο,
υπάρχει πιθανότητα σηµαντικού σφάλµατος κατά τον υπολογισµό τους.
Ο Youd (1977) και οι Youd και Perkins (1978), πρότειναν τον προσδιορισµό της
απόστασης από το σεισµογόνο ρήγµα αντί της επικεντρικής απόστασης για την
αποφυγή πιθανών σφαλµάτων κατά τη µέτρησης της τελευταίας (σχήµα 3.0). Η
προτεινόµενη από τον Ambraseys (1988) εξίσωση συσχέτισης του µεγέθους σεισµού
Mw µε την απόσταση από το ρήγµα Rf είναι (σχήµα 3.2):
Mw = 0.18 + 9.2 . 10-8 . Rfmax + 0.9 log (Rfmax)

Rfmax σε cm

(11)

Σχήµα 3.2 ∆ιάγραµµα απόστασης θέσης εµφάνισης ρευστοποίησης από το ρήγµα σε σχέση µε
το επιφανειακό Μέγεθος σεισµικής δόνησης. Στο σχήµα προβάλλονται οι γραφικές
παραστάσεις των προτεινόµενων εξισώσεων υπολογισµού της µέγιστης απόστασης από το
σεισµογόνο ρήγµα στην οποία παρατηρούνται φαινόµενα ρευστοποίησης

ενώ η τροποποιηµένη από τους Papadopoulos και Lefkopoulos (1993) είναι:
Mw = -2.5 . 10-3 + 9.25 .10-8 . Rfmax + 0.9 log (Rfmax) Rfmax σε cm
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Ερωτήµατα αναφορικά µε την αξιοπιστία της παραπάνω
µεθόδου

Η διαδικασία συλλογής των περιγραφών και ο διαφορετικός τρόπος υπολογισµού του
µεγέθους ενός σεισµού από τους διάφορους επιστήµονες δηµιουργούν αµφιβολίες για
την ακρίβεια του συγκεκριµένου τρόπου αποτίµησης του κινδύνου ρευστοποίησης
µιας τοποθεσίας.
Είναι προφανές, ότι στις περιοχές όπου το ανθρώπινο στοιχείο εµφανίζεται να έχει
συνεχή παρουσία και στις οποίες υπάρχει πληθώρα γραπτών κειµένων και αναφορών
για σεισµικά συµβάντα, υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης των ιστορικών
περιστατικών ρευστοποίησης σε µια τοποθεσία ως προς την εξαγωγή σχετικά
αξιόπιστων συµπερασµάτων αναφορικά µε την επιδεκτικότητα προς ρευστοποίηση
της περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου,
όπου η συνεχής παρουσία ανθρώπινου πολιτισµού συνετέλεσε στο να βρίσκει κανείς
περιγραφές για σεισµικά δευτερογενή φαινόµενα από τον 5ο αιώνα π.Χ.
Αντίθετα, περιοχές στις οποίες το χρονικό διάστηµα το οποίο καλύπτουν παρόµοιου
τύπου περιγραφές είναι µικρότερο, εµφανίζουν µικρότερη αξιοπιστία ως προς το
χαρακτηρισµό τους ως επιδεκτικές ή µη προς ρευστοποίηση. Παρόλα αυτά, η έλλειψη
ιστορικών ενδείξεων ρευστοποίησης δε θα πρέπει να αποτελεί απόδειξη της χαµηλής
πιθανότητας εµφάνισης ρευστοποίησης σε αυτές. Χαρακτηριστική περίπτωση η
οποία εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία αποτελούν οι Η.Π.Α.
Επίσης, τα δεδοµένα τα οποία χρησιµοποιούνται στη ανάπτυξη των παραπάνω
εµπειρικών σχέσεων έχουν προκύψει αποκλειστικά και µόνο από τη µακροσκοπική
παρατήρηση επιφανειακών εκδηλώσεων φαινοµένων ρευστοποίησης, όπως κώνοι
άµµου, εδαφικές διαρρήξεις µε ανάδυση λεπτόκοκκου υλικού και φαινόµενα
πλευρικής µετατόπισης. Όµως, όπως θα αναφερθεί στο επόµενο κεφάλαιο, ένας
εδαφικός σχηµατισµός µπορεί να ρευστοποιηθεί σε ένα συγκεκριµένο βάθος χωρίς να
εκδηλωθούν στην επιφάνεια κάποιο από τα παραπάνω φαινόµενα ρευστοποίησης.
Έτσι, σε θέσεις οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως µη ρευστοποιήσιµες και προβάλλονται
στα δεξιά της καµπύλης στα προηγούµενα σχήµατα, στην πραγµατικότητα υπάρχει
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πιθανότητα να έχουν ρευστοποιηθεί υποκείµενοι εδαφικοί σχηµατισµοί σε αυτές

3.4

Μέθοδος εκτίµησης του κινδύνου ρευστοποίησης βασιζόµενη
στην προσέγγιση των κυκλικών τάσεων (Cyclic stress approach)

Μετά τους καταστροφικούς σεισµούς του 1964 (Alaska, USA και Niigata, Ιαπωνία)
υπήρξε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τη γνώση σχετικά µε τα φαινόµενα
ρευστοποίησης και το µηχανισµό πρόκλησης αυτών. Η έρευνα για την κατανόηση
αυτών των µηχανισµών επικεντρώθηκε στον υπολογισµό της σεισµικής φόρτισης η
οποία απαιτείται για τη δηµιουργία του φαινοµένου. Αυτή η σεισµική φόρτιση
εκφράστηκε ως κυκλικές διατµητικές τάσεις ενώ το δυναµικό ρευστοποίησης
εκτιµήθηκε µε βάση το πλάτος και τον αριθµό των κύκλων της σεισµικής δόνησης.
Η εκτίµηση του δυναµικού ρευστοποίησης ενός εδαφικού σχηµατισµού µε βάση την
προσέγγιση των κυκλικών τάσεων στηρίζεται στη σύγκριση των κυκλικών
διατµητικών τάσεων της σεισµικής φόρτισης µε την αντίσταση στη ρευστοποίηση του
εν λόγω σχηµατισµού, εκφρασµένη σε κυκλικές διατµητικές τάσεις (Kramer, 1996).
Σε θέσεις όπου η σεισµική φόρτιση υπερισχύει της αντίστασης, δηλαδή όταν ο λόγος
των δύο µεγεθών είναι µικρότερος της µονάδας, προκαλείται ρευστοποίηση.
Τα µεγέθη της σεισµική φόρτισης και της αντοχής ενός σχηµατισµού έναντι στη
ρευστοποίηση µπορούν να υπολογιστούν είτε µε τη βοήθεια εργαστηριακών δοκιµών
σε εδαφικά δείγµατα είτε µέσω εµπειρικών σχέσεων οι οποίες έχουν προκύψει από τη
συσχέτιση

παρατηρούµενων

εδαφικών

συµπεριφορών

µε

τις

αντίστοιχες

παραµέτρους επί τόπου δοκιµών (Seed et al., 2003)
Η χρήση εργαστηριακών δοκιµών περιπλέκεται λόγω των δυσκολιών οι οποίες
εµφανίζονται κατά τη διατήρηση και διαµόρφωση στο εργαστήριο δοκιµίων καθώς
προκαλούνται αλλοιώσεις στο δείγµα κατά την εξόρυξη αλλά και κατά την
επαναστερεοποίησή του. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολη και συνάµα ακριβή η
απόδοση στο εργαστήριο των συνθηκών οι οποίες επικρατούν κατά τη διάρκεια της
σεισµικής δόνησης (Seed et al., 2003), χωρίς αυτό να συνεπάγεται την αδυναµία
εκτέλεσης των δοκιµών. Αυτά τα προβλήµατα µπορούν να µειωθούν εν µέρει εφόσον
κατά τη διάτρηση χρησιµοποιηθούν ειδικές τεχνικές π.χ. παγοποίησης “frozen”, οι

Παπαθανασίου Γιώργος

31

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 3

οποίες αυξάνουν όµως σηµαντικά το κόστος.
Η χρησιµοποίηση εµπειρικών σχέσεων βασίζεται στο συνδυασµό των παρατηρήσεων
εδαφικών αστοχιών µε τα αποτελέσµατα επί τόπου δοκιµών (Seed et al., 2003). Οι
Youd και Idriss (2001) παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσµατα ηµερίδας
(NCEER), η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1998, µε στόχο τη συγκέντρωση και
παρουσίαση εκείνων των εµπειρικών σχέσεων οι οποίες αντιπροσωπεύουν την
κρατούσα επιστηµονική άποψη (state of the art) για το συγκεκριµένο θέµα. Σύµφωνα
λοιπόν µε τον Youd και Idriss (2001), υπάρχουν τέσσερις µεθοδολογίες για
αντίστοιχες επί τόπου δοκιµές, οι οποίες πλέον παρουσιάζουν αξιόπιστα
αποτελέσµατα αναφορικά µε την εκτίµηση του δυναµικού ρευστοποίησης ενός
εδάφους: µέθοδος SPT, CPT, Vs, BPT. Στη συνέχεια ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη
µέθοδο µε βάση τη δοκιµή SPT, η οποία αποτελεί και την παλιότερη και ευρύτερα
χρησιµοποιούµενη µέθοδο.

Εκτίµηση δυναµικού ρευστοποίησης µε βάση επιτόπου δοκιµές
Οι Seed και Idriss (1971) χρησιµοποίησαν τα αποτελέσµατα επί τόπου δοκιµών SPT
σε θέσεις εµφάνισης ρευστοποίησης µε στόχο τη δηµιουργία εµπειρικής σχέσης
εκτίµησης του δυναµικού ρευστοποίησης ενός εδαφικού σχηµατισµού σε βάθος z
κάτω από την επιφάνεια, η οποία θα βασίζεται στη σύγκριση της σεισµικής φόρτισης
µε τις τιµές των παραµέτρων της δοκιµής SPT. Αυτή η µέθοδος είναι γνωστή ως
απλοποιηµένη µέθοδος (simplified procedure) και παραµένει έως σήµερα σε ισχύ
µετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτήν από διάφορους επιστήµονες
(Seed et al., 1985, Youd και Idriss, 1997, Youd et al., 2001, Seed et al., 2003; Idriss
και Boulanger, 2006). Αυτές οι αναθεωρήσεις βασίστηκαν είτε σε νέα δεδοµένα τα
οποία προέκυψαν κατά την εκτέλεση επί τόπου δοκιµών σε θέσεις πρόκλησης
ρευστοποίησης από νέες σεισµικές δονήσεις είτε λόγω επανεκτίµησης των παλιών
δεδοµένων.
Για την εκτίµηση του δυναµικού ρευστοποίησης είναι απαραίτητος ο υπολογισµός
του συντελεστή ασφαλείας F, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του λόγου της κυκλικής
αντοχής CRR (cyclic residual ratio) προς το λόγο των αναπτυσσόµενων κυκλικών
τάσεων CSR (cyclic stress ratio), F = CRR / CSR, δηλαδή ο λόγος της αντίστασης σε
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ρευστοποίηση του εδαφικού σχηµατισµού (capacity) προς τον κίνδυνο της
αναµενόµενη σεισµικής εδαφικής ταλάντωσης (seismic demand). Για τιµές του F>1
το έδαφος χαρακτηρίζεται ως µη ρευστοποιήσιµο ενώ για F<1 ως ρευστοποιήσιµο.

Προσδιορισµός δυναµικού σεισµικής εδαφικής ταλάντωσης (seismic
demand)
Το δυναµικό της σεισµικής εδαφικής κίνησης χαρακτηρίζεται από το πλάτος και τη
διάρκεια της (seismic demand). Ο προσδιορισµός του πλάτους µπορεί να επιτευχθεί
είτε µε λεπτοµερέστατες αναλύσεις της εδαφικής κίνησης είτε µε της χρήση
απλοποιηµένων προσεγγίσεων εκτίµησης του λόγου των αναπτυσσόµενων κυκλικών
τάσεων (CSR).
Σύµφωνα µε τους Seed και Idriss (1971), ο λόγος των αναπτυσσόµενων κυκλικών
τάσεων (CSR) σεισµικής δόνησης µεγέθους Μ 7.5, ενός εδαφικού σχηµατισµού σε
βάθος z,

µπορεί να προσδιοριστεί µε τη βοήθεια της παρακάτω εξίσωσης, για

επίπεδες ή µε µικρή κλίση περιοχές:
CSR7,5 = 0.65 (amax/g) (σνο/σ’νο) rd

(13)

Σχήµα 3.3 Απεικόνιση του τρόπου εκτίµησης της διατµητικής τάσης τmax και
του συντελεστή αναγωγής τάσης ( από Idriss και Boulanger, 2006)

όπου amax = η µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), g = η επιτάχυνση της βαρύτητας,
σνο = ολική κατακόρυφη τάση, σ’νο = ενεργή τάση, rd = συντελεστής µείωσης της
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τάσης µε το βάθος z. Ο συντελεστής 0,65 χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της
µέγιστης τιµής του CSR κατά τη διάρκεια της φόρτισης στην αντιπροσωπευτική τιµή
του CSR για όλη τη διάρκεια της σεισµικής φόρτισης.

Συντελεστής αναγωγής τάσης rd (stress reduction factor)
Ο παράγοντας

rd εκφράζει την ευκαµψία του εδαφικού προφίλ και ο τρόπος

υπολογισµού του αρχικά προτάθηκε από τους Seed και Idriss (1971) µε βάση
σεισµικές εδαφικές κινήσεις και τοµές γεωτρήσεων αποτελούµενες από λεπτόκοκκη
άµµο στα πρώτα 15 µέτρα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ηµερίδας του NCEER1998 (Youd et al. 2001), η τιµή του µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τους
δηµοσιευµένους τύπους από τους Liao και Whitman (1986):
rd = 1.0 – 0.00765z

για z < 9.15m

(14)

rd = 1.174 – 0.0267z

για 9.15 m < z < 23m

(15)

όπου z = βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σε µέτρα. Στο σχήµα που
ακολουθεί απεικονίζονται οι κύριες τιµές του rd σε σχέση µε το βάθος, όπως
δηµοσιεύτηκαν από τους Youd και Idriss (2001) και υπολογίζονται από τις παραπάνω
εξισώσεις καθώς επίσης και οι προτεινόµενες τιµές µε τις αντίστοιχες διακυµάνσεις
τους, έτσι όπως αναπτύχθηκαν από τους Seed και Idriss (1971).

Σχήµα 3.4 Μεταβολή του rd σε σχέση µε το βάθος (από Youd και Idriss, 2001)
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Για τον άµεσο υπολογισµό του rd οι Youd και Idriss (2001) προτείνουν την παρακάτω
εξίσωση :
rd = (1.00 – 0.4113z0.5 + 0.04052z + 0.001753z1.5) / (1.00 – 0.4177z0.5 + 0.05792z –
0.006205z1.5 + 0.00121z2)

(16)

Οι Seed et al. (2003) προτείνουν µια νέα σχέση υπολογισµού του rd, η οποία
εξαρτάται από το βάθος (d) στο οποίο βρίσκεται ο εδαφικός σχηµατισµός, το µέγεθος
του σεισµού (Mw), την ένταση της δόνησης εκφρασµένη ως µέγιστη εδαφική
επιτάχυνση (amax) και τη δυστµησία του εδάφους (µέση τιµή της ταχύτητας των
διατµητικών κυµάτων στα πρώτα 12 µέτρα, Vs,40ft). Αυτή η σχέση διακρίνεται για
βάθη d<65ft (≈22m) και για βάθη µεγαλύτερα από 65 πόδια ενώ στο σχήµα 3.5
εµφανίζονται οι αντιπροσωπευτικές καµπύλες της κύριας τιµής και της "1 τυπικής
απόκλισης του rd σε συνάρτηση µε το βάθος.

rd = {1+[-23,013-2,949 amax +0,999 Mw + 0.016 Vs,40ft] / [16.258 +0.201 e0.104(-d+0.0785
Vs,40ft+24.888)

]} / {1 +[-23,013-2,949 amax +0,999 Mw + 0.016 Vs,40ft] / [16.258 +0.201

e0.104(+0.0785 Vs,40ft+24.888)]} " σ ε rd

για d < 65ft

(17)

rd = {1+[-23,013-2,949 amax +0,999 Mw + 0.016 Vs,40ft] / [16.258 +0.201 e0.104(65+0.0785 Vs,40ft+24.888)

]} / {1 +[-23,013-2,949 amax +0,999 Mw + 0.016 Vs,40ft] / [16.258

+0.201 e

0.104(+0.0785 Vs,40ft+24.888)

]} " σ ε rd

για d > 65ft

όπου σεrd =d0.850 * 0.0072 για d<40ft≈13m και σεrd = 40 0.850 * 0.0072 για d>40ft
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Σχήµα 3.5 Απεικόνιση της µεταβολής της τιµής του rd σε σχέση µε το βάθος όπως αυτή
υπολογίστηκε από 2,153 αναλύσεις εδαφικής απόκρισης από τους Cetin και Seed (2000)

Οι Idriss και Boulanger (2006) αναφέρουν ότι για τις περισσότερες περιπτώσεις ο
παράγοντας rd µπορεί να εκφραστεί σε συνάρτηση µε το βάθος z και του µεγέθους M
της σεισµικής δόνησης και προτείνουν την παρακάτω σχέση για τον υπολογισµό του:
Ln (rd) = a (z) + B(z) M
Όπου a (z) = -1.012 – 1.126 sin[(z / 11.73)+5.133] και

(20)

B (z) = 0.106+0.118 sin[(z / 11.28) + 5.142]

(21)

το z είναι το βάθος σε µέτρα και Μ το µέγεθος της σεισµικής ροπής. Η παραπάνω
εξίσωση θεωρείται κατάλληλη για βάθη z έως 34 µέτρα. Για µεγαλύτερα βάθη
(z>34m) προτείνεται η παρακάτω σχέση:
Παπαθανασίου Γιώργος
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rd = 0,12 exp (0,22Μ)

(22)

Σύµφωνα µε τους Idriss και Boulanger (2006), για βάθος µεγαλύτερο των 20 µέτρων
αυξάνει η αβεβαιότητα για τις υπολογισµένες, µε τις παραπάνω εξισώσεις, τιµές του
rd. Έτσι λοιπόν, προτείνεται η χρησιµοποίηση της υπολογισµένης τιµής του
παράγοντα

rd από αναλύσεις εδαφικής απόκρισης.

Βέβαια, η

πρόκληση

ρευστοποίησης σε εδαφικούς σχηµατισµούς σε τόσο µεγάλα βάθη αποτελεί εξαίρεση

Σχήµα 3.6 Μεταβολή τιµών του rd σε σχέση µε το µέγεθος της σεισµικής δόνησης και το βάθος
z εδαφικού σχηµατισµού (από Idriss και Boulanger, 2006)

σύµφωνα µε τα έως τώρα παγκόσµια δεδοµένα. Στο παραπάνω σχήµα (3.6)
απεικονίζονται οι καµπύλες µεταβολής της τιµές του rd µε το βάθος για σεισµικές
δονήσεις µεγέθους Μ = 51/2, 61/2, 71/2 και 8. Στο ίδιο σχήµα απεικονίζεται επίσης, η
προτεινόµενη από τους Seed και Idriss (1971) κύρια καµπύλη του παράγοντα rd.

Συντελεστής αναγωγής µεγέθους MSF (magnitude scaling factor)
Η διάρκεια της σεισµικής δόνησης συσχετίζεται µε το µέγεθος Μ µε τη βοήθεια του
συντελεστή MSF (magnitude scaling factor). Εξαιτίας του µικρού αριθµού
δεδοµένων, οι Seed και Idriss (1982) δεν κατάφεραν να κατασκευάσουν καµπύλες
Παπαθανασίου Γιώργος
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ορίων µεταξύ ρευστοποιηµένων και µη ρευστοποιηµένων περιοχών για σεισµικές
δονήσεις µεγέθους διαφόρου του 7.5. Συνεπώς, ανέπτυξαν αντιπροσωπευτικές, για
διαφορετικά µεγέθη Μ σεισµών, τιµές του MSF µε τη βοήθεια των µέσων όρων
κυκλικών φορτίσεων προκαλούµενων από σεισµούς και εργαστηριακές δοκιµές. Στο
επόµενο σχήµα εµφανίζεται η αντιπροσωπευτική καµπύλη του αριθµού των κυκλικών
φορτίσεων που απαιτούνται για την πρόκληση ρευστοποίησης για συγκεκριµένο CSR
(Seed και Idriss, 1982) µαζί µε το µέσο όρο των κυκλικών φορτίσεων για διάφορες
σεισµικές δονήσεις. Οι πρώτες τιµές του MSF προέκυψαν από αυτό το σχήµα, από τη
διαίρεση των τιµών CSR της αντιπροσωπευτικής καµπύλης για τον αριθµό των
κυκλικών φορτίσεων σεισµικής δόνησης συγκεκριµένου µεγέθους µε την τιµή του

Σχήµα 3.7 Μεταβολή του CRR σε σχέση µε τον αριθµό των απαιτούµενων για την
πρόκληση ρευστοποίησης κυκλικών φορτίσεων (από Youd και Idriss, 2001)

CSR για 15 κυκλικές φορτίσεις (οι οποίες αντιστοιχούν σε σεισµό µεγέθους 7.5).
Έτσι, κατά την εκτίµηση του δυναµικού ρευστοποίησης θα πρέπει η τιµή του CSR
του µεγέθους Μ της αναµενόµενης σεισµικής δόνησης να ανάγεται µε τη βοήθεια του
MSF στην τιµή CSR7.5.
Αρκετοί ερευνητές (Seed και Idriss, 1982; Ambraseys, 1988; Arango, 1996; Andrus
και Stokoe, 1997; Youd και Noble, 1997) πρότειναν σχέσεις υπολογισµού του
συντελεστή MSF, των οποίων οι γραφικές παραστάσεις απεικονίζονται στο σχήµα.
Οι προτεινόµενες από την επιτροπή NCEER-1998 για χρήση σχέσεις, µεταξύ αυτών
Παπαθανασίου Γιώργος
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των οποίων οι γραφικές παραστάσεις προβάλλονται στο σχήµα, είναι οι
προτεινόµενες από τον Idriss (1995) και τους Andrus και Stokoe (1997):
MSF = 102,24 / Μ 2,56 = (MW / 7.5) -2.56, Idriss (1995)

(23)

MSF = (M / 7.5) -3.3, Andrus και Stokoe (1997)

(24)

Αναλυτικότερα, οι αρχικά προτεινόµενες τιµές του MSF θεωρούνται συντηρητικές
ενώ για σεισµικές δονήσεις µεγέθους Μ µικρότερου του 7,5 θα πρέπει να λαµβάνεται
ως κατώτερο όριο της επιτρεπόµενης διακύµανσης του MSF, γραµµοσκιασµένη
περιοχή του σχήµατος, η γραφική παράσταση της προτεινόµενης από τον Idriss
(1995) εξίσωσης. Η ανώτερη τιµή για Μ>7,5 µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τις
προτεινόµενες από τους Andrus και Stokoe (1997), Ambraseys (1988), και Arango
(1996) εξισώσεις. Για σεισµικές δονήσεις µεγέθους Μ µεγαλύτερου του 8, προτάθηκε
από την επιτροπή NCEER-1998 η χρησιµοποίηση της εξίσωσης του Idriss (1995)
καθώς τα ελάχιστα δεδοµένα δεν επέτρεπαν τη δηµιουργία µιας πιο αξιόπιστης
εµπειρικής σχέσης (Youd και Idriss, 2001).

Σχήµα 3.8 Προτεινόµενες γραφικές παραστάσεις µεταβολής της τιµής του MSF σε
σχέση µε το µέγεθος της σεισµικής δόνησης (από Youd και Idriss, 2001)

Στη συνέχεια, οι Idriss και Boulanger (2006) αναδηµοσιεύουν τις προτεινόµενες από
τον Idriss (1999) τιµές του συντελεστή MSF, οι οποίες προκύπτουν µε τη βοήθεια της
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εξίσωσης:
MSF = 6.9 exp (-M/4) – 0.058

για MSF <1,8

(25)

Στο σχήµα που ακολουθεί προβάλλονται οι γραφικές παραστάσεις των εξισώσεων
υπολογισµού του συντελεστή MSF (Idriss, 1999) µαζί µε τις νέες, προτεινόµενες από
τον Idriss (1999), τιµές. Όπως είναι εµφανές, αυτές οι τιµές του MSF (Idriss, 1999)
είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες προτεινόµενες από τους Seed και Idriss (1982)
και τους Seed et al. (2003) ενώ είναι µικρότερες για σεισµικές δονήσεις µέγεθος Μ<7
από τις αντίστοιχες δηµοσιευµένες από τους Ambraseys (1988) και Arango (1996)

Σχήµα 3.9 Προτεινόµενες γραφικές παραστάσεις µεταβολής της τιµής του MSF σε σχέση µε
το µέγεθος της σεισµικής δόνησης (από Idriss και Boulanger, 2006)

Στο συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιµές του MSF σε σχέση µε
το µέγεθος της σεισµικής δόνησης έτσι όπως έχουν προταθεί από τις µέχρι τώρα
δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες.
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Πίνακας 3.1. Πίνακας τιµών του MSF σε σχέση µε το µέγεθος της σεισµικής δόνησης

Μέγεθος

Seed και Idriss

Ambraseys

Idriss

Andrus και Stokoe

Idriss

5.5

1.43

2.86

2.20

2.8

1.69

6

1.32

2.2

1.76

2.1

6.5

1.19

1.69

1.44

1.6

7

1.08

1.3

1.19

1.25

7.5

1

1

1

1

8

0.94

0.67

0.84

0.8

8.5

0.89

0.44

0.72

0.65

1.3

1

0.77

Συνεπώς, εφόσον υπολογιστεί ο συντελεστής MSF, τότε είναι δυνατή η τελική
εκτίµηση του δυναµικού της σεισµικής εδαφικής κίνησης (seismic demand), για
σεισµική δόνηση µεγέθους Μ 7.5, µε τη βοήθεια του παρακάτω τύπου:
CSR7,5 = 0.65 (amax/g) (σνο/σ’νο) rd (1 / MSF )

(26)

Προσδιορισµός της αντίστασης σε ρευστοποίηση του εδαφικού σχηµατισµού
(capacity)
Έχοντας υπολογίσει την ένταση της σεισµικής εδαφικής φόρτισης για σεισµική
δόνηση µεγέθους Μ 7.5 ως λόγο των αναπτυσσόµενων κυκλικών τάσεων, CSR7.5 ,
αποµένει ο υπολογισµός της αντίστασης σε ρευστοποίηση των εδαφικών
σχηµατισµών CRR στη συγκεκριµένη θέση για να είναι εφικτός ο χαρακτηρισµός
ενός εδαφικού σχηµατισµού ως ρευστοποιήσιµου ή µη ρευστοποιήσιµου µε τη
βοήθεια του συντελεστή ασφάλειας F=CRR/CSR. Στη συνέχεια αναλύεται αυτή η
διαδικασία προσδιορισµού του CRR για την δοκιµή SPT.

∆οκιµή Πρότυπης ∆ιείσδυσης (Standard Penetration Test – SPT)
Η δοκιµή πρότυπης διείσδυσης SPT είναι η περισσότερο χρησιµοποιούµενη επί
τόπου δοκιµή για τον προσδιορισµό της αντοχής σε ρευστοποίηση ενός εδάφους.
Κατά την εκτέλεση της δοκιµής καταγράφεται ο αριθµός των κρούσεων που
Παπαθανασίου Γιώργος
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απαιτούνται για την ανά 15 cm διείσδυση του δειγµατολήπτη στο έδαφος, µέχρι
αυτός να εισχωρήσει συνολικά 45 εκατοστά. Ως αριθµός Ν, ονοµάζεται ο αριθµός
των κρούσεων που απαιτήθηκαν για τη διείσδυση του κώνου στα τελευταία 30 cm
στο έδαφος και εκφράζει την αντίσταση του εδάφους στη διείσδυση του
δειγµατολήπτη (Κούκης και Σαµπατάκης, 2002). Ο αριθµός των κρούσεων που
χρειάστηκαν για τη διείσδυση των πρώτων 15 εκατοστών δε λαµβάνεται υπόψη διότι
το έδαφος σε αυτήν τη θέση µπορεί να έχει διαταραχθεί κατά την εκτέλεση της
δοκιµής. Το πλεονέκτηµα της δοκιµής SPΤ είναι ότι ταυτόχρονα µε τη διείσδυση
πραγµατοποιείται δειγµατοληψία από το συγκεκριµένο σηµείο, µε αποτέλεσµα να
είναι δυνατός ο προσδιορισµός των φυσικο-µηχανικών ιδιοτήτων του σχηµατισµού.
Η δοκιµή θα πρέπει να εκτελείται όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές ASTM – 1586
και από τις αντίστοιχες ελληνικές Ε106/86 ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Η αντίσταση σε ρευστοποίηση ενός εδάφους µε ποσοστό λεπτόκοκκων FC<5%,
CRR, για σεισµική δόνηση µεγέθους Μ 7.5 , δίνεται σε σχέση µε τον αριθµό Ν µε τη
βοήθεια της εξίσωσης (Youd, 1998):
CRR 7.5 = (a + cx + ex2 + gx3) / (1+ bx + dx2 + fx3 + hx4)

(27)

Όπου a=0.048, b=-0.1248, c=-0.004721, d=0.009578, e=0.0006136, f=-0.0003285,
g=-1.674E-05, h=3.714E-06 και x = (N1)60cs, η διορθωµένη τιµή του Ν.
Η παραπάνω σχέση ισχύει για τιµές του συντελεστή διόρθωσης, (N1)60cs, µικρότερες
του 30, αφού για µεγαλύτερες τιµές του Ν το έδαφος είναι πολύ σκληρό για να
ρευστοποιηθεί και χαρακτηρίζεται ως µη ρευστοποιήσιµο. Κατά την ηµερίδα του
NCEER το 1998, τα αποτελέσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν από τους Youd και
Idriss (2001), προτάθηκε µια διαφορετική σχέση για τον υπολογισµό του CRR:
CRR 7.5 = 1/(34-(N1)60cs) + (N1)60cs /135 + 50 / [10 (N1)60cs + 45]2 -1/200
Η τιµή του CRR

7.5

(28)

µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε του Boulanger και Idriss

(2004) µε τη βοήθεια του τύπου:
CRR 7.5=exp[(N1)60cs/14.1]+[(N1)60cs/126]2-[(N1)60cs/23.6]3+[(N1)60cs/25.4]4-2.8} (29)

Παπαθανασίου Γιώργος

42

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 3

Υπολογισµός (N1)60cs
Για να γίνει αναγωγή του αριθµού κρούσεων Ν στο διορθωµένο αριθµό (N1)60cs θα
πρέπει να πραγµατοποιηθούν αρκετές διορθώσεις οι οποίες έχουν σα στόχο την
κανονικοποίηση του Ν, καθώς λόγω της ποικιλίας στον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό
για την εκτέλεση της δοκιµής SPT, δεν συνίσταται η απευθείας χρησιµοποίηση του Ν
στις

παραπάνω

εξισώσεις

υπολογισµού

του

CRR7.5.

Αυτή

η

αναγωγή

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια διορθωτικών συντελεστών οι οποίοι πιστοποιούν την
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Ο συντελεστής (N1)60cs υπολογίζεται µε βάση τους
παρακάτω τύπους:
(N1)60 = Ν CN CE CB CR CS

(30)

και (N1)60cs = α + β (N1)60

(31)

όπου Ν = ο αριθµός κρούσεων κατά την εκτέλεση της δοκιµής, CN = διορθωτικός
συντελεστής για να ληφθεί υπόψη η επιρροή της πίεσης σ’νο του υπερκείµενου
εδάφους (Liao και Whitman, 1986), CE = συντελεστής του λόγου ενέργειας (ER), CB
= συντελεστής αναφερόµενος στη διάµετρο της γεώτρησης, CR = διορθωτικός
συντελεστής του µήκους των στελεχών κάτω από τον άκµονα, CS = διόρθωση για
δείγµατα µε ή χωρίς φραγµούς.
Ο διορθωτικός συντελεστής CN χρησιµοποιείται για την κανονικοποίηση τις τιµής
του Ν για ενεργή τάση υπερκειµένων εδαφών σ’νο ίση µε 100 KPa (1 atm). Αυτή η
αναγωγή είναι απαραίτητη καθώς η τιµή του Ν κατά τη δοκιµή SPT αυξάνει καθώς
αυξάνει και η ενεργός πίεση των υπερκείµενων στρωµάτων. Η προτεινόµενη από την
επιτροπή NCEER εξίσωση υπολογισµού του CN είναι αυτή η οποία δηµοσιεύτηκε
από τους Liao και Whitman (1986):
CN = (Pa / σ’νο)0.5

(32)

ενώ στα ίδια αποτελέσµατα καταλήγει και η δηµοσιευµένη από τους Kayen et al.
(1992) εξίσωση:
CN = 2,2 / (1,2 + σ’νο/ Pa)
Ως

ανώτερη

τιµή

του
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αποδεκτή η τιµή 1.7. Το 2004, οι Boulanger και Idriss δηµοσίευσαν έναν νέο τύπο
υπολογισµού του CN:
CN = (Pa / σ’νο)α < 1,7

(34)

Όπου α = 0,784 – 0,0768 [(N1)60] ½ για (N1)60 < 46

Σχήµα 3.10 ∆ιάγραµµα προτεινόµενων γραφικών παραστάσεων υπολογισµού του CN (από
Youd και Idriss, 2001)

Ακόµη ένας σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η
ενέργεια η οποία µεταφέρεται κατά την πτώση της σφύρας στο δειγµατολήπτη της
δοκιµής SPT. Ο λόγος ενέργειας ER, ορίζεται ως ο λόγος της ενέργειας που
αποδίδεται στο στέλεχος κάτω από τον άκµονα, προς την ενέργεια που προκύπτει από
µια θεωρητικά ελεύθερη πτώση του πρότυπου βάρους, στον άκµονα (Κούκης και
Σαµπατάκης, 2002). Η τιµή του αποδεχόµενου λόγου ενέργειας (ER) είναι 60% και
εξαρτάται από τον τύπο της σφύρας και από τη µέθοδο απελευθέρωσής της. Οι
διορθωτικοί συντελεστές CE = ER/60% για τη µετατροπή των αποτελεσµάτων της
δοκιµής SPT για λόγο ενέργειας 60% εµφανίζονται στον πίνακα 2. Πλέον
συνηθίζεται να πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του λόγου ενέργειας για κάθε τιµή
του Ν κατά την εκτέλεση της δοκιµής SPT και όχι εκ των υστέρων µε τη βοήθεια του
πίνακα. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να
πραγµατοποιείται η δοκιµή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ASTM – 1586 για να
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λαµβάνονται αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Ο διορθωτικός συντελεστής CR, αντιστοιχεί στη διόρθωση του µήκους των στελεχών
κάτω από τον άκµονα. Αρχικά ο Skempton (1986) και στη συνέχεια οι Robertson και
Wride (1998) πρότειναν τιµές του CR για βάθη µεγαλύτερα των 10 µέτρων. Για βάθη
µικρότερα των 3 µέτρων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι δηµοσιευµένες τιµές
από τον Seed et al. (1985), CR = 0.75. Στον πίνακα εµφανίζονται οι προτεινόµενες,
από την επιτροπή NCEER-1998, τιµές για το συντελεστή CR καθώς επίσης και για
τους διορθωτικούς συντελεστές CB και CS.
Πίνακας 3.2. Τιµές διορθωτικών συντελεστών για την δοκιµή SPT

Παράγοντας

Εξοπλισµός

Συντελεστής

∆ιορθωτικές τιµές

Πίεση υπερκείµενων

CΝ

CN = (Pa / σ’νο)0.5

Πίεση υπερκείµενων

CΝ

CΝ< 1.7

Λόγος ενέργειας

Donut hammer

CE

0.5 – 1.0

Λόγος ενέργειας

Safety hammer

CE

0.7 – 1.2

Λόγος ενέργειας

Automatic – Trip

CE

0.8 – 1.4

∆ιάµετρος

65-115 mm

CB

1.0

∆ιάµετρος

150 mm

CB

1.05

∆ιάµετρος

200 mm

CB

1.15

Μήκος στελεχών

<3 m

CR

0.75

Μήκος στελεχών

3-4 m

CR

0.8

Μήκος στελεχών

4-6 m

CR

0.85

Μήκος στελεχών

6-10 m

CR

0.95

Μήκος στελεχών

10-30 m

CR

1

Μέθοδος

CS

1.0

Μέθοδος

CS

1.1-1.3
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Η τελευταία διόρθωση η οποία πραγµατοποιείται στην τιµή Ν της δοκιµής SPT,
αναφέρεται στο ποσοστό των λεπτόκοκκων υλικών στον εδαφικό σχηµατισµό.
Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η διόρθωση επιβάλλεται µόνο στην περίπτωση κατά την
οποία θέλουµε να προσδιορίσουµε τη συµπεριφορά του σχηµατισµού µε τη βοήθεια
του διαγράµµατος CSR - (N1)60cs και σε σχέση µε την καµπύλη καθαρής άµµου
“clean sand base curve”. Οι Seed et al. (1985), αφού συµπέραναν ότι η αύξηση του
ποσοστού των λεπτόκοκκων προκαλεί αύξηση του CRR, προχώρησαν στην
κατασκευή καµπυλών ποσοστά λεπτόκοκκων 5%, 15% και 35%. Αυτές οι καµπύλες
καθώς επίσης και η διαδικασία προβολής των εδαφικών σχηµατισµών αναλύονται
στην επόµενη ενότητα. Οι Youd και Idriss (2001) δηµοσίευσαν τις προτεινόµενες από
την επιτροπή NCEER-1998 εξισώσεις υπολογισµού του (N1)60cs µε τις οποίες µπορεί
να γίνει αναγωγή της τιµής του CRR εδαφικών σχηµατισµών µε διάφορα ποσοστά
λεπτόκοκκων στην τιµή του CRR για εδάφη µε ποσοστό λεπτόκοκκων µικρότερο του
5%. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε υπολογιστικά
προγράµµατα (EXCEL) είναι:
(N1)60cs = α + β (N1)60
όπου α=0 για FC<5% ,
α= exp [ 1.76 – (190 / FC2) για 5% < FC < 35%
α= 5 για FC> 35%
β = 1.0 για FC<5%
β = [0,99 + FC 1.5 / 1000 ] για 5% < FC < 35%
β = 1.2 για FC> 35%
Οι Seed et al. (2003) προτείνουν τον παρακάτω τύπο για τον υπολογισµό του (N1)60cs:
(N1)60cs = (N1)60 * C

(35)

όπου ο συντελεστής C είναι ίσος µε 1 για FC<5% ενώ λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του
για FC>35%. Η εξίσωση βάση της οποίας υπολογίζεται ο συντελεστής είναι:
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C = (1+0.004 FC) + 0.05 [ FC / (N1)60 ]

(36)

Όπου FC = είναι το ποσοστό των λεπτόκοκκων εκφρασµένο ως καθαρός αριθµός (πχ.
15% λεπτόκοκκα εκφράζεται ως 15 και (N1)60 είναι ο αριθµός των κρούσεων σε
µονάδες blows/ft.
Οι Boulanger και Idriss (2004) δηµοσίευσαν τον ακόλουθο τύπο βάση του οποίου
προτείνουν να γίνεται η διόρθωση στην τιµή (Ν1)60 για λεπτόκοκκα εδάφη:
(N1)60cs = (Ν1)60 + ∆ (Ν1)60

(37)

όπου ∆ (Ν1)60 = exp {1.63 + [9.7/(FC+0.1)] – [15.7/FC+0.1)2]} και FC είναι το
ποσοστό των λεπτόκοκκων στον εδαφικό σχηµατισµό. Στο σχήµα που ακολουθεί
απεικονίζεται η µεταβολή του ∆ (Ν1)60 µε το ποσοστό FC των λεπτόκοκκων.

Σχήµα 3.11 ∆ιάγραµµα µεταβολής της τιµής (Ν1)60 µε το ποσοστό των λεπτόκοκκων σε ένα
εδαφικό σχηµατισµό (από Idriss και Boulanger, 2006)

Συντελεστής διόρθωσης για την πίεση των υπερκείµενων στρωµάτων Κσ
(Correction for high overburden stress)
Από την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών κυκλικών φορτίσεων σε ισοτροπικά
στερεοποιηµένα αµµώδη δείγµατα διαπιστώθηκε ότι η αντίσταση σε ρευστοποίηση
Παπαθανασίου Γιώργος
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αυξάνει µε την αύξηση της πλευρικής ισότροπης τάσης. Αυτή η µεταβολή θα πρέπει
να υπολογίζεται κατά τον προσδιορισµό του CRR, για να είναι εφικτή η αναγωγή των
τιµών του για ενεργή τάση υπερκείµενων ίση µε 1 atm. Λαµβάνοντας υπόψη το λόγο
του CRR για διαφορετικές τιµές της πλευρικής ισότροπης τάσης προς το CRR για
πίεση ίση προς 100 kPa (1 atm), ο Seed (1983) ανέπτυξε την αρχική καµπύλη
διόρθωσης του συντελεστή Κσ ενώ στη συνέχεια διάφοροι επιστήµονες πρότειναν
τροποποιήσεις σε αυτήν για τον πιο ακριβή προσδιορισµό της τιµής του.
Η επιτροπή NCEER-1998 κατέληξε ότι ο πιο αξιόπιστος υπολογισµός του Κσ γίνεται
µε την βοήθεια της προτεινόµενη εξίσωσης των Hynes και Olsen (1999):
Κσ= (σ’νο / Pa) (f-1)

(38)

Όπου σ’νο είναι η ενεργή τάση, Pa η ατµοσφαιρική πίεση και f ένας δείκτης ο οποίος
εξαρτάται από την σχετική πυκνότητα, την ηλικία και τον λόγο υπερστερεοποίησης
του εδαφικού σχηµατισµού. Οι τιµές του f σύµφωνα µε την επιτροπή NCEER-1998,
οι οποίες δηµοσιεύονται από τους Youd και Idriss (2001), είναι f=0.6-0.7 για σχετική
πυκνότητα µεταξύ 60% και
80%

και

f=0.7-0.8

για

40%<Dr<60%.
Οι

Idriss

(2006)

και

Boulanger

διατύπωσαν

τις

παρακάτω εξισώσεις για τον
υπολογισµό του συντελεστή
Κσ, πάντα σε σχέση µε τη
σχετική πυκνότητα Dr του
εδαφικού σχηµατισµού:

Σχήµα 3.12 ∆ιάγραµµα προτεινόµενων τιµών του Κσ’
(από Seed et al., 2003)

Κσ = 1 – Cσ ln (σ’νο / Pa) < 1

(39)

Cσ = 1 / (18,9-17,3 Dr) < 0,3

(40)

και Dr = [ (N1)60 / 46 ]1/2

(41)
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ενώ ο συντελεστής Cσ µπορεί να προσδιοριστεί επίσης από τη µαθηµατική σχέση:
Cσ = 1 / (18.9 – 2.55 (N1)601/2 ) για τιµές (N1)60 <37

Σχήµα

(42)

3.13 ∆ιάγραµµα στο οποίο απεικονίζονται οι προτεινόµενες από τους Idriss και

Boulanger και Hynes και Olsen (1999) τιµές του Κσ’ (από Idriss και Boulanger, 2006)

Οι γραφικές παραστάσεις των παραπάνω εξισώσεων εµφανίζονται στο παραπάνω
σχήµα µαζί µε τις προηγούµενες προτεινόµενες των Hynes και Olsen (1999), όπως
αυτές προτάθηκαν από τους Youd και Idriss (2001).
Συνεπώς, αφού υπολογιστεί η τιµή του CRR είναι εφικτός πλέον ο χαρακτηρισµός
του σχηµατισµού ως ρευστοποιήσιµου ή µη ρευστοποιήσιµου µε βάση τον
συντελεστή ασφαλείας F=CRR/CSR7.5. Για τιµές του F>1 δεν υπάρχει κίνδυνος
ρευστοποίησης ενώ για F<1 τότε το έδαφος µπορεί θεωρητικά να ρευστοποιηθεί.
Επειδή από τις εξισώσεις που προαναφέρθηκαν υπολογίζεται η τιµή του CRR για
σεισµική δόνηση µεγέθους Μ 7.5 θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η χρησιµοποίηση
του παράγοντα MSF. Συνήθως όταν επιθυµούµε να υπολογίσουµε το συντελεστή
ασφάλειας τότε, αρχικά διαιρούµε την τιµή του CSRM, µε την τιµή του MSF που
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αντιστοιχεί σε σεισµό µεγέθους Μ, δηλαδή (CSR)7.5=(CSR)M / MSF. Έπειτα ο
συντελεστής ασφαλείας υπολογίζεται από τη σχέση F=(CRR)7.5/(CSR)7.5. Αντίθετα,
αν µας ενδιαφέρει να υπολογίσουµε το συντελεστή ασφαλείας F για συγκεκριµένη
σεισµική δόνηση µεγέθους Μ, τότε πολλαπλασιάζουµε τον υπολογισµένο CRR7.5 µε
το συντελεστή MSF, (CRR)M = (CRR)7.5 MSF και στη συνέχεια διαιρούµε τον
(CRR)M µε την υπολογισµένη τιµή του (CSR)M, F=(CRR)M/(CSR)M

3.5 Αιτιοκρατικές και πιθανολογικές µέθοδοι εκτίµησης δυναµικού
ρευστοποίησης
Η γραφική απεικόνιση της παραπάνω διαδικασίας υπολογισµού του δυναµικού
ρευστοποίησης, πραγµατοποιείται σε διάγραµµα λόγου κυκλικών τάσεων CSR7.5 –
διορθωµένη τιµή διείσδυσης του κώνου Ν1(60), για τις δοκιµές SPT, όπου η προβολή
των τιµών του CRR, διαγράφει µια καµπύλη η οποία αποτελεί το όριο µεταξύ των
περιοχών ρευστοποίησης και µη ρευστοποίησης, και στο οποίο προβάλλεται ο
συγκεκριµένος εδαφικός σχηµατισµός σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τιµές του. Η
προβολή του εδαφικού στρώµατος σε µία από τις δύο περιοχές χαρακτηρίζει τη
συµπεριφορά του.

Αιτιοκρατικές µέθοδοι εκτίµησης
Αρχικά, οι Seed et al. (1985) οριοθέτησαν αυτές τις δύο περιοχές ρευστοποίησης και
µη ρευστοποίησης µε βάση αποτελέσµατα εδαφικών σχηµατισµών µε ποσοστό
λεπτόκοκκων µικρότερο από 5% (FC<5%). Αυτή η καµπύλη είναι γνωστή στη διεθνή
βιβλιογραφία µε το χαρακτηρισµό «καµπύλη βάσης καθαρής άµµου» (“clean sand
base curve”). Στη συνέχεια αφού διαπίστωσαν ότι η τιµή του CRR αυξάνει καθώς
αυξάνει και το ποσοστό των λεπτόκοκκων, προσέγγισαν δύο νέες καµπύλες για
ποσοστό λεπτόκοκκων FC=15% και FC=35%, µε βάση όχι µόνο επί τόπου δοκιµές.
Μετά την επανεξέταση των δεδοµένων από την επιτροπή της NCEER,
πραγµατοποιήθηκε µια προσθήκη στην προτεινόµενη από τους Seed et al. (1985)
«καµπύλη βάσης καθαρής άµµου». Αυτή η προσθήκη, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα, εµφανίζεται ως διακεκοµµένη στο κατώτερο τµήµα της καµπύλης και τέµνει
τον κατακόρυφο άξονα του CSR στη τιµή 0,05.
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Σχήµα 3.14 Προτεινόµενο από τους Seed et al. (1985) και την επιτροπή NCEER-1998
διάγραµµα χαρακτηρισµού ενός εδάφους ως ρευστοποιήσιµου (από Youd και Idriss, 2001)

Στη συνέχεια οι Cetin et al. (2000), οι Seed et al. (2003) και οι Idriss και Boulanger
(2006) αφού ανέπτυξαν, όπως περιγράφεται στην προηγούµενη ενότητα, νέες
τροποποιηµένες εξισώσεις υπολογισµού των διορθωτικών συντελεστών, δηµοσίευσαν
ανάλογα διαγράµµατα χαρακτηρισµού εδαφικών σχηµατισµών ως ρευστοποιήσιµων
ή µη ρευστοποιήσιµων. Σε αυτά τα διαγράµµατα, τα οποία εµφανίζονται στη
συνέχεια, προβάλλονται τόσο οι προηγούµενες προτεινόµενες καµπύλες των Seed et
al. (1984) τις οποίες αποδέχτηκε η επιτροπή NCEER (1998) όσο και οι νέες καµπύλες
όπως αυτές προέκυψαν µε βάση τις τελευταίες αναθεωρήσεις.
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Σχήµα 3.15 Προτεινόµενο από τους Seed et al. (2003) διάγραµµα
χαρακτηρισµού ενός εδάφους ως ρευστοποιήσιµου (από Seed et al.,
2003)
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Σχήµα 3.16 Προτεινόµενο από τους Idriss και Boulanger (2006) διάγραµµα χαρακτηρισµού
ενός εδάφους ως ρευστοποιήσιµου (από Idriss και Boulanger, 2006)

Οι νέες καµπύλες στο διάγραµµα, σχ. 3.15, των Seed et al. (2003) προέκυψαν µε
βάση την εξίσωση [49] όταν το ποσοστό της πιθανότητας ρευστοποίησης είναι
PL=20%. Οι καµπύλες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το χαρακτηρισµό ενός
εδάφους, εφόσον πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις όπως
αναλύθηκαν προηγουµένως, εκτός από αυτήν η οποία αναφέρεται στο ποσοστό των
λεπτόκοκκων. Εφόσον γίνει αναγωγή του ποσοστού των λεπτόκοκκων του εδάφους
σύµφωνα µε την εξίσωση [35] στο ποσοστό καθαρής άµµου (FC<5) τότε θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη η τροποποιηµένη “clean sand base curve”.
Όσον αφορά το διάγραµµα, σχ. 3.16, των Idriss και Boulanger (2006), µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί η αναγωγή της τιµής (N1)60 στην
τιµή (N1)60cs µε τη βοήθεια της εξίσωσης [37]. Έπειτα ανάλογα µε τη θέση προβολής
του δείγµατος, αριστερά ή δεξιά της καµπύλης χαρακτηρίζεται ως ρευστοποιήσιµο ή
όχι αντίστοιχα.
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Πιθανολογικές µέθοδοι εκτίµησης
Οι µέθοδοι που περιγράφηκαν παραπάνω στηρίχθηκαν σε δεδοµένα προερχόµενα από
αποτελέσµατα επί τόπου δοκιµών σε θέσεις εκδήλωσης ή µη φαινοµένων
ρευστοποίησης. Σύµφωνα µε τις µεθόδους αυτές, ο χαρακτηρισµός ενός σχηµατισµού
ως ρευστοποιήσιµου ή µη εξαρτάται από την τιµή του συντελεστή ασφαλείας F
(Juang et al., 2002). Αν και αυτές οι µέθοδοι θεωρούνται αξιόπιστες δεν έχουν τη
δυνατότητα να αποδώσουν την τιµή της πιθανότητας ρευστοποίησης σε µια
τοποθεσία καθώς η ανάπτυξη τους δε βασίζεται σε τυπικές πιθανολογικές
προσεγγίσεις (Juang et al., 2002; Seed et al., 2003). Αυτήν την έλλειψη στην
πληροφόρηση έρχονται να συµπληρώσουν οι πιθανολογικές µέθοδοι εκτίµησης του
δυναµικού ρευστοποίησης, οι οποίες αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Οι περισσότερες στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τη µέθοδο της
διµερούς λογιστικής παλινδρόµησης, logistic regression (Liao et al., 1988; Noble και
Youd, 1998; Toprak et al., 1999 και Juang et al., 2002) αφού η συγκεκριµένη
µεθοδολογία προκρίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η εξαρτηµένη
µεταβλητή είναι διχοτοµηµένη, (υπάρχει ή όχι πιθανότητα ρευστοποίησης, ναι / όχι).
Αρχικά, οι Liao et al. (1988), αφού ανάλυσαν 278 ιστορικά περιστατικά
ρευστοποίησης προχώρησαν στη πρόταση της παρακάτω εµπειρικής σχέσης µε την
οποία υπολογίζεται η πιθανότητα ρευστοποίησης PL :
PL = 1 / [1+exp (-(β0-β1lnCSR+β2(N1)60)]

(43)

Όπου οι τιµές των συντελεστών β0, β1, β2 εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3.3. Τιµές συντελεστών β0, β1, β2 (Liao et al., 1988)

∆εδοµένα

Αριθµός

β0

β1

β2

Όλες οι

278

10.167

4.1933

-0.24375

Άµµοι

182

16.447

6.4603

-0.3976

Ιλυώδεις άµµοι

96

6.4831

2.6854

-0.18190

Παπαθανασίου Γιώργος

54

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 3

Οι Toprak et al. (1999) χρησιµοποιώντας 440 δεδοµένα από παγκόσµιες σεισµικές
δονήσεις κατέληξαν στην παρακάτω εξίσωση:
Logit (PL) = ln [PL / (1 - PL)] =10.4459-0.2295(N1)60cs+4.0573 ln(CSRM/MSF)

(44)

Όπου ο παράγοντας PL εκφράζει την πιθανότητα ρευστοποίησης ενώ ο παράγοντας 1
- PL την πιθανότητα να µην εµφανιστεί ρευστοποίηση. Επειδή στα µεγέθη των
σεισµών για τον υπολογισµό των λόγων CSR πραγµατοποιήθηκε αναγωγή για
µέγεθος Μ 7.5 µε βάση τις τιµές MSF που προτείνει ο Idriss (1993), θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν οι ίδιες τιµές σε ενδεχόµενη χρησιµοποίηση του τύπου.
Οι Juang et al. (2002) επεξεργάστηκαν 243 δεδοµένα από επί τόπου δοκιµές SPT, τα
οποία είχαν συλλέξει οι Fear και McRoberts (1995). Αναλύοντας αυτά τα δεδοµένα
µε τη µέθοδο της λογιστικής παλινδρόµησης κατέληξαν στην εξίσωση:
ln [PL / (1 - PL)] = 10,1129 – 0,2572 (N1)60cs + 3,4825 ln (CSR7.5)

(45)

όπου PL η πιθανότητα ρευστοποίησης. Ο συντελεστής Nagelkerke (αντίστοιχος µε το
R2) της εξίσωσης είναι 0,49 και η αναλογία στην ταξινόµηση µεταξύ πραγµατικών
και υπολογισµένων ρευστοποιηµένων και µη ρευστοποιηµένων περιστατικών είναι
της τάξης του 87% (130/150) και 66% (61/93) αντίστοιχα.
Στα σχήµατα που ακολουθούν εµφανίζονται οι προτεινόµενες καµπύλες πιθανότητας
ρευστοποίησης των Liao et al. (1988), Noble και Youd (1998), Toprak et al. (1999)
και Juang et al. (2002), σε σύγκριση µε τις καµπύλες οι οποίες διαµορφώθηκαν µε
βάση την απλοποιηµένη µέθοδο των Seed et al. (1984). Η βάση δεδοµένων που
χρησιµοποιήθηκε από τους Liao et al. (1988) αποτελούνταν συνολικά από 278
καταχωρήσεις, στις 182 εκ των οποίων το ποσοστό των λεπτόκοκκων στους
εδαφικούς σχηµατισµούς δεν ξεπερνούσε το 12% και γι’αυτό το λόγο δεν γίνεται
διόρθωση στην τιµή του (N1)60 για το ποσοστό των λεπτόκοκκων, ενώ η βάση
δεδοµένων των Noble και Youd (1998) αποτελούταν από 367 καταχωρήσεις µε
σχηµατισµούς στους οποίους το ποσοστό των λεπτόκοκκων δεν ξεπερνούσε το 35%.
Η εξίσωση των Toprak et al. (1999) βασίστηκε σε 440 δεδοµένα στα οποία το
ποσοστό των λεπτόκοκκων ήταν µέχρι 50% ενώ στις τρεις τελευταίες στατιστικές
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αναλύσεις, Noble και Youd (1998), Toprak et al. (1999) και Juang et al. (2002),
πραγµατοποιήθηκε διόρθωση του ποσοστού των λεπτόκοκκων.

Σχήµα 3.17 ∆ιάγραµµατα υπολογισµού πιθανότητας ρευστοποίησης ενός εδαφικού
σχηµατισµού µε βάση την µέθοδο της λογιστικής παλινδρόµησης

Για τον υπολογισµό της πιθανότητας ρευστοποίησης πραγµατοποιήθηκε στατιστική
επεξεργασία των δεδοµένων, όχι µόνο µε τη µέθοδο της λογιστικής παλινδρόµησης,
αλλά και µε τη µεθοδολογία Bayesian. Σύµφωνα µε τους Juang et al. (2002), η
µέθοδος αυτή συσχετίζει τον υπολογισµένο µε βάση την αιτιοκρατική µέθοδο
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συντελεστή ασφάλειας F µε την πιθανότητα εµφάνισης ρευστοποίησης (PL) µε τη
βοήθεια της εξίσωσης:
PL = f L (F) / [f L (F) + f NL (F)]
Όπου f

L

(F) και f

NL

(46)

(F) είναι η πιθανοθεωρητική συνάρτηση πυκνότητας των

υπολογισµένων συντελεστών ασφαλείας F για περιστατικά ρευστοποίησης και µη
ρευστοποίησης αντίστοιχα.
Για τον υπολογισµό της πιθανότητας εµφάνισης ρευστοποίησης, οι Juang et al. (2002)
χρησιµοποιώντας 243 δεδοµένα από επί τόπου δοκιµές SPT, κατέληξαν στην
παρακάτω µαθηµατική σχέση:
PL = 1 / [1+(F/A)B],

(47)

όπου Α=0.8 και Β = 3.5
Στο σχήµα που ακολουθεί εµφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης για
τιµές πιθανότητας PL 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 και 0.9. Οι καµπύλες αυτές ορίστηκαν από την
λύση της εξίσωσης µε βάση τις γνωστές πλέον σχέσεις F=CRR/CSR και
CRR=f[(N1)60cs. Συνεπώς η εξίσωση θα έχει την µορφή
f[(N1)60cs / CSR7.5 = A[(1/ PL)-1]1/B

(48)

οπότε για συγκεκριµένες τιµές PL θα αντιστοιχούν ζεύγη τιµών CSR7.5 και (N1)60cs. Η
καµπύλη η οποία εκφράζει την αιτιοκρατική µέθοδο ανάλυσης των Seed και Idriss
(1984) αντιστοιχεί σε πιθανότητα ρευστοποίησης 31%, καθώς σύµφωνα µε την
Bayesian προσέγγιση της εξίσωσης για συντελεστή ασφαλείας F=1 έχουµε PL=0.31.
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3.18 ∆ιάγραµµα υπολογισµού πιθανότητας ρευστοποίησης ενός εδαφικού

σχηµατισµού µε βάση την µέθοδο Bayesian (από Juang et al., 2002)

Οι Cetin et al. (2000) επανεξέτασαν, µε βάση τις προτεινόµενες αναθεωρήσεις από
την

επιτροπή

NCEER-1998,

τα

126

δεδοµένα

ιστορικών

περιστατικών

ρευστοποίησης τα οποία είχαν αρχικά χρησιµοποιηθεί από τους Seed et al. (1984) για
τη

διατύπωση

της

απλοποιηµένης

µεθόδου.

Επιπλέον

διορθώσεις

πραγµατοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PGA
καθώς λήφθηκαν υπόψη στοιχεία τα οποία αφορούσαν την επίδραση σε αυτήν της
κατευθυντικότητας και των τοπικών συνθηκών.
Από τα 126 δεδοµένα διατηρήθηκαν στη νέα βάση τα 90 καθώς τα υπόλοιπα 36
κρίθηκαν ως µη αξιόπιστα. Στη συνέχεια νέα δεδοµένα, τα οποία προέκυψαν από
σεισµικές δονήσεις µετά το 1984, συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν στη νέα βάση
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δεδοµένων µε αποτέλεσµα ο συνολικός αριθµός στοιχείων τα οποία επεξεργάστηκαν
για την διατύπωση των παρακάτω εξισώσεων να φθάσει τα 203 περιστατικά
ρευστοποίησης ή µη ρευστοποίησης. Οι διορθώσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν
από τους Cetin et al. (2000) κατά τον υπολογισµό τόσο του λόγου των κυκλικών
τάσεων CSR όσο και για τον υπολογισµό του CRR, δηµοσιεύονται από τους Seed et
al. (2003) και έχουν ήδη παρουσιαστεί σε προηγούµενες ενότητες.
Έτσι λοιπόν η πιθανότητα ρευστοποίησης σε µια θέση µε βάση την Bayesian µέθοδο,
όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά από τους Cetin και Seed (2000) είναι:
PL=Φ{-[N1,60(1+0.004FC)-13.32ln(CSR)-29.53ln(MW)3.70ln(σ’)+0.05FC+44.97]/2.70}

(49)

Όπου PL είναι η πιθανότητα ρευστοποίησης εκφρασµένη ως δεκαδικός αριθµός π.χ.
0.2 και Φ είναι τυπική αθροιστική κανονική κατανοµή.
Επίσης ο λόγος της αντοχής σε ρευστοποίηση CRR εκφράζεται ως:
CRR=exp{[N1,60(1+0.004

FC)-29.53ln(MW)-3.70ln(σ’)+0.05FC+44.97+2.7Φ-1(PL)]/

13.32 }

(50)

Όπου Φ-1(PL) είναι το αντίστροφο της τυπικής αθροιστικής κανονικής κατανοµής. Η
εντολή για τη δηµιουργία της παραπάνω µαθηµατικής σχέσης σε υπολογιστικά
προγράµµατα τύπου EXCEL είναι ‘NORMINV (PL,0,1). Στο σχήµα 3.19
απεικονίζονται οι καµπύλες πιθανότητας, όπως ορίζονται από την εξίσωση σε σχέση
µε την αρχική καµπύλη καθαρής άµµου, όπως αυτή είχε διατυπωθεί από τους Seed et
al. (1984).
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Σχήµα 3.19 ∆ιάγραµµα υπολογισµού πιθανότητας ρευστοποίησης ενός εδαφικού
σχηµατισµού µε βάση τη µέθοδο Bayesian (από Seed et al., 2003)

3.6 ∆είκτης δυναµικού ρευστοποίησης LPI (Liquefaction Potential
Index)
Με την απλοποιηµένη µέθοδο (simplified procedure) επιτυγχάνεται η πρόβλεψη της
συµπεριφοράς ενός εδαφικού στρώµατος σε ένα συγκεκριµένο βάθος. Όµως η
εµφάνιση φαινοµένων ρευστοποίησης και η πιθανή αστοχία κατασκευών εξαρτάται
από τη συνολική συµπεριφορά της εδαφικής στήλης και τη δριµύτητα της
ρευστοποίησης που προκαλείται σε αυτήν και όχι µονάχα από ένα µεµονωµένο
στρώµα της.
Οι Iwasaki et al. (1978) πρότειναν ως µέτρο εκτίµησης αυτής της δριµύτητας των
φαινοµένων ρευστοποίησης, τον ∆είκτη ∆υναµικού Ρευστοποίησης LPI (Liquefaction
Potential Index) ο οποίος εξαρτάται από:
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•

Το πάχος του εν δυνάµει ρευστοποιήσιµου εδαφικού στρώµατος

•

Το πάχος του επιφανειακού µη ρευστοποιήσιµου στρώµατος

•

Τον συντελεστή ασφαλείας F

ενώ για τον υπολογισµό του προτάθηκε η χρησιµοποίηση της παρακάτω εξίσωσης.:
z

LPI = ∫ F ( z )W ( z )dz

(51)

0

όπου F(z)=1-F για F<1 και F(z)=0 για F>1, F είναι ο συντελεστής ασφαλείας του
εδαφικού σχηµατισµού σε βάθος z, και W(z)= 10-0.5z. Το βάθος z, το οποίο αποτελεί
το κατώτερο όριο διερεύνησης είναι αυτό των 20 µέτρων καθώς σε µεγαλύτερα βάθη
δεν έχει αναφερθεί δηµιουργία ρευστοποίησης.
Στη συνέχεια, οι Iwasaki et al. (1982) αφού συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν
δεδοµένα από επί τόπου δοκιµές SPT σε 85 θέσεις στην Ιαπωνία, 63 εκ των οποίων
εµφάνισαν φαινόµενα ρευστοποίησης κατά τη διάρκεια 6 σεισµικών δονήσεων (Nobi,
1891 M=8.0; Tonankai, 1944 M=8.0; Fukui, 1948 M=7.3; Niigata, 1964 M=7.5 και
Miyagi-ken-oki, 1978 M=7.4) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για τιµές LPI>15 το
δυναµικό ρευστοποίησης της συγκεκριµένης εδαφικής στήλης είναι πολύ υψηλό ενώ
για LPI=0 είναι πολύ µικρό. Αναλυτικά, η προτεινόµενη βαθµονόµηση του
δυναµικού ρευστοποίησης σε σχέση µε το δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης
εµφανίζεται στον πίνακα 3.4
Πίνακας 3.4. Πίνακας συσχέτισης των τιµών του δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης µιας
εδαφικής στήλης µε το δυναµικού αυτής (Iwasaki et al., 1982)

∆είκτης ∆υναµικού Ρευστοποίησης

∆υναµικό ρευστοποίησης

LPI=0

Πολύ χαµηλό

0<LPI<5

Χαµηλό

5<LPI<15

Υψηλό

LPI>15

Πολύ υψηλό
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Οι Toprak και Holzer (2003) στη συνέχεια χρησιµοποίησαν δεδοµένα από 243 επί
τόπου δοκιµές στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ και πιο συγκεκριµένα σε θέσεις όπου
προκλήθηκαν φαινόµενα ρευστοποίησης από σεισµικές δονήσεις (Imperial Valley,
1979; Loma Prieta, 1989; San Fernando,1971; Superstition Hills, 1987 και
Northridge, 1994), έχοντας ως στόχο τόσο τη δηµιουργία σχέσεων µεταξύ του δείκτη
LPI και της πιθανότηταw εµφάνισης ρευστοποίησης όσο και την ταξινόµηση των
κατηγοριών των επιφανειακών εκδηλώσεων ρευστοποίησης µε την τιµή του δείκτη
LPI.
Αφού επιβεβαίωσαν τη βαθµονόµηση των Iwasaki et al. (1982) έπειτα πρότειναν µια
συσχέτιση µεταξύ των τιµών πιθανότητας ρευστοποίησης για συγκεκριµένες τιµές
του δείκτη LPI. Σύµφωνα λοιπόν µε τους Toprak και Holzer (2003), όταν η τιµή του
LPI µιας εδαφικής στήλης είναι 15 τότε υπάρχει 93% πιθανότητα εκδήλωσης
επιφανειακών φαινοµένων ρευστοποίησης ενώ για LPI=5 αυτή η πιθανότητα
µειώνεται στο 53%. Όσον αφορά την ταξινόµηση των µορφών των αστοχιών λόγω
ρευστοποίησης, από
την

επεξεργασία

δεδοµένων από το
σεισµό της Loma
Prieta,

1989

διαπιστώθηκε ότι η
µέση τιµή του LPI
σε

θέσεις

εκδήλωσης
πλευρικών
µετατοπίσεων είναι
12

ενώ

όσο

µειώνεται αυτή η
τιµή τόσο µειώνεται
και η σφοδρότητα
των

εδαφικών

αστοχιών µέχρι την

Σχήµα

3.20 ∆ιαγράµµατα συσχέτισης του δείκτη δυναµικού

ρευστοποίησης µε τον τύπο των εδαφικών αστοχιών (από Toprak
και Holzer, 2003)

τιµή 0, η οποία
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Αναλυτικά,

τα

αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας των Toprak και Holzer (2003)
αναφορικά µε τη σφοδρότητα των εδαφικών αστοχιών εµφανίζονται στο σχήµα 3.20
Η διαφορά στην εφαρµογή της απλοποιηµένης µεθόδου µε την οποία υπολογίζεται
µόνο ο συντελεστής ασφάλειας ενός στρώµατος µε αυτήν του δείκτη του δυναµικού
ρευστοποίησης ολόκληρης της εδαφικής στήλης είναι ότι η τελευταία µπορεί να
ενσωµατωθεί σε προγράµµατα γεωγραφικών συστηµάτων πληροφόρησης (GIS)
παρέχοντας χωρικά δεδοµένα για την αναπαραγωγή χαρτών επιδεκτικότητας προς
ρευστοποίηση περιοχών. Τέτοιες εφαρµογές έχουν πραγµατοποιηθεί σε αρκετές
περιοχές ανά τον κόσµο όπως π.χ Hosseini (1998), Luna και Frost (1998),
Crespelliani et al. (1999) και Holzer et al (2002). Για την Ελλάδα παρόµοια εφαρµογή
πραγµατοποιήθηκε από τους Papathanassiou et al. (2005b) για την πόλη της
Λευκάδας, στην οποία συγκρίνονται το δυναµικό ρευστοποίησης του υπεδάφους της
πόλης µε τις αστοχίες οι οποίες προκλήθηκαν από τη σεισµική δόνηση της 14ης
Αυγούστου του 2003. Η παρουσίαση της συγκεκριµένης µελέτης αναπτύσσεται στο
6ο κεφάλαιο.
Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.4 των Iwasaki et al. (1982) δεν υπάρχει αντιστοίχιση
της κατηγορίας «µη εµφάνιση ρευστοποίησης», η οποία χαρακτηρίζει το δυναµικό
µιας θέσης ως µη ρευστοποιήσιµο, µε συγκεκριµένη τιµή του δείκτη LPI. Η αδυναµία
έκφρασης αυτής της περίπτωσης αποτελούσε σηµαντική παράλειψη καθώς οδηγούσε
σε υπερσυντηρητική εκτίµηση του δυναµικού ρευστοποίησης κατά τη δηµιουργία
ανάλογων χαρτών επιδεκτικότητας. Αυτό συνέβαινε διότι, σύµφωνα µε την
παραπάνω βαθµονόµηση, όλες οι θέσεις αποτελούσαν εν δυνάµει περιοχές εµφάνισης
ρευστοποίησης, είτε χαµηλού είτε υψηλού δυναµικού, κάτι το οποίο ασφαλώς δεν
συναντάται στην πραγµατικότητα.
Ο Sonmez (2003) κάλυψε αυτό το κενό τροποποιώντας την παραπάνω βαθµονόµηση
των Iwasaki et al. (1982) και τον τρόπο υπολογισµού του LPI, δηµιουργώντας µια νέα
κατηγοριοποίηση η οποία εµφανίζεται στον πίνακα 3.5. Για τoν υπολογισµό του LPI,
ο Sonmez (2003), υιοθέτησε ως όριο ρευστοποίησης ενός εδαφικού σχηµατισµού την
τιµή 1.2 του συντελεστή ασφαλείας αντί της τιµής 1 των Iwasaki et al. (1982). Αυτή η
τιµή του συντελεστή ασφαλείας F=1.2 ως όριο µεταξύ ρευστοποιήσιµων και µη
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ρευστοποιήσιµων συνθηκών έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από τους Tosun και Ulusay
(1997) και Ulusay και Kuru (2004) ενώ οι Seed και Idriss (1982) αποδέχτηκαν την
τιµή 1.2 και 1.5 ως όριο για τα µη ρευστοποιήσιµα εδάφη.
Ο Sonmez (2003) διατήρησε τη γενική µορφή της προτεινόµενης από τους Iwasaki et
al. (1978) εξίσωσης υπολογισµού του LPI, τροποποιώντας µονάχα τις εξισώσεις
υπολογισµού του F(z). Αυτές οι νέες µαθηµατικές σχέσεις είναι:
F(z) = 1-F για F<0.95

(52α)

F(z)= 2.106 e-18.427Fγια 0.95<F<1.2

(52β)

F(z)=0 για F>1.2

(52γ)

Πίνακας 3.5

Πίνακας συσχέτισης των τιµών του δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης µιας

εδαφικής στήλης µε το δυναµικού αυτής (Sonmez, 2003)

∆είκτης ∆υναµικού Ρευστοποίησης

∆υναµικό ρευστοποίησης

LPI=0

Μη ρευστοποιήσιµο

0<LPI<2

Χαµηλό

2<LPI<5

Μέτριο

5<LPI<15

Υψηλό

15>LPI

Πολύ υψηλό
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