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Σε παραλιακό οικόπεδο (Σχήμα 1) που βρίσκεται στις εκβολές
παλαιού ρέματος, πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφο κτίριο με δύο
υπόγεια, με επιφάνεια κάλυψης 400m2. Η θεμελίωση θα γίνει στο βάθος
των 7,0m. Η περιοχή του οικοπέδου, είναι σχεδόν επίπεδη, βρίσκεται
υψομετρικά 5,0m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και
επιφανειακά καλύπτεται από πρόσφατες επιχωματώσεις. Επισημαίνεται
ότι, η περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη σεισμικότητα.

Σχήμα 1. Σκαρίφημα του οικοπεδικού χώρου μελέτης.

Για τη διερεύνηση των υπεδαφικών συνθηκών ανορύχθηκαν τρεις
γεωτεχνικές γεωτρήσεις. Από τη δειγματοληψία διαπιστώθηκε, ότι σε
όλη την έκταση του οικοπέδου κάτω από τις επιχωματώσεις - δελταϊκές
αποθέσεις εκτείνεται το νεογενές μαργαϊκό υπόβαθρο της περιοχής.
Αναλυτικότερα,

οι

λιθοστρωματογραφικές

συνθήκες

όπως

παρουσιάζονται στην κεντρική γεώτρηση (Γ-2), από την πρώτη
μακροσκοπική περιγραφή των δειγμάτων στα κιβώτια, έχουν ως εξής:
¾ 0,00 - 2,10m: Επιχωματώσεις, αποτελούμενες από αμμοϊλύες με
ψηφίδες και χαλίκια.
¾ 2,10 – 3,50m:
συνεκτικότητας.

Αργιλοϊλύς

καστανού

χρώματος,

μέσης

¾ 3,50 – 15,90m: Ιλυούχος άμμος τεφρού χρώματος μαλακή και σε
υδαρή κατάσταση.
¾ 15,90 – 18,80m: Αργιλοϊλύς με λίγη άμμο και αραιούς χάλικες.
Τεφροκίτρινου χρώματος και μέσης συνεκτικότητας.
¾ 18,80 – 24,00m: Καστανοκίτρινη μάργα νεογενούς ηλικίας, στιφρή
και συνεκτική.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις των πιεζομέτρων στις γεωτρήσεις, η
στάθμη του υπόγειου νερού βρέθηκε στα 4,0m. Από τις δοκιμές
Πρότυπης Διείσδυσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάνοιξη της
γεώτρησης Γ-2 προέκυψαν τα αποτελέσματα του επισυναπτόμενου
πίνακα.
Ζητούνται:
1. Να προσδιοριστούν οι τιμές του Ν και οι τιμές των μηχανικών
παραμέτρων φ και c σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπου
δοκιμών.
2. Να σχολιασθούν – συσχετιστούν οι πρώτες μακροσκοπικές
περιγραφές των διαφόρων οριζόντων σε σχέση με αυτές που
προκύπτουν από τα αποτελέσματα των δοκιμών SPT.
3. Στην περίπτωση που η θεμελίωση είναι τυπική με εύρος πέδιλου 3m,
να βρεθεί η επιτρεπόμενη τάση του ορίζοντα που υπάρχει στο βάθος
θεμελίωσης.
4. Να σχολιαστεί αν είναι δυνατή η παραπάνω τυπική θεμελίωση ή αν
υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ρευστοποίησης.

Πίνακας αποτελεσμάτων δοκιμών SPT (Terzaghi) στη γεώτρηση Γ-2.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

1. ∆ΟΚΙΜΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ (S.P.T. - TERZAGHI)
Χρησιμοποιείται ευρέως για ποιοτική ένδειξη των επιτόπου ιδιοτήτων
των εδαφών καθώς και για τον προσδιορισμό των ακόλουθων μηχανικών
παραμέτρων:
¾ της σχετικής πυκνότητας, Dr,
¾ της γωνίας εσωτερικής τριβής, φ (πίνακας 1-1),
¾ του οιδημετρικού μέτρου ελαστικότητας, Εs,
¾ του δείκτη συνεκτικότητας, Ιc,
¾ της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής, qu (πίνακας 1-2),
¾ της φέρουσας ικανότητας, q, και της επιτρεπόμενης τάσης, P,
επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων,
¾ της καθίζησης, s, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων,
Η δοκιμή πρότυπης διείσδυσης εκτελείται με τη βοήθεια του
γεωτρητικού συγκροτήματος κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων και με
τη χρήση ειδικού εξοπλισμού. Κατά την εκτέλεση της δοκιμής:
1. Προσδιορίζεται ο αριθμός των κρούσεων (Ν) για προχώρηση του
ειδικού δειγματολήπτη Terzaghi με την πτώση αντίβαρου 63,5kg από
ύψος 76,2cm, κατά 45cm (σε τρία διαδοχικά τμήματα των 15cm).
2. Ο αριθμός των κρούσεων για τη διείσδυση του δειγματολήπτη στο
πρώτο τμήμα των 15cm απορρίπτεται καθώς θεωρείται ότι είναι
υλικό διαταραγμένο από τη διαδικασία διάτρησης, ή υλικά που έχουν
καταπέσει από το ασωλήνωτο τμήμα της γεώτρησης.
3. Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων και ο υπολογισμός των επιμέρους
μηχανικών παραμέτρων γίνεται βάσει της προχώρησης στα δύο
υπόλοιπα τμήματα των 15cm (σύνολο 30cm). Για τον υπολογισμό των
διάφορων μηχανικών παραμέτρων υπάρχει στη βιβλιογραφία
πληθώρα εμπειρικών τύπων και νομογραμμάτων (πίνακες 1-1 & 1-2).

Πίνακας 1-1. Χαρακτηρισμός κοκκωδών εδαφικών σχηματισμών και εμπειρική
πρόταση της Commission of Engineering Geological Mapping, 1981, για την γωνία
τριβής, φ.
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Πίνακας 1-2. Χαρακτηρισμός συνεκτικών εδαφικών σχηματισμών και εμπειρική
πρόταση των Terzaghi & Peck (1948) για την αστράγγιστης συνοχής, cu.
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Σχήμα 1-1. Διαγραμματική απεικόνιση της διάταξης εκτέλεσης της δοκιμής
πρότυπης διείσδυσης.

Από τη μακροχρόνια χρήση δεδομένων της δοκιμής SPT
διαπιστώθηκε ότι στη διαδικασία υπεισέρχονται αρκετοί παράγοντες
λάθους. Ο βασικότερος παράγοντας λάθους είναι η απομείωση της
αποτελεσματικής ενέργειας πρόσκρουσης του αντίβαρου λόγω των
τριβών της διάταξης ή λόγω απειρίας - απροσεξίας του χειριστή. Άλλοι
παράγοντες που εισάγουν σφάλματα στα τελικά αποτελέσματα είναι το
μεγάλο μήκος της στήλης, το βάρος των υπερκείμενων σχηματισμών, η
διάμετρος της γεώτρησης, ο τύπος του δειγματολήπτη κ.α.
Αναφορικά με την απομείωση της αποτελεσματικής ενέργειας
πρόσκρουσης του αντίβαρου έχει διαπιστωθεί ότι όταν η δοκιμή
εκτελείται με αντίβαρο μη αυτόματης πτώσης, η ενέργεια απομειώνεται
στο 60% της θεωρητικής, ενώ όταν εκτελείται με αντίβαρο αυτόματης
πτώσης, η ενέργεια απομειώνεται στο 90%. Προφανώς το αυτόματο
σύστημα ελέγχει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ύψος πτώσης του αντίβαρου
με αποτέλεσμα οι απώλειες ενέργειας να περιορίζονται μόνο στις τριβές.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι πλέον σύγχρονες διατάξεις
εκτέλεσης SPT, οι οποίες περιλαμβάνουν αεροσυμπιεστές για την
επιβολή των κρούσεων, δε συνεπάγονται απώλειες ενέργειας.
Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερόμενους λόγους, η τιμή
του Νfield που μετράται κατά την εκτέλεση της δοκιμής μπορεί να
διορθώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
Ν60 = Nfield x Ce x Cl x Cs x Cd x CN
Όπου:
Ce : συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με το σύστημα απελευθέρωσης
της ενέργειας του αντίβαρου.
Cl : συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με το μήκος της στήλης
διείσδυσης
Cs : συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με το είδος του δειγματολήπτη
Cd : συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με τη διάμετρο της γεώτρησης
CN : συντελεστής διόρθωσης σύμφωνα με την πίεση των
υπερκειμένων, σν
CN = P

σν

όπου η πίεση αναφοράς P έχει ως προτεινόμενη τιμή τα 100kPa ή

1Kg/cm2.
Οι τιμές των προαναφερόμενων συντελεστών διόρθωσης ποικίλουν
ανάλογα με τις προτάσεις των διάφορων ερευνητών. Ενδεικτικά στον
πίνακα 1-3 παρουσιάζονται οι τιμές τους σύμφωνα με πρόταση του
Skempton (1986).
Πίνακας 1-3. Προτεινόμενες τιμές των συντελεστών διόρθωσης σύμφωνα με τον
Skempton (1986).

Αντίστοιχος τύπος για τη διόρθωση των τιμών της δοκιμής SPT
προτείνεται και στον Ευρωκώδικα 7 όπου η τιμή Ν60 δίνεται από τη
σχέση:
Ν60 = (Εr/60) λ CN Nfield

Όπου,
Εr : η ενέργεια πρόσκρουσης ανάλογα με τον εξοπλισμό της δοκιμής
λ: οι απώλειες ενέργειας λόγω του μήκους των στελεχών της δοκιμής
CN: ο συντελεστής διόρθωσης από το βάρος των υπερκειμένων
Nfield: η τιμή του Ν που μετράται στην ύπαιθρο.
Οι τιμές για τις επιμέρους παραμέτρους και συντελεστές διόρθωσης
του τύπου δίνονται από σχετικούς πίνακες της βιβλιογραφίας (π.χ.
Spigolon S. J., 2001).
Στα επόμενα σχήματα δίνονται μερικές χρήσιμες σχέσεις του αριθμού
Ν από τη δοκιμή S.P.T. με την επιτρεπόμενη φέρουσα τάση, το εύρος
των θεμελίων, το φορτίο των υπερκειμένων και της σχετικής πυκνότητας,
καθώς και τη γωνία εσωτερικής τριβής.

Σχήμα 1-2. Σχέση επιτρεπόμενης φέρουσας τάσης (kN/m2), εύρους θεμελίωσης (m)
και κρούσεων Terzaghi (N).

Σχήμα 1-3. Σχέση φορτίου υπερκειμένων (kN/m2), σχετικής πυκνότητας (%) και
κρούσεων Terzaghi (N). Έμμεσος προσδιορισμός τάσης προστερεοποίησης.

Σχήμα 1-4. Σχέση γωνίας τριβής (φ°) και κρούσεων Terzaghi (Ν).

2. ΕΛΕΓΧΟΣ
∆ΥΝΑΤOΤΗΤΑΣ
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
∆ΟΚΙΜΕΣ SPT
Η αύξηση της πίεσης των πόρων μη συνεκτικών κορεσμένων
εδαφικών σχηματισμών η οποία προκαλείται από δυναμικές φορτίσεις
(σεισμικές ταλαντώσεις κλπ) υπό αστράγγιστες συνθήκες, μπορεί να
επιφέρει τη μείωση έως και την απώλεια της διατμητικής αντοχής του
υλικού δημιουργώντας το φαινόμενο της ρευστοποίησης. Η διαδικασία
αυτή παρατηρείται κυρίως σε ομοιόμορφα, χαλαρά, λεπτά έως
μεσοκοκκώδη, ιζήματα. Ο όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή
αυτής της κατάστασης είναι ρευστοποίηση εδαφικών σχηματισμών.
Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας χαλαρός κοκκώδης εδαφικός
σχηματισμός υπόκειται σε ανακυκλική δόνηση, όπως στην περίπτωση
ενός σεισμού, τότε επιδεικνύει τάση συμπύκνωσης δηλαδή μεταβολής
του όγκου. Συγκεκριμένα, οι κόκκοι από τους οποίους αποτελείται το
εδαφικό υλικό μετακινούνται έχοντας ως στόχο τη μείωση των μεταξύ
τους κενών. Όμως, η παρουσία νερού σε αυτά τα κενά, στην περίπτωση
κορεσμένων χαλαρών εδαφών σε αστράγγιστες συνθήκες, εμποδίζει αυτή
τη μετατόπιση. Αυτή η πίεση που μεταφέρεται στο νερό των πόρων,
λόγω των αστράγγιστων συνθηκών δεν μπορεί να εκτονωθεί, με συνέπεια
την απότομη αύξηση της πίεσης των πόρων u. Η συνεχιζόμενη αύξηση
της u αντιστοιχεί σε μείωση των ενεργών τάσεων και κατά συνέπεια και
της διατμητικής αντοχής του εδαφικού σχηματισμού έως και τον πλήρη
μηδενισμό της (ολική ρευστοποίηση).
Οι παράγοντες που
ρευστοποίησης είναι:

καθορίζουν

την

εκδήλωση

φαινομένων

¾ Γεωλογική ηλικία εδαφικών σχηματισμών. Η πυκνότητα και ο βαθμός
συγκόλλησης των εδαφών αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Η
αύξηση της αντοχής έναντι της ρευστοποίησης των σχηματισμών
είναι ανάλογη της ηλικίας τους. Κατά συνέπεια νεώτερες αποθέσεις
παρουσιάζουν μεγαλύτερη επιδεκτικότητα προς ρευστοποίηση από
παλιότερες.
¾ Γεωμορφολογικά κριτήρια – περιβάλλον απόθεσης. Όταν οι συνθήκες
επιτρέπουν την απόθεση ενός ομοιόμορφα ταξινομημένου
σχηματισμού σε χαλαρή κατάσταση τότε αυτό συνεπάγεται υψηλή
επιδεκτικότητα σε ρευστοποίηση. Για παράδειγμα, ποτάμιες,
κολλούβιες και αιολικές αποθέσεις είναι επιδεκτικές προς
ρευστοποίηση όταν βρίσκονται σε κορεσμένο στάδιο.

¾ Στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Όσο πιο χαμηλή είναι η στάθμη του
υδροφόρου ορίζοντα τόσο μεγαλύτερη αντίσταση θα προβάλει το
συγκεκριμένο εδαφικό στρώμα σε ενδεχόμενη πιθανότητα
ρευστοποίησης.
¾ Κοκκομετρική σύσταση των σχηματισμών. Τα λεπτόκοκκα εδάφη
θεωρούνται ικανά να αναπτύξουν τις απαιτούμενες, για τη δημιουργία
του φαινομένου, υψηλές πιέσεις πόρων. Τα χονδρόκοκκα εδάφη είναι
πολύ διαπερατά ώστε να διατηρήσουν την απαιτούμενη υπερπίεση
του νερού των πόρων μέχρις ότου να προκληθεί ρευστοποίηση.
¾ Σχετική πυκνότητα. Όσο πιο χαλαρή είναι η διάταξη των κόκκων
ενός εδάφους τόσο η τιμή του δείκτη πόρων είναι μεγαλύτερη και
αντίστοιχα η τιμή της σχετικής πυκνότητας του Dr (%) είναι
μικρότερη.
Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα συμπεραίνεται
ότι τα δεδομένα της δοκιμής πρότυπης διείσδυσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της επιδεκτικότητας εδαφικών
σχηματισμών σε ρευστοποίηση.
Σύμφωνα με έρευνες στην Κίνα, περιοχές όπου η τιμή Ν είναι
μικρότερη από μια οριακή τιμή (Νcritical), είναι επικίνδυνες για εκδήλωση
ρευστοποιήσεων.
Η τιμή αυτή δίνεται από τη σχέση:
Νcritical = Ν΄[1+0,125(Ζs – 3) – 0,05(Ζw - 2) – 0,07 (% αργίλου)
Οι παράμετροι Ζs και Ζw αναφέρονται στο βάθος (σε m) του
αμμώδους ορίζοντα και του υδροφόρου ορίζοντα, αντίστοιχα.
Οι τιμές του Ν΄ δίνονται σε συνάρτηση με την ένταση του σεισμού,
σύμφωνα με την τροποποιημένη κλίμακα Mercalli, στον πίνακα που
ακολουθεί.
Ένταση σεισμού

Τιμή Ν΄

VII

6

VIII
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IX

16

Γενικά:
¾ Διορθωμένες τιμές του Ν μικρότερες του 20 θεωρείται ότι
αποκαλύπτουν περιοχές με αυξημένο δυναμικό ρευστοποίησης,
¾ Περιοχές με διορθωμένη τιμή του Ν μεταξύ 20 και 30,
κατατάσσονται σε αυτές που έχουν ενδιάμεσο βαθμό κινδύνου,
και
¾ Περιοχές με τιμή διορθωμένου Ν μεγαλύτερη από 30 θεωρούνται
σαν χώροι όπου δε θα υπάρξουν σημαντικές καταστροφές από τη
σεισμική δράση, πάντα αναφερόμενοι στον παράγοντα
ρευστοποίησης (McCarthy, 1998).
Στο Σχήμα δίνεται βασικό διάγραμμα κινδύνου ρευστοποίησης
εδαφών από τους Τάσιο & Γκαζέτα 1979, που περιλαμβάνεται στο
προσχέδιο Αντισεισμικού Κανονισμού.

Σχήμα 2-1. Διάγραμμα κινδύνου ρευστοποίησης εδαφών (από το ΄΄Προσχέδιο
Αντισεισμικού Κανονισμού΄΄, Τάσιος & Γκαζέτας 1979), βελτιωμένο και μετά τους
σεισμούς Αρμενίας 1988, Borah Peak 1983, Kobe 1995.

