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SEIZMIČNI DILATOMETER V SLOVENIJI IN NJEGOVA UPORABA V
PRAKSI
POVZETEK: V letu 2007 smo v Sloveniji izvedli prve meritve hitrosti strižnih valovanj z novo
tehnologijo – seizmičnim dilatometrom (SDMT), ki ga je v preteklih letih razvil Marchetti kot dodatek
k vse bolj uveljavljenemu ploščatemu dilatometru (DMT). Članek predstavlja opremo in postopek
meritve ter rezultate do danes izvedenih meritev na različnih lokacijah po Sloveniji. Dodatno članek
prikazuje možnost uporabe SDMT podatkov pri geotehničnem projektiranju. Prikazani in
komentirani so rezultati geostatične analize varovanja globoke gradbene jame na osnovi
laboratorijskih preiskav (velike deformacije) in na osnovi terenskih SDMT meritev (male
deformacije).

SEISMIC DILATOMETER IN SLOVENIA AND ITS IMPLEMENTATION IN
PRACTICE
SUMMARY: In 2007, first measurements of shear wave velocities were performed in Slovenia
using new technology – seismic dilatometer (SDMT). This apparatus was developed recently by
Marchetti as an additional tool to well-established and widely used flat dilatometer (DMT). This
paper presents the equipment, measurement procedure and overview of the measurements taken
at various construction sites in Slovenia. Additionally the paper shows the possibility of using the
SDMT data in geotechnical design. The results of the geotechnical analysis of a deep excavation
on the basis of conventional laboratory tests (large deformation) and field measurements SDMT
(small deformations) are presented and discussed.
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UVOD
Marchettijev seizmični dilatometer (SDMT) je kombinacija standardnega ploščatega dilatometra
(DMT) z dodano seizmično enoto. Le-ta predstavlja drog opremljen z dvema senzorjema, ki je
lociran neposredno nad dilatometrsko sondo. Z njim merimo hitrosti strižnih valov Vs, na osnovi
katerih lahko izračunamo strižni modul G0 pri zelo majhnih deformacijah. SDMT zelo hitro,
natančno, enostavno in na varčen način (ugotovljena odstopanja pri ponovitvah meritev znašajo
1-2%) omogoča določitev profila Vs z globino.
Hitrost strižnega valovanja Vs dobimo kot razmerje med razlikama razdalj med izvorom
seizmičnega valovanja in obema sprejemnikoma ter časovnim zamikom med prihodom valovanja
do prvega in drugega sprejemnika. Časovni zamik se dobi preko algoritma, ki ugotavlja najboljše
ujemanje obeh merjenih signalov (slika 1).
Hitrost Vs je v neposredni zvezi s strižnim modulom zemljine pri zelo majhnih deformacijah:

G0 = ρVs2

(1)

Kladivo – vir
seizmičnega
valovanja
Senzor Z1

Senzor Z2

Sonda
dilatometra
Slika 1. Oprema in princip SDMT meritev (Monaco, Marchetti, 2007)
OPREMA in izvedba meritev
Meritev s seizmičnim dilatometrom običajno vsebuje standardno dilatometrsko meritev (Gaberc,
Logar, Robas, Majes, 2004), ki postreže predvsem s podatkom o modulu zemljine pri »inženirski«
deformaciji. Poleg nje pa pridobimo še meritev intervalne hitrosti strižnega valovanja (Logar,
Robas, 2008), opisanega v nadaljevanju.
Na sliki 1 je shematsko prikazan nepogrešljiv del opreme, ki je opisan z vsemi potrebnimi
sestavnimi deli za pravilno izvajanje meritev. Celotno opremo predstavljajo:
- seizmična enota z dvema sprejemnikoma na medsebojni razdalji 0,5 m, potrebno
elektroniko ter fiksnim električnim kablom,
- konica, oz. v primeru, ko poleg seizmičnih meritev izvajamo tudi dilatometrske meritve,
ploščata sonda dimenzij 95*225*15 mm s pločevinasto membrano premera 60 mm in
debelino 0,2 mm,
- izvor strižnih valov – nihajno kladivo (slika 2),
- kontrolna enota dilatometra in kontrolna enota seizmičnega dilatometra,
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električni kabel za prenos izmerjenih signalov,
prenosni osebni računalnik,
izvor tlaka (jeklenka s plinom),
cevka za dovod plina iz kontrolne enote do sonde, ki vsebuje tudi električni kabel.

Seizmično dilatometrsko preiskavo lahko izvajamo v vseh vrstah zemljin in hribin:
- v glinastih do peščenih tleh (premer zrnja do cca 2 mm) seizmično enoto, z ali brez
dilatometrske sonde, vtiskujemo v tla,
- v gramoznih tleh in kamninah, je predhodno potrebno izdelati vrtino, ki jo zapolnimo z
drobnim gramozom (premer zrn od 4 do 10 mm, slika 3, desno), v katero vtiskujemo le
seizmično enoto.
Pri polnjenju vrtine je potrebno paziti, da v njej ne nastanejo zračni »žepi«, saj v tem primeru ne
bomo dobili rezultatov meritev. Prav tako se izognemo zamudnemu naknadnemu polnjenju vrtine
(slika 3, levo) in ponovnemu izvajanju meritev. Tak postopek je Marchetti (Totani, Monaco,
Marchetti, Marchetti, 2009) že uspešno preizkusil in pokazal, da se rezultati meritev hitrosti Vs
dobljenih v tako pripravljeni vrtini ne razlikujejo od meritev v raščenih tleh.

Slika 2. Različni kladivi kot vir seizmičnega valovanja
Vtiskanje sonde smo do sedaj uspešno izvajali s CPT opremo (tovornjakom in vtiskovalno garnituro
Pagani) ter vrtalno garnituro. Seizmična enota z ali brez DMT sonde prenese silo vtiskovanja do
250 kN in lahko prodira tudi skozi tanjše sloje proda in mehke kamnine.
Strižno valovanje ponavadi povzročimo z nihajnim kladivom na površju tal (slika 2). Za boljši sprejem
signala je udarec kladiva usmerjen vzporedno z osjo sprejemnikov na enoti. Velikost kladiva je odvisna
predvsem od želene končne globine meritev seizmičnih valov. Večje kladivo je treba uporabiti tudi v
primerih visokih ambientnih vibracij iz bližnjih virov (promet, proizvodne hale, turbine v elektrarnah, …).
Na sliki 2 sta prikazani dve kladivi s precej različnim “dosegom”. Levo prikazanega smo uporabili pri
meritvah do globine 45 m, desnega pa so v Italiji v l'Aquili uporabili za meritve do globine 130 m.
SDMT meritve potekajo kontinuirno z globino. Konica se z vsako poglobitvijo 50-ih cm ustavi (toliko
znaša razmik med senzorjema), nato sledi udarec s kladivom (sprožimo seizmično valovanje ).
Preko računalnika se zažene postopek zajema podatkov. Sprejeti seizmični signal se ojača in
digitalizira v sami sondi, obdela pa na računalniku. Za kontrolo odstopanja se meritev na vsaki
globini ponovi vsaj trikrat. Meritve na globinah manjših od 2,0 m, zaradi vibracij vtiskovalnega stroja
in/ali drugih ambientnih vibracij, v večini primerov niso izvedljive.
Prednost zasnove SDMT enote z dvema sprejemnikoma je v natančnosti določitve ničnega časa
ob trenutku udarca kladiva. Namreč, na obeh sprejemnikih, na neki globini, sta izmerjena
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akcelerograma, posledica istega udarca, kar pomeni dobro ponovljivost rezultatov meritev strižne
hitrosti Vs (glej sliko 5 in koeficient variacije na sliki 6).

Slika 3. Dosipavanje vrtine z drobnim gramozom in prikaz primernega materiala za polnjenje vrtine
MERITVE IZVEDENE V SLOVENIJI
Od leta 2007 do danes smo v Sloveniji uspešno izvedli že več SDMT meritev na različnih lokacijah.
V preglednici 1 so podani osnovni podatki o lokaciji, vtiskovalni opremi, globini začetka in konca
meritev, podan je kratek opis sestave tal in načinu izvedbe (SDMT/DMT).
Meritve smo, kot je razvidno iz preglednice, izvajali z vtiskovanjem SDMT sonde v naravna tla ter v
kontrolirano zasute vrtine. V naravnih tleh večinoma sočasno z meritvami seizmičnih hitrosti (na
vsakih 50 cm globine) izvajamo tudi standardne dilatometrske (DMT) meritve, ki potekajo na vsakih
20 cm globine. V gramoznih ali kamnitih tleh je potrebno predhodno izvrtati vrtino do želene globine
in jo kontrolirano zasuti s peskom (slika 3). V tem primeru dobimo le rezultate SDMT meritev.
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Preglednica 1. Izvedene SDMT meritve po Sloveniji.
Objekt/Lokacija

Datum
izvedbe

Evropski energetski
terminal v Luki
Koper

09.11.,
10.11. in
28.12.2007

Hale 54 na pomolu
II v Luki Koper

27.12. in
28.12.2007

Merkur, Škofja
Loka

24.10.2007

Narodne in
Univerzitetne
knjižnice JP,
Ljubljana

04.12. in
07.12.2007

Obvoznica Škofljica
Hidro elektrarna
Brežice
Odlagališče »Za
travnikom«,
Cinkarna Celje
Trgovski center
BAUHAUS, IC
Rudnik - Ljubljana
II tir žel. proge
Divača – Koper,
odsek Črni Kal –
Koper, trasa TR
II tir žel. proge
Divača – Koper,
odsek Črni Kal –
Koper, od km
15+915 do km
28+100
II tir železniške
proge Divača –
Koper, odsek Črni
Kal – Divača
Odlagališče trdnih
odpadkov
»Bukovžlak«,
Cinkarna Celje

Testna polja HE
Brežice

Nuklearna
Elektrarna Krško

Vtiskanje
sonde

Število in
oznaka sond
SDMT/E-1
SDMT/E-2
SDMT/E-3
SDMT/E-4
SDMT/H54-3
SDMT/H54-4

Globina
Dosežena
začetka (m) globina (m)
5,0
5,0
6,0
3,0
2,6
2,6

29,4
28,2
27,6
26,2
28,0
27,2

mehki morski
sedimenti glin
in meljev

stisljive
peščene
gline

SDMT-1

0,0

10,0

SDMT-1

6,4

17,0

SDMT-2

5,0

23,2

12.10.2007

SDMT-3

0,0

17,4

11.09. in
25.09.2008

SDMT-BG21
SDMT-BG34

0,0
0,0

15,7
25,5

16.10.2009

SDMT2/09

0,0

45,0

12.11.2010

SDMT1

0,0

22,0

SDMT-20

0,0

8,2

SDMT-21

0,0

7,2

SDMT_T4-3

0,0

20,0

s CPT
kamionom

09.02.2010

19.04.2010
in
10.05.2010
20.08.2010
in
06.09.2010

15.06. in
27.06.2011

vtiskovalna
garnitura
PAGANI

03.03.2011
(melji in
peščen
prod, vse do
podlage iz
meljevca)

10.04.2012

Vrtalna
garnitura

SDMT_T4-12

0,0

15,0

SDMT_T1-12

0,0

8,5

SDMT_T2-20

0,0

1,0

SDMT1

6,0

17,4

SDMT2

5,2

10,8

SDMTL1

0,0

3,4

SDMTL2

0,0

4,4

SDMTL3

0,0

4,0

SDMTD1

0,0

3,8

SDMTD2

0,0

3,8

SDMTD3

0,0

4,0

SDMT-1/12

0,0

Tip zemljine

30,0

Izvedba

Vtisnjeno v
naravno
zemljino
(DMT+SDMT)

gline in melji
stisljive gline
in zaglinjeni
melji
melji in
peščen prod
lapornate
gline, peski in
piritni ogorki
glina različnih
konsistenc na
peščeni
podlagi
menjavanje
glin, meljev,
peskov in
gramozov

Vtisnjeno v
predvrtano
vrtino zasuto
s peskom
(SDMT)

Vtisnjeno v
naravno
zemljino
(DMT+SDMT)

preperel
laporovec in
peščenjak v
različnih
razmerjih in v
različnem
preperelem
stanju

Vtisnjeno v
predvrtano
vrtino zasuto
s peskom
(SDMT)

odpadki
mešanice
zemljin in
gradbenih
ruševin ter
piritni ogorki
levi breg; min.
zbito
levi breg;
maks. zbito
levi breg;
raščen teren
desni breg;
min. zbito
desni breg;
maks. zbito
desni breg;
raščen teren

Vtisnjeno v
naravno
zemljino
(DMT+SDMT)

meljasto
peščen prod

Vtisnjeno v
predvrtano
vrtino zasuto
s peskom
(SDMT)
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REZULTATI
Delni rezultati dveh meritev z ene od lokacij so prikazani na slikah 4, 5 in 6.

Slika 4. Rezultati dveh kombiniranih meritev - DMT in SDMT. SDMT meritev prispeva rezultate o strižni
hitrosti (Vs) in največjem strižnem modulu (G0)

Slika 5. Rezultati SDMT meritve. Računska določitev časovnega zamika z ujemanjem dveh merjenih
signalov strižnega valovanja.

162 | Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD

Boštjan Pulko, Alenka Robas:
Seizmični dilatometer v Sloveniji in njegova uporaba v praksi

Slika 6. Tabelarični rezultati SDMT meritev. Na desni strani so navedeni rezultati vseh ponovitev meritve
na posamezni globini in na osnovi njih izračunan koeficient variacije, ki je v večini primerov pod 1%.
Do danes smo v Sloveniji uspešno izvedli več SDMT meritev na štirinajstih različnih lokacijah.
Večjih problemov z izvedbo testov nismo imeli. Iz podanih rezultatov je razvidno, da iz standardne
SDMT meritve dobimo vrednosti strižnih valov. Namen meritve seizmičnih valov je predvsem v
določitvi strižnega modula zemljine G0 pri zelo majhnih deformacijah. Le-tega določimo po teoriji
elastičnosti, iz splošno znane zveze (enačba 1).

Slika 7: Nelinearna G-γ krivulja (Monaco,Marchetti, 2007)
Profil Vs omogoča poznavanje dveh točk G-γ krivulje (slika 7), ki vodita k popolni G-γ krivulji,
potrebni za numerične izračune geotehničnih problemov. Tehnična pomembnost izmerjenega
profila hitrosti strižnih valov je sledeča:
- je potreben vhodni parameter pri seizmičnih analizah konstrukcij po Evrokodu 8 in obvezen
za vse pomembne konstrukcije na potresnem območju, torej v večini Slovenije,
- je pomemben vhodni podatek za analizo amplifikacije seizmičnih valov pri potresih,
- omogoča oceno potenciala likvifakcije zemljin na določeni lokaciji,
- omogoča izračun referenčnega strižnega modula pri majhnih deformacijah (G0) in oceno
strižega modula v odvisnosti od strižne deformacije (G-γ krivulja) za določeno zemljino
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omogoča uporabo podatkov preiskave pri geostatičnih analizah konstrukcij ob upoštevanju
nelinarno elasto-plastičnih materialnih modelov, ki posebej opisujejo obnašanje materialov
pri zelo majhnih deformacijah.

UPORABNOST REZULTATOV SDMT PRI GEOSTATIČNIH ANALIZAH
Razvoj terenskih in laboratorijskih preiskav, katerih namen je natančnejša določitev napetostnodeformacijskega obnašanja in fizikalnih parametrov zemljin v območju majhnih in velikih
deformacij, bi bil za inženirsko prakso praktično nepomemben, če temu ne bi sledile tudi računske
metode in razvoj ustreznih materialnih modelov. Pogoj za implementacijo teh modelov pa je
poznavanje trdnostnih in deformacijskih parametrov.
Trdnostni parametri zemljin (strižna trdnost) v pretežni meri določajo mejno stanje ravnotežja
(nosilnost), deformacijski ali togostni parametri pa velikost deformacij oziroma pomikov (mejno
stanje uporabnosti). Pri tem je pomembno, da pri določitvi parametrov togosti ne izhajamo le iz
končnega stanja tal in konstrukcije, ampak v temeljnih tleh upoštevamo vse napetostne
spremembe, pri tem pa izhajamo iz togosti pri majhnih deformacijah in upoštevamo nelinearen
odnos med napetostmi in deformacijami.
Če je klasičnim elasto-plastičnim modelom zemljin, ki upoštevajo izotropno utrjevanje (»hardening
soil” modeli) in modelom, ki so nadgrajeni z možnostjo upoštevanja majhnih deformacij, skupno, da
so sposobni dobro opisati osnovne mehanizme obnašanja zemljin (na primer zgoščevanje,
plastično tečenje, sprememba togosti glede na deformacijsko stanje in razmikanje), potem je
prednost modelov, ki upoštevajo majhne deformacije, sposobnost realnejšega modeliranja togosti v
območju majhnih strižnih deformacij ( γ = 10 −6 do γ = 10 −3 ). To je še posebej pomembno pri
izračunu geotehničnih konstrukcij, kjer gre za interakcijo med temeljnimi tlemi in konstrukcijo.

Slika 8. Odvisnost strižnega modula v odvisnosti od strižnih deformacij s tipičnimi območij deformacij
klasičnih preiskav zemljin in običajna velikost deformacij za konstrukcije (Atkinson, 1991)
Eden izmed preprostejših modelov, ki omogočajo upoštevanje majhnih deformacij zemljin, je model z
oznako HSSMALL (“hardening soil model with small-strain stiffness”), ki so ga razvili Schanz, Vermeer
in Bonnier (1999), dopolnil pa ga je Benz (2007). Model temelji na uveljavljenem elasto-plastičnem
modelu z izotropnim utrjevanjem (“hardening soil« model - HS model), ki ga definirata dva plastična
mehanizma (volumski in strižni), modeliranje togosti pri majhnih deformacijah pa je vključeno z
mehanizmom neliearne elastičnosti, ki vključuje histerezne učinke pri razbremenitvi in ponovni
obremenitvi zemljin. Materialni model HSSMALL je na voljo v komercialnih programih Plaxis 2D in 3D
(Brinkgrave in Swolfs, 2007), ki sta v slovenski geotehnični stroki dobro poznana in uveljavljena.
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Tako kot pri večini nelinarnih elastoplastičnih modelov z izotropnim utrjevanjem je osnovno
deformacijsko obnašanje HS in HSSMALL modelov pogojeno z izbiro deformacijskih modulov, ki jih
je mogoče določiti na osnovi rezultatov klasičnih (standardnih) geomehanskih preiskav (n.pr:
triosne preiskave, strižne preiskave, ipd.). Za uporabo HS modela potrebujemo naslednje
deformacijske parametre:
ref

-

elastični modul pri razbremenitvi/ponovni obremenitvi E ur

-

sekantni elastični modul E 50

-

edometrski modul E oed

-

Poissonovo število ν ur

-

referenčni tlak p ref

-

parameter utrjevanja m

ref

ref

in parametra strižne trdnosti, kot ju definira Mohr-Coulombova teorija porušitve: kohezijo c ' in
strižni kot zemljne ϕ ' . Dodaten parameter je kot razmikanja zemljine ψ , ki v splošnem določa
velikost volumskih plastičnih deformacij.
HSSMALL model v celoti temelji na HS modelu in uporablja povsem enake osnovne materialne
parametre, pri čemer sta za določitev zveze med strižnim modulom in velikostjo strižne deformacije
potrebna še dva parametra:
- začetna referenčna vrednost strižnega modula pri zelo majhnih deformacijah

(

)

G0 γ < 10 −6 ,
-

velikost strižne deformacije

γ 0,7

pri kateri se sekantna vrednost strižnega modula G s

zmanjša na približno 70% vrednosti G0 .
Ker v modelu vrednost sekantnega modula G s določa modificirana enačba Hardin-Drnevich
(Santos in Correia, 2001):

G s = G0

(2)

1
1 + 0,385

γ
γ 0,7

γ 0,7 , mogoče približno določiti neposredno iz rezultatov SDMT preiskave.
Alternativno je mogoče približno vrednost strižne deformacije γ 0, 7 določiti tudi iz podatkov iz literature.

je velikost strižne deformacije

UPOŠTEVANJE MAJHNIH DEFORMACIJ V GEOSTATIČNEM IZRAČUNU GRADBENE JAME
Pomemben del gradnje objektov v urbanem okolju je izvedba in zaščita gradbenih jam. V skladu z
Evrokod standardi je pri projektiranju objektov potrebna kontrola mejnega stanje nosilnosti (MSN)
in mejnega stanja uporabnosti (MSU). V urbanem okolju, kjer se v okolici predvidene novogradnje
običajno nahajajo drugi objekti in druga infrastruktura, je pri projektiranju zaščit gradbenih jam
kriterij mejnega stanja uporabnosti pogosto bolj kritičen, kot kriterij mejnega stanja nosilnosti. Za
zmanjšanje vplivov v okolici gradbene jame (horizontalni premiki, posedki, vibracije v okolici
gradbene jame), moramo zato pogosto uporabiti močnejša ali pa več podpornih sredstev, kot bi jih
bilo potrebno za zagotovitev mejnega stanja nosilnosti pri večjih dovoljenih premikih. Za presojo
mejnega stanja uporabnosti je zato ključna sposobnost računskega modela, da realno opiše
dejansko obnašanje zemljin pri predvidenih napetostnih spremembah in omogoča dobro napoved
premikov oziroma deformacij.
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Vpliv (ne)upoštevanja majhnih deformacij bomo prikazali na izračunu globoke gradbene jame.
Izračun je izvršen po metodi končnih elementov s programom Plaxis 2D, v nadaljevanju pa je
prikazan vpliv upoštevanja malih deformacij na rezultate računskih analiz pri kontroli mejnega
stanja uporabnosti.
V računskih analizah so elementi zaščitne konstrukcije (AB diafragma (beton C25/30) debeline
60 cm, ki je razpirana v treh nivojih z AB ploščami debeline 20 cm), modelirani kot elastični linijski
elementi. Za zemljine je variantno uporabljen HS model oziroma HSSMALL model z enakimi
izhodiščnimi parametri, določenimi na podlagi klasičnih terenskih in laboratorijskih geomehanskih
preiskav. Talna voda je na globini 4,5 m pod površjem, končna globina izkopa gradbene jame pa
znaša 10,3 m.
Sestava tal in v izračunu upoštevane materialne karakteristike zemljin so prikazane v preglednici 2,
računski model s prikazano obtežbo obstoječih objektov pa na sliki 9.
Preglednica 2. Podatki o sestavi tal in materialni podatki zemljin
Sloj
Enota
Umetni nasip
Rečni
Glina/melj
Zaglinjen
(UN)
sedimenti
(CH – MH)
prod
(ML-SM)
(GC)
Globina
(m)
0,0 -3,0
3,0 – 11,0
11,0-25,0
> 25,0
Prostorninska
20,5
19,8
19,3
22,0
(kN/m3)
teža
Strižni parametri zemljin
Kohezija c’
(kPa)
1,0
0,1
4,0
1,0
33,0
28,0
25,0
36,0
Strižni kot ϕ’
(°)
6,0
0,0
0,0
0,0
Kot razmikanja ψ
(°)
Deformacijski parametri zemljin – HS, HSSMALL model
Modul E 50

ref

(kPa)

30.000

5245

3193

50

Modul E oed

ref

(kPa)

30.000

4196

2554

50.000

Modul E ur

ref

(kPa)

90.000

34.060

24.280

120.000

Ref. tlak
Poissonovo
število ν ur

(kPa)

250

100

100

50

-

0,2

0,2

0,2

0,2

-

0,8

0,8

0,8

0,8

Faktor Rint er

Parametri zemljin – HSSMALL model – male deformacije
Strižni modul

G0

ref

Strižna
deformacija

γ 0,7

(kPa)

-

98.400

82.500

300.000

-

-

10-4

10-4

10-4
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Slika 9. Računski model gradbene jame s prikazom slojev zemljin, konstrukcije z razporami in položajev
obtežb obstoječih objektov

a)

b)

Slika 10. Primerjava izračunanih premikov – a) HS model in b) HSSMALL model
Na sliki 10 so prikazane izolinije računskih premikov za levo polovico gradbene jame. Upoštevanje
majhnih deformacij za približno 30% zmanjša dvižke temeljnih tal v gradbeni jami, maksimalni
premik obstoječega objekta na robu gradbene jame pa se zmanjša za več kot polovico in sicer z
vrednosti umax = 3,1 cm na umax = 1,4 cm. Zaradi opaznega zmanjšanja premikov se ob
upoštevanju majhnih deformacij občutno zmanjša vplivno območje izkopa gradbene jame.
Upoštevanje majhnih deformacij ima podoben ugoden vpliv na obremenitve diafragme in razpornih
plošč. Na sliki 11 so prikazni horizontalni premiki AB diafragme za primer velikih in majhnih
deformacij ter vrednosti upogibnih momentov. Maksimalni horizontalni premik diafragme (uh,max =
4,53 cm) pri klasičnem izračunu za 75% presega vrednost izračuna ob upoštevanju majhnih
deformacij (uh,max = 2,58 cm). Podobno izračun brez upoštevanja izkaže večje vrednosti
upogibnega momenta v konstrukciji (Mmax = 1085 kNm/m) kot izračun ob upoštevanju majhnih
deformacij (Mmax = 751 kNm/m).
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Podobno so v primeru neupoštevanja majhnih deformacij večje tudi sile v razpornih ploščah
(slika 12), pri čemer je zaradi načina deformiranja AB diafragme povečanje opazno predvsem v
srednji (RP II) in spodnji razporni plošči (RP III).

Slika 11. Primerjava izračunanih horizontalnih premikov in momentov v AB diafragmi – račun na mejno
stanje uporabnosti (MSU)

Slika 12. Primerjava sil v razpornih ploščah (izračun MSU)
Presoja mejnega stanja uporabnosti ob upoštevanju majhnih deformacij praviloma izkaže manjše
premike in obremenitve konstrukcij in je v primerjavi s klasičnimi izračuni pogosto nekonservativna
(na nevarni strani). Omeniti velja, da navedeno velja le, če je napetostno stanje v zemljini in
konstrukciji dovolj varno, verjetnost porušitve pa majhna. S približevanjem mejnem stanju nosilnosti
in posledičnim večanjem deformacij se obnašanje zemljin po HS modelu in HSSMALL modelu
povsem izenači, zato je vpliv majhnih deformacij na računsko varnost tal in konstrukcije majhen,
kontrola mejnega stanja nosilnosti pa zaradi nekonservativnosti izračuna na mejno stanje
uporabnosti, še toliko bolj pomembna.
ZAKLJUČEK
Materialni modeli, ki temeljijo na majhnih deformacijah, povečujejo kompleksnost izračunov, a
hkrati omogočajo realnejše modeliranje obnašanja zemljin. V nekaterih analizah (na primer
dinamične analize, analize temeljenja konstrukcij, gradbene jame, podzemni objekti, ipd.) lahko
upoštevanje majhnih deformacij ključno vpliva na projektne rešitve, v drugih pa je lahko vpliv
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razmeroma majhen (nasipi na deformabilnih tleh, ipd.). Ne glede na kompleksnost računskega
modela, ki je v splošnem odvisen od zahtevnosti konstrukcije, pa je v vseh primerih, ko je za
presojo ustreznosti projektne rešitve ključen kriterij mejnega stanja uporabnosti (deformacije,
premiki), priporočljiva uporaba materialnih modelov, ki upoštevajo male deformacije. Pri tem je
seveda pomembno, da za potrebe takšnih analiz pridobimo tudi ustrezne podatke. SDMT
preiskave to omogočajo.
Omeniti pa velja, da je tudi najbolje izveden izračun slab in nespremenljiv, če temelji na slabih in
nepopolnih podatkih, na slabi zasnovi konstrukcije in/ali na slabem računskem modelu. Uporaba
modelov, ki upoštevajo majhne deformacije, zato zahteva večji obseg zahtevnejših geotehničnih
preiskav, ustrezno zasnovo gradbenih konstrukcij, skrbno in premišljeno uporabo programskih
orodij, z izkušnjami podprto presojo rezultatov računskih analiz in skrbno spremljanje objektov med
gradnjo.
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