
TEORIJA – POTRESNO INŽENIRSTVO 
 
1. Dinamični faktor – definicija in način uporabe; razložite na primeru odziva 

sistema z eno prostostno stopnjo pri harmoničnem vzbujanju; priporočilo: ne 
izpeljujte enačbe gibanja saj vzame preveč časa in za odgovor ni potrebna 

 
Definicija: 
Dinamični faktor je razmerje med dejanskimi količinami v poljubnem času (pomiki, notranje 
sile, napetosti, izračunani s pomočjo dinamične analize) in količinami dobljenimi po principih 
statike pri obtežbi 0f  
Dinamični faktor je razmerje med največjim pomikom iz 
dinamične analize in pomikom iz statične analize:  
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Če obtežba naraste hipno ( 0t1 = ) je 2DFmax = , če pa 

obtežba naraste z večkratnikom nihajnega časa ( K,T2t,Tt 11 == celo število) je 1DFmax = .  

Vpliv dušenja povzroča večji pomik. 
 
Kadar nimamo prisotnega dušenja in sta maksimuma vsiljenega dela nihanja ter lastnega dela 
nihanja v istem času, uporabimo enačbo:  
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Če je prisotno le dušenje na lastnem delu nihanja, ki pa se po nekaj ciklih uduši, uporabimo 
formulo:  
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Če poleg dušenja na lastnem delu nihanja, upoštevamo še dušenje na vsiljenem delu nihanja 
pa je enačba:  
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Analitičen izraz za izračun maxDF v primeru resonance (ko je 1r =
Ω

=
ω

 – razmerje med 

vzbujevalno in lastno frekvenco) in upoštevanju vpliva dušenja:  
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To, da je 10DFmax =  pomeni, da z dinamično analizo dobimo 10× večji pomik kot, če bi ga 

računali s statično analizo. 
 
Dinamični faktor je brezdimenzionalna količina in je neodvisen od velikosti obtežbe. 
 
Uporaba: 
Če poznamo maxDF , lahko dinamični vpliv konstrukcije dobimo tako, da statični odziv 

pomnožimo z dinamičnim faktorjem. Torej, če imamo znan dinamični faktor potem 
dinamična analiza ni potrebna. 



Primer upogibnega nosilca na 
katerem stroj povzroča harmonično 
obtežbo: 
Konstrukcijski sistem prevedemo na 
računski model s koncentrirano maso 
(celotna masa je skoncentrirana na 
mestu stroja). Pri tem mora biti masa 
stroja velika v primerjavi z maso 
nosilca. Stroj povzroča harmonično 
obtežbo tsinff 0 Ω⋅= , ki doseže 

največjo vrednost, ko je 1tsin =Ω  in 
znaša 0ff =  – to je podatek, ki ga uporabimo v statični analizi za izračun največjega 

momenta in pomika. Ωinf0  sta podatka o stroju. 
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Če konstrukcijo poznamo, je stvar enostavna; če konstrukcije ne poznamo pa iščemo njen 
vztrajnostni moment I. 
 
2. Analiza lastnega nihajnega sistema z več prostostnimi stopnjami. Kaj je lastno 

nihanje? Zakaj delamo to analizo? Zakaj ne upoštevamo dušenja? Katere 
postopke analize poznate? 

 
Opis analize:  
Z analizo lastnega nihanja izračunamo lastne nihajne čase in lastne nihajne oblike 
konstrukcije (modela MDOF – sistem z več prostostnimi stopnjami). 
 
Lastno nihanje: 
Pri lastnem nihanju niha sistem okoli stabilne ravnovesne lege. Vzrok tega nihanja je neka 
začetna energija (začetni pomik in/ali hitrost), med nihanjem pa je sistem prepuščen samemu 
sebi. 
Za lastno nihanje morajo biti izpolnjeni pogoji 

- Nihanje je nedušeno: 0c =  (oziroma 0=ξ ) 

- Konstrukcija ni obtežena: 0ff k0 ==  

- Konstrukcijo moramo odklonit iz ravnovesne lege: 1u 0 =  ( 0uin0u 00 == &&& ) 

 
Razlogi za analizo: 
Potrebno je poznati nihajni čas konstrukcije saj pride med potresom delno do resonančnih 
efektov. 
 
Upoštevanje dušenja: 
Dušenja pri analizi lastnega nihajnega sistema z več prostostnimi stopnjami ne upoštevamo 
saj nima vpliva na lastne nihajne čase in lastne oblike konstrukcije. 
 



3. Dušenje – fizikalna osnova, računski model, kdaj je pomembno in kdaj ne, 
eksperimentalno določanje. 

 
Fizikalna osnova: 
Dušenje je mehanizem, ki spreminja mehansko energijo v druge oblike (disipacija energije). 
Gre za dušenje, ki ne izvira iz trenja. 
Pri dušenem nihanju konstrukcija izniha v ravnovesno lego. Dušenje povzroča zmanjševanje 
amplitude. Velikost koeficienta kritičnega dušenja določa kako hitro konstrukcija izniha.  
Za konstrukcije v gradbeništvu je dušenje majhno, zato je njegov vpliv na lastno frekvenco 
zanemarljivo majhen. Po drugi strani pa v splošnem nikakor ne smemo zanemariti vpliva 
dušenja na amplitudo nihanja, tudi če je dušenje majhno.  
Za večino gradbenih konstrukcij je koeficient kritičnega dušenja ( )%101,0≤ξ  kar pomeni, da 
je frekvenca dušenega nihanja praktično enaka lastni krožni frekvenci konstrukcije: 

ωωξωω ≅⋅=−= 995,01 2
D . Predpisi za potresno odporno gradnjo predpostavljajo: 

( )%505,0≤ξ  (koeficienr kritičnega dušenja je razmerje med dejanskim in kritičnim 

dušenjem: 
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c
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Računski model: 
 

 
Kdaj je pomembno in kdaj ne: 
Dušenje ni pomembno pri hipnih, udarnih obtežbah (npr. eksplozija), kjer je kritičen prvi 
nihaj (največji pomik). Dušenje je pomembno pri potresu, saj lahko tam pride do resonančnih 
efektov kjer pomiki niso največji na začetku temveč naraščajo s časom. 
 
Eksperimentalno določanje: 
Logaritemski dekrement – naravni logaritem razmerja dveh zaporednih maksimumov. 
Konstrukcijo zanihamo in izmerimo dva zaporedna maksimuma: 
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Eksperimentalno  določanje faktorja dušenja z metodo histereze zahteva merilno napravo, ki 
omogoča digitalno spremljanje obremenitve in odziva materiala. Znotraj posameznega cikla je 
potrebno hkrati odčitati ustrezno število diskretnih vrednosti izmerjene napetosti in 
pripadajoče deformacije enoosno obremenjenega preizkušanca. Iz obeh signalov je nato 
potrebno sestaviti histerezno zanko in izračunati faktor dušenja. 
 
Zunanje viskozno dušenje se pojavlja pri vibracijah konstrukcij zaradi odpora zraka (tudi 
vode). To dušenje je pri nihanju v zraku zanemarljivo majhno v primerjavi z drugimi vrstami 
dušenja. Notranje viskozno dušenje se pojavlja zaradi viskoznosti materiala. Proporcionalno 
je relativni hitrosti. Narašča z večanjem frekvence nihanja. Ta tip dušenja običajno prevladuje 
pri nihanju konstrukcij v elastičnem področju. Viskozno dušenje pri gradbenih konstrukcijah 
znaša običajno okrog 5 %, včasih dosega vrednosti do 10% kritičnega dušenja.  
Disipacija energije se pojavlja tudi zaradi trenja. Ta tip dušenja je neodvisen od hitrosti in od 
pomikov. Pri nihanju konstrukcij je lahko trenje pomembno, npr. pri zidanih polnilih v fazi po 
razpokanju.  
Histerezno dušenje je zelo pomemben mehanizem disipacije energije pri nihanju v 
neelastičnem področju. Gre za pojav, pri katerem se zapravlja energija in prehaja toplota od 
telesa na okolico. Količina disipirane energije je lahko zelo velika pri velikih neelastičnih 
pomikih. Histerezno dušenje je eden od najvažnejših pojavov, ki omogočajo, da nekatere 
konstrukcije brez porušitve preživijo zelo močne potrese.  
Med nihanjem konstrukcij se po polprostoru, na katerem je konstrukcija fundirana, širijo 
seizmični valovi. Ta način disipacije energije imenujemo radiacijsko dušenje, ki je odvisno od 
karakteristik tal in karakteristik konstrukcije. Dušenje se veča z večanjem togosti 
konstrukcije, podajnosti tal in globine fundiranja. Zmanjšuje se pri višjih nihajnih oblikah.  
 
4. Kaj pomenijo oznake v spodnji enačbi? Kako izpeljemo to enačbo (navedite vsaj 

postopek izpeljave)? 
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To enačbo uporabljamo pri Rayleighova metodi. Z njo lahko približno določimo osnovni 
nihajni čas. Sisteme z več prostostnimi stopnjami prevedemo na ekvivalenten sistem z eno 
prostostno stopnjo.  
 
Rayleighova metoda je približen postopek za račun nihajnega časa s  prevedbo sistema na 
sistem z eno prostostno stopnjo. Po tem postopku se nihajni čas za  osnovno nihajno obliko 
izračuna po enačbi: 
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fj ... poljubna vodoravna sila v etaži j, (sile, za katere 
predpostavimo trikotno porazdelitev (potresne sile se navadno 
porazdelijo po trikotniku – glede na izkušnje)) 
sj ... pomik v etaži j zaradi vpliva sil f, (pomiki, ki jih povzročata 
sili 21 finf  (prva nihajna oblika)) 
mj ... masa etaže j. 



V primeru, ko so sile  f sorazmerne obliki sil iz prve nihajne oblike,  je nihajni čas po  
Rayleighovi metodi točno določen. Ker oblike sil, ki bi ustrezala prvi nihajni obliki ne 
poznamo točno, jih predpostavimo. Izkaže se, da je 
predpostavka o  trikotni porazdelitvi sil  
dovolj dobra, če želimo določiti osnovni nihajni čas 
regularnih stavb. 
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5. Enoetažna montažna hala z nihajnim časom 0,8 s ima 

dejansko nosilnost v vodoravni smeri 0,25 G, kjer je 
G celotna teža. Stebri prenesejo vodoravni pomik, ki 
je štirikrat večji od pomika na meji elastičnosti. Kaj 
se bo zgodilo s konstrukcijo, če se bo zgodil potres z 
elastičnim spektrom pospeškov po skici? Kako močan 
mora biti potres, da se bo konstrukcija porušila 
(izrazite z maksimalnim pospeškom tal)? Kako močan 
je potres pri katerem se pričnejo poškodbe? 

 

 
 



6. Enoetažna armiranobetonska montažna hala z nihajnim časom 0,9 s je bila 
projektirana po predpisih na potresno silo S = 0,15 
G (G je celotna teža) in ima dejansko nosilnost v 
vodoravni smeri, ki je približno 100% večja od 
nosilnosti, zahtevane po predpisih. Odnos med 
obtežbo in pomikom konstrukcije je približno 
idealno elasto-plastičen (bilinearen). Duktilnost 
konstrukcije je ocenjena na 3,0. normiran elastični 
spekter odziva predvidenega potresa je prikazan na 
sliki. Kako močan potres (izrazite z maksimalnim 
pospeškom tal) bo povzročil poškodbe (plastifikacijo) in kako močan porušitev? 

 
 
7. Koliko znaša povratna doba potresa za projektiranje običajnih gradbenih 

objektov? Kakšno jakost potresov pričakujemo v Sloveniji za to povratno dobo 
(izrazite z magnitudo in intenziteto ter z maksimalnimi pospeški in hitrostmi tal)? 
Kakšna dolžina preloma se mora aktivirati za tako jakost? Koliko približno 
znašajo projektne sile pri takšni jakosti? Od česa je odvisna velikost potresnih sil? 

 
Povratna doba potresa za projektiranja običajnih gradbenih objektov je 475 let kar ustreza 
verjetnosti 90 %, da vrednosti na karti ne bodo presežene v 50 letih. 
- Največja pričakovana magnituda: do 7 po Richtarju 



- Intenziteta 9 (jakosti 7 po Richtarju ustrezata intenziteti 9, 10 po Mercalliju) 

 
- dolžina preloma: 40 km 
- max a: 0,25g = 2,4525 m/s2  (jakosti 7 po Richtarju ustrezajo pospeški 2'7 – 4 m/s2 

(0,275g – 0,4g)) 
- max v: 40 cm/s 
- globina: do 20 km  
 
8. Komentirajte poškodbe bolnice v Kaliforniji, predvsem vzroke zanje, in vzroke za 

razlike med poškodbami obeh tipov stebrov. Oba stebra sta v isti etaži (pritličje). 
 

    
 
Problem mehke etaže. Pri stebrih, ki niso imeli dovolj stremenske armature je prišlo do 
uklona armature po tem, ko je odpovedal krovni sloj betona. Pri stebrih s spiralno stremensko 
armaturo pa je prišlo klasične upogibne porušitve. 
 
9. Na slikah sta prikazana dva zidana objekta po potresu. Komentirajte poškodbe in 

vzroke zanje. Kako lahko na enostaven način utrdimo stavbe, podobne stavbi na 
levi sliki? 

 

  
 
Leva slika: Če zidovi niso povezani z vezmi, potem lahko med potresom padejo iz svoje 
ravnine; hitreje padejo tisti, ki imajo manjšo vertikalno obtežbo. To lahko preprečimo z 
jeklenimi prednapetimi vezmi s katerimi povežemo nasprotna zidova (vgraditev jeklenih 
zidnih vezi na višini stropov, s katerimi povežemo nosilne zidove stavbe in preprečimo 
njihovo ločenje med potresom). 
 



Desna slika: Zidne vezi spremenijo mehanizem, zagotovijo celovitost obnašanja konstrukcije 
in s tem izrabo nosilnosti zidovja. 
 
10. Kako se bodo obnašali konstrukcija na skici in njeni elementi pri močnem 

potresu? Skicirajte pričakovane poškodbe v elementi armiranobetonskih okvirov 
in v zidanih polnilih ter jih obrazložite. 

 
Problem kratkih stebrov 

 

 
 
Nizek parapetni zid 

 
 
 



Močno polnilo 

 
 
11. Skicirajte poškodbe pri zidanih stavbah in armiranobetonskih konstrukcijah ter 

jih obrazložite.  
 
Zidana stavba z AB ploščami in vodoravnimi vezmi 

 
 
 
 
 
 



Zidana stavba z lesenimi stropovi in brez vezi 
 

 
 
12. Tektonika plošč (kratek opis bistva teorije)! 
 
Po tej teoriji je trda zemljina litosfera, ki jo sestavljata zemljina skorja in najzgodnejši del 
Zemljinega plašča in ki ima skupno debelino od 50 do 150 km, razlomljena na plošče, ki se 
pomikajo kot toga telesa po relativno mehki astenosferi. Na mestih, ki jih imenujemo 
oceanski hrbti, se plošče odmikajo druga od druge in na teh mestih prihaja magma iz 
astenosfere proti površini, se izliva na morsko dno in se ohlaja. V povprečju se plošče 
razmikajo cca 7cm na leto. Zaradi razmikanja plošč na oceanskih hrbtih pride na drugih 
robovih plošč do podrivanja (subdukcije) ene plošče pod drugo. Na teh mestih se Zemljina 
skorja vrača v astenosfero in nastajajo oceanski jarki. Poleg podrivanja in razmikanja je 
možen tudi strig med ploščama. Zaradi medsebojnih pomikov plošč pride v bližini meje med 
dvema ploščama do velikih tektonskih sil in v primerih, ko je izčrpana nosilnost materiala do 
loma, ki povzroči potres. Primerjava plošč in epicentrov potresov kaže, da pride do največjega 
števila potresov prav v bližini meja med posameznimi ploščami.  
Pomembni potresi se pojavljajo tudi v notranjosti plošč. Tega ne moremo pojasniti s teorijo 
tektonike plošč. Do teh potresov pride zaradi napetosti, ki nastanejo kot posledica pritiskov na 
robovih plošč. 
 
13. Potresni valovi (značilnosti tipov in njihova uporaba)! 
 
Kinetična energija, ki se generira pri lomu zemljine, se v obliki potresnih valov širi v 
okolico. Po notranjosti Zemlje se širijo prostorski valovi, na površini pa površinski valovi. 
Potresni valovi se ne širijo samo od hipocentra, pač pa od celotnega območja preloma. 
Njihova jakost se zmanjšuje z oddaljenostjo. Zaradi tega je potrebno upoštevati, da je 
oddaljenost od preloma prav tako pomemben podatek kot oddaljenost od hipocentra (žarišče) 
ali epicentra (nadžarišče). 
 
Prostorske valove delimo na P-valove, ki jih imenujemo primarni, longitudinalni ali 
vzdolžni, in na S-valove, ki jih imenujemo sekundarni, transverzalni, prečni ali strižni valovi. 
Pri P-valovih delci zemlje nihajo v smeri širjenja valovanja, pri S-valovih pa pravokotno na 
smer širjenja valovanja. Iz časovnega intervala med prihodom P in S-valov je mogoče 
izračunati oddaljenost od epicentra. Za bolj točno lokacijo izračuna epicentra potrebujemo 



kombinacijo več zapisov enega potresa, dobljenih na različnih lokacijah (imeti moramo 
najmanj zapise treh seizmoloških postaj). 
Nihanje tal na površini Zemlje predstavlja kombinacijo 
različnih tipov valov. Pri tem imajo na običajne gradbene 
objekte največji vpliv S-valovi (širijo se v vertikalni smeri od 
objektov). Hitrost S-valov je tudi najpomembnejša seizmična 
karakteristika tal. Čim večja je hitrost širjenja, tem boljša so 
tla v seizmičnem pogledu. Primarni valovi potujejo v vsakem 

materialu hitreje (5-7 km/s) 
kot sekundarni valovi (3-4 
km/s). 
 
Površinski valovi so omejeni na zemljino površino. Delimo 
jih na R (Reyleigh) in L (Love) valove. Pri L-valovih delci 
na površini nihajo v horizontalni ravnini pravokotno na 
smer širjenja valovanja. Pri R-valovih se pojavi eliptično 
nihanje v ravnini pravokotno na površino. 

 
14. Kakšen je pomen horizontalnih vezi pri zidanih stavbah? 
 
Pripomorejo k večji potresni odpornosti, vendar je pri stavbah s horizontalnimi vezmi še 
vedno kritično nihanje v smeri pravokotno na njihovo ravnino. V kombinaciji z monolitnimi 
ploščami, pa se celotna potresna obremenitev porazdeli na posamezne zidove v razmerju 
njihove togosti, to pa pomeni, da celotno obtežbo prevzamejo zidovi, ki stojijo v smeri 
obtežbe. 
 
Pomembno je, da so stene postavljene tako, da zagotavljajo porazdelitev potresnih sil v obeh  
glavnih smereh. Dobro prenašanje obtežbe zagotovimo s povezavo zidov z vertikalnimi in  
horizontalnimi vezmi in z dovolj velikim deležem sten v vsaki smeri. Tako se konstrukcija  
obnaša kot celota, vsi zidovi pa skupaj prenašajo potresno obtežbo. V tem primeru se  
vztrajnostne sile, ki nastanejo ob potresu, porazdelijo po stenah v razmerju togosti. Izrazito 
slabo se med potresno obremenitvijo obnašajo zgradbe, ki imajo nosilne zidove postavljene 
samo v eni smeri oziroma imajo lesene strope. Problem nastane, ko glavni potresni sunek 
pride v smeri, ki je pravokotna na smer nosilnih zidov, kar velikokrat povzroči porušitev teh 
zidov z izpadom izven svoje ravnine. To se zgodi, ker je nosilnost zidu izven ravnine bistveno 
manjša kot nosilnost zidu v svoji ravnini. 
 
15. Duktilnost (definicija pojma, prikažite tudi s skico in označbo)! 
 
Duktilnost je mera za sposobnost deformiranja v 
neelastičnem področju in je definirana kot razmerje med 
neelastično deformacijo u (nanaša se na največjo 

deformacijo) in deformacijo na meji tečenja uy (
yu

u
=µ ). Je 

sposobnost materiala, da se deformira v plastičnem področju 
ne da bi prišlo do porušitve. 
Za potresno odpornost duktilnost pomeni, da konstrukcije 
niso krhke. Lahko prenesejo velike plastične deformacije, ne 
da bi se porušile. Predstavniki duktilnih konstrukcij so armiranobetonske in jeklene 
konstrukcije. 



Pri potresu duktilnost deluje ugodno saj preprečuje krhke porušitve konstrukcije. Če je 
zahtevana duktilnost manjša od zagotovljene duktilnosti, potem lahko konstrukcija (element, 
presek) preživi potres brez porušitve. Krhke konstrukcije pa se porušijo malo zatem, ko je 
dosežena meja elastičnosti.  
Duktilen material je npr. jeklo, medtem ko sta krhka materiala 
npr. beton in opeka. 
Tipičen predstavnik krhkih konstrukcij so zidane zgradbe slabe 
kvalitete in brez vezi, duktilne pa so na primer jeklene 
konstrukcije. Duktilnost konstrukcije je mogoče doseči tudi s 
primerno kombinacijo duktilnih in krhkih materialov – 
armiranobetonske konstrukcije so duktilne. 
Krhek material ne more sipati energije zato hočemo duktilno 
obnašanje materiala – hočemo tečenje armature.  
 
16. Med močnim potresom se statično določene konstrukcije obnašajo drugače kot 

statično nedoločene (Da ali ne, zakaj?) 
 
Da. Statično določene konstrukcije imajo precej manjšo splošno varnost od statično 
nedoločenih, saj ne more priti do prerazporeditve obremenitev in porušitev enega prereza 
pomeni tudi porušitev cele konstrukcije.  
Izkušnje pridobljene na podlagi opazovanj posledic močnih potresov, kažejo, da najbolje 
prenašajo potresne sunke simetrične, večkrat statično nedoločene konstrukcije pravilnih oblik 
in brez nepotrebnih mas.  
 
17. Skiciraj pričakovane poškodbe običajnega in kratkega stebra pri močnem potresu 

(skupaj 4 črte)! 

      
 
18. Nosilnost in togost konstrukcije! 

Nosilnost 
Nosilnost je definirana kot največja obtežba, ki jo konstrukcija lahko prenese. Danes znamo 
nosilnost dovolj natančno določiti. Nosilnost stavb je iz več razlogov običajno večja (2-3krat) 
od nosilnosti, ki jo zahtevajo predpisi. Če je ta največja nosilnost dosežena pri zelo velikih 
deformacijah, vzamemo za nosilnost obtežbo pri še sprejemljivih deformacijah (MSU). 

Togost 
Togost določa lastne periode konstrukcije, od odnosa med lastnimi periodami in 
predominantnimi periodami potresa pa je odvisna dinamična amplifikacija obremenitev 
konstrukcije. Z izbiro togosti se lahko vpliva na potresne obtežbe. Togost objektov se med 
potresom bistveno spreminja, saj se s pojavom in večanjem poškodb togost zmanjšuje. 
Pomemben vpliv togosti je tudi vpliv na deformacije konstrukcije. Deformacije bolj togih 
objektov so manjše od deformacij podajnih sistemov. 



 
 
19. Kaj je povratna doba? Kakšno le-to moramo upoštevati pri projektiranju? 
 
Povratna perioda RT  je enaka povprečnemu časovnemu intervalu med dvema potresoma 
določene (ali večje) jakosti. Povratna doba je povprečna doba v kateri se pojavljajo potresi z 
neko določeno ali večjo magnitudo.  
Za projektiranje običajnih objektov, se uporablja karta s povratno dobo 475  let ( RT ) . To 

pomeni, da obstaja 10% verjetnost ( RP ), da se bo potres s tako jakostjo zgodil v 50 letih ( LT ). 
Verjetnost, da se bo 50-letni potres zgodil v 50 letih je 63%. 

RT  … povratna doba potresa 

RP  … verjetnost dogodka v časovnem obdobju LT  
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20. Opiši 'obnašanje' konstrukcij pri potresu, če le te gradimo v skladu s pravili! 
 
Šibke potrese mora konstrukcija prenesti brez poškodb. Pri močnem potresu se konstrukcija 
sicer poškoduje vendar se ne poruši. Poškodbe dovoljujemo tam kjer ne škodujejo 
konstrukciji in kjer se lahko sipa veliko energije; nočemo poškodb stebrov. 
 
21. Kako bi na enostaven način ojačali stare stavbe z lesenimi stropovi? 
 
Pri starih zidanih zgradbah, ki  nimajo zidnih vezi in katerih leseni stropniki  niso sidrani v 
zidove, se med potresom skušajo posamezni zidovi ločiti med seboj. Na stikih zidov nastanejo 
navpične razpoke, bodisi v  čelnih zidovih zaradi upogiba izven njihove ravnine, bodisi na 
konceh zidov, ki stoje v smeri delovanja potresa zaradi tega, ker je njihova natezna trdnost 
premajhna, da bi prevzeli vztrajnostne sile, ki nastanejo v čelnih zidovih. V takšnih pogojih 
postanejo nihanja posameznih zidov med seboj neusklajena, zaradi česar se zunanji zidovi 
lahko celo porušijo. Če so zidovi med seboj povezani z zidnimi vezmi, so med potresom 
prisiljeni nihati usklajeno. Obnašanje zgradbe je boljše, vendar je zaradi podajnih lesenih 
stropov in zidnih vezi še vedno močan vpliv upogiba zidov izven njihove ravnine, kar 



zmanjšuje potresno odpornost zgradbe. Razpoložljiva potresna odpornost zidane zgradbe se 
lahko v celoti izrabi le takrat, ko so zidovi povezani z zidnimi vezmi in masivnimi  stropovi. 
Zidovi tedaj nihajo usklajeno, vpliv upogiba zidov pravokotno na njihovo ravnino pa postane 
minimalen, saj so skoraj togo podprti na vseh štirih robovih. 
Stare zidane zgradbe imajo redkokdaj toge stropove z vodoravnimi zidnimi vezmi, ki 
zagotavljajo škatlasto obnašanje. Osnovna naloga stropov je, da prenašajo navpično obtežbo: 
če so leseni stropovi stari in prepereli jih je večkrat potrebno zamenjati že zato, ker to zahteva 
njihova primarna funkcija. Lesene stropove se lahko zamenja z masivnimi stropovi ali se jih 
utrdi.  
Utrdimo jih tako, da stropnike sidramo v zidove z jeklenimi vijaki in sidrnimi ploščicami, sam 
strop pa povežemo z jeklenimi diagonalnimi vezmi (diagonalno paličje), ki jih na vogalih 
sidramo v zid. Dodatno jih lahko utrdimo tako, da stropnike povežemo z deskami, ki jih nanje 
pribijemo v dveh pravokotnih smereh ali pod kotom 45°. Na tako izdelan opaž je možno 
izvesti tudi  AB estrih, ki še dodatno utrdi stropno konstrukcijo. Leseni strop lahko 
zamenjamo z AB prefabriciranimi elementi, ki jih moramo sidrati v zid ali pa morajo nalegati 
na ležišča v zidu, ki so globine vsaj 150 mm. Prefabricirane plošče moramo povezati z 
armaturno mrežo in monolitno AB ploščo debeline vsaj 40 mm. Možno je prefabricirane 
elemente v celoti zamenjati z monolitno ploščo. 
 
22. Ali so MEHKA ETAŽA in KRATKI STEBRI ugodni ali neugodni za potres (skica 

in razlaga)!    
 
Mehka etaža – ta zasnova se pojavlja predvsem pri zgradbah, pri katerih v spodnji etaži 
predstavljajo vertikalni nosilni sistem redko postavljeni stebri, v višjih etažah pa nastopa gosta 
struktura zidov ali sten. Mehka etaža je tudi v primerih vitkih stebrov, kadar je spodnja etaža 
visoka v primerjavi z zgornjimi.  Takih objektov je veliko. Ponavadi je kritična spodnja etaža 
(pritličje), kjer so navadno trgovine, izložbe, dvorane ali parkirišča, ki zahtevajo odprt prostor, 
v večini primerov tudi večjo etažno višino. 
 
Kratki stebri – kratki stebri se med potresom slabo obnašajo saj imajo večjo togost in nase 
privlečejo večjo obremenitev. Pri kratkih stebrih pride do krhkih strižnih lomov. 
 
23. Kaj je akcelogram? 
 
Princip dela akcelografa je podoben principu dela seizmografa, le da ima nihalo akcelerografa 
lastne periode, ki so nižje od period nihanja tal pri potresu. Relativni pomiki nihala so v tem 
primeru proporcionalni pospeškom tal. Za razliko od seizmografov, ki so konstantno 
vključeni, se akcelerografi aktivirajo pri pospeških določene velikosti in nehajo delati, ko 
pospeški padejo pod določeno mejo. To je instrument za merjenje nihanja tal (vključi se pri 
določeni vrednosti pospeška tal). 
Akcelerograf je naprava, ki deluje na principu nihala in meri pospeške tal – pomik nihala je 
približno enak pospešku tal. Akcelerogram je zapis acelerografa. 
 
24. Opišite meri za jakost potresa in poudari razlike! 
 
Kvantitativna mera za jakost potresa je magnituda M, ki jo je definiral Richter leta 1935. 
Magnituda indirektno meri energijo potresa. Po Richterju je magnituda enaka logaritmu (za 
bazo 10) največje amplitude potresnih valov (v mikronih), ki so merjeni na standardnem 
akcelerografu Wood – Anderson v oddaljenosti 100 km od epicentra potresa. Potresi z M < 5 
ne povzročajo škode (M 1-9). Lestvice magnitud teoretično nimajo omejitev niti navzdol niti 



navzgor. Praktično omejitev navzdol predstavlja občutljivost instrumentov, navzgor pa 
kapaciteta prelomov na Zemlji. Sproščena energija je namreč odvisna od dolžine aktiviranega 
preloma.  
Intenziteta potresa ni odvisna samo od količine sproščene energije, ki se odraža v magnitudi, 
pač pa tudi od oddaljenosti od hipocentra (oziroma od preloma) in od lokalnih geomehanskih, 
geoloških in topografskih značilnosti. Zaradi tega, za razliko od magnitude, kjer enemu 
potresu odgovarja ena magnituda, pri enemu potresu obstajajo različne intenzitete v 
odvisnosti od lokacije področja (po Mercalliju 12 stopenj). 
 
25. Koliko približno znašata maksimalna hitrost in pospešek tal pri potresu jakosti 8 

po MSK? 
 
Intenziteta (MSK) 7 8 9 

max,tv  [cm/s] 10 20 40 

max,ta  [delež g] 0,1g 0,2g 0,4g 

 
26. Kaj je likvefakcija in kaj so možne posledice le te? 
 
Likvefakcija je utekočinjenje terena pri močnem potresu – v določenih primerih se lahko tla 
med potresno obremenitvijo začnejo obnašati kot gosta tekočina (strižne vezi med delci 
popustijo). Likvefakcija se ponavadi pojavi ob vodah (rekah, jezerih, morjih), lokacije ob 
vodah pa so izredno zanimive za gradnjo. 
Pogoji za nastop likvefakcije: 
- peščena tla 
- enozrnata (ista frakcija – strma zrnavostna krivulja) 
- prepojenost z vodo 
Posledice likvefakcije so prevračanje in posedanje objektov. 
 
27. Pri adaptaciji okvirne armiranobetonske konstrukcije dodajo polnila v drugi etaži. 

Kaj to pomeni s stališča potresne odpornosti? 
 
Iz vidika potrebne odpornosti je to neugodno, saj lahko v tem primeru pride do mehkih 
pritličij. Predelne in fasadne stene, ki sodelujejo s konstrukcijo, lahko bistveno spremenijo 
pričakovani način poškodb in njihovo mesto. Polnila lahko spremenijo togost konstrukcije. Po 
priporočilih o protipotresni gradnji velja, da se mase in 
togosti posameznih etaž ne smejo spreminjati po višini. 
 
28. Kako seizmologi določajo magnitudo potresa in 

lokacijo epicentra? 
 
- Magnitudo potresa določajo eksperimentalno. 

Magnituda je enaka logaritmu pri osnovi 10 
maksimalne amplitude potresnih valov (v mikronih), 
ki so merjeni na standardnem akcelerografu v 
oddaljenosti 100 km od epicentra potresa. 

- Epicenter določijo na podlagi časovne razlike med 
prihodom primarnih in sekundarnih valov. Za točno 
določitev potrebujejo vsaj tri različne razdalje iz treh 
različnih postaj. 



29. Kako močne potrese pričakujemo v Sloveniji? Izrazite z magnitudo, intenziteto, 
dolžino preloma, ki se aktivira, maksimalnim pospeškom in maksimalno hitrostjo 
tal. 

 
- Največja pričakovana magnituda: do 7 po Richtarju 
- Intenziteta 9 (jakosti 7 po Richtarju ustrezata intenziteti 9, 10 po Mercalliju) 
- dolžina preloma: 40 km 
- max a: 0,25g = 2,4525 m/s2  (jakosti 7 po Richtarju ustrezajo pospeški 2'7 – 4 m/s2 

(0,275g – 0,4g)) 
- max v: 40 cm/s 
- globina: do 20 km  
 

 
 

 
 
30. Stremenska armatura 
 
Stremenska armatura bistveno izboljša obnašanje betona. Nekoliko se poveča trdnost, še 
pomembnejše pa je  povečanje duktilnosti. Če obstajajo stremena, pride do porušitve pri 
neprimerno večjih deformacijah. Stremena v betonu ustvarjajo triosno napetostno stanje – 
boljša nosilnost in duktilnost. Pri tem je spiralna armatura bolj učinkovita od pravokotnih 
stremen, saj reakcija na betonu deluje v vsaki točki oboda.   
Z novejšimi predpisi se povečuje gostota in število stremen – bolj kot so stremena na gosto, 
manjša je uklonska dolžina; ko odpade krovni sloj betona so stremena tista, ki preprečujejo 
uklon armature. 
 
31. Maksimalna hitrost in maksimalni pomik tal 
 
Tako kot maksimalni pospešek tudi maksimalna hitrost in maksimalni pomnik tal padata z 
manjšanjem magnitude in z naraščanjem oddaljenosti od žarišča. Opozoriti je treba, da so vsi 
podatki o maksimalnih pomikih tal precej nezanesljivi. Na srečo je maksimalni pomik tal 
pomemben le za podajno konstrukcijo z  dolgimi lastnimi periodami.  
 



32. Trajanje močnega dela potresa 
 
Trajanje nihanja tal se povečuje z večanjem magnitude, z večanjem razdalje od žarišča in s 
slabšanjem kvalitete tal. Nihanje tal je sestavljeno iz močnega dela in nihanja z manjšimi 
amplitudami na začetku in na koncu nihanja. Za poškodbe na objektih je najvažnejši močan 
del nihanja.  
 
33. Vpliv lokalnih tal 
 
Konstrukcije so včasih temeljene na skali, včasih pa na mehkejših zemljinah, ki ležijo nad 
skalo (kameninsko podlago). Pri širjenju valovanja skozi plasti zemljin, ki leže nad 
kameninsko podlago, pride do različnih pojavov, kot so lom, odboj, disperzija in amplifikacija 
posameznih komponent valov. Gibanje tal na površini zemlje se zato razlikuje od tistega na 
kameninski podlagi. Pri močnejših potresih vpliva na transformacijo valovanja tudi nelinearno 
obnašanje zemljine. Empirično so bili opaženi tudi vplivi topografije lokacije, vendar zaenkrat 
še ne obstaja dovolj podatkov, ki bi omogočali upoštevanje tega vpliva pri določanju gibanja 
tal. Značilnosti nihanja na površini so odvisne predvsem od kvalitete tal in od debeline plasti 
nad kameninsko podlago. Kvaliteta tal v seizmičnem smislu se določa v odvisnosti od hitrosti 
strižnega valovanja vs. V primeru, ko je ta hitrost večja od približno 700 m/s, uvrščamo 
zemljino med toga tla, ki se obnašajo podobno kot skala. Z manjšanjem hitrosti strižnega 
valovanja se kvaliteta tal zmanjšuje in nihanje tal vedno bolj odstopa od nihanja na skali. 
Debelina sloja ali slojev zemljine nad kameninsko podlago je pomembna zato, ker lahko pride 
do resonančnih efektov, če se prevladujoče periode nihanja tal ujemajo z eno od lastnih period 
slojev zemljine.  
 
34. Spekter odziva 
 
Večji del značilnosti nihanja tal (razen trajanja) je eksplicitno ali implicitno zajet v spektrih 
odziva. Spektri po definiciji predstavljajo maksimalni odziv sistema z eno prostostno stopnjo 
pri določeni dinamični obtežbi, v odvisnosti od periode sistema in od dušenja. Odziv sistema 
z eno prostostno stopnjo, ki predstavlja najenostavnejši model konstrukcije, se lahko prikaže v 
obliki pospeškov, hitrosti, pomikov, energije, duktilnosti ali v drugih oblikah. Lahko se 
predpostavi elastično ali neelastično obnašanje sistema.  
 
35. Projektni spektri 
 
Karakteristike potresnih obremenitev se za potrebe projektiranja najpogosteje podajo v obliki 
projektnega spektra. V projektnih spektrih so poleg značilnosti gibanja tal pogosto vključene 
tudi nekatere karakteristike obnašanja konstrukcij. Projektni spektri tako niso vedno enaki 
poenostavljenim spektrom odziva. Projektni spektri običajno odražajo povprečne spektre, 
dobljene iz več spektrov odziva, včasih pa tudi envelope spektrov različnih tipov nihanja tal, 
na primer spektrov za bližnje in za oddaljene potrese. Projektni spektri so podani običajno v 
obliki spektrov psevdopospeškov, ki so zelo podobni spektrom pospeškov, iz njih pa je 
mogoče direktno dobiti potresno obtežbo v obliki potresnih sil. Pri projektiranju običajnih 
konstrukcij so projektni spektri, ki ustrezajo povprečnim potresom na širšem področju, dani v 
predpisih. Projektne spektre za pomembnejše objekte je treba konstruirati v odvisnosti od 
predvidenih karakteristik nihanja tal na specifični lokaciji objekta.   
 
 
 



36. Maksimalni pospešek tal  
 
Ena od najpogosteje uporabljenih instrumentalnih mer za intenziteto je maksimalni pospešek 
tal at. Ta količina ima v potresnem inženirstvu zelo jasno in pomembno fizikalno podlago. 
Potresna obremenitev namreč ne deluje direktno na konstrukcijo v obliki sil kot ostale 
obtežbe, pač pa indirektno, s pomikanjem tal. Pospešek mase je v primeru neskončno toge 
konstrukcije enak pospešku tal. Zaradi tega je pri takih konstrukcijah maksimalna 
vztrajnostna sila na konstrukciji enaka produktu mase in maksimalnega pospeška tal. 
Maksimalni pospešek tal je tako direktno proporcionalen maksimalnim fiktivnim silam, ki 
delujejo na konstrukcijo. Pri konstrukcijah, ki niso povsem toge, je odnos bolj kompliciran, 
saj so vztrajnostne sile na  konstrukciji dodatno odvisne še od dinamičnih karakteristik 
konstrukcije in od časovnega poteka gibanja tal. Maksimalni pospešek tal praviloma upada z 
zmanjševanjem magnitude in z oddaljenostjo od žarišča oziroma od preloma.  
Maksimalni izmerjen pospešek na Zemlji je bil 4,0 g. Na karti potresov so podani projektni 
pospeški tal, ki so definirani za dobra tla tipa A (skala). 
 

ga  Večji kraji 

0,1 g Koper, Izola, Murska Sobota, Maribor, Slovenj Gradec (na meji) 
0,125 g Velenje, Ptuj, Črni Kal, Sežana 
0,15 g Celje, Trbovlje, Kočevje, Črnomelj, Divača 
0,175 g Nova Gorica, Ajdovščina, Pivka, Ilirska Bistrica, Novo mesto, 

Metlika, Jesenice, Bled, Kranjska Gora 
0,2 g Idrija, Radovljica, Logatec, Postojna, Grosuplje, Litija, Krško 
0,225 g Bovec, Vrhnika, Škofja Loka, Kranj, Domžale, Brežice 
0,25 g Breginj, Ljubljana, Medvode 
 

 
 
 
 
 
 



37. Izoseiste 
 
Izoseiste so črte, ki se narišejo po določitvi intenzitet, ki delijo širše območje v cone z 
različnimi intenzitetami. Izoseiste označujejo kraje z enako intenziteto. Izoseiste nimajo 
oblike koncentričnih krogov.  
 
38. Potres 
 
Potres je sproščanje energije. V skali se zaradi deformacij nabira notranja energija. Skala se 
krhko prelomi. Del notranje energije se porabi za krhki lom, drugi del pa se pretvori v 
kinetično energijo in se sprošča v obliki potresnih valov. 
Pri potresih se vedno prelomi neka ploskev. Če je potres močan lahko pride do površja. Točki 
kjer se lom začne pravimo fokus ali žarišče. Globoki so potresi, ki imajo žarišče globje od 70 
km, ostali so plitki. V Sloveniji so potresi plitki (do 15 km). Nad žariščem imamo epicenter 
ali nadžarišče.  
Glavna potresna aktivnost v Sloveniji poteka po diagonali SZ – JV. 
Veter in potres sta oba izjemni obtežbi, ki se ne kombinirata med seboj; upoštevamo tistega, 
ki povzroča večje sile in to je v Sloveniji običajno potres. Veter je lokalno kritičen – odkritje 
strehe. 
Potres in veter sta dinamični obtežbi. Prav tako povzročajo dinamično obtežbo na primer 
vozila na mostu, ekscentričen stroj, eksplozija (udarna, hitra obtežba). 
Potres je gibanje tal, ki posredno deluje na konstrukcijo – na konstrukcijo deluje indirektno 
preko tal. 
 
39. Resonanca 

Do resonance pride, če je vzbujevalna frekvenca enaka lastni frekvenci: 1=
Ω

ω
. 

Lastno frekvenco spreminjamo s spremembo mase ali s spremembo togosti.  
 
 
40. Kaj je spekter pospeškov in kaj spekter pomikov? Kako ju določimo in kako 

uporabljamo? Uporabo prikažite na primeru. Kakšna je približna zveza med 
njima? 

 
Spektri nasploh predstavljajo maksimalne vrednosti odzivov konstrukcije z eno prostostno 
stopnjo v odvisnosti od nihajnega časa in frekvence pri točno določeni obtežbi. 
 
Spekter pomikov predstavljajo absolutno največji pomiki konstrukcije pri različnih nihajnih 
časih.  

( ) ( )ddmax,d umaxu,TS ==ξ  

V predpisih je podan elastičen spekter oziroma spekter psevdo-pospeškov. Spekter psevdo-
pospeškov dobimo tako, da spekter pomikov pomnožimo s kvadratom krožne frekvence:  
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Potresna obtežba je običajno podana v obliki elastičnega spektra pospeškov Sa, kjer 
so pospeški sistema z eno prostostno stopnjo (SDOF model) podani v odvisnosti od 
Nihajnega časa konstrukcije T. 
Spekter pospeškov dobimo tako, da reduciramo (faktor obnašanja) elastičen spekter. 



 
41. Narišite diagram, ki prikazuje odvisnost dinamičnega faktorja za sistem z eno 

prostostno stopnjo pri harmonični obtežbi v odvisnosti od r, ga komentirajte in z 
njegovo pomočjo opišite princip izolacije vibracij.  

 
Sistem z eno prostostno stopnjo lahko niha 
samo v eni smeri.  
 
Izolacija vibracij – med stroj in konstrukcijo 
postavimo neko vmesno konstrukcijo (vzmeti, 
guma). Ideja je, da pridemo iz območja velikih 
DFmax v območje manjših. Razmerje r mora biti 

večje od 2 , da je DFmax manjši od 1. Najti je 
potrebno tak sistem za izolacijo, da nam 
zmanjša mejo za prenosnost. 
PR … prenosnost 
R … sile, ki jim dovolimo, da se prenesejo na 
podlago 

Če je 0=ξ  velja: max
0

DF
f

R
PR ==   

42. V enoetažni okvirni konstrukciji s togimi prečkami sta dva stebra z enakim 
prerezom. En steber ima višino 2,5 m in drugi višino 0,5 m. Kakšno bo razmerje 
prečnih sil in upogibnih momentov na mestu vpetja obeh stebrov pri potresni 
obtežbi? Kakšne poškodbe pričakujete pri močnih potresih? 

 

H

2

M

Q
=  (če je razmerje veliko, konstrukcija odpove na strigu) 

Razmerje stebra z višino 2,5 m: 0,8 
Razmerje stebra z višino 0,5 m: 4 
 
Pri močnih potresih pride do krhkega strižnega loma pri kratkih stebrih. Običajni stebri 
odpovejo na upogib. 
 
43. Koliko znaša celotna projektna potresna obtežba (po Evrokodu 8) za nizko stavbo 

običajne pomembnosti, temeljeno na skali v Mariboru (podajte maksimalno in 
minimalno vrednost, izrazite s % teže objekta)? Zakaj je projektna potresna 
obtežba manjša od dejanske obtežbe, ki sledi iz elastičnega spektra? Kakšna je 
razlika, če je stavba bolnica? 

 
Silo izračunamo po enačbi: λ⋅⋅= aSmF  

Stavba je nizka zato privzamemo 1=λ  (velja, če ima stavba dve etaži ali manj) 

Večina stavb se v spektru pospeškov nahaja v območju med TB in TC: 
q

5,2
SaS ga ⋅⋅=  (v tem 

delu spektra so doseženi največji pospeški) 
Faktor obnašanja dosega vrednosti: 8q5,1 ≤≤  
Ker je konstrukcija temeljena na skali (tip tal A) je: 1S =  



Maribor ima na karti projektnih pospeškov tal: g1,0a g ⋅=  

m635,1Fmax ⋅=  

m307,0Fmin ⋅=  

 
q = 8 … jekleni okvirji 
 

 
Projektna obtežba sledi iz elastičnega spektra reduciranega s faktorjem obnašanja, ki je 
odvisen od vrste gradnje. Faktor obnašanja faktor, ki se uporablja pri projektiranju. Z njim 
reduciramo sile, dobljene z linearno analizo, da upoštevamo nelinearen odziv konstrukcij. 
Faktor je povezan z materialom, konstrukcijskim sistemom in postopki projektiranja. 
Za pomembnejše objekte je redukcija q manjša. Pri jederskem reaktorju ali redukcije sploh ne 
upoštevamo saj mora konstrukcija ostati v elastičnem območju. 
Faktor obnašanja q je različen za različne vrste objektov. Večji kot je q, več energije je 
sposobna disipirati konstrukcija in obratno. Za disipiranje energije je potrebna duktilnost in 
ustrezno projektiranje konstrukcije, da se ustvari globalni porušni mehanizem s čim večjo 
plastično rezervo. 

 
 
Bolnice projektiramo na 40% večje potresne sile. 
Šole projektiramo na 20% večje potresne sile. 
Dolinske pregrade in reaktorji: faktor med 500 letnim in 10000 letnim potresom je 2,7. 


