
ПроценаПроцена угроженостиугрожености одод
земљотресаземљотреса

СлучајСлучај критичнекритичне инфраструктуреинфраструктуре

МрМр СлавицаСлавица РадовановићРадовановић



СеизмичаСеизмича опасностопасност –– хазардхазард
директнидиректни ефектиефекти

•• ТрешењеТрешење тлатла
•• ЛиквефакцијаЛиквефакција
•• ЛатералноЛатерално ширењеширење
•• ОдрониОдрони ии клизиштаклизишта
•• СлегањеСлегање тлатла
•• ГубитакГубитак носивостиносивости тлатла



СеизмичкиСеизмички хазардхазард

•• СеизмичкиСеизмички хазардхазард јеје
–– функцијафункција јачинејачине ии фреквенцијефреквенције догађањадогађања земљотресаземљотреса, , 
удаљеностиудаљености одод извораизвора сеизмичкесеизмичке енергијеенергије ии локалнихлокалних
геолошкихгеолошких условауслова теренатерена..

•• КартаКарта сеизмичкогсеизмичког хазардахазарда јеје
сумарнисумарни графичкиграфички приказприказ просторнепросторне дистрибуциједистрибуције
очекиванеочекиване сеизмичкесеизмичке трешњетрешње..

ДетаљностДетаљност картекарте примарнопримарно зависизависи одод детаљностидетаљности картекарте
локалноглокалног тлатла ( ( картекарте сеизмичкогсеизмичког зонирањазонирања ––подлогеподлоге
плановапланова, , картекарте сеизмичкогсеизмичког микрозонирањамикрозонирања‐‐подлогеподлоге заза
прорачунпрорачун конструкцијаконструкција))..



Карте сеизмичког хазарда

95 година 475 година



Браничевски округ

Карта хазарда



СеизмичкаСеизмичка повредљивостповредљивост
((рањивострањивост))

•• СтепенСтепен додо кокогг јеје вероватновероватно дада посебнапосебна
структураструктура илиили системсистем нене претрпипретрпи оштећењаоштећења
кадакада јеје изложенизложен одређенодређенимим сеизмичкихсеизмичких
ефекатефекатимаима..

•• СеизмичкиСеизмички ррањивостањивост јеје својственасвојствена
карактеристикакарактеристика објектаобјекта илиили системасистема ии
зависизависи одод примењенихпримењених мерамера противтруснепротивтрусне
градњеградње приликомприликом прорачунапрорачуна њиховењихове
конструкцијеконструкције



Рањивост објеката



Заступљеност типова објеката

Градови Србија -општа
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Макросеизмичка скала
IX степен - РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС

а) Општа паника. Може доћи до силовитог обарања људи на тло.
б) Многи споменици и стубови се руше или долази до њихове торзије.

Примећује се таласање меког тла.
ц)  5. степен - много зграда класе А

4. степен оштећења на много, 5. степен оштећења на мало зграда класе B
3. степен оштећења на много, 4. степен оштећења на мало зграда класе C
2. степен оштећења на много, 3. Степен оштећења на мало зграда класе D
2. степен оштећења на мало зграда класе Е

VIII степен - ШТЕТАН ЗЕМЉОТРЕС
а) Великом броју људи је тешко да се одржи на ногама, чак и ван зграда.
б) Може доћи до претурања намјештаја. Предмети као што су телевизори, писаће машине, итд. падају на под. Понекад може
доћи до померања с места, торзије или превртања камених надгробних споменика. Таласање врло меког терена је могуће
примјетити.
ц) 4. степен оштећења на много, 5. степен оштећења на мало зграда класе А

3. степен оштећења на много, B; 4. степен оштећења на мало зграда класе B
2. степен оштећења на мнoгo, 3. степен оштећењана мало зграда класе C
2. степен оштећења на мало зграда класе D

VII степен - СИЛАН ЗЕМЉОТРЕС
а) Већина становништва је уплашена и покушава да бјежи из кућа. Многи тешко задржавају равнотежу у стојећем положају, 
нарочито на вишим спратовима.
б) Намештај се помјера а она врста код којег је горњи дио тежи од доњег може да се преврне. Многи предмети падају са полица. 
Вода се прелива и пљуска из посуда, резервоара и бара.
ц) 3. степен оштећења на много, 4. степен оштећења на мало зграда класе А

2. степен оштећења на много, 3. степен оштећења на мало зграда класе B
2. степен оштећења на мало зграда класе C

1. степен оштећења на мало зграда класе D



Степен оштећења
• Зидане зграде •• ЗградеЗграде одод армираногармираног бетонабетона

Степен 5.(DG5)  Разарање :Врло јако
оштећење носеће конструкције.

«потпуно или скоро потпуно
рушење»

Степен 4. (DG4) Врло јако
оштећење: јако оштећење
носеће, врло јако оштећење

неносеће конструкције.

Степен 3.(DG3)  Знатно до јако
оштећење: Умерено оштећење

носеће, јако оштећење
неносеће конструкције.

Степен 1.(DG1)  Занемарљива
оштећење: без оштећења
носеће, лако оштећење
неносеће конструкције.

Степен 2.(DG2)  Умерена
оштећење: лако оштећење
носеће, умерено оштећење

неносеће конструкције.



СеизмичкиСеизмички ризикризик

•• СеизмичкиСеизмички ризикризик јеје комбинацијакомбинација утицајаутицаја
сеизмичкогсеизмичког хазардахазарда ии рањивостирањивости структураструктура ии
системасистема нана некомнеком просторупростору ии последицапоследица њиховогњиховог
оштећењаоштећења

РизикРизик==ХазардХазард ХХ ПовредљивостПовредљивост
–– ПроценаПроцена сеизмичкесеизмичке опасностиопасности‐‐хазардахазарда

•• НивоНиво сеизмичкесеизмичке активностиактивности
•• УтицајУтицај локалноглокалног тлатла

–– ПроценаПроцена сеизмичкесеизмичке рањивостирањивости‐‐повредљивостиповредљивости
•• ПостојањеПостојање ии применапримена правилаправила противтруснепротивтрусне градњеградње
•• КвалитетКвалитет градњеградње
•• ГустинаГустина становникастановника
•• ВремеВреме догађањадогађања земљотресаземљотреса



Матрица вероватноћа оштећења
за објекте од непечене опеке



Матрица вероватноћа оштећења
за објекте од неармиране опеке



Матрица вероватноћа оштећења
за савремено зидане објекте



СеизмичкаСеизмичка отпорностотпорност

•• СвојствоСвојство структураструктура, , системасистема ии друштвадруштва дада сесе
опоравиопорави одод штетногштетног земљотресаземљотреса

ЧиниоциЧиниоци
–– нисканиска повредљивостиповредљивости објекатаобјеката

–– брзинабрзина повраткаповратка уу функцијуфункцију послепосле земљотресаземљотреса



СмањењеСмањење сеизмичкогсеизмичког ризикаризика
ПовећањеПовећање сеизмичкесеизмичке отпорностиотпорности

•• ПовећањеПовећање сеизмичкесеизмичке отпорностиотпорности објекатаобјеката
•• РазвојРазвој аутоматскихаутоматских системасистема заза брзобрзо информисањеинформисање
оо догођеномдогођеном земљотресуземљотресу

•• ПостојањеПостојање проценапроцена ризикаризика ии нана њимањима заснованихзаснованих
плановапланова одбранеодбране одод земљотресаземљотреса

•• АутоматизацијаАутоматизација генерисањагенерисања подлогаподлога заза
доношењедоношење одлукаодлука уу ванреднимванредним ситуацијамаситуацијама

•• ПравовременоПравовремено ии ефикасноефикасно спасавањеспасавање
•• БрзиБрзи прегледпреглед ии утврђивањеутврђивање степенастепена оштећењаоштећења
објекатаобјеката

•• СанацијаСанација



СлучајСлучај критичнекритичне инфраструктуреинфраструктуре



ИнфраструктураИнфраструктура

•• ГрадскаГрадска инфраструктураинфраструктура ((електорелектор‐‐енергетскиенергетски
системсистем, , водоводводовод, , канализацијаканализација, , ........) ) 

•• ОбразовнаОбразовна инфраструктураинфраструктура ((школскешколске зградезграде))
•• ЗдравственаЗдравствена инфраструктураинфраструктура ((болницеболнице, , 
амбулантеамбуланте))

•• ПроизводнаПроизводна//економскаекономска инфраструктураинфраструктура ((путевипутеви, , 
железницажелезница, , нафтоводинафтоводи, , гасоводигасоводи,, складиштаскладишта, , 
мостовимостови,...,...))

•• КомуникацинаКомуникацина инфраструктураинфраструктура ( ( предајниципредајници, , 
репетиторирепетитори командникомандни центрицентри ))



Провера повредљивости-
рањивости

• Време изградње
• Коришћене геолошке подлоге за
процену квалитета тла

• Коришћени пројектни параметри за
прорачун конструкције – карте хазарда, 
зонирање, микрозонирање



Гасна инфраструктура



Путна инфраструктура



Критичне тачке


