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Εκτενής Περίληψη
Την 24η Αυγούστου 2016 και ώρα 01:36 (UTC) σημειώθηκε στη περιοχή της Κεντρικής Ιταλίας μία
σφοδρή σεισμική δόνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιταλικού σεισμολογικού δικτύου
(RSN\INGV) επρόκειτο για επιφανειακό σεισμό (h=8 km) με συντεταγμένες επικέντρου 42.7 ΟB
13.23 ΟA, δηλαδή στο κέντρο της ιταλικής χερσονήσου στην επαρχία Lazio κοντά στα όρια με τις
επαρχίες Umbria και Abruzzi. Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε ίσο με ΜW=6.2 (GCMT, USGS,
INGV, GFZ). Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες βλάβες με καταρρεύσεις κτισμάτων και έγινε
έντονα αισθητός στη Κεντρική και Βόρεια Ιταλία και αισθητός στην Ελβετία, Αυστρία στα Δυτικά
Βαλκάνια και την Αλβανία.
Κατά την τελευταία 20ετία η περιοχή της Κεντρικής Ιταλίας έχει πληγεί από καταστροφικούς
σεισμούς τον Σεπτέμβριο του 1997 με μέγεθος κύριου σεισμού ΜW=6.0 και μέγιστης μακροσεισμικής
έντασης ΙΟ = 9 (σεισμός Appennino umbro–marchigiano) και τον Απρίλιο του 2009 με μέγεθος κύριου
σεισμού ΜW=6.3 και μέγιστης μακροσεισμικής έντασης ΙΟ = 9-10.
Στη περιοχή του σεισμού υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο επιταχυνσιογράφων το οποίο ανήκε στη
Ινστιτούτο Γεωφυσικής της Ρώμης (INGV) και τη Πολιτική Προστασία (DCP). Η χωρική κατανομή
των
σταθμών
ατού
του
δικτύου
δίνεται
στο
χάρτη
του
σχήματος
(1).

Σχήμα 1. Χωρική κατανομή των επιταχυνσιογράφων στη Κεντρική Ιταλία. Το χρώμα αντιστοιχεί στη μέγιστη
τιμή της καταγραφείσας επιτάχυνσης σύμφωνα με το υπόμνημα.
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Στο Amatrice υπάρχουν στην πλειοψηφία τους παραδοσιακές κατασκευές. Τα παραδοσιακά
κτίρια είναι μεγάλης ιστορικής αξίας και η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τον χαρακτήρα της
περιοχής και την ιστορικότητα της περιοχής. Είναι απαραίτητο όμως ο φέρον οργανισμός του κτιρίου
με την φέρουσα τοιχοποιία να συνδυάζεται με σκελετό μεταλλικό η ξύλινα πλαίσια η κάποιους
εσωτερικούς μανδύες μεταλλικούς η σκυροδέματος (Βλ. αντίστοιχες εκθέσεις από Λευκάδα,
Κεφαλονιά, Ζάκυνθο), για να μπορέσει το δομικό αυτό σύστημα να αντέξει τα υψηλά φορτία ενός
ισχυρού σεισμού. Έτσι για τις σύγχρονες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος φαίνεται από τα
ελαστικά φάσματα απόκρισης ότι οι φασματικές τιμές έχουν κατά πολύ υπερβεί τις τιμές σχεδιασμού
για περίοδο επανάληψης 475 χρόνια, που προβλέπεται από τον Ιταλικό Κανονισμό του 2008.
Επομένως υπήρχαν υψηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας, οι οποίες οδήγησαν σε ορισμένες βλάβες σε
σύγχρονες κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Για τα κτίρια με φέρουσα λιθοδομή όμως δεν ήταν
δυνατή η ανάληψη παρόμοιων σεισμικών φορτίων, επομένως οδηγήθηκαν σε κατάρρευση.

Σχήμα 2. Σύγκριση των φασμάτων σχεδιασμού του Ιταλικού Αντισεισμικού Κανονισμού του 2008
(NTC 2008) με τα ελαστικά φάσματα απόκρισης της σεισμικής κίνησης στο Amatrice για
τους σταθμούς ATM και NRC (οριζόντιες συνιστώσες) με αποστάσεις 8.90 και 13.70
αντίστοιχα. Εδαφικές συνθήκες Β κατά NTC 2008. Περιλαμβάνονται όλες οι περίοδοι
επανάληψης του σεισμικού φαινομένου. ( ReLUIS-INGV Workgroup-2016).

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει η εμπειρία για την αξιοποίηση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης
με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών ζωών και περιουσιών. Αυτό μπορεί να γίνει με την μελέτη
του σεισμικού κινδύνου σε συγκεκριμένες περιοχές με βάση πορίσματα διεπιστημονικών
προγραμμάτων (ΕΠΑΝΤΥΚ 2013). Επίσης υπάρχει και η επιστημονική γνώση για την αξιολόγηση
και την επιλογή των προτεραιοτήτων για τον προσεισμικό έλεγχο με κάποια επίπεδα αβεβαιοτήτων. Η
εκτίμηση της σεισμικής επάρκειας υφισταμένων κατασκευών και ιδιαίτερα των αυθαιρέτων πρέπει να
αποτελεί πρώτο μέλημα της πολιτείας.
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