
Γ. Παπαθανασίου  
Επίκουρος Καθηγητής 

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας 
Τομέας Γεωτεχνική Μηχανικής 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ 
 

Τα φαινόμενα ρευστοποίησης, ο ρόλος τους 

στα Τεχνικά Έργα και τη σύγχρονη 

αστικοποίηση 

Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ                                                                   26/11/2018 



3  Βασικές προϋποθέσεις 

•Χαλαρό “μη συνεκτικό” υλικό  

•κορεσμένο 

•Ισχυρή εδαφική σεισμική κίνηση 

Ρευστοποίηση εδαφικών σχηματισμών 

Ο «βουβός» γεωλογικός κίνδυνος  
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Αστοχίες λόγω ρευστοποίησης 

Κώνοι άμμου 

Πλευρική εξάπλωση 
καθίζηση 

Κλίση και ανατροπή κτηρίων  

Πλευρική εξάπλωση 

 

εδαφικές κατασκευαστικές 
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Καθιζήσεις – κλίση και ανατροπή κτηρίων  
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Καθιζήσεις – κλίση και ανατροπή κτιρίων  
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Christchurch 2010-2011 
Κόστος αποκατάστασης 34δις $ 
 
• 100.000 κατοικίες με βλάβες  
• Το 70%  των καταστημάτων, ξενοδοχείων και γραφείων 

στο κέντρο της πόλης κατεδαφίστηκαν  
• Μείωση του πληθυσμού κατά 13000 
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San Carlo 2012 
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Πλευρική εξάπλωση 
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2010 Port-au-Prince, Haiti 

2001 Nisqually  

2011 Christchurch  

2015 Kobe  

Από Γκαζέτας, 2011  



Λευκάδα 2003 
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Κεφαλονιά 2014 
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Κως 2017 
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Αξιολόγηση ρευστοποίησης – 
 εφαρμογή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

 Η σεισμική δόνηση είναι αρκετά ισχυρή για να    

 προκαλέσει ρευστοποίηση?  

 Δυναμικό ρευστοποίησης και επιπτώσεις ? 

Επιδεκτικότητα γεωλογικών σχηματισμών 

Επί τόπου δοκιμές 
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• Ηλικία αποθέσεων 

• Τύπος αποθέσεων 

• Στάθμη υδροφόρου 

• Ιστορικές εμφανίσεις 

• Σεισμική εδαφική κίνηση 

• Πυκνότητα ιζημάτων / SPT value 

• Βάθος υδροφόρου 

• κοκκομετρία 

• Όρια πλαστικότητας (Αtterberg 

limits) 

• Ιστορικές εμφανίσεις 

Χάρτες κλίμακας 
περιφέρειας 

Χάρτες τοπικής κλίμακας / 
αστικό περιβάλλον 

Κλίμακες εκτίμησης δυναμικού ρευστοποίησης – 

εφαρμογή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 
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•Latest Holocene age + 0.36g 
•Latest Holocene + 0.24g + past 
liquefaction occurrences 

•Holocene + 0.36g + past 
liquefaction occurrences 

Very high 

•Latest Holocene + 0.24g 
•Holocene + 0.24g + past 
liquefaction occurrences 

High  

•Latest Holocene + 0.16g 
•Holocene + 0.36g or 0.24g Moderate 

•Pleistocene + 0.36g or 
0.24g * Low 

•Pleistocene + 0.16g 
Very low  

(non 
liquefiable) 

Papathanassiou et al., 2010 
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Papathanassiou & Marinos (2018) 
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Εκτίμηση επιδεκτικότητας ρευστοποίησης στην ευρύτερη 
περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος 



Τοπικής κλίμακας χάρτες 

Αναζήτηση πληροφοριών σε δημοσιευμένες 

μελέτες 

Συλλογή ιστορικών στοιχείων 

Ηλικία αποθέσεων 

Συλλογή δεδομένων από γεωτρήσεις - 

αξιολόγηση 

Κατασκευή γεωλογικών– γεωτεχνικών τομών 

 πρόκληση ρευστοποίησης? 

 προκαλούμενη μετατόπιση? 

 επιπτώσεις? 
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Επιδεκτικό σε ρευστοποίηση χαρακτηρίζεται ένα αμμώδες έδαφος όταν 
Βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και η τιμή του 
ΝSPT<30 
 

Εάν το έδαφος περιέχει ποσοστό λεπτόκοκκων 
FC>15% τότε αξιολογείται η επιδεκτικότητα σε 
ρευστοποίηση με βάση τα κριτήρια των Bray and 
Sancio (2006). 
 
(γραφικά με το διάγραμμα) 

Εκτίμηση επιδεκτικότητας (τοπική κλίμακα) 

oΕίτε το ποσοστό υγρασίας είναι wc>0.85*LL και η τιμή του δείκτη 

πλαστικότητας PI<12 

o είτε είναι μη πλαστικό (ΝP) 

Bray and Sancio (2006) 
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Εκτιμώντας το δυναμικό ρευστοποίησης και τις 
πιθανές προκαλούμενες αστοχίες 
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• Εκτίμηση συντελεστή ασφάλειας Fs (εμπειρικές σχέσεις) 

• Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποίησης 

o LPI (δείκτης δυναμικού ρευστοποίησης) 

o LSN (συντελεστής δριμύτητας ρευστοποίησης) 

• Πάχος ρευστοποιήσιμου και μη ρευστοποιήσιμου στρώματος 

• Πλευρική εξάπλωση  /  καθίζηση 



Δείκτης Δυναμικού Ρευστοποίησης- Liquefaction Potential Index  LPI 

 LPI 

 LPI1 

 LPI2 
 
 LPI3 
 
 LPI4 

 LPI5 

 LPI6 
 

 LPI7 

Εκτίμηση πιθανότητας εμφάνισης φαινομένων ρευστοποίησης στην 
επιφάνεια 

liquefiable fs<1 

non liquefiable 

 LPI2+ LPI4++ LPI6=LPI 

Όπου F = 1 - fs, for fs ≤1, and F = 0, for fs > 1; w(z) = 
10 - 0.5⋅z,  z το βάθος σε μέτρα 

fs1 

fs2 

fs3 

fs4 

fs5 

fs6 

fs7 

0

( ) ( )
z

LPI F z W z dz= ∫

το πλεονέκτημα του LPI είναι ότι ποσοτικοποιεί την συμπεριφορά μιας θέσης 
αποδίδοντας μια τιμή για ολόκληρη την εδαφική στήλη 
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Πλευρική εξάπλωση 

ελαφρώς κεκλιμένο επίπεδο  
(3.5 %) 

Ελεύθερο μέτωπο 
4<L/H<40 
 

Αστοχίες λόγω πλευρικής εξάπλωσης 

L 

H 

Η πλευρική εξάπλωση (lateral spreads) είναι από τις βασικές μορφές αστοχίας σε 
οριζόντιο επίπεδο ή σε ήπιας κλίσης θέσεις (level to gently sloping sites) 
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Youd et al. (2002)  and Zhang et al. (2004) 
Το μοντέλο μπορεί να υπερεκτιμήσει 

τις πλευρικές εξαπλώσεις 

• Αποστράγγιση κατά τη σεισμική 
δόνηση 

• Πλευρική και οριζόντια 
ετερογένεια 

• Κλίση πρανούς 



Θεσσαλονίκη 

Χωρική κατανομή του μέγιστου 
παρατηρούμενου πάχους  
ρευστοποίησης 

Σενετάκης, Αναστασιάδης, Πιτιλάκης. 2008 
Πιτιλάκης & Κακδερη. 2011 
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Χωρική κατανομή της μέγιστης καθίζησης λόγω 
ρευστοποίησης 



Kiratzi, Roumelioti, Chatzipetros, Papathanassiou (2014) 

Θεσσαλονίκη   
Αξιολόγηση επιδεκτικότητας – Εκτίμηση δυναμικού με βάση 

διαφορετικά σεισμικά σενάρια 
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Ευσταθιάδου (2018). 
Μεταπτυχιακή διατριβή ειδίκευσης 
Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ 

2 έως 30 cm 



Συμπεράσματα 

 

1. Θεσσαλονίκη – πόλη μερικώς επιδεκτική σε ρευστοποίηση 

2. Ιδιαίτερη έμφαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις, παράκτιο μέτωπο, περιοχή αεροδρομίου 

3. Απαραίτητη η λεπτομερής μελέτη στο δυτικό τμήμα, στη βιομηχανική ζώνη και στην 

ευρύτερη περιοχή του Καλοχωρίου 

4. Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποίησης των εδαφικών σχηματισμών σε γέφυρες και σε 

οδικό / σιδηροδρομικό  δίκτυο στη λεκάνη Αξιού 
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Ευχαριστώ 
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