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– ΣΥΝΟΨΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ –

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
7.1

Σύνοψη

Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο τη µελέτη του φαινοµένου της ρευστοποίησης
στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και τη δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων µε
τη βοήθεια των οποίων θα ήταν δυνατή η εκτίµηση του κινδύνου ρευστοποίησης µιας
περιοχής. Επιπλέον, διερευνήθηκε η δυνατότητα εκτίµησης της συµπεριφοράς µιας
εδαφικής στήλης ως προς την πιθανότητα επιφανειακής εκδήλωσης του φαινοµένου.
Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας χρειάστηκε να δηµιουργηθεί µία βάση
δεδοµένων ιστορικών εµφανίσεων ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του
Αιγαίου και µία βάση γεωτεχνικών τοµών σε θέσεις εµφάνισης ή µη εµφάνισης
ρευστοποίησης για τον πρώτο και το δεύτερο στόχο αντίστοιχα.
Στην πρώτη βάση δεδοµένων που δηµιουργήθηκε, καταχωρήθηκαν στοιχεία τα οποία
αναφέρονται στη σεισµική δόνηση η οποία προκάλεσε τη ρευστοποίηση των
εδαφικών σχηµατισµών καθώς επίσης και πληροφορίες για την τοποθεσία στην οποία
εµφανίστηκαν τα φαινόµενα ρευστοποίησης. Η συλλογή αυτών των δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε έπειτα από συστηµατική αναζήτηση και αξιολόγηση, σε
σεισµικούς καταλόγους και σε πρωτογενείς πηγές, περιγραφών εµφανίσεων
ρευστοποίησης. Οι θέσεις ιστορικών εµφανίσεων ρευστοποίησης προβλήθηκαν σε
χάρτη και συντάχθηκε ένας πρόδροµος χάρτης επιδεκτικότητας προς ρευστοποίηση
περιοχών της Ελλάδος. Έπειτα από στατιστική επεξεργασία των παραµέτρων του
επιφανειακού µεγέθους των καταχωρηµένων σεισµών, οι οποίοι προκάλεσαν τη
ρευστοποίηση των εδαφικών σχηµατισµών, και της απόστασης των θέσεων
εκδήλωσης του φαινοµένου από το επίκεντρο της δόνησης και από την επιφανειακή
εκδήλωση του αντίστοιχου σεισµογόνου ρήγµατος, προτείνονται νέες εµπειρικές
σχέσεις µεγέθους-απόστασης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή
του Αιγαίου.
Οι τοµές επί τόπου δοκιµών SPT, οι οποίες συνιστούν τη δεύτερη βάση δεδοµένων,
ταξινοµήθηκαν σε τρεις κατηγορίες,
Παπαθανασίου Γιώργος

A-B-C, ανάλογα µε την πληρότητα των

200

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο

Κεφάλαιο 7

πληροφοριών που παρείχαν ως προς τις φυσικής ιδιότητες των εδαφών και την πορεία
εκτέλεσης της δοκιµής. Οι καταχωρηµένες γεωτεχνικές τοµές αναφέρονται σε θέσεις
εµφάνισης ή µη εµφάνισης ρευστοποίησης έπειτα από σεισµικές δονήσεις στην
Ιαπωνία, στην Τουρκία, στην Taiwan, στις Η.Π.Α και στην Ελλάδα. Για κάθε τοµή
υπολογίσθηκε η τιµή του δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης και εκτιµήθηκε το πάχος
του µη ρευστοποιήσιµου επιφανειακού στρώµατος. Στόχος της έρευνας ήταν ο
συσχετισµός αυτών των δύο παραµέτρων µε την επιφανειακή εκδήλωση φαινοµένων
ρευστοποίησης.
Η στατιστική επεξεργασία των ανεξάρτητων παραµέτρων πραγµατοποιήθηκε µε
βάση τις µεθόδους της λογιστικής παλινδρόµησης και της διακριτικής ανάλυσης τόσο
για τα δεδοµένα των κατηγοριών A και C, ως µία ενιαία οµάδα, όσο και για τα
δεδοµένα της κατηγορίας A. Επιπλέον, µε βάση τη µέθοδο των θηκογραµµάτων
επιχειρήθηκε να συσχετιστεί η τιµή του δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης µιας
εδαφικής στήλης µε τη µορφή των φαινοµένων ρευστοποίησης στο γειτονικό
περιβάλλον αυτής.

7.2

Αποτελέσµατα

Η έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής είχε ως
αποτέλεσµα την δηµιουργία νέων εµπειρικών σχέσεων οι οποίες επιτρέπουν τόσο την
εκτίµηση του κινδύνου ρευστοποίησης µιας θέσης ανάλογα µε το µέγεθος της
σεισµικής

δόνησης

όσο

και

την

πρόγνωση

επιφανειακών

εκδηλώσεων

ρευστοποίησης. Τα βασικά σηµεία των επί µέρους αποτελεσµάτων, τα οποία
προέκυψαν από την έρευνα, δίδονται στη συνέχεια:
•

Κατάλογος ιστορικών εµφανίσεων φαινοµένων ρευστοποίησης για την ευρύτερη
περιοχή του Αιγαίου. Συνολικά 88 σεισµικές δονήσεις από το 1509 έως σήµερα
καταχωρήθηκαν στον αντίστοιχο πίνακα. Τα επίκεντρα των 55 σεισµών
τοποθετούνται στο χώρο της ελληνικής επικράτειας και τα υπόλοιπα 33 στις
γειτονικές χώρες (Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία, Τουρκία και Μαυροβούνιο)
δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του ενιαίου γεωδυναµικού χώρου του Αιγαίου.

•

Νέες εµπειρικές σχέσεις συσχέτισης του µεγέθους σεισµού µε την µέγιστη
επικεντρική απόσταση της θέσης εµφάνισης ρευστοποίησης για την ευρύτερη
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περιοχή του Αιγαίου και την Ελλάδα αντίστοιχα. Αυτές οι σχέσεις βασίστηκαν
στα πλέον αξιόπιστα δεδοµένα, 50 σεισµών συνολικά, οι οποίοι σηµειώθηκαν
µετά το 1900, 33 εκ των οποίων στην Ελλάδα, ενώ για την εκτίµηση της µέσης
επικεντρικής

απόστασης

χρησιµοποιήθηκαν

151

σηµεία

εκδήλωσης

ρευστοποίησης.
Ms=4.742+4.655.10-3Remax+0,8097.log(Remax), Remax σε km και
Ms=5.3225e 0.0046Remax Remax σε km ( για την περιοχή της Ελλάδας) και
Ms=0.01. Re + 6.463 ± 0.46 Remax σε km ( µέση τιµή)
•

Νέα εµπειρική σχέση συσχέτισης µεγέθους σεισµού µε την απόσταση της θέσης
εµφάνισης ρευστοποίησης από το σεισµογόνο ρήγµα για την ευρύτερη περιοχή
του Αιγαίου στηριζόµενη σε επεξεργασία 27 σεισµικών δονήσεων, οι οποίες
σηµειώθηκαν µετά το 1900 στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου

Ms =5.224+7.34.10-3 Rfmax +0.488.log(Rfmax)
•

(Rfmax σε km)

Νέα εµπειρική σχέση συσχέτισης µεγέθους σεισµού, ο οποίος σηµειώθηκε λόγω
ενεργοποίησης κανονικού τύπου ρήγµατος, µε την µέση τιµή της επικεντρικής
απόστασης της θέσης εµφάνισης ρευστοποίησης και την τυπική της απόκλιση "σ
για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Για τη δηµιουργία της εµπειρικής σχέσης
χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από 79 σηµεία εκδήλωσης ρευστοποίησης για
σεισµούς µετά το 1900.

Ms = 0.01 Re +6.38"0.38
•

Σύνταξη πρόδροµου χάρτη

επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση περιοχών του

Ελληνικού χώρου ως αποτέλεσµα του συνδυασµού της χωρικής κατανοµής
ολοκαινικών ιζηµάτων τα οποία προβάλλονται στο χάρτη του ΙΓΜΕ (1985), των
τριών σεισµικών ζωνών του νέου χάρτη σεισµικής επικινδυνότητας της Ελλάδας
(ΕΑΚ, 2000) και της χωρικής κατανοµής των θέσεων ιστορικών εµφανίσεων
ρευστοποίησης. Οι συντεταγµένες αυτών των θέσεων προέκυψαν από τις
καταχωρήσεις στη βάση δεδοµένων η οποία δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της
διατριβής.
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Συλλογή γεωτεχνικών τοµών από επί τόπου δοκιµές SPT σε θέσεις εµφάνισης /
µη εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης παγκοσµίως και υπολογισµός του
δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης µε βάση τις νέες προτεινόµενες οδηγίες

•

Συσχέτιση της τιµής του δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης µε τη δριµύτητα των
φαινοµένων ρευστοποίησης, ως αποτέλεσµα επεξεργασίας 57 δεδοµένων εκ των
οποίων τα 45 αφορούσαν θέσεις εκδηλώσεις ρευστοποίησης και 12 θέσεις όπου
δεν αναφέρθηκε ρευστοποίηση.

Για LPI>32 αναµένονται µεγάλης κλίµακας φαινόµενα ρευστοποίησης
Για 11.5<LPI<32 αναµένονται µικρής κλίµακας και
Για LPI<11.5 δεν προβλέπεται εδαφική αστοχία
•

Ανάπτυξη πιθανολογικού µοντέλου πρόγνωσης εκδήλωσης επιφανειακών
φαινοµένων ρευστοποίησης µε βάση την µέθοδο της λογιστικής παλινδρόµησης.
Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 118 γεωτεχνικές τοµές, 91 τοµές σε θέσεις
εµφάνισης ρευστοποίησης και 27 σε σηµεία µη εκδήλωσης. Η πιθανότητα
εµφάνισης επιφανειακών φαινοµένων ρευστοποίησης, Ρ (ρευστοποίησης)
υπολογίζεται µε τη βοήθεια των παρακάτω εξισώσεων:
Ζ = -1.367 + 0.196 LPI
Όπου η τιµή Ζ εισέρχεται στην εξίσωση της πιθανότητας εκδήλωσης
ρευστοποίησης:
P (ρευστοποίησης) = 1 / (1+ e –Ζ).

•

Ταξινόµηση θέσεων, µε τρεις διαφορετικούς τρόπους, ως σηµεία εµφάνισης / µη
εµφάνισης ρευστοποίησης ανάλογα µε το δείκτη δυναµικού ρευστοποίησης και το
πάχος του επιφανειακού µη ρευστοποιήσιµου στρώµατος µε βάση τη µέθοδο της
διακριτικής ανάλυσης.

7.3

Προοπτικές

Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αντιπροσωπεύουν το πρώτο βήµα για την
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αποτύπωση θέσεων επιδεκτικών προς ρευστοποίηση στον Ελληνικό χώρο και
εµφανίζουν µια νέα προοπτική στον τοµέα της πρόβλεψης επιφανειακών εκδηλώσεων
φαινοµένων ρευστοποίησης µε σηµαντική πρακτική εφαρµογή. Η µελλοντική
διερεύνηση του αντικειµένου της ρευστοποίησης εδαφικών σχηµατισµών, ως
συνέχεια αυτής της διατριβής, θα πρέπει να επικεντρωθεί στα παρακάτω σηµεία:
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής αναζήτησης περιγραφών δευτερογενών σεισµικών
φαινοµένων τα οποία υποδεικνύουν ιστορικές θέσεις εµφάνισης ρευστοποίησης
και αξιολόγηση αυτών.

•

Τεκµηρίωση των καταχωρηµένων θέσεων, στον κατάλογο ρευστοποίησης, µε
γεωτεχνικά στοιχεία προερχόµενα από επί τόπου δοκιµές και διερεύνηση του
δυναµικού ρευστοποίησης µε βάση τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σήµερα
(βάθος στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα)

•

Ψηφιακή ανάπτυξη µιας επαρκούς τεκµηριωµένης βάσης δεδοµένων θέσεων
εµφάνισης φαινοµένων ρευστοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και
σύνδεση αυτής µε προγράµµατα G.I.S.

•

Εµπλουτισµός της βάσης δεδοµένων γεωτεχνικών τοµών µε νέα στοιχεία,
αξιόπιστα και ακριβή, µε στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη επιφανειακών
εκδηλώσεων ρευστοποίησης.
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