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Είναι ευρέως γνωστό ότι εδαφικοί σχηματισμοί αποτελούμενοι από κορεσμένες, χαλαρές και μησυνεκτικές εδαφικές στρώσεις (άμμοι, αμμοχάλικα, ιλυώδεις άμμοι, αμμώδεις ιλύες) είναι ιδιαίτερα
ευάλωτοι στην ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων υπό σεισμική διέγερση και τελικώς σε ρευστοποίηση
με συνέπεια την μερική η πλήρη απώλεια της διατμητικής τους αντοχής. Oι σύγχρονοι Κανονισμοί
Αντισεισμικού Σχεδιασμού (ΕΑΚ 2003, EC-8, κλπ) χαρακτηρίζουν τα ρευστοποιήσιμα εδάφη ως
ειδικές περιοχές, όπου η δόμηση απαγορεύεται εκτός και εάν προηγηθούν ειδικές έρευνες και μελέτες,
ενώ η συνήθης φιλοσοφία σχεδιασμού των θεμελιώσεων απαιτεί τη χρήση πασσάλων, προκειμένου να
παρακαμφθούν οι ρευστοποιήσιμες στρώσεις. Παράλληλα, απαιτείται βελτίωση του ρευστοποιήσιμου
εδάφους μεταξύ των πασσάλων (π.χ. βαθιά δονητική συμπύκνωση, χρήση χαλικοπασσάλων /
στραγγιστηρίων) για εξασφάλιση ικανής πλευρικής τριβής και απομείωση των καμπτικών ροπών και
των τεμνουσών δυνάμεων στους πασσάλους.
Υπάρχουν όμως αποτελέσματα πειραματικών ερευνών και παρατηρήσεις πεδίου έπειτα από ισχυρούς
σεισμούς τα οποία υποδεικνύουν ότι η χρήση πασσάλων δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, αλλά μπορεί
να αντικατασταθεί από επιφανειακή θεμελίωση, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης μιας βελτιωμένης
επιφανειακής στρώσης για την αποφυγή υπερβολικών μετασεισμικών καθιζήσεων ή/και αστοχία της
θεμελίωσης. Οι Bouckovalas et al [1] παρουσίασαν μάλιστα μια ολοκληρωμένη μέθοδο σχεδιασμού
επιφανειακών θεμελιώσεων με βάση τις αρχές της επιτελεστικότητας σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με
βελτιωμένη επιφανειακή εδαφική στρώση. Ο σχεδιασμός βασίζεται στην ιδέα μιας φυσικής ή
τεχνητής κρούστας, η οποία δεν επεκτείνεται σε όλο το βάθος της ρευστοποιήσιμης άμμου, έτσι ώστε η
κατασκευή να επωφεληθεί από τη μείωση των καθιζήσεων και την εξασθένιση της σεισμική κίνησης
(φυσική σεισμική μόνωση) λόγω ρευστοποίησης του εδάφους κάτω από την επιφανειακή στρώση.
Βασική προϋπόθεση για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών με βάση την ανωτέρω μέθοδο είναι
η δυνατότητα εκτίμησης των καθιζήσεων των θεμελίων σε ρευστοποιημένο έδαφος [2-6], αλλά και της
απομειωμένης σεισμικής κίνησης στην ελεύθερη επιφάνεια του ρευστοποιημένου εδαφικού
σχηματισμού [7-9]. Όπως φανερώνει ο τίτλος, η παρούσα διάλεξη επικεντρώνεται στο δεύτερο από τα
ανωτέρω θέματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, στον προσεγγιστικό υπολογισμό των ελαστικών
φασμάτων απόκρισης στην επιφάνεια ρευστοποιήσιμων περιοχών με δύο εναλλακτικές μεθόδους, (α)
της φασματικής περιβάλλουσας (spectral envelope), και (β) της φασματικής παρεμβολής (spectral
interpolation). Και με τις δύο μεθόδους, η σεισμική εδαφική απόκριση υπολογίζεται δύο φορές, για
συνθήκες ρευστοποίησης και για τις αρχικές συνθήκες πριν τη ρευστοποίηση, και τα αποτελέσματα
συνδυάζονται έτσι ώστε να προσδιοριστεί η τελική σεισμική εδαφική απόκριση. Οι απαιτούμενες
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αναλύσεις σεισμικής απόκρισης πραγματοποιούνται με χρήση συνηθισμένων στην πράξη
μονοδιάστατων μη-γραμμικών ή ισοδύναμων γραμμικών αναλύσεων και τα αποτελέσματά τους
ερμηνεύονται με βάση το συντελεστή ασφαλείας σε ρευστοποίηση (FSL), ο οποίος προσδιορίζεται
βάσει επι-τόπου δοκιμών και μετρήσεων. Η εισαγωγή του συντελεστή ασφαλείας FSL εξασφαλίζει την
ισότιμη συμμετοχή στον υπολογισμό της σεισμικής απόκρισης του εδάφους τόσο του αρχικού
τμήματος της διέγερσης, πριν από την εκδήλωση της ρευστοποίησης, όσο και του τμήματος που
ακολουθεί την εκδήλωση ρευστοποίησης.
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