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IZKUŠNJA IN POSLEDICE VELIKEGA POTRESA 11. MARCA 2011 NA
JAPONSKEM
POVZETEK: V prispevku je predstavljen potres z magnitudo Mw=9.0, ki se je zgodil 11. marca
2011 na Japonskem. Opisane so njegove osnovne karakteristike in geotehnične posledice, ki jih je
povzročil potres. Po obsežnosti poškodb izstopajo posledice zaradi cunamija in likvifakcije.
Prispevek pa na kratko opiše tudi porušitev zemeljske težnostne pregrade Fujinuma. V
geotehničnem smislu je najbolj zanimiv pojav utekočinjenja temeljnih tal, likvifakcije. Ena od njenih
posledic je neenakomerno posedanje objektov s plitvimi temelji, v katero skupino spadajo
predvsem stanovanjske zgradbe. Te so se zaradi nehomogenih razmer v temeljnih tleh oziroma
nesimetrične lastne teže v velikem številu primerov posedle z nagibanjem, zaradi česar je takšen
objekt za uporabo neprimeren. Kot zelo učinkovita metoda sanacije se je pokazalo injektiranje z
razteznimi poliuretanskimi smolami.

EXPERIENCE AND CONSEQUENCES OF GREAT TOHOKU
EARTHQUAKE 11TH MARCH 2011 IN JAPAN
ABSTRACT: Paper presents an earthquake of moment magnitude Mw=9.0, that occurred in Japan
11th of March 2011. Its main characteristics and geotechnical consequences are presented.
Considering the magnitude of damage, damages due to tsunami and liquefaction are predominant.
Paper describes shortly the failure of earth gravity dam Fujinuma. In geotechnical terms,
liquefaction of soil is the most interesting phenomenon among involved ones. One of the
liquefaction consequences is occurrence of uneven settlements of buildings with shallow
foundations. Mostly residential houses belongs to this group of buildings. These were in many
cases settled by tilting due to inhomogenneous conditions in ground and due to asymetric self
weight, which makes such a facility inappropriate to use. Use of expanding polyurethane resin
injection has been recognized as an effective method of rehabilitation.
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UVOD
Podoktorski študij na IIS Tokyo University
University of Tokyo, ali na kratko Todai (okrajšava iz jap. Tokyo daigaku), je bila ustanovljena leta
1877, kot prva nacionalna univerza na Japonskem. Na njej študira nekaj manj kot 30.000
študentov, od tega kakšnih 5.000 tujih študentov in raziskovalcev. Fakultete in inštituti, ki delujejo v
okviru univerze, so locirani v treh kampusih: Hongo in Komaba sta v Tokyu, medtem ko je Kashiwa
bolj na njegovem obrobju. Od leta 2005 ima Todai svoj oddelek tudi v Pekingu.
Na področju geotehnike je tokijska univerza zaslovela predvsem s seizmičnimi analizami
geotehniških problemov in naprednimi eksperimentalnimi metodami. Oboje so raziskovalci univerze
z odliko udejanili v praksi na projektih kot sta npr. avtocestni prehod čez Tokijski zaliv (dve 9.5 km
dolgi predorski cevi, dva umetna otoka in most v dolžini 4.4 km - vse temeljeno na zelo mehkih
morskih usedlinah, v zahtevnih seizmičnih pogojih, pri globini morskega dna do 40 m in ob zelo
gostem morskem prometu na območju prehoda) in letališče Haneda, ki leži na umetnem otoku v
Tokijskem zalivu. Polpreteklo obdobje na univerzi sta najbolj zaznamovala dva svetovnoznana
profesorja - prof. Kenji Ishihara in prof. Fumio Tatsuoka. Slednji je tudi ustanovil geotehniški
laboratorij na Institute of Industrial Science (IIS) Univerze v Tokiu, kjer sem prvi avtor tega
prispevka preživel eno leto, od novembra 2010 do novembra 2011, kot podoktorski raziskovalec.
Moje delo je na povabilo tokijske univerze financirala japonska znanstvena fundacija JSPS (Japan
Society for the Promotion of Science). Tema raziskovalnega projekta se je nanašala na armiranje
zemljin in uporabo te tehnologije pri gradnji infrastrukturnih objektov. Ker pa sem se v svojem
doktorskem delu (Lenart, 2006) ukvarjal z analizo likvifakcije, sem del svojega raziskovalnega časa
posvetil tudi temu pojavu. Dogodki ob potresu 11. marca 2011, so prispevali tudi obilo študijskega
gradiva. Nekaj tega je predstavljeno v nadaljevanju.
V Tokio sem se odpravil z družino, ženo in dvema otrokoma. Navajanje na tamkajšnje življenje in
spoprijemanje z izzivi velemesta je zato imelo še prav posebno težo. Ta se je še nekoliko povečala
s potresom, ki nas je doletel vsakega na svojem mestu. Vseeno pa je bila celotna izkušnja
pozitivna in vsem v osebno rast.

Slika 1: Veliki triosni aparat na Institute of Industrial Science, Tokyo University, s pomočjo katerega je
prvi avtor izvajal teste v okviru podoktorskega študija
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Slika 2: Fotografija iz novoletne zabave geomehanskega laboratorija na Institute of Industrial Science
Katastrofalni potres 11. marca 2011
Eden najmočnejših potresov v zgodovini njihovega beleženja se je z magnitudo Mw=9.0 zgodil 11.
marca 2011, z epicentrom v Tihem oceanu, približno 100 km vzhodno od obale največjega
japonskega otoka Honshu. Potres je bil posledica tektonskih premikov severnoameriške in
pacifiške tektonske plošče. Slednja se na tej geografski širini letno v povprečju podrine za 80-90
mm pod severnoameriško ploščo. S povratno analizo območja prelomov je bilo ocenjeno, da je
med potresom prišlo do približno 25 m zdrsa plošč (GSI, 2012), pri čemer je nastal v območju
preloma tudi približno 30-40 m vertikalni zamik. Posledica tega je bil enormni tsunami val, ki je
pustošil po vzhodni obali otoka. Analiza je pokazala tudi, da sta prelom lokalno sestavljali dve
približno pravokotni plošči skupne dolžine 380 km in širine 90-130 km.

Slika 3: Izračunani in izmerjeni seizmični horizontalni pomiki površine (GSI, 2012)
Slika 3 prikazuje pomike površja, ki jih je povzročil glavni potresni sunek. Z zvezdico je označeno
mesto epicentra potresa. Krogci označujejo epicentre popotresnih sunkov, ki so bili zaznani do 15.
marca 2011 (štiri dni po potresu). Japonska meteorološka agencija je do pete ure popoldan, 15.
marca 2011, naštela 408 popotresnih sunkov z magnitudo nad 5.5 (JMA, 2012), kar pomeni v
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povprečju eden na manj kot 15 minut. Tako veliko število popotresnih sunkov s tako jakostjo je v
prvi vrsti posledica jakosti glavnega potresnega sunka. V splošnem velja, da je magnituda
najmočnejšega popotresnega sunka za red 1.0 manjša od glavnega potresnega sunka. V primeru
potresa 11. marca 2011 to pomeni magnitudo Mw=8.0, kar je še vedno ogromno. Tektonske plošče
in prelomi težijo k umiritvi in po tako velikih premikih, kot so se zgodili v primeru obravnavanega
potresa, je zato razumljivo zelo veliko število spremljajočih popotresnih sunkov, s katerimi se ta
umiritev izvaja.
Na sliki 4 so prikazani časovni zapisi pospeška temeljnih tal izmerjenega v vseh treh smereh med
katastrofalnim potresom 11. marca 2011 v središču Tokya (Shinjuku). Maksimalni izmerjen
pospešek tal je znašal 202.5 cm/s2, potresni sunek pa je trajal več kot 200 sekund. Iz primerjave
zapisov pospeškov temeljnih tal iz različnih lokacij smo ugotovili, da vrednosti izmerjene v Tokyu
niso drastično odstopale od vrednosti izmerjenih na lokacijah bližje epicentru, se je pa precej
spreminjala oblika zapisa. Na nekaterih lokacijah je namreč iz zapisa lepo viden vpliv dveh
prelomnih plošč (tresenje z dvema izrazitima vrhovoma), ki v Tokyu ni bil izrazit.

Slika 4: Pospeški tal zabeleženi med potresom 11. marca 2011 v središču Tokya (Shinjuku),
seizmograf K-NET TKY007 (NIED 2012)
GEOTEHNIŠKE POSLEDICE POTRESA
V nadaljevanju avtorja s pomočjo fotografij narejenih v mesecih po potresu opisujeva tipične
geotehnične posledice potresa. Ta je prizadel razmeroma veliko območje vzhodnega tihomorskega
dela osrednjega japonskega otoka Honshu.
Poškodbe zaradi cunamija
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Ena glavnih značilnosti, ki je spremljala obravnavani potres je bil vsekakor uničujoč cunami.
Rekordni sta bili tako površina prizadetega območja, kot tudi višina poplavnega vala. V spodnjih
dveh preglednicah (Preglednica 1 in 2) sta obe količini predstavljeni s številkami.
Preglednica 1: Površina področij, ki ga je prizadel cunami v posameznih prefekturah (GSI, 2012)
Prizadeta površina [km2]
Aomori
Iwate
Miyagi
Fukushima
Ibaraki
Chiba
Skupno

24
58
327
112
23
17
561

Preglednica 2: Višine poplavnega vala (v metrih) cunamija ob preteklih potresih v nekaj krajih na
vzhodni obali otoka Honshu (Shuto in Fujima, 2009)
ime kraja
Hachinohe
Miyako
Ofunato
polotok Ojika
Sendai
Iwaki

Meiji-Sanriku
(1896)

Showa-Sanriku
(1933)

3.0
18.3
38.2
3.4

3.0
13.6
8.9
5.2
2.4
1.2

Chile (1960)
4.1
5.8
5.5
5.4
2.6

Great Tohoku
(2011)
9.2
35.2
30.1
20.9
11.0
9.4

Kot je razvidno iz Preglednice 2 so višine valov cunamija ob potresu 2011 močno presegle
vrednosti izmerjene ob prejšnjih podobnih dogodkih. Razlog leži v velikostnem redu izvedenih
tektonskih premikov in njihovi bližini. Posledica rekordnih višin valov pa so bile številne preplavitve
obrambnih nasipov, uničenje velikega števila naselij vzdolž tihomorske obale in ogromno število
žrtev. V geotehniškem smislu so bile posledica cunamija predvsem intenzivna erozija brežin in
nasipov, na katere je trčil val.

Slika 5: Tipično uničenje jeklenih skeletnih konstrukcij z uničenjem polnilnih sten v mestu Soma
(Fukushima prefektura). Običajne konstrukcije se ne zmorejo upirati hidrostatskemu pritisku, zato je v
primeru ogroženosti s cunamiji že v njihovi zasnovi smiselno predvideti možnost, da voda teče skozi
objekt.
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Slika 6: V primerih, ko konstrukcije niso bile dovolj nosilne, oziroma voda ni imela proste poti, da bi
stekla skozi objekt, je le-tega odplaknila. Na fotografiji so v ospredju ostanki temeljev stanovanskih
hiš, ki jih je cunami odplaknil v mestu Soma (Fukushima prefektura). V ozadju ostanki ribje tovarne, ki
je s skeletno konstrukcijo omogočila prehod vodi.

Slika 7: Cunami je segel tik pod nosilec visečega mostu v mestu Soma (Fukushima prefektura).
Desno od mostu so vidne erozijske poškodbe na brežinah, ki kažejo na višino vala.

Slika 8: Erozija cestnega telesa v mestu Tanohata (Iwate prefektura) (Koseki in sod. 2011)
Porušitev pregrade Fujinuma
Med potresom 11. marca 2011 na Japonskem so bile zaznane zgolj manjše poškodbe na
pregradah (JCOLD, 2011). Izjema je pregrada Fujinuma v prefekturi Fukushima, na razdalji
približno 240 km od epicentra potresa. Težnostna zemeljska pregrada Fujinuma, višine 18.5 m in
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prostornino zajetja 1.5 milijona m3 je bila zgrajena med leti 1937 in 1949, ter je služila za
namakanje. V času potresa, ki je povzročil znižanje krone pregrade (EERI, 2011) je bila
akumulacija skoraj polna. Približno 20 minut po potresu je bilo opaženo prelivanje pregrade, ki je v
končni fazi privedlo do erodiranje celotnega telesa pregrade. Na sami pregrade ni bilo
vzpostavljenega seizmičnega opazovanja. Glede na bližnje seizmične opazovalnice (NIED 2012),
pa lahko sklepamo na maksimalne pospeške površja med 0.2 in 0.7g. EERI (2011) ocenjuje, da se
je med potresom lahko oblikovala drsina na gorvodni ali dolvodni strani pregrade, ne izključuje pa
niti možnosti, da so med potresom nastale razpoke, skozi katere se je razvila pospešena erozija.

Slika 9: Porušen jez Fujinuma, pogled dolvodno (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fujinuma_Dam_
failure.JPG)

Slika 10: Porušen jez Fujinuma, pogled gorvodno (fotografija Mastumoto; CHINCOLD, 2011)
Posledice likvifakcije
Utekočinenje tal je prizadelo predvsem obsežna obmorska in obrečna področja, ki so bila
poseljena po predhodnem izsuševanju v prefekturah Chiba in Ibaraki. Na fotografijah v
nadaljevanju (slike 11 do 14) so prikazani primeri iz porečja reke Tone. Pojav likvifakcije je bil
običajno opažen na področjih, ki so bila pridobljena z izsuševanjem v prejšnjem stoletju.
Izsuševanje močvirnih področij in mrtvih kanalov reke se je izvajalo z njihovim zasipanjem z
rečnimi naplavinami.
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Slika 11: Skoraj povsod kjer je prišlo do pojava likvifakcije, je bilo na površini opaženo tudi vretje
peska (ang. sand boiling). Ta je privrel na površino skozi razpoke, ki so nastale v zgornji manj
prepustni plasti in so služile sprostitvi med potresom generiranih pornih tlakov v spodnjem sloju.
Hitrost vode je bila pri tem dovolj velika, da je s sabo prinesla na površje fini pesek in melj, v
nekaterih primerih pa celo gramoz. Na sliki je vretje peska na riževem polju v mestu Toride (Chiba
prefektura).

Slika 12: Za pomembnejše objekte, na območjih, kjer se lahko pričakuje likvifakcija, se po Japonskih
predpisih zahteva globoko temeljenje. Večinoma so tovrstni objekti utekočinjenje temeljnih tal prestali
dobro brez večjih posledic, običajno pa je prišlo do posedanja okoliškega terena. Posledično je
nastala velika škoda na priključnih vodih. Da bi se izognili težavam, je potrebna uporaba podajnih
priključkov. Na sliki je prikazan skoraj 50 cm diferenčni posedek opažen ob mestni hiši v mestu Katori
(Chiba prefektura).
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Slika 13: Zaradi utekočinjenja tal so bile podzemne konstrukcije, npr. jaški in cevovodi, izpostavljene
dodatni sili vzgona, ki je lažje izmed njih potisnila na površje. Na sliki je podzemni rezervoar v mestu
Kozaki (Chiba prefektura), ki je zaradi utekočinjenja tal "splaval" na površje.

Slika 14: Vretja peska na površini in ponovno konsolidacijo slojev izpostavljenih likvifakciji spremljajo
velike volumske spremembe, zaradi česar pride do posedkov konstrukcij. Ker volumske spremembe
niso popolnoma enakomerne in zaradi nesimetrične lastne teže konstrukcij, so se le-te med
posedanjem pogosto občutno nagnile. Na sliki je družinska hiša v mestu Itako (Ibaraki prefektura).
SANACIJE POSEDKOV ZARADI LIKVIFAKCIJE
Običajni stanovanjski objekti na Japonskem so temeljeni na temeljni plošči, na katero je
postavljena lesena konstrukcija (Slika 15). Na sliki 14 je prikazana tipična poškodba takšnega
stanovanjskega objekta - posedek in nagib. Na širšem območju prefektur Chiba in Ibaraki, kjer je
prišlo po potresu 11. marca 2011 do likvifakcije temeljnih tal v največjem obsegu, je bilo moč
opaziti enormno število tako poškodovanih objektov. Njihova skupna značilnost je, da je šlo v večini
primerov za stanovanjske hiše s privatnim lastnikom. Običajno so namreč pomembnejši javni
objekti na področju, kjer velja nevarnost utekočinjenja temeljnih tal, globoko temeljeni.
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Razen bolj ali manj neenakomernih posedkov, na konstrukcijah objektov ni bilo opaziti nobenih
poškodb. To gre pripisati dejstvu, da je temeljenje običajne japonske hiše izvedeno na dokaj togi
temeljni plošči, ki prepreči vnos diferencialnih napetosti iz temeljnih tal v samo konstrukcijo. Kljub
temu pa so bili objekti zaradi nagnjenosti in delno tudi posedkov za uporabo neprimerni. Lastniki so
se sanacije lotevali v glavnem z dvigovanjem konstrukcije in podinjektiranji. Klasično cementno
podinjektiranje je v tem primeru zelo vprašljivo, ker je težko kontrolirati dvižke, poleg tega pa je čas
utrjevanja injekcijske mase običajno dokaj dolg. Kot zelo učinkovita metoda se je pokazalo
injektiranje s poliuretanskimi razteznimi smolami Uretek, ki uspešno odpravlja obe navedeni
slabosti ostalih injekcijskih mas. V kombinaciji s hidravličnim dvigovanjem so na ta način bili
uspešno sanirani posedki v velikostnem redu več kot pol metra.

Slika 15: Primer temeljenja tipične japonske stanovanjske hiše - približno 25 cm debela temeljna
plošča z nizkim parapetnim zidom na katerega se postavi lesena konstrukcija (foto Kromhout, 2011).
S tem, ko lesen podest objekta loči od tal, parapetni zid preprečuje vlagi iz temeljnih tal vdor v objekt.

(a)

(b)

Slika 16: Sanacija stanovanjskega objekta v kraju Shin-Narashino (Chiba prefektura), ki se je posedel
in nagnil zaradi likvifakcije temeljnih tal. (a) Pri izvajanju del se skrbno spremljajo dvižki objekta,
katere se vrši (b) s kombinacijo hidravličnega dvigovanja in podinjektiranjem z Uretek poliuretansko
raztezno smolo.
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ZAKLJUČEK
Katastrofalni potres, ki je 11. marca 2011 prizadel Japonsko, je povzročil v geotehniškem smislu
veliko škodo predvsem zaradi dveh pojavov: cunamija in likvifakcije. Predvsem cunami je poleg
materialne škode povzročil tudi veliko število človeških žrtev. Posledicam cunamija in likvifakcije bi
se bilo mogoče v veliki večini uspešno izogniti z izogibanjem gradnji na ogroženih področjih. Ostali
varovalni ukrepi se izkažejo za drage (npr. globoko temeljenje na področjih nevarnih za pojav
likvifakcije) in pogosto tudi nezaneslijve (višina poplavnih valov zaradi cunamija je tokrat presegla
vse napovedi).
S stališča likvifakcije lahko ugotovimo, da je do njenega pojava prišlo predvsem na obmorskih in
obrečnih področjih, ki so bila poseljena po predhodnem izsuševanju in zasipanjem z naplavinami.
Največ škode na stanovanjskih objektih je povzročilo njihovo neenakomerno posedanje. Kot
učinkovit način sanacije le-tega je bilo prepoznano podinjektiranje poškodovanih objektov s
poliuretansko raztezno smolo. Konstrukcije, ki so bile projektirane v skladu s sodobnimi principi
protipotresne gradnje in pri katerih načrtovanju je bila upoštevana nevarnost pojava likvifakcije, so
potres prestale razmeroma dobro z malo poškodbami.
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