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4.1

Εισαγωγή

Στη διεθνή βιβλιογραφία (Bartlett και Youd, 1992; Kramer, 1996; Cooke και
Mitchell, 1999) αναφέρονται τέσσερις κατηγορίες εδαφικών παραµορφώσεων λόγω
ρευστοποίησης, µε αντίστοιχους µηχανισµούς γένεσης: πλευρική µετατόπιση (lateral
spreading), καθίζηση (settlement), εδαφική ταλάντωση (ground oscillation) και
εδαφική ροή (flow failure). Οι πρώτες τρεις προκαλούνται λόγω ανακυκλικής
κινητικότητας (cyclic mobility) και δηµιουργούν µετατοπίσεις µικρού έως µεσαίου
µεγέθους ενώ η τέταρτη δηµιουργείται κυρίως λόγω βαρυτικών δυνάµεων

και

προκαλεί µεγάλου µεγέθους αστοχίες εδαφικής ροής (flow failures) (Kramer, 1996).
Έχοντας ως βασικό κριτήριο κατάταξης το µέγεθος των παραµορφώσεων, οι Seed et
al. (2003) διακρίνουν τις αστοχίες λόγω ρευστοποίησης σε δύο κατηγορίες: η πρώτη
ονοµάζεται «µικρού έως µεσαίου µεγέθους» και περιλαµβάνει µετατοπίσεις µέχρι
ενός µέτρου, είτε σε οριζόντια (πλευρική µετατόπιση) είτε σε κατακόρυφη
κατεύθυνση (καθίζηση), και η δεύτερη «µεγάλου µεγέθους» µε παραµορφώσεις
µεγαλύτερες του 1 µέτρου. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατασκευές βρίσκονται
σε γειτνίαση µε θέσεις εµφάνισης ρευστοποίησης, τότε υπάρχει κίνδυνος αστοχίας
αυτών. Στη συνέχεια, αναλύεται ο µηχανισµός γένεσης των φαινοµένων
ρευστοποίησης, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, και παρουσιάζονται οι µέχρι τώρα
δηµοσιευµένες µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση
των παραµορφώσεων ή αστοχιών που µπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση του
φαινοµένου.

4.2

Πλευρική µετατόπιση

Πλευρικές µετατοπίσεις δηµιουργούνται λόγω ολισθητικών κινήσεων υπερκείµενων
εδαφικών σχηµατισµών πάνω σε ρευστοποιηµένα στρώµατα είτε προς τα κάτω λόγω
βαρύτητας, σε πρανή µε κλίση µικρότερη των τριών µοιρών (Youd και Garris, 1995),
είτε προς την κατεύθυνση ελεύθερης όψης, όπως σε θέσεις αναχωµάτων ποταµών
(Kramer, 1996). Οι κινήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα όταν η αντοχή του
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ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού δεν αρκεί για να αντισταθµίσει τις πλευρικές δυνάµεις
οι οποίες ενεργούν στο υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο επιφανειακό στρώµα
(Kramer, 1996; Cooke και Mitchell, 1999). Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αστοχίας
δηµιουργεί συνήθως σχισµές και ρωγµές στο επιφανειακό στρώµα, οι οποίες είναι
πιθανό να προκαλέσουν το διαχωρισµό του σε διακριτά τµήµατα, καθώς επίσης και
την συµπίεση και κατά συνέπεια την κάµψη του εδάφους στον πόδα του πρανούς
(Kramer, 1996). Οι σχισµές αυτές ορισµένες φορές γεµίζουν µε νερό και άµµο,
προερχόµενα από το υποκείµενο ρευστοποιηµένο εδαφικό σχηµατισµό (Obermeier et
al., 2005).

Σχήµα 4.1. Μηχανισµός πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Youd, 1984β)

Οι Seed et al. (2003) προσθέτουν µία επιπλέον κατηγορία αστοχιών στις µέχρι τώρα
υπάρχουσες (Kramer, 1996), αντίστοιχη της υποκατηγορίας «ελεύθερη όψη», κατά
την οποία το υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο στρώµα είναι λεπτότερο του
υποκείµενου, και µε µικρές τιµές Ν, ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού (σχήµα 4.2).
Στην περίπτωση αυτή, στο επιφανειακό στρώµα προκαλείται θραύση και τα νέοσχηµατιζόµενα τµήµατα συµπεριφέρονται ως ανεξάρτητα, κινούµενα σε διαφορετικές
κατευθύνσεις. Ο µηχανισµός γένεσης αυτής της µορφής παρουσιάζει κοινά στοιχεία
µε τον αντίστοιχο µηχανισµό της προτεινόµενης, από τους Bartlett και Youd (1993),
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Kramer (1996) και Cooke και Mitchell (1999), κατηγορίας «εδαφική ταλάντωση», η
οποία θα αναπτυχθεί στη συνέχεια.

Σχήµα 4. 2. Παραδείγµατα αστοχιών λόγω πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Seed
et al. 2003)

Το µέγεθος των πλευρικών µετατοπίσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτήν την
κατηγορία δεν υπερβαίνουν τα 2 µέτρα (Kramer, 1996) ενώ οι Seed et al. (2003),
κατατάσσουν σε αυτήν την κατηγορία, των «µικρών έως µέτριου µεγέθους
µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης», τις µετακινήσεις έως 1 µέτρο. Το µέγεθος
αυτών των µετατοπίσεων µπορεί να είναι µεγαλύτερο στην περίπτωση κατά την
οποία ο υποκείµενος εν δυνάµει ρευστοποιήσιµος σχηµατισµός βρίσκεται σε πολύ
χαλαρή κατάσταση και οι γεωµετρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Οι επιπτώσεις αυτών
των εδαφικών µετατοπίσεων είναι ορατές σε κατασκευές όπως γέφυρες, δίκτυα
κοινής ωφέλειας, λιµενικές εγκαταστάσεις κτλ.

4.2.1

Εµπειρικές µέθοδοι υπολογισµού πλευρικών µετατοπίσεων

Αρκετοί µελετητές ασχολήθηκαν µε τον υπολογισµό των µόνιµων παραµορφώσεων
λόγω πλευρικής µετατόπισης λαµβάνοντας υπόψη ιστορικά περιστατικά. Οι µέθοδοι
οι

οποίες

βασίζονται
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εµπειρικές. Στη συνέχεια αναλύονται αυτές οι µέθοδοι κατά χρονολογική σειρά
δηµοσίευσης ενώ δίνεται έµφαση στα χαρακτηριστικά τους.
4.2.1.1 Μέθοδος Hamada et al. (1986)
Βασιζόµενοι σε θέσεις όπου παρατηρήθηκαν φαινόµενα πλευρικών µετατοπίσεων
λόγω ρευστοποίησης, κατά τους σεισµούς του 1964 στη Niigata, του 1983 στο
Nihonkai-Chubu και του 1971 στο San Fernando, οι Hamada et al. (1986)
προχώρησαν στη δηµοσίευση µιας εµπειρικής µεθόδου υπολογισµού των
αναµενόµενων παραµορφώσεων. Αρχικά, ταξινόµησαν τα δεδοµένα τους σε τρεις
κατηγορίες ανάλογα µε τις τοπογραφικές συνθήκες (σχήµα 4.3): i) εδαφικοί
σχηµατισµοί µε µικρή κλίση, ii) οριζόντια διάταξη στρωµάτων µε περιορισµένη
οριζόντια επέκταση και iii) οριζόντια διατεταγµένοι σχηµατισµοί, όπου η βάση του
ρευστοποιήσιµου
στρώµατος
παρουσιάζει
ελαφριά κλίση. Το
µέγεθος

των

µόνιµων πλευρικών
παραµορφώσεων D,
σύµφωνα µε τους
Hamada

et

al.

(1986), επηρεάζεται
από

τις

τοπογραφικές

και

γεωλογικές
συνθήκες

που

επικρατούν

στην

περιοχή

όπως

το

πάχος

του

εν

δυνάµει

Σχήµα

4.3.

Κατηγορίες

µόνιµων

εδαφικών

πλευρικών

παραµορφώσεων (τροποποιηµένο από Hamada et al. 1986)

ρευστοποιήσιµου
στρώµατος Η και η κλίση της επιφάνειας θ. Ο υπολογισµός του γίνεται µε τη βοήθεια
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του παρακάτω τύπου:
DH = 0.75 H 0.5 θ 0,33
4.2.1.2 Μέθοδος Youd και Perkins (1987)
Ένα χρόνο αργότερα, οι Youd και Perkins (1987) συγκεντρώνοντας δεδοµένα από
πλευρικές µετατοπίσεις λόγω ρευστοποίησης στις δυτικές Η.Π.Α, προσδιόρισαν το
µέγεθος των παραµορφώσεων µε βάση τον δείκτη δριµύτητας (LSI, Liquefaction
severity Index). Ο δείκτης αυτός λαµβάνει τιµές από 0 έως 100 και ισχύει για µελέτες
σε θέσεις δελταικών αποθέσεων ή σε µικρής κλίσης θέσεις ποτάµιων αποθέσεων Άνω
Ολοκαινικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µε αυτήν τη µεθοδολογία
χαρακτηρίζονται ως συντηρητικά (Kramer, 1996). Η εξίσωση βάση της οποίας
γίνεται ο υπολογισµός του δείκτη δριµύτητας (LSI) είναι:
Log (LSI) = -3.49 – 1.85 log R + 0.98 Mw
Όπου R είναι η οριζόντια απόσταση της θέσης από την εστία του σεισµού σε km και
Mw το µέγεθος σεισµικής ροπής.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι αναµενόµενες εδαφικές αστοχίες σε
σχέση µε την τιµή του δείκτη δριµύτητας
Πίνακας 4. 1. Περιγραφή της φύσης των εδαφικών αστοχιών λόγω ρευστοποίησης για διάφορες
τιµές του δείκτη LSI (Youd και Perkins, 1987)

LSI

Περιγραφή

Αρκετά σποραδικές µικρές εδαφικές παραµορφώσεις όπως κώνοι άµµου µε
διασπορά άµµου έως 0.5m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 0.1m
5

πλάτος και εδαφικές καθιζήσεις έως 25mm. Οι αστοχίες εµφανίζονται
κυρίως σε θέσεις πρόσφατων αποθέσεων µε υδροφόρους ορίζοντες κοντά
στην επιφάνεια.

Παπαθανασίου Γιώργος

69

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 4

Σποραδικές εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως
1m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 0.3m πλάτος και εδαφικές
10

καθιζήσεις µερικών ιντσών σε χαλαρούς σχηµατισµούς. Οι αστοχίες
εµφανίζονται κυρίως σε θέσεις πρόσφατων αποθέσεων στις οποίες το βάθος
του υδροφόρου ορίζοντα είναι µικρότερο από 3 µέτρα..

Γενικά αραιές αλλά κατά τόπους πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι
άµµου µε διασπορά άµµου έως 2m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα
30

αρκετών εκατοστών πλάτος και σποραδικές εδαφικές καθιζήσεις έως 0.3m.
Οι µεγάλες παραµορφώσεις εµφανίζονται σε θέσεις µε πρόσφατες αποθέσεις
στις οποίες ο υδροφόρος ορίζοντας είναι σε βάθος µικρότερο των 3 µέτρων.

Πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε διασπορά άµµου έως
50

3m σε διάµετρο, διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 1.5m και εδαφικές καθιζήσεις
µεγαλύτερες του 0.3m παρατηρούνται τοπικά.

Εδαφικές αστοχίες µε κώνους άµµου µε διασπορά άµµου περισσότερο των
70

3m σε διάµετρο, µεγάλες διαρρήξεις µε άνοιγµα έως 2m και εδαφικές
καθιζήσεις µεγαλύτερες του 0.3m.

Πολυάριθµες εδαφικές αστοχίες όπως κώνοι άµµου µε µεγάλης διαµέτρου
90

διασπορά άµµου, µεγάλες διαρρήξεις µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 2m και
εδαφικές καθιζήσεις µεγαλύτερες του 0.3m.

4.2.1.3 Μέθοδος Rauch και Martin (2000, 2001)
Οι Rauch και Martin (2000, 2001) δηµιούργησαν µια νέα βάση δεδοµένων ιστορικών
περιστατικών εµφάνισης πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, στην οποία
κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύεται ως µοναδικό, χαρακτηριζόµενο από µία µέγιστη και
µέση οριζόντια και κατακόρυφη παραµόρφωση αντίστοιχα. Στη µέθοδο υπολογισµού
των Rauch και Martin (2000, 2001), η προβλεπόµενη τιµή της πλευρικής µετατόπισης
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µειώνεται µε την αύξηση της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PGA (Zhang και Zhao,
accepted).
4.2.1.4 Μέθοδος Youd et al. (2002)
Η µέθοδος αυτή όπως και η επόµενη, έχουν ως αφετηρία τη βάση δεδοµένων
ιστορικών περιστατικών πλευρικών µετατοπίσεων λόγω ρευστοποίησης, την οποία
δηµιούργησαν από κοινού οι Bartlett και Youd (1992). Τα δεδοµένα της βάσης
χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: πλευρικές µετατοπίσεις σε θέσεις µε ελεύθερη όψη
και παραµορφώσεις σε περιοχές µικρής κλίσης χωρίς ελεύθερη όψη.

Σχήµα 4.4. Σχηµατική απεικόνιση των παραµέτρων της προτεινόµενης εξίσωσης από τους
Youd et al. (2002) (από Πιτιλάκη και Αργυρούδη, 2004).

∆ιατηρώντας αυτήν την κατηγοριοποίηση και προσθέτοντας στη βάση δεδοµένων νέα
στοιχεία από πρόσφατες σεισµικές δονήσεις, οι Youd et al. (2002) προσπάθησαν να
βελτιστοποιήσουν τις µεταβλητές της αντίστοιχης µεθόδου. Οι εξισώσεις τις οποίες
προτείνουν ως κατάλληλες για τον υπολογισµό των µετατοπίσεων λόγω
ρευστοποίησης είναι:
Θέσεις ελεύθερης όψης
Log DH= -16.713 + 1.532 M – 1.406 log R* - 0.012 R + 0.592 log W + 0.540 log T15
+ 3.413 log (100- F15) -0.795 log (D5015 +0.1mm)
Θέσεις µε µικρή κλίση
Log DH= -16.213 + 1.532 M – 1.406 log R* - 0.012 R + 0.338 log S + 0.540 log T15 +
3.413 log (100- F15) -0.795 log (D5015 +0.1mm)
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Όπου DH: η υπολογιζόµενη πλευρική µετατόπιση (m), Μw: το µέγεθος σεισµικής
ροπής, R* = R + Ro (Ro = 10(0.89M-5.64), R: η οριζόντια απόσταση της θέσης από την
εστία του σεισµού (km), W: ο λόγος του ύψους της ελεύθερης όψης προς την
οριζόντια απόσταση µεταξύ της βάσης της ελεύθερης όψης και του σηµείου µελέτης
W= (H/L)*100 σε ποσοστό %, T15: το αθροιστικό πάχος των κορεσµένων κοκκωδών
στρωµάτων µε (Ν1)60 <15 σε µέτρα, F15: η µέση τιµή του ποσοστού των λεπτόκοκκων
στα κοκκώδη στρώµατα που συµµετέχουν στον υπολογισµό του T15 και D5015 : η
µέση τιµή του µεγέθους των κόκκων (mm) των σχηµατισµών που διαµορφώνουν το
T15.
Στο σχήµα 4.5 φαίνεται η κατανοµή των καταχωρηµένων, στη βάση δεδοµένων,
τιµών των πλευρικών µετατοπίσεων µε τις αντίστοιχες προβλεπόµενες από τους
παραπάνω τύπους τιµές.
Όπως

διακρίνεται,

η

πρόβλεψη µετατοπίσεων
µεγαλύτερων
µέτρου

του

είναι

1.5

αρκετά

αξιόπιστη σε αντίθεση µε
τις

προβλέψεις

που

αφορούν παραµορφώσεις
µικρότερες

του

1.5

µέτρου.

4.2.1.5 Μέθοδος Bardet
et al. (1999)
Οι Bardet et al. (1999)
χρησιµοποίησαν
υπάρχουσες
Σχήµα

4.5.

πραγµατικών

Κατανοµή

τιµών

παραµορφώσεων

προβλεπόµενων
ιστορικών

έναντι

περιστατικών

λόγω πλευρικής µετατόπισης (τροποποιηµένο από Youd et al.,
2002)
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πιθανολογικών µοντέλων πρόβλεψης µόνιµων πλευρικών µετατοπίσεων. Για την
ανάλυση αυτή, τα δεδοµένα διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες: i) όλα τα δεδοµένα για
µετακινήσεις κάθε µεγέθους και ii) δεδοµένα µε µετατοπίσεις µε µέγεθος µικρότερο
των 2 µέτρων από τη διορθωµένη βάση των Youd et al. (2002). Στη µέθοδο αυτή
παρέµεινε σε ισχύ ο διαχωρισµός των περιπτώσεων µε µικρή κλίση και αυτών µε
ελεύθερη όψη. Η εξίσωση υπολογισµού των πλευρικών παραµορφώσεων τόσο για
θέσεις µε µικρή κλίση όσο και για θέσεις ελεύθερης όψης δίνεται στη συνέχεια, ενώ
στον πίνακα 4.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιµές των έξι συντελεστών για τις
κατηγορίες i και ii.
Log(D+0.01) = bo + boff+b1Mw+b2logR+b3R+b4logW+b5logS+b6logTL
Όπου D είναι η υπολογιζόµενη εδαφική µετακίνηση (m), Mw το µέγεθος σεισµικής
ροπής, R είναι η οριζόντια απόσταση από την εστία του σεισµού, S είναι η κλίση του
εδάφους και TL είναι το πάχος του ρευστοποιήσιµου στρώµατος.
Πίνακας 4.2. Τιµές των παραµέτρων της σχέσης των Bardet et al. (1999)

bo

boff

b1

b2

b3

b4

b5

b6

i

-6.815

-0.465

1.017

-0.278

-0.026

0.497

0.454

0.558

ii

-6.747

-0.162

1.001

-0.289

-0.021

0.090

0.203

0.289

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων για τις δύο κατηγορίες έδειξε ότι η
ακρίβεια του µοντέλου για τη δεύτερη κατηγορία (ii) είναι µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη της πρώτης κατηγορίας (i).
Σύµφωνα µε τους Seed et al. (2003), οι σύγχρονες µελέτες για τον προσδιορισµό
πιθανολογικών

µοντέλων

πρόβλεψης

των

πλευρικών

µετατοπίσεων

λόγω

ρευστοποίησης, έχουν πλέον ως δεδοµένο τη µοναδικότητα της κάθε περίπτωσης
δεχόµενες όµως και την ανοµοιογένεια των ενδεχόµενων κινήσεων των
παραµορφώσεων. Για την εκτίµηση αυτών, προτείνεται η στατιστική µέθοδος
Bayesian

αντί

της

µέχρι

τώρα

χρησιµοποιούµενης

παλινδρόµησης.
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Εδαφική ταλάντωση

Το φαινόµενο της εδαφικής ταλάντωσης λαµβάνει χώρα σε θέσεις µε οριζόντια
(επίπεδη) επιφάνεια στις οποίες δεν παρατηρούνται φαινόµενα πλευρικής
µετατόπισης (lateral spreading). Κατά την διάρκεια της σεισµικής δόνησης, οι
υπερκείµενοι µη ρευστοποιήσιµοι εδαφικοί σχηµατισµοί λόγω πλευρικών δυνάµεων
κινούνται προς τα εµπρός και πίσω µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ρωγµές οι
οποίες διαχωρίζουν το ενιαίο, πριν το σεισµό, εδαφικό κάλυµµα σε περισσότερα του
ενός τµήµατα. Τα τµήµατα αυτά συνεχίζουν να κινούνται προς διαφορετικές
κατευθύνσεις µεταξύ τους ενώ είναι πιθανή η ανάδυση, µέσω των ρωγµώσεων,
λεπτόκοκκου υλικού του ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού στην επιφάνεια. Οι
παραµορφώσεις – µετατοπίσεις που προκαλούνται λόγω της εδαφικής ταλάντωσης
συνήθως έχουν µικρές τιµές και επηρεάζουν κατασκευές µε επιφανειακές
θεµελιώσεις και πεζόδροµους (Cooke και Mitchell, 1999). Σύµφωνα µε τον Youd
(1993), οι εδαφικές µετατοπίσεις οι οποίες προκάλεσαν τη θραύση και κάµψη των
πεζόδροµων στην περιοχή της µαρίνας του San Francisco κατά τη διάρκεια της
σεισµικής δόνησης του 1989, προκλήθηκαν λόγω της εδαφικής ταλάντωσης. Στο
σχήµα 4.6 που ακολουθεί βλέπουµε την εµφάνιση της εδαφικής ταλάντωσης σε µια
στρωµατογραφική στήλη όπως αποδόθηκε από τον Youd (1984β).

Σχήµα 4.6. Παραµόρφωση λόγω εδαφικής ταλάντωσης (τροποποιηµένο από Youd, 1984β)

Παπαθανασίου Γιώργος

74

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 4

Οι πλευρικές δυνάµεις που ασκούνται στους σχηµατισµούς και προκαλούν την
εδαφική τους ταλάντωση κατά τη διάρκεια της σεισµικής δόνησης, οφείλονται είτε
στα κύµατα χώρου (body waves S) είτε στα επιφανειακά κύµατα (surface waves)
σύµφωνα µε τους Pease και O’Rourke (1995) και τον Youd (1984β) αντίστοιχα. Οι
κατακόρυφες τάσεις οφείλονται κυρίως στα Rayleigh κύµατα ενώ οι διατµητικές
προκαλούνται από τα S ή τα Love κύµατα (Obermeier et al, 2005). Έως τώρα δεν
έχουν υπάρξει ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσον αφορά την πρόβλεψη του µεγέθους
της εδαφικής ταλάντωσης και των συνεπειών αυτής στα τεχνικά έργα. Η µέθοδος
πρόβλεψης επιφανειακής εµφάνισης του φαινοµένου της ρευστοποίησης σε σχέση µε
τη µέγιστη τιµή της εδαφικής επιτάχυνσης PGA, η οποία προτάθηκε από τον Ishihara
(1985), αναφέρεται σε εµφανίσεις ανεξαρτήτου µηχανισµού γένεσης και κατά
συνέπεια δε θα αναπτυχθεί στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Η συγκεκριµένη µέθοδος
παρουσιάζεται στη συνέχεια και πιο συγκεκριµένα στην ενότητα

Επιφανειακές

εµφανίσεις ρευστοποίησης – Κώνοι άµµου (Sand boils).

4.4

Καθίζηση κορεσµένων άµµων

Η σεισµική δόνηση µπορεί να προκαλέσει, εκτός από την πλευρική παραµόρφωση
του εδαφικού σχηµατισµού, τη συµπύκνωση και κατά συνέπεια τη µεταβολή του
όγκου του. Αυτή η µεταβολή επιφέρει καθίζηση, δηλαδή παραµόρφωση
κατακόρυφης διεύθυνσης της επιφάνειας, µε αποτέλεσµα την αστοχία κατασκευών µε
επιφανειακές θεµελιώσεις και δικτύων κοινής ωφέλειας, τοποθετηµένα σε µικρό
βάθος.
Όσον αφορά τις ξηρές άµµους, αυτές παρουσιάζουν ταχύτερη συµπύκνωση από την
αντίστοιχη των κορεσµένων, η οποία συνήθως ολοκληρώνεται µε το τέλος της
σεισµικής φόρτισης (Kramer, 1996). Στις κορεσµένες άµµους, το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα συµπύκνωσης, εξαρτάται τόσο από τη διαπερατότητα και τη δυνατότητα
συµπύκνωσης αυτών (σχετική πυκνότητα) όσο και από το µέγεθος της υπερπίεσης
πόρων η οποία δηµιουργείται από το σεισµό.
Στο σχήµα 4.7, το οποίο δηµοσιεύτηκε από τους Seed et al. (2003), βλέπουµε
περιπτώσεις κατακόρυφης µετατόπισης και τις επιπτώσεις αυτών είτε στην επιφάνεια
είτε σε κατασκευές οι οποίες βρίσκονται σε γειτονικές θέσεις. Οι µορφές των
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75

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 4

καθιζήσεων κατά τους Seed et al. (2003), διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: i)
καθίζηση λόγω µείωσης ή απώλειας του όγκου του (a, b), ii) καθιζήσεις λόγω
διαφορικών εδαφικών κινήσεων (c, d, e, f) και iii) δοµικές καθιζήσεις λόγω µερικής ή
ολικής αστοχίας (g, h, i). Πρέπει να τονιστεί ότι στη δεύτερη κατηγορία
συγκαταλέγονται

περιπτώσεις οι οποίες συνδέονται µε αρχικές πλευρικές

µετατοπίσεις.

Σχήµα 4.7. Απεικόνιση παραµορφώσεων λόγω κατακόρυφων µετατοπίσεων (τροποποιηµένο από
Seed et al. 2003)

Αναλυτικά, η περίπτωση a του σχήµατος 4.7, απεικονίζει καθιζήσεις λόγω
συµπύκνωσης,

και

κατά
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σχηµατισµών καθώς η προκληθείσα υπερπίεση του νερού των πόρων εκτονώνεται
µέσω αποστράγγισης. Η εικόνα b, απεικονίζει την πρόκληση καθίζησης µε
ταυτόχρονη εµφάνιση στην επιφάνεια κώνων άµµου (sand boils). Το αναδυόµενο
υλικό µπορεί να εµφανιστεί είτε στην επιφάνεια είτε στα υπόγεια των κατασκευών
δηµιουργώντας συνήθως φαινόµενα τοπικών διαστάσεων, τα οποία µερικές φορές
προκαλούν προβλήµατα διαφορικών καθιζήσεων στην κατασκευή. Ένας τρόπος
αντιµετώπισης τέτοιων αστοχιών είναι η θεµελίωση των κατασκευών µε πασσάλους
οι οποίοι εκτείνονται κάτω από το βάθος του ρευστοποιήσιµου στρώµατος.
Στις εικόνες c και d απεικονίζονται κατακόρυφες µετατοπίσεις λόγω γενικής
περιστροφής (global rotational) και πλευρικής κύλισης (slumping) σε περιοχές κοντά
στο «φρύδι» πρανούς ή σε αναχώµατα. Τα σχήµατα e και f απεικονίζουν καθιζήσεις
λόγω πλευρικής µετατόπισης σε περιοχές µε τοπικές διαφορικές επεκτάσεις όπως
αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα και κατακόρυφες παραµορφώσεις λόγω
διατήρησης του συνολικού όγκου εδάφους το οποίο υπόκειται σε πλευρικές κινήσεις.
Η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει τις περιπτώσεις g, h και i στις οποίες
απεικονίζονται αστοχίες κατασκευών λόγω πλήρους απώλειας της φέρουσας
ικανότητας του εδάφους (full bearing failure), µερικής απώλειας (partial bearing
failure) και επίπλευσης αντίστοιχα (foundation settlement due to ground softening,
rocking).

4.4.1

Μέθοδοι υπολογισµού κατακόρυφων παραµορφώσεων

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί εµπειρικές σχέσεις υπολογισµού των
κατακόρυφων µετατοπίσεων λόγω σεισµικών φορτίσεων σε αµµώδεις εδαφικούς
σχηµατισµούς. Μολονότι υπάρχουν µέθοδοι οι οποίες αναφέρονται τόσο για
κορεσµένα όσο και για µη κορεσµένα εδαφικά στρώµατα, στα πλαίσια της εργασίας
αυτής θα αναπτυχθούν εκείνες οι µεθοδολογίες οι οποίες αναφέρονται µόνο σε
κορεσµένα εδάφη. Πληροφορίες για µη κορεσµένα στρώµατα υπάρχουν στο βιβλίο
του Kramer (1996) και στις πανεπιστηµιακές σηµειώσεις των Πιτιλάκη και
Αργυρούδη (2004).
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Μέθοδος Tokimatsu και Seed (1987)
Οι Tokimatsu και Seed (1987) στηρίχθηκαν στο γεγονός ότι, λόγω σεισµικής
φόρτισης, οι κυκλικές διατµητικές παραµορφώσεις προκαλούν συµπύκνωση των
κοκκωδών εδαφών µε αποτέλεσµα την ογκοµετρική τους παραµόρφωση. Το τελικό
µέγεθος αυτής της κατακόρυφης κίνησης, σύµφωνα πάντα µε τους Tokimatsu και
Seed (1987), εξαρτάται από τη σχετική πυκνότητα του σχηµατισµού καθώς επίσης
και από το µέγεθος των κυκλικών διατµητικών παραµορφώσεων που παράγονται από
το σεισµό. Οι κυκλικές διατµητικές παραµορφώσεις είναι συνάρτηση του λόγου των
κυκλικών τάσεων (CSR), του µεγέθους του σεισµού και της σχετικής πυκνότητας του
σχηµατισµού, η τιµή της οποίας µπορεί να προσδιοριστεί από τη διορθωµένη τιµή
(Ν1)60 του αριθµού κτύπων της πρότυπης δοκιµής διείσδυσης SPT. Με βάση τα
παραπάνω οι Tokimatsu και Seed (1987) προτείνουν τη χρήση του σχήµατος 4.8 για
την εκτίµηση των αναµενόµενων κατακόρυφων παραµορφώσεων (%) ενός εδαφικού
σχηµατισµού µε συγκεκριµένη τιµή

(Ν1)60 ως αποτέλεσµα των προκαλούµενων

κυκλικών τάσεων από σεισµό
µεγέθους

Μ=7.5.

Στην

περίπτωση κατά την οποία η
σεισµική

δόνηση

έχει

διαφορετικό µέγεθος, τότε µε την
βοήθεια ενός συντελεστή γίνεται
αναγωγή του CSR στο επιθυµητό
µέγεθος (Μ=7.5). Η τιµή που θα
προκύψει πολλαπλασιάζεται µε
το πάχος του στρώµατος για την
τελική εκτίµηση της καθίζησης
του σχηµατισµού. Το άθροισµα
των παραµορφώσεων των επί
µέρους εδαφικών σχηµατισµών
µιας στρωµατογραφικής στήλης

Σχήµα 4.8. ∆ιάγραµµα υπολογισµού µεταβολής του
όγκου – καθιζήσεων (από Tokimatsu και Seed, 1987)

θα µας δώσει και την τελική τιµή της αναµενόµενης καθίζησης στην επιφάνεια.
Οι

ποσοστιαίες

ογκοµετρικές

παραµορφώσεις

ρευστοποίησης είναι πιθανόν να φτάσουν
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σχηµατισµούς (άµµους) ενώ υψηλότερες τιµές αναµένονται για πολύ χαλαρά εδάφη.
Ο Kramer (1996) αναφέρει ότι ο σεισµός του Tokachioki (1968, M = 7.9) στην
Ιαπωνία προκάλεσε την καθίζηση κατά 50 – 70 cm ενός πολύ χαλαρού σχηµατισµού
πάχους 5 µέτρων στην περιοχή Hachinoche.
Οι συνεχείς καµπύλες στο διάγραµµα αναφέρονται σε ρευστοποιήσιµα εδάφη
(συντελεστής ασφάλειας σε ρευστοποίηση µικρότερος της µονάδας) ενώ οι
διακοπτόµενες σε εδάφη µε συντελεστή ασφάλειας µεγαλύτερο της µονάδας.
4.4.1.1 Μέθοδος Ishihara και Yoshimine (1992)
Οι Ishihara και Yoshimine (1992),
χρησιµοποίησαν
υπολογισµό

για

των

τον

κατακόρυφων

µετατοπίσεων

παρόµοια

µεθοδολογία µε τη προηγούµενη.
Αυτοί

προτείνουν

διαγράµµατος
κατακόρυφο

την

όπου
άξονα

χρήση
στον

υπάρχει

συντελεστής

ασφάλειας

ρευστοποίηση

του

ο
σε

αµµώδους

σχηµατισµού F = CRR / CSR
(όπου CRR είναι η αντίσταση στην
ρευστοποίηση του εδάφους και
CSR είναι ο λόγος των κυκλικών
Σχήµα 4.9. ∆ιάγραµµα υπολογισµού µεταβολής του

τάσεων) ενώ στον οριζόντια άξονα

όγκου - καθιζήσεων (από Ishihara και Yoshimine,

βρίσκεται η αναζητούµενη τιµή της

1992)

ογκοµετρικής παραµόρφωσης. Με
τη βοήθεια καµπυλών οι οποίες

αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες τιµές Dr, N1 η τιµή της δοκιµής SPT σύµφωνα µε την
µεθοδολογία η οποία ακολουθείται στην Ιαπωνία ή qc1 για δοκιµή πενετρόµετρου
είναι δυνατή η εκτίµηση της προκαλούµενης µεταβολής όγκου στο εξεταζόµενο
στρώµα. Η τελική καθίζηση στην επιφάνεια θα προσδιοριστεί από το άθροισµα των
καθιζήσεων των επί µέρους εδαφικών
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Για τη χρησιµοποίηση αυτού του διαγράµµατος θα πρέπει να γίνει µετατροπή του Ν1
στην τιµή (Ν1)60. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996), για την µετατροπή αυτή θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί η σχέση Ν1 = 0,83 (Ν1)60 ενώ ο Seed (1991) προτείνει τη σχέση Ν1
= 1,1 (Ν1)60. Πρακτικά όµως, µπορούν οι δύο αυτές τιµές να θεωρηθούν ίσες αφού η
τελική τιµή της αναµενόµενης καθίζησης περιέχει ένα ποσοστού λάθους της τάξης
του 25 έως 50% τουλάχιστον (Kramer, 1996).
Όπως και στην προηγούµενη µέθοδο των Tokimatsu και Seed (1987), έτσι και σε
αυτήν είναι δυνατή η εκτίµηση των καθιζήσεων εδαφικών στρωµάτων µε συντελεστή
ασφάλειας µεγαλύτερου της µονάδας, F > 1. Οι αναµενόµενες τιµές για ένα τέτοιο
αµµώδη σχηµατισµό θα είναι πάρα πολύ µικρές.
4.4.1.2 Μέθοδος Wu (2003)
Η µέθοδος αυτή στηρίζεται όπως και στην πρώτη µέθοδο των Tokimatsu και Seed
(1987) στη συσχέτιση του λόγου κυκλικών τάσεων CSR µε τη διορθωµένη τιµή
N1,60,cs λαµβάνοντας όµως υπό όψιν και τις µετατροπές λόγω παρουσίας λεπτόκοκκων
υλικών στον εδαφικό σχηµατισµό. Η συνεχής γραµµή η οποία προτάθηκε από τους
Cetin et al. (2002) οριοθετεί την περιοχή όπου η πιθανότητα πρόκλησης
ρευστοποίησης είναι 50%. Η συνολική καθίζηση υπολογίζεται αθροίζοντας τις
καθιζήσεις των επί µέρους στρωµάτων στα οποία είχε αρχικά χωριστεί η
στρωµατογραφική στήλη.
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Σχήµα 4.10. ∆ιάγραµµα υπολογισµού καθιζήσεων (από Wu, 2003)

4.5

Επιφανειακές εµφανίσεις ρευστοποίησης – Κώνοι άµµου
(Sand boils)

Τόσο οι πλευρικές όσο και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις οι οποίες προκαλούνται
λόγω ρευστοποίησης εδαφικών σχηµατισµών είναι δυνατό να έχουν ως αποτέλεσµα
την εµφάνιση κωνοειδών εξάρσεων στην επιφάνεια αποτελούµενων συνήθως από
άµµο. Οι εµφανίσεις αυτές έχουν χαρακτηριστεί ως απόδειξη ρευστοποίησης ενός
υποκείµενου στρώµατος και αποτελούν ένδειξη ανάπτυξης υπερπίεσης του νερού των
πόρων σε αυτό. Επιπλέον, µε βάση την κοκκοµετρική τους σύσταση µπορεί να
επιτευχθεί ο προσδιορισµός του σχηµατισµού προέλευσης.
Μολονότι, η εµφάνιση κώνων άµµου λαµβάνεται ως απόδειξη ρευστοποίησης, η
απουσία τέτοιων περιστατικών δε θα πρέπει να µας οδηγεί στο αντίθετο συµπέρασµα
καθώς η δηµιουργία τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Βασική προϋπόθεση
είναι η ανάπτυξη υψηλής πίεσης πόρων η οποία εκτονώνεται χάρη στην προς την
επιφάνεια ροή του νερού των πόρων. Αυτή η ροή θα δηµιουργήσει συνθήκες ικανές,
όπως

αναφέρθηκε

σε
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επαναρευστοποίηση του σχηµατισµού καθώς προκαλεί χαλάρωση των δεσµών των
κόκκων στο ανώτερο µέρος του στρώµατος. Στο σχήµα 4.11 παρατηρούµε το
συνδυασµό

της

διαδικασίας

εµφάνισης

κώνων άµµου

µε

τη

δηµιουργία

µεσοστρωµάτων νερού – χαλαρού υλικού, τα οποία αποκτούν µεγάλη σηµασία όταν
η επιφάνεια παρουσιάζει κλίση καθώς είναι ικανά να δηµιουργήσουν φαινόµενα
εδαφικής ροής. Επιπλέον η ανάδυση υλικού στην επιφάνεια θα οδηγήσει στην
ανακατανοµή των κόκκων του σχηµατισµού µε αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου του
και την καθίζηση του όπως αναπτύχθηκε στην προηγούµενη παράγραφο.

Σχήµα 4.11 Εµφάνιση ενδιάµεσων στρωµάτων νερού σε εργαστηριακά πειράµατα των Liu
και Qiao (1984) (Τροποποιηµένο από Kramer, 1996)

Συνεπώς, κατά την ανάπτυξη υπερπιέσεων του νερού των πόρων λόγω της σεισµικής
δόνησης και εφόσον η υδραυλική κλίση φτάσει στο επίπεδο κατά το οποίο η
κατακόρυφη ενεργή πίεση µηδενιστεί (quick condition) τότε η ταχύτητα του νερού
είναι ικανή να συµπαρασύρει τεµαχίδια από το σχηµατισµό κατά την κίνησή του προς
την επιφάνεια (Kramer, 1996). Αυτή η ανάδυση πραγµατοποιείται συνήθως µέσω
ρωγµώσεων στον υπερκείµενο µη ρευστοποιήσιµο σχηµατισµό, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν είτε κατά την πλευρική του µετατόπιση (lateral spreading) είτε κατά
την εδαφική του ταλάντωση (ground oscillation).

Παπαθανασίου Γιώργος

82

Φαινόµενα Ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 4

Σχήµα 4.12. Μηχανισµός δηµιουργίας κώνων άµµου (τροποποιηµένο από Obermeier et al.
2005)

Εκτός από την ανάπτυξη υπερπιέσεων του νερού των πόρων, σηµαντικό ρόλο στην
εµφάνιση κώνων άµµου στην επιφάνεια διαδραµατίζει τόσο το πάχος όσο και το
βάθος του εν δυνάµει ρευστοποιήσιµου στρώµατος ή αντίστοιχα το πάχος του
υπερκείµενου µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού. Η ρευστοποίηση εδαφών σε µεγάλα
βάθη ή σε στρώµατα µε µικρό πάχος είναι πιθανό να µην προκαλέσει τέτοιες
χαρακτηριστικές εµφανίσεις, ενώ αντίθετα µικρές πιέσεις πόρων σε επιφανειακούς
σχετικά σχηµατισµούς µεγάλου πάχους ίσως οδηγήσουν στη δηµιουργία τέτοιων
φαινοµένων.

Επίσης, η παρουσία ενός υπερκείµενου λεπτόκοκκου µικρής

διαπερατότητας εδαφικού σχηµατισµού ίσως εµποδίσει την απαραίτητη για τη
δηµιουργία κώνων άµµου, ταχύτατη ροή προς την επιφάνεια, παρόλη την ανάπτυξη
υψηλών πιέσεων νερού των πόρων στον ρευστοποιηµένο υποκείµενο σχηµατισµό.
4.5.1.1 Μέθοδος Ishihara (1985)
Ο Ishihara (1985), συγκεντρώνοντας στοιχεία από επιφανειακές εµφανίσεις
ρευστοποίησης, κώνων άµµου και εδαφικών διαρρήξεων, παρουσίασε µια µέθοδο
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πρόβλεψης η οποία βασίζεται στο πάχος του εν δυνάµει ρευστοποιήσιµου Η2 και το
πάχος του υπερκείµενου µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού Η1. Ο χαρακτηρισµός
σύµφωνα µε τον Ishihara (1985), ενός σχηµατισµού ως ρευστοποιήσιµου ή όχι
απεικονίζεται στο σχήµα 4.14α που ακολουθεί. Με βάση αυτά τα κριτήρια
προχώρησε στη δηµοσίευση ενός διαγράµµατος µε το οποίο µπορεί να προβλεφθεί η
επιφανειακή εµφάνιση ρευστοποίησης ανάλογα µε την αναµενόµενη µέγιστη εδαφική
επιτάχυνση PGA. Οι Youd και Garris (1995), εφαρµόζοντας την παραπάνω
µεθοδολογία σε ιστορικά περιστατικά επιφανειακών εµφανίσεων ρευστοποίησης
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη από τον Ishihara (1985) µέθοδος, δεν
ισχύει σε περιπτώσεις εδαφικής παραµόρφωσης λόγω πλευρικών µετατοπίσεων ή
εδαφικής ταλάντωσης των σχηµατισµών.

Σχήµα 4.13. ∆ιάγραµµα εκτίµησης επιφανειακών εµφανίσεων ρευστοποίησης σε σχέση
µε την τιµή της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (τροποποιηµένο από Ishihara, 1985)
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Στην περίπτωση κατά την οποία τα εξεταζόµενα στρώµατα εµφανίζονται σε
εναλλαγές, τότε το πάχος Η1 και Η2
υπολογίζεται µε βάση το σχήµα 4.14β.
Συνεπώς,

µε

τη

συγκεκριµένη

µεθοδολογία εφόσον είναι γνωστό το
πάχος του ρευστοποιήσιµου και το πάχος
του µη ρευστοποιήσιµου σχηµατισµού
είναι

δυνατόν

εµφάνιση

να

προβλέψουµε

επιφανειακών

ρευστοποίησης

σε

συγκεκριµένη

τιµή

την

µορφών

µια

θέση

της

για

εδαφικής

επιτάχυνσης.

4.6

Εδαφικές ροές

Όπως

αναφέρεται

στο

προηγούµενο

κεφάλαιο, η εδαφική ροή προκαλείται
όταν η αντοχή του ρευστοποιηµένου
εδάφους

είναι

µικρότερη

από

τις

Σχήµα 4.14α. Χαρακτηρισµός εδαφικών

διατµητικές τάσεις οι οποίες ασκούνται σε

σχηµατισµών (από Ishihara, 1985)

αυτό σε µια κεκλιµένη επιφάνεια (Kramer,
1996). Αυτό συνεπάγεται τη διατάραξη
της στατικής ισορροπίας η οποία υπήρχε
πριν τη ρευστοποίηση του σχηµατισµού
βάση της οποίας παρέµεινε σταθερό το
πρανές. Σύµφωνα µε τον Kramer (1996),
διακρίνονται τρεις κατηγορίες µηχανισµών
πρόκλησης εδαφικής ροής, οι οποίες
αναπτύσσονται περιληπτικά στη συνέχεια.
Σχήµα

4.14.β.

Χαρακτηρισµός

εναλλασσόµενων εδαφικών σχηµατισµών

4.6.1

Εδαφική ροή λόγω ρευστοποίησης

Απαραίτητη

προϋπόθεση
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ύπαρξη αστράγγιστων συνθηκών οι οποίες δε θα επιτρέψουν την εκτόνωση της
πίεσης πόρων και τη µεταβολή του όγκου του εδαφικού σχηµατισµού. Η
αναπτυσσόµενη πίεση πόρων, λόγω κυκλικών φορτίσεων, θα προκαλέσει τη
µετατροπή της κατάστασης του εδάφους από το αρχικό στάδιο της ισορροπίας σε
αυτό της ρευστοποίησης. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός προκαλείται µόνο κατά τη
διάρκεια σεισµικής δόνησης και έτσι διακρίνεται από τους παρακάτω αντίστοιχους
µηχανισµούς. Οι εδαφικές ροές λόγω ρευστοποίησης λαµβάνουν χώρα µε µεγάλη
ταχύτητα και προκαλούν µετατοπίσεις µεγάλου µεγέθους. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα τέτοιας αστοχίας είναι η περίπτωση του φράγµατος κατά τη σεισµική
δόνηση του San Fernando, Η.Π.Α to 1971.

Σχήµα 4.15. α) Τυπική τοµή µεταβολής της εδαφικής επιφάνειας λόγω εδαφικής ροής β)
∆ιάγραµµα µεταβολής τάσης λόγω σεισµικής δόνησης. Αρχικά το έδαφος βρίσκεται σε
ισορροπία στην θέση Α, έπειτα λόγω κυκλικών φορτίσεων µεταβαίνει στην θέση Β και
καταλήγει στη θέση C λόγω µείωσης της διατµητικής του αντοχής (Τροποποιηµένο από
Κramer, 1996)

4.6.2

Εδαφική ροή λόγω τοπικής χαλάρωσης

Όταν ένας αµµώδης σχηµατισµός υπόκειται ενός λιγότερου διαπερατού, ο οποίος δεν
επιτρέπει την αποστράγγιση κατά τη σεισµική δόνηση, τότε ο συνολικός όγκος του
αµµώδους σχηµατισµού διατηρείται. Κάτω όµως από την επίδραση της βαρύτητας, σε
συνθήκες αρχικής ρευστοποίησης της άµµου, πραγµατοποιείται µια αναδιάταξη των
κόκκων µε συνέπεια την αύξηση της πυκνότητας στο κατώτερο µέρος του
συγκεκριµένου σχηµατισµού ενώ αντίθετα στο ανώτερο τµήµα αυτού παρατηρείται
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µια χαλάρωση (Kramer, 1996). Εάν η αντοχή του εδάφους σε αυτό το στάδιο γίνει
µικρότερη από τις διατµητικές τάσεις οι οποίες ασκούνται τότε προκαλείται το
φαινόµενο της εδαφικής ροής.

Σχήµα 4.16 α) Αναδιάταξη των κόκκων µέσα στο ίδιο στρώµα, β) Μετατόπιση του
σηµείου ισορροπίας σε νέα θέση επιρρεπή προς εδαφική ροή (Τροποποιηµένο από
Kramer, 1996)

4.6.3

Εδαφική ροή λόγω γενικής χαλάρωσης

Το φαινόµενο αυτό δηµιουργείται όταν επιφανειακοί σχηµατισµοί χαλαρώνουν λόγω
της επίδρασης της ροής νερού των πόρων από υποκείµενα στρώµατα προς την
επιφάνεια. Έτσι η αντοχή µε την οποία διατηρούταν η ισορροπία µειώνεται µε
αποτέλεσµα οι διατµητικές τάσεις να προκαλέσουν εδαφική ροή. Η διαφορά αυτού
του µηχανισµού γένεσης από τον προηγούµενο είναι ότι στην συγκεκριµένη
περίπτωση δεν παρατηρείται πυκνότερη διάταξη του σχηµατισµού στο κατώτερο
τµήµα του.
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Σχήµα 4.17 a) Απεικόνιση εδαφικής ροής λόγω γενικής χαλάρωσης, β) διάγραµµα διαδροµής
τάσεων όπου Α είναι το σηµείο εντατικής κατάστασης και C το σηµείο όπου το αρχικά σταθερό
εδαφικό στρώµα πλέον τείνει να αστοχήσει λόγω εδαφικής ροής (Τροποποιηµένο από Kramer,
1996)
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