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Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να δοθεί μία παρουσίαση της καταλυτικής σημασίας που
έχει η κατακόρυφη συνιστώσα στη σεισμική απόκριση των κατασκευών στο εγγύς πεδίο. Δεδομένου
ότι στην σεισμική κίνηση του εδάφους, οι δύο οριζόντιες συνιστώσες είναι πάντα παρούσες, η
κατακόρυφη συνιστώσα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ότι ενεργεί είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό με
αυτές. Στις επικεντρικές περιοχές των περισσότερων ισχυρών σεισμών που συνέβησαν τόσο στον
ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την
παρουσία έντονης κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας. Στην πλειοψηφία τους είναι επιφανειακοί
σεισμοί. Η συνισταμένη τελική κίνηση στην επιφάνεια του εδάφους είναι μια υπέρθεση των διαφόρων
γνωστών τύπων κυμάτων και της απόκρισης του εδάφους στην απότομη τεκτονική μετατόπιση. Η
κατακόρυφη κίνηση δεν είναι τίποτε άλλο από την προβολή της συνισταμένης όλων αυτών των
κινήσεων στον κατακόρυφο άξονα. Στο τέλος αυτής της εργασίας αναφέρονται προτάσεις σχεδιασμού
και κατασκευής για την προστασία των υφιστάμενων και νέων κατασκευών, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί, κατά το δυνατόν, η καταστρεπτική δράση της κατακόρυφης συνιστώσας.
1. Εισαγωγή.
Η παρούσα εργασία έχει τους παρακάτω στόχους:
1.1 Να αποδείξει ότι η κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα είναι η κυρίαρχη παράμετρος (σε
συνδυασμό πάντοτε με τις οριζόντιες κινήσεις), στις διάφορες περιοχές του εγγύς πεδίου
επιφανειακών σεισμών. Αυτή είναι η περίπτωση των περισσότερων ελληνικών καταστρεπτικών
σεισμών καθώς και των ευρωπαϊκών σεισμών και διάφορων άλλων περιοχών σε όλο τον κόσμο.
1.2 Να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Σεισμολόγων και Μηχανικών προκειμένου να κατευθύνουν την
έρευνά τους προς το θέμα αυτό, τόσο στο αναλυτικό-μελετητικό, όσο και στο πειραματικό πεδίο.
1.3 Με αυτές τις προϋποθέσεις θα συλλεγούν όσο το δυνατόν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία, από
το πεδίο, μετά από καταστρεπτικά σεισμικά γεγονότα, τα οποία θα τεκμηριώνουν ακόμη
περισσότερο αυτή την άποψη σε ότι αφορά στην επικεντρική περιοχή. Έτσι, θα γίνει ευρέως
αποδεκτό ότι η κατακόρυφη συνιστώσα είναι η κυρίαρχη παράμετρος στην επικεντρική περιοχή
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επιφανειακών σεισμών, ανεξαρτήτως του Μεγέθους - πάντως μεγαλύτερου των 4,2÷4,5 Richter οι περισσότεροι των οποίων, όντας αχαρτογράφητοι, μπορούν να συμβούν οπουδήποτε και
σχεδόν χωρίς προειδοποίηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως επικεντρική
περιοχή θεωρούμε την εδαφική εκείνη περιοχή που περιλαμβάνεται μέσα σε μία περιφέρεια
ακτίνας ίσης περίπου με το εστιακό βάθος του επιφανειακού σεισμού π.χ. μέχρι 10 ÷ 15km.
Επομένως, επικεντρικές περιοχές μπορεί να είναι και πόλεις ολόκληρες, οι οποίες μπορεί να
υποστούν την επίδραση της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας όταν τύχει το επίκεντρο του
σεισμού να συμβεί μέσα ή πολύ κοντά σε αυτές.
1.4 Να συσσωρευθούν νέες γνώσεις που θα εμπλουτίσουν νέους κανονισμούς, προκειμένου να
επηρεάσουν το σχεδιασμό και τον υπολογισμό των νέων κατασκευών, τον τρόπο διεξαγωγής των
πειραμάτων μας, τα αντίστοιχα σεισμικά προσομοιώματα και την ανάλυση της απόκρισης του
εδάφους, όπως και την εκπόνηση των αντίστοιχων μικροζωνικών μελετών. Η εργασία ελπίζεται
ότι θα συμβάλει, επίσης, και στο σχεδιασμό του παθητικού ή ενεργητικού σεισμικού ελέγχου των
κατασκευών, ώστε να αντιστέκονται και στους κατακόρυφους κραδασμούς που κυριαρχούν στις
επικεντρικές περιοχές. Πρέπει να αναφερθεί ότι η κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα, όπως
εξετάζεται σήμερα στους διάφορους αντισεισμικούς κανονισμούς, δεν καλύπτεται ικανοποιητικά,
όσον αφορά στον τρόπο δράσης της (πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κρουστικό αποτέλεσμά της)
και στο μέγεθός της (δημιουργεί πολύ μεγαλύτερες επιταχύνσεις από ότι θεωρείται σήμερα).
1.5 Για τον επαρκή σχεδιασμό και υπολογισμό της επισκευής ή/και ενίσχυσης των κατασκευών που
έχουν υποστεί ζημιές μετά από καταστρεπτικούς σεισμούς. Ενδέχεται, με την πάροδο του χρόνου,
σε κάποιες περιπτώσεις που έγιναν επισκευές-ενισχύσεις, να αποδειχθεί ότι οι ζημιές ωφείλοντο
κυρίως στη δράση έντονης κατακόρυφης συνιστώσας και όχι στην οριζόντια, έναντι της οποίας
έγιναν οι επεμβάσεις.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω στόχων είναι να παραχθούν και για την κατακόρυφη συνιστώσα εξ
ίσου ασφαλείς κατασκευές όπως αυτό συμβαίνει για την οριζόντια συνιστώσα. Ακολουθώντας αυτή
τη λογική, για το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, θα κατασκευάζονται πιο οικονομικές κατασκευές, διότι θα
στοχεύουμε απ’ ευθείας και με τα κατάλληλα μέτρα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας και όχι μερικώς και εμμέσως, με ενδεχόμενες
υπερδιαστασιολογήσεις που γίνονται για την αντιμετώπιση μόνον της οριζόντιας σεισμικής
συνιστώσας. Η προσπάθεια αυτή της παραγωγής ασφαλέστερων και οικονομικότερων κατασκευών
έναντι των σεισμών, θα πρέπει να στοχεύει περισσότερο στις απλές κατασκευές της καθημερινής
πρακτικής του Πολιτικού Μηχανικού, παρά σε εξειδικευμένα έργα, για τα οποία συνήθως
λαμβάνονται έτσι κι’ αλλιώς κάποια ιδιαίτερα μέτρα, που αντιμετωπίζεται κατά κάποιο τρόπο και η
κατακόρυφη συνιστώσα.
2.

Οι σεισμικές δράσεις που διεγείρουν τις κατασκευές στην επικεντρική περιοχή.

Οι επιταχυνσιογράφοι καταγράφουν την κίνηση κατά Χ, Υ και Ζ σε ένα σημείο στην επιφάνεια της
γης ή βαθύτερα, ή ακόμη και σε κατασκευές. Σε ότι αφορά στις καταγραφές στην επιφάνεια της γης, η
αντίστοιχη κίνηση είναι η προβολή κατά μήκος των τριών αυτών αξόνων της συνισταμένης κίνησης
στο χώρο και στο αντίστοιχο σημείο. Ακολούθως απαριθμίζονται τα βασικά γνωρίσματα των
διαφόρων κυμάτων που πλήττουν τις κατασκευές, στο μακρινό ή εγγύ πεδίο. Ο κυματικός
χαρακτήρας αυτών των κινήσεων προβάλλεται στο σκαρίφημα του Σχ. 1, [1]:
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α.

β.

γ.

δ.

P κύματα. Κατακόρυφες χωρικές κινήσεις. Ισχυρότερες στο εγγύς πεδίο όπου πέραν των
υψίσυχνων κραδασμών, αποτελούνται και από ολιγοπαλμικούς κραδασμούς μεγαλύτερης
περιόδου, αποσβένυνται δέ, ταχύτερα με την απόσταση, από το επίκεντρο.
S κύματα. Οριζόντιες χωρικές πολυπαλμικές κινήσεις. Αναπτύσσονται τόσο στο εγγύς όσο και
στο μακρινό πεδίο. Αποσβένυνται αρκετά βραδύτερα με την απόσταση σε σχέση με τα
κατακόρυφα κύματα.
Rayleigh κύματα. Επιφανειακά κύματα που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία οριζόντιας και
κατακόρυφης ταλάντωσης λόγω ελλειπτικής περιστροφής στο κατακόρυφο επίπεδο των
εδαφικών μορίων. Ναι μεν παράγονται στο εγγύς πεδίο, δεν μπορούν όμως να αναπτυχθούν και
να διαδοθούν κανονικά όσο στο μακρινό πεδίο.
Love κύματα. Δεν φαίνεται να μας απασχολούν, σε ότι αφορά στις κατασκευές.

Σχ. 1 Η τελική κίνηση στην επιφάνεια μέσα στην επικεντρική περιοχή προκύπτει από το συνδυασμό
των ανακλώμενων και διαθλώμενων σεισμικών κυμάτων χώρου και επιφάνειας, καθώς επίσης και
του μηχανισμού γένεσης, και της διασποράς της σεισμικής ενέργειας [1]
ε.

Κινήσεις λόγω ανακλάσεων και διαθλάσεων των κυμάτων, κυρίως στο εγγύς πεδίο και συμβολής
αυτών, για τη δημιουργία του φαινομένου της έμπροσθεν ή όπισθεν κατευθυντικότητας και
εμφάνισης μακροσεισμικού επικέντρου.
στ. Τεκτονικές και ερπυστικές κινήσεις, κυρίως μονότονες και καθολικές στο εγγύς πεδίο. Ανάλογα
με τον μηχανισμό γένεσης των σεισμών, παράγονται και οι αντίστοιχες κινήσεις.
Η τελική συνισταμένη δόνηση του εδάφους παράγεται από τη συνέλιξη (convolution) όλων των ως
άνω ειδών κυματικών και μη κυματικών κινήσεων στο εγγύς πεδίο. Επομένως, αναμενόμενο είναι σε
αρκετά γειτονικές θέσεις να παρατηρούνται μέγιστα και ελάχιστα της πραγματοποιούμενης κίνησης.
Ένα μηχανικό προσομοίωμα για τον υπολογισμό της κατακόρυφης σεισμικής απόκρισης του εδάφους
που οφείλεται στην κατακόρυφη τεκτονική πτώση σε κανονικούς σεισμούς παρουσιάζεται σε επόμενο
εδάφιο, σύμφωνα με Carydis [2], [3]. Η επίδραση αυτού του είδους του σεισμικού κραδασμού στις
κατασκευές είναι κυρίως κρουστικού χαρακτήρα με μορφή ασυνεχούς μη γραμμικότητας. Και αυτό
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διότι το όριο αυτής της ασυνέχειας είναι το 1.0 g, πράγμα που δεν συμβαίνει για την οριζόντια
συνιστώσα. Και η συνήθης τιμή της εν λόγω κατακόρυφης συνιστώσας είναι ≥ 1,0 g.
3.

Τεκμηρίωση της καταλυτικής παρουσίας της κατακόρυφης συνιστώσας στο εγγύς πεδίο.

Η τεκμηρίωση που παρουσιάζεται στις εικόνες που ακολουθούν είναι από ειδικές περιπτώσεις βλαβών
που εμφανίζονται κυρίως σε επικεντρικές περιοχές, μετά από ισχυρούς επιφανειακούς σεισμούς. Οι
βλάβες αυτές, μπορεί να αποδοθούν στην επιπρόσθετη, δεσπόζουσα όμως, επίδραση της κατακόρυφης
σεισμικής συνιστώσας, και είναι δυνατόν να καταταγούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Ανατροπή ή απόσπαση των κατασκευών από το έδαφος θεμελίωσής τους, στις οποίες ο
πλαισιωτός φέρων οργανισμός, συνήθως δεν υφίσταται ουσιώδεις βλάβες λόγω σχετικών
παραμορφώσεως μεταξύ των διαφόρων ορόφων. Η περίπτωση αυτή μπορεί να διακριθεί από τη
γνωστή περίπτωση της ρευστοποίησης του εδάφους. Οι όποιες βλάβες στην ανωδομή εφείλονται
στην πτώση-ανατροπή της.
β. Μερική ή ολική κατάρρευση των κτιριακών κατασκευών με ολοσχερή σύνθλιψη διαφόρων
ορόφων, όπως π.χ. του ισογείου, ή άλλων ενδιάμεσων ορόφων ή καταστροφή ή και αποκόλληση
της τελευταίας στάθμης (στέγης κ.τ.τ.). Χαρακτηριστικό σκαρίφημα αυτού του είδους της βλάβης
παρουσιάζεται στο Σχ.2, όπου στο σώμα της κατασκευής αναπτύσσονται κατακόρυφα στάσιμα
κύματα. Συνήθως, οι υπόλοιποι όροφοι παραμένουν ανέπαφοι, και οι στάθμες παραμένουν
οριζόντιες χωρίς στροφές ή άλλες μετατοπίσεις εκτός της κατακόρυφης, Σχ.3, Σχ.4,

Σχ. 2 Δημιουργία στάσιμων κατακόρυφων κυμάτων στο σώμα της κατασκευής.
(α)

(β)

(γ)

Σχ. 3 Δεν παρατηρούνται ζημιές στα κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία συνεπεία σημαντικών
σχετικών οριζοντίων παραμορφώσεων μεταξύ των ορόφων, τα υαλοστάσια παρέμειναν άθικτα, εκτός
του ορόφου ο οποίος συνθλίβεται. (α) Σεισμός L’Aquila, Ιταλία, 2009 περιοχή Paganica, (β) τα
υποστυλώματα και το κλιμακοστάσιο παραμένουν κατακόρυφα, Ricomex, σεισμός Πάρνηθας, 1999,
(γ) τα υαλοστάσια παρέμειναν άθικτα, ενώ το σε άμεση επαφή με αυτό ευρισκόμενο δίδυμο κτίριο
κατέρρευσε, σεισμός Πάρνηθας, 1999.
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γ.

δ.

ε.

Μερική κατάρρευση των κτιριακών κατασκευών με κατακόρυφη καθολική ή μερική πτώση ενός
ολόκληρου τμήματος της κατασκευής. Το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής παραμένει ανέπαφο.
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις στο καταρρεύσαν τμήμα υπήρχε – συνήθως στο
ισόγειο – μείωση δυσκαμψιών, ή ακόμη και έλλειψη επιφανειών κατάλληλης έκτασης προς
ομαλή διάδοση των κατακόρυφων σεισμικών κυμάτων, Σχ.3β, Σχ.5, Σχ.6.
Τα καταρρέοντα τμήματα ή και ολόκληρες οι κατασκευές παραμένουν σχεδόν οριζόντιες μέσα
στην υποκείμενη κάτοψη (π.χ. θεμελίωσή τους) και τα εναπομείναντα υποστυλώματα ή άλλα
κατακόρυφα στοιχεία παραμένουν κατακόρυφα και μετά την κατάρρευση, Σχ.3β, Σχ.4, Σχ.5,
Σχ.6, Σχ.7, Σχ.9.
Τα θραυσμένα υποστυλώματα παρουσιάζουν μία κρουστικού τύπου θραύση είτε πάνω από τη
θέση θεμελίωσής τους, ή κάτω από την αντίστοιχη πλάκα ή δοκό του ισογείου ή ακόμη και σε

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχ. 4 (α) Κατάρρευση 3ου ορόφου ξενοδοχείου MONTANA, εντός της κάτοψής του. Τα υαλοστάσια
παραμένουν ανέπαφα. Σεισμός Αϊτής, 2010. (β) Προεδρικό μέγαρο, σχεδόν συμμετρική κατακόρυφη
κατάρρευση του ανώτερου τμήματος. Σεισμός, Αϊτή 2010. (γ) Σύνθλιψη ενδιάμεσου ορόφου. Σεισμός
Nepal, 2015. (δ,ε) Παρόμοιες βλάβες και στο σεισμό Αϊτής 2010
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 5 Βιβλία, μικροαντικείμενα κ.λπ. στα ράφια παρέμεινα στη θέση τους στο εναπομείναν τμήμα του
κτιρίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα κατέρρευσε. Το τμήμα του κτιρίου που παρέμεινε είχε τοιχοποιίες από
οπτόπλινθους μέχρι την κατώτερη στάθμη του. Το τμήμα που κατέρρευσε δεν είχε τοιχοποιίες στο
ισόγειο. (α) Σεισμός Πάρνηθας, 1999. (β) Σεισμός Αιγίου, 1995. (γ) Σεισμός L’Aquila, Ιταλία 2009. (δ)
Σεισμός Nepal, 2015
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κάποια άλλη στάθμη. Η θραύση μοιάζει ως εάν προέρχεται από εκρηκτικά που τοποθετήθηκαν
στη βάση της κατασκευής, Σχ.11, Σχ.13β,γ
στ. Οι καταρρεύσεις λόγω της κατακόρυφης συνιστώσας, συνήθως συντελούνται ακαριαίως, χωρίς
να αφήνουν περιθώρια οποιασδήποτε αντίδρασης των ενοίκων.
ζ. Οριζόντια στοιχεία όπως δοκοί, πρόβολοι και πλάκες διαπερνώνται-εμβολίζονται από τα
κατακόρυφα φέροντα στοιχεία, χωρίς αυτά τα οριζόντια στοιχεία να κάμπτονται ή ακόμη και να
παραμορφώνονται, Σχ. 7β. Η ταχύτητα εμβολισμού είναι εξαιρετικά μεγάλη Σχ.7.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι)

(κ)

(κα)

(κβ)

(κγ)

(κδ)

Σχ. 6 Κατάρρευση εντός του περιγράμματος των κατόψεων. Οι εξωτερικοί τοίχοι παρέμειναν
κατακόρυφοι, χωρίς ενδείξεις οριζόντιων μετακινήσεων. (α) Σεισμός L’Aquila, Ιταλία 2009. (β,γ)
Σεισμός Καλαμάτας, 1986. (δ,ε,στ) Κατάρρευση στέγης. Σεισμός Emilia Romagna, Ιταλία 2012.
(ζ,η) Σεισμός Αλκυονίδων 1991. (θ,ι) Σεισμός Αϊτής, 2010. (κ) Γκραβούρα, η οποία απεικονίζει την
κατάρρευση του τρούλου εντός του περιγράμματος της κάτοψης του Καθεδρικού Ναού. Σεισμός
Λισαβώνας, 1755. (κα) Παρόμοια με αυτό κατάρρευση του τρούλου του Καθεδρικού Ναού.
Σεισμός Αϊτής 2010. (κβ) Σεισμός Dinar 1995. (κγ, κδ) Σύνθλιψη ενδιάμεσου ορόφου με μηδενική
οριζόντια μετατόπιση. Σεισμός Agadir, 1960.
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η. Ζημιές στο μέσο του μήκους των δοκών και της επιφάνειας των πλακών, όπως και των
υποστυλωμάτων, και τοιχωμάτων.
θ. Πρόβολοι, δοκοί ή πλάκες - σχετικά μεγάλων ανοιγμάτων - αποκτούν κλίση προς τα κάτω ή
καταρρέουν.
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

Σχ. 7 (α) Ένα ολοκαίνουργιο κτίριο υπέστη τεράστιες ζημιές, (το ισόγειο κατέρρευσε), μετά από μία
κοντινή και επιφανειακή σεισμική δόνηση. Σημειώνεται η προς τα έξω εκτίναξη των εξωτερικώνπεριμετρικών υποστυλωμάτων του υπογείου. Σεισμός Μ = 4,3, Ρίο, Πάτρα, 1974, Η ≈ 1,0 km. Ίδιου
τύπου αστοχία, παρατηρήθηκε και στους σεισμούς: (β) Πάρνηθας 1999. (γ,δ) Κεφαλονιάς 2014. (ε) L’
Aquila Ιταλία 2009. (στ) Dinar 1995. (ζ) Δείγμα της παραμόρφωσης τριώροφου πλαισίου με καθαρό
άνοιγμα δοκού 4,0 (m) για κατακόρυφη επιτάχυνση 1,1 g, μετά από κατάλληλη αναγωγή του σεισμού
Κεφαλονιάς 2014. Επίλυση με τον κώδικα ABACUS, κατά τη φάση της προς τα κάτω πτώσης.
(α)

(β)

(γ)

Σχ. 8 (α,β) Μη σχετική οριζόντια κίνηση μεταξύ γειτονικών κτιρίων (εύκαμπτων ή δύσκαμπτων).
Σεισμός Nepal 2015. (γ) Επίμηκες κατά Β-Ν εύκαμπτο 6-όροφο κτίριο με πιλοτή, χωρίς ίχνη
σύγκρουσης στον αρμό. Σεισμός Αϊτής, 2010
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i.

Επίσης, οι πρόβολοι αυτοί μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε γειτονικά τμήματά τους εξαιτίας
των κατακόρυφων ταλαντώσεών τους, όπως και σε δευτερεύουσες κατασκευές οι οποίες
στηρίζονται επ’ αυτών, Σχ.10.
Λιθόδμητα τοξωτά υπέρθυρα παραμένουν άθικτα εφ’ όσον εξασφαλίζεται το απαραμόρφωτο του
ανοίγματος στις γενέσεις των τόξων Σχ. 6(α,β,δ,ε,θ,ι,κ,κα), Σχ. 12. [4]

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Σχ. 9 (α,β) Συμμετρικές ζημιές περί τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας, οριζόντιες ρωγμές στο πρώτο
και δεύτερο επίπεδο. Σεισμός Dinar, Turkey 1995. (γ) Σεισμός Nepal, 2015. (δ,ε,στ) Ένα απλό κτίριο
φέρουσας τοιχοποιίας, κάτοψης διαστάσεων 7.0 m x 7.0 m και ύψους 3.5 m, χωρίς στέγη, υπό την
επίδραση της σεισμικής κατακόρυφης κρουστικής δράσης, με max av ≈ 1,1 g, έδωσε ισοτασικές
καμπύλες όμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε πολλές επικεντρικές περιοχές
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 10 (α) Στην εν προβόλω πλάκα του εξώστη παρατηρείται μόνιμη κλίση προς τα κάτω. Σεισμός
Πάρνηθας, 1999. (β,γ) Τυπική βλάβη εκτίναξης προς τα έξω τοιχοποιίας πλήρωσης σε προβόλους και
έρκερ. Σεισμός L’Aquila, Ιταλία 2009. (γ) Παρόμοια βλάβη και με τα υαλοστάσια να παραμένουν
ανέπαφα ! Σεισμός Αϊτής, 2010 (δ) Οριζόντιες ρωγμές σε όλο το μήκος της πρόσοψης εξαιτίας της
κατακόρυφης ταλάντωσης των προβόλων-έρκερ. Σεισμός Αϊτής, 2010
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κ.

κα.

κβ.
κγ.

κδ.

Σε αρκετές συμμετρικές κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας, οι ζημιές εκδηλώνονται με οριζόντιες
ρωγμές και όχι χιαστί. Πολλές εξ αυτών αποδίδονται στην κατακόρυφη ταλάντωση των
πατωμάτων και των στεγών. Καταρρέουν οι γωνιές των κτιρίων στις κορυφές τους. Γενικά, οι
ζημιές είναι συμμετρικές ως προς τον κατακόρυφο άξονα των κτιρίων, Σχ.9
Κάδρα, πόρτες, θερμαντικά σώματα και άλλες συσκευές αποσπώνται από τα σημεία ανάρτησής
τους και πέφτουν. Ράφια βιβλιοθηκών θραύονται από αύξηση του κατακόρυφου φορτίου.
Συσκευές κουζίνας και διάφορα είδη μαγειρικής ανατρέπονται και αν ο σεισμός συμβεί κατά τις
συνήθεις ώρες παρασκευής φαγητού, μπορεί να προκληθούν πυρκαγιές ταυτοχρόνως σε διάφορα
σημεία μιας πόλης.
Δεν παρατηρούνται οριζόντιες μετατοπίσεις των κατασκευών, όπως και κρούση μεταξύ
γειτονικών κατασκευών, Σχ.8, Σχ.14
Παρουσιάζεται το φαινόμενο της “ρυθμικής κατάρρευσης”, λόγω συνδυασμού της κατακόρυφης
προβολής των επιφανειακών σεισμικών κυμάτων Rayleigh και της κατακόρυφης προβολής της
τεκτονικής μετατόπισης, Σχ.15
Πυργοειδείς - εύκαμπτες κατασκευές είτε παραμένουν σχεδόν ανέπαφες είτε η κορυφή τους
αποσπάται, Σχ.2, Σχ.6δ,

(α)

(β)

Σχ. 11 Κατακόρυφη μετατόπιση του τμήματος του κτιρίου πάνω από τη βλάβη, χωρίς καμία ένδειξη
οριζόντιας μετατόπισης ή απόκλισης από την κατακόρυφο. Οι παρατηρούμενες ζημιές είναι
κρουστικού-εκρηκτικού τύπου. (α) Σεισμός Πάρνηθας, 1999. (β) Σεισμός Αιγίου, 1995
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Σχ. 12 (α,β) Τα λίθινα τοξωτά υπέρθυρα παρέμειναν άθικτα στο συμμετρικό κατακόρυφο κραδασμό,
αλλά επιπροσθέτως δημιουργήθηκαν και νέα μετά τη σεισμική δράση. Σεισμός L’ Aquila, Ιταλία
2009. Παρόμοιες βλάβες στους σεισμούς: (γ,δ) Κεφαλονιάς, 1953. (ε) Αϊτής, 2010. (στ) Nepal, 2015
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(β)

(γ)

(α)

Σχ. 13 (α) Αποδιοργάνωση σκυροδέματος στη κεφαλή του υποστυλώματος εκρηκτικού τύπου εξαιτίας
της κατακόρυφης σύνθλιψής του στην υπερκείμενη δοκό χωρίς δείγματα οριζόντιας μετατόπισης.
Σεισμός Κεφαλονιάς, 2014. (β) Οι βλάβες των υποστυλωμάτων δεν εμπίπτουν στην περίπτωση των
κοντών υποστυλωμάτων, διότι οι παρατηρούμενες βλάβες είναι εγκάρσιες στο επίπεδο των
περιμετρικών τοιχοποιιών, ενώ τα υαλοστάσια παραμένουν ανέπαφα. Σεισμός Αιγίου, 1995. (γ)
Αποδιοργάνωση σκυροδέματος στη βάση του υποστυλώματος εκρηκτικού τύπου εξαιτίας της
κατακόρυφης σύνθλιψής του. Σεισμός Πάρνηθας 1999
(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 14 (α÷δ) Απουσία βλαβών λόγω σημαντικών σχετικών οριζόντιων παραμορφώσεων, τα υαλοστάσια
παραμένουν άθικτα ενώ το υπόλοιπο κτίριο κατέρρευσε. Σεισμός Πάρνηθας, 1999

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 15 Δύο από τα πέντε ίδια κτίρια
κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια του
σεισμού στο Dinar της Τουρκίας το 1995,
“Ρυθμική κατάρρευση”, λόγω συνδυασμού
της κατακόρυφης προβολής επιφανειακών
κυμάτων και τεκτονικής μετατόπισης

Σε γενικές γραμμές, η σοβαρότητα (Ένταση – max ag) των επιπτώσεων της κατακόρυφης συνιστώσας
είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το Μέγεθος του σεισμού. Καταρρεύσεις κτιρίων παρατηρήθηκαν στο
σεισμό του Ρίο κοντά στην Πάτρα το 1974 - Μ=4,2, κατά τη διάρκεια του σεισμού της Πάρνηθας,
1999 - Μ=5,9, του Agadir 1960 - Μ = 5,6, Dinar 1995 Μ=6,0, L’ Acquila 2009 - Μ=6,3, Κεφαλονιάς
2014 - Μ=6,1 και Μ=5,8 κ.λπ. Αντιστρόφως, η έκταση της επιφάνειας της πλειόσειστης περιοχής
εξαρτάται από το Μέγεθος του σεισμού και άλλες παραμέτρους (βάθος, μηχανισμό γένεσης).
4

Αναλυτικό προσομοίωμα του μηχανισμού σεισμικής εστίας κανονικών σεισμών για την
παραγωγή των κατακορύφων κυμάτων Ρ στο εγγύς πεδίο.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, προκειμένου να υπολογιστεί η κατακόρυφη εδαφική κίνηση, λόγω
της τεκτονικής διάρρηξης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.στ, προτείνεται η ακόλουθη
διαδικασία:
Η κίνηση οφείλεται στην απότομη πτώση του βραχώδους υποβάθρου επί του υποκείμενου εξίσου
βραχώδους σχηματισμού. Σύμφωνα με Carydis [2], [3], η επιτάχυνση της πτώσης είναι σταθερή, ίση
με ag = 1,0 g. Όπως φαίνεται στο Σχ. 16, Α είναι η θέση αρχικής ισορροπίας, Β είναι το σημείο με τη
μέγιστη ταχύτητα στο χρόνο t1, όπου ξεκινάει η επαφή - πρόσκρουση στον υποκείμενο βραχώδη
σχηματισμό. Η πρόσκρουση λαμβάνει χώρα μεταξύ των χρονικών στιγμών t1 και t2, κατά την οποία
συμβαίνουν ορισμένες ρηγματώσεις-πλαστικοποιήσεις μεταξύ των δύο επιφανειών των βραχωδών
μαζών που έρχονται σε επαφή. Η κρούση είναι πλαστική και επομένως, η ταχύτητα μετά το σημείο C
είναι μηδενική.
Η ένταση του όλου φαινομένου εξαρτάται από τη διάρκεια του χρόνου Δt = t2 - t1 της επαφήςπρόσκρουσης. Οι μεγαλύτερες επιταχύνσεις και συνεπώς οι πιο σοβαρές επιπτώσεις
πραγματοποιούνται για καθαρά ελαστική επαφή-πρόσκρουση, δηλαδή για Δt → 0, ενώ τα πιο ήπια
αποτελέσματα αντιστοιχούν σε απολύτως πλαστική επαφή-πρόσκρουση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη
χρονική διάρκεια Δt. Το μέγεθος της αποκτούμενης επιτάχυνσης στο σημείο C δίνεται από τη σχέση:
vB
Δv
=
ac =
(1)
Δt t 2 - t 1
Είναι προφανές ότι η τιμή της δημιουργούμενης επιτάχυνσης, ac, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα
χαρακτηριστικά που μόλις αναφέρθηκαν και όχι τόσο πολύ από την τιμή της vB, δηλαδή από το
Μέγεθος του σεισμού, δεδομένου ότι,
vB = 2× d × a g

όπου d είναι η τεκτονική μετατόπιση, ευθέως ανάλογη του σεισμικού Μεγέθους.

(2)
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Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί στο πεδίο, ότι οι σεισμοί ακόμη και από
ένα μικρό σχετικά Μέγεθος μπορεί να παράξει υψηλές επικεντρικές επιταχύνσεις με υψηλό δυναμικό
βλαβών, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Σχ. 16 Η ταχύτητα της κίνησης του βραχώδους κινούμενου υποβάθρου
Το προαναφερόμενο προσομοίωμα επεξηγείται με ένα παράδειγμα του σεισμού της Πάρνηθας 1999.
Σύμφωνα με Kontoes et al. [5], η κατακόρυφη τεκτονική πτώση του νοτιοανατολικού τεκτονικού
τεμάχους κατά το σεισμό της Πάρνηθας 1999, ήταν περίπου 8 cm από την αρχική του θέση.
Η ταχύτητα v B = a g × t 1 , οπότε από την Εξ. (2):
t1 = 2 ×

d
ag

(3)

Για ag = 9,81 ms-2 και d = 8 × 10-2 m, έχει ως αποτέλεσμα t1 = 0,128 sec. Η ταχύτητα στο σημείο Β
είναι vB = 1,256 ms-1. Εάν χάριν παραδείγματος θεωρήσουμε ότι Δt = t2 - t1=t1/8=0,016 sec, τότε η
επιτάχυνση σύμφωνα με την Εξ. (1) είναι ac = vB / Δt = 1,256 ms-1 / 0,016 sec = 78,5 ms-2. Αν η
εδαφική απόθεση που βρίσκεται επί του βραχώδους υποβάθρου, είναι αρκετά σκληρή, αυτή η
επιτάχυνση αντανακλάται με ενίσχυση στην επιφάνεια του εδάφους. Η επιτάχυνση μπορεί να
απορροφηθεί σε μαλακότερα εδάφη, οπότε, οι κατακόρυφες μετακινήσεις θα είναι μεγαλύτερες. Η
διαφοροποίηση αυτή παρουσιάζεται στο Σχ. 17, στο οποίο προβάλλονται τα τελικά αποτελέσματα που
βασίζονται σε τέσσερεις παραμετρικές επιλύσεις με διέγερση της εδαφικής απόθεσης με το πλήγμα
που εμφανίζεται στο Σχ.16 και με χρήση του υπολογιστικού κώδικα ABACUS. Κάθε μία εδαφική
απόθεση έχει βάθος 30,0 m πλευρικά όρια πλήρους απορρόφησης, και αντίστοιχη ταχύτητα διάδοσης
διατμητικού κύματος Vs όπως φαίνεται στο Σχ. 17. Στο προσομοίωμα δεν μπορούν να δημιουργηθούν
τάσεις εφελκυσμού στο έδαφος. Η εδαφική πυκνότητα μάζας, λαμβάνεται ίση με ρ = 2 Mgm-3 και ο
λόγος Poisson ν = 0,3. Τα μέτρα διάτμησης και ελαστικότητας G και E υπολογίζονται αυτόματα, στον
υπολογιστικό κώδικα, βασιζόμενα στις τιμές Vs, ρ και ν. Η σημαντικότερη παρατήρηση από την
απόκριση στην επιφάνεια της εδαφικής απόθεσης, είναι το ότι τα διαγράμματα είναι ασύμμετρα ως
προς τις επιταχύνσεις. Η προς τα κάτω κίνηση του συστήματος γίνεται πάντα με 1,0 g επιτάχυνση ελεύθερη πτώση. Δηλαδή η απόκριση στην επιφάνεια είναι μια ισχυρή μη - συμμετρική κατακόρυφη
κίνηση P κύματος, με υψηλό συχνοτικό περιεχόμενο. Η σχετική όμως επιτάχυνση ως προς το εν λόγω
κινούμενο σύστημα όταν κινείται προς τα κάτω είναι μηδενική (a=0,0 g). Παρόμοιες παρατηρήσεις
ισχύουν και για τις κατασκευές κατά τη φάση της πτώσης τους, Σχ.7, Σχ.9.
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(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 17 Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης που υπολογίστηκαν στην επιφάνεια εδαφικών αποθέσεων για
διέγερση με το πλήγμα του Σχ.16 και διατμητική ταχύτητα κύματος: (α) Vs = 450ms-1, (β) Vs =
350ms-1, (γ) Vs = 250ms-1, (δ) Vs = 150ms-1
5.

Ποιοτικός και αναλογικός αντισεισμικός σχεδιασμός και υπολογισμός των κατασκευών.

Όπως είναι γνωστό, οι θεμελιώδεις απαιτήσεις για μια υγιή και ασφαλή σεισμική απόκριση μιας
κατασκευής είναι, σύμφωνα με διάφορους αντισεισμικούς κανονισμούς: (α) η αποφυγή της
κατάρρευσης (η πιθανότητα της κατάρρευσης να είναι πολύ μικρή), ανεξαρτήτως της έντασης της
σεισμικής κίνησης, (β) οι ζημιές να είναι περιορισμένης έκτασης και επισκευάσιμες, και (γ) να
εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο λειτουργίας της κατασκευής ανάλογα με τη χρήση της.
Οι απαιτήσεις αυτές, παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά μόνον εάν η παραμορφωσιακή
και εντατική κατάσταση που αναπτύσσεται στα μέλη της κατασκευής, κατά τη διάρκεια ενός
πραγματικού σεισμού, είναι ανάλογες με την αντίστοιχη υπάρχουσα ικανότητα του κάθε μέλους.
Μάλιστα, σε όλα τα μέλη θα πρέπει να διατηρείται, κατά το δυνατόν, και η ίδια αναλογία.
Μία σημαντική διαφορά είναι το ότι στο συνήθη αντισεισμικό σχεδιασμό, για σεισμική μόνον
φόρτιση οι ροπές, είναι σχεδόν μηδενικές στο μέσον των δοκών. Εάν η σεισμική φόρτιση είναι
κατακόρυφη οι ροπές των δοκών θα είναι μέγιστες στο σημείο αυτό, όπως απεικονίζεται στο
σκαρίφημα του Σχ. 18.
Στο εργαστήριο έχει επαληθευτεί ότι όταν οι κατασκευές είναι καλά σχεδιασμένες και φορτίζονται
σύμφωνα με τη μελέτη τους, με την εισαγωγή διαδοχικών διεγέρσεων αυξανόμενης έντασης, οι
κατασκευές αυτές πράγματι παρουσιάζουν πολύ υψηλή αντισεισμική ικανότητα. Τιμές υπεραντοχής
δύο ή ακόμα και τρεις φορές των επιταχύνσεων σχεδιασμού είναι συνήθεις για κτίρια και λοιπές
κατασκευές.
Μόλις όμως η διέγερση και η απόκριση της κατασκευής δημιουργούν παραμορφώσεις και εντάσεις σε
διάφορα μέλη, που δεν είναι ανάλογες με τις τιμές υπολογισμού-κατασκευής, η κατασκευή εύκολα
μπορεί να φτάσει στην οριακή της κατάσταση χωρίς να εξαντλήσει την συνήθη σεισμική της
υπεραντίσταση, που είναι εγκατεστημένη έναντι της οριζόντιας συνιστώσας. Λόγω του υψηλού
συχνοτικού περιεχομένου και του κρουστικού τύπου της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας που
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εισάγεται στην κατασκευή, η δομική απόσβεση είναι πολύ αποτελεσματική στην μείωση των
συνεπειών αυτού του τύπου της δόνησης.

Σχ. 18 Πρέπει να τηρείται η βασική ΑΡΧΗ της ΟΜΟΙΟΘΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ μεταξύ της
πραγματικής σεισμικής φόρτισης-καταπόνησης και της υπολογιστικής–κατασκευαστικής σεισμικής
αντίστασης. (α) Τηρείται η ΑΡΧΗ για την περίπτωση μακρινών σεισμών με δεσπόζουσα την
οριζόντια συνιστώσα. (β) Δεν τηρείται η ΑΡΧΗ, όντας η κατασκευή υπολογισμένη και
κατασκευασμένη έναντι οριζόντιων σεισμικών δράσεων και εκτίθεται σε γειτονικούς σεισμούς με
δεσπόζουσα την έντονη κατακόρυφη συνιστώσα (av > 1,0 g).
Ως εκ τούτου, συστήματα ή δομικά μέλη που παρέχουν απόσβεση είναι πολύ αποδοτικά και πρέπει να
σχεδιάζονται και να συμπεριλαμβάνονται σε μια κατασκευή. Οι διαχωριστικές οπτοπλινθοδομές σε
πλαισιακές κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, πρέπει να θεωρούνται ως ο βασικός μηχανισμός
για την απορρόφηση σεισμικής ενέργειας και κάποιων συνεπειών λόγω της κατακόρυφης
συνιστώσας. Όταν αυτές καταργούνται ή δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εγκαθίστανται
αντίστοιχα συστήματα απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας ιδιαίτερα κατά την κατακόρυφη
διεύθυνση.
6.

Προτάσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή έναντι κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας

Στη συνέχεια προτείνονται κάποια μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, κατά το δυνατόν, οι
επιπτώσεις της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας:
α. Το οριζόντιο τμήμα του φάσματος απόκρισης σχεδιασμού θα πρέπει να είναι πολύ πιο ευρύ από
ό,τι εκείνο που χρησιμοποιείται στους διάφορους κανονισμούς βασιζόμενα στη λογική της φύσης
της οριζόντιας συνιστώσας, και αυτό λόγω του κρουστικού, υψίσυχνου αλλά και μεγάλης
περιόδου, χαρακτήρα της κατακόρυφης σεισμικής συνιστώσας.
β. Η κατασκευή του σώματος της θεμελίωσης θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ένα κατάλληλα
συμπιεστό υπόστρωμα ώστε να απορροφώνται κατά το δυνατόν οι κρουστικού τύπου δονήσεις.
γ. Πρόβλεψη ύπαρξης κατασκευαστικών μέτρων-μηχανισμών απόσβεσης των κατακόρυφων
κραδασμών στην ανωδομή.
δ. Πολύ καλή περίσφιγξη των υποστυλωμάτων (με κλειστού τύπου συνδετήρες) και δημιουργία
διατομών όσο το δυνατόν μεγαλυτέρων διαστάσεων, υπό την έννοια τουλάχιστον του
διπλασιασμού των αντίστοιχων συντελεστών ασφαλείας στα υποστυλώματα στη στάθμη του
ισογείου, και αναλογικά μειούμενων καθ’ ύψος.
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ε.

Αναλυτικός έλεγχος, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η κατασκευή είναι ασφαλής υπό τη
δημιουργία δυνάμεων εφελκυσμού σε υποστυλώματα.
στ. Αποφυγή δημιουργίας στηρίξεων τύπου Gerber χωρίς την τοποθέτηση αναβολέων. Έλεγχος των
στηρίξεων, για μείωση ή ακόμη και μηδενισμό της τριβής.
ζ. Αναλυτικός έλεγχος της ασφάλεια των πλακών και δοκών για περίπου διπλασιασμό των
κατακόρυφων φορτίων τους.
η. Προσπάθεια δημιουργίας δυσκαμπτότερων στον κατακόρυφο άξονα, οριζόντιων φερόντων
συστημάτων και διαφραγμάτων, όπως πλακών, δοκών, προβόλων, ώστε οι ιδιοσυχνότητές τους
να είναι άνω των 20 Hz.
θ. Παροχή των απαραίτητων κατασκευαστικών λεπτομερειών στους κόμβους, προκειμένου να
προβλεφθεί μία προς τα άνω κίνηση των δοκών και πλακών, και αντίστοιχος σχεδιασμόςυπολογισμός των δοκών και πλακών για κατακόρυφη φόρτιση-παραμόρφωση.
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