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Izvleček:
V disertaciji je obravnavana problematika ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na
hudourniških vršajih. Glavni poudarek raziskave je problematika, ki se je v preteklih raziskavah izkazala
za težavno in sicer gre za klasifikacijo hudourniških območij, iz katere bi bilo razvidno ali je izbrano
hudourniško območje nagnjeno k delovanju drobirskih tokov. Na izbranem nevarnem območju pa
ocenjevanje magnitude potencialnega drobirskega toka in določeni deli postopka matematičnega
modeliranja gibanja drobirskih tokov, predvsem povezani z reološkimi karakteristikami mešanice in
vplivom topografskih podatkov o terenu, ki so osnova za izdelavo modela.
Disertacija se v prvem delu osredotoča na določanje parametrov hudourniških območij in analizo
različnih metod za njihovo klasificiranje. Na podlagi analize večih metod je predlagana klasifikacija na
nevarna, prehodna in nenevarna hudourniška območja, ki je predstavljena na izbranem testnem
območju. V analizo smo vključili v tujini in Sloveniji razvite metode in orodja s tega področja.
V drugem delu disertacije je poudarek na ocenjevanju magnitude potencialnega drobirskega toka z
modelom LS-Rapid, ki je uporabljen na hudourniškem območju Bele, kjer je prikazana uporaba modela
za določanje nestabilnih območij na nivoju celotnega hudourniškega območja. Uporaba modela za
ocenjevanje količine sproženega materiala pa je prikazana na primeru plazu Stože, kjer je izvedena
analiza plazu, ki se je sprožil novembra 2000. Za določanje parametrov modela LS-Rapid, ki jih za
potencialne zemeljske plazove ni možno natančno določiti, smo podali napotke o določanju mejnih
vrednosti, ki so uporabne za modeliranje potencialnih zemeljskih plazov.
Zaradi modeliranja gibanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih so bile za potrebe določanja
reoloških karakteristik drobirskega materiala izvedene raziskave v geomehanskem laboratoriju na
vzorcih materiala, ki smo ga odvzeli na izvornem mestu plazu Stože. Na podlagi testiranja smo podali
navodila, kako za model Flo-2D določati reološke karakteristike potencialnih drobirskih tokov.
Prikazana je tudi analiza vpliva različnih topografskih podatkov na rezultate modeliranja gibanja
drobirskih tokov. Uporabljeni so bili tako komercialni kot tudi javni topografski podatki; predvsem
uporabni so se izkazali najnovejši LiDAR-ski podatki.
Na podlagi lastnih rezultatov in predlogov je na koncu disertacije podan predlog metodologije za
ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih in usmeritve za
nadaljnje delo.
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Abstract:
PhD thesis deals with debris flow hazard assessment on torrential fans. Its main focus is on the known
problems pointed out with the already performed research, such as is the way of preliminary
classification of torrential catchments to determine those, which are prone to trigger debris flows,
furthermore, how to estimate magnitudes of potential debris flows triggered in these torrential
catchments, and finally, open questions with regard to debris-flow mathematical modeling on torrential
fans, especially their rheological characteristics to be used in mathematical models and how topography
influences modelling results.
In the first part, we focus on geomorphological parameters of torrential catchments and various methods
for classification of torrential catchments prone to debris-flow triggering. Based on analysis of the
selected methods, a new classification method was proposed for classification of debris-flow prone
catchments, transitional catchments and catchments with no debris- flow hazard. This new method was
then tested in selected torrential catchments in Slovenia.
For debris-flow magnitude assessment, we applied the LS-Rapid triggering model. With its application
in the Bela torrential catchment (NW Slovenia), we could identify several active landslides and
potentially unstable areas, which could under unfavorable conditions turn into active landslides and
trigger debris flows. A detailed study and debris-flow modeling was then carried out on the Stože
landslide (NW Slovenia), which was triggered in November 2000. For debris-flow model parameters,
which cannot be determined with sufficient reliability without analyzing soil samples in detail in a
geomechanical laboratory, we proposed an estimation of their limit values, which can be used for
potential landslide modeling.
Soil samples were taken from the Stože landslide source area for testing in a geomechanical laboratory.
In this way, rheological properties of a potential debris flow could be determined, and then used in
debris-flow mathematical routing model on a torrential fan. Based on our own laboratory study, and
additionally testing of the Flo-2D model, we proposed instructions how to assess potential debris-flow
rheological characteristics. Furthermore, with the Flo-2D model we tested the influence of different
topographical datasets on debris-flow modeling results. We applied different publicly available
topographical data and commercial LiDAR data to develop DEM with different resolutions. The debrisflow modeling results, obtained by using new public available LiDAR based data and the Flo-2D model,
turned out to be very /plausible.
Finally, we comprise single steps described in previous sections into a new methodology for debris-flow
hazard assessment on torrential fans, culminating in the debris-flow hazard mapping. The PhD thesis
ends up with some recommendations for further research in this field.
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1 UVOD
1.1 Predstavitev problema
Drobirski tokovi v alpskem prostoru predstavljajo resno grožnjo, ki pa je zaradi svojega pojavljanja in
neperiodičnosti pogosto spregledana tako pri zakonodajni obravnavi nevarnosti na območju
hudournikov in vršajev kot tudi pri načrtovanju ureditev na območju hudournikov. Definicije in
podrobni opisi drobirskega toka kot pojava, so bile že večkrat podane (Sodnik, 2005, 2009; Jakob in
Hungr, 2005). Nepriznavanje pojava se kaže že v najbolj banalnih primerih kot je na primer črkovalnik
v MS Word, kjer besedo drobirski vztrajno označuje kot napačno črkovanje. Prav tako se v SSKJ beseda
drobirski ne pojavi. Pojavi se beseda »drobir«, pri kateri pa ni prikazana možnost uporabe v besedni
zvezi v obliki drobirski.
»drobír -ja m (í) delci, koščki zdrobljene snovi: voda je nanesla vsakovrsten drobir; manjši kosi
in drobir; kupi drobirja pod ledenikom / premogov, senen, šotni drobir, agr. ledeni drobir umetno
pridobljen led v obliki lusk; biol. drobir drobci razpadlih rastlin in živali v vodi, navadno mikroskopsko
majhni« (SSKJ, splet)
V primerjavi s poplavami so drobirski tokovi bolj kompleksen pojav, ki ga je zelo težko napovedati,
določiti obseg in posledice v primeru sprožitve. Za razliko od poplav, ki so periodičen pojav, neposredno
povezan s padavinami in dobro poznanimi lastnostmi vode in mehanizmom gibanja, je pri drobirskih
tokovih neznank veliko več, zato je tudi ocenjevanje nevarnosti zahtevna naloga. Drobirske tokove
ločimo na hudourniške in pobočno - hudourniške drobirske tokove (Sodnik, 2009). Pri hudourniških
drobirskih tokovih gre za mobilizacijo materiala v strugi hudournika, medtem kot gre pri pobočnohudourniških drobirskih tokovih za nestabilnost na pobočju (običajno v obliki zemeljskega plazu), ki
zdrsi v strugo hudournika in se kasneje zaradi zasičenja z vodo preoblikuje v drobirski tok. Pobočno –
hudourniški drobirski tokovi so praviloma nevarnejši, saj so magnitude večje, prav tako so hujše
posledice. Primer pobočno-hudourniškega drobirskega toka je drobirski tok v Logu pod Mangartom, ki
je povzročil veliko gmotno škodo in terjal 7 življenj (Četina et al., 2006). Tudi v naši raziskavi se bomo
ukvarjali s pobočno-hudourniškimi drobirskimi tokovi, kjer bomo obravnavali proženje plazov kot
glavni prispevek materiala za oblikovanje drobirskega toka.
V procesu ocenjevanja nevarnosti je prvo vprašanje pri drobirskih tokovih to, na katerih hudournikih se
ta pojav sploh lahko pojavi oz. katera hudourniška območja so nevarna. Za razliko od poplav, ki jih
lahko pričakujemo praktično ob vsakem površinskem vodotoku, se drobirski tokovi pojavljajo samo na
hudournikih, kjer so izpolnjeni določeni pogoji. Procesu določanja nevarnih hudourniških območij bi
lahko rekli preliminarna ocena nevarnosti oz. podvrženosti pojavu drobirskih tokov. Za preliminarno
ocenjevanje nevarnosti so bile na različnih območjih razvite različne metode, s katerimi na podlagi
različnih geomorfoloških parametrov lahko klasificiramo območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi
in kjer je potrebna podrobnejša analiza pojava in s njim povezane nevarnosti (Jackson et al., 1987;
Marchi et al., 1993; Wilford et al., 2004; Welsh in Davies, 2011; Bertrand et al., 2013 in Haiser et al.,
2015). Zaradi odvisnosti teh metod od območja razvoja se postavlja vprašanje o uporabnosti posamezne
metode na drugih območjih, kjer nimamo ustreznih podatkov o pojavih na posameznih hudournikih, kot
je primer na večini hudourniških območjih v Sloveniji. Za prepoznavanje nevarnih območij so bili
razviti tudi različni modeli dovzetnosti, s katerimi se določa verjetnost pojava na posameznem območju
(Angillieri, 2013; Carrara et al., 2013; Guinau et al., 2007; Kappes et al., 2011 in CRP, 2008), ki bi
lahko bili uporabni pri prepoznavanju nevarnih območij zaradi delovanja drobirskih tokov.
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Drobirski tok ima tri faze: proženje, gibanje in odlaganje (Mikoš, 2001).
Pri fazi proženja se srečamo z vprašanjem kdaj, kje in koliko materiala se lahko sproži in preoblikuje v
drobirski tok. Vprašanje kdaj je povezano s padavinami in zemeljskim plazom ali potresom, ki je prav
tako lahko eden od vzrokov proženja drobirskih tokov. Vprašanje kje, je povezano s topografijo terena
(naklon, konkavnost ali konveksnost), usmerjenostjo terena glede na lego in bližino hudourniške struge
in seveda z geologijo in samo sestavo tal, ki mora ustrezati pogojem za proženje materiala in s tem
oblikovanjem drobirskega toka. Koliko materiala se lahko sproži je v veliki meri odvisno od geologije,
naklona terena in od količine vode, ki je na voljo za transport materiala na dolvodno ležeče območje, ki
ga pogosto predstavlja hudourniški vršaj. Magnituda drobirskega toka je celotna prostornina drobirja,
sproženega v enem dogodku, ne glede na število zdrsov. In prav določitev magnitude, kot rezultata faze
proženja, je bistvena za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov. Za ocenjevanje
magnitude drobirskih tokov so bile razvite različne empirične metode, katerih pregled je podan v Sodnik
(2005) ter Sodnik in Mikoš (2006). Problem empiričnih metod je podoben kot pri metodah za
prepoznavanje nevarnih območij, saj je posamezna metoda vezana na območje razvoja. Problem pri
ocenjevanju magnitude pa je še toliko večji, ker je za magnitudo poleg morfoloških parametrov potrebno
upoštevati še zelo lokalno specifične parametre kot so geološka sestava in padavine. Z razvojem novih
orodij in modelov se je ponudila tudi možnost uporabe modelov proženja zemeljskih plazov (Sassa et
al., 2010) za potrebe ocenjevanja magnitude potencialnih drobirskih tokov v procesu ocenjevanja
nevarnosti.
Faza gibanja drobirskega toka predstavlja gibanje mešanice drobirja in vode, ki ima lahko različno
volumsko koncentracijo (le-ta se pogosto spreminja tudi tekom enega dogodka). Za simulacijo gibanja
drobirskega toka so bili razviti matematični modeli, ki imajo vgrajene različne reološke modele za
upoštevanje reologije mešanice drobirskega toka, ki se v tem pogledu pri modeliranju najbolj razlikuje
od vode. Pri izdelavi modela gibanja drobirskega toka se največja težava oz. vprašanje pojavi pri
določanju reoloških karakteristik mešanice. Pri Binghamovem modelu, ki ga uporablja pogosto
uporabljen komercialni model Flo-2D, so to volumska koncentracija mešanice, dinamična viskoznost in
strižna odpornost (O'Brien et al., 2009; Sodnik, 2009). Pri modeliranju naravnih pojavov, med katere
spadajo tudi poplave in drobirski tokovi je zelo pomembno umerjanje parametrov modelov, da se doseže
čim boljše ujemanje med rezultati modela in meritvami (gladine) v naravi. Pri poplavah je umerjanje
zaradi pogostosti pojava in dobrih meritev padavin, sledov visokih voda in pretokov pogosto možno,
medtem pa je problem pri drobirskih tokovih ta, da se na redkih hudournikih pojavljajo večkrat in da je
ponavadi obdobje med dvema dogodkoma predolgo, da bi lahko dogodke uporabljali za umerjanje
modela. Poleg tega je pri drobirskih tokovih poleg parametrov, ki se jih umerja pri modeliranju vode,
potrebno umeriti tudi reološke parametre mešanice, ki vplivajo na gibanje in odlaganje toka. Eden redkih
primerov umerjenega modela drobirskega toka v Sloveniji je primer v Logu pod Mangartom, kjer sta
bila umerjena modela PCFLOW2D (model razvit na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani) in Flo2D (Hojnik, 2004; Fazarinc, 2002). Prav reološke karakteristike mešanice so
problematične, saj bi jih bilo za potrebe ocenjevanja nevarnosti potrebno določiti vnaprej ter jih
uporabiti v modelu gibanja in odlaganja drobirskega toka (Iverson, 2003; Coussot et al., 1998).
Določanje reoloških karakteristik za material, ki ga odvzamemo v zaledju hudournika (pred proženjem)
je poleg določanja magnitude bistveno za proces modeliranja in ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov. Problem pri določanju reoloških karakteristik mešanice v laboratoriju je zagotavljanje
ustrezne opreme, ki bi omogočala merjenje mešanice, ki vsebuje tudi grobe frakcije in skale, kot se to
dogaja med dogodkom v naravi (Petkovšek, 2002; Lenart in Fifer Bizjak, 2010). Poleg zagotavljanja
ustreznih meritev reoloških karakteristik pa se postavlja še vprašanje upoštevanja posameznega
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reološkega parametra v modelu gibanja drobirskega toka, saj primerjave različnih modelov pokažejo,
da se modeli v tem delu lahko razlikujejo (Cesca in D'Agostino, 2008; Rickenmann et al., 2006).
Faza odlaganja je močno povezana s fazo gibanja in predstavlja njen zaključek, ko se masa odloži na
prizadetih površinah.
Pri tem se postavi vprašanje kateri del faze gibanja je ključen za ocenjevanje nevarnosti, faza gibanja
ali faza odlaganja. Med fazo gibanja drobirski tok doseže maksimalne globine in maksimalne hitrosti,
od česar so odvisne maksimalne udarne sile na objekte in ostalo infrastrukturo, nenazadnje tudi vpliv na
človeka, ki se nahaja na ogroženem območju. Faza odlaganja pa je pomembna za končno ocenjevanje
stanja, škode in tudi količine odloženega materiala. Pri iskanju vzporednice z ocenjevanjem nevarnosti
zaradi delovanja poplav (Pravilnik, 2007) lahko vidimo, da se pri poplavah ocenjuje maksimalne globine
in maksimalne hitrosti ter produkta globina x hitrost pri določenem pretoku. Podobno je bilo za drobirske
tokove predlagano v Sodnik (2009), kjer je podan predlog za izdelavo kart nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov.
Iz zgoraj navedenega opisa problematike ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov in
izkušnjah s preteklimi raziskavami na tem področju lahko zaključimo sledeče.
Prvi problem, ki je vezan predvsem na slovenske hudournike, je določanje oz. klasifikacija hudourniških
območij, kjer se drobirski tokovi lahko pojavljajo.
Drugi problem je določanje magnitude drobirskega toka, ki je eden ključnih parametrov, ki vpliva na
rezultate modela, podobno kot izbrani pretok s povratno dobo pri ocenjevanju nevarnosti zaradi poplav.
Magnituda pobočno-hudourniških drobirskih tokov je povezana z nestabilnostjo na pobočjih ob
hudournikih oz. pojavljanjem zemeljskih plazov v prispevnem območju hudournikov.
Tretji problem pa je vezan na modeliranje gibanja drobirskih tokov in vpliv reoloških parametrov
modela na rezultate, saj jih je potrebno določiti vnaprej, ker se ocenjuje nevarnost zaradi potencialnega
drobirskega toka. Pri reologiji se je potrebno zavedati specifičnosti posameznega modela in da je pri
določanju reologije težko govoriti o splošnem vplivu reoloških parametrov na rezultate modela.
Problem, ki je prav tako povezan z modeliranjem gibanja drobirskih tokov, pa je vpliv topografskih
podatkov, ki predstavljajo zelo pomemben vhodni podatek (Sodnik et al., 2012) in je zelo povezan s
posameznim območjem oz. državo, saj je stanje dostopnosti visokokvalitetnih podatkov o terenu zelo
različno. Slovenija je na tem področju z javno dostopnostjo digitalnega modela reliefa z resolucija 1 m,
ki je bil izdelan na podlagi LiDAR-skih (LiDAR = Light Detection And Ranging) podatkov, zelo
napredna (Triglav Čekada in Bric, 2015).
Zgoraj navedena problematika je del procesa ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov,
ki mora predstavljati celovit pristop z jasno predpisano metodologijo, s katero je zagotovljena
primerljivost izdelanih ocen nevarnosti in bo možno te ocene uporabiti kot strokovne podlage tako za
načrtovanje omilitvenih ukrepov na ogroženih območjih kot tudi v procesu prostorskega načrtovanja,
kjer je potrebno v največji možni meri preprečiti gradnjo na nevarnih območjih. Pri predlogu
metodologije je potrebno poleg enotnosti upoštevati tudi ustrezno dostopnost zahtevanih podatkov. S
tega vidika mora biti cilj predlagatelja metodologije, da je čim več podatkov javno dostopnih oz. na
voljo za vsa območja, saj uporaba zelo specifičnih podatkov, katerih pridobivanje je časovno in finančno
zahtevno, zmanjšuje uporabnost metodologije in verjetnost široke uporabe, saj so vsi postopki, tudi na
državni ravni, močno povezani z zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev.
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1.2 Hipoteze
Pri raziskovalnem delu smo si postavili sledeče tri raziskovalne hipoteze:
-

z analizo prostorskih podatkov o terenu in geomorfoloških lastnosti hudourniških območij in
pripadajočih vršajev je možno določiti hudourniške vršaje, ki so podvrženi delovanju drobirskih
tokov;

-

na osnovi hidroloških parametrov hudourniškega območja je z uporabo podrobnih prostorskih
podatkov o geološki sestavi, naklonu terena, podatkov o konkavnosti/konveksnosti terena in
podatkov o oddaljenosti od vodotoka mogoče oceniti magnitudo drobirskega toka, ki deluje na
hudourniškem vršaju in

-

s povezovanjem obstoječih orodij je možno razviti uporaben model odločanja za ocenjevanje
nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih.

1.3 Cilji
Cilji naše raziskave ocenjevanja ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
so bili naslednji:
1. Klasifikacija hudourniških vršajev z uporabo analize geomorfoloških karakteristik
hudourniškega območja na vršaje, kjer obstaja nevarnost delovanja drobirskih tokov in na
vršaje, kjer te nevarnosti ni.
2. Predlog metodologije za oceno magnitude potencialnega drobirskega toka z uporabo javnih
topografskih podatkov, obstoječih geoloških kart, modelov dovzetnosti za drobirske tokove in
zemeljske plazove ter modela proženja zemeljskih plazov LS-Rapid.
3. Predlog postopka izbire reoloških karakteristik potencialnega drobirskega toka v procesu
ocenjevanja nevarnosti na podlagi analize vpliva reoloških karakteristik na rezultate modela in
uporabe rezultatov geomehanske analize vzorcev, odvzetih na območju proženja plazov – viru
potencialnega drobirskega toka.
4. Predlog oz. zasnova celostnega sistema ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih
tokov na hudourniških vršajih, ki bi zajemal fazo proženja (prepoznavanje nevarnih vršajev,
določitev mest proženja in ocena magnitude drobirskega toka), fazo gibanja (določanje
reoloških karakteristik potencialnega drobirskega toka, matematično modeliranje) in fazo
odlaganja (določanje razredov nevarnosti, analiza ranljivosti in ocena ogroženosti). Sistem bi
temeljil na čim večji uporabi javno dostopnih podatkov, kar bi omogočalo širšo uporabnost
sistema in možnost uporabe na hudourniških območjih, kjer predhodne raziskave še niso bile
izvedene.
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2 METODE IN MATERIAL
2.1 Upravljanje tveganj
Ko govorimo o naravnih pojavih in z njimi povezanimi naravnimi nesrečami, se pojavljajo različni
izrazi, kot so nevarnost, ogroženost, tveganje, ranljivost. Pregled izrazoslovja je podan v Đurović in
Mikoš (2006), medtem ko je povezavo te terminologije na področju poplavne problematike predstavil
Mikoš (2007). Naša raziskava govori predvsem o ocenjevanju nevarnosti, ki je del celotnega procesa
upravljanja tveganj oz. rizičnega menedžmenta, kjer poskušamo upravljati z naravnimi tveganji v
prostoru.
Najbolj enostavna obrazložitev vseh teh pojmov je sledeča in prikazana na primeru poplav. Poplave so
naravni pojav, ki lahko v prostoru pomeni nevarnost. Dokler se ta pojav dogaja izven prisotnosti človeka
in z njim povezane infrastrukture, je to samo pojav. Ko se človek naseli na poplavnem območju ali na
poplavnem območju zgradi hišo, se s tem izpostavi tveganju, ker je sam in njegov objekt ranljiv.
Kombinacija ranljivosti in objektivne nevarnosti pomeni ogroženost. Ko se poplave kot naravni pojav
zgodijo na območju, kjer je prisoten ranljiv človek in njegova infrastruktura, lahko govorimo o naravni
nesreči. Na ogroženost torej vplivata tako objektivna nevarnost pojava v prostoru kot ranljivost človeka
oz. njegove infrastrukture in s spreminjanjem obeh lahko spreminjamo ogroženost in s tem tveganje za
človeka. Tako govorimo o upravljanju tveganj oz. rizičnem menedžmentu. V nadaljevanju so podane
definicije oz. opisi teh pojmov, deloma povzete po Mikoš (2007).
Nevarnost (ang. hazard)
Pri nevarnosti govorimo o objektivni nevarnosti zaradi nekega pojava v okolju v izbranem časovnem
obdobju. To velja za potres, poplave, zemeljske plazove, snežne plazove, padajoče kamenje in drobirske
tokove. Nevarnost naravnih pojavov se ponavadi povezuje s povratno dobo dogodka. Pri potresu
govorimo o obtežbah (pospeških) s povratno dobo 475 let, pri poplavah se, vsaj v Sloveniji, najpogosteje
uporablja povratna doba 100 let. Za področje zemeljskih plazov, snežnih plazov, padajočega kamenja
in drobirskih tokov je to bolj zapleteno in nimamo jasno določenega načina, kako ocenjevati nevarnost.
Ranljivost (ang. vulnerability)
Ranljivost pomeni občutljivost človeka, objekta ali infrastrukture na izbran naravni pojav. Ranljivost se
mora enako kot nevarnost ocenjevati za vsak naravni pojav oz. vsako naravno nevarnost posebej, saj
objekt, ki je recimo odporen na potres, ni nujno odporen na poplave. Ranljivost se pogosto pojavlja kot
sopomenka izraza tveganje, čeprav je po našem mnenju ranljivost objektivno definirana za vsak naravni
pojav s karakteristikami objekta, tveganje pa je bolj opis določene aktivnosti in dejanja posameznika.
Na sliki 3 je nazorno prikazano križanje nevarnosti in škodnega potenciala, ki pomeni tveganje.
Tveganje pa je odvisno od ranljivosti. Primer tveganja je neprimerna opremljenost pri obiskovanju gora,
ko so razmere objektivno na določeni ravni zahtevnosti, človek pa z uporabo neprimerne opreme (v gore
gre ranljiv) sprejme tveganje, on sam pa predstavlja škodni potencial.
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Slika 1: Nastanek konfliktnih območij med človekom in naravo (Mikoš, 2006)
Figure 1: Conflicts between man and nature (Mikoš, 2006)

Ogroženost (ang. specific risk)
Ogroženost oz. specifično tveganje je zmnožek nevarnosti in ranljivosti (Mikoš, 2006). Ogroženost
predstavlja kombinacijo objektivne nevarnosti v prostoru in naše ranljivosti, ko se nahajamo v tem
prostoru. Ob konstantni nevarnosti in zmanjšanju ranljivosti se zmanjšuje tudi ogroženost, kar pomeni,
da se z izboljšavami pri gradnji objektov, omejitvah za gradnje v prostoru, kjer se pojavlja nevarnost,
brez spreminjanja nevarnosti zmanjšamo ogroženost. Enako pa lahko z izvajanjem tehničnih ukrepov
na vodotokih zmanjšamo nevarnost zaradi delovanja poplav ali drobirskih tokov ter tako zmanjšamo
ogroženost na določenem območju. Takim ukrepom in posegom rečemo upravljanje s tveganji oz.
rizični menedžment.
Upravljanje s tveganji (ang. risk management)
Upravljanje s tveganji pomeni izvajanje vseh ukrepov, s katerimi vplivamo na nevarnost v prostoru ali
na našo ranljivost in s tem na ogroženost oz. tveganje. Mikoš (2006), predlaga da je bolje kot o
upravljanju s tveganji govoriti o obvladovanju tveganja (ang. risk governance), saj tveganja lažje
obvladujemo, kot pa z njimi upravljamo. V preteklosti se je pogosto dogajalo, da je bil poudarek
rizičnega menedžmenta na izvajanju tehničnih ukrepov, s katerimi se je zmanjšala magnituda nevarnosti
na nevarnem območju ali pa spremenila verjetnost nastopa nevarnosti na takem območju. To pa je lahko
pripeljalo do nasprotnega učinka, saj se je nato na takih območjih z idejo o zmanjšani nevarnosti
povečeval škodni potencial in se je ogroženost dejansko povečala in ne zmanjšala kot je bil planirano
ob izvajanju ukrepov. Ta trend se je potrdil tudi s povečanjem obsega dejanskih škod na takih območjih.
Na račun takih izkušenj je težo pridobila preventiva (ang. prevention), ki temelji na zmanjšanju
škodnega potenciala. Ker pa ni možno popolnoma zmanjšati škodnega potenciala (izprazniti vseh
nevarnih območij v prostoru), je potrebno privzeti princip obvladovanja tveganj (ang. risk governance).
Pomemben dokument s področja upravljanja s tveganji v gorskem okolju s poudarkom na ocenjevanju
nevarnosti je publikacija Domodis (Documentation of Mountain Disasters), ki je bila leta 2011 izdana
v okviru mednarodnega raziskovalnega združenja Interpraevent, urednikov Johannesa Hübla, Hansa
Kienholza in Antona Loipersbergerja (Hübl et al., 2011). Glavni cilj je bil poenotenje dokumentacije o
naravnih dogodkih, ki jo pripravljajo lokalni inženirji in znanstveniki, kot tudi poenotenje organizacije
za odziv v primeru naravne nesreče. Glavni poudarek dokumenta je sicer na sistematičnem zbiranju in
obdelovanju dokumentacije o naravnih nesrečah, ki bi omogočale obdelavo in primerjavo, saj je analiza
preteklih dogodkov zelo pomemben del tudi v procesu ocenjevanja nevarnosti. Podana so zelo
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sistematična navodila za oblikovanje dokumentacije o samem dogodku in povsem konkreten predlog
oznak za kartiranje posameznih procesov, predlog obrazcev za detajlni popis dogodka in njegovih
glavnih karakteristik, ki se kasneje uporabijo za analize dogodkov, določanje povratnih dob, magnitud
dogodkov in pridobivanje pomembnih podatkov za uporabo v procesu ocenjevanja nevarnosti.
Kar se tiče terminologije, se pojavijo izrazi mountain hazards (gorska tveganja oz. tveganja v gorskem
okolju), risk management (upravljanje s tveganji), risk prevention (preprečevanje tveganja), disaster
mitigation (omilitveni ukrepi ob nesrečah), prevention strategies (preventivne strategije) in event and
post-event management (obvladovanje dogodka in obvladovanje razmer po dogodku). Vsi zgornji izrazi
ponovno pokažejo na pestrost terminologije na področju naravnih tveganj in nesreč ter nujnost po
poenotenju.
Sicer pa je za področje drobirskih tokov bolj celovit pregled pomena ocenjevanja nevarnosti,
ogroženosti, upravljanja s tveganji in primernim odzivom na dogodke opisan v Santi et al. (2011), kjer
je podan tudi socio-ekonomski vidik izvajanja ukrepov, ki so sistematično navedeni s konkretnimi
primeri.
2.1.1 Ocenjevanje nevarnosti
Prvi korak, verjetno najpomembnejši v procesu rizičnega menedžmenta, je ocenjevanje nevarnosti (ang.
hazard assessment), s katerim dobimo podatek o dejanski nevarnosti, ki zaradi izbranega pojava obstaja
na določenem območju. Ocena nevarnosti je osnova za vse nadaljnje ukrepe in je zato pravilnost te
ocene zelo pomembna. To je verjetno tudi razlog, zakaj se pri vseh naravnih pojavih največ pozornosti
namenja prav kvalitetni in predvsem zanesljivi oceni nevarnosti.
Metodologije ocenjevanja nevarnosti so za različne pojave zelo različne, v naši raziskavi se bomo
osredotočili na ocenjevanje nevarnosti za pojav drobirskih tokov in kako je lahko ta postopek povezan
z ocenjevanjem nevarnosti zaradi delovanja poplav in zemeljskih plazov. Podroben pregled ocenjevanja
nevarnosti za različna masna gibanja v Alpskem prostoru je podal Alpine Space projekt AdaptAlp
(Adaptation to Climate Change in Alpine Space), kjer so iz različnih držav podani pregledi metodologij
in načinov ocenjevanja nevarnosti za masna gibanja v gorskem svetu (BMLFUW, 2011).
2.1.2 Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov
Drobirski tokovi so z vidika ocenjevanja nevarnosti zelo specifičen pojav. Glavni problem je
neperiodičnost pojava, prav tako se pojavlja vprašanje, kje se drobirski tokovi sploh lahko pojavijo.
Poplave so za razliko od drobirskih tokov periodične in se pojavljajo z različnimi magnitudami oz.
povratnimi dobami skoraj vsako leto. Poleg tega je povsem jasno da lahko na vsakem vodotoku
pričakujemo poplave, vprašanje je samo intenziteta poplav pri izbrani povratni dobi. Npr. za snežne
plazove obstaja kataster, ki je bil izdelan leta 1994 in so v njem označena območja, kjer se pojavljajo
snežni plazovi (Pavšek, 2002).
Pri drobirskih tokovih je torej ocenjevanje nevarnosti precej zapleteno in je najprej potrebno določiti na
katerih območjih se drobirski tokovi sploh pojavljajo, šele nato se lahko govori o ocenjevanju nevarnosti
v smislu priprave kart nevarnosti in kasneje ogroženosti, kar je napisano v prejšnjem poglavju o
izvajanju rizičnega menedžmenta. Poleg tega gre pri ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja drobirskih
tokov še za vprašanje kompleksnosti pojava, ki ga določa več dejavnikov, med drugim reološke
karakteristike mešanice in magnituda dogodka. Ravno zaradi kompleksnosti pojava so se pojavile
različne metode in pristopi pri ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov. Postopek
ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov po korakih je podan v Jakob in Hungr (2005),
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kjer je podana naslednja preglednica z opisi posameznega koraka, za katere avtorja podata tudi opise in
predloge izvedbe (slika 2).

Slika 2: Razdelitev procesa ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na posamezne korake
(Jakob in Hungr, 2005)
Figure 2: Debris flow hazard assessment in single steps (Jakob and Hungr, 2005)

V nadaljevanju je na kratko opisanih nekaj predlogov oz. metod za ocenjevanje nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih tokov različnih avtorjev. Nekateri predlogi vsebujejo celovite rešitve, medtem ko
se nekateri osredotočajo samo na del procesa, kot je npr. samo faza modeliranja gibanja, ocenjevanje
magnitude ali prepoznavanje nevarnih območij. V osnovi pa je potrebno ločiti na preliminarne ocene
nevarnosti, ki se izvajajo na večjih območjih in detajlne ocene nevarnosti, kjer se ocena nevarnosti
podaja na manjšem območju, pogosto posameznem hudourniku.
Bregoli et al. (2010) so predlagali celovit sistem, ki je združil obstoječa orodja in bi omogočal
preliminarno ocenjevanje nevarnosti na regijskem merilu (ang. regional scale). V sistem je vključenih
več različnih modelov, ki upoštevajo padavine, velikost območij, modele dovzetnosti, ki so osnova za
ocenjevanje možnosti nastanka, enostavne modele gibanja tokov. To je primer preliminarnega
ocenjevanja nevarnosti, kjer je privzetih več predpostavk in so uporabljeni enostavni modeli.
Podobno Genevois et al. (2009) predlagajo ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov v
treh korakih, ki zajema oceno magnitude, oceno hidrograma za različne povratne dobe in modeliranje
gibanja. Postopek vsebuje uporabo različnih modelov, ki so uporabljeni vsak za svoj korak. Predlog
postopka je prikazan na znanem hudourniku, za katerega so imeli dobre podatke o preteklih dogodkih,
s katerimi so lahko umerili posamezne modele. Namen predlaganega postopka je ocenjevanje nevarnosti
na ravni posameznega hudournika.
Bertoldi et al. (2012) pa so se osredotočili na proces modeliranja v fazi izdelave kart nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih tokov. Izvedena je bila primerjava dveh modelov in empiričnih pristopov ter podani
zaključki s katerimi je možno oceniti zanesljivost karte nevarnosti, izdelane na podlagi modeliranja
gibanja drobirskega toka. Na izbranem primeru sta uporabljena dva modela in 5 empiričnih metod za
določanje območja odlaganja drobirskega toka. Za oblikovanje scenarijev (ocena magnitude) je bilo
izvedeno terensko kartiranje, saj ni bilo znanih dovolj zgodovinskih podatkov za uporabe katere od
statističnih metod.
Uporaba geografskih informacijskih sistemov (GIS) v procesu ocenjevanja nevarnosti je prikazana v
Blahut et al. (2010), kjer je bila uporabljena kombinacija aerofoto posnetkov in GIS modela za določanje
območij proženja (model dovzetnosti), empirični algoritmi pa za izračun dosega drobirskih tokov.
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Metoda je bila razvita in prikazana v osrednjem delu doline Valtellina di Tirano v Italiji in pomeni
preliminarno ocenjevanje nevarnosti na ravni večjega območja.
Faza modeliranja gibanja in odlaganja predstavlja enega ključnih delov ocenjevanja nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih tokov, zato je bilo veliko raziskav izvedenih tudi na to temo. Nekatere se ukvarjajo
s primerjavo različnih komercialnih modelov za modeliranje in izdelavo kart nevarnosti (Cesca in
D'Agostino, 2008; Rickenmann et al., 2006), ali samo testiranju določenega modela in določanju vpliva
posameznega parametra (D'Agostino in Tecca, 2008; Sodnik, 2009). Vse več pa je tudi novih, testnih
modelov, ki so namenjeni modeliranju gibanja drobirskih tokov in imajo uporabljene različne teoretične
pristope ter so zaenkrat namenjeni predvsem raziskovanju in ne komercialni uporabi (Liu et al., 2006;
Mergili, 2008; Scheidl in Rickenmann, 2010).
Kot neke vrste poenostavitev procesa modeliranja pa se pojavljajo tudi enostavne empirične zveze za
izračun dosega ali površino odlaganja in služijo kot preliminarna ocena nevarnosti za posamezen
hudournik, saj metode ne vsebujejo numeričnih modelov ampak enostavnejše empirične zveze. Takšne
metode sta predlagala Berti in Simoni (2007), kjer je uporabljena zveza med volumnom in površino
odlaganja. Crosta et al. (2003) so uporabili podobno zvezo, v katero so vpeljali še konstanto k,
kombinacijo statistične analize preteklih dogodkov, meritve na terenu in laboratorijske raziskave pa so
uporabili D'Agostino et al. (2009). S problematiko dosega drobirskih tokov, ki so posledica nestabilnosti
na pobočjih, se ukvarjajo Ohta et al. (2008). Prohaska et al. (2008) so predlagali oceno dosega
drobirskega toka na podlagi podatka o povprečnem padcu struge hudournika.
Empirične metode za ocenjevanje magnitude drobirskega toka so povzete in podrobno predstavljene ter
uporabljene na slovenskih hudournikih v Sodnik (2005). Metode za preliminarno klasifikacijo
hudourniških območij na nevarne in nenevarne z vidika pojavljanja drobirskih tokov pa so predstavljene
in uporabljene na slovenskih hudournikih v nadaljevanju te naloge.
Kot je bilo že omenjeno, je na podlagi kvalitetne in zanesljive ocene nevarnosti možno izvajati nadaljnje
raziskave in ukrepe. Na uporabo kvalitetne ocene nevarnosti in pomen pravočasnega real-time prenosa
podatkov med prizadetim območjem in centrom za obveščanje so opozorili Kung et al. (2008). Razvit
je bil sistem opozarjanja, ki temelji na brezžičnem prenosu podatkov, ki je manj občutljiv z vidika
prekinitve povezave in kot osnovo za opozarjanje uporablja model za napovedovanje drobirskih tokov.
Na podlagi modela opozarjanja in analize fotografij s kritičnih mest je sistem sposoben analizirati
podatke in odgovornim za izvajanje intervencije in reševanja pripraviti ustrezne podatke, ki so
pomembni za izvedbo ukrepov.
Zgornji kratki pregled metod s področja ocenjevanja nevarnosti kaže na veliko aktualnost teme in hkrati
tudi na dejstvo, da ne obstaja enotna metodologija, ki bi se lahko splošno uporabljala. To pomeni, da je
ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov zelo aktualna tema in je zaradi kompleksnosti
in brutalnosti pojava, ki pogosto terja smrtne žrtve, hkrati zahtevna, pa vendar nujna naloga, kateri se
posveča vse več pozornosti.
2.1.3 Pregled stanja v Sloveniji
Z dogodkom novembra 2000 v Logu pod Mangartom se je termin drobirskih tokov začel pogosteje
uporabljati tudi v Sloveniji. Pojavila se je tudi definicija drobirskega toka: Drobirski tok je gravitacijski
(hiperkoncentrirani) tok mešanice zemljin, hribin (skal), vode in/ali zraka, ki je sprožen z nastankom
plazu pri velikem vtoku vode (Ribičič, 2000/2001). Prej so se dogodki na hudournikih večkrat
poimenovali hudourniški izbruh, hudourniška lava in podobno. Od takrat so se tudi na temo drobirskih
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tokov začele izvajati različne raziskave, ki so bile povezani tudi s kasnejšimi aktualnimi dogodki v
Koseču in na plazu Slano blato. Večina raziskav je bila namenjena analizi preteklih dogodkov in oceni
nevarnosti ob morebitni ponovitvi. Pregled raziskav je podan v Sodnik (2009). Velik problem pri
raziskavah je vedno predstavljalo pomanjkanje zgodovinskih podatkov o preteklih dogodkih, kar je
področje, kjer Slovenija precej zaostaja za sosednjimi državami v Alpskem prostoru (Italija, Avstrija,
Švica in Nemčija). Razlog za pomanjkanje podatkov o drobirskih tokovih lahko iščemo tudi v tem, da
se ta termin v preteklosti ni uporabljal in so tudi dejanski drobirski tokovi, ki so bili zavedeni v arhivih
takratne hudourniške službe, poimenovani drugače in jih je tako težko ločiti od ostalih ekstremnih
dogodkov na hudournikih.
Zakonska podlaga za ocenjevanje ogroženosti v Sloveniji je Zakon o vodah (Zakon, 2002), kjer so
definirana ogrožena območja in predpisane prepovedi za posege na teh območjih. Ta območja so ločena
na poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita. Kasneje sta bila za področje poplav in s poplavami
povezane erozije sprejeta Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
(Pravilnik, 2007) in Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uredba, 2008).
V Pravilniku je predpisana metodologija za izdelavo kart poplavne nevarnosti (razdelitev na razrede) in
kart poplavne ogroženosti. Pravilnik je podrobneje predstavljen v Sodnik (2009), na tem mestu pa je
podana samo matrika (slika 3), s katero se na podlagi razreda nevarnosti in razreda ranljivosti določa
razred ogroženosti.

Slika 3: Kriteriji za določitev razredov ogroženosti (Pravilnik, 2007)
Figure 3: Criteria for specific risk assessment (Pravilnik, 2007)

Z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja pa so bile predpisane omejitve za
posege in dejavnosti za ogrožena območja. Uredba je podrobneje predstavljena v Sodnik (2009). Glavni
namen Uredbe je zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti prebivalcev, ohranjanje vodnega in
obvodnega prostora, potrebnega za poplavne in erozijske procese ter zagotavljanje okoljskih ciljev na
območjih poplav in erozije v skladu s predpisi (Uredba, 2008). Z omenjenima dokumentoma je Slovenija
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naredila velik korak naprej na področju poplavne problematike in se oba dokumenta v praksi redno
uporabljata za vse posege in tudi oblikovanje prostorskih aktov na poplavno ogroženih območjih.
Prvi problem uporabe zgoraj omenjenih pravilnikov je ta, da se praviloma izdelujejo le karte nevarnosti,
saj za izdelavo kart ranljivosti ni predpisana podrobna metodologija, zato se tudi karte ogroženosti ne
izdelujejo pogosto oz. so kar enačene s kartami nevarnosti.
Drugi problem pa je beseda »erozija« v tem Pravilniku. Za ocenjevanje erozijske nevarnosti ni
predpisana metodologija, ampak je samo predpisana izdelava kart erozijske nevarnosti, ki temelji na
debelini odnesenega oz. odloženega materiala pri pretokih z različnimi povratnimi dobami. Take karte
erozijske nevarnosti so zaenkrat izdelane predvsem po strokovni oceni izdelovalca, modeliranje
erozijskih procesov se za razliko od poplav v praksi ne izvaja, niti za to ne obstaja enotna metodologija.
Potem se pojavi še vprašanje hudournikov. Kar se tiče poplavne problematike, je ocenjevanje nevarnosti
lahko podobno kot pri drugih vodotokih, pri vprašanju erozijske nevarnosti pa je situacija na
hudournikih precej bolj zapletena, saj so količine materiala, ki se transportira ob visokih pretokih, precej
večje kot pri nižinskih vodotokih, procesi so bistveno bolj intenzivni. In ko govorimo o ocenjevanju
erozijske nevarnosti na hudournikih, ki je glede na Pravilnik (2007) vezana na povratne dobe pretokov,
se vprašamo, kam spadajo drobirski tokovi, ki so pogosto kombinacija zemeljskega plazu in povišanega
pretoka (Log pod Mangartom, Koseč, Čedca nad Jezerskim), ne pa samo povečane transportne
sposobnosti, kot je to pri hudourniških poplavah.
Naš predlog je, da se drobirske tokove opredeli kot poseben pojav in da jih ni mogoče enačiti z erozijsko
problematiko na vodotokih in hudournikih, ter da potrebujejo ločeno obravnavo tudi na zakonodajni
ravni, kjer bi bilo potrebno pojav drobirskih tokov, podobno kot zemeljskih in snežnih plazov, opredeliti
kot samostojen problem in mu predpisati samostojno metodologijo za ocenjevanje nevarnosti in
ogroženosti. Na nujnost ocenjevanja nevarnosti po ločeni metodologiji lahko pokaže že primer Loga
pod Mangartom, kjer po nobeni zdajšnji metodologiji ne bi mogli predvideti posledic dogodka, ki je
terjal kar 7 življenj in povzročil veliko gmotne škode. Enako ne moremo z obstoječo metodologijo
oceniti ogroženosti naselja Kropa zaradi drobirskega toka, ki se je med poplavami septembra 2007
sprožil na hudourniku Hrenovec, a se je na srečo ustavil na položnejšem odseku in se ni premaknil do
naselja (Sodnik, 2007).
S področja ocenjevanja nevarnosti v Sloveniji do danes ni bilo veliko narejenega, saj se v praksi še
vedno debata pogosto vrti okrog vprašanja, ali so drobirski tokovi zajeti v poplavno zakonodajo
(Pravilnik, 2007 in Uredba, 2008) ali ne. Po dogodkih v Logu pod Mangartom in Koseču so se pripravile
ocene nevarnosti zaradi nevarnosti morebitne ponovitve dogodka (Fazarinc, 2002; Hojnik, 2004; Hojnik
et al., 2001; Mikoš et al., 2006 in Četina et al., 2006), pri čemer pa je šlo v prvi vrsti za analizo po
dogodku, ne pa oceno nevarnosti zaradi potencialnega drobirskega toka na določenem območju. Kar se
tiče raziskovalnega dela je bil leta 2005 pripravljen pregled empiričnih metod za ocenjevanje magnitude
potencialnih drobirskih tokov (Sodnik, 2005). V letu 2008 je bil zaključen Ciljni raziskovalni projekt s
področja ocenjevanja ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov na izbranih hudournikih, v okviru
katerega so bili izvedeni sondažni izkopi na vršajih in analizirana sestava tal, uporabljen je bil model
Flo-2D za modeliranje potencialnih drobirskih tokov na vršajih, razvit pa je bil tudi model dovzetnosti
za drobirske tokove za območje Slovenije v merilu 1:250 000 (CRP, 2008; Komac et al., 2009). Leta
2009 pa je bila izvedena občutljivostna analiza modela Flo-2D za modeliranje drobirskih tokov in
možnost uporabe za ocenjevanje nevarnosti. Izpostavljeni so bili ključni problemi procesa ocenjevanja
nevarnosti. Klasifikacija nevarnih vršajev, kvaliteta različnih topografskih podatkov v procesu obdelave
in modeliranja drobirskih tokov, reološke karakteristike potencialnih drobirskih tokov in seveda
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magnituda potencialnih drobirskih tokov, ki je ključna za oblikovanje scenarija (obtežnega primera) v
procesu ocenjevanja nevarnosti (Sodnik, 2009).
2.1.4 Predlog procesa rizičnega menedžmenta za področje drobirskih tokov v Sloveniji s
poudarkom na ocenjevanju nevarnosti
Na kratko bi moral postopek rizičnega menedžmenta, s poudarkom na tehničnih ukrepih, zajemati
sledeče korake. Sicer je pri rizičnem menedžmentu potrebno upoštevati tudi socio-ekonomske
dejavnike, v katere pa se zaradi pomanjkanja znanj s tega področja nismo spuščali.
Preglednica 1: Predlagan sistem rizičnega menedžmenta na področju drobirskih tokov
Table 1: Debris-flow risk management proposal

FAZA

UKREP / DEJAVNOST

Ocenjevanje nevarnosti

Klasifikacija območij na nevarne in nenevarne
Ocena magnitude drobirskih tokov na nevarnih hudournikih – projektni
scenarij potencialnega dogodka
Določanje reoloških karakteristik drobirskega toka
Modeliranje gibanja in določitev prizadetih območij
Izdelava kart nevarnosti
Ocena ranljivosti objektov in ostale infrastrukture na območjih, kjer je
bila določena nevarnost. Za oceno ranljivosti je potrebno določiti
udarne sile na objekt in njihovo odpornost.
Ocena ogroženosti na podlagi kombinacije nevarnosti in ranljivosti
(lahko uporaba načina, ki je predpisan za poplave (Pravilnik, 2007)
Implementacija ocen ogroženosti v prostorske akte in upoštevanje
priporočil pri gradnjo objektov. Vzpostavitev sistema obveščanja in
izobraževanja o možnih dogodkih.
Izvedba tehničnih in netehničnih ukrepov na območjih, kjer preventiva
ni več možna in obstajajo objekti, ki so že ogroženi (zatečeno stanje).
Izvedba gradbenih ukrepov za zmanjševanje nevarnosti, vzpostavitev
sistema alarmiranja.

Ocenjevanje ranljivosti

Ocenjevanje ogroženosti
Preventiva

Izvajanje ukrepov

Vsi zgoraj (preglednica 1) predvideni koraki morajo biti ustrezno zakonodajno urejeni, predpisana
metodologija in odgovornosti vpletenih (Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Direkcija za vode RS
(DRSV), lokalne skupnosti, Uprava za zaščito in reševanje RS (URSZR), civilna zaščita, gasilci in
posamezniki oz. investitorji). Ključno pa je, da se vzpostavi/predpiše enotna metodologija, po kateri se
bo izvajalo ocenjevanje nevarnosti in kasneje načrtovalo ukrepe.
V naši raziskavi se osredotočamo predvsem na ocenjevanje nevarnosti, ki je prvi in verjetno
najpomembnejši korak, na katerem temeljijo vsi nadaljnji ukrepi in je zanesljivost ocene nevarnosti zato
zelo pomembna. Prav tako je pri ocenjevanju nevarnosti glede na številne raziskave s tega področja
največ nejasnosti, ki lahko pomembno vplivajo na končne rezultate ocenjevanja nevarnosti.

2.2 Metode geomorfološke analize vršajev in hudourniških območij
2.2.1 Uvod
Pri ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih je v prvem koraku
potrebno grobo, oceniti katera območja so nevarna oz. nagnjena k delovanju drobirskih tokov in kje te
nevarnosti ni. Ena od možnosti je zagotovo poglobljena terenska analiza s kartiranjem erozijskih

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

13

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

območij v zaledju in sondiranje vršajev z iskanjem sledov drobirskih tokov v preteklosti (balvani, sklane
samice, neenakomerna slojevitost sedimentov) (CRP, 2008).
Z razvojem modernih orodij in z večanjem kvalitete prostorskih podatkov se je močno povečala tudi
možnost njihove uporabe za prepoznavanje oblik v prostoru (Podobnikar in Szekely, 2008) in
geomorfološke analize širših območij z namenom določevanja izbranih parametrov in podrobnejše
analize prostorskih podatkov ter povezava teh parametrov terena z različnimi naravnimi pojavi, tudi
drobirskimi tokovi (Glade, 2004). Pri uporabi geomorfoloških metod in razvoju modelov na podlagi teh
metod je zelo pomemben faktor umerjanje modela na rezultate. Najpogosteje se geomorfološke metode
razvijajo na podlagi obširnega niza podatkov s preverjenimi parametri, ki omogočajo kvalitetne
statistične analize in razvoj novih metod klasifikacije (Bertrand et al., 2013).
Glavni namen prikazanih metod je predhodna klasifikacija (ang. preliminary classification)
hudourniških območij in vršajev na tiste, kjer je možen nastanek drobirskih tokov in na tiste, kjer te
nevarnosti ni. S tako klasifikacijo se lahko na širših območjih prepozna nevarna hudourniška območja,
kjer je potrebna podrobnejša analiza nevarnosti, ki naj bi vključevala oceno magnitude drobirskega toka,
model gibanja in izdelavo kart nevarnosti na območju, kjer se drobirski tok ustavi oz. se material odlaga.
Prvi se je s prepoznavanjem nevarnih hudourniških območij začel ukvarjati Melton, ki je predlagal
parameter po njem, to je Meltonovo število (Melton, 1965), ki se tudi v sodobnih metodah uporablja kot
eden glavnih parametrov pri prepoznavanju nevarnih hudournikov. Meltonovo število je
brezdimenzijski parameter, ki določa gravitacijsko energijo hudourniškega območja (ang. gravitational
energy of the catchment (Bertrand et al., 2013)).
Definicija Meltonovega števila je sledeča:

M  H * Ad0 , 5 [-], (Melton, 1965)

(1)

Pri čemer je Ad površina prispevnega območja hudournika [km2] in H višinska razlika le-tega [km]. Ker
gre za brezdimenzijsko število, se lahko višinska razlika in površina povodja izrazita tudi v [m]. Mejne
vrednosti Meltonovega števila so s strani različnih avtorjev in za različna območja raziskav postavljena
različno. Poleg Meltonovega števila so različni avtorji z različnimi metodami določili še druge
geomorfološke parametre hudourniškega območja, ki jih lahko uporabimo pri prepoznavanju nevarnih
območij zaradi delovanja drobirskih tokov.
2.2.2 Klasifikacija vršajev s kombinacijo Meltonovega števila in naklona vršaja
2.2.2.1 Klasifikacija po Jackson et al., 1987
Na treh območjih v Kanadskem Skalnem gorovju (Rocky Mountains), na 42 vršajih, je bila izvedena
terenska klasifikacija vršajev na tiste, kjer delujejo drobirski tokovi in tiste, kjer se odvijajo običajni
hudourniški procesi. Pri klasifikaciji so bili uporabljeni sledeči kriteriji:
-

sledovi drobirskih tokov, katere predstavlja slaba stratifikacija kamnin, slaba raznolikost in klastične
kamnine,

-

prisotnost nanosov drobirskega toka in drobirske kamnine na površju vršaja,

-

prisotnost skal premera > 1 m.
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Z uporabo topografskih kart merila 1:50.000 in terenskih raziskav so bili za nadaljnje statistične
obdelave podatkov določeni naslednji geomorfološki parametri vršajev in hudourniških območij:
-

površina vršaja; celotna površina posameznega vršaja,

-

naklon vršaja; povprečen padec terena na posameznem vršaju od vrha do dna,

-

prispevno območje; celotna površina prispevnega področja posameznega vršaja,

-

višina prispevnega območja; višinska razlika med najvišjo točko v prispevnem območju in najvišjo
točko vršaja.

Analiza pridobljenih podatkov je pokazala, da je površina vršaja manj pomemben parameter. Za
najboljši način za razlikovanje nevarnih in nenevarnih vršajev se je izkazala kombinacija naklona vršaja
in velikosti prispevnega območja. Hudourniškega območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi, so
običajno majhna in strma, kar najbolje opiše Meltonovo število. Na grafikonu je prikazana razdelitev
nevarnih in nenevarnih vršajev v odvisnosti od naklona vršaja in Meltonovega števila. Za razdelitev v
dve jasni skupini za razlikovanje padca vršaja in Meltonovega števila med nenevarnimi in nevarnimi
vršaji je bil uporabljen t-test.

Slika 4: Razdelitev vršajev v dve skupini na podlagi naklona vršaja (os Y) in Meltonovega števila (os X)
(Jackson et al., 1987).
Figure 4: Melton number (X axis) and fan slope (Y axis) based torrent fan classification (Jackson et al., 1987).

Slika 4 prikazuje da ima osem od 11 nenevarnih vršajev naklon manjši od 2,5° in Meltonovo število
manjše od 0,3. Nasprotno pa imajo vršaji z nevarnostjo drobirskih tokov naklon višji od 4° in Meltonovo
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število večje od 0,25 - 0,30. Med primeri so tudi izjeme, ki ustrezajo pogojem ene, uvrščajo pa se v
drugo skupino.
Terenske raziskave vršajev in hudourniških območij so pokazale tudi, da hudourniška območja z
Meltonovim številom nad mejo (0,25 – 0,30) vsebujejo doline in struge z večjim padcem, kot je potreben
za nastanek in potovanje drobirskega toka do začetka vršaja. Čeprav se drobirski tokovi pojavljajo tudi
na območjih z manjšim Meltonovim številom kot 0,25 – 0,30, so taki drobirski tokovi omejeni le na ta
območja in se odložijo kot fluvialni sedimenti znotraj hudourniškega območja in ne ogrožajo vršajev.
Ti podatki kažejo na to, da je poleg Meltonovega števila, ki opiše hudourniško območje, potrebno v
mejnih primerih podrobneje preučiti topografijo in lokalne posebnosti posameznega hudourniškega
območja.
Končni rezultati raziskave o uporabi Meltonovega števila in naklona vršaja za klasifikacijo vršajev so
bili sledeči:
- naklon vršaja in Meltonovo število je mogoče uporabiti za razločevanje med fluvialnimi vršaji in
med vršaji, ogroženimi z drobirskimi tokovi,
-

drobirski tokovi ogrožajo vršaje, če njihov naklon presega 4° in je Meltonovo število hudourniškega
območja višje od 0,25 - 0,3,

-

upoštevanje modelov drobirskih tokov nam potrdi, da je uporaba te morfološke metode za določanje
ogroženosti vršajev široko uporabna za strma hudourniškega območja na neledeniških območjih.

Sama metoda, opisi območij in postopki analize so podrobneje opisani v Sodnik (2005).
2.2.2.2 Klasifikacija po Marchi et al., 1993
Tri doline in 58 vršajev v SV Italiji je bilo uporabljenih v raziskavi klasifikacije hudourniških vršajev
na nevarne in nenevarne z vidika delovanja drobirskih tokov. Izvedene so bile terenske raziskave za
klasifikacijo vršajev in raziskani geomorfološki parametri vršajev in hudourniških območij za raziskavo
povezave posameznih parametrov in njihovih kombinacij s pojavljanjem drobirskih tokov v
posameznem hudourniških območju.
Terenske raziskave in klasifikacija vršajev je vključevala:
-

prisotnost naplavin in grobih usedlin na bregovih struge,

-

ostanki grobih naplavin zunaj struge, ki so lahko poraščeni tudi z drevesi - to kaže na
drobirske tokove v preteklosti,

-

prisotnost velikih balvanov na površju vršaja,

-

neslojevito in slabo sortirani sedimenti, včasih sortirani v obratni smeri.

Pri tem so bili vršaji razdeljeni v tri skupine. V skupino, kjer se pojavljajo drobirski tokovi, skupino,
kjer te nevarnosti ni in prehodne vršaje, kjer nevarnost drobirskih tokov sicer obstaja, je pa verjetnost
pojava zelo nizka.
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V izbranem vzorcu se je izkazalo, da je 7 vršajev popolnoma fluvialnih, 8 mešanih, 37 pa je takih, kjer
so prisotni drobirski tokovi. Za 6 vršajev pa klasifikacija ni bila mogoča, saj ni bilo na voljo dovolj
podatkov.
Morfometrični parametri posameznih hudourniških območij so bili ocenjeni s pomočjo topografskih
kart merila 1:10.000 in 1: 25.000.
Določiti je potrebno naslednje parametre:
-

A (km2); površina prispevnega območja,

-

Hmax (km); višina najvišje točke v prispevnem območju,

-

Hmin (km); višina najnižje točke v prispevnem območju,

-

Ic (%); povprečni padec glavne struge,

-

Ac (km2); površina posameznega vršaja,

-

Sb (°); povprečen naklon površja vršaja od njegovega vrha do dna.

Pri analizi podatkov so bile analizirane povprečne vrednosti posameznih parametrov, standardne
deviacije in skrajne vrednosti v posameznem razredu (velikost hudourniškega območja, Meltonovo
število, površina vršaja in naklon vršaja). Kot glavna parametra za klasifikacijo vršajev, prikazano na
sliki 5, sta bila uporabljena Meltonovo število in naklon vršaja.

Slika 5: Razdelitev vršajev v tri skupine glede na naklon vršaja (os Y) in Meltonovo število (os X) (Marchi et
al.,1993).
Figure 5: Three group torrent fan classification based on Melton number and fan slope (Marchi et al.,1993)

Meltonovo število za mešane vršaje ima vrednosti od 0,25 - 0,30 do 0,45 - 0,50. Naklon mešanih vršajev
pa je večinoma takšen kot pri vršajih, kjer je nevarnost drobirskih tokov. Primerjava rezultatov z
zgodovinskimi podatki je pokazala dobro ujemanje klasifikacije na podlagi Meltonovega števila in
naklona vršajev in podatkov o vrsti procesov na izbranih vršajih v preteklosti. V študiji je bila izključena
možnost pojava drobirskega toka na hudourniških območjih, večjih od 20 - 30 km2.
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Sama metoda, opisi območij in postopki analize so podrobneje opisani v Sodnik (2005).
2.2.3 Klasifikacija hudourniških območij s kombinacijo Meltonovega števila in dolžine območja
po Wilford et al., 2004
Za analizo je bilo uporabljenih 65 hudourniških območij v Britanski Kolumbiji v Kanadi. S terenskimi
analizami, ki so vključevale raziskave sedimentov (slojevitost, sledi drobirskih tokov, debelina in
orientacija slojev), iskanje sledov ostankov drobirskih tokov na vrhu vršajev in v spodnjem delu struge
hudournika, je bil določen eden od treh tipov vršaja. Vršaji, kjer se pojavljajo drobirski tokovi, vršaji,
kjer se pojavljajo drobirske poplave (ang. debris flood) oz. hiperkoncentrirani tokovi in vršaji, kjer se
pojavljajo običajne poplave.
Izbranih je bilo 16 parametrov hudourniškega območja, ki so bili uporabljeni v analizi in razvoju metode
za klasifikacije hudourniških območij. Šest je povezanih z maksimalnim pretokom, osem s sproščanjem
sedimentov in dva s samo topografijo hudourniškega območja, ki je bila določena na podlagi digitalnega
modela višin z resolucijo 25 m.
Parametri hudourniških območij, ki so bili uporabljeni za analizo, so sledeči:
-

Površina prispevnega območja (km2)

-

Dolžina hudourniškega območja (razdalja med vrhom vršaja in najbolj oddaljeno točko
hudourniškega območja) (km)

-

Oblika hudourniškega območja (površina deljena s kvadratom dolžine hudourniškega
območja) (km2/km2)

-

Dolžina rečne mreže (skupna dolžina celotne rečne mreže v hudourniškem območju) (km)

-

Gostota rečne mreže (dolžina rečne mreže deljena s površino hudourniškega območja)
(km/km2)

-

Hipsometrični integral (diagram odstotka površine hudourniškega območja nad določeno
relativno višino, pri čemer je 100 % maksimalna višina hudourniškega območja in 0 %
najnižja točka. Hipsometrični integral je površina pod diagramom) (%/%)

-

Relief (višinska razlika med najnižjo in najvišjo točko v hudourniškem območju) (km)

-

Stabilnostno občutljiva območja (odstotek površine prispevnega območja, ki je označen kot
vir sproščanja materiala) (%)

-

Stabilnostno občutljiva območja v kombinaciji z drugimi faktorji (odstotek površine
prispevnega območja, ki je označen kot vir sproščanja materiala in je poleg tega dodatno
označen kot pomembno območje z vidika upravljanja z gozdovi (%)

-

Pokritost z gozdom (odstotek pripevnega območja pokrit z gozdom) (%)

-

Delež površine 30°, 35°in 40° (odstotek površine prispevnega območja z naklonom večjim
od 30°, 35°in 40° (%)
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-

B3040 - delež površine med 30° in 40° (odstotek površine z naklonom med 30° in 40°) (%)

-

Meltonovo število (-)

-

Reliefno razmerje (relief deljen z dolžino prispevnega območja) (km/km)

Najprej so bili parametri razvrščeni glede na tip procesa, ki je bil prepoznan na vršajih. Nato je bila z
ANOVA analizo opravljena analiza, kateri od parametrov hudourniških območij se najbolj razlikujejo
glede na tip procesa na vršaju. Z dodatnimi analizami so bile določene razlike med posameznimi
parametri in kateri od njih so pomembni pri klasifikaciji hudourniških območij na tri prej omenjene tipe.
-

Meltonovo število (M)

-

Dolžina hudourniškega območja (WL)

-

Reliefno razmerje

-

B3040

Dodatno je bila izvedena analiza kombinacij po dveh izmed štirih parametrov in najboljši rezultati so se
pokazali pri kombinaciji Meltonovega števila in dolžine hudourniškega območja. Meje za posamezne
tipe hudournikov so podane v preglednici 2 in na sliki 6 ter so sledeče:
Preglednica 2: Mejne vrednosti ključnih parametrov (Melton, WL (dolžina hudourniškega območja)).
Table 2: Limit values for key parameters (Melton, WL (watershed length))

Hudourniške
poplave
Melton < 0,3

Drobirske poplave
(hiperkoncentriran tok)
0,3 < Melton < 0,6
ali
0,6 < Melton in WL > 2,7 km

Drobirski
Tokovi
0,6 < Melton
in
WL < 2,7 km

Slika 6: Prikaz mej razredov razdeljenih hudournikov (Wilford et al., 2004).
Figure 6: Class limits for classified torrents (Wilford et al., 2004).
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Pomemben rezultat študije je, da je na podlagi Meltonovega števila možno določiti vršaje, kjer se lahko
pričakuje samo poplave, v kombinaciji z dolžino hudourniškega območja pa je možno tudi razlikovanje
med drobirskimi poplavami in drobirskimi tokovi. S predlagano metodo je bilo pravilno prepoznanih 92
% hudournikov z drobirskimi tokovi, 88 % hudournikov s poplavami in 82 % hudournikov z drobirskimi
poplavami, pri čemer je potrebno poudariti, da je najpomembneje, da je metoda kar najbolj zanesljiva
za hudournike z drobirskimi tokovi, saj gre za najbolj nepredvidljiv in uničujoč proces.
2.2.4 Klasifikacija hudourniških območij na podlagi Meltonovega števila po Welsh in Davies, 2011
Metoda je bila razvita na območju Nove Zelandije, kjer je bilo na območjih Coromandel in Kaimai
obravnavanih 18 hudourniških območij. Parametri hudourniških območij so bili določeni z uporabo
topografskih kart, DMV z resolucijo 25 m x 25 m in GIS orodij. Za nadaljnjo obravnavo sta bila izbrana
parametra Meltonovo število in dolžina hudourniškega območja (WL). Na izbranih hudournikih so bile
poleg analize aerofoto posnetkov opravljene tudi obširne terenske raziskave, s katerimi je bil določen
eden od treh tipov vršajev. Vršaji z drobirskimi tokovi, vršaji z drobirskimi poplavami in vršaji z
običajnimi drobirskimi procesi.
Kriteriji za hudournike z drobirskimi tokovi so bili sledeči:
-

Strma struga > 5°

-

Ozka struga, nizko razmerje širina/globina

-

Polkrožen ali ledeniški prečni prerez struge v obliki črke U

-

Terase sinusne oblike, nagnjene navzven (izven struge)

-

Dno struge, erodirano do skalne osnove

-

Pahljačasta območja z mlajšo vegetacijo od okoliške vegetacije

-

Poškodbe drevesnih debel in vej visoko nad tlemi

-

Grobi sedimenti na vršaju izven struge

-

Večje grobe odkladnine v strugi in na vršaju

-

Vzdolžni nasipi iz grobega materiala na zgornjem delu vršaja

-

Skalni bloki (samice), zaklinjeni gorvodno od drevesnih debel ali visoko nad hudourniško
strugo

-

Posamezni skalni bloki (samice) v strugi in na površini vršaja

-

Robati klasti (prodniki) z nezaobljenimi robovi

-

Nesortirane odkladnine (z veliko drobnih primesi)

-

Najdaljše osi klastov (zrn plavin) so usmerjene naključno ali vzporedno s tokom

Hudourniki z drobirskimi poplavami (hiperkoncentriranimi tokovi) so bili določeni na podlagi spodnjih
kriterijev:
- Struga ima srednje do visoko razmerje širina/globina
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-

V strugi so mestoma (lokalno) opazna prodišča, odloženi sloji plavin, manjši (razlivni)
vršaji (vijačenje struge)

-

Skalnate odkladnine na vršaju izven struge

-

Srednje do slabo sortirane odkladnine (sedimenti)

-

Klastične odkladnine (brez veliko matričnih drobnih primesi)

-

Različna usmerjenost klastov v odkladninah (najdaljše osi večjih klastov so usmerjene
pravokotno na tok, manjših prodnikov pa vzporedno s tokom)

-

Slabo sprijeti sedimenti in sipki grobi kamni

-

Odložen material s slabo stratifikacijo, mešanica grobega proda in peska

-

Zaobljeni in manj oglati klasti (zrna plavin)

Za hudournike z običajnimi hudourniškimi procesi pa so značilni:
-

Meandrirajoča ali razvejana struga hudournika

-

Visoko razmerje širina/globina struge

-

Srednje do dobro sortirane klastične (grobozrnate) in razslojene odkladnine (sedimenti)

-

Prisotnost značilnih sedimentnih oblik (npr. prodišč, reber, ..)

-

Prisotna je stratifikacija in vidna slojevitost sedimentov

-

Klasti (prodniki) so večinoma neoglati ali zaobljeni

-

Najdaljša os večjih klastov (prodnikov) usmerjena pravokotno na tok

-

Na vršaju odložene odkladnine so le redko izven hudourniške struge

-

V strugi so mestoma (lokalno) opazna prodišča, odloženi sloji plavin, manjši (razlivni)
vršaji (vijačenje struge)

Za določanje tipov hudourniških območij sta bila uporabljena kriterija Meltonovega števila M in dolžine
hudourniškega območja WL. Predpostavljene mejne vrednosti obeh parametrov so bile sledeče:
M ≤ 0,30

v hudourniškem območju prevladujejo običajni procesi premeščanja plavin

0,30 < M < 0,60

v hudourniškem območju prevladujejo drobirske poplave (hiperkoncentriran
tok)

M ≥ 0,60

meja, nad katero je v hudourniškem območju pričakovati drobirske tokove

In kot dodaten kriterij mejne vrednosti dolžine hudourniškega območja
WL ≤ 2,7 km

meja, pod katero so v hudourniškem območju pojavljajo drobirski tokovi

WL > 2,7 km

v hudourniških območjih ni drobirskih tokov, pričakuje se pojav drobirskih
poplav in običajnih hudourniških procesov
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Glede na kombinacije mejnih vrednosti teh dveh parametrov so bili hudourniki razdeljeni v šest skupin.
A
M ≤ 0,30; WL > 2,7 km
B

M ≤ 0,30; WL ≤ 2,7 km

C

0,30 < M < 0,60; WL > 2,7 km

D

0,30 < M < 0,60; WL ≤ 2,7 km

E

M ≥ 0,60; WL > 2,7 km

F

M ≥ 0,60; WL ≤ 2,7 km

Geomorfološka analiza je pokazala, da se od 18 obravnavanih hudournikov v kategorijo A uvršča 6
območij (običajni procesi), v kategorijo C 4 območja, v skupino D 2 območji (drobirske poplave) in v
kategorijo F 6 območij (drobirski tokovi). V kategorijah B in E ni bilo območij.
S terenskimi raziskavami so bili za vsako območje raziskani kriteriji, ki naj bi definirali prevladujoč
proces na posameznem območju. Določen je bil odstotek izpolnjenih kriterijev za vsako od
geomorfološko določenih kategorij hudournikov (A, C, D in F). Z uporabo linearne regresije je bila
analizirana povezava med kriteriji, raziskanimi na terenu in predpostavljenimi mejnimi vrednostmi
geomorfoloških kriterijev (Meltonovo število in dolžina hudourniškega območja). Rezultat je pokazal,
da je geomorfološka kategorizacija območij dobro določila prevladujoče procese na posameznih
območjih.
Razvita metodologija je bila testirana na dodatnih 18 hudourniških območjih, kjer je bil iz zgodovinskih
podatkov določen jasno prevladujoč proces. Pri testiranju se je pokazalo, da je pri več območjih z
drobirskimi tokovi dolžina hudourniškega območja presegel kriterij WL ≤ 2,7 km. Za dve območji z
drobirskimi tokovi se je izkazalo tudi, da vrednost M ne presega predpisanega kriterija 0,6, čeprav
zgodovinski podatki jasno kažejo, da so drobirski tokovi na teh dveh območjih precej pogosti. Naknadno
so bili raziskani še dodatni parametri območij, ki bi lahko ključno vplivali na nastanek drobirskih tokov
na območjih, ki ji geomorfološka analiza ni določila kot nevarne, se pa drobirski tokovi dejansko
pojavljajo. Kot tak specifični pogoj je bila prepoznana zelo gosta mreža manjših pritokov, ki lahko
prispevajo veliko količino materiala in zelo drobna granulacija materiala v hudourniškem območju
(lahko vulkanskega izvora).
Na podlagi dodatnih analiz je bilo določeno, da bi bilo potrebno zvišati prag kriterija dolžine
hudourniškega območja WL oz. za klasifikacijo uporabljati samo Meltonovo število M, kjer pa je bila
na podlagi zbranih rezultatov analiz določena mejna vrednost M ≥ 0,5. Ta določa hudourniška območja,
kjer obstaja nevarnost pojava drobirskih tokov in je široko uporaben kriterij v različnih klimatskih
razmerah, različnih vegetacijah in geoloških pogojih.
2.2.5 Klasifikacija hudourniških območij na podlagi indeksov TWI in SPI po Chen in Yu, 2011
Na podlagi analize 11 hudourniških območij na Tajvanu je bila raziskana povezava med pojavljanjem
drobirskih tokov in geomorfološkimi parametri hudourniških območij. Za določanje parametrov
območij so bili uporabljeni podatki digitalnega modela višin (DMV) z resolucijo 10 in 40 m. Za vsa
območja obstaja tudi kvalitetna dokumentacija o preteklih drobirskih tokovih, ki zajema magnitude
dogodkov, površine in doseg odlaganja materiala. Večina drobirskih tokov na testnem območju je
povezana s proženjem plitvih zemeljskih plazov (ang. shallow landslides), zemeljski plazovi pa so
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posledica obilnih padavin v obdobju tajfunov. Za vseh 11 območij so bili določeni naslednji
geomorfološki parametri, ki so bili uporabljeni za nadaljnje analize in iskanje povezave med
pojavljanjem drobirskih tokov in parametri hudourniškega območja.
Indeks transportne zmogljivosti (ang. sediment transport capacity index) LSRUSLE , ki je definiran kot
LSRUSLE = (m+1) x (A/22,13)m x (sinβ/0,0896)n

(2)

pri čemer je A površina prispevnega območja (km2), β je padec terena (°), m in n pa sta konstanti (0,4
in 1,3)
E je razmerje višina/relief (ang. elevation/relief ratio) in je določen
E = (srednja višina- minimalna višina) / (maksimalna višina – minimalna višina) (3)
Moč toka (ang. stream power) je določena kot Ω = γ Q S, pri čemer je γ specifična teža vode (kN/m3),
Q je pretok vode v (m3/s) in S padec vodne gladine oz. vodne površine , ki je lahko enak kot je padec
struge oz. tan β. Moč toka predstavlja tudi pretvorjeno potencialno energijo toka [W]. Ob predpostavki,
da je pretok Q proporcionalen specifični površini hudourniškega območja As (površina prispevnega
območja / dolžina obsega prispevnega območja), se lahko relativna moč toka izrazi tudi kot RSP = As
tan β in naravni logaritem od RSP (ang. relative stream power) je poimenovan SPI (ang. stream power
index)
SPI = ln (As tanβ)

(4)

Z vrednostjo SPI (ang. stream power index) je izražena potencialna erozija struge in potencial ostalih
površinskih procesov.
Drugi topografski parameter, ki je povezan z As in je namenjen oceni transportne zmogljivosti, je indeks
oblikovanosti terena TCI (ang. terrain characterization index), ki je določen

TCI = κ lnAs

(5)

Pri čemer je κ topografska ukrivljenost terena (m/m).
Faktor oblike območja (ang. form / shape factor) je relativna širina in površina prispevnega območja in
je izražen

F = W / Lo = A / Lo 2

(6)

pri čemer je Lo dolžina struge hudournika (m), W je povprečna širina prispevnega območja (m) (W =
A/Lo ) in A je površina prispevnega območja (m2). F je povezan z maksimalnim pretokom in verjetnostjo
pojavljanja drobirskega toka.
TWI (ang. topographical wetness index) pa je faktor, ki opisuje prostorske vzorce vlažnosti zemljine,
določi se lahko za celotno hudourniško območje ali samo za območje proženja zemeljskih plazov in je
izražen kot
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TWI = ln (As / tanβ)

(7)

Parameter TWI je pogosto uporabljen za študije dovzetnosti za zemeljske plazove, ocene prostorske
razporejenosti vlažnosti zemljine in spremembe strukture zemljine zaradi erozije. Pogosto je uporabljen
tudi za kvantifikacijo hidroloških procesov in višje vrednosti TWI so ponavadi prisotne v območjih
zemeljskih plazov. Visok faktor TWI hudourniškega območja pomeni manjše padce in/ali večje
hudourniško območje v obliki dolinskega dna. Visok TWI pa lahko pomeni tudi večje padce v manjšem
delu hudourniškega območja blizu razvodnice.
Razmerje reliefa (ang. relief ratio) se uporablja za opis dolžine potovanja in magnitude drobirskega toka

R=H/D

(8)

Pri čemer je H višinska razlika med točko proženja in najnižjo točko mesta odlaganja drobirskega toka,
D pa je horizontalna razdalja med tema dvema točkama. R se uporablja tudi za opis mobilnosti
drobirskega toka od zgornjega roba plazu do čela odloženega materiala na vršaju.
Efektivna površina prispevnega območja A15 (%) pa predstavlja površino oz. delež prispevnega
območja, kjer je naklon terena večji od 15 %. Ta parameter definira topografsko strmino prispevnega
območja.
Za vse drobirske tokove sta bila določena tudi volumen zemeljskega plazu na točki proženja V in
volumen materiala, ki je prišel do struge hudournika Vc.
Analiza omenjenih parametrov na testnih hudourniških območjih je pokazala, da imajo območja
proženja drobirskih tokov naklon med 30°in 42°, kar je večji naklon, kot je bil določen v preteklih
raziskavah na drugih območjih (27°do 38°). Območja proženja imajo velik naklon in visok TWI.
Pogojno stabilna območja se lahko določi z uporabo razmerja med SR (srednji naklon območja proženja)
in srednjega TWI območja proženja.

TWI = - 0,04 SR + 6,34, r2 = 0,95

(9)

Ostali parametri hudourniških območij, kjer so se prožili drobirski tokovi, so bili sledeči:
-

0,35 < E < 0,60

-

0,15 < R < 0,45

-

14 < LSRUSLE < 21

-

3,8 < SPI < 4,5

-

0,15 ≤ A15

Višje vrednosti A15, E, LSRUSLE in SPI pomenijo večji Vc. Večji R pomeni nižji Vc.
Analiza je pokazala, da je proženje drobirskih tokov pričakovati pri višjih vrednostih SB (srednji naklon
prispevnega območja) v kombinaciji z nižjo vrednostjo TWI oz. nižjih vrednostih SB v kombinaciji z
višjimi vrednostmi TWI.
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Iskanje korelacije različnih parametrov je pokazalo največjo povezavo potenciala pojava drobirskih
tokov s parametroma SPI in TWI, za razliko od parametrov A15 ,E, R in LSRUSLE, kjer je povezava med
pojavljanjem in posameznim parametrom manjša. Parameter SPI je indikator transportne sposobnosti
za sedimente, TWI pa je alternativni indikator za verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Oba se
uporabljata tudi pri napovedovanju pojavljanja zemeljskih plazov (Wilson in Gallant, 2000), zato sta
najbolje uporabna za klasifikacijo na območjih, kjer se pojavljajo drobirski tokovi kot posledica plitvih
zemeljskih plazov. Na samo vrednost obeh parametrov vpliva tudi resolucija uporabljenega DMV. Pri
natančnejšem DMV (višja resolucija) sta parametra nižja, zato lahko uporaba pregrobih DMV-jev
prikaže višje vrednosti parametrov od realnih. Optimalna resolucija DMV za določanje obeh indeksov
še ni določena.
Drobirski tokovi se lahko prožijo pri višjih TWI in nižjih SPI na območjih z manjšimi padci, pri višjih
SPI pa na območjih z večjimi padci terena v hudourniškem območju. Načeloma pa velja povezava, da
se drobirski tokovi pojavljajo na območjih z visokim TWI in SPI znatna možnost pojava pa obstaja tudi
na območjih z večjimi padci, visokim TWI in nizkim SPI, pri čemer je potrebno upoštevati vpliv izbire
resolucije DMV na izračun ključnih parametrov klasifikacije hudourniških območij.
2.2.6 Klasifikacija hudourniških območij na podlagi Meltonovega števila in naklona
hudourniškega vršaja po Bertrand et al., 2013
Zaradi pomanjkljivosti večine izmed raziskav povezave med geomorfološkimi parametri in
pojavljanjem drobirskih tokov, ki izhaja iz geografske pogojenosti in majhnosti vzorca obravnavanih
vršajev, je bila izvedena zelo obširna analiza, ki zajema 620 hudourniških območij iz različnih delov
sveta, pozicioniranih v zmernem klimatskem pasu.
Poleg topografije samega hudourniškega območja in njegovega energetskega potenciala so pomemben
faktor pri klasifikaciji območij tudi vršaji, saj različni tipi hudourniških procesov različno vplivajo na
formiranje in obliko vršajev. Kot drobirski tokovi so obravnavane mešanice z volumsko koncentracijo
Vc ≥ 0,5. Poleg same gostote mešanice je pri drobirskih tokovih problem tudi podatek, da so pri enakih
povratnih dobah maksimalni pretoki veliko višji od maksimalnih pretokov pri poplavah. Količina
aktiviranega materiala pri drobirskih tokovih je dva do trikrat višja kot pri hiperkoncentriranih tokovih
in običajnih hudourniških poplavah. In ravno zaradi teh bistvenih razlik med pojavi je prepoznavanje
hudourniških območij, kjer obstaja nevarnost drobirskih tokov, v procesu ocenjevanja nevarnosti tako
pomembno.
Klasifikacija območij na podlagi geomorfoloških karakteristik hudourniškega območja in naklona vršaja
temelji na nekaterih predpostavkah. Skozi preteklost so se na vršajih odvijali različni procesi odnašanja
in odlaganja materiala. Pri nastajanju vršaja je odločujoč prevladujoči tip procesa in glavni predpostavki
sta, da se ta prevladujoči proces v obdobju, ki je zajeto v raziskavo, ni spremenil in da je sledove tega
procesa mogoče prepoznati iz morfoloških značilnosti vršaja.
Slabost nekaterih raziskav v preteklosti je bila veliko število parametrov hudourniških območij in
vršajev, ki jih je bilo potrebno določiti za potrebe klasifikacije in količinska omejenost vzorca oz.
primerov hudourniških območij. Zato je bil cilj nove raziskave združitev primerov oz. velik vzorec iz
različnih območij (620 hudourniških območij) ter bolj robustne statistične analize na samo dveh
parametrih (Meltonovo število in naklon vršaja), ki bi pripeljale do modela oz. zaključkov, ki bi bile
uporabne za klasifikacijo območij na več različnih območjih in ne samo na območju, kjer je bila metoda
razvita. Uporaba samo dveh ključnih parametrov poveča možnost uporabe, saj je oba parametra poleg
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uporabe DMV-ja možno določiti tudi z uporabo enostavnih topografskih kart. Testirani sta bili dve
statistični metodi, analiza linearne diskriminante (LDA) in logistična regresija (LR).
V analizirani bazi podatkov so bili parametri določeni na različne načine, saj so bili za nekatera
hudourniška območja bili izračunani iz DMV-jev, pri nekaterih so bile uporabljene topografske karte,
nekateri podatki so bili določeni iz literature (članki), pri območjih, kjer pa je manjkal podatek o naklonu
vršaja, je bilo predpostavljeno, da je padec vršaja približno enak padcu struge na vršaju.
Prevladujoči procesi na obravnavanih hudourniških območjih so bili večinoma določeni s terenskimi
raziskavami morfologije vršajev in strug hudournikov, uporabljeni pa so bili tudi aerofoto posnetki,
medtem ko so bili zgodovinski podatki o preteklih dogodkih uporabljeni zelo redko.
Zaradi možnosti širše uporabnosti je bila pri statistični analizi izvedena klasifikacija na samo dva tipa
hudourniških območij. Na območja, kjer je možnost nastanka drobirskega toka in tiste, kjer te nevarnosti
ni (fluvialni vršaji). Vmesni tipi, ki se pojavljajo v drugih analizah, so bili razporejeni v dve glavni
skupini. Vršaji z drobirskimi poplavami (Scheidl in Rickenmann, 2010) so bili razvrščeni v skupino
fluvialnih vršajev, saj so drobirske poplave reološko bližje klasičnim hudourniškim poplavam kot pa
drobirskim tokovom. Mešani vršaji (Marchi et al., 1993) pa so v tej študiji razporejeni v skupino območij
s pojavljanjem drobirskih tokov, saj na njih nevarnost tega pojava obstaja.
V skupini 620 hudourniških območij je bilo 72% klasificiranih kot območij z nevarnostjo drobirskih
tokov in 28% kot fluvialnih, kjer drobirskih tokov ni in sta bila hudourniška struga in vršaj oblikovana
z običajnimi hudourniškimi procesi.
V analizo so vključena alpska hudourniška območja iz različnih delov sveta (Apenini, Avstrijske Alpe,
Kanadski Rocky Mountains, Francoske Alpe, Italijanske Alpe, Severni del ZDA, Pireneji, Južne Alpe
na Novi Zelandiji in Švicarske Alpe. Povsod so prisotna strma hudourniška območja in vlažno ali
mediteransko podnebje. Pokrita je tudi velika geološka pestrost od sedimentnih, metamorfnih in
magmatskih kamenin z različnimi vplivi glaciacije v zadnji ledeni dobi. Hidrološko gledano so zajeti
tako hudourniki, kjer prevladuje sistem neposrednega dežnega odtoka kot tudi odtok, kjer prevladuje
vpliv taljenja snega.
Z analizo varijance (ANOVA) je bilo najprej preverjeno, ali obstaja znatna razlika med parametri
skupine s pojavom drobirskih tokov in skupine s fluvialnimi procesi. Srednje vrednosti parametrov za
posamezno skupino so podane v preglednici 3.
Preglednica 3: Srednje vrednosti parametrov za posamezno skupino.
Table 3: Mean values of parameters for each group

Območja z drobirskimi
tokovi
Območja, kjer drobirskih
tokov ni

Meltonovo
število (-)

Naklon vršaja (°)

0,79

7,5

0,27

1,6

Obdelava podatkov je pokazala tudi, da ima 95 % območij z drobirskimi tokovi Meltonovo število med
0,29 in 1,71 in naklon vršaja med 2,05° in 22,04°. 95 % območij brez drobirskih tokov (fluvialnih
območij) pa ima Meltonovo število med 0,10 in 0,90 in naklon vršaja med 0,46° in 7,27°. Odstopanja
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zaradi različne geografske lege posameznih območij v rezultatih analize ni bilo zaznati, kar je zelo
pozitiven znak in kaže na »geografsko« neodvisne rezultate.

Slika 7: Naklon vršaja (os Y) in Meltonovo število (os X) za celoten vzorec (Bertrand et al., 2012)
Figure 7: Fans slope (Y axis) and Melton number (X axis) for whole sample (Bertrand et al., 2012)

Z LDA analizo je bila določena meja, nad katero se pričakuje pojav drobirskih tokov. Spodnja funkcija
predstavlja prag oz. mejo med fluvialnimi in območji, kjer se pričakuje pojav drobirskih tokov.

S = e0,23M-0,85

(10)

Pri čemer je S naklon vršaja (ang. fan slope) in M Meltonovo število (ang. Melton ruggedness number).
Klasifikacija območij s predlagano mejo je podana na sliki 8.
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Slika 8: Meja med drobirskimi tokovi in fluvialnimi vršaji – rezultat analize LDA (Bertrand et al., 2012).
Figure 8: Border between debris flow and fluvial fans – results of LDA analysis (Bertrand et al., 2012).

Z LR analizo pa je bil razvit model za izračun verjetnosti (enačba 11), da je določeno območje podvrženo
drobirskim tokovom, pri čemer verjetnost večja od 0,5 pomeni, da je območje nevarno za pojav
drobirskih tokov in verjetnost manjša od 0,5, da te nevarnosti ni.

P = (e-0,65 x M1,66 x S2,00) / (1+e-0,65 x M1,66 x S2,00)

(11)

Pri testiranju modelov se je izkazalo, da imata obe novo razviti metodi primerljivo natančnost, pri čemer
je pri metodi LDA pričakovati manj «lažnih alarmov«, sama zanesljivost klasifikacije pa je boljša pri
modelu LR.
2.2.7 Klasifikacija hudourniških območij na podlagi Meltonovega števila in koeficienta Err po
Heiser et al., 2015
V raziskovanju povezave posameznega parametra hudourniškega območja z različnimi tipi transporta
plavin v hudournikih je bila izvedena analiza parametrov za 84 izbranih območij. Za izbrana območja
je bila opravljena analiza zgodovinskih podatkov, iz katerih je bil razviden tip procesa transporta plavin,
ki prevladuje na posameznem hudourniku. Za iskanje povezave med tipom transporta in parametri
območja je bilo uporabljenih 11 morfoloških parametrov.
Tipi transporta plavin so bili, za razliko od ostalih študij, kjer je delitev opravljena na območja s
pojavljanjem drobirskih tokov in območja, kjer se drobirski tokovi ne pojavljajo, razdeljeni na tri glavne
tipe.
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-

Poplave oz. tok vode z zanemarljivo vsebnostjo plavin (WLF)
Fluvialni procesi transporta plavin (FST)
Drobirski tokovi (DBF)

Poplave so definirane kot povečan odtok padavin, kjer so prisotne samo suspendirane plavine. Fluvialni
procesi pa so dogodki s povečanim odtokom, kjer je volumska koncentracija plavin do 20%.
Za klasifikacijo območij na zgoraj omenjene tipe procesov je bila uporabljena arhivska dokumentacija
Avstrijske službe za hudournike in snežne plazove. Uporabljena je bila tudi Brixner Chronicle, baza
podatkov, ki je ročno pisana kronika dogodkov s področja poplav, hudourniških pojavov, zemeljskih
plazov, snežnih plazov in padajočega kamenja za področje Tirolske in Predarlberško od leta 1891 naprej.
V študiji so bili upoštevani podatki o dogodkih med leti 1900 in 2013. Prevladujoči tip transporta je bil
izbran na podlagi podatka, kateri proces se na določenem območju pojavi največkrat v izbranem
časovnem obdobju. Pri tem je moral upoštevani proces imeti verjetnost pojavljanja 0,1, kar pomeni, da
so bila v analizo vključena samo območja z visoko frekvenco pojavljanja posameznega proces. Poleg
tega je bil pogoj za klasifikacijo posameznega območja na določen tip procesa podatek, da izbrani proces
predstavlja vsaj 80% vseh dogodkov na obravnavanem območju. S tem drugim pogojem so bili izločeni
vršaji, ki so prehodnega značaja in zato niso primerni za uporabo v analizi iskanja povezave med procesi
in parametri območij.
Na ta način so bile poplave izbrane za prevladujoč proces pri 42 območjih, fluvialni procesi pri 17
procesih in drobirski tokovi za 25 območij. Lego posameznih območij in prevladujoči tip procesa
prikazuje slika 9.

Slika 9: Obravnavano območje in določeni tipi procesov na posameznih hudournikih (Heiser et al., 2015).
Figure 9: Research area and process types on torrents (Heiser et al., 2015).

Uporabljeni morfološki parametri
Uporabljeni parametri za analizo hudourniških območij so bili razdeljeni v dve skupini, in sicer v
reliefne parametre in parametre odvisne od geometrije hudourniškega območja.
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V prvo skupino spadajo:
- Povprečni padec struge hudournika (S)
-

Meltonovo število (Mr)

-

Robustnost (ang. ruggedness number) (Rn)

-

Razmerje reliefa (Rr)

-

Hipsometrični integral (Err) (ang. elevation relief ratio)

-

Indeks robustnosti (RI)

V drugi skupini pa so naslednji parametri:
- Uteženo bifurkacijsko razmerje (wBr)
-

Indeks povezljivosti sedimentov (IC)

-

Razmerje cirkularnosti območja (Cr)

-

Razmerje razpotegnjenosti območja (Er)

-

Faktor oblike (Ff)

Navedeni parametri so bili uporabljeni za različne statistične metode in modele, s katerimi se je iskala
povezava vrednosti parametrov s tipom transporta sedimentov. Za določanje parametrov izbranih
hudourniških območij je bila uporabljena GIS analiza (ESRI orodja), osnova pa je bil DMV z resolucijo
5 m x 5 m. Pri določanju parametrov območij so bile uporabljene naslednje metode oz. predpostavke.
Padec struge vodotoka je bil izračunan na odseku od zgornje točke vršaja pa do skrajne točke v zgornjem
delu hudourniškega območja, kjer je bilo še mogoče jasno določiti potek struge hudournika. Dolžina
hudourniškega območja je bila določena kot razdalja od vrha vršaja do najbolj oddaljene točke
hudourniškega območja.
Predprocesiranje podatkov
Pomemben del kontrole izbranih parametrov je predhodno iskanje morebitne povezave oz. korelacije
samih parametrov, saj prevelika medsebojna odvisnost parametrov lahko povzroči napako pri modelu
in s tem napačno klasificiranje območja. Analiza je pokazala veliko povezanost reliefnih parametrov,
kar zmanjšuje neodvisnost posameznih izbranih parametrov. Na podlagi omenjene analize so bili
izločeni vsi parametri, ki so imeli korelacijski koeficient večji od 0,7. Tako so ostali parametri Mr, Err,
wBr, Er in Cr, ki so bili spet razdeljeni na reliefne parametre (Mr, Err in RI) in parametre, odvisne od
geometrije hudourniškega območja (wBr, Er in Cr). Korelacijska matrika izbranih parametrov je
prikazana na sliki 10.
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Slika 10: Korelacijska matrika izbranih parametrov (Heiser et al., 2015)
Figure 10: Correlation matrix for chosen parameters (Heiser et al., 2015)

Modeli za klasifikacijo in rezultati
V proces klasifikacije prevladujočega procesa so bile vključene metode Bayesova klasifikacija,
multinominalna logistična regresija, odločitveno drevo in kombinacija vseh treh metod, saj je vsaka od
metod boljša za določene primere in bi se s kombinacijo vseh metod lahko dobilo najbolj zanesljive
rezultate. Za določanje optimalne kombinacije je bila uporabljena metoda »volilne večine«, kar pomeni,
da je izbran tip procesa tisti, ki je dobil največ glasov oz. pozitivnih rezultatov pri vseh metodah.
Normalizirane vrednosti parametrov pokažejo, kako se posamezni parametri razlikujejo glede na
različne tipe procesov, ki prevladujejo na posameznem hudourniku. Razen parametra Err imajo vsi
reliefni parametri nedvoumno višje vrednosti različni za območja, kjer prevladujejo drobirski tokovi
(DBF) in nižje vrednosti za območja, kjer drobirskih tokov ni pričakovati (procesi FST, WFL).
Pri parametrih, odvisnih od geometrije hudourniškega območja pa je največja razlika opazna pri
parametru IC, kjer so vrednosti za proces DBP večje od ostalih (podobno kot pri reliefnih parametrih),
sicer pa so vrednosti parametrov za proces DBP praviloma nižje od vrednosti parametrov za FST in
WFL. Normalizirane vrednosti parametrov za posamezne procese so podani na sliki 11.
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Slika 11: Normalizirane vrednosti parametrov za posamezne tipe procesov (Heiser et al., 2015)
Figure 11: Normalized parameter values for process types (Heiser et al., 2015)

Za določitev končnega modela klasifikacije je bila izvedena analiza napak modela in sicer na način, da
se je izračunala vrednost D za vsak model in za vsak niz podatkov.
=
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)2 + (

)2 + (

)2 + (

)2 )

(12)

pri čemer je Eall skupna napaka pri klasifikaciji, EWFL napaka pri klasifikaciji procesa WFL, EFST napaka
pri klasifikaciji procesa FST in EDBF napak pri klasifikaciji procesa DBF. Pri idealnem modelu bi veljalo
D = 0.
Analiza rezultatov modelov in procesov je pokazala, da reliefni parametri kažejo na to, da je potrebno
več energije v hudourniškem območju, da se lahko pojavljajo drobirski tokovi, medtem ko razlike med
procesoma WFL in FST ni mogoče jasno določiti samo na podlagi reliefnih parametrov.
Parametri odvisni od geometrije hudourniškega območja Cr, Ff in Er do neke mere označujejo okroglost
hudourniškega območja. Območja z drobirskimi tokovi so bolj podolgovate oblike v primerjavi z
ostalimi. Povezanost sedimentov (ang. sediment connectivity) je bila analizirana s koeficientom IC, ki
pa kaže možno povezavo z Meltonovim številom M (na grafikah je označen z Mr), kar kaže tudi na to,
da se lahko povezanost sedimentov ocenjuje tudi z Meltonovim številom. Parameter Err je edini, ki
jasno določi proces FST in kot je pokazal izbrani model, je verjetnost za proces FST obratno sorazmerna
z vrednostjo Err. Vrednosti parametrov IC in Err za posamezne procese so podane na sliki 12.
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Slika 12: Vrednosti parametrov M in IC za vse vrste procesov na izbranih območjih (Heiser et al., 2015)
Figure 12: M and IC values for process types in selected areas (Heiser et al., 2015)

Izbrani model
Kot najboljši model je bilo izbrano odločitveno drevo na sliki 13, ki je enostavno in za določanje
prevladujočega procesa potrebuje samo dva parametra. Meltonovo število M (na spodnjem grafikonu
oznaka Mr) je zelo dober pokazatelj, ali se na območju lahko prožijo drobirski tokovi. Za mejno vrednost
je bila izbrana vrednost 0,69.

Slika 13: Odločitveno drevo izbranega modela za klasifikacijo območij (Heiser et al., 2015)
Figure 13: Decision three for proposed classification model (Heiser et al., 2015)

Hipsometrični integral oz. Err pa je bil izbran za ločevanje območij glede na procesa WFL in FST.
Predlagana je bila vrednost 0,37, pri čemer pri nižjih vrednosti pričakujemo proces FST.
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Za kontrolo delovanja predlaganega modela je bil uporabljen neodvisni niz podatkov za 7 območij.
Pravilno je bilo klasificiranih 5 območij, pri čemer se je ponovno pokazalo, da je model najbolj zanesljiv
za drobirske tokove oz. proces DBF. Pravilno so bila določena tudi območja s poplavami oz. proces
WFL. Samo eno območje pa je bilo pravilno klasificirano kot proces FST, ostala dva pa sta bila
nepravilno klasificirana kot WFL. Tak rezultat je deloma upravičen, saj je dejansko zelo težko razločiti
območja, kjer se pojavljajo samo poplave s suspendiranimi sedimenti (proces WFL) od območij, kjer se
odvijajo tudi fluvialni procesi s koncentracijami do 0,2 (proces FST).
2.2.8 Prednosti in slabosti geomorfoloških metod za klasifikacijo območij
Različne metode za klasifikacijo uporabljajo različne parametre hudourniških območij, najpogosteje pa
se pojavlja Meltonovo število (Melton, 1965), pogosto v kombinaciji s katerim od preostalih
parametrov. Hudourniška območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi, imajo strma hudourniška
območja in bolj strme hudourniške struge od tistih, kjer se odvijajo običajni hudourniški procesi
(fluvialni procesi) (Jackson et al., 1987; Marchi et al., 1993; De Scally et al., 2010). Največja prednost
obravnavanih metod je, da je možno zahtevane parametre določiti iz digitalnih modelov reliefa z
relativno majhno resolucijo (10-50 m) (Bertrand et al., 2013), kar pomeni možnost širše uporabe in lažjo
aplikacijo na območjih s slabšimi topografskimi podatki. Veliko metod temelji na klasifikaciji na
podlagi enega samega parametra in je za ta parameter določena mejna vrednost. Klasifikacija na podlagi
samo enega parametra je lahko pomanjkljiva, ker je raztros vrednosti recimo Meltonovega števila lahko
velik in pogosto lahko vrednost Meltonovega števila hudournika, kjer ni drobirskih tokov, presega
vrednost hudournika, kjer se dokazano pojavljajo drobirski tokovi (Bertrand et al., 2013). Zato je
kombinacija več parametrov pri klasifikaciji hudourniških območij pomembna in bolj zanesljiva
varianta. Poleg prednosti enostavnosti določanja parametrov in klasifikacije območij imajo
geomorfološke metode tudi določene omejitve.
Najpogosteje omenjena pomanjkljivost je odvisnost oz. povezanost z območjem, na katerem so metode
bile razvite, saj se lahko posamezni parametri in njihova povezanost s pojavom drobirskih tokov v
različnih geoloških in klimatskih razmerah razlikuje. Z geomorfološkimi metodami se sicer najpogosteje
določa minimalna gravitacijska energija oz. gravitacijski potencial hudourniškega območja, ki je
potreben za proženje drobirskih tokov. Poleg samega gravitacijskega potenciala pa je zelo pomemben
faktor tudi prostorska razporejenost drobirskega materiala (erozijskih žarišč) in seveda dotok
drobirskega materiala (ang. sediment supply) (Theule et al., 2012). Določanje razpoložljivega materiala
je težko izvesti na širši ravni in je pogosto potrebno podrobneje obravnavati posamezno hudourniško
območje, saj je tesno povezano z geomorfologijo in geologijo ožjega območja. Faktor, ki lahko
pomembno vpliva na proženje drobirskih tokov in predvsem na njihov transport po hudourniku do
vršaja, kjer drobirski tokovi povzročajo največ škode in so zato predmet raziskave, so tudi naravne
izravnave, jezera in lokalna zmanjšanja padca struge in s tem tudi gravitacijskega potenciala (Jackson
et al., 1987, Marchi et al., 1993).
Geomorfološke metode so kljub nekaterim pomanjkljivostim zelo uporabne za klasifikacijo območij
nevarnih za pojav drobirskih tokov, saj je pristop konzervativen in kot nevarna prepoznavajo tudi
območja, ki imajo zadosten gravitacijski potencial za pojav, vendar zaradi lokalnih razmer sam pojav
drobirskih tokov ni možen, oz. ni možen transport do vršaja, kjer je običajno največji škodni potencial
in je mesto, kjer se ocenjuje nevarnost zaradi pojavljanja drobirskih tokov. Metode, ki namesto uporabe
samo enega parametra uporabljajo kombinacijo več parametrov, zmanjšujejo možnosti napačnih
klasifikacij in povečujejo zanesljivost rezultatov.
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2.3 Metode za prepoznavanje in klasifikacijo vršajev
Poleg prej omenjenih metod, ki se ukvarjajo s klasifikacijo hudourniških območij in poleg vseh
parametrov hudourniških območij od parametrov vršajev upoštevajo samo naklon, se razvijajo tudi
metode, ki bi omogočale klasifikacijo območij na nevarne in nenevarne samo na podlagi analize vršaja.
Predvidevamo, da je možno tudi iz parametrov hudourniških vršajev ugotoviti ali je zaledje tega
hudournika nagnjeno k pojavljanju drobirskih tokov ali prevladujejo klasični hudourniški procesi. Za
take raziskave so uporabne geomorfometrične metode v kombinaciji s kvalitetnimi topografskimi
podatki (DMR; DMP) (Podobnikar in Szekely, 2015). Predlagan pristop bi pomenil hkrati dopolnitev v
prejšnjem poglavju opisanih metod kot tudi samostojno alternativo, ki bi v primeru delovanja pomenila
možnost klasifikacije vršajev na nevarne in nenevarne brez posebnih analiz, ampak samo na podlagi
kvalitetnih topografskih podatkov, ki so danes večinoma javno dostopni, tudi v Sloveniji. Pri takem
pristopu gre za kombinacijo geomorfometričnega pristopa, geografskih informacijskih sistemov,
daljinskega zaznavanja in obdelave podatkov.
Podobne tehnike so bile predlagane za različne raziskave oblik vršajev in predvsem za prepoznavanje
oblik v prostoru. Satelitski posnetki so bili uporabljeni za opredelitev dimenzij in oblik vršajev na
podlagi predlaganih geometrijskih parametrov (Amron, 2014). Pogosta je kombinacija uporabe
satelitskih posnetkov in topografskih podatkov DMR različnih ločljivosti (Mlllaresis in Argialas, 2000;
Argialas in Tzotsos, 2004; Zhang in Lü, 2014). Manj pogosta je pri izvajanju podobnih analiz samo
uporaba podatkov DMR (Kim et al., 2009; Podobnikar in Szekely, 2015).
2.4 Modeli dovzetnosti za pobočne procese
2.4.1 Uvod
Velika količina prostorskih podatkov in uporaba GIS orodij je omogočila razvoj različnih modelov
pojavljanja pojavov v naravi. Z različnimi pristopi so izdelani modeli dovzetnosti (ang. susceptibility
models) za različne naravne pojave, kot so erozija, padajoče kamenje, erozija, plazovi in drobirski
tokovi. Omenjen pristop je na področju ocenjevanja nevarnosti zaradi naravnih pojavov pogost in široko
uporabljen. Žal pa je pogoj za razvoj modelov kvalitetna baza podatkov o preteklih dogodkih, na katere
se lahko novo razviti modeli umerjajo. Nekateri izmed modelov so usmerjeni samo na prepoznavanje
mest proženja, medtem ko so nekateri namenjeni tudi fazi potovanja in odlaganja ter določanju območij,
kjer se potovanje in odlaganje odvija.
2.4.2 Primeri modelov dovzetnosti, razvitih v tujini
Angillierri (2013) je z uporabo GIS orodij in različnih slojev podatkov izdelal model dovzetnosti za
drobirske tokove. Testno območje je bilo 2175,9 km2 veliko območje v Andih, kjer je 42,45 km2
območja aktivnih drobirskih tokov. Višine na tem območju so med 1587 in 5639 m.n.v. s povprečnim
naklonom terena 12°. Uporabljeni podatki so bili kataster drobirskih tokov, litologija, nadmorska višina,
naklon površja, usmerjenost (ang. aspect) in osončenost oz. izpostavljenost sončnemu sevanju. Kataster
drobirskih tokov je bil določen z uporabo aerofoto posnetkov in terenskega kartiranja. Identificiranih je
bilo 346 drobirskih tokov, od katerih je bilo 214 uporabljenih za izdelavo modela (model training) in
132 za validacijo rezultatov. Večina podatkov o terenu je bila določena z uporabo digitalnega modela
reliefa. Razmerje med izbranimi parametri in drobirskimi tokovi je bilo določeno z uporabo modela
frekvenčnega razmerja (ang. frequency ratio) in modela logistične regresije (ang. logistic regression).
Območja so bila razdeljena na pet razredov dovzetnosti (slika 14). Zelo nizka, nizka, srednja, visoka in
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zelo visoka. Oba modela sta bila preverjena s katastrom drobirskih tokov, model frekvenčnega razmerja
(ang. frequency ratio) ima zanesljivost 82,71 %, model z logistično regresijo (ang. logistic regression)
pa 75,64 % za območja visoke in zelo visoke dovzetnosti. Več o modelu in postopku modeliranja je
opisano v Angillierri (2013).

Slika 14: Model dovzetnosti z uporabo modela frekvenčnega razmerja, ujemanje je 82,71% (Angillieri, 2013)
Figure 14: Susceptibility model based on frequency ratio model, matching is 82.71 % (Angillieri, 2013)

Carrara et al. (2008) so na območju italijanskih Alp izdelali 5 modelov dovzetnosti drobirskih tokov. Za
razliko od modela Angillieri (2013) so bila modelirana izvorna območja drobirskih tokov (ang. source
areas), pri čemer so bila zanemarjena območja potovanja in odlaganja drobirskih tokov. Testno območje
je velikosti 300 km2 in zajema območje zgornjega dela hudourniškega območja reke Avisio, v dolini
Fassa, Dolomiti. Izdelanih je bilo pet modelov z različnimi pristopi. Modeli se razlikujejo po pristopu,
ki je lahko statistični ali fizikalen (ang. physicaly based) in po načinu zajema terena, kjer sta bili
uporabljeni opciji po celicah mreže ali po enotah naklona terena (ang. slope unit). Vsi modeli so imeli
enake vhodne podatke, poleg topografskih podatkov še podatke o rabi tal, geološki sestavi in
morfometričnih karakteristikah strug hudournikov. Zanesljivost modelov je bila testirana z ujemanjem
rezultatov modela in dejanskimi območji drobirskih tokov, katerih je bilo prepoznanih oz. evidentiranih
na terenu preko 7000. Kot glavni procesi, ki povzročajo drobirske tokove, so bili prepoznani plitvi
zemeljski plazovi (ang. shallow landslides), zemeljski podori, mobiliziranje materiala ob povečanih
pretokih v hudourniških strugah in učinek vodnega curka (ang. water hose effect), ki predstavlja
padajočo vodo iz skalnih klifov, katera pada na spodnja območja.
Testiranje zanesljivosti modelov je pokazalo na naslednje zaključke. Predvsme razlike med rezultati
modelov, ki so bazirali na statističnih analizah in modelov, ki temeljijo na fizikalnih lastnostih.
Prostorsko odstopanje med stabilnimi in nestabilnimi območji je blizu 25 %. Blizu 30 % prostorsko
odstopanje je zaznano pri dveh statističnih modelih, kjer je bila uporabljena različna prostorska enota
(mreža celice ali enota naklona (ang. slope unit)). Prav tako do odstopanja približno 20 % prihaja zaradi
različnih velikosti enot terena. Različni statistični analizi, diskriminantna analiza in logistična regresija
povzročata najmanjša odstopanja in sicer 9 %.
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Pri primerjavi med statističnimi in fizikalnimi modeli se je izkazalo, da so statistični modeli bolj natančni
in robustnejši kar se tiče napovedovanja območij proženja drobirskih tokov. Slabost fizikalnih modelov
je prevelika odvisnost od geometrijskih in fizikalno-mehanskih podatkov, ki pa jih je za večino območij
težko pridobiti v dovolj zanesljivi obliki. Kvaliteten model določanja območij izvora drobirskih tokov
mora imeti zmožnost napovedovanja, učinkovitost in zanesljivost.
Izmed izdelanih petih modelov se je za najbolj uporabnega na testnem območju izkazal model z uporabo
statistične metode diskriminantne analize in uporabe enote naklona kot prostorske enote. Predlagani
model je lahko uporaben tudi na drugih območjih. Več o modelu in postopkih izdelave modela je
opisano v Carrara et al. (2008).
Po orkanu Mitch, ki je s plazovi in drobirskimi tokovi močno prizadel Srednjo Ameriko, so Guinau et
al. (2007) razvili model dovzetnosti za prepoznavanje območij izvora drobirskih tokov in določanje
območij odlaganja oz. gibanja na območju Nikaragve. Zaradi pomanjkanja podatkov o geologiji,
pokrovnosti in rabi tal je bil uporabljen samo digitalni model reliefa (resolucija 20 m x 20 m) in pa
kataster aktivnih plazov oz. erozijskih žarišč, ki predstavljajo območja izvora drobirskih tokov. Testno
območje je obsegalo višine med 220 in 1265 m. n. v., s povprečnim naklonom 20°. Površina območja
je 68 km2, geološka sestava je večinoma vulkanskega izvora, pri čemer je pristna debela plast koluvialne
preperine. Izdelava modela je bila razdeljena na dve fazi. Določanje mest proženja in določanje mest
gibanja in odlaganja. Kataster plazov in erozijskih žarišče je bil izdelan na podlagi aerofoto posnetkov
po orkanu Mitch, na terenu pa so bila izvedena kartiranja za podrobnejše določitve kritičnih območij v
merilu 1:10.000. Ugotovljeno je bilo, da je 90 % vseh plazov plitkih, ki so se ob prisotnosti vode
spremenili v drobirske tokove. Povprečna površina plazov je bila 500 m2, povprečna magnituda
drobirskih tokov 2500 m3. Večina testnega območja je bila uporabljena za razvoj modela, medtem ko je
bil preostanek območja uporabljen za testiranje. Iz digitalnega modela reliefa so bili pridobljeni
parametri modela. Naklon terena, usmerjenost terena (ang. aspect) in dve vrsti uklonjenosti. Uklonjenost
v smeri padca terena in uklonjenost pravokotno na padec terena. Vsi parametri so diskretizirani in
uporabljeni v bivariantni analizi.
Rezultati modela za določanje območij proženja so bili razdeljeni na 4 razrede in sicer velika, srednja,
majhna in zelo majhna dovzetnost. Model je prikazan na sliki 15.
Za določanje območij gibanja in odlaganja je bil uporabljen model TauDEM (Tarbonton, 1997). Gre za
enostaven GIS model, ki na podlagi DEM določi možne smeri odtoka toka iz posamezne celice mreže.
Model je bil uporabljen za določanje potencialnih smeri gibanja drobirskih tokov. Model za določanje
mest proženja je bil uporabljen kot vhodni podatek modela za določanje gibanja in odlaganja. Z
modelom so bile za vsakega od štirih razredov dovzetnosti za proženje določene celice, kjer je možnost
gibanja drobirskega toka in celice, kjer te možnosti ni. S kombinacijo rezultatov vseh štirih variant, je
bil določen končni rezultat modela za določanje gibanja in odlaganja drobirskega toka, pri čemer je bila
večja teža dana celicam, ki so bile rezultat modela z vhodnim podatkom območij proženja z večjo
dovzetnostjo. Končni model je prikazan na sliki 17.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

37

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slika 15: Model dovzetnosti za območja proženja (4 razredi dovzetnosti) (Guinau, et al., 2007)
Figure 15: Susceptibility model for triggering phase (4 classes) (Guinau, et al., 2007)

Slika 16: Rezultati modela za določanje dovzetnosti gibanja in odlaganja drobirskega toka (4 razredi) (Guinau et
al., 2007)
Figure 16: Susceptibility model for travel and deposition phase (4 classes) (Guinau et al., 2007)
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Slika 17: Končni model dovzetnosti in matrika za določanje skupne dovzetnosti z upoštevanjem obeh modelov
(Guinau, et al., 2007)
Figure 17: Final susceptibility model and matrix for final susceptibility assessment (Guinau, et al., 2007)

Rezultati modela prikazujejo površine, večje od prizadetih v orkanu Mitch, kjer je bila količina padavin
ocenjena na 100-letno povratno dobo. To kaže na preobčutljivost modela, hkrati pa so rezultati v smislu
najslabšega možnega scenarija (ang. worst case scenario) na varni strani. Na podlagi obeh modelov
(mesta proženja in mosta potovanja in odlaganja) je bil izdelan končni model dovzetnosti in izdelana
matrika za določanje dovzetnosti zaradi delovanja drobirskih tokov. Več o modelu in postopku izdelave
obeh »podmodelov« je napisano v Guinau et al. (2007).
Za potrebe preliminarne ocene nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov je bil v južnih Francoskih
Alpah razvit (Kappes et al., 2011) model dovzetnosti, ki bi služil za prepoznavanje območij, kjer je
potrebna podrobnejša analiza potencialne nevarnosti. Testno območje je bilo hudourniško območje
Barcelonnette. Model je bil izdelan za prepoznavanje območij izvora in za določanje območij dosega
drobirskih tokov.
Pri preliminarnem ocenjevanju nevarnosti se za prepoznavanje in določanje območij izvora najpogosteje
uporabljajo statistični modeli in ortofoto posnetki za prepoznavanje kritičnih območij. Za določanje
območij dosega pa se ponavadi uporabljajo empirični modeli, med katerimi je zelo pogost pristop ti. kot
dosega (ang. angle of reach), kjer gre za določanje dosega drobirskega toka na podlagi kot med
horizontalo in premico, ki povezuje skrajno točko dosega in zgornji rob območja proženja. Kot dosega
je povezan z magnitudo dogodka (Rickenmann, 1999).
Prednost determinističnih modelov, ki bazirajo na fizikalnih lastnostih pojava je sicer tudi to, da so
uporabni tudi na drugih območjih, medtem ko so statistični modeli zaradi svoje osnove v podatkih z
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določenega območja, bolj ali manj omejeni na območje, kjer so bili razviti. V nasprotnem primeru je
potrebno veliko pozornosti posvetiti kalibraciji in umerjanju rezultatov. Prednost empiričnih modelov
je tudi v tem, da so uporabni na območjih, za katera imamo malo vhodnih podatkov oz. parametrov. Pri
omenjenem modelu je bil za modeliranje dovzetnosti v območju Barcelonnette uporabljen pristop
Horton et al., 2008.
Območje Barcelonnette se razteza med 1100 in 3000 m. n. v. 130 dni v letu je območje pokrito s snegom.
Značilne so velike dnevne amplitude temperature (dT >20°C) in intenzivne (I > 50 mm/h) nevihte z
dežjem, kot posledica bližine Mediterana. V smislu geologije prevladujejo laporji in fliši. Padci terena
so v zgornjem delu (1900-3000 m. n. v.) v povprečju okrog 45°, kjer prevladujejo nekonsolidirani grušči
debeline 0,5 do 5 m. V spodnjem delu (1100-1900 m. n. v.) pa so padci terena manjši in sicer 10-30°.
Geološko tukaj prevladujejo laporji, prekriti z različnimi nanosi (grušči v obliki vršajev, ledeniške
morene in ostanki drobirskih plazov). Oblikovanje terena je močno pogojeno z veliko erodibilnostjo
črnih laporjev. Pomemben vpliv na erozijske procese ima tudi odstranitev gozda v 18. in 19. stoletju. V
obdobju 1850 do 2004 je bilo na tem območju zabeleženih 561 dogodkov, od tega 461 hudourniških
poplav in 100 drobirskih tokov. 75 % drobirskih tokov je bilo zabeleženih na štirih hudournikih. Kot
vhodni podatek je bil uporabljen DMR z resolucijo 10 m, ki pa je bil obdelan na način, da so bile
zapolnjene vrzeli oz. »vrtače« v podatkih, določena pa so bila območja koncentracije toka in ukrivljenost
površja. Na podlagi aerofoto podatkov je bila določena pokrovnost tal, geološka karta v merilu 1:50.000
pa je bila uporabljena za določanje geološke sestave tal na obravnavanem območju. Podatki o dejanskih
dogodkih na obravnavanem območju pa so bili pridobljeni iz zgodovinskih zapisov, terenskega
kartiranja in uporabo aerofoto posnetkov. Določeni so bili vsi manjši dogodki, medtem ko je večje
dogodke iz preteklosti težko identificirati in parametrizirati. Problem predstavlja tudi prepoznavanje
območij izvora na območju strug hudournikov, kjer prihaja do sproščanja materiala, a to ni jasno
razvidno iz aerofoto posnetkov.
Pri modeliranju območij izvora so bili določeni trije ključni parametri za proženje drobirskih tokov in
sicer zadostna količina sedimenta, zadostna količina vode in naklon oz. padec terena. Količina
sedimentov je bila določena na podlagi geološke sestave tal, voda, potrebna za transport pa na podlagi
velikosti prispevnega območja nad izbranim območjem. Poleg naklona terena je bila v model dodana še
komponenta pokrovnosti, saj vegetacija pomembno vpliva na sproščanje materiala oz. sedimentov.
Območja proženja so bila določena z uporabo pristopa Horton (2008), kjer je uporabljena povezava med
naklonom terena v izbrani celici in velikostjo prispevnega območja nad to celico oz. območjem.
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Slika 18: Prikaz razmerja med naklonom terena (Slope) in velikostjo prispevnega območja (Upslope area), ki
povzroča proženje drobirskih tokov (Kappes et al., 2011)
Figure 18: Slope/area relationship for debris flow prone areas (Kappes et al., 2011)

Črtkana črta na sliki 18 prikazuje mejne vrednosti za redke primere, polna črta pa za ekstremne. Za oba
primera je za prispevna območja, večja od 2,5 km2, določena mejna vrednost naklona terena 15°,
medtem ko so mejne vrednosti naklona za manjša območja različne. Tako določene celice območij
proženja so bile kombinirane z geološko sestavo, kjer se je upoštevala dovzetnost posamezne kamnine
za nastanek drobirskih tokov oz. proženje materiala. Kot dovzetne so bile določene vse kamnine razen
apnenca. S kombinacijo obeh podatkov so bila določena območja, kjer je pričakovati proženje drobirskih
tokov.
Za modeliranje območij dosega drobirskih tokov sta bila uporabljena dva načina. Pristop določanja
smeri toka in algoritmi za določanje razdalje dosega. Cilj takega pristopa je določiti vse možne smeri
odtoka, namen ni modeliranje posameznega dogodka ampak pokrivanje vseh možnih dogodkov.
Za računanje toka v 8 smereh je uporabljena spodnja enačba, pri kateri je tanβ padec terena med glavno
celico izvora in celico, v katero tok računamo, j je smer toka (1-8), fi je delež toka v smeri i. x pa je
eksponent, ki določa kako natančno želimo upoštevati smer v posameznih smereh. Pri x = 1 so
enakovredno upoštevane vse smeri toka, pri približevanju x → ∞, pa to postane enačba za izračun toka
v eni smeri.
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Pri čemer je ΔEipot sprememba v potencialni energiji, Eiloss pa konstantna izguba energije, ki je določena
s kotom dosega, ki je izražen kot konstantna izguba energije pri propagaciji toka iz celice v celico. Ko
kinetična energija pade na nič, se gibanje toka ustavi. Pri celicah, kjer se rezultati prekrivajo, je
upoštevana najvišja gladina oz. največja kinetične energija v tej celici. Predlagana metoda ni namenjena
za simulacijo posameznega dogodka, ampak za simulacijo vseh možnih kombinacij. Pri modeliranju
dosega drobirskega toka sta bila uporabljena kota dosega 7°, ki je bil v literaturi označen kot najnižji
kot dosega in 11° kot pogosto označen kot za modeliranje najslabšega scenarija (ang. worst case
scenario). V duhu iskanja vseh možnih območij potovanja in odlaganja je bil v enačbi 11 uporabljen
eksponent x = 1. Poleg modeliranja najslabšega možnega scenarija je bila preučena tudi možnost
modeliranja posameznih dogodkov oz. dogodkov posameznega velikostnega reda. Glede na podatke iz
preteklosti so bili dogodki razdeljeni v tri razrede. Majhne magnitude drobirskih tokov, ki se prožijo
večkrat na leto, srednje magnitude, ki se prožijo enkrat na nekaj let in dogodki z velikimi magnitudami,
za katere ni nobenih zgodovinskih podatkov, je pa bilo predpostavljeno, da so s takimi dogodki nastali
vršaji na izteku hudournikov in na te vršaje je bil prilagojen modelni kot dosega za največje magnitude.
Za dogodke z manjšimi in srednjimi magnitudami je bil kot dosega določen na podlagi podatkov iz
katastra dogodkov v preteklosti. Eksponent v enačbi (12) je imel za te tri vrste scenarijev vrednost x =
5.
Pravilnost delovanja modela za prepoznavanje območij proženja je bila testirana z dvema parametroma.
Pravilno pozitivne celice, ki predstavljajo celice, ki jih je model določil kot območja proženja in napačno
negativne celice, ki predstavljajo celice, ki jih je model označil kot celice, kjer ni proženja materiala, a
so bile na terenu prepoznane kot območja proženja materiala. Kot potencialna območja izvora je bilo
prepoznanih 0,96 km2 površine od skupno 199 km2. 65 % je območij na severnih pobočjih in samo 35%
na južnih. Zelo dobro ujemanje rezultatov modela se je izkazalo na vseh štirih najbolj aktivnih
hudournikih, kjer so drobirski tokovi pogosti. Na več hudournikih, kjer ni podatkov o preteklih
dogodkih, ni bilo prepoznanih celic potencialnega proženja, le na enem so bile izvorne celice
prepoznane, zapisov o preteklih dogodkih pa ni.
Pravilnost delovanja modela za določanje območij odlaganja pa je bila preverjena s primerjavo celic
rezultata modela in obrisom zabeleženih območij odlaganja dogodkov iz preteklosti. Rezultati modela
za najslabši možni scenarij pokažejo zelo dobro ujemanje z vršaji na terenu, kar je bil tudi cilj
modeliranja. Za ostale scenarije je rezultat primerjave z dogodki iz let 1996, 2002 in 2003 sledeč: 77 %
je pravilno pozitivnih celic in 33 % je napačno negativnih.
Za scenarije z različnimi magnitudami in povratnim dobami so bili izdelani trije razredi verjetnosti
pojava: majhna, srednja in velika verjetnost. Za scenarije s srednjo povratno dobo in magnitudo je bil
določen kot dosega 14°, za dogodke s kratko povratno dobo kot 30°, za dogodke z dolgo povratno dobo
pa kot 11°.
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Slika 19: Rezultati modela za različne povratne dobe (različni koti dosega) (Kappes et al., 2011)
Figure 19: Model results for various return periods (Kappes et al., 2011)

Razvoj prikazanega modela (slika 19) je pokazal, da je možno tudi za območja z malo podatki pridobiti
precej zanesljive rezultate določanja območij izvora in območij dosega za potencialne drobirske tokove.
Je pa zelo pomembno, da za območje obstajajo zgodovinski podatki o preteklih dogodkih, na podlagi
katerih se lahko izvede validacija modela. Kot ključen parameter za modeliranje se je izkazal digitalni
model reliefa, na katerega je močno vezan proces izdelave in rezultatov modela. Je pa tak model
namenjen samo preliminarnemu prepoznavanju nevarnih območij, ne pa za končno izdelavo kart
nevarnosti in kot končan strokovna podlaga za nadaljnje načrtovanje. Več o razvoju modela in njegovi
uporabi je napisano v Kappes et al. (2011).
2.4.3 Model dovzetnosti za drobirske tokove – GeoZS
2.4.3.1 Opis modela in metodologija, uporabljena za izdelavo
Podobno kot v drugih delih sveta je tudi v Sloveniji tema drobirskih tokov postala zanimiva, posebej po
katastrofalnem dogodku v Logu pod Mangartom. Zato je bil v okviru raziskovalne naloge CRP izdelan
tudi model dovzetnosti za drobirske tokove v Sloveniji. Uporabljeno je bilo orodje ArcGIS 9.2, izbrana
je bila modelna celica velikosti 25 m x 25 m. Izdelan je bil model dovzetnosti za območje Slovenije v
merilu 1:250.000 in karta izpostavljenosti drobirskim tokovom za slovenske občine.
Velik problem na področju drobirskih tokov v Sloveniji je pomanjkanje zgodovinskih podatkov o
dogodkih, ki bi vsebovali magnitude dogodkov, doseg odlaganja, mesto proženja. Zato je bila namesto
statistično osnovanega pristopa izbrana strokovno – ekspertna ocena. Določena so bila hudourniška
območja, kjer obstaja možnost nastanka drobirskega toka, pri čemer je bila pripravljena ocena ali je
drobirski tok možen, ne kdaj in kakšen drobirski tok lahko nastane. Kot je bilo že omenjeno, v Sloveniji
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ne obstaja zadostna količina zgodovinskih podatkov, da bi bila možna izvedba kvalitetne statistične
analize.
Dejavniki, ki vplivajo na proženje drobirskih tokov - dejavniki proženja so bili razdeljeni v inicialne in
transportne. Kot inicialni so bili določeni tisti dejavniki, ki so povzročilni: litološka zgradba terena,
naklon terena, naklonski potencial in padavine. Za transportne pa so bili določeni tisti, ki vplivajo na
fazo gibanja: konkavnost oblike pobočja, energetski potencial vodotokov in razdalja od površinskega
vodotoka.
Posamičen vpliv prostorskih dejavnikov je bil določen na podlagi prostorske analize na štirih pilotnih
območjih in na podlagi predhodnih izkušenj z analizami ogroženosti. Posamezen prostorski dejavnik je
bil razdeljen na razrede, ti pa so bili normalizirani. Z normalizacijo posameznih dejavnikov je bila
zagotovljena enakost podatkov pred postopkom samega modeliranja. Niz desetih kontrolnih podatkov
o drobirskih tokovih, ki so se že sprožili, je bil uporabljen za kontrolo in validacijo modela. Na koncu
raziskave je bil prikazan tudi odstotek površine posamezne slovenske občine, ki je izpostavljen nastanku
drobirskih tokov.
Izbor dejavnikov za sestavo modela
Dejavniki, uporabljeni v modelu, so našteti in na kratko opisani v nadaljevanju. Za vsak dejavnik je bil
izdelan grafični prikaz razredov posameznega dejavnika v Sloveniji. Za prikaz vpliva posameznega
dejavnika so bile izdelane karte vplivov posameznih dejavnikov. V nadaljevanju je za primer take karte
prikazana karta 48-urnih padavin, vse karte pa so podane v končnem poročilu raziskave (CRP, 2008).

- 48-urne padavine (slika 20)
Ekstremne padavine so eden pomembnejših dejavnikov pri proženju drobirskih tokov. Za nadaljnjo
obdelavo in analizo izbrana karta 48-urnih maksimalnih padavin na območju Slovenije (50-letna
povratna doba; obdobje izvornih podatkov 1961 – 2000). V Sloveniji so območja z intenzivnimi
padavinami vezana na alpska in hribovita območja, kjer zaradi topografije prihaja do intenzivnega
dviganja vlažnega zraka in drugih učinkov konvekcije zračnih mas. To dvigovanje povzroča povečanje
intenzitete padavin. Padavine za potrebe modela so bile razdeljene v 16 razredov, glede na količino
padavin v mm. Po normalizaciji razredov je bil določen vpliv posameznega razreda padavin (od 0 do
1).
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Slika 20: Prikaz razredov padavin s 50-letno povratno dobo (CRP, 2008)
Figure 20: Precipitation classes for 50-year return period (CRP, 2008)

- naklon pobočja
Naklon pobočja oz. terena, na katerem se začne proženje materiala, je pomemben faktor. Kot mejni
vrednosti sta bili določeni naklon 9°, za katerega so številne raziskave pokazale, da je spodnja meja, pri
kateri se še lahko pričakuje proženje materiala, Zgornja meja pa je 45°, ki pa predstavlja naklon, nad
katerim ni pričakovati, da bi se nakopičilo dovolj preperine, ki bi lahko ob neugodnih pogojih
predstavljala nevarnost za proženje oz. nestabilnost. Dejavnik naklona pobočja je bil razdeljen na 7
razredov po korakih 6°.
- litološka zgradba območja
Pri dejavniku litološke zgradbe terena je bila kot osnovna karta privzeta geološka karta Slovenije v
merilu 1 : 250 000, na podlagi katere je bila ocenjena občutljivost kamnin na nastanek drobirskih tokov.
S to karto je bila Slovenija razdeljena na 114 litostratigrafskih členov, od katerih je bila vsaka enota
uvrščena v enega od 8 razredov. Osnova za razdelitev v razrede je bila ocena, katere kamnine pogojujejo
nastanek drobirskih tokov. Na potencialnem območju za nastanek drobirskega toka morajo biti
izpolnjeni trije pogoji:
- obstajati morajo kamnine, ki dajejo grob kamninski material (drobir)
- kamnine, ki dajejo komponento drobne frakcije – to so gline, melji in peski
- ne sme prevladovati glinasta frakcija.

- naklonski potencial po višinskih pasovih
Pojavljanje drobirskih tokov v svetu je vezano na visoka skalna pogorja, zato so najpogostejši v gorstvih
kot so Himalaja, Andi in Alpe. Pogosto pa se pojavljajo tudi v nižjih gorovjih. Podobno velja za
Slovenijo, kjer pogostost in velikost drobirskih tokov pada z nadmorsko višino. Na podlagi teh dejstev
je bil v modelu upoštevan tudi naklonski potencial terena glede na višinske pasove. Podatek je bil izdelan
na način, da je bil sloj nadmorskih višin, razdeljen v stometrske pasove, prekrit s slojem naklonov
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pobočij. Presek dveh dejavnikov vpliva je podal nov generično pridobljen dejavnik, imenovan naklonski
potencial po višinskih pasovih.
Višinski pasovi po 100 m so bili glede na povprečni naklon razdeljeni v 8 razredov glede na standardni
odklon in oceno vpliva razrednih razponov na izbranih lokacijah v Karavankah. Kot razred z največjo
vplivno vrednostjo je bil prepoznan razred razpona med 21° do 46°. Na območju Slovenije ta razred
predstavlja najmanjši delež površja.
- energetski potencial vodotokov
Vodotoki pri pojavu drobirskih tokov prestavljajo pomemben transportni dejavnik, zato je bil energetski
potencial izbran za enega izmed dejavnikov obravnavanega modela. Razmerje med njegovo višino in
dolžino vodotoka določa njegov energetski potencial. Z večanjem vrednosti tega razmerja se veča
možnost nastanka oziroma transporta materiala po nastanku drobirskega toka na inicialnem območju.
Za vsak segment površinskega vodotoka je bil izračunan njegov povprečni naklon. Z uporabo metode
gostote jedra (angl. Kernel Density) je bila glede na vrednost povprečnega naklona izračunan energetski
potencial vodotokov, kar pomeni, da je bila vsakemu segmentu pripisana določena površina glede na
vrednost povprečnega naklona. Vrednosti izračunanega rastrskega sloja so bile razdeljene v 9 slojev, ki
so imeli predpisane vrednosti od 0 do 1.
- oddaljenost od površinskih vod
Poleg energetskega potenciala vodotoka je bližina vodotoka mestu nastanka ključna za nadaljnje gibanje
drobirskega toka. Potencialna možna žarišča drobirskih tokov morajo gravitirati v vodotok, da se lahko
zgodi transport drobirskega materiala po njem v dolino. Bližina žarišča vodotoku povečuje možnost, da
material iz žarišča zdrsne v strugo, po kateri lahko potuje kot drobirski tok. Oddaljenost celic od
vodotoka je bila na podlagi velikosti rastrske celice in poznavanja dinamike drobirskih tokov razdeljena
na razrede po 25 m. Vpliv oddaljenosti od površinskih vod je bil razdeljen v 4 razrede. Največji vpliv
imajo območja, oddaljena do 25 m, najmanjši pa območja, oddaljena več kot 75 m,
- konkavnost površja
Morfološka oblikovanost terena predstavlja zelo pomemben dejavnik pri ocenjevanju možnosti
potovanja drobirskega toka v nižje lege. Z analizo digitalnega modela reliefa so bile določene konkavne
in konveksne oblike površja. Konkavne oblike so bile izločene kot neprimerne za potovanje drobirskih
tokov. Dejavnik konkavnosti površja je bil vrednoten v dveh razredih z vrednostima 0 (konkavne oblike)
in 1 (konveksne oblike).
Izdelava modela – izbor optimalnih kombinacij posameznih dejavnikov:
Cilj izdelave modela dovzetnosti je bila karta verjetnosti ponavljanja drobirskih tokov v merilu 1:250
000. Na strokovni podlagi je bila vsakemu izmed dejavnikov predpisana utež. Vsota uteži je bila vedno
enaka 1. Cilj je bil izdelava optimalnega modela dovzetnosti in napoved pojavljanja drobirskih tokov.
Izdelanih je bilo več variant modela, ki so bile testirane na 10 zabeleženih pojavih drobirskih tokovih v
Sloveniji. Za preverjanje modelov so bili uporabljeni naslednji primeri preteklih drobirskih tokov:

-

Log pod Mangartom

-

Čedca

-

Ciprnik
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-

Kropa

-

Lokavec (Slano Blato)

-

Koseč

-

Koroška Bela (Bela)

-

Presušnik

-

Suhelj

-

Trebiža

Primerjava rezultatov modela in zabeleženih dogodkov je pripeljala do izbire optimalnega modela
(Model 2). Izdelana je bila Karta verjetnosti pojavljanja drobirskih tokov v Sloveniji (slika 21) in Karta
izpostavljenosti drobirskim tokovom po slovenskih občinah (slika 22). Obe karti sta bili izdelani v
merilu 1:250 000 in sta prikazani v nadaljevanju. Več o izdelavi modela dovzetnosti za drobirske tokove
je zapisano v zaključnem poročilu projekta CRP (2008) in Komac et al., (2009).

Slika 21: Karta verjetnosti nastajanja drobirskih tokov v Sloveniji M 1:250 000 (CRP, 2008).
Figure 21: Debris flow susceptibility model for Slovenia (scale 1:250 000) (CRP, 2008).
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Slika 22: Karta izpostavljenosti drobirskim tokovom v slovenskih občinah (CRP, 2008).
Figure 22: Debris flow susceptibility model for Slovenia (for municipalities) (CRP, 2008).

Kjer razred 1 pomeni nzazanavno izpostavljenost, razred 2 manj zazanavno, razred 3 zmerno in razred
4 povečano/večjo izpostavljenost.
2.4.3.2 Uporabnost modela dovzetnosti za drobirske tokove za nadaljnje raziskave
Cilj uporabe predmetnega modela v naši raziskavi je možnost uporabe za določanje območij proženja
in morebitne nadgradnje v model za ocenjevanje magnitude potencialnega drobirskega toka, kar bi
dosegli z modifikacijo uteži posameznih parametrov modela in vpeljavo morebitnih dodatnih novih
parametrov.
Podrobnejša analiza sestave modela je pokazala določene prednosti in slabosti modela in privedla do
odločitve o nadaljnjem razvoju in uporabi.
Prednost modela je zagotovo prilagojenost na Slovenijo in upoštevanje večjega števila parametrov.
Model je zelo uporaben kot opozorilna karta, ki pa ne določa posebej mest proženja, ampak določa
razrede verjetnosti, da se drobirski tok pojavi, lahko tudi v fazi gibanja, kot je to primer v hudourniški
strugi ali na vršaju, kjer se drobirski tokovi ne prožijo, lahko pa se pojavijo.
Kot je podano v Sodnik (2009), se drobirski tokovi lahko ločijo na hudourniške, kjer pride zaradi
povečanega pretoka do mobilizacije naplavin v strugi, kar lahko privede do pojava drobirskega toka.
Druga oblika pa so pobočno-hudourniški drobirski tokovi, kjer pride do kombinacije zemeljskega plazu
v zaledju in kasneje prehod gibanja v drobirski tok, ki nadaljuje gibanje po strugi hudournika. Značilnost
zadnje vrste drobirskih tokov so večje magnitude, večji maksimalni pretoki in hujše posledice odlaganja
na vršajih (večje hitrosti toka, večje debeline odloženega materiala, večje obremenitve na objekte).
Podrobnejši prikaz rezultatov modela dovzetnosti za drobirske tokove na slikah 23 in 24 pokaže, da je
najvišji razred nevarnosti skoraj v vseh strugah hudournika, kjer so padci veliki, prav tako pa je izpolnjen
pogoj bližine struge hudournika.
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Slika 23: Izsek modela za območje hudournika Bela (verjetnost pojava 0-10)
Figure 23: Model cut-out for Bela torrent area (probability 0- 10)

Slika 24: Izsek modela za območje Koroške Bele (rezultati razdeljeni v 5 razredov)
Figure 24: Model cut-out for Bela torrent area (5 classes)

Pri čemer je na sliki 24 rdeča barva največji razred nevarnosti – zelo velika nevarnost, modra pa
najmanjši – zelo majhna nevarnost. Vmesni razredi med največjo in najmanjše nevarnostjo pa so še
zelena – mala nevarnost, oker – srednja nevarnost in oranžna, ki predstavlja veliko nevarnost.
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Slika 25: Širši pogled modela jasno pokaže, kje so struge hudournikov in kje je zato najvišji razred nevarnosti
(rezultati razdeljeni na 5 razredov)
Figure 25: Larger area model results – exaggerated influence of torrent channels (5 classes)

Slika 26: Širši pogled modela jasno pokaže pretirano poudarjenost nevarnosti pojava drobirskih tokov v strugah
hudournikov (verjetnost pojava 0-10)
Figure 26: Larger area model results – exaggerated influence of torrent channels (probability 0- 10)

Širši pogled na rezultate modela (slika 25 in slika 26) pokaže podobno sliko pojavljanja najvišjega
razreda nevarnosti v strugah hudournika, kjer obstaja velika verjetnost pojava drobirskega toka
(gibanje), ne pa samega proženja, ki je pomembno za našo raziskavo,. V okviru te je cilj določanje mest
proženja in ocenjevanje magnitude potencialnega drobirskega toka, na katero najbolj vpliva prav
količina sproženega materiala.
Zgornja ugotovitev kaže na to, da je opisan model dovzetnosti za drobirske tokove premočno odvisen
od transportnih dejavnikov, predvsem od energetskega potenciala vodotokov in razdalje od
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površinskega vodotoka, da bi bil lahko uporaben za določanje mest proženja in nadaljnjo analizo
ocenjevanja magnitude potencialnega drobirskega toka. Uporaba bi bila možna z večjimi prilagoditvami
in zmanjšanjem vpliva transportnih dejavnikov, kar bi lahko rezultiralo v boljšem
določanju/prepoznavanju potencialnih mest proženja zemeljskih plazov oz. nestabilnih hribin. Nadaljnje
razvijanje ideje je pripeljalo do odločitve, da smo za določanje potencialnih mest proženja oz. zemeljskih
plazov kot virov drobirskih tokov raje uporabili model dovzetnosti za zemeljske plazove, prav tako
razvit na Geološkem zavodu Slovenije, ki je bil najprej razvit v merilu 1:250.000 za celo Slovenijo,
kasneje pa je bil v projektu GH14 dodatno obdelan in predelan na merilo 1:25.000 za 14 slovenskih
občin. Ta model, njegova obdelava in predelava na merilo 1:25.000, je opisana v nadaljevanju.
2.4.4 Model dovzetnosti za zemeljske plazove – GeoZS
2.4.4.1 Kratek opis modela
Za območje celotne Slovenije je bila na podlagi analize prostorskega pojavljanja plazov izdelana karta
verjetnosti plazov v merilu 1:250.000. Za razliko od zelo skopih zgodovinskih podatkov o drobirskih
tokovih je v bazi zemeljskih plazov 6600 primerov, od katerih pa jih ima samo slaba polovica znano
lokacijo. Izmed 3257 plazov z znano lokacijo je bilo za potrebe statistične analize naključno, a
prostorsko reprezentativno izbranih 65 % plazov. Za izbrane plazove je bil analiziran vpliv prostorskočasovnih povzročiteljev (pripravljalnih dejavnikov) in sprožilnih dejavnikov.
Univariatna statistična analiza χ2 je bila izvedena z GIS orodji, z uporabo rastrskih podatkov z
ločljivostjo 25 m x 25 m. Za izdelavo modela in pridobitev kart je bil uporabljen linearni model uteži
posameznih dejavnikov.
Kot vhodni podatki modela so bili uporabljeni naslednji dejavniki:
Prostorski dejavniki:
- litologija
-

naklon

-

ukrivljenost in usmerjenost pobočja

-

oddaljenost od geoloških mej

-

oddaljenost od strukturnih elementov

-

oddaljenost od površinskih vod

-

dolžina toka površinske vode

-

raba tal

Sprožilni dejavniki:
- maksimalne 24-urne padavine s 100-letno povratno dobo
-

količina povprečnih letnih padavin

-

objektni talni pospešek s 475-letno povratno dobo

Za topografijo je bil uporabljen digitalni model reliefa (DMR) z resolucijo 25 m. Osnova za podatke o
geologiji je bila geološka karta Slovenije v merilu 1:250.000. Podatki o rabi tal so bili pridobljeni iz
karte CORINE Agencija RS za okolje, prav tako so bili od ARSO pridobljeni podatki površinski mreži
vodotokov in padavinah s 100-letno povratno dobo. Za podatke o padavinah so bili uporabljeni podatki
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o 24 urnih padavinah, ki so bili pridobljeni na podlagi 30-letnih meritev. Podatki so bili interpolirani za
celo Slovenijo z velikostjo celice 100 m. Za potresni pospešek je bil upoštevan 0,25 g za povratno dobo
475 let.
V prvi fazi raziskave je bil raziskan vpliv vseh dejavnikov pri posameznih plazovih, posebej je bil
analiziran vpliv vsake od 29 inženirsko geoloških enot površine. Metoda χ2 se je že prej pri številnih
raziskavah pokazala za zelo uporabno pri podobnih modeliranjih in bazira na primerjavi opazovane in
predpostavljene verjetnosti posameznega pojava. Vsi dejavniki so bili normalizirani na vrednosti od 0
do 5. Normalizirane vrednosti pa so bile uporabljene za izdelavo modela, ki je baziran na metodi linearne
vsote uteži. Enačba modela je sledeča:

= ∑

(15)

pri čemer je H standardizirana dovzetnost za zemeljski plaz (0-5), wj je utež za izbrani dejavnik, medtem
ko fij predstavlja diskretno spremenljivko. Uteži posameznih dejavnikov so bile izbrane na podlagi
preteklih raziskav in so bile deloma prilagojene. Za območje Slovenije je bilo izdelanih 10 modelov.
Primerjava modelov je bila pripravljena na način, da so bili vsi na izbranem manjšem območju razdeljeni
na 100 razredov, 1% območja za vsak razred. Kriterij za pravilno delovanje modela je bila pravilnost
števila razredov, kjer se pojavljajo zemeljski plazovi. Manjše kot je bilo število razredov, ki so bili
izraženi kot dovzetni za zemeljske plazove in višji kot je bil delež dejanskih plazov v območju razredov,
ki so bili izraženi kot dovzetni za zemeljske plazove, boljše je bil model ocenjen.
2.4.4.2 Opis in analiza podatkov
Glede na geologijo so bili podatki razdeljeni v 5 razredov, glede na dovzetnost za plazove. Od najmanj
do najbolj si sledijo takole:
- poplavne ravnice (sem so bile uvrščene glede na lego, ne glede na geomehanske lastnosti
kamnin na tem območju)
-

karbonatne kamnine (apnenci, dolomiti) in odporne magmatske kamnine

-

odporne metamorfne kamnine, manj odporne magmatske kamnine, karbonatne kamnine s
primesmi manj odpornih kamnin

-

manj odporne metamorfne kamnine, odporni klastiti, zaglinjene skale, konglomerati, apnenci z
laporji in antropogeni sedimenti

-

zemljine, z vsebnostjo gline, laporne zemljine, grušči, manj odporni klastiti in zemljine z
različnimi kombinacijami frakcij

Zemeljski plazovi se pojavljajo na naklonih med 11°in 29°. Konkavna območja so v kombinaciji z
visokimi pornimi tlaki zemljin zaradi slabega odtekanja vode lahko kritična za pojav zemeljskih plazov.
Z vidika izpostavljenosti (osončenosti) so bolj kritična južna pobočja, kjer so temperaturne razlike bolj
izrazite kot na severnih pobočjih. Z vidika geoloških mej se plazovi najpogosteje pojavljajo na razdaljah
25 do 1100 m od geoloških prelomov. Omenjene razdalje kažejo na to, da imajo vpliv na pojavljanje
plazov tudi manjši prelomi, ki pa niso bili vključeni v raziskavo.
Med različnimi rabami tal so bile izbrane tiste, kjer se pojavljajo plazovi. Tako so bili prepoznana redko
poseljena urbana območja – verjetno zaradi posegov v predhodno plazljiva območja, vinogradi, ki so
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praviloma na strmih južnih pobočjih, kjer je bila avtohtona vegetacija nadomeščena s trtami, ki imajo
slabše koreninske sisteme. Pašniki so zaradi slabe vegetacije posebej kritični pri naklonih 21°do 33°.
Izpostavljena so še območja, kjer je prisotna kmetijska obdelava zemljišč, kjer se ne posveča pozornosti
preprečevanju zemeljskih plazov.
Analize vpliva padavin so pokazale, da so v različnih delih Slovenije kritične padavine za različne
hribinske osnove različne, zaključek pa je bil, da je kritična količina padavin okoli 130 mm/24h.
Pri analizi vpliva potresa se je potresni pospešek 0,15 g izkazal za kritičnega za območja z mehkejšimi
zemljinami, pospešek 0,25 g pa za območja z manjšimi nakloni in območja s stabilnejšimi kamninami.
Za povezavo med geološkimi mejami in pojavljanjem plazov se je izkazalo, da se plazovi pojavljajo na
oddaljenosti od 25 do 150 m, kar kaže na vprašljivo povezanost in je bil zato ta dejavnik izključen iz
nadaljnjih analiz. Enako se je pokazalo, da je povezava med razdaljo plazu od površinskega odvodnika
bolj ali manj naključje, saj oddaljenost variira od 25 do 55 m. Tudi ta dejavnik ni bil več upoštevan pri
nadaljnjih analizah.
Pri analizi vpliva geologije je bila analizirana vsaka od skupin kamnin, klasificiranih v Geološki karti
Slovenije v merilu 1:250.000 in na podlagi vzorca primerov plazov določen kritični naklon terena, pri
katerem pride do proženja oz. zdrsa (slika 27).

Slika 27: Kritični nakloni terena (v stopinjah) za posamezne tipe zemljin (Komac in Ribičič, 2006)
Figure 27: Critical slopes for various soil types (Komac in Ribičič, 2006)

Pri čemer so pomeni oznak na sliki 27 sledeči: S-FP – zemljine na ravnicah, S-SL – zemljine na
pobočjih, S-RF – kamenotvorne zemljine, S-AN – zemljine antropogenega izvora, R-SF - polhribine,
CLA – klastiti, CAR – karbonati, MET – metamorfne kamnine, IGN – magmatske kamnine. Skupine
zemljin, naštete zgoraj, so bile dodatno razdeljene v 29 vrst zemljin. Na podlagi razdelitve zemljin v 29
vrst so bili analizirani vplivi posameznih dejavnikov na proženje plazov – na podlagi podatkov iz baze
podatkov o sproženih plazovih.
Za posamezno vrsto zemljine je bil določen vpliv konveksnosti in konkavnosti površja, ki ni za vse vrste
enak. Splošno pravilo oz. zaključek analize je bil, da konkavna oblika in koncentriranje vode močno
vpliva na pojavljanje zemeljskih plazov.
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Z vidika usmerjenosti pobočja (ang. aspect) so praviloma plazovi prisotni na južnih pobočjih, čeprav so
tudi izjeme kot npr. fliši, kjer se plazovi pojavljajo na vzhodnih območjih, kar pa je najverjetneje
povezano z bližino površinske vode, ki oblikuje površje.
Oddaljenost pojavljanja zemeljskih plazov od geoloških meja se za različne vrste zemljin zelo spreminja.
Povezava med geološkimi mejami in pojavljanjem zemeljskih plazov je bila označena za naključno.
Enako nezanesljiva se je izkazala povezava med oddaljenostjo površinskih odvodnikov in pojavljanjem
plazov.
Z vidika rabe tal je bila izvedena zelo podrobna razdelitev posameznega tipa rabe tal, omenjenih v enem
od prejšnjih odstavkov, in povezave te rabe tal s pojavljanjem plazov na posameznem tipu zemljine.
V analizi vpliva padavin na posamezne vrste zemljin so bile na podlagi letne količine padavine
razdeljene v dva razreda, ki vplivata na proženje plazov na posameznih vrstah zemljin. Od 1000 do 1300
mm in 1600 do 2000 mm na leto. Za model je bile uporabljen dejavnik 24urnih padavin in so bile zato
vrste zemljine razdeljene v štiri skupine, glede na dnevne količine padavin, ki sprožijo plaz na
posamezni zemljini. Meje dnevnih intenzitet so bile sledeče: 100 mm/24h, 150 mm/24h, 200 mm/24h
in 400 mm/24h in za vsako od teh skupin so bile določene vrste zemljine.
Potresni pospešek tal je bil glede na proženje plazov za posamezne vrste zemljin razdeljen na območja
0,1 g, 0,125 g, 0,175 g in 0,2 g.
2.4.4.3 Postopek izdelave modela in rezultati
Na podlagi podrobne analize vpliva posameznih dejavnikov in kombinacije teh dejavnikov z 29 vrstami
zemljin je bil izdelan model napovedovanja pojavljanja plazov – model dovzetnosti. V okolju GIS je
bilo pripravljenih 10 različnih modelov, z različnimi utežmi posameznih prej opisanih parametrov. Na
podlagi strokovne ocene je bilo predpostavljeno, da se plazovi na območjih z naklonom, manjšim od 5
%, ne pojavljajo. Kontrola predpostavke s testnimi primeri plazov je pokazala, da se 55 plazov, oz. 5 %
testnih plazov nahaja na območjih s padcem 5 % ali manj. Ta napaka se pojavi zaradi obdelave
digitalnega modela reliefa (povezovanje območij med terasami) in dejstva, da se model izdeluje v merilu
1:250.000. Enaka napaka se je pojavila pri vseh izdelanih modelih.
Primerjava rezultatov posameznih modelov je pokazala, da imata najmanjšo zanesljivost oz. pravilnost
prikaza plazov modela, kjer nista bila upoštevana dejavnika inženirsko geoloških razmer in rabe tal.
Malenkost boljši rezultati so bili doseženi z modelom, kjer so vsi dejavniki imeli enake uteži.
Najboljši rezultati so bili doseženi z modelom M_02, katerega rezultat pokaže, da se 61,5 % plazov
pojavlja na 18 % površine in kar 76 % se jih pojavi na manj kot tretjini površine (29 %) obravnavanega
območja (Slovenija). 88,2 % plazov se pojavlja na območjih, ki jih model prepoznava kot območja,
dovzetna za pojavljanje zemeljskih plazov. Reklasifikacija modela M_02 je bila uporabljena za izdelavo
končnega modela dovzetnosti za pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji.
Končne uteži dejavnikov modela M_02 so bile sledeče:
Litologija 0,3
Naklon 0,25
Raba tal 0,25
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Ukrivljenost površja 0,1
Oddaljenost od strukturnih elementov 0,1
Usmerjenost pobočja 0,05
Model predelan v 6 razredov dovzetnosti, je prikazal sledeče rezultate posameznih razredov. 7 %
območja je v razredu najvišje dovzetnosti in v tem razredu je 43,3 % testnih zemeljskih plazov. Razred
velike dovzetnosti obsega 17 % površine in zajema 27 % zemeljskih plazov. Razred srednje dovzetnosti
pokriva 10 % območja in zajema 10,5 % zemeljskih plazov, v razredu majhne dovzetnosti (21 %
območja) pa je 8,5 % zemeljskih plazov, 4,9 % zemeljskih plazov pa je v razredu zelo majhne
dovzetnosti, ki pa v Sloveniji pokriva 17 % površine. Ponovno je potrebno opozoriti na napako, saj se
5,1 % plazov nahaja v modelno določeni coni, kjer naj bi bila dovzetnost za pojavljanje plazov praktično
0 (ang: landslide safe zone), ki pa je posledica že omenjene obdelave digitalnega modela reliefa in merila
modela.
Kumulativno gledano se v prvem razredu pojavlja 43,3 %, v prvih dveh skupaj 70 %, v prvih treh skupaj
pa kar 80 % plazov. Zgornji štirje razredi zajemajo 90 %, po 5 % pa prinese še peti in zadnji, šesti razred.
Preglednica 4: Porazdelitev površine razredov verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji za najprimernejši model
(št. 2) (Komac in Ribičič, 2006)
Table 4: Class size distribution of landslide susceptibility for final model option (n. 2) (Komac in Ribičič, 2006)

Pri čemer Stolpec A v preglednici 4 predstavlja delež površine razreda, “Reclassified classes by area
proportion” podaja razpon novih razredov verjetnosti pojavljanja plazov glede na deleže površine terena,
“Model values” podajajo razpon vrednosti modela št. 2, ki se raztezajo med 0 in 10, “Landslide
susceptibility” podaja verjetnost pojavljanja plazov in »Landslide proportion” delež plazov v razredu
verjetnosti pojavljanja. Končna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov za območje Slovenije je
prikazana na sliki 28.
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Slika 28: Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v Sloveniji (Komac in Ribičič, 2006)
Figure 28: Landslide susceptibility map for Slovenija (Komac in Ribičič, 2006)

2.4.4.4 Zaključki
Rezultati modeliranja so pokazali, da je za potrebe izdelave zanesljivega modela dovzetnosti potrebno
upoštevati večje število dejavnikov, pri čemer so najpomembnejši inženirsko geološke karakteristike
zemljin oz. litologija, naklon terena in raba tal. Tudi z uporabo samo teh treh dejavnikov je možno
izdelati model dovzetnosti, vendar z manjšo zanesljivostjo oz. natančnostjo. Model, izdelan samo s temi
tremi dejavniki (idealna kombinacija uteži bi bila 0,41 litologija, 0,26 naklon in 0,33 raba tal) bi imel
napako 12,3 %, medtem ko ima model z vsemi dejavniki napako samo 10,6 %. Zagotovo je cilj modela
čim večja natančnost, je pa ta podatek zanimiv z vidika izdelave modela za območja, kjer imamo
pomanjkanje vhodnih podatkov ali pa želimo samo preliminarno oceno dovzetnosti. Model je
podrobneje opisan v Komac in Ribičič (2006).
2.4.4.5 Uporabnost modela za nadaljnje raziskave
Model dovzetnosti je bil na območju zaledja Koroške Bele uporabljen tudi za primerjavo z modelom
LS-Rapid (Sodnik et al., 2017). Glavna ideja primerjave je bila, da bi bil model dovzetnosti uporabljen
za validacijo rezultatov modela LS-Rapid (določanje območij proženja plazov, opisano v nadaljevanju
naloge). Več o uporabi modela v sklopu širše raziskave je podano v poglavju 4.3.
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Slika 29: Rezultati modela dovzetnosti (Komac in Ribičič, 2006) in oznake aktivnih plazov – rezultat terenskega
kartiranja.(Sodnik et al., 2017)
Figure 29: Susceptibility model results with active landslides – field survey results (Sodnik et al., 2017)

Slika 30: Rezultati modela LS Rapid in oznake aktivnih plazov – rezultat terenskega kartiranja. (Sodnik et al.,
2017)
Figure 30: LS-Rapid results with active landslides – field survey results (Sodnik et al., 2017)

Na sliki 30 viola barva predstavlja potencialno nestabilen material, temno rdeča nestabilen material,
kateri se potem od svetlo rdeče do zelene barve spreminja glede na velikost pomika. Temno rdeča –
najmanjši premiki, svetlo rdeča, rumena in zelena – vse večji premiki zemeljske mase.
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Primerjava slik 29 in 30 pokaže, da je tudi z modelom dovzetnosti jasno pokazano, da je kritični del v
zaledju Koroške Bele pas pobočnih gruščev na klastičnih kamninah (melišča), javorniških plasti, delno
dachsteinski apnenec in delno apnenci iz spodnjega perma (Trogkofelski apnenci). Primerjava s
terenskim kartiranjem aktivnih plazov pokaže, da so vsi aktivni plazovi ravno v tem pasu.
Ocena uporabnosti modela dovzetnosti za kombiniranje temelji na ideji, ali je model uporaben za
kombiniranje z ostalimi modeli, ki so bolj podrobni in so uporabni za podrobnejše analize na manjših
območjih.
Glavna prednost modela dovzetnosti, razvitega na Geološkem zavodu Slovenije, je dejstvo, da je bil
razvit za celotno Slovenijo in je bil tudi umerjen. Problem je merilo 1:250.000, vendar je z nadaljnjimi
obdelavami in predelavo na merilo 1:25.000 (Sodnik et al., 2017) ta model postal zelo uporaben tudi za
manjša območja. Omejitve modela sicer ne omogočajo neposredne aplikacije v procesu ocenjevanja
nevarnosti, ko je potrebno oceniti količino sproženega materiala in morebiten doseg plazu, je pa model
dovzetnosti lahko zelo pomemben člen v celotnem procesu in poda prvo informacijo, na katerih
območjih je pričakovati proženje in kje je potrebna podrobnejša analiza.
Naša raziskava je pokazala tudi uporabnost v nadaljnjem analiziranju nevarnosti zaradi proženja
zemeljskih plazov in možnost povezave z modelom proženja. Rezultat modela dovzetnosti je uporaben
pri izdelavi modela LS-Rapid, kjer je zaradi kompleksnosti modela potrebno imeti veliko vhodnih
podatkov in parametrov, če želimo z modelom dobiti uporabne podatke o proženju plazov in
ocenjevanju količine sproženega materiala. Več o samem modelu proženja in potrebnih vhodnih
parametrih, ki so ključni za zanesljive rezultate, pa je podano v naslednjem poglavju.
2.5 Model proženja zemeljskih plazov LS Rapid
2.5.1 Uvod
Kot odgovor na pomanjkanje modelov za celovito modeliranje (proženje, gibanje in odlaganje), je bil
razvit model LS-Rapid, ki je namenjen modeliranju proženja, gibanja in odlaganja zemeljskih plazov.
Razvit je bil v okviru ICL (ang. International Consortium of Landslides) (Sassa et al., 2010). Model je
zasnovan na način, da kot sprožilne faktorje upošteva padavine in potres. Možna je tudi kombinacija
obeh faktorjev. Je prvi model, ki simulira fazo proženja, fazo gibanja in fazo ustavljanja oz. odlaganja.
Model je nastal kot nadgradnja teorije o porušitvah pri zemeljskih plazovih, modela gibanja ter znanja
pridobljenega v geotehničnem laboratoriju pri uporabi dinamičnega strižnega obroča z upoštevanjem
obremenitev. Osnova modela je strižna trdnost materiala, ki je načeloma merljiva v laboratoriju in s tem
lažje določljiva. Za upoštevanje vpliva potresa je možen vnos dejanskih posnetkov potresnih valov –
meritev. Polega faze gibanja je možno simulirati tudi mobilizacijo materiala na poti gibanja plazu.
Večina analiz mejnega stanja zemljin (Fellenius, Bishop, Janbu, Spenser) upoštevajo, da se pri sprožitvi
plazu stabilnost poruši na celotni drsni ploskvi hkrati, medtem ko model LS-Rapid upošteva, da porni
tlaki v zemljini naraščajo različno in da se pojavijo cone nestabilnosti, ki se širijo in pripeljejo do
porušitve celotnega območja.
Glavna predpostavka modela je, da se vsa potencialna energija zemljine odraža kot strižna energija oz.
sila na drsni ploskvi. Kinetična energija se zmanjšuje zaradi medsebojnih trkov delcev v masi, zaradi
prenosa gibalne količine na zajeto maso plazu in gibanja delcev preko neravnin in grap v prostoru.
Model ima vgrajeno funkcijo izgube/disipacije energije brez trenja za specifično mrežo in časovni korak
z upoštevanjem mejnih vrednosti hitrosti in/ali debeline. Teoretične osnove modela so prikazane na sliki
31.
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2.5.2 Teoretične osnove modela

Slika 31: Teoretična osnova modela LS-Rapid (Sassa et al., 2010)
Figure 31: Theoretical background of LS-Rapid model (Sassa et al., 2010)
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Sicer je model, njegovo teoretično ozadje in delovanje podrobno opisano v Sassa et al. (2010).
2.5.3 Uporaba modela
2.5.3.1 Vnos geometrije modela
Sam model je z vidika uporabnika precej neprijazen, saj deluje na osnovi matrik, katere je potrebno vse
pripravljati v ločenem programu, npr. MS Excel-u. Možna je tudi uporaba vgrajenega vmesnika za
pripisovanje parametrov posameznim območjem (karakteristike zemljin, vpliv ru faktorja…), vendar je
to zelo zamudno oz. lahko tudi nenatančno.
Za vnos geometrijskih podatkov, ki so osnova modela, je vgrajen MS Excel makro DEMmake, v
katerega se uvozi *.txt datoteko DMR (topografija) formata xyz, rezultat pa je matrika višin z
uporabniško definirano resolucijo oz. velikostjo celice. Resolucija DMR je načeloma lahko poljubna,
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uporabnik pa v DEMmake definira, kako veliko računsko celico bi želel imeti za svoj model (Pitch).
Edina omejitev je, da mora biti velikost računske celice večkratnik resolucije DMR. Ni možno recimo
izbrati velikosti celice 12,5 m, če je osnova DMR z resolucijo 5m. Kar se tiče geometrije in debeline
preperine je potrebno definirati dva od treh podatkov. Prvi in obvezni podatek je višina celic (ang. slope
surface), ki je definiran že z uvozom DMR, potem pa je potrebno dodati še podatek o debelini preperine
na izbranem območju, kar se uredi z neposrednim podatkom o debelini preperine v izbrani celici ali za
celotno območje (ang. sliding mass thickness), lahko pa se definira globina drsine oz. absolutna
nadmorska višina stabilne podlage (ang. sliding surface elevation). Vsi ti podatki se vnašajo preko
matrike, katere dimenzije so določene z osnovno matriko, generirano z uporabo DEMmake in uvozom
DMR. Ta matrika je kasneje tudi osnova za vnos vseh nadaljnjih parametrov zemljin. Pomemben
podatek je, da model zna uporabljati samo pravokotna računska območja, kar lahko pri analizi
hudourniškega območja, ki pa je definirano z razvodnico, pomeni določene težave. Rešitev je v tem, da
se celicam, ki manjkajo obliki hudourniškega območja do pravokotne oblike, določi neko nadmorsko
višini in to območje predstavlja ravno površino, na kateri se ne dogajajo premiki med simulacijo in smo
praktično z računom in procesi simulacije proženja še vedno omejeni na želeno hudourniško območje.

Slika 32: Prikaz osnovne geometrije hudourniškega območja hudournika Bela v modelu LS-Rapid (DMR +
fiksna višina do oblike pravokotnika)
Figure 32: LS-Rapid topography model for the Bela torrential watershed

2.5.3.2 Določanje parametrov zemljine
Vnos karakteristik zemljine poteka preko matrike, ki je bila generirana z uvozom topografskih podatkov
DMR. Podatki se lahko vnašajo preko grafičnega vmesnika (s poligonom območja) ali neposredno v
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matriko, kjer je vnos orientacijsko precej zahteven, ker je težko v matriki določiti, za katero območje
modela se vnaša parametre zemljine.
Zemljinam v modelu je potrebno določiti naslednje parametre, za katere so v uporabniškem vmesniku
(slika 33) predpisane neke okvirne vrednosti:
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska (Lateral pressure ratio k): 0,30 – 0,60
Strižni kot zemljine (Friction coefficient inside landslide mass ϕi): [°] 0,36-0,58
Strižni kot zemljine na drsni ploskve takoj po porušitvi (Friction coefficient during motion at sliding
surface ϕm): [°] 0,46-0,70
Nedrenirana strižna trdnost med gibanjem oz. rezidualna strižna trdnost (Steady state shear resistance at
sliding surface ϕp) [kPa]: 5-50
Koeficient pornih tlakov (Rate of excess pore-pressure generation ru): 0,0 – 1,0
Maksimalni strižni kot zemljine (Peak friction coefficient at sliding surface ϕp): [°] 0,65-0,78
Maksimalna kohezija zemljine (Peak cohesion at sliding surface cp) [kPa]: 10-100
Specifična teža zemljine (Unit weight of mass γm) [kN/m3]

Slika 33: Vmesnik za vnos parametrov zemljine v modelu
Figure 33: LS-Rapid user interface for soil parameter input

2.5.3.3 Nastavitve računskih parametrov modela
Pri nastavitvah računskih parametrov modela je prva in glavna odločitev, katere prožilne faktorje bomo
upoštevali. Porni tlaki (voda), potresni sunek (potres) ali celo kombinacijo. Poleg tega se je potrebno
odločiti, ali bomo simulirali samo gibanje ali proženje + gibanje + odlaganje. V nadaljevanju bo opisan
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postopek z upoštevanjem samo vpliva pornih tlakov, saj se z vplivom potresa na proženje plazov v naši
raziskavi nismo ukvarjali. Vmesnik za vnos računskih parametrov modela je prikazan na sliki 34.

Slika 34: Vmesnik za vnos računskih parametrov modela
Figure 34: LS-Rapid user interface for calculation parameter input

Vpliv pornih tlakov se lahko simulira na dva načina. Prva je konstanten/stacionaren porni tlak od začetka
simulacije, druga opcija pa je, da se vnese linearno povečevanje tlaka od začetne do končno vrednosti v
določenem časovnem obdobju. Program omogoča tudi vnos merjenih pornih tlakov na terenu, kjer pa
gre za dejansko izmerjene vrednosti pornih tlakov na izbranem območju (zemeljskem plazu).
Drug pomemben parameter je zmanjševanje oz. spreminjanje karakteristik zemljine zaradi premikanja
plazu. Pri tem je potrebo določiti razdaljo od mesta proženja oz. točko, v kateri se strižne karakteristike
zemljine spremenijo iz statičnih v tiste, ki so določene za fazo gibanja. Parameter DL je razdalja, ki jo
plaz prepostuje do porušitve (do maksimalne strižne trdnosti na drsni ploskvi oz. do pričetka upada
strižne trdnosti). Parameter DU pa je razdalja, ki plaz prepotuje, da se konča upad strižne trdnosti (do
rezidualne strižne trdnosti na drsni ploskvi).
Poleg omenjene simulacije proženje + gibanje + odlaganje model omogoča tudi simuliranje podvodnega
gibanja plazu, kar je npr. uporabno za plazove na manjših otokih, kjer se lahko zadnja faza plazu odvija
tudi pod morsko gladino.
2.5.3.4 Nastavitve ostalih parametrov
Pri nastavitvah ostalih parametrov modela (slika 35) lahko uporabnik vključi funkcijo energijskih izgub
med gibanjem plazu, ki je določena s poljubno nastavljenim parametrom α. Začetek uporabe funkcije
energijskih izgub je lahko sprožen z mejno hitrostjo ali z mejno debelino plazine. Obe vrednosti lahko
uporabnik nastavi poljubno.
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Slika 35: Vmesnik za vnos ostalih parametrov modela
Figure 35: LS-Rapid user interface for other parameter input

Dodatno se nastavi še mejna vrednost pretoka, pod katero model še ne upošteva gibanja plazu in dve
dodatni opciji. Simuliranje gibanja v primeru, da plaz prečka greben v geometriji modela in opcijo
upoštevanja povečanja mirnih zemeljskih pritiskov pri vertikalni potresni obtežbi. Določi se še kohezija
materiala in kohezija na drsni ploskvi med fazo gibanja plazu.
2.5.3.5 Nastavitev časovnega koraka računa
Pri nastavitvah časovnega koraka je potrebno upoštevati, da je potrebnih 10-50 računov hitrosti gibanja
in globine materiala v vsaki celici, da se zagotovi natančne rezultate. Uporabnik lahko izbira med opcijo
konstantnega časovnega koraka za celoten potek simulacije, lahko pa izbere fleksibilen časovni korak,
ki se med simulacijo spreminja.
Pri fleksibilnem časovnem koraku je spreminjanje le-tega funkcija velikosti računske celice, hitrosti
toka in števila ponovitev izračuna. Začetni časovni korak mora biti definiran s strani uporabnika in mora
biti dovolj majhen (0,005 s). Minimalni časovni korak je hkrati tudi začetni časovni korak. Posebej se
določi število izračunov hitrosti in globine za posamezno celico za simulacijo proženja in gibanja ter
posebej število izračunov za fazo odlaganja, kjer uporabnik določi število izračunov, ki pomenijo
končanje funkcije zmanjševanja strižnih napetosti v zemljini zaradi gibanja.
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Slika 36: Vmesnik za nastavitev časovnega koraka modela
Figure 36: LS-Rapid user interface for time step definition

2.5.3.6 Rezultati modela
Za prikaz rezultatov mora uporabnik določiti interval izpisa rezultatov, ki je lahko vezan na računski
korak ali pa na čas simulacije. Izpis rezultatov je možen kot *.jpg slike ali kot *.avi video datoteke.
Primer *.jpg datoteke z rezultati modela je prikazan na sliki 37.

Slika 37: Primer jpg izhodne datoteke z rezultati modela v izbranem časovnem koraku simulacije
Figure 37: Example of LS-Rapid jpg output file for chosen time step
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2.5.4 Primeri uporabe modela LS-Rapid
Glede na dejstvo, da je bil model LS-Rapid razvit na Japonskem, je povsem pričakovano, da je tudi
uporaba le-tega omejena pretežno na Japonsko in z njimi povezane države, med katerimi je tudi sosednja
Hrvaška, kjer je vzpostavljeno tesno sodelovanje na relaciji Fakulteta za gradbeništvo Univerze na
Rijeki in Univerza Kyoto. V nadaljevanju je podan pregled nekaterih aplikacij modela na področju
poanalize preteklih plazov in ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja zemeljskih plazov. Prikazani so
tako primeri z Japonske oz. primeri, kjer so model uporabljali njegovi avtorji, kot tudi iz sosednje
Hrvaške, kjer je bil model uporabljen na treh območjih.
2.5.4.1 Plaz Leyte, Filipini, 2006 (Sassa et al., 2010)
Kot posledica intenzivnih padavin in manjšega potresa se je na otoku Leyte februarja 2006 sprožil velik
plaz, ki je terjal preko 1000 žrtev. Najprej je skupna ekipa japonskih in filipinskih inženirjev pripravila
obsežno poročilo o samem dogodku (Sassa et al., 2008). Prostornina plazu je bila ocenjena med
20.000.000 in 30.000.000 m3. Obseg in dimenzije plazišča so bile določene s primerjavo topografskih
podatkov pred in po plazu. Razdalja med zgornjim odlomnim robom in prednjim robom odloženega
materiala je bila 4 km, 10° pa je izmerjen naklon med mestom sprožitve in mestom odlaganja, kar je
precej nižji kot, kot je običajen za drobirske tokove, kjer znaša 30-40°. Sestavo plazu so v večini
sestavljali vulkanski drobirji, peski in gramoz. Odvzet je bil vzorec, ki je bil uporabljen za laboratorijske
preiskave na strižnem aparatu (DPRI-3 - undrained dynamic-loading ring-shear apparatus, Sassa et al.,
2004). Sama raziskava materiala poteka v sledečih korakih:
-

Odvzem vzorca materiala na območju, kjer se je plaz sprožil

-

Vgradnja vzorca v testno komoro (ring shaped shear box), material saturiran in konsolidiran z
lastno težo materiala

-

Vnos siezmične obtežbe ali spremembe pornih tlakov

-

Merjenje pornih tlakov in mobilizirane strižne odpornosti porušenega materiala med
premikanjem

Raziskani so bili tudi sprožilni faktorji plazu. V oddaljenosti 22 km je bil 17. februarja 2006 na globini
6km izmerjen potres z magnitudo Ms = 2,6, ki je sledil obilnemu deževju, ko je v dneh od 10.-12.
februarja 2006 padlo 459,2 mm in v dneh 8.-12. februarja 2006 kar 571,2 mm dežja, kar je povzročilo
dvig vode v pobočju in naraščanje pornih tlakov. Simulacija padavin in nivoja talne vode v pobočju je
pokazala, da je bila gladina vode najvišja 13. februarja in je po tem trenutku počasi upadala, kar je
pripeljalo do zaključka, da je bil glavni sprožilni moment v tem primeru potres.
Proženja plazu je bilo analizirano z modelom LS-Rapid, kjer je velik problem predstavljala priprava
vhodnih topografskih podatkov, saj za obravnavano območje ni bilo na voljo kvalitetnih topografskih
podatkov. Zato so bili uporabljeni satelitski posnetki, digitalna karta območja in rezultati terenskih
meritev s pomočjo katerih se je pripravilo ustrezne topografske podatke za model, ki so za simulacijo
ključni.
Model plazu je bil zasnovan z uporabo elipsoidne drsne ploskve, pri kateri je bil definiran center
elipsoida ter začetek in konec drsne ploskve. Parametri so bili določeni na podlagi meritev dejanskih
dimenzij plazu. Na ta način je bil določen volumen plazu za simulacijo 20 milijonov m3 in globna
plazenja 100 - 200 m. Fotografija plazu in njegova geografska lega je podana na sliki 38.
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Slika 38: Slika plazu na otoku Leyte (Sassa et al., 2010)
Figure 38: Landslide on Leyte island photo (Sassa et al., 2010)

Za simulacijo je bil najbolj pomemben parameter rezidualna strižna trdnost (steady-state shear
resistance) τss, ki je bil za celoten plaz določena z vrednostjo vrednost 40 kPa). Pri zbiri parametrov je
možnih veliko kombinacij, zato je pomembno, da se za simulacijo izbere prave vrednosti vseh
parametrov. Izbrani parametri za analizo plazu Leyte so bili sledeči:
Strižni kot zemljine: Φp = 0,9
Kohezija: cp = 100-300 kPa
Vpliv oblike površja na generiranje pornih tlakov:
zgornji del pobočja: Bss = 0,1-0,2
srednji del pobočja: Bss = 0,4-0,6
ravninski del: Bss = 0,9 -0,97
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska: k = 0,2-0,7
DL = 100 mm
DU = 1000 mm
α = 1,0
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Prve analize so pokazale, da se plaz še ne sproži pri razmerju pornih tlakov ru = 0,1 in 0,15, medtem ko
je pri ru = 0,16 prišlo do hipne porušitve pobočja, kar pomeni, da je 30 % saturacija zemljine dovolj za
sprožitev plazu, tudi brez upoštevanja vpliva potresa. V nadaljevanju je bilo uporabljenih več seizmičnih
obremenitev v kombinaciji s pornim tlakom ru = 0,15. Uporabljeni so bili seizmični pospeški v treh
smereh EW, NS and UD.
Kot najboljša kombinacija obtežbenih parametrov se je izkazala KEW = 0,12, KNS = KUD = 0,061 in ru =
0,15, s katero se je doseglo ujemanje simulacije s fotografiranimi parametri dejanskega plazu (slika 39).

Slika 39: Primerjava dejanskih dimenzij plazu z rezultati simulacije z modelom LS-Rapid (Sassa et al., 2010)
Figure 39: Actual landslide size and modeling result comparison (Sassa et al., 2010)

2.5.4.2 Plaz Aratozawa, Japonska (Setiawan et al., 2014, 2016)
Provinco Miyagi je 14. junija 2008 prizadel potres z magnitudo 7,2, ki je sprožil preko 4000 zemeljskih
plazov v radiju 15 km okrog epicentra potresa. Plaz blizu jezu Aratozawa je globok plaz večjega obsega
z dimenzijami 1300 m x 900 m in globin preko 100 m. Premik plazine je bil ocenjen na preko 300 m in
volumen ocenjen na 67 milijonov m3. Plaz je prikazan na sliki 40.

Slika 40: Slika plazu Aratozawa (Setiawan et al., 2014)
Figure 40: Aratozawa landslide (Setiawan et al., 2014)
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Poanaliza proženja plazu je ponovno obsegala raziskavo zemljine na strižnem aparatu (DPRI-3 undrained dynamic-loading ring-shear apparatus, Sassa et al. 2004) in simulacije z modelom LS-Rapid.
Laboratorijska raziskava je pokazala, da so kritični porni tlaki ru = 0,61 do 0,63. Analiza proženja plazu
je pripeljala do zaključka, da nobena potresna obremenitev ne more sprožiti plazu brez sodelovanja
vpliva pornih tlakov v telesu plazu. Tako je bilo ugotovljeno, da je bil plaz Aratozawa posledica
kombinacije potresa in povišanih pornih tlakov, ki so bili prisotni kot posledica predhodnih padavinskih
dogodkov. Rezultat modela LS-Rapid je prikazan na sliki 41.

Slika 41: Rezultat modela plazu Aratozawa (Setiawan et al., 2014)
Figure 41: Landslide Aratozawa modeling results (Setiawan et al., 2014)

2.5.4.3 Plaz Grohovo v dolini Rječine, Hrvaška (Arbanas et al., 2014)
Plaz Grohovo se je sprožil v zaledju reke Rječina decembra 1996, fotografija plazu je prikazana na sliki
42. Območje, kjer se je sprožil plaz, v glavnem sestavljajo fliši, ki predstavljajo z vidika stabilnosti velik
potencial za proženje zemeljskih plazov. Masa plazu je zasula strugo Rječine in povzročila zajezitev.
Naravni jez je bil interventno odstranjen, nikoli pa ni bila v celoti izvedena sanacija obsežnega plazu z
volumnom 3 milijone m3. Drsna ploskev plazu se je formirala na stiku grušča in flišne osnove. V okviru
Hrvaško-Japonskega sodelovanja na raziskovalnem projektu ‘Risk Identification and Land-Use
Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’ je bilo izvedenih veliko raziskav,
postavljen je bil opozorilni sistem, med drugim pa je bila izvedena tudi simulacija proženja plazu z
modelom LS-Rapid.
V prvi fazi je bil plaz podrobno raziskan v smislu geologije in topografije, kjer je bil uporabljen zajem
podatkov s tehnologijo LiDAR. Odvzeti vzorci materiala iz plazu so bili testirani v Ring-shear aparatu,
ki omogoča merjenje rezidualne strižne odpornosti materiala med gibanjem oz. drsenjem, saj aparat
omogoča merjenje napetosti pri neomejenih deformacijah vzorca.
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Slika 42: Slika plazu Grohovo (Arbanas et al., 2014)
Figure 42: Grohovo landslide (Arbanas et al., 2014)

Topografija za model LS-Rapid je bila povzeta po DMR modelu območja. Geološka zgradba plazu je
sledeča. V zgornjem delu prevladujejo bloki apnenca, medtem ko v srednjem in spodnjem delu
prevladuje fliš. Globina drsne ploskve je bila ocenjena na 3 do 10 m na flišni osnovi in 0,0 do 0,5 m na
območju apnencev. Glavni sprožilni faktor je bilo naraščanje pornih tlakov v hribini zaradi
dolgotrajnega deževja. V modelu je bilo to naraščanje pornih tlakov simulirano s faktorjem ru = 0,6, ki
predstavlja gladino podtalne vode na površju terena. Čas naraščanja pornih tlakov je bil določen na 60s,
pri čemer ena sekunda predstavlja 1 dan v realnem času. Ostali parametri modela so podani v
nadaljevanju.
Specifična teža materiala: γT= 20 kN/m3
Rezidualna strižna trdnost: τSS = 65kPa
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska: k = σh/σv = 0,7
Strižni kot zemljine: ϕi = 33°
Strižni kot zemljine takoj po porušitvi: ϕm = 26°
Maksimalna kohezija: cp = 34°
Razdalja potovanja plazu do porušitve: DL = 30 mm
Razdalja potovanja do končne vrednosti strižne trdnosti: DU = 1000 mm
Vpliv oblike površja na generiranje pornih tlakov: Bss = 0,7
Kohezija: ci = 0,0 kPa
Kohezija takoj po porušitvi: cm = 0,0 kPa
Koeficient pornih tlakov: ru = 0-0,6
Rezultat modela (slika 43) je pravilno pokazal plaz Grohovo, poleg tega pa se je izkazalo, da bi v
podobnih razmerah lahko prišlo do proženja tudi na bližnjih površinah, kjer so očitno razmere podobne
kot na območju plazu Grohovo in bi v bodoče lahko predstavljalo grožnjo za obravnavano območje.
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Slika 43: Osnovna topografija modela na levi in rezultati modela LS-Rapid za območje plazu Grohovo na desni
(Arbanas et al., 2014)
Figure 43: Model topography (left) and modeling results (right) for Grohovo landslide (Arbanas et al., 2014)

2.5.4.4 Plaz Kostanjek, Hrvaška (Gradiški et al. 2013)
Obravnavani plaz Kostanjek se nahaja ob mestu Zagreb na Hrvaškem. Plaz je bil aktiviran že leta 1963
zaradi izkopov odprtega kopa. Zaradi miniranja in izkopov se je aktivirala površina 1,2 km2, katere
hitrost premikanja se spreminja skozi leta in je v zadnjem obdobju zelo majhna. Raziskave so pokazale,
da ima plaz tri vzporedne drsine in sicer na globinah 90 m, 65 m in 50 m. Skupna prostornina plazu je
ocenjena na 32,6 milijona m3. Nivo podtalnice je bil skozi obdobje 1988-1994 merjen s številnimi
piezometri, vgrajenimi na območju plazu. Povprečne letne padavine na tem območju znašajo okrog 1000
mm.
Model je bil izdelan za dva primera. V prvem je bil obravnavan mehanizem proženja in potek drsine
predpostavljen leta 1996 (Ortolan, 1996), v drugem pa je bila drsna ploskev predpostavljena kot elipsoid
(opcija v modelu LS-Rapid). Prvi primer je bil namenjen analizi proženja plazu, drugi primer pa je bil
izdelan za testiranje vpliva različne oblike drsine na rezultate modela LS-Rapid. Osnova za topografijo
modela v LS-Rapid je bil DMR z mrežo 5 m x 5 m in dopolnitev s klasičnim snemanjem terena plazu.
Parametri zemljin so bili določeni s strižnim aparatom (DPRI-3 – (ang. undrained dynamic-loading
ring-shear apparatus) (Sassa et al., 2004, Sassa et al., 2010), opisanim v enem od prejšnjih poglavij.
Določeni so bili sledeči parametri, ki so bili uporabljeni za oba primera.
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Koeficient mirnega zemeljskega pritiska: k = 0,6
Strižni kot zemljine: ϕi = 18,3°
Strižni kot zemljine takoj po porušitvi : ϕm = 18,3°
Nedrenirana rezidualna strižna trdnost: τSS = 150 kPa
Vpliv oblike površja na generiranje pornih tlakov: Bss = 0,95
Maksimalni strižni kot zemljine: ϕp = 29,5°
Maksimalna kohezija: cp = 0,1kPa
Specifična teža materiala: γT= 20 kN/m3
Specifična teža vode: γw= 9,81 kN/m3
Kohezija: ci = 0,1 kPa
Kohezija takoj po porušitvi: cm = 0,1 kPa
Razdalja potovanja plazu do porušitve: DL = 25 mm
Pri modeliranju proženja plazu Kostanjek sta bila za oba primera modela uporabljena dva obtežna
primera. Samo dviganje pornih tlakov in dviganje pornih tlakov v kombinaciji s potresno obtežbo. Porni
tlaki so se spreminjali od faktorja ru = 0,0 do 0,8, za potresno obtežbo pa je bil uporabljen pospešek
0,344 cm/s2.

Slika 44: Rezultati modela za oba primera drsine in oba obtežna primera (1A – drsina Ortolan, porni tlaki, 1B –
drsina Ortolan, porni tlaki + potres, 2A – elipsoidna drsina, porni tlaki, 2B- elipsoidna drsina, porni tlaki +
potres). (Gradiški et al., 2013)
Figure 44: Results for both sliding surface examples and both load cases ((1A – Ortolan sliding surface, pore
pressure, 1B – Ortolan sliding surface, pore pressure + earthquake, 2A – ellipsoid sliding surface, pore pressure,
2B- ellipsoid sliding surf

Rezultati modeliranja (slika 44) pokažejo večje nestabilnosti na vzhodnem in osrednjem delu plazu, kar
potrjujejo ocene in meritve, izvedene leta 1995 in 1996. Model s predpostavljeno drsino po Ortolanu
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pokaže prevelik naklon drsine v vzhodnem delu plazu in je v tem delu rezultat nerealističen. Omenjena
napaka modela je tudi ključna za razlike med obema primeroma modela.
Hitrosti premikanja, določene z modelom, so precej višje od merjenih na terenu. Razlog za to napako
lahko tiči v zasnovi modela LS-Rapid, ki je namenjen simuliranju hitrih plazov in ne zelo počasnih
premikov, ki so prisotne na plazu Kostanjek.
2.5.4.5 Plazovi v flišu, Hrvaška Istra (Dugonjić Jovančević et al., 2013)
V delu Istre med Pazinom in Buzetom se nahaja območje fliša sive barve, zato se ta del imenuje kar
Siva Istra. V preteklosti so se na tem delu že prožili plazovi in LS-Rapid je bil uporabljen za analizo teh
plazov in oceno nevarnosti pojavljanja novih plazov v prihodnosti. Pri ocenjevanju nevarnosti je bilo
predpostavljeno, da se bodo plazovi v bodoče pojavljali v podobnih morfoloških, geoloških,
hidrogeoloških in geotehničnih pogojih, kot so se pojavljali v preteklosti, kar pomeni, da če se z
modelom ustrezno simulira plazove v preteklosti, se lahko na enak načih oceni tudi lokacija plazov, ki
bi se lahko sprožili v prihodnje. Glavni prožilni faktor plazov na tem območju predstavljajo intenzivne
padavine in infiltracija le-teh.
Za potrebe modela je bila globina drsenja in nivo podtalnice ocenjen na podlagi preteklih meritev, ki so
se izvajale med sanacijo plazov na tem območju in ti podatki so bili potem ekstrapolirani na širše
območje. Kot prožilni faktor v modelu so bili upoštevani samo porni tlaki, vpliv potresa ni bil upoštevan,
saj obravnavano območje ni potresno aktivno.
Za obravnavano območje je bila izdelana geološka karta, ki je bila osnova za izdelavo modela v LSRapid. Ker so območja apnencev brez preperinskega pokrova in je zato debelina preperine, potencialne
za sprožitev, nič, je bilo tudi v modelu to območje simulirano brez preperine. Zato so bili parametri
zemljine določeni samo za fliš. Določeni so bili z laboratorijskimi raziskavami materiala iz geološko
gledano podobnih območij, parametri, ki pa niso bili določeni z raziskavami, pa so bili ocenjeni na
podlagi literature:
Strižni kot zemljine takoj po porušitvi: ϕm = 25°
Maksimalni strižni kot zemljine: ϕp = 32°
Strižni kot zemljine: ϕi = 28°
Nedrenirana rezidualna strižna trdnost: τSS = 60 kPa
Kohezija: ci = 3 kPa
Kohezija takoj po porušitvi: cm = 5 kPa
Maksimalna kohezija: cp = 10 kPa
Računska mreža modela je bila določena na 30 m, geometrija modela je prikazana na sliki 45. Izbrana
parametra modela Bss in k sta bila sledeča:
Vpliv oblike površja na generiranje pornih tlakov: Bss = 0,5
Koeficient mirnega zemeljskega pritiska: k = 0,35
Vpliv naraščanja pornih tlakov je bil zajet z linearnim naraščanjem koeficienta ru od vrednosti 0,0 do
0,6. Ta sprememba pornih tlakov je simulirana, kot da se zgodi v realnem času 30 dni. Porni tlaki
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naraščajo 9 dni in potem ostanejo konstantni do konca simulacije. Vrednost koeficienta ru = 0,6 pomeni
popolno zasičenost površinskega sloja zemljine.

Slika 45: Model obravnavanega območja (Buzet) (Dugonjić Jovančević et al., 2013)
Figure 45: Model for research area (Buzet) (Dugonjić Jovančević et al., 2013)

Slika 46: Geološka karta območja (Dugonjić Jovančević et al., 2013)
Figure 46: Geological map for research area (Buzet) (Dugonjić Jovančević et al., 2013)
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Slika 47: Rezultati modela (pojavljanje nestabilnih območij) ob naraščanju ru = 0,0 do ru = 0,6 (Dugonjić
Jovančević et al., 2013)
Figure 47: Modeling results (triggering areas) for increasing from ru = 0,0 to ru = 0,6 (Dugonjić Jovančević et al.,
2013)
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Rezultati modela (slika 47) so pokazali določeno ujemanje s plazovi, ki so se na tem območju dejansko
pojavljali v preteklosti. Pri modeliranju širšega območja ni mogoče pričakovati detajlnega ujemanja, saj
bi bilo potrebno bolj podrobno analizirati geologijo terena in topografske lastnosti območja.

Slika 48: Karta aktivnih zemeljskih plazov na obravnavanem območju (Dugonjić Jovančević et al., 2013)
Figure 48: Active landslide map for selected area (Dugonjić Jovančević et al., 2013)

2.5.4.6 Komentar primerov uporabe modela LS-Rapid
V zgoraj podanih povzetkih primerov uporabe modela LS-Rapid je razvidno, da je model primeren za
simuliranje proženja plazov. Vsi prikazani primeri prikazujejo uporabo modela za poanalizo dogodkov
v smislu boljšega razumevanja dogodka, le v zadnjem primeru gre za omenjanje možnosti uporabe
modela za ocenjevanje dovzetnosti za pojavljanje plazov na izbranem območju. Z veliko količino
vhodnih parametrov je model zelo kompleksno zastavljen in terja veliko geotehničnega znanja in
izkušenj, predvsem za določanje parametrov zemljin, ki se jih ne da izmeriti in natančno določiti v
laboratoriju.
Ravno določanje parametrov zemljin za potrebe lokacijskega napovedovanja proženja plazov in
morebitno ocenjevanje volumna proženja, je zelo zahtevna naloga, ker pogosto nimamo vzorcev
materiala, še posebej, če obravnavamo večje območje.
Prikazani primeri kažejo na uporabnost modela za analizo proženja plazov tako zaradi padavin kot
potresov. Analizirani so bili tako plitvi kot globoki plazovi, kar daje modelu večjo uporabnost.
Uporaba modela LS-Rapid za napovedovanje plazov ali za ocenjevanje količine sproženega materiala
pa še ni bila izvedena in bi pomenila pomemben korak naprej v procesu ocenjevanja nevarnosti zaradi
pojavljanja zemeljskih plazov in s tem tudi zaradi delovanja drobirskih tokov (ocenjevanje magnitude
potencialnega drobirskega toka).
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2.6. Matematični model gibanja drobirskih tokov Flo-2D
Model je podrobno opisan v Sodnik (2009) (povzeto po O'Brien, 2006), na tem mestu pa so podane
samo glavne karakteristike modela, ki so potrebne za razumevanje delovanja in uporabe v tej raziskavi.
Flo-2D je dvodimenzijski model, ki omogoča modeliranje tako vode kot tudi masnih tokov, med katere
sodijo drobirski tokovi. Gre za model z ohranitvijo prostornine (ang. volume conservation model), ki
masni tok premika po vnaprej definirani računski mreži, ki zajema geometrijo terena, struge, objektov
in ostalih geometrijskih parametrov terena. Račun gibanja tekočine poteka v dveh dimenzijah z
integracijo osnovnih enačb in z ohranjanjem prostornine tekočine.
Osnovni enačbi modela sta:

kontinuitetna enačba:

h hVx hVy


i
t
x
y

dinamična enačba:

S fx  S ox 

S fy  S oy 

h
x

h
y





(17)

V x V x V y V x 1 V x


g x
g y g t

V y V y
g y



V x V y 1 V y

g x
g t

(18)

(19)

pri čemer je h globina toka tekočine, Vx in Vy globinsko povprečeni komponenti hitrosti v x in y smeri.
Sfx in Sfy sta padca energijske črte v x in y smeri, odvisna od Manningovega koeficienta hrapavosti, Sox
in Soy sta naklona terena v x in y smeri, i pa intenziteta dežja [mm/h]. V enačbah nastopata še gradient
globin in členi lokalnih pospeškov.
Hitrosti toka so izračunane enodimenzionalno za vsako smer (smeri neba: N, NE, E, SE, S, SW, W, in
NW) posebej (slika 49), neodvisno od drugih, kar se imenuje kvazidvodimenzijska metoda. Stabilnost
te eksplicitne sheme pa je zagotovljena s kontrolo velikosti časovnega koraka.

Slika 49: Grafični prikaz računa smeri toka v posamezni računski celici (O'Brien, 2006).
Figure 49: Concept octagon for the boundary widths and flow lengths (O'Brien, 2006).
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Uporabljena numerika za reševanje enačb je shema končnih razlik. Računska mreža pa je sestavljena
iz poljubno velikih kvadratnih celic. Model vsebuje tri glavne uporabniške vmesnike, ki so namenjeni
izdelavi modela, kontroli podatkov in pregledovanju rezultatov.
GUI – » Graphical User Interface« - vnos vhodnih podatkov, kontrolni parametri modela, poganjanje
simulacij. Vse datoteke so v ASCII obliki.
GDS – »Grid developer system« -grafični vmesnik za pripravo geometrije modela (računska mreža)
robni pogoji, pozicija vhodnega hidrograma.
MAPPER – pregledovanje in interpretacija rezultatov. Modul je namenjen grafični obdelavi rezultatov,
izdelavi kart nevarnosti in analizi rezultatov modeliranja.
2.6.1 Delovanje modela Flo-2D
Algoritem računanja modela je povzet v naslednjih korakih (Sodnik, 2009, povzeto po O'Brien, 2006):
-

izračun povprečne geometrije toka, hrapavosti in padca med dvema sosednjima računskima
celicama

-

na podlagi prejšnjega izračuna je ocenjena globina toka d za naslednji izračun hitrosti v določeni
računski celici. Ocena je izvedena na podlagi povprečne globine med dvema elementoma:

d xi 1  d xi  d xi 1

(20)

-

iz preoblikovane dinamične enačbe (ang. diffusive wave equation), v kateri je edina neznanka
hitrost, je izračunana prva ocena hitrosti. To velja za primer računa toka po površini (ang.
overland flow), strugi (ang. channel flow) ali po ulici (ang. street flow).

-

ocenjena hitrost je uporabljena za rešitev polne dinamične (ang. full dynamic wave equation) in
kontinuitentne enačbe in s tem za izračun prave hitrosti toka. Pri modeliranju
hiperkoncentriranega toka ali drobirskega toka so v tem računskem koraku upoštevani tudi členi
enačbe, ki zajemajo vpliv viskoznosti in strižne trdnosti mešanice.

-

izračun pretoka Q na meji računskega območja s pomnožitvijo hitrosti in površine toka v
določenem prečnem prerezu. Pri računu površinskega toka (ang. overland flow), je širina
prilagojena upoštevanju redukcijskih faktorjev širine (ang. width reduction factors), ki jih lahko
definira uporabnik.

-

seštevanje prirastka pretoka za posamezno celico v določenem časovnem koraku v vseh osmih
smereh izračuna:

Qxi1  Qn  Qe  Qs  Qw  Qne  Qse  Qsw  Qnw

(21)

nato je ta seštevek razporejen po površini celice in s tem določitev spremembe globine toka:
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d xi1  Qxi1 * t / površinacelice

(22)

Pri čemer je ∆t časovni korak med časoma i in i+1.
-

pred izračunom globine v naslednji računski celici je preverjen kriterij numerične stabilnosti
(ang. numerical stability criteria). Če je kateri od kriterijev presežen, se časovni korak zmanjša
in izvede se ponovni izračun vseh hitrosti.

-

simulacija poteka in časovni korak se povečujeta, dokler ni presežen eden od stabilnostnih
kriterijev.

2.6.2 Modeliranje drobirskih tokov (reologija v Flo-2D)
Reologija drobirskih tokov je glavna karakteristika, ki razlikuje drobirske tokove od vode, zato je zelo
pomembno, da so reološke karakteristike upoštevane pravilno in da so parametri določeni s predpisano
zanesljivostjo. Reologija drobirskih tokov se najpogosteje izraža z volumsko koncentracijo mešanice
(delež trdih delcev napram celotni mešanici), viskoznostjo mešanice in strižno odpornost mešanice.
Sicer je reolgija glavna lastnost, ki loči drobirske tokove od vode.
Mešanica vode in drobirja je definirana z volumsko koncentracijo.
Cv = prostornina drobirja / prostornina mešanice

(23)

Z volumsko koncentracijo je posredno ob predpostavki o znani količini vode, določena tudi magnituda
drobirskega toka. Cv določa tudi sam tip dogodka, ki se spreminja v odvisnosti od deleža materiala v
mešanici. Različni dogodki v odvisnosti od deleža materiala v mešanici so prikazani na slikah 50 in 51.

Slika 50: Razdelitev masnih gibanj glede na vrsto in delež delcev (Meunier, 1991 in Coussot, 1996 cit. Po CRP;
2004)
Figure 50: Classification of mass movements according to type and concentration of sediment parts (Meunier,
1991 in Coussot, 1996 cit. Po CRP; 2004)
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Slika 51: Prikaz različnih tipov masnih gibanj v odvisnosti od koncentracije materiala v vodi (os X volumska
koncentracija, os Y masna koncentracija) (O'Brien, 2006).
Figure 51: Classification of mass movements as a function of sediment concentration (by volume on X axis and
by weight on Y axis) (O'Brien, 2006).

V Flo-2D je za izgube energije uporabljena formulacija O'Briena, s katero so izražene vse izgube na
enoto dolžine (O'Brien et al., 1993):



( n g * v)
K * v *
Sf 


4
 M * h 8 *  M * h2
R3

2

(24)

kjer je:
h – globina toka (m)
v – hitrost toka (m/s)
γs – specifična teža materiala (kN/m3)
K – koeficient laminarnega odpora (-)
η – viskoznost mešanice (poisses)
τ – strižna odpornost (dyness/cm2)
ng – Manningov koeficient hrapavosti (s/m1/3)
V nadaljevanju je podan kratek opis posameznih zgoraj navedenih parametrov (povzeto po Sodnik,
2009).
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Koeficient laminarnega odpora K [-]:
Koeficient K odraža hrapavost površine, kjer se giba tok. Vrednost koeficienta K je pomembna v
primeru laminarnega ali prehodnega toka, zato je vrednost pri turbulentnih tokovih manj odločilna.
Vrednosti se gibljejo od 24 za gladka pravilna korita in do 50.000 pri bolj hrapavih in geometrijsko bolj
zapletenih primerih. Avtor modela za drobirske tokove predlaga vrednost 2285, ki je bila umerjena na
več primerih.
Strižna odpornost mešanice τ [dyness/cm2]:
Pri tem parametru gre za podatek, ki je odvisen od volumske koncentracije materiala v mešanici. Podati
je potrebno dva koeficienta in sicer α in β. Strižna trdnost se izračuna po naslednji enačbi:

   * e C [dyness/cm2]
v

(25)

Slika 52: Strižna odpornost mešanice v odvisnosti od Cv (O'Brien, 2006).
Figure 52: Yield Stress versus volumetric concentration (O'Brien, 2006).

Dinamična viskoznost η [poisses]:
Tudi viskoznost mešanice je odvisna od volumske koncentracije Cv materiala v mešanici. Prav tako je
potrebno podati dva koeficienta α in β. Model izračuna trenutno viskoznost po naslednji enačbi:
   * e  C [poisses]
v

(26)

Slika 53: Viskoznost (os Y) v odvisnosti od volumske koncentracije Cv (os X) (O'Brien, 2006).
Figure 53: Dynamic viscosity (Y axis) versus volumetric concentration (X axis) (O'Brien, 2006).
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2.6.3 Izdelava modela drobirskega toka v programu FLO-2D
Postopek modeliranja je podrobno opisan v Sodnik (2009), kjer je podan opis izdelave osnovne
geometrije modela, vnos parametrov modela, izvajanje simulacij in pregledovanje rezultatov.
2.7 Laboratorijske raziskave za določanje reoloških parametrov drobirskih tokov
Za potrebe raziskav materiala v geomehanskem laboratoriju je bi v septembru 2014 na izvornem mestu
plazu Stože odvzet vzorec materiala (slika 54). Material je bil namenoma odvzet na območju proženja,
saj smo želeli določiti reološke karakteristike materiala, ki bi se dejansko lahko mobiliziral in spremenil
v nov drobirski tok in hkrati vzorce materiala z mesta, kjer se je novembra 2000 sprožil drobirski tok,
ki je prizadel območje Loga pod Mangartom. Namen tega dela raziskave je bil določitev reoloških
karakteristik materiala, ki bi lahko ponovno ogrozil Log pod Mangartom in hkrati ugotovitev ali je
oprema v geomehanskem laboratoriju FGG uporabna za določanje reoloških karakteristik drobirskih
tokov za modeliranje z modelom Flo-2D, na vzorcih, odvzetih na mestu proženja.
V primeru uspešne uporabe bi bilo možno predstavljeni postopek uporabiti tudi na ostalih območjih,
kjer bi z raziskavami reoloških lastnosti lahko določili vrednosti reoloških parametrov za posamezno
območje in s tem povečali zanesljivost rezultatov modeliranja in s tem zanesljivost ocen nevarnosti oz.
ogroženosti.
Najprej je podan opis uporabljene opreme (povzeto po Smolar, 2016), nato pretekle laboratorijske
raziskave s področja reoloških karakteristik drobirskih tokov (Majes et al., 2002), na koncu pa je podan
še postopek preizkušanja vzorcev in rezultati analize, izvedene v letu 2016 (Maček et al., 2017).
Kot že rečeno, je bil material za preizkušanje odvzet na dnu območja proženja plazu, s čimer je bil
zagotovljen pogoj, da preizkušamo material, ki predstavlja potencialni drobirski tok.
Meritve reoloških karakteristik materiala so bile izvedene na dveh viskometrih. Manjšem DV3T HB,
proizvajalca Brookfield in večjem ConTec Viscometer 5. Oba sta valjasta reometra (ang. coaxial
cylinder rheometer) z nastavljivo strižno hitrostjo (ang. rotational velocity). Večji Viscometer 5 je sicer
prvenstveno namenjen merjenju reoloških lastnosti malt in betonov. Glavna razlika med obema
modeloma je v velikosti vzorca, razliki (razdalji) med notranjim in zunanjim valjem ter v sami geometriji
merske sonde.
Viscometer 5 ima zunanji cilinder z radijem 145 mm, notranjega pa z radijem 100 mm, kar pomeni da
je razdalja med notranjim in zunanjim valjem 45 mm (ang. gap). Višina vzorca je 100 mm. Zunanji val
je opremljen z rebri, ki preprečujejo drsenje vzorca ob zunanji steni. Med izvajanjem meritev se zunanji
valj vrti, na notranjem valju, ki miruje pa se meri navor. Notranji valj je sestavljen iz treh delov (spodnja
vetrnica, glavna sonda in obroč), s čimer je zagotovljen dvodimenzionalni strig materiala med
cilindroma (Smolar, 2016).
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Območje sprožitve
plazu nad Logom
pod Mangartom

Območje odvzema
vzorcev za
laboratorijske preiskave

250m

Slika 54: Območje plazu Stože in del, kjer so bili odvzeti vzorci za raziskave v geomehanskem laboratoriju
Figure 54: Stože landslide area and sampling location for laboratory investigations

Reologija drobirskega toka v Logu pod Mangartom in pretekle laboratorijske raziskave (dogodek
november 2000)
Drobirski tok, ki se je sprožil novembra 2000, je bil dobro raziskan, veliko pozornosti pa je bilo
posvečeno tudi reologiji mešanice, ki je bila potem uporabljena v procesu matematičnega modeliranja
za potrebe poanalize dogodka. Več o modeliranju je napisano v Fazarinc (2002); Hojnik et al. (2001);
Mikoš et al. (2006) in Četina et al. (2006).
Izvedene pa so bile raziskave v viskometru in pripravljena primerjava z ostalimi plazovi v Sloveniji
(Majes et al., 2002). Na podlagi plazov Stože, Strug in Slano blato se je postavilo vprašanje, kakšne
lastnosti mora imeti zemljina, da se lahko oblikuje drobirski tok. Problem teh raziskav je ta, da
viskometer omogoča preiskave le na delcih do premera 80 µm, kar pomeni, da se ne da neposredno
določiti reoloških karakteristik dejanskega drobirskega toka, kjer se pojavljajo delci vseh velikosti,
vključno z večjimi balvani in so glavni vplivni faktorji viskoznost, turbulenca, drsenje delcev med seboj
in medsebojni trki delcev (Jan in Shen, 1997).
In ravno problematika večjih delcev in njihov vpliv na gibanje drobirskega toka je eden ključnih
problemov pri določanju reoloških karakteristik mešanice, še posebej pa pri določanju teh karakteristik
v laboratoriju. Raziskava zrnavosti odvzetih vzorcev iz omenjenih treh plazov (slika 55) je pokazala, da
je največji delež drobnih frakcij pod 63 µm v plazu Slano blato in sicer do 60 %, v plazu Stože je ta
delež od 20-35 %, najmanjši delež pod 15 % pa je bil določen na materialu iz potoka Brusnik (plaz
Strug), kar pa je lahko delno tudi posledica spiranja drobnih frakcij v potoku.
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Slika 55: Krivulje zrnavosti za plazine iz plazov Stože, Slano blato in Strug (Majes et al., 2002)
Figure 55: Grading curves for Stože, Slano blato and Strug landslides (Majes et al., 2002)

Preiskave plastičnosti vzorcev pod 63 µm so pokazale, da se Slano blato in Strug uvrščata med srednje
do visoko plastične zemljine, medtem ko se Stože uvrščajo med nizko plastične, kar je glede na
karbonatni izvor materiala pričakovano.
Preiskave efektivne strižne trdnosti so bile izvedene na vzorcih, ki so jim bila odstranjena zrna, večja od
4,75 mm in na vzorcih zrn manjših od 80 µm (razen za plaz Strug). Material iz plazu Stože (40 in 36°)
je izkazal pomembno večji strižni kot v primerjavi z materialom iz plazov Slano blato (28 in 26°) in
Strug (30° in / ).
Na vzorcih materiala pod 63 µm je bila z uporabo konusnega penetrometra in laboratorijske krilne sonde
izvedena tudi meritev nedrenirane strižne trdnosti v odvisnosti od vlažnosti (slika 56). Ponovno se je
pokazala razlika med flišnima plazovoma Slano blato in Strug ter plazom Stože.

Slika 56: Nedrenirana strižna trdnost kot funkcija vlažnosti (Majes et al., 2002)
Figure 56: Undrained shear stress as a function of moisture (Majes et al., 2002)
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Prva pomembna razlika je v vlažnosti, kjer strižna trdnost pade na zanemarljivo vrednost. Druga
pomembna razlika je ukrivljenost diagrama, kjer se vidi, da se pri plazu Stože pri majhni spremembi
vlažnosti strižna trdnost močno spremeni, medtem ko se pri plazovih Strug in Slano blato le-ta spreminja
bolj postopoma. Ta lastnost je zelo pomembna pri preoblikovanju plazine v drobirski tok, saj lahko
majhna sprememba vlažnosti pomeni spremembo konsistenčnega stanja in s tem trdnosti materiala.
Z raziskavami v viskometru so bile merjene samo reološke karakteristike za drobne frakcije pod 63µm
in sicer za plazova Stože in Slano blato. Meritve so bile izvedene pri različnih vlažnostih. Določen
problem pri meritvah je predstavljal problem posedanja delcev med raziskavo. Povsem pričakovan
rezultat meritev je bil, da večja vlažnost pomeni nižje viskoznosti in strižne sile. Pomembna razlika med
materialom Stože in Slano blato je bila ta, da so se delci med gibanjem suspenzije Slano blato usedali,
medtem ko so pri Stožah plavali v suspenziji. Ta lastnost kaže na večjo dovzetnost določenega tipa
materiala za preoblikovanje v drobirski tok, kar pa je le predpostavka na podlagi te raziskave, ki je ni
bilo mogoče potrditi na širšem vzorcu.

Slika 57: V viskometru izmerjen odnos med viskoznostjo in strižno napetostjo za različne vlažnosti ter podatek
umerjen z modeliranjem drobirskega toka v Logu pod Mangartom (Majes et al., 2002).
Figure 57: Measured relations between viscosity and shear stress for various moistures and calibrated data for
Log pod Mangartom debris flow event (Majes et al., 2002).

Pri primerjavi izmerjenih vrednosti v viskometru in umerjenih vrednosti pri matematičnem modeliranju
se je potrebno zavedati, da je vrednosti težko primerjati, saj gre v prvem primeru za vzorec delcev do
63 µm, v drugem primeru pa gre za dejanski drobirski tok, ki vsebuje tudi druge frakcije in preostali
material, ki se je pač mobiliziral v samem dogodku. Sicer pa se je za plaz Stože oz. drobirski tok Log
pod Mangartom izkazalo, da podobno kot pri nedrenirani strižni trdnosti, tudi mejna strižna trdnost zelo
hitro upade s povečanjem vlažnosti vzorca (Majes et al., 2002).
Zaključek preiskave je bil, da je za nastanek drobirskega toka potrebna vsebnost drobnih frakcij pod
63µm vsaj 15% in da so pojavu drobirskih tokov bolj podvržene drobne frakcije nizke plastičnosti.
Sicer so bili za Log pod Mangartom z vidika reoloških karakteristik s postopkom umerjanja
matematičnega modela (Fazarinc, 2002; Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006) umerjene naslednje
vrednosti:
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1. faza: Plaz, ki se je ustavil v strugi Mangartskega potoka:
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,50
Dinamična viskoznost mešanice: η = 156 Pas
Strižna odpornost mešanice: τ = 2000 Pa
2.faza: Drobirski tok, ki je potoval po strugi in poškodoval naselje Log pod Mangartom:
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,42
Dinamična viskoznost mešanice: η = 10 Pas
Strižna odpornost mešanice: τ = 20 Pa
Zgoraj omenjene vrednosti reoloških karakteristik so bile umerjene z umerjanjem modela na zabeležene
gladine drobirskega toka, ki so bile zabeležene po dogodku, saj rezultati merjenja lastnosti v laboratoriju
niso dali nekih oprijemljivih rezultatov, uporabnih za modeliranje. Laboratorijske preiskave so podale
pomembne ugotovitve glede pojavljanja drobirskih tokov, samih parametrov za modeliranje pa ni bilo
mogoče določiti.
Namen naše raziskave pa je razviti »know-how«, kako z geomehanskimi raziskavami (geomehanski
laboratorij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo) določiti reološke karakteristike potencialnega
drobirskega toka, ki bi bile dovolj zanesljive za uporabo v matematičnem modelu in za oceno nevarnosti.
Kot je bilo omenjeno na začetku tega poglavja smo za raziskovanje odvzeli vzorec na mestu proženja
plazu Stože, saj je bil dogodek dobro raziskan in imamo tudi v našem primeru dobro raziskan dogodek,
ki lahko služi za kontrolo rezultatov. Končni cilj je uporabiti novo izmerjene parametre v matematičnem
modelu Flo-2D in rezultate primerjati z umerjenim modelom.
Pri naših raziskavah se zavedamo, da se meritve ponovno izvajajo samo na drobnih frakcijah (vendar
na novem aparatu), s čimer zavestno zanemarimo vpliv večjih frakcij in skal na reološke karakteristike
mešanice drobirskega toka.
V nadaljevanju je podan opis laboratorijskih raziskav materiala (Maček et al., 2017), ki smo ga na mestu
proženja plazu Stože odvzeli septembra 2014, uporaba izmerjenih reoloških parametrov v
matematičnem modelu drobirskega toka pa je opisana v poglavju 4.4.2.

Laboratorijske raziskave materiala, odvzetega iz plazu Stože (Maček et al., 2017)
V raziskavi, izvedeni v laboratoriju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, sta bila uporabljena
viskometer ConTec Viscometer 5 in manjši Brookfiled DV3T HB, katerih osnovne lastnosti so opisane
na začetku tega poglavja. Maksimalno zrno preskušanega materiala je znašalo od 22,4 mm do 4 mm pri
večjem viskometru in 0 – 0,063 mm pri manjšem. S to primerjavo je bil ocenjen tudi vpliv prisotnosti
večjih frakcij na reološke karakteristike, saj je bilo po raziskavah drobnih frakcij (Majes et al., 2002)
zaključeno, da ravno prisotnost grobih frakcij lahko pomembno vpliva na končne reološke karakteristike
mešanice.
Sejalna analiza vzorca (slika 58) je pokazala vsebnost drobnih frakcij (do 0,063 mm) 15,6 % kar je manj
kot so pokazale prejšnje raziskave (Majes et al., 2002; Petkovšek, 2002 in Lenart, 2006), izmerjena je
bila nizka plastičnost: wl = 21-37%, wp = 13-17%, IP =10-20 %.
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Slika 58: Presejna krivulja odvzetega vzorca (Maček et al., 2017)
Figure 58: Grain size distribution of tested sample (Maček et al., 2017)

passing (%)

Meritve v obeh reometrih so se izvajale na vzorcih različnih frakcij in različne vsebnosti vode. Na sliki
59 je prikazana zrnavostna krivulja različnih vzorcev.
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Slika 59: Presejna krivulja različnih preizkušanih vzorcev (Maček et al., 2017)
Figure 59: Grain size distribution of each specimen (Maček et al., 2017)

Pri samem izvajanju meritev se je najprej izločilo meritve vzorcev, pri katerih je prihajalo do
segregacije, kar pomeni, da meritve ne bi bile merodajne.
Analizirane so bile tudi meritve pri nizkih strižnih hitrostih, da bi ugotovili morebitno lezenje zemljine
pred pričetkom lezenja. Za to območje je značilna visoka viskoznost in nizka meja tečenja. Vse meritve
iz tega območja so bile zavržene pri vrednotenju Binghamovega modela.
Pregled lastnosti mešanic in rezultati izmerjenih reoloških karakteristik so podani v preglednici 5.
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Preglednica 5: Rezultati izmerjenih reoloških karakteristik za različne mešanice (Maček et al., 2017)
Table 5: Measured rheology parameters for various mixtures (Maček et al., 2017)
Dmax
(mm)
22
22
22
22
16
16
16
16
8.0
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
0.50
0.50
0.25
0.063
0.063
0.063
0.063

Tip viskometra
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
CTV5
V73
V73
V73
V73
V73
V72
V73
V72
V73
V73
V73
V73
V73
V73
S21
V72
S21

w
(%)
7.2
9.6
10.3
11.2
7.9
8.7
11.3
15.2
13.4
15.5
16.5
12.7
16.9
17.9
19.2
20.8
20.8
21.0
21.0
18.9
18.9
20.6
20.6
23.0
32.1
32.1
36.6
36.6

cv
(m3/m3)
0.83
0.79
0.78
0.76
0.82
0.81
0.76
0.71
0.73
0.70
0.69
0.74
0.68
0.67
0.65
0.64
0.64
0.63
0.63
0.66
0.66
0.64
0.64
0.61
0.53
0.53
0.50
0.50

τy
(Pa)
1152.3
995.8
520.3
333.7
505.5
298.5
156.1
171.8
395.5
561.9
302.3
112.8
136.0
133.4
137.2
97.1
134.2
82.4
123.1
212.6
157.5
168.4
174.0
108.2
133.4
83.1
133.3
70.1

ηp
(Pa s)
8.1
5.3
5.4
3.8
15.9
5.0
4.2
1.1
3.2
2.0
1.8
4.0
3.0
1.6
0.6
0.9
0.6
0.7
0.5
5.5
5.2
2.8
3.3
3.1
2.1
3.3
0.3
1.3

Pri čemer je naveden tudi tip viskometra. Pri viskometru DV3T sta bili uporabljeni dve velikosti krilne
sonde (večja V73 in manjša V72) in lopatica velikosti 21.
Dodatne preiskave in primerjava rezultatov je pokazala, da se tako viskoznost kot strižna odpornost s
prisotnostjo večjih frakcij v mešanici povečujeta. Povečanje deleža vode v mešanici pa zmanjšuje
vrednosti obeh reoloških parametrov.
Pomemben zaključek raziskave je tudi ta, da kljub temu, da rezultati kažejo na to, da so reološke
karakteristike mešanice v dobrem ujemanju z vsebnostjo vode, se je z dodatnimi raziskavami izkazalo,
da pri dodajanju grobih frakcij v mešanico drobnih frakcij in ohranjanju enakega deleža vode, strižna
odpornost ostaja približno enaka (100-170 kPa), medtem ko se viskoznost povečuje z deležem materiala
večjih frakcij.
Glavni zaključki raziskave so, da so reološke karakteristike mešanice odvisne od količine vode in od
deleža grobih delcev. Večji delež vode zmanjša oba reološka parametra, medtem ko večji delež grobih
delcev vrednosti obeh parametrov povečuje. Več o sami raziskavi in vmesnih rezultatih z grafičnimi
prikazi je podano v Maček et al. (2017).
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Že prva primerjava rezultatov merjenih reoloških karakteristik v naši raziskavi z vrednostmi, umerjenimi
z modeliranjem drobirskega toka ((Fazarinc, 2002; Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006) pokaže na
veliko razliko med volumskimi koncentracijami mešanice.
Umerjeni vrednosti za dejanski dogodek sta bili 0,42 in 0,50, medtem ko so volumske koncentracije
mešanic v naši raziskavi (za mešanice z večjimi frakcijami) znašale od 0,69 do 0,83, kar so precej večje
vrednosti. Pri mešanicah z manjšimi volumskimi koncentracijami je prihajalo do segregacije, kar bi v
naravi lahko pomenilo ločevanje materiala od vode in s tem nezmožnost za pojav drobirskega toka.
Modeli gibanja drobirskih tokov z zgoraj izmerjenimi vrednostmi reoloških karakteristik so prikazani v
poglavju 4.4.2, kjer je podana tudi primerjava z umerjenimi vrednostmi drobirskega toka iz leta 2000.

2.8 Prostorski oz. topografski podatki za analize
Topografski podatki predstavljajo temelj raziskav, saj pomenijo osnovno geometrijo modela, osnovni
podatek za geomorfološko analizo območja. Zato je kvaliteta in pravilna interpretacija teh podatkov zelo
pomembna. Splošno prepričanje je, da boljša resolucija pomeni bolj kvalitetne in bolj natančne podatek.
Pri vsem tem je pomembno, da se zavedamo dveh pojmov. Natančnost podatkov, ki je dejansko odvisna
od resolucije podatkov (1 m x 1 m, 5 m x 5 m...) in morfološka pravilnost, ki pa ni nujno vezana na
resolucijo podatkov ampak na natančnost povzemanja dejanskih karakteristik in oblike površja. Pri
našem delu je najboljši pokazatelj morfološke pravilnosti podatkov, kako dobro je v podatkih izražena
struga hudournika.
V Sloveniji so osnovne topografske podatke dolgo predstavljali digitalni modeli reliefa z resolucijami
25, 12,5 in 5 m, ki so bili izdelani z različnimi metodami in so s tem povezane tudi njihove lastnosti
(Podobnikar, 2003). Kasneje se je pojavilo visoko natančno LiDAR snemanje terena, rezultat katerega
so digitalni modeli reliefa z visoko resolucijo, saj je snemanje terena potekalo tudi z 10 in več točkami
na m2 terena. Snemanje terena po naročilu je bilo precej drago in tak pristop zaradi visokega stroška ni
bil dostopen vsem raziskavam in strokovnim nalogam. Prav tako je bila sama uporabnost teh podatkov
zelo odvisna od procesiranja osnovnega oblaka točk, iz katerega je bilo potrebno pripraviti končen
izdelek, ki je bil uporabljen v raziskavah (Riley et al., 1999, Podobnikar in Vrečko, 2012) Z letom 2015
pa je v Sloveniji po več letih obljubljanja postal javno dostopen visoko natančen digitalni model reliefa
v različnih oblikah, najbolj zanimiv za področje našega dela pa je digitalni model reliefa z resolucijo 1
m (DMR1).
V raziskavi smo uporabili naslednje topografske podatke:
-

javno dostopni DM5

-

javno dostopni DMR12,5

-

LiDAR podatki iz snemanja podjetja Flycom

-

Javni LiDAR DMR1

DMR5 in DMR12,5 sta bila pridobljena od Geodetske uprave RS, LiDAR posnetek podjetja Flycom je
bil izveden leta 2012 za potrebe raziskovalnega projekta ParaMount (Alpine Space), DMR1 pa je bil
pridobljen iz javnega spletnega portala e-vode, kjer so podatki prosto dostopni.
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V večini naših raziskav se je uporabljal DMR1, ki trenutno v Sloveniji predstavlja najboljše javno
dostopne topografske podatke, ki so na voljo širšo uporabo od leta 2015 na spletnem portalu pristojnega
ministrstva.
V procesu matematičnega modeliranja gibanja drobirskih tokov pa smo poleg prej omenjenega javnega
LiDAR-ja DMR1 uporabili še javne podatke DMR5, DMR 12,5 in komercialno pridobljeni LiDAR
(Flycom). V tem delu raziskave je bila analizirana morfološka pravilnost podatkov, vpliv visoke
resolucije na računske čase, možnosti dodatne obdelave posameznih podatkov in vpliv teh predelav na
rezultate in čase računanja (Sodnik et al., 2012).
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3 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE
3.1 Hudourniki v zgornjesavski dolini in Koroška Bela
Metode dela bodo preizkušene in analizirane na hudourniškem območju zgornje Save in sicer na pritokih
Save Dolinke med akumulacijo HE Moste na dolvodnem koncu in mejo s sosednjo Italijo. Območje je
prikazano na sliki 60. Na tem območju je 18 večjih hudourniških pritokov, ki so glavni pritoki Save
Dolinke in predstavljajo zelo pomemben vir sedimentov na tem področju.
- Trebiža
- Krotnjek
- Suhelj
- Velika Pišnica
- Jurežev Graben
- Martuljek
- Hladnik
- Beli potok
- Belca
- Bistrica
- Mlinca
- Presušnik
- Dobršnik
- Jesenica
- Ukova
- Javornik
- Bela
- Sevnik
Levi pritoki prihajajo s Karavank, ki so zelo razgibane, pobočja po večini strma, precej goljave, medtem
ko je gole skale razmeroma malo. Pravih dolin v gorovje skoraj ni urezanih, marveč le grape, ki se
vzpenjajo strmo od glavne doline proti površju. Vse to povzroča, da voda naglo odteka po pobočjih in
grapah navzdol. Vodni odtok ima zaradi tega pretežno hudourniški značaj. S seboj prinašajo razmeroma
veliko drobirja ter z njim gradijo vršaje v glavno dolino. Grape ob njih pa so tesne, strme in po večini
skalnate.
Savsko porečje na desni strani je v mnogih pogledih drugačno. Pritokov je manj, a so daljši. Tu so visoke
Julijske Alpe, ki so skoraj 1000 m višje od Karavank. Tu je velik del površja iz visokogorskega sveta,
sama gola skala, razjedena in priostrena in brez kakršnekoli vegetacije. Globoko vrezane doline segajo
prav pod glavni greben. Nadmorska višina njihovega dna se nahaja med 700 in 1000 m. Te doline so v
svojem dnu na debelo pokrite z drobirjem in gruščem, ki se posipa iz velikih melišč, s fluvioglacialnim
drobirjem in morenami, s pasovito glino, usedlino ledeniških jezerc, kakor tudi z najnovejšim prodom.
Ta prodnata nasipina je tako debela, da izgine v nekaterih gorskih dolinah vsa deževnica in vsa snežnica
v notranjost kamnitega drobirja, na dan pa prihaja šele v spodnjem koncu. Le v dveh dolinah se drži
odtok trajno na površini.
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5km

Slika 60: Območje raziskave – zgornjesavska dolina (Spletni Atlas okolja)
Figure 60: Research area – upper Sava River valley (Spletni Atlas okolja)

Nad dolino Save Dolinke se dviga na desni dolga planota Mežaklja, ki se spušča s strmimi, popolnoma
nerazgibanimi pobočji naravnost k vznožju tako, da se tu po večini niti pravi hudourniki niso mogli
razviti, kaj šele potoki. Podobno strmo se dviga iz Savske doline še velik del Martuljkove gorske skupine
(VGI, 1995).
Območje je zanimivo za raziskavo zaradi izrazito hudourniškega režima vodotokov in erozijsko aktivnih
hudourniških območij, kjer so se v preteklosti že pojavljali drobirski tokovi, oz. za to obstaja utemeljena
domneva. Kot je bilo že omenjeno izraz drobirski tokovi v Sloveniji ni bil prav pogosto uporabljen do
dogodka v Logu pod Mangartom leta 2001 in so bili vsi izrazitejši dogodki na hudournikih označeni kot
hudourniški izbruh ali celo plaz. To je eden od glavnih razlogov, zakaj v Sloveniji, za razliko od
sosednjih držav v Alpskem prostoru, nimamo v arhivih nobenih podatkov o pojavljanju drobirskih
tokov. Nekatere dodatne raziskave so pokazale, da je na določenih hudournikih možno zaslediti sledove
drobirskih tokov (CRP, 2008). Eden izmed takih je tudi hudournik Bela, ki ima vršaj, na katerem je
naselje Koroška Bela. Območje hudournika Bela je prikazano na sliki 61.
Vršaj Koroške bele in hudourniško območje hudournika Bela sta zanimiva za raziskavo zaradi več
razlogov. Poleg velike aktivnosti hudournika z veliko aktivnimi zemeljskimi plazovi v zaledju je bilo
na tem hudourniškem območju izvedenih že več raziskav s področja plazenja tal, delovanja drobirskih
tokov in geoloških raziskav, ki omogočajo dobre pogoje za nadaljnje delo in razvoj novih pristopov in
metod. Pretekle raziskave kažejo na to, da se je leta 1789 sprožil katastrofalen drobirski tok, ki je terjal
več žrtev in kaže na to, da je hudourniško območje Bele aktivno in da je pojav drobirskih tokov prisoten.
(CRP, 2008; Jež et al., 2008).
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1km

Slika 61: Hudourniško območje in vršaj Bele (levo DOF, desno LiDAR) (spletni Atlas okolja)
Figure 61: Bela torrent watershed and fan. Digital orthophoto (left) and LiDAR (right) (spletni Atlas okolja)

Hudournik Bela je levi pritok Save Dolinke tik nad akumulacijo HE Moste. Hudourniško območje je
del verige Karavank in se razteza med dvema vrhovoma, Stol (2236 m) in Vajnež (2099 m). Geološka
sestava območja je zelo pestra, poleg tega preko območja poteka tektonski prelom.
Območje sestavljajo javorniške plasti iz zgornjega karbona in permijske klastične kamnine ter permijske
karbonatne kamnine in triasne do spodnje jurske karbonatne kamnine. Javorniške plasti iz zgornjega
karbona in permijske klastične kamnine predstavljajo spreminjajoči skrilavci, peščenjaki in
konglomerati, ki so močno predelani (deformirani) in so zato zelo podvrženi fizičnemu in kemičnemu
propadanju. Zgornje triasne do spodnje jurske karbonatne kamnine pa prestavlja v glavnem apnenec, ki
je podvržen površinskemu fizičnemu in kemičnemu propadanju. Zato so površine pod območji strmega
apnenca prekrite z debelimi plasti grušča in sedimentov.
Tektonsko gledano je obravnavano območje pomembno zaradi dveh glavnih prelomov (Savski in
Peradriatski), poleg tega pa še več manjših, ki so povezani z glavnima dvema.
Na kontaktu grušča in klastičnih kamnin se pojavljajo številni izviri vode in zamočvirjena območja.
Glavna izvira sta Urbas in Čikla.
Zaradi pestre geološke in tektonske sestave se v hudourniškem območju hudournika Bela pogosto
odvijajo različni masni premiki v obliki plazov, ki bi lahko bili tudi izvor drobirskega toka (Sodnik et
al., 2017).
Na območju Koroške Bele ter na hudourniškem območju so bile izvedene že številne raziskave. Splošno
ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov, ki je vključevalo tudi sondažne izkope na
vršaju (CRP, 2008), modeliranje potencialnih drobirskih tokov in občutljivostna analiza modela
(Sodnik, 2009; Sodnik et.al, 2012), podrobno geološko kartiranje območja (Jež et al., 2008) in meritve
pomikov plazov v hudourniškem območju hudournika Bela (Peternel et al., 2016).
Zaradi nekaterih že izvedenih raziskav je območje zanimivo za nadaljnje raziskave in primerjavo
rezultatov novih pristopov, predvsem pa je območje zanimivo, ker zaradi veliko nestabilnih območij v
zaledju obstaja povsem realna možnost, da ponovno pride do sprožitve plazu in preoblikovanja v
drobirski tok. To pomeni, da je potrebno na tem območju v prihodnje pridobiti zanesljive podatke o
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dejanski nevarnosti, pripraviti ocene ranljivosti območje na podalgi tega tudi oceno ogroženosti. Na
koncu bi bilo potrebno podati usmeritve za načrtovanje ukrepov za zaščito naselja Koroška Bela.
3.2 Območje Loga pod Mangartom
Log pod Mangartom v Sloveniji na področju raziskovanja drobirskih tokov predstavlja zelo pomembno
območje, saj se je nad to vasjo leta 2000 sprožil katastrofalen drobirski tok, ki je terjal 7 življenj in je s
tem dogodkom pojav drobirskih tokov izpostavil kot pomembno raziskovalno temo in hkrati enega od
bolj nevarnih procesov, ki se odvijajo tudi na slovenskih hudournikih. Dogodek v Logu pod Mangartom
se je odvil v dveh fazah. Najprej se je sprožil zemeljski plaz, ki se je odložil v strugi Mangartskega
potoka. Kasneje se je zaradi močnega deževja in namakanja mase zaradi Mangartskega potoka material
ponovno mobiliziral in se spremenil v drobirski tok ter po strugi Predelice potoval do naselja Log pod
Mangartom, kjer je povzročil ogromno škodo in smrtne žrtve. Širše območje plazu Stože in vasi Log
pod Mangartom je prikazano na sliki 62. Več o dogodku je opisano v Rajar et al., (2001), Četina et al.
(2006) in Baron et al. (2013).

1km

Slika 62: Območje Loga pod Mangartom in območje plazu Stože (levo DOF, desno LiDAR) (spletni Atlas
okolja)
Figure 62: Log pod Mangartom and Stože landslide area. Digital orthophoto (left) and LiDAR (right) (spletni
Atlas okolja)
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Slika 63: Območje proženja plazu in odlaganja v Mangartski potok (spletni Atlas okolja)
Figure 63: Stože landslide triggering area and deposition in the Mangartski potok channel (spletni Atlas okolja)

Obravnavano območje je sicer alpska dolina zahodno od Mangarta (2679 m) v SZ Sloveniji. Topografija
je zelo pestra, kar se odraža v 700 m višinske razlike na razdalji 1,7 km. Površje je bilo oblikovano z
ledeniki v dobi pleistocena. Območje Mangarta in okolice sestavljajo zgornje triasne kamnine, ki jih
sestavljajo trije glavni tipi in sicer: Kordevolski skladovit in tankoplastnat dolomit na SV delu območja,
triasni laporovec, glinavec in apnenec v osrednjem in zahodnem delu ter v spodnjem delu v glavnem
dolomit. Geološka sestava na območju proženja plazu (slika 63) je zelo neugodna, saj se je plaz sprožil
v sedimentih ledeniške morene, pobočnih gruščih ter koluviju, ki so bili odloženi na neprepustnih slojih
triasnih apnencev in marmorjev. Spodnje neprepustne plasti predstavljajo zelo dobre pogoje za
prekomerno saturacijo zgornjih plasti, bogatih z glinami, kar lahko vodi v nestabilne pogoje (Baron et
al., 2013).
Območje Loga pod Mangartom (slika 64) in primer drobirskega toka na tem območju je zelo zanimivo
in primerno za našo raziskavo zato, ker je bilo v preteklosti izvedenih veliko raziskav, ki so bile izveden
na področju geologije, geomorfometrije, hidrologije, hidravlike in hidravličnega modeliranja ter
geotehnike. Raziskave so bile izvedene z namenom pojasnitve dogodka in pa ocene potencialne
nevarnosti ponovitve dogodka, saj je v zaledju še veliko materiala, ki bi se lahko ponovno spremenil v
drobirski tok in ogrozil naselje Log pod Mangartom.

94

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Struga Predelice

Izvedeni ukrepi v
okviru sanacije

Naselje Log pod
Mangartom
(zgornji del)

150m

Slika 64: Območje odlaganja drobirskega toka v Logu pod Mangartom (spletni Atlas okolja)
Figure 64: Log pod Mangartom area - debris flow deposition location (spletni Atlas okolja)

Na področju hidravličnega modeliranja so bile izvedene študije s poanalizo dogodka za umerjanje
modela in za analizo posledic morebitne ponovitve dogodka (Fazarinc, 2002; Hojnik et al., 2001; Mikoš
at al., 2006). Izvedene so bile analize materiala za namen določanja reoloških karakteristik in
analiziranja lastnosti materialov, ki bi lahko pripeljali do sprožitve (Petkovšek, 2002). Dogodek v Logu
pod Mangartom pa je pritegnil tudi pozornost tujih raziskovalcev, ki so s pomočjo snemanja iz zraka in
geološkega kartiranja izvedli kartiranje plazu in njegovih glavnih lastnosti (Baron et al., 2013).
Omenjene raziskave pomenijo neke vrste preboj v Sloveniji na področju raziskav na področju drobirskih
tokov tako iz vidika geotehnike kot tudi hidrotehnike in upravljanja s hudourniki. Na podlagi teh
raziskav so bili načrtovani in izvedeni tako sanacijski ukrepi, kot omilitveni ukrepi za preprečevanje oz.
omilitev posledic morebitne ponovitve dogodka, ki glede na raziskave ni izključen (Četina et al., 2006).
In ravno ta dobra pokritost z raziskavami dogodka je razlog, da je to območje primerno tudi za naše
raziskave, za vpeljavo novih metod in modelov in omogočena je primerjava pristopov z že izvedenimi
in primerjava rezultatov. Glavna prednost izbranega območja pa je dejstvo, da se je tukaj že sprožil
drobirski tok, za katerega imamo relativno veliko podatkov.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4.1 Klasifikacija hudournikov z uporabo geomorfoloških metod
Kot prvi del raziskave in ocene nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na območju raziskave je
bila izvedena klasifikacija območij z uporabo in kombinacijo prej opisanih geomorfoloških metod. Cilj
je bila klasifikacija na hudourniška območja, kjer je prisotna nevarnost pojava drobirskih tokov in
območja, kjer te nevarnosti ni. Obravnavani so hudourniški pritoki Save Dolinke v zgornjesavski dolini
ter hudournika Mangartski potok in Predelica, kjer se je leta 2000 sprožil drobirski tok, ki je obravnavan
tudi v drugih delih te raziskave. Obe območji raziskave sta podrobneje opisani v enem prejšnjih poglavij.
4.1.1 Uporabljeni podatki
Za določanje geomorfoloških parametrov hudourniških območij in vršajev so bili uporabljeni LiDAR
podatki, ki so od leta 2015 javno dostopni za celotno območje Slovenije. Na sliki 65 je prikazan izsek
podatkov za območje zgornje Save.

5km

Slika 65: LiDAR podatki za območja zgornjesavske doline (spletni Atlas okolja)
Figure 65: LiDAR data for upper Sava River valley (spletni Atlas okolja)

LiDAR podatki so bili pridobljeni s projektom Lasersko skeniranje Slovenije (LSS) med leti 2011 in
2014, pri čemer je bila večina podatkov zajetih v 2014. Osnovni namen projekta je bil zagotoviti ustrezne
podlage za zajem podatkov o hidrografiji in dejanski rabi (vodnih) zemljišč. Izdelek DMR1 je
nadomestil do tedaj najpodrobnejši DMR5 za celotno območje Slovenije. Rezultati projekta LSS so
javno dostopni na spletu.
Slovenija je bila pri snemanju razdeljena na 19 blokov. Snemanje se je izvedlo po celotnem območju
Slovenije in pas 250 m čez državno mejo. Na Geodetskem inštitutu Slovenije so podatke razrezali na
območja velikosti 1 km2 in pripravili naslednje izdelke, ki so zapisani v državnih ravninskih
koordinatnih referenčnih sistemih D96/TM in D48/GK:
-

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT), kjer so podatki klasificirani v šest
razredov. Tla, nizka, srednja in visoka vegetacija, stavbe in neklasificirane točke.

-

Digitalni model reliefa 1 m x 1 m (DMR1)
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-

Oblak točk reliefa (OTR) - samo točke tal

-

Podoba analitičnega senčenja DMR1 za območja velikosti 5 km x 5 km

Skeniranje se je izvajalo z gostoto prvih odbojev najmanj 5 točk/m2 za večino države, na območju večjih
gozdov 2 točki/m2. Hriboviti del je bil planiran 2 točki/m2, dejansko pa se je izvedlo snemanje 5 točk/m2.
Kontrola gostote točk se je izvedla na celicah velikosti 10 m x 10 m. Snemanje se je v največji možni
meri izvajalo v času, ko vegetacija ni bila ozelenjena. Določen problem je predstavljal sneg v gorskih
grapah, ki je obležal preko poletja in je zato posnetek na teh delih netočen.
Za izdelke projekta LSS je predpisana višinska točnost elipsoidnih višin 15 cm, položajna pa 30 cm.
Točnost višin je bila preverjena najprej s strani izvajalca skeniranja, nato pa še na Geodetskem inštitutu
Slovenije. Po oblikovanju izdelkov je bila izvedena še tretja kontrola višinske točnosti (nadmorskih
višin) in položajne točnosti samih izdelkov na tretjem neodvisnem nizu kontrolnih točk. Preverjena je
bila tudi pravilnost klasifikacije stavb (Triglav Čekada in Bric, 2015).
4.1.2 Geomorfološka analiza
Za analizo so bili uporabljeni podatki DMR1. Vsi podatki so bili uvoženi kot ASCII datoteke s končnico
*.xyz. Obdelava in priprava podatkov je bila izvedena s programom Global Mapper 15, s katerim so bili
spojeni listi DMR-jev za vsako hudourniško območje. Na sliki 66 je prikazano območje hudournika
Bela. Z vgrajenim orodjem Generate watershed je bila generirana rečna mreža in določen glavni
odvodnik posameznega območja. Z ročno analizo je bila izbrana točka – vrh vršaja in generirano
prispevno območje za to točko (orodje Generate watershed). S tem postopkom je bilo določeno
prispevno območje za vsak vršaj oz. hudournik, na podlagi katerega so bili podatki obrezani na natančno
velikost prispevnega območja in pripravljeni na geomorfološko analizo.

Slika 66: Prispevno območje hudournika Bela, določeno z LiDAR podatki
Figure 66: Bela torrent watershed, determined with LiDAR data
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Za geomorfološko analizo območij je bil uporabljen program SAGA GIS, s katerim so bili neposredno
ali posredno določeni parametri, potrebni za klasifikacijo območij. Za klasifikacijo hudourniških
območij je bilo potrebno določite naslednje parametre.
Prispevno območje:
M; Meltonovo število
A (km2); površina prispevnega območja
WL (km); dolžina hudourniškega območja
R (km/km); razmerje reliefa, relief (višinska razlika prispevnega območja), deljen z dolžino
hudourniškega območja
B3040 (%); delež površine z naklonom med 30° in 40°
TWI (Topographic wetness index)
SPI (Stream power index)
E; razmerje višina/relief (hipsometrični integral)
LSRUSLE; Indeks transportne sposobnosti (sediment transport capacity index)
A15; efektivna površina prispevnega območja (delež prispevnega območja, kjer je naklon terena večji
od 15%)
Hudourniški vršaj:
SV (°); povprečen naklon površja vršaja od njegovega vrha do dna

Slika 67: Nakloni prispevnega območja hudournika Bela
Figure 67: Slope in the Bela torrent watershed
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Na podlagi DMR1 hudourniškega območja so bili neposredno določeni površina prispevnega območja
A, najvišja in najnižja točka prispevnega območja, izmerjena je bila dolžina hudourniškega območja
WL. Z uporabo vgrajenega orodja za morfometrične analize je bil generiran sloj Slope z nakloni
posameznih celic (slika 67). Iz tega sloja je bil določen povprečni naklon prispevnega območja.
Predvsem pa je bil ta sloj uporabljen za nadaljnje analize z orodjem Grid calculator, s katerim so bili
določeni podatki A15 in B3040, ki predstavljajo površine z naklonom v določenih mejah.
Parametri TWI, SPI in LS Rusle so bili izračunani ročno, z uporabo parametrov, določenih s prej
omenjeno analizo. V preglednicah 6 in 7 so podani hudourniki in določeni/izračunani parametri.
Hudourniki so navedeni v abecednem vrstnem redu.
Preglednica 6: Geomorfološki parametri izbranih hudourniških območij – 1.del
Table 6: Geomorphological parameters – part 1

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

A (površina)
(km2)
4,74
16,86
4,32
1,68
9,70
15,58
20,11
1,81
3,00
8,65
4,69
10,24
7,27
8,59
4,29
1,62
3,82
3,95
25,20

WL (dolžina
hudourniškega
območja)
(km)
3,353
4,643
2,992
3,005
5,240
5,328
6,156
2,186
2,472
5,408
3,647
4,174
3,711
4,037
3,170
2,494
2,605
3,013
6,817

B3040
(km2)
1,45
6,22
1,13
0,46
3,58
4.68
5,46
0,55
0,99
2,42
1,28
2,56
2,53
2,53
1,41
0,62
1,05
1,02
6,46

A15
(%)
92
97
96
83
96
83
82
89
83
95
91
91
96
93
87
94
84
85
91

naklon vršaja (Sv)
(°)
5,18
2,97
5,72
5,71
3,72
3,38
1,94
6,76
2,88
1,15
6,50
2,41
4,63
5,26
6,99
6,75
2,38
5,34
1,27

Preglednica 7: Geomorfološki parametri izbranih hudourniških območij – 2.del
Table 7: Geomorphological parameters – part 2

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca

Melton
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50

TWI
(-)
1,292
2,581
1,280
0,464
1,922
2,432
3,002
0,645
1,614
3,045
0,919
2,453
1,661

SPI
(-)
-3,511
-3,339
-3,323
-4,141
-3,546
-3,228
-3,772
-3,622
-4,368
-4,772
-3,427
-3,882
-3,365

LS rusle
(-)
1,182
2,450
1,554
0,692
1,885
1,636
1,731
0,699
0,888
2,205
1,370
2,039
1,657

Hips. integral E
(-)
0,52
0,44
0,43
0,52
0,59
0,44
0,49
0,66
0,44
0,34
0,47
0,42
0,50

Relief ratio Err
(-)
0,43
0,31
0,54
0,33
0,22
0,26
0,20
0,42
0,28
0,28
0,33
0,45
0,36
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Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

1,454
1,004
0,371
2,049
1,212
3,498

-3,317
-3,194
-3,899
-4,311
-3,528
-4,120

1,762
1,110
0,856
0,915
0,899
2,916

0,49
0,50
0,57
0,64
0,59
0,36

0,36
0,38
0,30
0,26
0,25
0,28

4.1.3 Klasifikacija območij na podlagi določenih geomorfološki parametrov
V nadaljevanju je podana klasifikacija izbranih hudourniških območij glede na pogoje in izbrane
parametre, opisane v poglavju 2.2. Na koncu je podana preglednica, kjer so prikazani rezultati vseh
klasifikacij, da je možna primerjava in analiza delovanja vseh izbranih metod.
4.1.3.1 Klasifikacija po Jackson et al., 1987
Izbrana parametra za klasifikacijo na vršaje, kjer se lahko pojavljajo drobirski tokovi in vršaje, kjer te
nevarnosti ni, sta Meltonovo število in naklon vršaja. Za mejne vrednosti sta izbrana:
M > 0,25-0,3
Sv > 4°
Preglednica 8: Klasifikacija po Jackson et al., 1987
Table 8: Classification Jackson et al., 1987

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

naklon vršaja (Sv)
(°)
5,18
2,97
5,72
5,71
3,72
3,38
1,94
6,76
2,88
1,15
6,50
2,41
4,63
5,26
6,99
6,75
2,38
5,34
1,27

Melton (M)
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

Klasifikacija
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Mešani procesi

Zgoraj prikazana klasifikacija (preglednica 8) temelji na naklonu vršaja in Meltonovem številu, kar je
pogosta kombinacija. Izbrane mejne vrednosti so v primerjavi z drugimi metodami izbrane precej nizko,
kar pomeni, da je metoda konservativna in je klasifikacija na varni strani. Pri klasifikaciji smo izbrali,
da v primeru, da je izpolnjen eden od obeh pogojev, območje uvrstimo v prehodnega, z mešanimi
hudourniškimi procesi, kar pomeni, da se lahko pojavijo tudi drobirski tokovi. Pregled klasifikacije
pokaže, da noben izmed hudournikov ni prepoznan kot nenevaren z vidika pojavljanja drobirskih tokov.
10/19 območij je prepoznanih kot nevarnih, ostala območja pa so uvrščena med prehodna območja. Ta
rezultat nakazuje na prej omenjeno konservativnost metode.
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4.1.3.2 Klasifikacija po Marchi et al., 1993
Izbran parameter za klasifikacijo je Meltonovo število, ki je razdeljeno na tri razrede:
Območja, kjer se drobirski tokovi ne pojavljajo
Prehodna območja
Območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi

M < 0,25-0,3
0,25-0.3 < M < 0,4-0,45
0,40-0,45 < M

Preglednica 9: Klasifikacija po Marchi et al., 1993
Table 9: Classification Marchi et al., 1993

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

Melton (M)
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

Klasifikacija
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Mešani procesi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi

Klasifikacija v preglednici 9 temelji samo na Meltonovem številu, ki pa je razdeljeno na tri razrede
(nevarna, prehodna in nenevarna območja). Glede na drugače določene mejne vrednosti v primerjavi s
prejšnjo metodo so rezultati nekoliko različni, malo podrobnejša primerjava pa pokaže, da se
klasifikacija ogroženih območij ne razlikuje veliko, prav tako ne pri ostalih. Pomembno dejstvo je, da
se nobena klasifikacija ne spremeni za dva razreda (iz nevarnega v nenevarnega ali obratno), ampak
samo za en razred. Primerjava vseh metod je sicer najbolje prikazana s tabelo na koncu tega poglavja.
4.1.3.3 Klasifikacija po Wilford et al., 2004
Mejne vrednosti parametrov Meltonovega števila in dolžine hudourniškega območja:
Območja, kjer se drobirski tokovi ne pojavljajo
Prehodna območja
Območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi

M < 0,3
0,3 < M < 0,6; 2,7 km < WL
0,6 < M; WL < 2,7 km
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Preglednica 10: Klasifikacija po Wilford et al., 2004
Table 10: Classification Wilford et al., 2004

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

dolžina
hudourniškega
območja (WL)
(km)
3,353
4,643
2,992
3,005
5,240
5,328
6,156
2,186
2,472
5,408
3.647
4,174
3,711
4,037
3,170
2,494
2,605
3,013
6,817

Melton
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0.40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

klasifikacija
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi
Mešani procesi

Poleg Meltonovega števila je upoštevan še parameter dolžine hudourniškega območja WL. Z mejnimi
vrednostmi so območja razdeljena v tri razrede (nevarni, prehodni in nenevarni) (preglednica 10).
Vrednosti Meltonovega števila so postavljene nekoliko višje v primerjavi s starejšimi metodami, kar se
odraža tudi v večjem številu prehodnih območij z mešanimi procesi. Zanimiva je klasifikacija glede na
parameter dolžine hudourniškega območja WL, kjer je razvidno, da so praktično vsa obravnavana
območja preveč podolgovata, da bi zadostila pogoju 2,7 km < WL, kar je poleg Meltonovega števila
pogoj za klasifikacijo območja na nevarna zaradi delovanja drobirskih tokov. Dolžina hudourniškega
območja je za razliko od Meltonovega števila, ki je odvisen samo od površine in višinske razlike,
odvisna tudi od same oblike. Rezultati kažejo, da velika večina območij spada med prehodna območja
z mešanimi procesi, kar z vidika natančne klasifikacije ni uporaben podatek, je pa klasifikacija z večino
prehodnih območij uporabna z vidika opozorila, da so na teh območij potrebne podrobnejše raziskave.
4.1.3.4 Klasifikacija po Welsh & Davies, 2011
Za klasifikacijo je ponovno uporabljeno samo Meltonovo število.
Območja, kjer se pojavljajo drobirski tokovi: 0,5 < M
Preglednica 11: Klasifikacija po Welsh and Davies 2011
Table 11: Classification Welsh and Davies 2011

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik

Melton (M)
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37

Klasifikacija
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
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Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

Ni drobirskih tokov
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Ni drobirskih tokov
Ni drobirskih tokov

Enostavna klasifikacija samo na podlagi Meltonovega števila, pri čemer je mejna vrednost postavljena
nekje med vrednosti, določene s prej opisanimi klasifikacijami. Z razdelitvijo (preglednica 11) samo na
nevarne in nenevarne je ta metoda manj natančna, saj ne omogoča klasifikacije prehodnih območij.
Primerjalno gledano z ostalimi metodami je večina s prejšnjimi metodami določenih prehodnih območij
s to metodo klasificiranih za nevarna območja, kar pomeni, da je s tega vidika ta metoda na varni strani.
4.1.3.5 Klasifikacija po Chen in Yu, 2011
Parametra, ključna za klasifikacijo, sta TWI in SPI
Območja s pojavljanjem drobirskih tokov: 4,8 < TWI < 5,36 in 3,86 < SPI < 4,46
Preglednica 12: Klasifikacija po Chen in Yu 2011
Table 12: Classification Chen in Yu 2001

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

TWI
(-)
1,292
2,581
1,280
0,464
1,922
2,432
3,002
0,645
1,614
3,045
0,919
2,453
1,661
1,454
1,004
0,371
2,049
1,212
3,498

SPI
(-)
-3,511
-3,339
-3,323
-4,141
-3,546
-3,228
-3,772
-3,622
-4,368
-4,772
-3,427
-3,882
-3,365
-3,317
-3,194
-3,899
-4,311
-3,528
-4,120

Omenjena klasifikacija za izbrane hudournike ne pride v poštev, saj so vrednosti parametrov TWI in
SPI popolnoma drugega velikostnega reda kot naj bi bili za klasifikacijo. Sploh vrednosti SPI so povsem
drugačne kot pri vzorcu območij, ki so bili zajeti za razvoj klasifikacije Če pogledamo definicijo
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TWI = ln (As / tanβ)

(27)

As = površina hudourniškega območja / obseg hudourniškega območja
β = padec struge na iztoku iz hudourniškega območja, kar je približno naklon vršaja v našem primeru.
je načeloma izračun oz. ocena parametrov hudourniškega območja, ki bi ustrezal kriteriju, sledeč
TWI = 5 = ln (As / tanβ)

(28)

e5 = 148,41 = As / tanβ

(29)

če predpostavimo, da je povprečni naklon vršaja na našem vzorcu 4,25°, velja:
As = 11,03, medtem ko se to razmerje na našem vzorcu območij giblje med 0,16 in 0,73.
Če pa predpostavimo izjemo položne vršaje z naklonom 1°, pa je potrebno razmerje As = 2,59, kar je še
vedno precej več, kot so vrednosti pri našem vzorcu.
Iz zgoraj navedene analize lahko zaključimo, da je po predlagani klasifikaciji nevarno območje tisto, ki
ima veliko površino, majhen obseg in položen vršaj. Tako območje je pri razmerju velikosti in obsega
načeloma logično, saj pomeni velike naklone površin, medtem ko je položen vršaj v nasprotju s prej
predlaganimi klasifikacijami. Vzrok za taka nasprotja je verjetno izvor metode (Tajvan), kjer so tako
topografija, geologija in hidrologija precej različne od razmer, kjer se nahajajo naši primeri (Evropski
alpski prostor). Zaradi navedenih odstopanj smo se odločili, da se ta metoda ne bo uporabila v
nadaljevanju naše raziskave.
4.1.3.6 Klasifikacija po Bertrand et al., 2013
Za klasifikacijo je bil izdelan statistični model, ki izračuna verjetnost pojavljanja drobirskih tokov. Za
mejno vrednost je bila izbrana vrednost 0,5. Izračunane vrednosti predlaganega modela so prikazane v
preglednici 13.
Preglednica 13: Klasifikacija po Bertrand at al., 2013
Table 13: Classification Bertrand et al., 2013

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica

naklon vršaja
(Sv)
(°)
5,18
2,97
5,72
5,71
3,72
3,38
1,94
6,76
2,88
1,15
6,50
2,41
4,63
5,26

Melton
(M)
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50

Bertrand et al.
(P)
(-)
0,88
0,45
0,92
0,92
0,58
0,51
0,19
0,93
0,49
0,18
0,89
0,55
0,78
0,82

Klasifikacija
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
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Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

6,99
6,75
2,38
5,34
1,27

0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

0,91
0,91
0,33
0,75
0,14

Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov
Drobirski tokovi
Ni drobirskih tokov

Pri tej klasifikaciji je bil razvit model za klasifikacijo območij na podlagi Meltonovega števila in naklona
vršaja pri čemer eksaktne mejne vrednosti posameznega parametra niso bile določene, ampak se
izračuna verjetnost. Klasifikacija je razdeljena samo na nevarna in nenevarna območja oz. na
hudournike, kjer se drobirski tokovi pojavljajo in hudournike, kjer se ne. 6/19 hudournikov je bilo
klasificiranih kot nenevarnih, ostali pa kot nevarni za pojav drobirskih tokov.
4.1.3.7 Klasifikacija po Haiser et al., 2015
Izdelano je bilo odločitveno drevo, ki omogoča klasifikacijo na tri procese z uporabo Meltonovega
števila in parametra Relief ratio (Err). Najprej se izvede klasifikacija na podlagi Meltonovega števila, s
katero s območja razdeli na območja s pojavljanjem drobirskih tokov in tista, kjer se drobirski tokovi ne
pojavljajo. Nato pa so območja brez drobirskih tokov dodatno razdeljena na območja, kjer se pojavljajo
samo poplave in območja, kjer je skupaj s poplavami pričakovati tudi fluvialni transport plavin. Mejna
vrednost Meltonovega števila je 0,69, mejna vrednost parametra Err pa 0,37. Odločitveno drevo, ki se
uporablja za klasifikacijo, je prikazano na sliki 13 v poglavju 2.2.7.
Preglednica 14: Klasifikacija po Haiser at al., 2015
Table 14: Classification Haiser at al., 2015

Hudournik
Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek
Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

Melton (M)
(-)
0,66
0,35
0,78
0,76
0,37
0,35
0,28
0,68
0,40
0,51
0,55
0,58
0,50
0,50
0,58
0,59
0,34
0,38
0,38

Relief ratio (Err)
(-)
0,43
0,31
0,54
0,33
0,22
0,26
0,20
0,42
0,28
0,28
0,33
0,45
0,36
0,36
0,38
0,30
0,26
0,25
0,28

klasifikacija
Poplave
Fluvialni transport
Drobirski tokovi
Drobirski tokovi
Poplave
Fluvialni transport
Fluvialni transport
Poplave
Fluvialni transport.
Fluvialni transport
Fluvialni transport
Poplave
Fluvialni transport
Fluvialni transport.
Poplave
Fluvialni transport
Fluvialni transport.
Fluvialni transport.
Fluvialni transport

Pri zadnji obravnavani klasifikaciji (preglednica 14) gre za delitev glede na tip transporta. Predlagani
tipi so klasične poplave, fluvialni transport plavin in drobirski tokovi. Glavno merilo z vidika
prepoznavanja nevarnosti drobirskih tokov je Meltonovo število (M > 0,69), za klasifikacijo na poplave
in fluvialni transport pa je uporabljen parameter Err. Ker je vrednost Meltonovega števila postavljena
relativno visoko na vrednost 0,69, sta posledično samo dve območji iz našega nabora območij
klasificirani kot nevarni za pojav drobirskih tokov, kar je podobno kot Wilford et al. (2004). Problem
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visoke meje Meltonovega števila je jasno opazna pri hudournikih Bela, Mangartski potok in Predelica,
kjer obstajajo nedvoumni podatki, da je pojav drobirskih tokov prisoten. Zadnji podatek nakazuje na
previsoko postavljeno merilo M = 0,69 pri tej klasifikaciji za aplikacijo na izbranih hudournikih in zelo
verjetno za območje Slovenije na splošno.
Pri primerjavi z ostalimi klasifikacijami smo uporabili naslednjo primerjavo oz. izenačenje klasifikacij.
Območja s prevladovanjem poplav smo označili kot nenevarna območja, območja s fluvialnim
transportom smo označili kot prehodna območja, kjer nevarnosti drobirskih tokov ne moremo povsem
izključiti, območja s prevladovanjem drobirskih tokov pa smo označili kot nevarne.
4.1.4 Končna klasifikacija s komentarji in zaključki
V nadaljevanju je podan pregled rezultatov vseh opisanih metod klasifikacije in podan predlog končne
klasifikacije izbranih hudourniških območij.
Opravljena je bila analiza vseh rezultatov in na podlagi spodnjih predpostavk smo predlagali sledečo
klasifikacijo izbranih hudourniških območij.
-

območje, ki ima vsaj polovico klasifikacij za nevarno območje, je klasificirano za nevarno
območje, ki ima vsaj polovico klasifikacij kot prehodno območje je označeno kot prehodno
območje
območje, ki ima vsaj polovico klasifikacij za nenevarno in nima nobene klasifikacije za
nevarno, je označeno kot nenevarno, sicer je označeno kot prehodno območje

-

Na podlagi teh predpostavk je v zadnjem stolpcu preglednice 15 podana predlagana končna klasifikacija
obravnavanih območij.

Bela
Belca
Beli potok
Dobršnik
Hladnik
Javornik
Jesenica
Jurežev graben
Krotnjek
Mala Pišnica
Mangartski potok
Martuljek

Končna
klasifikacija

Heiser et al.

Bertrand et al.

Davies

Welsh &

Wilford et al.

Marchi et al.

Hudournik

Jackson et al.

Preglednica 15: Pregled klasifikacijskih metod, uporabljenih na obravnavanih hudournikih
Table 15: Applied classification methods
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Mlinca
Predelica
Presušnik
Suhelj
Trebiža
Ukova
Velika Pišnica

Legenda zgornje preglednice:
ni nevarnosti
prehodno območje
nevarno območje

V preglednici 16 pa je podana še analiza predlagane klasifikacije in iskanje morebitne korelacije s
posameznimi parametri, z namenom določitve vrednosti ključnih parametrov za klasifikacijo območij
na območju raziskave.
Preglednica 16: Pregled ključnih parametrov in predlagane klasifikacije
Table 16: Classifications and key parameters
Dolžina hudourniškega
območja (WL)

Naklon vršaja (Sv)

Melton
(M)

Relief ratio
(Err)

Bela

(km)
3,35

(°)
5,18

(-)
0,66

(-)
0,43

Belca

4,64

2,97

0,35

0,31

Beli potok

2,99

5,72

0,78

0,54

Dobršnik

3,01

5,71

0,76

0,33

Hladnik

5,24

3,72

0,37

0,22

Javornik

5,33

3,38

0,35

0,26

Jesenica

6,16

1,94

0,28

0,20

Jurežev graben

2,19

6,76

0,68

0,42

Krotnjek

2,47

2,88

0,40

0,28

Mala Pišnica

5,41

1,15

0,51

0,28

Mangartski potok

3,65

6,50

0,55

0,33

Martuljek

4,17

2,41

0,58

0,45

Mlinca

3,71

4,63

0,50

0,36

Predelica

4,04

5,26

0,50

0,36

Presušnik

3,17

6,99

0,58

0,38

Suhelj

2,49

6,75

0,59

0,30

Trebiža

2,61

2,38

0,34

0,26

Ukova

3,01

5,34

0,38

0,25

Velika Pišnica

6,82

1,27

0,38

0,28

Hudournik

klasifikacija

V nadaljevanju so v preglednici 17 in preglednici 18 podane minimalne, maksimalne in povprečne
vrednosti izbranih parametrov za območja, ki smo jih klasificirali kot nevarna območja.
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Preglednica 17: Minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti izbranih parametrov za nevarna območja
Table 17: Minimal, maximum and average parameter values for endangered areas
Dolžina hudourniškega
območja (WL)

Naklon vršaja
(Sv)

Melton
(M)

Relief ratio
(Err)

(km)

(°)

(-)

(-)

Min. vrednost

2,19

2,41

0,50

0,30

Max. vrednost

4,17

6,99

0,78

0,54

Povp, vrednost

3,28

5,59

0,62

0,39

Ter minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti izbranih parametrov za območja, ki smo jih
klasificirali kot prehodna območja.
Preglednica 18: Minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti izbranih parametrov za prehodna območja
Table 18: Minimal, maximum and average parameter values for transitional areas
Dolžina hudourniškega
območja (WL)

Naklon vršaja (Sv)

Melton
(M)

Relief ratio
(Err)

(km)

(°)

(-)

(-)

Min. vrednost

2,47

1,15

0,34

0,22

Max. vrednost

6,82

5,34

0,51

0,31

Povp. vrednost

4,44

2,89

0,38

0,27

Kot nenevarno je klasificirano samo območje hudournika Jesenica, kjer so bile določene vrednosti
parametrov v preglednici 19.
Preglednica 19: Vrednosti parametrov za območje hudournika Jesenica
Table 19: Parameter values for the Jesenica torrent
Dolžina hudourniškega
območja (WL)

Naklon vršaja (Sv)

Melton
(M)

Relief ratio
Err

(km)

(°)

(-)

(-)

6,16

1,94

0,28

0,20

Iz pregledovanja zgoraj navedenih vrednosti lahko odčitamo sledeče podatke:
-

vsa nevarna območja imajo M > 0,5

-

vsa prehodna območja, z izjemo Male Pišnice, imajo M < 0,5

-

vsa nevarna območja, z izjemo Martuljka, imajo Sv > 4,6°

-

vsa prehodna območja, z izjemo Ukove, imajo Sv < 4,6°

-

vsa nevarna območja imajo Err > 0,30

-

vsa prehodna območja, z izjemo Belce, imajo Err < 0,3

Pri parametru dolžine hudourniškega območja pa ni opaziti korelacije oz. vzorca vrednosti za nevarna
in prehodna območja.
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Za nenevarna območja je glede na to, da imamo samo eno območje klasificirano kot nenevarno, težko
govoriti o kakšnih povezavah, vseeno pa lahko vsaj predpostavimo naslednje vrednosti
M < 0,30

Sv < 2°
Err < 0,2
4.1.5 Predlog klasifikacije hudourniških območij v Sloveniji
Za razvoj metode za klasifikacijo hudourniških območij v Sloveniji, bi bilo idealno, če bi imeli večje
število podatkov o procesih, ki prevladujejo na posameznem območju in bi lahko z uporabo različnih
statističnih analiz določili ključne parametre za klasifikacijo. Ker pa žal ustrezne baze podatkov v
Sloveniji ne obstajajo, predvsem zaradi pomanjkanja zgodovinskih podatkov o dogajanjih na
hudournikih, smo z uporabo različnih metod, razvitih v tujini, izvedli klasifikacijo območij in poiskali
mejne vrednosti za klasifikacijo območij v Sloveniji.
Najprej so podane določene mejne vrednosti parametrov Meltonovega števila, naklona vršaja in Err
(relief ratio), nato pa je podana primerjava klasifikacije, ki je bila izdelana na podlagi uporabe šestih v
tujini razvitih metod in klasifikacije na podlagi našega predloga.
Predlagane mejne (kritične) vrednosti parametrov so sledeče:
Nevarna območja
0,50 < M
4,6° < Sv
0,30 < Err
Prehodna območja
0,30 < M < 0,5
2,0° < Sv < 4,6°
0,20 < Err < 0,30
Nenevarna območja
M < 0,30

Sv < 2°
Err < 0,2
pri čemer morata biti izpolnjena vsaj dva pogoja od treh, da se območje klasificira v določen razred
nevarnosti.
V preglednici 20 pa je podana še primerjava klasifikacije na podlagi šestih metod in zgoraj predlagane
klasifikacije, ki smo jo predlagali v tej raziskavi.
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Preglednica 20: Primerjava klasifikacije na podlagi 6 metod in predlagane klasifikacije
Table 20: 6 method and proposed method classification comparison

naklon vršaja
(Sv)

Melton (M)

Bela

(°)
5.18

(-)
0.66

(-)
0.43

Belca

2.97

0.35

0.31

Beli potok

5.72

0.78

0.54

Dobršnik

5.71

0.76

0.33

Hladnik

3.72

0.37

0.22

Javornik

3.38

0.35

0.26

Jesenica

1.94

0.28

0.20

Jurežev graben

6.76

0.68

0.42

Krotnjek

2.88

0.40

0.28

Mala Pišnica

1.15

0.51

0.28

Mangartski potok

6.50

0.55

0.33

Martuljek

2.41

0.58

0.45

Mlinca

4.63

0.50

0.36

Predelica

5.26

0.50

0.36

Presušnik

6.99

0.58

0.38

Suhelj

6.75

0.59

0.30

Trebiža

2.38

0.34

0.26

Ukova

5.34

0.38

0.25

Velika Pišnica

1.27

0.38

0.28

Hudournik

Relief
Klasifikacija 6
ratio (Err)
metod

Predlagana
klasifikacija

Legenda zgornje preglednice:
ni nevarnosti
prehodno območje
nevarno območje

Uporaba predlagane klasifikacije poda povsem enake rezultate kot klasifikacija na podlagi 6 metod
opisanih v prejšnjem poglavju. Edina dilema se pojavi pri klasifikaciji Male Pišnice, saj nista izpolnjena
po dva pogoja za katerega od razredov, ampak je izpolnjen po en pogoj za vsak razred. Zato smo se
odločili, da se glede na to, da je izpolnjen po en razred za nevarno območje, en za prehodno območje in
en za nenevarno območje, pravilno, da se območje klasificira kot prehodno območje (odločitev v smislu
povprečne vrednosti).
V nadaljevanju pa je podan še grafični prikaz predlagane klasifikacije hudourniških območij, kjer so
vrisane predlagane meje posameznih razredov. Za primerjavo je podana tudi premica, ki predstavlja
mejo klasifikacije, predlagane s strani Bertrand et al. (2013) in je določena z enačbo (30).
=

,

,

Pri čemer je S naklon vršaja (°) in M Meltonovo število.

(28)
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Na grafikonu (slika 68) so prikazana vsa hudourniška območja, pri čemer je ob vsakem podatku izpisana
tudi vrednost Err, katero smo določili za tretji parameter v klasifikaciji območij. Na grafikonu so na
obeh oseh označene mejne vrednosti parametrov Sv in M, ki so predlagane za klasifikacijo.
16.00

8.00

0.50
0.57
0.47

Naklon vršaja (Sv)

Sv = 4,6°

0.59

4.00

0.49

0.52

0.43
0.52

0.50

0.59
0.44
0.44

0.44
0.64

Sv = 2°

0.66

0.42

2.00
0.49
0.36

0.34

1.00

M = 0,5

M = 0,3
0.50
0.25

0.50

1.00

Melton
Bela

Belca

Beli potok

Dobršnik

Hladnik

Javornik

Jesenica

Jurežev graben

Krotnjek

Mala Pišnica

Mangartski potok

Martuljek

Mlinca

Predelica

Presušnik

Suhelj

Trebiža

Ukova

Velika Pišnica

Slika 68: Predlagana klasifikacija hudourniških območij
Figure 68: Proposed classification of torrents

Zavedamo se, da je naš predlog osnovan na zelo majhnem vzorcu hudournikov, ampak je pozitivna stran
predloga to, da je bila osnova za naše raziskave klasifikacija, razvita na podlagi 6 metod, ki pa so
zajemale veliko območij na različnih delih sveta, kar pa jim v medsebojni kombinaciji zmanjšuje
geografsko odvisnost od območja razvoja in s tem uporabnost tudi na drugih območjih. Najbolj sporna
klasifikacija (Chen in Yu, 2011) je bila izločena iz nadaljnje raziskave, s čimer smo zagotovili čimbolj
kvalitetno in zanesljivo klasifikacijo izbranih hudourniških območij.
4.1.6 Možnost uporabe modela dovzetnosti za drobirske tokove za klasifikacijo hudourniških
območij
Raziskana je bila možnost uporabe modela dovzetnosti za drobirske tokove kot del klasifikacije
hudourniških območij na nevarna za pojav drobirskih tokov in območja, kjer te nevarnosti ni. Predlagani
pristop bi bil lahko komplementaren geomorfološkim metodam, ki so bile predstavljene v prejšnjih
poglavjih. Glavna dodana vrednost uporabe modela dovzetnosti bi bila, da bi poleg topografskih
parametrov hudourniškega območja upoštevali tudi druge dejavnike kot so geologija, padavine,
oddaljenost od vodotokov, saj praviloma večje število upoštevanih podatkov pri analizi določenega
pojava pomeni tudi večjo zanesljivost rezultatov.
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Analiza možnosti uporabe je bila izvedena na prej opisanem območju hudourniških pritokov Save
Dolinke. Po zgoraj opisanem postopku uporabe programa SAGA GIS so bili iz LiDAR podatkov
določeni obsegi oz. zunanje meje prispevnih območij posameznih hudournikov. Primer območja
hudournika Suhelj je prikazan na sliki 69.

Slika 69: Prispevno območje hudournika Suhelj, določen z LiDAR podatki
Figure 69: Suhelj torrent watershed, determined with LiDAR data

Na podlagi tako določenih prispevnih območij je bila izračunana povprečna vrednost rezultatov modela
(razredi 1 do 5) in ta povprečna vrednost bi lahko bila uporabljena za klasifikacijo hudourniških območij,
saj bi lahko primerjava povprečnih vrednosti z dodatnimi analizami pokazala na različno dovzetnost v
različnih hudourniških območjih in s tem temelj za klasifikacijo na podlagi tega parametra. Na sliki 70
je prikazan izsek modela dovzetnosti za območje zgornje Save pri čemer prestavlja 24 rdeča barva
največji razred nevarnosti – zelo velika nevarnost, modra pa najmanjši – zelo majhna nevarnost. Vmesni
razredi med največjo in najmanjše nevarnostjo pa so še zelena – mala nevarnost, oker – srednja
nevarnost in oranžna, ki predstavlja veliko nevarnost. Bela oz. svetla bež barva predstavlja območja
ravnin, ki zaradi premajhnega naklona niso bila vključena v model.
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Slika 70: Območje zgornje Save, kjer so bile izračunane povprečne vrednosti rezultatov modela
Figure 70: Debris flow susceptibility model for upper Sava River valley

V preglednici 21 so podane izračunane povprečne vrednosti rezultatov modela za posamezne
hudournike in predlagana klasifikacij območij.

Preglednica 21: Povprečne vrednosti modela dovzetnosti za izbrana hudourniška območja
Table 21: Average debris flow susceptibility values for selected watersheds
Hudournik

Povprečna vrednost

Bela

3,69

Belca

3,98

Beli potok

3,95

Dobršnik

3,92

Hladnik

4,05

Javornik

3,58

Jesenica

3,91

Jurežev graben

3,69

Krotnjek

3,98

Martuljek

3,71

Mlinca

4,19

Presušnik

4,05

Suhelj

4,48

Trebiža

4,10

Ukova

3,82

Legenda zgornje preglednice:
ni nevarnosti
prehodno območje
nevarno območje

Klasifikacija
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Hiter pregled zgornjih rezultatov pokaže, da so razlike med vrednostmi po območjih zelo majhne.
Maksimalna vrednost je pri Suhlju in je 4,48, medtem ko je najmanjša za hudournik Javornik in znaša
3.57. Standardna deviacija pri rezultatih je 0,22.
Če pogledamo ločeno rezultate za hudourniška območja, ki so klasificirana (opis postopka v prejšnjem
poglavju) za nevarna in hudourniška območja, ki so klasificirana kot prehodna območja, pa dobimo
vrednosti v preglednici 22 in 23.
Preglednica 22: Povprečne vrednosti modela dovzetnosti za nevarna hudourniška območja
Table 22: Average debris flow susceptibility values for endangered watersheds
Min. vrednost

3,69

Maks. vrednost

4,48

Povprečna vrednost

3,96

Preglednica 23: Povprečne vrednosti modela dovzetnosti za prehodna hudourniška območja
Table 23: Average debris flow susceptibility values for transitional watersheds
Min. vrednost

3,58

Maks. vrednost

4,10

Povprečna vrednost

3,92

Primerjava zgornjih podatkov pokaže, da so sicer maksimalne in minimalne vrednosti različne, ampak
povprečne vrednosti pa so precej podobne in s tega vidika neuporabne za klasifikacijo. Že iz tabele, kjer
so prikazani rezultati vseh območij, se vidi, da povprečne vrednosti posameznih območij nimajo
povezave s klasifikacijo in ima na primer potok Jesenica (klasificiran kot nenevaren) večjo povprečno
vrednost od hudournika Bela (klasificiran kot nevaren), kar je ravno v nasprotju s klasifikacijo.
Predvidevamo, da so omenjena odstopanja prisotna ravno zaradi že omenjenega pretiranega vpliva
transportnih dejavnikov oz. bližine struge hudournika, ki je upoštevan v izdelavi modela dovzetnosti. S
tem je povzročeno, da so vse struge in njihova bližnja okolica v največjem razredu nevarnosti. In s takim
modelom so povprečne vrednosti praviloma najvišje na hudourniških območjih z najdaljšo strugo oz.
najbolj gosto mrežo strug vodotokov, zato v prejšnjih tabelah ni možno zaznati korelacije med
povprečnimi vrednostmi in klasifikacijo območij.
Skladno s predvidevanji se je pokazalo, da model dovzetnosti in uporaba povprečnih vrednosti ni
uporabna za klasifikacijo hudourniških območij glede delovanja drobirskih tokov na nevarna, prehodna
in nenevarna območja.
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4.2 Modeliranje proženja zemeljskih plazov in ocena magnitude drobirskega toka
4.2.1 Modeliranje proženja plazu Stože
4.2.1.1. Kratek opis raziskave
Glavni namen spodnje raziskave je bil aplikacija modela LS-Rapid na primeru, kjer se je sprožil plaz in
se kasneje preoblikoval v drobirski tok. O plazu in drobirskem toku imamo iz preteklih raziskav kar
nekaj uporabnih podatkov, ki bi lahko služili tudi za umerjanje modela in pridobivanje izkušenj za
aplikacijo modela na območjih, kjer se plazovi in drobirski tokovi še niso prožili, ampak je zaradi
potencialne nevarnosti potrebna ocena magnitude in ocena nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov
na hudourniškem vršaju.
4.2.1.2 Uporabljeni podatki in metode
Topografski podatki
Za podatke o terenu (DMR) je bila uporabljena kombinacija novih LiDAR podatkov (javni DMR1) in
starih podatkov (Četina et al., 2006 in Hojnik et al., 2001), kjer je bilo zajeto stanje pred plazom
(generirane plastnice iz starih topografskih kart). Za območje izven plazu smo uporabili novi LiDARski DMR1 z resolucijo 1 m, za območje plazu pa DMR, generiran iz plastnic terena pred plazom leta
2000. Podatki iz leta 2000 so bili pridobljeni preko osebne komunikacije z Matjažem Četino in
Tomažem Hojnikom. Obdelava in kombiniranje podatkov je bilo izvedeno v ACad Civil 3D orodju.

250m

Slika 71: Digitalni ortofoto in označeno območje plazu Stože
Figure 71: Digital orthophoto and surveyed Stože landslide area
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Na sliki 72 pa je prikazana končna kombinacija LiDAR-skega DMR in starih topografskih podatkov, ki
je bila uporabljena kot vhodna geometrija modela. Prikazane plastnice so bile uporabljene za generiranje
digitalnega modela reliefa in nato vhodne matrike modela LS-Rapid.

250m

Slika 72: Topografija terena, ki je bila uporabljena za vhodne podatke modela LS-Rapid
Figure 72: Terrain topography - input data for LS-Rapid model

Geološka karta
Geološka karta območja v merilu 1:100.000 je bila za potrebe raziskave pridobljena na Geološkem
zavodu Slovenije in je bila uporabljena za določanje vhodnih podatkov modela LS-Rapid. Imena
posameznih geoloških enot na spodnji karti (slika 73) so sledeča:
33 – Skladovit glavni dolomit (karnij - norij)
34 - Apnenec, lapor, dolomit in dolomit z rożencem (tamarska formacija - (zgornji del karnija)
36 – Masiven in skladnat dolomit in apnenec (karnij)
2 - Pobočni grušč
9 - Nesprijeta morena
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250m

Slika 73: Geološka karta območja z vrisanim območjem plazu Stože (pridobljeno na GeoZS)
Figure 73: Geological map with surveyed Stože landslide area (provided by GeoZS)

Pogled na meje plazu in geološko karto območja jasno pokaže, da je do plazenja prišlo v pobočnih
gruščih in nesprijeti moreni. Odstopanja na robovih so lahko utemeljena z merilom geološke karte in
natančnosti njene izdelave, ki je merilu primerna. Geološka karta za izbrano območje je bila predelana
v matriko za vnos v model LS-Rapid, kjer so bili za vsako geološko enoto predpisani parametri, potrebni
za simulacijo. Sami geološki parametri so bili predpostavljeni na podlagi izkušenj s podobnimi
zemljinami in pregledom literature na tem področju. Nekaj o parametrih zemljine plazu Stože je
napisano v Lenart in Fifer Bizjak (2010) in Petkovšek (2002). Uporaba strižnega aparata (DPRI-3 (ang. undrained dynamic-loading ring-shear apparatus), Sassa et al., 2004) , ki je bil uporabljen v zgoraj
navedenih primerih uporabe modela LS-Rapid za poanalize dogodkov, je po našem mnenju manj
uporabna, ker imamo podobno kot pri reoloških karakteristikah problem z velikostjo delcev v mešanici.
Strižni aparat je uporaben za delce do 16 mm, kar pa je v našem primeru in vzorcih za plaz Stože
problematično, ker zopet večje frakcije v mešanici predstavljajo pomemben vpliv, ki pa se ga z
omenjeno opremo ne da izmeriti.
Model proženja LS-Rapid
Za določanje območij proženja in ocenjevanje magnitude je bil uporabljen model LS-Rapid, ki je
podrobneje opisan v poglavju 2.5. Na uporabo modela LS-Rapid za ocenjevanje magnitude drobirskih
tokov je vezana celotna raziskava, saj bi potrditev uporabnosti modela za ta namen in seveda uporabnost
modela z uporabo čim lažje dostopnih in predvsem javnih podatkov, pomenila možnost širše
uporabnosti modela za ta namen in s tem možnost aplikacije za ocenjevanje magnitude potencialnih
drobirskih tokov v procesu ocenjevanja nevarnosti na hudourniških vršajih.
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4.2.1.3 Potek raziskave in rezultati
Priprava vhodnih podatkov
Z Excel makro programom DEMmake, ki je priložen modelu, je bila iz *.txt oblike DMR podatkov
generirana matrika višin, kjer smo se odločili za velikost celice 20 m x 20 m. S tem dobimo osnovno
geometrijo modela LS-Rapid (slika 74) s katero je definirano računsko območje simulacije in za katero
je potrebno določiti vse lastnosti zemljine in ostale vhodne podatke.

Območje proženja
plazu

Struga Mangartskega
potoka

Smer potovanja
drobirskega toka
(2. faza)

Slika 74: Topografija modela območja plazu Stože – model LS-Rapid
Figure 74: Modeling topography for Stože landslide, LS-Rapid model

Podobno kot topografske podatke je potrebno tudi parametre zemljine, vključno z debelino preperine,
definirati v obliki matrike, kar pomeni, da je potrebno vsaki celici računskega modela pripisati vrednosti
zahtevanih parametrov. Geologija poleg topografije terena predstavlja ključni vhodni podatek pri
pripravi modela. Matrika za vnos geologije je prikazana na sliki 75. Legenda posameznih slojev pa je
podana pri sliki 73, kjer je prikazana geološka karta, ki je bila osnova za izdelavo matrike geologije
modela.
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Slika 75: Barvni prikaz matrike računskega območja po različnih slojih (geološke enote)
Figure 75: Color layout of computational area matrix – geological units

Ta postopek vnašanja parametrov je lahko izveden ročno preko grafičnega vmesnika programa, kar je
lahko zelo zamudno oz. netočno, saj je težko vedno označiti enak obseg celic, s čimer je zagotovljena
točnost vhodnih podatkov. Tak način je verjetno izvedljiv, če obravnavamo manjše območje z enotno
geološko sestavo, kar pomeni, da ima celo računsko območje enake geološke karakteristike zemljine.
V primeru aplikacije modela na večjem območju pa je potrebno zaradi raznolike geološke sestave
znotraj računskega območja predvideti vnos različnih parametrov za različne zemljine. Glede na
geološko karto in karto naklonov, ki je bila izdelana na podlagi analize DMR, je bilo določeno, da imajo
apnenci in dolomiti minimalno debelino preperine oz. zaradi velikih naklonov v naravi predstavljajo
gola območja. Zato je bilo odločeno, da se debelina preperine za potrebe modeliranja na teh geoloških
enotah določi na 0 m. Debelina preperine se je torej določala samo za geološki enoti pobočnih gruščev
in nesprijete morene.
To pomeni, da ročni vnos parametrov ne pride v poštev, zato smo se odločili, da se geološka karta
(Geološki zavod Slovenije) pripravi v ASCII obliki, ki bo omogočala pretvorbo v matriko enakih
dimenzij kot je matrika višin. Za ta postopek je bil uporabljen kar priloženi makro DEMmake, s čimer
smo dobili matriko geološke sestave, kjer so bili različni geološki elementi označeni z različnimi
številkami. V nadaljevanju je potem mogoče iz matrike geologije z uporabo find/replace generirati
matrike posameznih parametrov zemljin, katere potrebujemo za vnos v model LS-Rapid.
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Ker je tudi tak vnos karakteristik zamuden in nepregleden, je bila razvita dodatna aplikacija v obliki
makroja za program MS Excel (slika 76), s katero je bilo omogočeno generiranje matrik z geološkimi
parametri zemljin in debeline preperine oz. nestabilnega materiala posamezne geološke enote.

Slika 76: Izsek iz Excel makroja, ki je namenjen vnosu parametrov za posamezno geološko enoto
Figure 76: Cut-out from Excel macro - soil parameter input

Omenjena aplikacija ima poleg funkcije vnašanja parametrov (priprava matrik z izbranimi vrednostmi)
vgrajeno tudi funkcijo za prikaz naklonov površine, ki lahko služi za prvo oceno kritičnih območij z
vidika naklona terena ter kot orodje za zaglajevanje prehoda debeline nestabilnega materiala, s katero
se zagotovi bolj zvezen prehod debeline med različnimi globinami preperine. To je najbolj pomembno
na meji območij z debelino 0 in območji z večjo debelino preperine, saj se na ta način simulira naraven
prehod debeline materiala in se prepreči umetne začetke plazenja tal zaradi napake v topografiji. Na
sliki 77 je podan prikaz roba območja z in brez uporabljene funkcije zaglajevanja.

Slika 77: Del matrike debeline nestabilnega materiala z uporabljeno (levo) in brez uporabljene (desno) t.i.
funkcije zaglajevanja
Figure 77: Unstable mass matrix (part) with smoothing function (left) and without smoothing function (right)

Na sliki 78 pa je podan še izsek iz modela LS-Rapid, kjer je na računskem polju viden vpliv omenjene
funkcije zaglajevanja in se le vidi, da je predpisovanje debeline materiala brez zaglajevanja zelo
nenaravno in lahko povzroča nepravilne razmere, ki lahko vodijo v začetek plazenja in s tem v napačen
rezultat.
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Območje nestabilnega
materiala in zvezni prehodi
iz nestabilnega materiala v
stabilno hribino

Nenaravno ostri robovi na
prehodu debeline
nestabilnega materiala iz 20
m na 0 m

Slika 78: Topografija površine plazenja (ang. Sliding surface) z uporabo zaglajevanja (brez ostrih robov) (levo)
in brez uporabe zaglajevanja (ostri robovi) (desno)
Figure 78: Sliding surface with smoothing function (left) and without smoothing function (sharp edges) (right)

Glede na to, da ni bilo izvedenih vrtin, smo debelino preperine za omenjeni geološki enoti določili na
podlagi strokovne presoje, podatkov v literaturi (Lenart in Fifer Bizjak, 2010) in izkušenj.
Izdelava modelov proženja
Kot je bilo že omenjeno, je glavni cilj tega dela raziskave, da se na relativno dobro raziskanem primeru
plazu Stože preizkusi uporaba modela LS-Rapid in se s tem pridobi znanje za uporabo modela na
območjih kjer se plazovi še niso prožili in bi bil model uporaben za oceno magnitude potencialnih
drobirskih tokov.
Računsko območje modela s prikazano nestabilno maso je prikazano na sliki 79. Območji, kjer je
debelina nestabilnega materiala različna od 0 m sta območji pobočnih gruščev in nesprijeta morena.
Ker delovanja modela ne poznamo in je v Sloveniji uporabljen prvič, smo najprej izvedli občutljivostno
analizo modela, da smo dobili podatek o vplivu posameznega parametra, predvsem parametrov, ki jih
ni mogoče natančno določiti.
To sta predvsem razmerje pornih tlakov ru, ki je edini upoštevan sprožilni faktor, ker potresa v naših
raziskavah ne upoštevamo, ter parameter τss, ki predstavlja končno nedrenirano strižno trdnost oz.
rezidualno strižno trdnost, ki jo ima material med gibanjem, torej v fazi med proženjem in končno
zaustavitvijo (Sassa et al., 2010).
Za občutljivostno analizo smo izbrali model s povsem enakimi karakteristikami, pri katerem smo
spreminjali samo izbrani parameter. Osnovni parametri modela za analizo so sledeči:
Debelina nestabilnega materiala 20 m in spodnje geološke karakteristike materiala. Računsko območje
modela je prikazano na sliki 79.
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Slika 79: Računsko območje s prikazanimi območji nestabilnega materiala (grušči in morena)
Figure 79: Computational area with unstable masses (gravel and moraine)

Pobočni grušči:
K = 0,50
ϕi = 40°
ϕm = 40°
τss =150 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 42°
cp = 5,0 kPa
γ = 22 kN/m3
Nesprijeta morena:
K = 0,50
ϕi = 36°
ϕm = 36°
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τss = 150 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 37°
cp = 25,0 kPa
γ = 23 kN/m3
Trajanje simulacije 100 s
DL = 1 mm
DU = 1000 mm
Časovni korak izračuna: 0,005 s
Čas simulacije je bil izbran tako, da se je v vseh primerih modeliranja sprožena masa zastavila (hitrosti
enake 0 m/s). Pri vseh modelih je bila uporabljena funkcija zaglajevanja debeline nestabilnega materiala,
prikazana v prejšnjem podpoglavju.
Analiza vpliva razmerja pornih tlakov ru
Za omenjeno analizo smo pri vseh modelih izbrali vrednost parametra τss = 150 kPa, stacionarne
vrednosti ru pa smo spreminjali v sledečih korakih:
ru = 0,0 (brez podtalnice)
ru = 0,1
ru = 0,2
ru = 0,3
ru = 0,4
ru = 0,45 (polna zasičenost)
Predlagane vrednosti so bile izbrane na način, da imamo primere brez pornih tlakov (ru = 0,0) ter
postopno naraščanje pornih tlakov do polne zasičenosti materiala ru = 0,45, saj velja

=

∗
∗

(31)

Pri čemer je hw višina podtalne vode, γw prostorninska teža vode, hm globina materiala, γm prostorninska
teža materiala. V primeru, ko je globina podzemne vode na površini pobočja (se pravi hw = hm), je faktor
ru kar razmerje med γw/ γm .
Pri izbranem materialu gruščev in morene z γm = 22 oz. 23 kN/m3 je torej ru pri globini podzemne vode
na površini pobočja 10/22 oz. 10/23, kar je približno 0,45. Višje vrednosti faktorja ru bi pomenile tok
vode v plazini od spodaj navzgor oziroma subarteške ali arteške tlake.
Kot je bilo že omenjeno, je faktor ru edini sprožilni faktor v našem modelu. Najprej so prikazana začetna
stanja območja (1s) pri različnih vrednostih faktorja ru (slike 80 do 82), nato pa še stanja ob koncu
simulacije (t = 100s) (slike 83 do 85).

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

123

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slika 80: Stanje po času 1 s pri ru = 0,0 (levo) in ru = 0,1 (desno)
Figure 80: Simulation result after 1 s at ru = 0,0 (left) in ru = 0,1 (right)

Slika 81: Stanje po 1 s pri ru = 0,2 (levo) in ru = 0,3 (desno)
Figure 81: Simulation result after 1 s at ru = 0,2 (left) in ru = 0,3 (right)
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Slika 82:Stanje po 1 s pri ru = 0,4 (levo) in ru = 0,45 (desno)
Figure 82: Simulation result after 1 s at ru = 0,4 (left) in ru = 0,45 (right)

Slika 80 pokaže, da se pri ru = 0,0 ne sproži nič zemljine, nato pa območja začetnega proženja z
naraščanjem ru naraščajo (slika 81 in slika 82). Pri visokih vrednosti ru se proženje pojavi tudi na
območju (desni del slik z rezultati), kjer med dogodkom novembra 2000 ni bilo zaznanih premikov. Kot
najbolj kritično območje se že pri ru = 0,2 in ru = 0,3 pokaže območje na vrhu plazu in v spodnjem delu
na desni brežini Mangartskega potoka, ki se kot najbolj prizadeti območji izkažeta tudi z analizo ortofoto
posnetka plazu (slika 72).
Na slikah 83 do 85 pa so prikazani tudi končni rezultati modela za različne vrednosti faktorja ru.

Slika 83: Končno stanje simulacije (100 s) pri ru = 0,0 (levo) in ru = 0,1 (desno)
Figure 83: Final simulation result (100 s) at ru = 0,0 (left) in ru = 0,1 (right)
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Slika 84: Končno stanje simulacije (100 s) pri ru = 0,2 (levo) in ru = 0,3 (desno)
Figure 84: Final simulation result (100 s) at ru = 0,2 (left) in ru = 0,3 (right)

Slika 85: Končno stanje simulacije (100 s) pri ru = 0,4 (levo) in ru = 0,45 (desno)
Figure 85: Final simulation result (100 s) at ru = 0,4 (left) in ru = 0,45 (right)

Končna stanja simulacije (100 s) prikazujejo območja, kjer pride pri izbranem ru do proženja. Opaziti
je, da se z naraščanjem ru veča območje plazenja, iz barve območja pa je razvidno tudi, da narašča tudi
količina (debelina) sproženega materiala. Pri višjih vrednostih ponovno prihaja do proženja materiala
desno od območja plazu Stože, sproženega novembra 2000, kjer premikov oz. plazenja ni bilo. V vseh
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situacijah se material zaustavi v strugi Mangartskega potoka, kot se je zgodilo tudi novembra 2000. Ta
del rezultata je sicer bolj odvisen od faktorja τss, vpliv katerega na rezultate bo prikazan v nadaljevanju.
Glede faktorja ru lahko na podlagi zgornje občutljivostne analize zaključimo sledeče. Izračunali smo, da
je za naše materiale najvišja vrednost ru = 0,45, kar pomeni polno zasičenost materiala in s tem iz vidika
ocenjevanja nevarnosti najslabši scenarij, če seveda predpostavimo, da na območju ne moremo
pričakovati arteških tlakov. Nestabilnosti materiala, ki so z vidika obsega proženja primerljive z
zabeleženimi območji plazenja, se z modeliranjem dosežejo pri vrednostih faktorja ru med 0,2 in 0,4,
glede na zgornje rezultate modela bi lahko zaključili, da je najbolj primerna za naš primer vrednost ru =
0,3.
Analiza vpliva parametra τss
Analiza vpliva parametra τss (nedrenirana rezidualna strižna trdnost) je bila izvedena na enakem modelu
(topografija, parametri zemljin, ostali parametri) kot analiza vpliva faktorja ru, samo da je bila pri vseh
izbrana stacionarna vrednost ru = 0,3, za vrednosti parametra τss pa so bile izbrane naslednje vrednosti,
ki so nekatere povzete po literaturi, nekatere so priporočene s strani izdelovalca modela, nekatere pa
smo določili sami. Zaradi lažje analize vpliva smo za pobočne grušče in morene uporabljali enako
vrednost parametra τss:
τss = 2 kPa (vrednost določena po Lenart in Fifer Bizjak, 2010)
τss = 50 kPa (spodnja meja, priporočena v modelu, Sassa et al., 2010)
τss = 100 kPa
τss = 150 kPa
τss = 200 kPa
τss = 250 kPa
Podobno kot pri prikazu vpliva ru , smo tudi za prikaz vpliva τss najprej prikazali rezultat modela na
začetku (t = 3s) simulacije.

Slika 86: Stanje po 1 s pri τss = 2 kPa (levo) in τss = 50 kPa (desno)
Figure 86: Simulation result after 1 s at τss = 2 kPa (left) and τss = 50 kPa (right)
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Slika 87: Stanje po 1 s pri τss = 100 kPa (levo) in τss = 150 kPa (desno)
Figure 87: Simulation result after 1 s at τss = 100 kPa (left) and τss = 150 kPa (right)

Slika 88: Stanje po 1 s pri τss = 200 kPa (levo) in τss = 250 kPa (desno)
Figure 88: Simulation result after 1 s at τss = 200 kPa (left) and τss = 250 kPa (right)

Pregled zgornjih rezultatov za čas 1 s (slike 86 do 88) pokaže, da je začetno stanje pri vseh modelih
precej podobno (pri vseh modelih pride do proženja na istih mestih), kar je vpliv enakega faktorja ru,
medtem ko je razlika v obsegu posameznih območij proženja, kar pa je vpliv različnih vrednosti
parametra τss, ki odloča, kako hitro se od prve porušitve širi nestabilnost v obliki gibanja materiala.
V nadaljevanju pa so prikazani še rezultati za kasnejše faze modelov. Ker je vpliv τss na rezultate modela

tako velik, nismo prikazali končnega stanja za vse modele, ampak različna stanja posameznih modelov,
kjer se najbolj vidi vpliv parametra τss in s tem vplivom povezani rezultati.
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Slika 89: Stanje po 10 s pri τss = 2 kPa
Figure 89: Simulation result after 10 s at τss = 2 kPa

Slika 89 prikazuje stanje modela s τss = 2 kPa pri 10 s, kjer se vidi, da je večina materiala » hipno
odtekla« iz območja, hitrosti premikov so nerealno velike (preko 100 m/s), kar kaže na povsem nerealne
rezultate in s tem na napačen izbor parametra τss.

Slika 90: Stanje po 27 s pri τss = 50kPa
Figure 90: Simulation result after 27 s at τss = 50kPa
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Slika 90 pa prikazuje stanje modela s koeficientom τss = 50 kPa v času 27 s, kjer se vidi da material
prelije nasprotni greben, kar je zopet nerealen rezultat. Hitrosti gibanja kažejo na nestabilen model in
težave pri simulaciji, ki se pojavijo, ko material začne odtekati iz računskega območja.

Slika 91: Stanje po 30 s pri τss = 100 kPa
Figure 91: Simulation result after 30 s at τss = 100 kPa

Stanje pri modelu τss = 100 kPa (slika 91) je že bolj realno, vendar še vedno se material premika prehitro
(hitrosti preko 25 m/s), nestabilno je skoraj celotno območje gruščev in morene (več kot je bilo območje
plazu novembra 2000).
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Slika 92: Končno stanje (100 s) pri τss = 100 kPa
Figure 92: Final simulation result (100 s) at τss = 100 kPa

Končno stanje tega modela na sliki 92 kaže, da bi masa odtekla naprej po strugi Mangartskega potoka,
splazelo je praktično celotno območje pobočnih gruščev. Tak rezultat je neprimerljiv z realnim stanjem
v primeru plazu Stože. Del napake lahko pripišemo tudi delovanju modela, ki pri gibanju mase ne
upošteva viskoznosti, ki pa lahko v primeru gibanja drobirskega toka igra pomembno vlogi pri dušenju
energije toka in s tem zmanjševanja energije in s tem hitrosti (Sassa et al., 2010). Pri dejanskem dogodku
je lahko del vloge pri zaustavitvi odigral tudi stari most na Predelski cesti, ki se je kasneje ob mobilizaciji
drobirskega toka porušil. Vpliva mostu v modelu nismo upoštevali.

Slika 93: Končno stanje (100 s) τss = 200 kPa (levo) in τss = 250 kPa (desno)
Figure 93: Final simulation result (100 s) at τss = 200 kPa (left) and τss = 250 kPa (right)
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Slika 93 obeh modelov z najvišjimi vrednostmi parametra τss = 200 kPa in τss = 250 kPa kaže na zelo
podobno stanje pri obeh modelih, kar kaže na vpliv visoke vrednosti τss in preprečitev gibanja materiala
zaradi visoke strižne trdnosti.

Slika 94: Stanje po 24 s pri τss = 150 kPa
Figure 94: Simulation result after 24 s at τss = 150 kPa

Do premikov materiala pride samo na najbolj strmem delu območja. Iz zgoraj navedenih analiz lahko
torej zaključimo, da je realna vrednost τss za naš primer z debelino nestabilnega materiala d = 20 m med
100 in 200 kPa. To potrdi rezultat modela s parametrom τss = 150 kPa na sliki 95.

Slika 95: Stanje po 62 s pri τss = 150 kPa
Figure 95: Simulation result after 62 s at τss = 150 kPa
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Slika 96: Končno stanje (100 s) pri τss = 150 kPa
Figure 96: Final simulation result (100 s) at τss = 150 kPa

Na slikah 95 on 96 modela s parametrom τss = 150 kPa lahko vidimo, da sta pri 24 s v gibanju zgornji
in spodnji najstrmejši del območja. Hitrosti so znotraj pričakovanih, vendar je težko oceniti pravilnost,
saj ni podatka o hitrosti gibanja plazu Stože, hitrosti so bile ocenjene samo za drobirski tok v Logu pod
Mangartom. Tudi stanje pri 62 s je realno, saj se masa pomika po padnici z realnimi hitrostmi, obris
plazu je podoben zabeleženemu, kar potrjuje tudi slika končnega stanja, ko se material zaustavi v strugi
Mangartskega potoka.
Izdelava končnega modela plazu Stože
Določanje pravih parametrov τss in ru je torej pomembna naloga pri izdelavi modela proženja plazu.
Kakšne so meje faktorja ru je napisano v prejšnjem poglavju, za določanje parametra τss pa avtorji modela
LS-Rapid predlagajo preiskave v strižnem aparatu DPRI-3 – (ang. undrained dynamic-loading ringshear apparatus) (Sassa et al., 2004, Sassa et al., 2010), kar pa podobno kot pri laboratorijskem določanju
reoloških karakteristik, kjer zaradi možnost analiziranja samo drobnih frakcij (do 16 mm za strižni
aparat) zelo težko dobimo realne rezultate za območja z gruščem in podobnimi zemljinami, kjer je delež
grobih frakcij visok.
Za določanje parametra τss naših zemljin smo glede na delovanje modela upoštevali sledeče povezave,
prikazane na sliki 97.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

133

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slika 97: Predpostavljen razvoj napetosti v zemljini med porušitvijo in gibanjem plazu v modelu LS-Rapid (os X
– normalne napetosti, os Y – strižne napetosti) (Sassa et al., 2010)
Figure 97: Stress evolving mechanism during failure and mass movement in LS-Rapid model (X axis – normal
stress, Y axis – shear stress) (Sassa et al., 2010)

Tik pred porušitvijo ima material maksimalno strižno trdnost τp, ki se lahko izrazi kot:
=

+

(32)

kjer je cp maksimalna efektivna kohezija, φp maksimalni strižni kot, σN' normalna efektivna napetost na
drsni ploskvi
=

(1 −

)

(33)

Po porušitvi strižna trdnost zemljine upade na strižne napetosti pri velikih deformacijah τss. Ker je plaz
hiter dogodek in se med njim ne zgodi konsolidacija, je τss kar nedrenirana strižna trdnost plazine pri
velikih deformacijah (rezidualna nedrenirana strižna trdnost). V primeru majhne višine se strižno trdnost
τm omeji z:
=

(34)

kjer je φm strižni kot pri velikih deformacijah.
Nedrenirano strižno trdnost plazine pri velikih deformacijah je težko napovedati, saj je odvisna od
gostotnega stanja zemljine oziroma od generiranja/nastajanja presežnih pornih tlakov med striženjem
zemljine. Pri vrednotenju modela smo upoštevali kar približno drenirano strižno trdnost polno zasičene
zemljine.
≈

+ (1 −

)

=

+ (1 − 0.45)

=

+ 0.65

(35)
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Zgornja ocena nedrenirane strižne trdnosti plazine pri velikih deformacijah je tako približno 0,65
maksimalne strižne trdnosti. Ker pa se pri večjih premikih izgubi večji del kohezije (cm~0), strižni kot
φm pa je manjši ali enak φp, je nedrenirana strižne trdnosti plazine pri velikih deformacijah manjša.
Ocenili smo jo na ca 70 % maskimalne strižne trdnosti.
≈

0,45 (

= 0)

0,65

(

= 0)

(36)

Izračunani/ocenjeni τss za naš primer debeline d = 20 m in ru = 0,3 je torej za pobočne grušče s podatki
φp = 42 °
cp = 5 kPa
γ = 22 kN/m3 enak:
= 0,45 (5,0 + 22 ∗ 20 ∗ tan 42 °) = 127
oz.
= 0,65 (5,0 + 22 ∗ 20 ∗ tan 42°) = 183
Zgornji izračun pokaže, da se naša občutljivostna analiza in predvidevanje o vrednostih parametra τss
med 125 in 200 kPa potrdijo. Omenjene ugotovitve bomo uporabili pri izdelavi končnega modela plazu
Stože, s katerim bomo analizirali dogodek novembra 2000. Pridobljene izkušnje in poznavanje
delovanja modela bomo nato lahko uporabili pri drugih območjih. Zaradi boljše preglednosti dela in
dejstva, da se večina plazenja dogaja v območju gruščev smo v nadaljevanju za obe zemljini (ki imata
sicer podobne karakteristike) uporabili enako vrednost parametra τss.
Topografijo smo vzeli enako kot za občutljivostno analizo in je generirana iz javnega LiDAR-skega
DMR1 in topografske karte iz obdobja pred plazom novembra 2000. Ta postopek je bil opisan v enem
od prejšnjih poglavij.
Izbor ostalih parametrov modela je opisan v nadaljevanju:
Debelina nestabilnega materiala:
Debelino nestabilnega materiala smo določili na podlagi geološke karte in ročne analize topografije
terena na podlagi katere smo predpostavili, kje pod gruščem je pričakovati kompaktno hribino. Na ta
način smo prišli do ocene, da je v povprečju debelina nestabilnega materiala na obravnavanem območju
30 m, pri čemer je potrebno poudariti, da smo uporabili prej predstavljeno funkcijo zaglajevanja, s katero
je zagotovljen bolj zvezen prehod iz območij z debelino materiala 0 m v območje z debelino 30 m.
Koeficient razmerja pornih tlakov ru:
Faktor ru smo glede na izkušnje z občutljivostno analizo modela izbrali vrednost ru = 0,30.
Karakteristike zemljin:
Pobočni grušči:
K = 0,50
ϕi = 40°
ϕm = 40°
τss = 200 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 42°
cp = 5,0 kPa

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

135

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

γ = 22 kN/m3
Nesprijeta morena:
K = 0,50
ϕi = 36°
ϕm = 36°
τss = 200 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 37°
cp = 25,0 kPa
γ = 23 kN/m3
Računski parametri modela:
Trajanje simulacije 100 s
DL = 1 mm
DU = 1000 mm
Časovni korak izračuna: 0,005 s
V nadaljevanju so podani rezultati modela z zgoraj omenjenimi karakteristikami modela, analiza
rezultatov in komentarji. Najprej so podani rezultati modela za posamezne časovne korake, nato pa
pregled in analiza vseh rezultatov izbranega modela.

Slika 98: Rezultat modela pri 1 s (levo) in pri 15 s (desno)
Figure 98: Simulation result after 1 s (left) and after 15 s (right)

Slika 98 levo pokaže začetne nestabilnosti na najbolj strmih območjih, ostale nestabilnosti se v tej fazi
kažejo samo točkovno. Na sliki 98 desno pa se vse nestabilnosti širijo, material se začne pomikati po
padnici terena in dodatno mobilizirati material na poti. Manjša nestabilnost je opazna tudi izven območja
plazu Stože, vendar v omejenem obsegu.
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Slika 99: Rezultat modela pri 30 s (levo) in pri 45 s (desno)
Figure 99: Simulation result after 30 s (left) and after 45 s (right)

Na zgornjih slikah 99 levo in 99 desno pa se vidi napredovanje plazenja in širjenje nestabilnosti na
območju plazu Stože. Nestabilnost na območju izven plazu Stože ne napreduje več in je konstantna.

Slika 100: Rezultat modela pri 60 s (levo) in pri 75 s (desno)
Figure 100: Simulation result after 60 s (left) and after 75 s (right)
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Zadnji dve sliki rezultatov (slika 100 levo in slika 100 desno) pa sta skoraj enaki, saj se plaz v tej fazi
že zaustavlja v strugi Mangartskega potoka. V času 75 s je plaz popolnoma zaustavljen in se v
nadaljevanju simulacije do časa 100 s rezultat modela ne spreminja več.
V nadaljevanju pa je podana še bolj podrobna analiza rezultatov modela.

250m

Slika 101: Rezultat modela z vrisanim zabeležim robom plazu Stože novembra 2000
Figure 101: Final result with surveyed Stože landslide area in November 2000

Na sliki 102, kjer je prikazan izsek rezultata modela zgornjega dela plazu, se vidi dobro ujemanje
rezultatov modela in zunanjega obsega plazu, zabeleženega po sprožitvi leta 2000. Obseg plazu je bil v
elektronski obliki pridobljen od Matjaža Četine, ki je bil del raziskovalne ekipe v letih po sprožitvi plazu
in drobirskega toka. Poleg že omenjenega proženja na območju izven zabeleženega obsega plazu v
zgornjem delu je določena odstopanja opaziti tudi v osrednjem delu plazu. Tukaj je širina proženja v
rezultatih modela precej širša od zabeleženega obsega plazu. Ena možnost je, da je to območje sicer
nevarno za sprožitev, vendar v dogodku leta 2000 do proženja ni prišlo, lahko pa se razlog za odstopanje
rezultatov od zabeleženega obsega skriva tudi v natančnosti geološke karte, ki je bila osnova za izdelavo
modela proženja in je bila izdelana v merilu 1:100.000.
Sicer je rezultat modela dober, tudi premiki plazu so primerljivi z zabeleženimi, saj pride do plazenja in
odlaganja materiala v strugo Mangartskega potoka. Količina sproženega materiala, ki je podlaga za
oceno magnitude potencialnega drobirskega toka, bo podana v naslednjem poglavju.
V nadaljevanju je podana še malo podrobnejša analiza zgornjega dela območja, kjer izven zabeleženega
območja plazu prihaja do proženja materiala.
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Slika 102: Primerjava zgornjega dela plazu Stože in rezultata modela
Figure 102: Upper part simulation and field survey comparison

Na sliki 102 je na levi je podana ortofoto slika z obrisom plazu, na desni pa isto območje v obliki
rezultata modela, kjer je razvidno območje proženja v zgornjem delu izven zabeleženega območja plazu.
Podrobnejši pregled tega območja pokaže, da so na tem območju iz ortofoto posnetka razvidna erozijska
žarišča, kjer bi tudi v naravi lahko prišlo do nestabilnosti, saj predstavlja rob grape.
Zgornji prikazi rezultatov kažejo na dobro ujemanje z območjem plazu, zabeleženim po dogodku
novembra 2000. V nadaljevanju pa je na podlagi rezultatov ocenjena še količina sproženega materiala,
ki je osnova za določanje magnitude drobirskega toka.
4.2.1.4 Uporaba rezultatov modela LS-Rapid za oceno magnitude drobirskega toka
Ocena količine splazelega materiala, ki se lahko spremeni v drobirski tok, je v procesu ocenjevanja
nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov zelo pomembna in tudi glavni cilj modeliranja z modelom
LS-Rapid v naši raziskavi. Najprej so podane objavljene ocene o količini splazelega materiala med
dogodkom novembra 2000.
Majes et al., 2006 : 1.200.000 m3
Rajar et al., 2001: splazeli material: 1.580.000 m3
primankljaj materiala na plazišču: 1.200.000 m3
material, ki je splazel in se ustavil na pobočju: 380.000 m3
Četina et al., 2006: 1.200.000 m3
Iz zgornjih podatkov lahko vidimo, da se ocene gibajo v smeri 1,2 milijona m3 materiala, kar smo
privzeli tudi mi v naši raziskavi. Ocene se razlikujejo pri tem koliko materiala se je premaknilo v strugo
Mangartskega potoka in koliko ga je ostalo na območju plazu.
Model LS-Rapid nima možnosti neposrednega odčitavanja količine splazelega materiala, so pa rezultati
modeliranja za vsak časovni korak na voljo v matrični obliki in je iz teh podatkov možen izračun količin.
Izpis deluje na način, da za vsak časovni krak poda debeline nestabilnega materiala in najenostavnejši
način je uporaba teh matrik v programu Excel, kamor smo uvozili začetne debeline (vhodni podatek
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modela) in končne debeline materiala (rezultat modela), kjer je možno videti debeline materiala na
koncu simulacije.
Za izračun količine splazelega materiala smo izbrali naslednji način. Matriko rezultata simulacije smo
odšteli od vhodne matrike debelin materiala, kjer smo dobili pozitivne vrednosti za celice, kjer je prišlo
do plazenja in negativne vrednosti za območja, kjer je prišlo do odlaganja materiala. Ker nas zanima
količina splazelega materiala (primanjkljaj materiala na območju proženja) smo v Excel-u s funkcijo =
max (0; št. celice) dobili iz izračunane matrike razlik samo pozitivne vrednosti, katere smo sešteli in
pomnožili s površino računske celice, ki je v našem primeru 20 m x 20 m = 400 m2. Glede na način
izračuna količine splazelega materiala je za primer Stože uporabna ocenjena količina dejansko
splazelega materiala 1,2 milijona m3 (Majes et al., 2006; Rajar et al., 2001 in Četina et al., 2006).
Glede na to, da je do plazenja prišlo tudi izven območja plazu Stože, smo tiste celice izvzeli iz izračuna
celotne količine splazelega materiala, da dobimo samo celice na območju plazu Stože in s tem podatek
o količini splazelega materiala samo na omejenem območju.
Tako izračunana količina splazelega materiala za naš model plazu Stože znaša 850.000 m3 materiala,
kar je sicer pravega velikostnega reda (≈ 1.000.000 m3), ampak vseeno podcenjen rezultat.
Glede na to, da na količino splazelega materiala vplivata parametra ru in τss, je bilo izdelanih več modelov
s katerimi smo analizirali vpliv obeh parametrov na količino splazelega materiala. Vse ostale
karakteristike modelov so ostale povsem enake, spreminjali smo samo parametra ru in τss. Uporabljene
kombinacije modelov so podane v preglednici 24.
Preglednica 24: Primerjava količine sproženega materiala pri različnih modelih
Table 24: Triggered landslide mass comparison
Ime modela
Log39
Log20
Log40
Log41
Log37
Log42
Log43
Log44
Log45
Log38
Log34
Log35
Log36

ru [-]
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,35
0,3
0,3
0,3

τss [kPa]
150
200
250
150
200
250
150
200
250
200
180
190
195

Količina materiala [m3]
2.460.000
775.000
72.000
2.470.000
825.000
105.000
2.480.000
735.000
51.000
800.000
1.547.000
1.195.000
990.000

Pri spreminjanju parametrov modelov smo spremljali tudi območje proženja, ki se s spreminjanjem τss
ni spreminjalo, ampak se je zaradi lastnosti zemljine po porušitvi spreminjala samo globina drsenja in s
tem skupna količina splazelega materiala, ki je prikazana v zadnjem stolpcu zgornje tabele. Medtem ko
se je pri spreminjanju ru, predvsem pri vrednosti ru = 0,4, območje plazenja močno spremenilo in je
prišlo do obsežnega proženja tudi izven območja plazu Stože (slika 103).
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Slika 103: Rezultati modela z ru = 0,4, kjer je območje proženja preveliko
Figure 103: ru = 0,4 model results with excessive unstable areas

Poleg zgoraj prikazane težave s širjenjem območja proženja je vpliv ru na skupno količino sproženega
materiala precej majhen, saj se količina s spremembo iz 0,3 na 0,35 in naprej 0,4 poveča samo iz 775.000
m3 na 800.000 m3 in na 825.000 m3 (pri τss = 200 kPa). Večji vpliv na povečanje količine sproženega
materiala ima torej spreminjanje vrednosti parametra τss , s katerim že pri relativno majhnih spremembah
dosežemo velike spremembe pri količini sproženega materiala.
Glede na podane ocene sproženega materiala (Majes et al., 2006; Rajar et al., 2001 in Četina et al., 2006)
naštete zgoraj, ki se gibljejo med 1.200.000 in 1.500.000 m3 in smo za našo primerjavo vzeli 1.200.000
m3, kar je enotna ocena za primanjkljaj materiala na območju plazu in kar je tudi količina, ki jo lahko
izračunamo iz rezultatov modela na zgoraj predlagan način.
V preglednici 24, kjer so prikazane izračunane količine sproženega materiala vidimo, da se količina
giblje od 50.000 m3 (ru = 0,2; τss = 250 kPa) do 2.470.000 m3 (ru = 0,4; τss = 150 kPa). Glede na zgornje
rezultate izračunanih količin, rezultate analize vpliva posameznih parametrov ter dobro ujemanje
območja proženja pri modelih z ru = 0,3, je bila izvedena dodatna analiza modelov z vrednostjo ru = 0,3.
Analiza rezultatov količine sproženega materiala teh modelov pokaže, da je za rezultat, ki bi se dobro
ujemal z ocenjeno vrednostjo sproženega materiala 1.200.000 m3, potrebno izbrati vrednost parametra
τss med 150 in 200 kPa. Za ta namen so bili izdelani še trije modeli z ru = 0,3 in vrednostmi τss = 180
kPa, τss = 190 kPa in τss = 195 kPa, kjer se ponovno pokaže velik vpliv parametra τss na količino
sproženega materiala, saj količina variira med 990.000 m3 in 1.547.000 m3.
Najboljše ujemanje izračunane količine sproženega materiala in količine, ocenjene v literaturi, smo
dosegli pri modelu s parametroma ru = 0,3 in τss = 190 kPa.
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Pri modelu z najboljšim ujemanjem z v literaturi podanimi količinami (ru = 0,3 in τss = 190 kPa)
podajamo še našo oceno za parameter τss za katerega smo predpostavili, da se giblje med 0,45 in 0,65
τp. τp za naš model znaša (podatki za pobočne grušče)
=

+

(37)

=

(1 −

= 5

+ 30

)
22

= 421
= 189

(38)
(1 − 0,3)

42°

(39)
(40)

273

(41)

Zgornji izračun pokaže, da je naša umerjena vrednost parametra τss na spodnji meji postavljene ocene,
pa vendar znotraj predlaganega okvirja vrednosti, kjer smo postavili oceno τss v odvisnosti od τp za
primere, ko nimamo na voljo meritev tega parametra. Za plaz Stože torej lahko zaključimo, da najbolje
opiše dogodek novembra 2000 model z naslednjimi parametri, s katerim dosežemo primerljivo območje
proženja in primerljivo količino sproženega materiala.
Debeline nestabilnega materiala d = 30 m, zaglajene za zagotavljanje zveznega prehoda, ru = 0,30 ter
naslednje karakteristike:
Pobočni grušči:
K = 0,50
ϕi = 40°
ϕm = 40°
τss =190 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 42°
cp = 5,0 kPa
γ = 22 kN/m3
Nesprijeta morena:
K = 0,50
ϕi = 36°
ϕm = 36°
τss = 190 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 37°
cp = 25,0 kPa
γ = 23 kN/m3
Računski parametri modela:
Trajanje simulacije 100 s
DL = 1 mm, DU = 1000 mm
Časovni korak izračuna: 0,005 s
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Slika 104: Rezultati modela z najboljšo oceno količino sproženega materiala (ru = 0,3 in τss = 190 kPa)
Figure 104: Modeling results with the best landslide volume estimation (ru = 0,3 in τss = 190 kPa)

Na sliki 104 je prikazan rezultat modela, pri katerem je bila izračunana količina sproženega materiala
najbližje ocenjeni v literaturi. Obseg plazu je še vedno povsem primerljiv z zabeleženim obsegom, obseg
proženja izven zabeleženega območja se glede na model na sliki 101 ni spremenil.
V nadaljevanju pa je podana še primerjava nekaterih preostalih karakteristik plazu Stože in rezultatov
modela, ki sicer v naši raziskavi, namenjeni ocenjevanju količine sproženega materiala, niso bistveni,
so pa lahko v določenih primerih uporabe modela prav tako pomembni.
4.2.1.5 Primerjava ostalih zabeleženih karakteristik plazu Stože z rezultati modeliranja
Kljub temu, da je bil cilj naše raziskave ocena količine sproženega materiala in območje proženja, smo
bili pri samem modeliranju pozorni še na dve karakteristiki plazu Stože, ki sta bili opaženi in omenjeni
v literaturi. Prva je območje zaustavljanja plazu, ki je v prvi fazi potoval do območja mostu v Mlinču.
Druga pa je nadvišanje materiala na levi brežini Mangartskega potoka, kjer je splazeli material iz plazu
Stože povzročil nadvišanje. Primerjanje oz. ugotavljanje obeh karakteristik plazu Stože je izvedeno na
podlagi pregleda grafičnega izpisa rezultatov modela.
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Slika 105: Oznaka obeh območij primerjave
Figure 105: Both spots for comparison

Na sliki 101 (model s karakteristikami ru = 0,3 in τss = 200 kPa) je opazno, da je doseg plazu oz. cona
ustavljanja plazu v strugi Mangartskega potoka višje gorvodno kot pa je bila zabeležena po dogodku
novembra 2000. Prav tako je doseg plazu manjši od zabeleženega pri modelu, kjer je bila dosežena
najboljša ocena količine sproženega materiala (ru = 0,3 in τss = 190 kPa). Pri obeh modelih se plaz ne
pomakne dolvodno do mostu v Mlinču. Po tem lahko sklepamo, da je imel plaz v spodnjem delu nižjo
rezidualno strižno trdnost τss, ki je omogočila premikanje plazu dlje dolvodno.
Za doseganje boljšega ujemanja v smislu dosega plazu v strugi Mangartskega potoka so bili dodatno
izdelani modeli z nižjimi vrednostmi parametra τss (190 kPa, 180 kPa, 150 kPa, 125 kPa in 100 kPa), pri
katerih je bilo kontrolirano ujemanje dosega modela z zabeleženimi podatki.
Poleg dosega drobirskega toka v dolini Mangartskega potoka je bilo preverjeno še ujemanje nadvišanja
na levi brežini Mangartskega potoka (nasproti pobočja Stože), kjer je med prvim plazenjem 15.
novembra 2000 prišlo do dviga drobirskega plazu s pobočja Stože preko doline Mangartskega potoka
(območje dvojnega zavoja na cesti do Mangartske planine) na nasprotno pobočje vrha Požarje, kar kaže
na relativno hitrost toka po pobočju Stože in pretvorbo kinetične energije toka v potencialno energijo,
predno se je drobirski plaz s pobočja Stož obrnil in zdrsnil po strugi Mangartskega potoka.
V nadaljevanju so podani grafični prikazi ujemanja posameznega parametra.
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Območje
zasutavljanja oz.
doseg plazu

Območje
zasutavljanja oz.
doseg plazu - model

250m

Slika 106: Primerjava dosega plazu (τss = 125 kPa)
Figure 106: Comparison of landslide reach (τss = 125 kPa)

Najprej je podana primerjava dosega plazu v strugi Mangartskega potoka (slika 106) in je dobro
ujemanje dosega plazu doseženo pri zmanjšanju parametra τss na vrednost 125 kPa. Kot je razvidno na
zgodnjem delu območja plazu Stože, tako nizka vrednost parametra τss povzroči zdrs celotnega območja
plazu, praktično do hribinske osnove, obsežno plazenje izven območja plazu Stože. Tak scenarij ni
primerljiv z dogodkom novembra 2000. S tako vrednostjo parametra τss torej dobimo rezultat, ki je v
zgornjem delu območja proženja plazu nerealen, dobro ujemanje pa dosežemo v spodnjem delu plazu,
kar se tiče dosega. Taka ugotovitev lahko po eni strani pomeni, da so se med plazenjem deloma
spremenile karakteristike materiala (v strugi potoka s pretokom vode prišlo do dodatne namočenosti
materiala in s tem zmanjšanja strižne trdnosti mešanice), po drugi strani pa se je potrebno zavedati
dejstva, da je model LS-Rapid v prvi fazi model proženja in manj gibanja masnega toka (npr. viskoznost
mešanice pri gibanju ni upoštevana).

Dobro ujemanje
dosega plazu na levi
brežini Mangartskega
potoka

250m

Slika 107: Primerjava na levi brežini: model τss = 200 kPa (levo) in model τss = 190 kPa (desno)
Figure 107: Comparison on the left bank: model τss = 200 kPa (left) in model τss = 190 kPa (right)
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Na sliki 107 pa je podana primerjava dosega plazu na levi brežini Mangartskega potoka, kjer je med
gibanjem prišlo do nadvišanja toka v krivini. Na sliki je razvidno, da je doseg modela na tem delu zelo
dobro usklajen z zabeleženo linijo po dogodku 15. novembra 2000. Na primerjalni sliki 107 je prikazan
rezultat modela s parametrom τss = 190 kPa, pri katerem je bilo ugotovljeno tudi najboljše ujemanje
količine sproženega materiala. Za boljši prikaz dogajanja na levi brežini Mangartskega potoka so v
nadaljevanju (sliki 108 in 109) podani še rezultati modeliranja, kjer je nastavljen pogled po strugi potoka
proti toku.

Slika 108: Primerjava na levi brežini: začetno stanje (levo) in stanje pri 13 s (desno)
Figure 108: Comparison on the left bank: initial state (left) and state at 13 s (right)

Slika 109: Primerjava na levi brežini: stanje pri 30 s (levo) in končno stanje (desno)
Figure 109: Comparison on the left bank: state at 30 s (left) and final state (right)

Primerjava na slikah 108 in 109 prikazuje dogajanje med dogodkom in se vidi gibanje drobirskega
materiala v strugo in končno nadvišanje toka ob levi brežini Mangartskega potoka, ki se dobro ujema z
zabeleženim stanjem med dogodkom 15. novembra 2000.
4.2.1.6 Komentar
Prikazani opisi postopka modeliranja in rezultatov kažejo na to, da je s pravilno določenimi parametri z
modelom LS-Rapid možno dobro simulirati proženje, gibanje in odlaganje zemeljskih plazov, tudi z
uporabo javnih podatkov o topografiji in geologiji. Hkrati pa se pokaže tudi težava z natančnostjo
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podatkov, kot je npr. pri geologiji, kjer je natančnost karte ključna za izdelavo kvalitetnega in
zanesljivega modela proženja. Korak naprej pa bi pomenila inženirsko geološka karta, ki bi poleg izvora
in starosti posameznih geoloških enot podala tudi podatke o nekaterih lastnostih zemljin, s čimer bi se
pri izdelavi modela lahko izognili strokovni presoji izdelovalca pri določanju nekaterih vhodnih
parametrov modela. Taki rezultati so pomembni za delo v naprej, pri čemer pa je potrebno biti pozoren
pri določanju parametrov zemljin in modela.
Topografski podatki (DMR1), ki so v Slovenji javno dostopni, so se izkazali za uporabne, na kar kaže
tudi zelo pogosta uporaba teh podatkov v inženirski praksi v Sloveniji. Več o uporabnosti teh podatkov
za natančnejše modeliranje gibanja drobirskih tokov bo sicer podano v enem od naslednjih poglavij, kjer
je izvedena analiza vpliva teh podatkov na matematično modeliranje gibanja drobirskih tokov.
Kar se tiče parametrov zemljin (kohezija, strižni koti, specifična teža), so te vrednosti dobro določljive
v večini geomehanskih laboratorijev in se take meritve pogosto izvajajo. Prav tako je te vrednosti z
dovolj izkušnjami možno tudi precej dobro oceniti, saj se ti parametri pogosto pojavljajo v inženirski
praksi. Nekateri bolj specifični parametri kot so Bss in K so dobro opisani v navodilih za uporabo modela
(Sassa et al., 2010). Vprašanje, ki ostaja odprto, je parameter τss, katerega je sicer možno izmeriti v
strižnem aparatu (Sassa et al., 2004), ampak ostaja pomislek zaradi neupoštevanja grobih frakcij v
mešanici. V naši raziskavi je podana ocena vrednosti tega parametra vezana na določljiv parameter τp ,
katera se je v primeru gruščev izkazala za dobro. Za določanje tega parametra je vsekakor potrebno
izvesti še dodatne raziskave, saj je izračun količin sproženega materiala pokazal, da ima velik vpliv na
količine.
Kot sprožilni faktor smo v naši raziskavi upoštevali samo naraščanje pornih tlakov, ki so izraženi s
faktorjem ru. Le tega je potrebno za vsak primer posebej testirati pri različnih vrednostih, predvsem pa
je potrebno glede na lastnosti zemljin določiti tisto zgornjo vrednost, ki pomeni polno zasičenost
zemljine.
V nadaljevanju pa je prikazana uporaba modela LS-Rapid na hudourniškem območju hudournika Bela,
kjer je bil uporabljen za preučitev možnosti ocene potencialnega drobirskega toka.
4.2.2 Modeliranje zemeljskih plazov v zaledju Koroške Bele
4.2.2.1 Kratek opis raziskave
Glavni cilj tega dela raziskave je bila aplikacija modela proženja plazov LS-Rapid za določitev območij
proženja zemeljskih plazov na območju, kjer še nimamo podatkov o preteklih plazovih in bi bili rezultati
uporabni za oceno magnitude potencialnega drobirskega toka, ki bi se lahko sprožil v hudourniškem
območju hudournika Bela.
Za potrebe raziskave so bile poleg modela proženja LS-Rapid uporabljene še druge metode, ki bi poleg
pridobljenih izkušenj s plazom Stože lahko pomagale pri verifikaciji rezultatov modela proženja.
Uporabljeno je bilo terensko kartiranje plazov ter nestabilnosti in model dovzetnosti za zemeljske
plazove razvit na Geološkem zavodu Slovenije, ki je bil opisan v enem od prejšnjih poglavij. S pomočjo
predlaganih metod in pristopov za pomoč pri verifikaciji modela proženja LS–Rapid bi se lahko razvila
metodologija za določanje magnitude potencialnih drobirskih tokov, kar je eden glavnih ciljev te
raziskave. S tem bi bil dosežen pomemben napredek v procesu ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov, saj bi lahko samo z modelom proženja, z izvedbo zgolj omejenega obsega terenskih
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raziskav, določili magnitudo potencialnega drobirskega toka, ki je eden ključnih parametrov v procesu
ocenjevanja nevarnosti na ogroženih območjih.
Zaradi relativno dobre pokritosti s preteklimi raziskavami s področja plazov na tem območju (Sodnik,
2009, Peternel et al., 2016, Jež et al., 2008) in znane problematike z drobirskimi tokovi v preteklosti, je
bilo za območje raziskave izbrano zaledje hudournika Bela nad naseljem Koroška Bela.
4.2.2.2 Uporabljeni podatki in metode
Pomembno pri tej raziskavi je dejstvo, da smo se podobno kot v primeru plazu Stože, ki je opisan v
prejšnjem poglavju, v največji meri naslonili na javno dostopne podatke in že razvite metode, kar bi
pomenilo večjo uporabnost predlagane metodologije in njeno širšo uporabnost tudi na drugih območjih,
kjer podrobne raziskave terena in materiala še niso bile izvedene. Cilj raziskave je, da se z uporabo
modela proženja in izkušenj pridobljenih na primeru plazu Stože ter uporabo drugih javno dostopnih
podatkov in metod, razvije nova metodologija oz. postopek za ocenjevanje magnitude potencialnega
drobirskega toka.
Glavni podatki, uporabljeni v raziskavi, so:
LiDAR podatki za območje Slovenije
Uporabljen je bil javno dostopni DMR z resolucijo 1m x 1m, ki je na voljo za celo Slovenijo in
predstavlja trenutno najbolj natančne topografske podatke, ki so javno dostopni.
Model dovzetnosti za pojavljanje zemeljskih plazov
Kot dodatna kontrola oz. pomoč pri validaciji rezultatov modela proženja je bil uporabljen model
dovzetnosti za pojavljanje zemeljskih plazov, ki so ga za celotno območje Slovenije izdelali na
Geološkem zavodu Slovenije (Komac in Ribičič, 2006). Za potrebe te raziskave je bil predelan na merilo
1:25.000.
Geološka karta Slovenije M 1:100 000
Za določanje geološke sestave zaledja hudournika Bela in predvsem za določanje parametrov zemljin v
modelu proženja, ki so v fazi modeliranja zelo pomemben parameter. Uporabljena je bila enaka karta
kot za območje plazu Stože, ki pa je bila za omenjeno območje leta 2008 (Jež, 2008) podrobneje
obdelana.
Terensko kartiranje aktivnih zemeljskih plazov in nestabilnih območij
Za potrebe validacije modela in identifikacije aktivnih plazov v zaledju hudournika Bela je bilo izvedeno
terensko kartiranje, kjer se je z uporabo geološke karte in digitalnega ortofoto posnetka označilo aktivne
plazove, nestabilna območja in potencialno nevarna območja za proženje.
Model proženja LS-Rapid
Za določanje območij proženja in ocenjevanje magnitude je bil uporabljen model LS-Rapid, ki je
podrobneje opisan v poglavju 2.5.
4.2.2.3 Potek raziskave in rezultati (Sodnik et al., 2017)
Terensko kartiranje
Kot prvi del raziskave je bilo izvedeno terensko kartiranje aktivnih plazov, nestabilnih območij in hkrati
kontrola geološke karte hudourniškega območja hudournika Bela (Jež et al., 2008). Zaradi zahtevnosti
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terena je bilo kartiranje izvedeno v dveh fazah in sicer v prvi fazi zgornji del območja (območje, kjer je
plaz Potoška planina in plaz ob izviru Čikle), v drugi fazi pa je bil ogled izveden s spodnje strani ob
strugah hudournika Bela in njegovih pritokov, začenši na vršaju, kjer leži naselje Koroška Bela.

Zgornji del območja

Spodnji del območja

Naselje Koroška Bela

500m

Slika 110: Območje terenskega kartiranja nad Koroško Belo (hudourniško območje hudournika Bela)
Figure 110: Area of Bela watershed field survey (above the Koroška Bela village)

Osnova za terenski ogled je bila geološka karta območja (Jež et al., 2008), ki je bila dopolnjena z
inženirsko geološkim kartiranjem območja (slika 111). S terenskim kartiranjem smo določili območja
aktivnih plazov in ostalih nestabilnosti v obravnavanem območju. Celotno območje raziskave je
prikazano na sliki 110.
Pomoč pri identifikaciji aktivnih območij so bila ukrivljena debla dreves, razpoke v terenu,
zamočvirjena območja, poškodbe na gozdnih cestah in vlakah, splošna razgibanost terena, ki bi lahko
nakazovala na nestabilnost.
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Slika 111: Geološka karta območja z vrisanimi zemeljskimi plazovi in nestabilnimi območji (rezultat terenskega
kartiranja) (Sodnik et al., 2017)
Figure 111: Geological map with field survey results – active landslides and potential landslides (Sodnik et al.,
2017)

Glavne aktivnosti na izbranem območju so bile prepoznane na stiku kamnin zgornjega karbona in
permskih klastičnih kamnin ter zgornje triasnih in spodnjih jurskih kamnin. Kartirane so bile naslednje
nestabilnosti.
Možno deformirane kamnine iz zgornjega karbona in permske klastične kamnine so zelo dovzetne za
globoke zemeljske plazove ali plazove z večjimi balvani. V območju apnencev in dolomitov nad
tektonskim prelomom pa se v glavnem pojavlja problem padajočega kamenja. Na območju pod strmimi
kamninami iz zgornjega triasa in karbonatnimi kamninami iz spodnje jure, pa se pojavljajo zdrsi in
premiki grušča.
Kot glavna plazova na izbranem območju sta bila določena plazova Potoška planina in plaz Čikla.
Površina plazu Potoška planina je ocenjena na 250 m x 500 m, kar pri ocenjeni debelini materiala pomeni
prostornino 1,8 milijona m3 (Jež et al., 2008). Plaz Čikla pa ima dimenzije 200 m x 300 m, debelina
materiala pa še ni bila ocenjena, zato tudi ni podana ocena prostornine. Poleg teh dveh plazov so bili
kartirani tudi ostali plazovi, nestabilnosti in erozijska območja. Poleg vseh aktivnih območij smo
kartirali tudi pogojno stabilna območja, kjer se že kažejo prvi znaki plazenja, vendar ni opaziti večjih
pomikov ali deformacij terena.
Model dovzetnosti za zemeljske plazove
Glede na dobre podatke s terena glede aktivnih plazov na izbranem območju (rezultati zgoraj opisanega
kartiranja) smo se odločili, da se pogleda tudi rezultat modela dovzetnosti za zemeljske plazove (Komac
in Ribičič, 2006). Model dovzetnosti in podroben postopek njegove izdelave je opisan v poglavju 2.4.4.
Namen vpeljave modela dovzetnosti v to raziskavo je, da se po eni strani preveri pravilnost rezultatov
tega modela, po drugi strani pa preuči možnost uporabe modela dovzetnosti za kombiniranje z modelom
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proženja LS-Rapid, katerega aplikacija na izbranem območju pa je opisana v naslednjem poglavju.
Model dovzetnosti za zemeljske plazove je bil izdelan za celotno Slovenijo v merilu 1:250 000, kar
pomeni, da ni uporaben za analize na manjših območjih, kakršno je tudi hudourniško območje
hudournika Bela, ki je predmet naše raziskave.
Zato je bil model za izbrano območje predelan na merilo 1:25 000, ki pa je uporabno tudi za manjša
območja, npr. nivo občine (Bavec et al., 2005; Komac, 2005). Pri sami predelavi modela na merilo
1:25.000 gre za tri glavne korake.
-

Sinteza obstoječih geoloških podatkov o masnih gibanjih in izdelava fazne karte geološko
pogojenih pojavov v merilu 1:25 000
Verjetnostni statistični model v merilu 1:25 000
Izdelava modela dovzetnosti na podlagi prej izdelane fazne karte geološko pogojenih
pojavov in z uporabo statističnega modela, pri čemer se označi najbolj problematična
območja.

Po potrebi se lahko izvede tudi podrobnejše kartiranje zahtevnejših območij v merilu 1:5.000 ali
1:10.000.
Razvoj uteženega linearnega modela verjetnosti pojavljanja plazov je temeljen na normaliziranih
prostorsko-časovnih parametrih (kriteriji, faktorji, dejavniki) in njihovih utežeh, pri čemer so litološki
podatki združeni s sinhronostjo vpadov plasti z usmerjenostjo pobočij. Pri tem ima litologija utež 0,8,
vpad plasti pa 0,2.
Poleg litologije (utež 0,4) so bili uporabljeni še parametri: naklon površja (utež 0,25), pokrovnost (utež
0,15), oddaljenost od objektov (ang. structural elements) (utež 0,05), usmerjenost (utež 0,05) ter
ukrivljenost površine (utež 0,15). Na podlagi izkušenj in inženirske presoje sta bili spremenjeni uteži za
parametra litologije in pokrovnosti. Utež za litologijo se je zvišala, za pokrovnost pa znižala. Posebej
opazna težava je bila opažena pri gozdnatih površinah, kjer je bila dovzetnost za plazove pred
spremembo uteži močno podcenjena. Območja z naklonom, manjšim od 5°, so bila označena kot
nenevarna za nastanek plazov in zato izločena iz modela.
Končni rezultat modela je bil razdeljen na vrednosti verjetnosti pojavljanja od 0 do 1, ki so bile
razdeljene v štiri razrede dovzetnosti. 0 - ni nevarnosti, 1 - zelo majhna dovzetnost, 2 – majhna
dovzetnost, 3 - srednja dovzetnost, 4 – velika dovzetnost in 5 – zelo velika dovzetnost. Sama natančnost
rezultatov modela pa je omejena z natančnostjo vhodnih podatkov, izbrana resolucija mreže pa je bila
10 m.
Rezultat izdelanega modela dovzetnosti za hudourniško območje hudournika Bela v merilu 1:25.000
pokaže, da je kar 19,5 % območja v razredu velike ali zelo velike dovzetnosti za zemeljske plazove,
45,6 % območja pa je srednjem razredu dovzetnosti.
Pretekle izkušnje s tem modelom so pokazale, da je najbolj uporaben za določanje območij plitvih,
translatornih zemeljskih plazov. Glavna parametra modela sta naklon površja in pokrovnost. Območje
obravnave, hudourniško območje hudournika Bela, je večinoma poraslo z gozdom, nakloni pobočja
večinoma niso veliki, zato je pričakovati globlje plazove in ne površinskih zdrsov.
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Slika 112: Rezultati modela dovzetnosti za območje hudournika Bela v merilu 1:25.000 (Sodnik et al., 2017)
Figure 112: Landslide susceptibility model results with field survey results – active landslides and potential
landslides (Sodnik et al., 2017)

Na sliki 112 je prikazan rezultat modela dovzetnosti za hudourniško območje hudournika Bela, kjer pa
so pa vrisani tudi aktivni plazovi in pogojno stabilna območja, ki so bili evidentirani s terenskim
kartiranjem opisanim v prejšnjem poglavju.
Iz rezultatov je razvidno, da model jasno izloči oz. izpostavi območja, ki so v naravi problematična in
kjer se že pojavljajo aktivni plazovi kot sta plaz pod Potoško planino in plaz ob izviru Čikla. V območje
visoke in zelo visoke nevarnosti spada območje gruščev v celotni širini hudourniškega območja, kjer sta
tudi oba aktivna plazova ter južno pobočje, kjer je teren precej strm in se tudi v naravi že pojavljajo
manjši lokalni zdrsi in nestabilnosti.
Taka primerjava rezultatov modela in terenskega kartiranja pokaže uporabnost modela dovzetnosti za
določanje širših območij, ki so potencialno nevarna in jih je potrebno podrobneje analizirati. Model pa
ni uporaben za podrobno določanje in označevanje nestabilnih območij, kar pa tudi ni njegov namen.
Za namen detajlnega določanja nestabilnih območij in aktivnih plazov, ki se lahko preoblikujejo v
drobirski tok pa je bil vpeljan še model proženja LS-Rapid, katerega rezultati so opisani v naslednjem
poglavju.
Modeliranje proženja zemeljskih plazov z LS- Rapid
Zasnova in delovanje modela LS-Rapid je bilo opisano v poglavju 2.5, v tem delu pa je opisana
aplikacija modela na testnem območju in prikaz rezultatov raziskave v smeri možnosti uporabe
rezultatov modela za ocenjevanje magnitude potencialnih drobirskih tokov.
Osnovni vhodni podatek modela je digitalni model reliefa, za kar smo uporabili javni DMR1, ki je bil
izdelan na osnovi LiDAR podatkov. V orodju Global Mapper je bila z orodjem Generate watershed iz
skupine listov podatkov določeno prispevno območje hudournika Bela, ki je naše območje raziskave
(slika 113 in slika 114).
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Slika 113: Listi DMR1 pred obdelavo v programu Global Mapper
Figure 113: DTM data before processing in Global Mapper

Slika 114: Obrezan DMR1 - prispevno območje hudournika Bela
Figure 114: Watershed DTM - result of GIS processing in Global Mapper

Ker model zaradi delovanja z matrikami sprejema samo pravokotna območja, smo za generiranje
pravokotnega območja vsem celicam izven območja obravnave določili nadmorsko višino 500 m, s
čimer se zagotovi delovanje modela, hkrati pa prepreči proženje na območjih izven hudourniškega
območja, kjer nas zanima količina sproženega materiala.
Z Excel makro programom DEMmake, ki je priložen modelu (slika 115), je bila iz txt oblike DMR
podatkov generirana matrika višin, kjer smo se odločili za velikost celice 20 m x 20 m, s čimer smo
dobili matriko s 122 stolpci in 164 vrsticami, katero je potrebno uvoziti v model kot osnovno geometrijo.
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Slika 115: Izsek iz makroja DEMmake.xlsm za generacijo matrike višin hudourniškega območja
Figure 115: Cut-out form Excel macro DEMmake.xlsm for topography matrix generation

V nadaljevanju je prikazana osnovna geometrija hudourniškega območja hudournika Bela (slika116).

Meja prispevnega
območja

Strma skalnata območja

Območje aktivnih plazov

Vrh vršaja, na katerem
je naselje Koroška Bela

Slika 116: Osnovna geometrija modela za hudourniško območje hudournika Bela
Figure 116: Model topography for Bela torrent watershed
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Geološka sestava hudourniškega območja hudournika Bela, ki je razvidna iz geološke karte območja in
je sledeča:
-

Pobočni grušč na karbonatni podlagi, melišče

-

Pobočni grušči na klastičnih kamninah, melišče

-

Vršaj

-

Prepereli paleozijski klastiti (deluvij)

-

Liasni laporovec

-

Dachsteinski apnenec

-

Dolomit

-

Werfenske plasti (skitij)

-

Belerofonski dolomit

-

Gredenske plasti

-

Tragkofelski apnenec

-

Javorniške plasti (permokarbon)

Tudi za območje hudournika Bela je bil izdelan makro v programu Excel, s katerim je možen vnos
karakteristik zemljine za posamezne geološke enote.

Slika 117: Izsek iz razvitega orodja za vnašanje geoloških podatkov v primeru heterogenega računskega območja
Figure 117: Cut-out from developed tool for data input in case of heterogenic geological conditions

Na sliki 117 je prikazano orodje za vnašanje parametrov zemljin v matrike, ki se najprej vnašajo v model
LS-Rapid. Za boljšo preglednost je bil izdelan tudi vmesnik, kjer je možno z različnimi barvami označiti
različne sloje, kar pomaga pri kontroli vhodnih podatkov (slika 118).
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Slika 118: Barvni prikaz matrike računskega območja po različnih slojih
Figure 118: Color layout of computational area matrix – geological units

Analiza topografskih in geoloških podatkov je pokazala, da je pomemben podatek, poleg same
geologije, tudi debelina preperine, saj se je izkazalo, da so na nekaterih delih območja površine pod
večjim naklonom, kot je notranji strižni kot zemljine (po geološki karti) na tem območju. To pomeni,
da so določena območja brez preperine in v naravi taka območja predstavljajo gola skalnata območja,
kjer večji problem kot zemeljski plazovi, predstavlja proces padajočega kamenja. Zato je bila debelina
preperine na vseh območjih, kjer naklon pobočja presega notranji strižni kot zemljine, avtomatsko
označena na 0 m. V primeru modeliranja brez odstranitve take preperine v vhodnih podatkih se še pred
naraščanjem pornih tlakov zgodi porušitev, ki je povsem nerealna in ne odraža stanja na terenu.
Po drugi strani pa je ravno debelina preperine na območjih, kjer pride do proženja plazov, eden ključnih
parametrov, če želimo rezultate modeliranja uporabiti za ocenjevanje količine sproženega materiala in
posledično za ocenjevanje magnitude drobirskega toka.
Na tak način je bila debelina preperine določena samo za grušče na karbonatnih in klastičnih podlagah
ter koluvij na javorniških podlagah (permokarbon). Debelina preperine za grušče je bila ocenjena na 10
m, za koluvij pa 5 m. Debelina je bila podana na podlagi terenskega ogleda, geološke karte in topografije
terena ter na podlagi strokovne presoje raziskovalne ekipe.
Za izbrane tri geološke enote, kjer debelina preperine ni enaka 0 m je bilo potrebno določiti še zahtevane
parametre zemljine, ki so potrebni za simulacijo proženja.
Na podalgi izkušenj z modeliranjem plazu Stože so bili naslednji parametri:
Grušči na karbonatnih podlagah
K = 0,36
ϕi = 40°
ϕm = 40°
τss = 185 kPa
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Bss = 0,3
ϕp = 47°
cp = 1,0 kPa
γ = 22 kN/m3
Grušči na klastičnih podlagah:
K = 0,36
ϕi = 40°
ϕm = 40°
τss = 185 kPa
Bss = 0,3
ϕp = 40°
cp = 1,0 kPa
γ = 22 kN/m3
Koluvij na klastičnih podlagah:
K = 0,66
ϕi = 20°
ϕm = 27°
τss = 36,4 kPa
Bss = 1,0
ϕp = 27°
cp = 3,0 kPa
γ = 20 kN/m3
Kot sprožilni faktor so bili, podobno kot pri primeru za plaz Stože, upoštevani samo porni tlaki, medtem
ko vpliv potresa ni bil upoštevan. Za modeliranje smo izbrali dva scenarija. Vrednost faktorja, ki je bila
na primeru plazu Stože določena za optimalno ru = 0,3 in ekstremen dogodek, kjer pride do popolne
zasičenosti zemljine in je faktor ru = 0,45 (ang. worst case scenario).
V primeru območja hudournika Bela se pojavi še poseben problem zaradi heterogenosti geološke
sestave, pri čemer se parametri zemljin različnih enot močno razlikujejo. Problem je, ker program dovoli
vnos le enega faktorja ru za celotno računsko območje.
V izogib problemu s samo enim ru faktorjem za celotno računsko območje, smo uvedli redukcijo
strižnega kota zemljine, s čimer je bil kompenziran vpliv enotnega faktorja ru za celotno območje. V
modelu uporabljene vrednosti ru = 0,3 in ru = 0,45 so bile predpisane za grušče, pri katerih je ta vrednost
ponavadi najnižja in ob padavinskih dogodkih tudi najbolj spremenljiva. Uporaba istega ru za drobno
zrnati koluvij na javorniških podlagah bi pomenila umetno izboljšanje strižnih karakteristik, ki ne bi bile
več realne oz. primerljive s karakteristikami gruščev. Zato je bila predlagana naslednja redukcija
modelnih strižnih karakteristik drobnozrnatih zemljin.

tg  model H 1  ru , model   tg H 1  ru 

(42)

pri čemer je ϕ pravi notranji strižni kot zemljine, ϕm je vrednost notranjega strižnega kota, upoštevana
v modelu, γ je specifična teža materiala plazine (kN/m3), H je debelina materiala plazine (m), ru je pravi
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koeficient ru, ru,model pa je faktor ru, upoštevan v modelu. S tako modifikacijo smo dobili naslednja
modelna scenarija:
Scenarij 1:
Scenarij 2:

grušč ru = 0,30, koluvij ru = 0,5
grušč ru = 0,45, koluvij ru = 0,5

Ostali parametri modela so bili pri obeh scenarijih enaki:
Trajanje simulacije 120 s
DL = 1 mm
DU = 1000 mm
Časovni korak izračuna: 0,005 s
Rezultati modela so pokazali dobro ujemanje s terenskim kartiranjem plazov, saj sta se v modelu sprožila
tako plaz Potoška planina kot plaz Čikla. Večina sproženih plazov je nastala v geološki enoti koluvija
na Javorniških podlagah, kar je bilo pričakovano. V tem delu se je pokazalo tudi dobro ujemanje
rezultatov modela z modelom dovzetnosti za zemeljske plazove (slika 113), kjer je ravno tako glavnina
pričakovanih zemeljskih plazov skoncentrirana v ta geološki pas.
Na sliki 119, kjer so prikazani rezultati za faktor ru = 0,3, je opaziti proženje na območjih, kjer so bila
tudi s terenskim kartiranjem določena območja nestabilnosti. Plaz Potoška planina, plaz Čikla in plaz
na območju manjšega hudourniškega pritoka Bele na SZ delu hudourniškega območja. Pojavljajo se
tudi druge manjše nestabilnosti v pasu koluvija na Javorniških podlagah, kjer so očitno izpolnjeni
topografski pogoji za sprožitev, a do proženja na terenu (še) ni prišlo.

Slika 119: Rezultat modela za faktor ru = 0,3 (Sodnik et al., 2017)
Figure 119: Modeling result for ru = 0,3 (Sodnik et al., 2017)

Na sliki 120 pa je prikazan rezultat za faktor ru = 0,45. Razvidno je, da se območja proženja na geološki
enoti Javorniških plasti razširijo, medtem ko se razširijo tudi na geološko enoto gruščev.
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Slika 120: Rezultat modela za faktor ru = 0,45 (Sodnik et al., 2017)
Figure 120: Modeling result for ru = 0,45 (Sodnik et al., 2017)

4.2.2.4 Komentar
Prikazani rezultati sicer kažejo relativno dobro ujemanje s kartiranimi plazovi, ni pa doseženo tako
dobro ujemanje posameznih plazov kot pri plazu Stože. Vzrok je zagotovo v bistveno večji geološki in
topografski heterogenosti območja hudournika Bela, ki povzroči zahtevno določanje vseh parametrov
zemljin in modela. V rezultatih je opaziti tudi nezveznost območij proženja, kar je posledica tako
geološke heterogenosti kot tudi topografksih značilnosti delov območja. To se je pokazalo že z nujnostjo
vpeljave redukcije strižnega kota zaradi možnosti vnosa samo ene vrednosti faktorja ru v modelu.
Heterogenost območja je povezana tudi z velikostjo območja, saj je območje hudournika Bela kar 2,55
krat večje od obravnavanega območja v primeru plazu Stože. Velikost območja hudournika Bela je 164
x 122 celic, medtem ko je računsko območje pri plazu Stože veliko 79 x 99 računskih celic velikosti 20
m x 20 m.
Razlika v velikosti in težave zaradi velike heterogenosti modela v primeru večjega območja, ki je
povezana z velikostjo območja, lahko predlagamo, da je modeliranje proženja plazov z namenom
ocenjevanja količine sproženega materiala kot osnova za oceno magnitude smiselno izvajati na manjših
območjih, kjer obravnavamo eno samo potencialno plazišče.
Modeliranje na večjih območjih pa je uporabno za prepoznavanje kritičnih območij, kar se je pokazalo
na primeru hudournika Bela, kjer smo z modelom, kljub veliki heterogenosti in velikosti območja,
uspešno določili vsa s terenskim kartiranjem določena kritična območja. Poleg tega so se pokazala še
druga območja, kjer trenutno na terenu plazenja še ni opaziti, lahko pa predstavljajo potencialno grožnjo.
Za izvedbo podrobne analize bi bilo potrebno vsako od teh kritičnih območij podrobneje analizirati,
določiti vhodne parametre modela ter na ta način pridobiti podatke za ocenjevanje količine sproženega
materiala in magnitude potencialnega drobirskega toka.
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4.2.2.5 Ocena magnitude potencialnega drobirskega toka
Kljub zgoraj omenjenim težavah pri modeliranju celotnega območja hudournika Bela smo na enak
način, kot je opisan pri območju plazu Stože, izračunali količino sproženega materiala za oba scenarija
(ru = 0,30 in ru = 0,45).
Preglednica 25:Primerjava količine sproženega materiala pri različnih modelih
Table 25: Triggered mass volume comparison
Ime modela
Bela 11
Bela 12

Vrednost ru [-]
0,3
0,45

Količina materiala [m3]
287.000
476.000

O pravih količinah nestabilnega materiala na območju obeh aktivnih plazov Potoška planina in Čikla je
težko govoriti, saj niso bile izvedene vrtine, ki bi potrdile globino drsenja in s tem količino materiala.
Za Potoško planino je bila podana celo ocena o prostornini od 0,7 do 1,4 milijona m3 (Jež et al., 2008),
medtem ko količina materiala v plazu Čikla še ni bila ocenjena.
Za bolj zanesljive rezultate v smislu določanja količine nestabilnega materiala je torej potrebno, skladno
z ugotovitvami prejšnjega poglavja, modelirati manjša območja, kjer je geološka heterogenost manjša
in s tem lažje izvedljiv kvaliteten in zanesljiv model proženja, kot je bilo prikazano za plaz Stože. S tem
bi dobili rezultate za uporabo v procesu ocenjevanja nevarnosti.
4.3 Matematično modeliranje gibanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
4.3.1 Dosedanje izkušnje z uporabo modela Flo-2D
Opis modela in njegovega delovanja je podrobneje opisan v enem od prejšnjih poglavij, v tem delu pa
bodo opisane dosedanje izkušnje z modeliranjem in ključni problemi, ki so bili izpostavljeni do sedaj.
Reševanje teh problemov bo tema naše raziskave v tem delu, saj je cilj zagotoviti možnost širše uporabe
in pridobivanje zanesljivejših rezultatov za uporabo v procesu ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov.
Flo-2D je sicer komercialni model, ki se pogosto uporablja tudi za modeliranje drobirskih tokov in je
bil uporabljen v več raziskavah za različne namene (Rickenmann et al., 2006; O'Brien et al., 1993; Wu
et al., 2013; Luna at al., 2011; Bertolo in Wieczorek, 2005; Huebl in Steinwendtner, 2001 in Calligaris
et al., 2008), kar kaže na veliko razširjenost modela in njegovo uporabnost. Kar pa se tiče uporabe v
Sloveniji je bil model Flo-2D najprej uporabljen za analizo dogodka v Logu pod Mangartom (Hojnik et
al., 2001) ter za ocenjevanje nevarnosti zaradi potencialnega drobirskega toka na območju naselja Koseč
(Mikoš et al., 2006; Hojnik, 2004). V primeru Loga pod Mangartom je bila možnost umerjanja modela
na zabeležene gladine dejanskega dogodka in so bile glavne karakteristike toka umerjene, medtem ko
so v primeru modeliranja na območju Koseča za umerjanje uporabili videoposnetek. Poleg same
magnitude dogodka je velika negotovost pri določanju reoloških karakteristik mešanice. Pri obeh
primerih je bila reologija mešanice določena z umerjanjem, pri Logu pod Mangartom je bil uporabljen
tudi laboratorij, vendar raziskava ni podala končnih vrednosti, potrebnih za modeliranje (Majes et al.,
2002; Petkovšek, 2002).
V nadaljevanju je bil model Flo-2D uporabljen v raziskovalne namene in sicer za ocenjevanje nevarnosti
zaradi delovanja drobirskih tokov na izbranih vršajih v zgornjesavski dolini, kjer so bili modelirani
potencialni drobirski tokovi na hudourniških območjih Presušnika, Trebiže, Suhlja in Bele. V tej
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raziskavi se je poleg vprašanja magnitude in reologije izpostavila problematika kvalitete topografskih
podatkov oz. predvsem njihove morfološke pravilnosti, saj ravno hudourniška struga in njen prikaz v
modelu predstavlja pomemben faktor pri ocenjevanju nevarnosti. Več o raziskavi je napisano v
zaključnem poročilu projekta CRP (2008).
Obširnejša raziskava glede delovanja modela je bila izvedena v letu 2009, ko je bila izvedena
občutljivostna analiza, kjer so obravnavani naslednji parametri in vhodni podatki modela, ki lahko
vplivajo na delovanje, računski čas, kvaliteto rezultatov in samo stabilnost računanja (Sodnik, 2009). V
nadaljevanju je podan povzetek rezultatov občutljivostne analize.
Kontrolni parametri modela
Izvedena je bila analiza vpliva kontrolnih parametrov modela, kontrola vpliva na stabilnost računa in
predvsem na računski čas modela. Določena je bila optimalna nastavitev kontrolnih parametrov, ki
omogoča najkrajši možni računski čas in hkrati ne zmanjšuje natančnosti rezultatov in stabilnosti
računanja.
Pozicija vhodnega hidrograma na vršaju
V tem delu je bil analiziran vpliv pozicije postavitve celice vhodnega hidrograma na računski mreži
(slika 121). Analiziranih je bilo več pozicij na zgornjem delu vršaja in kontrola rezultatov modela na
vršaju, kjer so rezultati pomembni za ocenjevanje nevarnosti. Rezultati analize so pokazali, da
premikanje hidrograma v višje lege ne prinese spremembe pri rezultatih, prinese pa spremembo v smislu
večjega števila računskih celic, ki so med računanjem aktivne, kar pa se odraža v daljšem računskem
času modela.

250m

Slika 121: Tri pozicije vhodnega hidrograma na računski mreži modela za hudournik Presušnik (Sodnik, 2009)
Figure 121: Three positions of input hydrograph on Presušnik torrent fan (Sodnik, 2009)

Manningov koeficient hrapavosti
Običajno je Manningov koeficient hrapavosti predmet umerjanja modela, kar pa pri modeliranju
potencialnih dogodkov ni mogoče. V takem primeru je potrebno koeficient določiti na podlagi literature,
preteklih izkušenj in poznavanja delovanja modela. Ta zadnja možnost je bila raziskana v tem delu
raziskave. Uporabljeni so bili različni koeficienti hrapavosti na povsem enaki računski mreži modela.
Primerjava rezultatov v izbranih prečnih prerezih (slika122) je pokazala, da da ima Manningov
koeficient vpliv tako na izračunane hitrosti kot tudi na globine toka in da je pri izboru koeficientov
potrebno upoštevati tako napotek v literaturi, kot tudi izkušnje s preteklim modeliranjem. Ker se pri
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modelu Flo-2D vnaša koeficienta po posameznih celicah je potrebno pozornost posvetiti tudi pri samem
vnosu koeficientov, pri čemer je v veliko pomoč podloga DOF.
Bela - P1 (Q100, Cv=0.5)
površina vršaja
gladina nG: gozd 0.12 ostalo 0.04
gladina nG: povsod0.2
gladina nG: gozd 0.16 travnik 0.033 struga0.13, območje hiš 0.2
619
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Slika 122: Primerjava vpliva koeficienta ng na maksimalne gladine v izbranem prečnem prerezu (Sodnik, 2009)
Figure 122: Flow depth comparison in selected cross section – influence of ng value (Sodnik, 2009)

Velikost celic računske mreže
Za analizo vpliva velikosti računske celice sta bila izdelana po dva modela istega območja, pri čemer je
bila pri enem izbrana velikost celice 15 m, pri drugem pa 5 (slika 123). Izvedena je bila primerjava
rezultatov kot tudi računskih časov modela.

250m

Slika 123: Primerjava rezultatov modela z mrežn 15x15 (levo) in modela z mrežo 5x5 (desno) (Sodnik, 2009)
Figure 123: Modeling results comparison for 15x15 (left) and 5x5 (right) computational grid size (Sodnik, 2009)

Zaključki analize rezultatov, ki obsega analizo globin in hitrosti toka, računskega časa modela in zajema
lokalnih razmer na vršaju, so sledeči. Manjše računske celice pomenijo bolj natančne rezultate,
predvsem zaradi boljšega zajema topografije terena, saj večja celica (ki v našem primeru zajema 9
manjših celic) pomeni, da ima ena večja celica samo eno nadmorsko višino, v primeru manjših celic pa
ima to isto območje 9 celic, ki imajo vsaka svojo nadmorsko višino. Se pa večja natančnost računske
mreže močno odraža v računskem času modela, saj je razmerje med dogodkom in računskim časom pri
mreži 5 m x 5 m kar 1:240, medtem ko je to razmerje pri mreži 15 m x 15 m 2:1. Z bolj podrobno mrežo
pa se bolje povzame tudi lokalne razmere na vršaju, predvsem pa je bolje izražena struga hudournika,
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ki je v primeru Bele široka med 5 in 8 m in je povsem logično, da je mreža 15 m x 15 m ne more
pravilno zajeti. Zaključek analize je bil, da je uporaba goste računske mreže smiselna, če imamo
kvalitetne topografske podatke in želimo imeti natančen rezultat. Večje računske celice pa so zelo
uporabne za prve izračune in testiranje posameznih parametrov modela v fazi priprave podatkov za
končne izračune, ki pa se potem izvedejo z optimalno gostoto računske mreže (prilagojeno dejanski
kvaliteti topografskih podatkov).
Modeliranje vpliva objektov na vršaju
Modeliranje vpliva objektov na vršaju je z vidika ocenjevanja nevarnosti zelo pomembno, saj so
ponavadi ravno objekti tisti, za katere nas najbolj zanima vpliv drobirskega toka v smislu globine toka,
hitrosti toka in udarnih sil. Analizirani sta bili dve opciji modeliranja objektov na vršaju. Povečanje
Manningovega koeficienta hrapavosti na območju objektov (slika 124) ter uporaba blokiranih celic, ko
uporabnik lahko določi t.i. suhe celice, kjer se računsko blokira možnost pretoka po izbrani celici (slika
125).
Glavna razlika med obema možnostima se je pokazala pri modeliranju lokalnih razmer na območju
objektov. Pri varianti s povečanim koeficientom hrapavosti so vektorji hitrosti na območju objektov bolj
enakomerni in ne izražajo lokalnih povečanj hitrosti zaradi zožitev, ki se dejansko dogajajo v naravi.

15m

Slika 124: Vektorji hitrosti toka v premeru povečanega koeficienta hrapavosti (Sodnik, 2009)
Figure 124: Velocity vectors in case of higher Manning coefficient values (Sodnik, 2009)

Za razliko od prejšnjega načina se pri uporabi suhih celic lokalne razmere odražajo zelo jasno. Lepo so
razvidna lokalna povečanja hitrosti toka, ki zagotovo niso zanemarljiva. Še posebej, če želimo rezultate
modela uporabiti za morebitne študije vplivov drobirskega toka na objekte.
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15m

Slika 125: Vektorji hitrosti toka v premeru uporabe blokiranih celic (Sodnik, 2009)
Figure 125: Velocity vectors in case of dry cells (Sodnik, 2009)

Zaključek analize je, da je uporaba suhih celic vsekakor boljša in bolj natančna rešitev, pri čemer pa je
potrebno upoštevati, čemu je namenjen model, kakšna je velikost računske celice (npr. s celico 20 m x
20 m je težko natančno modelirati stanovanjske hiše velikosti 8 m x 8 m). Idealna rešitev v tem primeru
bi bila kombinacija obeh pristopov, ko bi lahko do določene udarne sile objekte upoštevali kot ovire v
toku, od določene sile naprej (porušitev objekta) pa bi bila upoštevana samo še povečana hrapavost, ker
porušen objekt ne predstavlja več fiksne ovire v toku.
Reološke karakteristike mešanice
Glede na pretekle izkušnje se je izkazalo, da je pri izdelavi modela potencialnega drobirskega toka
najtežje določiti volumsko koncentracijo Cv, strižno odpornost τ in dinamično viskoznost η.
Izvedena je bila analiza vpliva omenjenih reoloških karakteristik, pri čemer je bil poudarek na vplivu
različnih kombinacij parametrov τ in η.
Podrobneje so opis izvedene analize in zaključki študije podani v Sodnik (2009).
Kot zaključek vseh izvedenih raziskavi izhaja, da največji problem oz. neznanke pri modeliranju
drobirskih tokov predstavljajo kvalitetni topografski podatki, magnituda potencialnega dogodka in
reološke karakteristike mešanice. Tem trem parametrom je posvečene tudi največ pozornosti v naši
raziskavi, cilj katere je podati ustrezne ugotovitve in napotke za uporabo modela pri ocenjevanju
nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih in kvalitetni pripravo modela za
potencialne drobirske tokove.
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Preglednica 26: Karakteristike modelov, uporabljenih v analizi vpliva reoloških karakteristik (Sodnik, 2009)
Table 26: Model characteristics included in the influence of rheology study (Sodnik, 2009)
Ime modela

Cv

Hidrogram

Strižna
odpornost τ (Pa)

Viskoznost η
(Pa.s)

Bela21
Bela22
Bela23
Bela24
Bela25
Bela26
Bela27
Bela28
Bela29
Bela30
Bela31
Bela32

0,5
0,5
0,5
0,5
0,45
0,45
0,45
0,45
0,4
0,4
0,4
0,4

Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,45
Q100,(19h) Cv=0,45
Q100,(19h) Cv=0,45
Q100,(19h) Cv=0,45
Q100,(19h) Cv=0,4
Q100,(19h) Cv=0,4
Q100,(19h) Cv=0,4
Q100,(19h) Cv=0,4

18
800
18
800
6,7
275
6,7
275
2,6
170
2,6
170

5,4
185
185
5,4
1,9
70
70
1,9
0,63
27
27
0,63

Ker zgoraj omenjene kombinacije reoloških modelov, prikazane v preglednici 26, presenetljivo niso
dale neke vidne razlike med rezultati, je bila pripravljena še ena kombinacija s sicer nerealnimi
vrednostmi reoloških parametrov, vendar ekstremnimi razlikami med parametri (preglednica 27), samo
z namenom testiranja občutljivosti modela.
Preglednica 27: Karakteristike dodatnih modelov, uporabljenih v analizi vpliva reoloških karakteristik (Sodnik,
2009)
Table 27: Model characteristics included in the influence of rheology study (Sodnik, 2009)
Ime modela
Bela22a
Bela22b
Bela22c

Cv
0,5
0,5
0,5

Hidrogram
Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,5
Q100,(19h) Cv=0,5

Strižna trdnost τ (Pa)
18.000
800
18.000

Viskoznost η (Pa.s)
185
3.000
3.000

Bela - P1 (Q100, Cv=0.5)
površina vršaja
bela22: tau=800N/m2, eta=185Pas
bela22a: tau=18000N/m2, eta=185Pas
bela22b: tau=800N/m2, eta=3000Pas
bela22c:tau=18000N/m2, eta=3000Ps
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Slika 126: Primerjava gladin modelov z različnimi reološkimi karakteristikami v izbranem prečnem prerezu
(Sodnik, 2009)
Figure 126: Flow depth comparison in selected cross section – influence of rheological parameters (Sodnik,
2009)
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V tem drugem primeru so razlike med gladinami sicer opazne, vendar so glede na razlike med reološkimi
parametri zelo majhne. Iz primerjave zgornjih rezultatov, prikazanih na sliki 126, je vidno tudi to, da
ima na same gladine viskoznost η večji vpliv kot strižna odpornost τ, saj sta gladini z enako viskoznostjo
in različno strižno odpornostjo praktično enaki.
Podobni zaključki glede vpliva η in τ so bili ugotovljeni tudi v študijah z drugimi modeli (Fazarinc,
2002).
4.3.2 Uporaba reoloških podatkov, določenih v laboratoriju FGG
Zgoraj omenjene raziskave vpliva reoloških parametrov so podale precej presenetljive zaključke o
majhnem vplivu parametrov η in τ na rezultate modela, pri čemer pa je potrebno poudariti, da je bil
poudarek primerjave na parametrih η in τ in manj na prostorninski koncentraciji mešanice.
Z nakupom nove opreme (viskometer ConTec CTV5) so se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
odprle nove možnosti tudi na področju raziskovanja reoloških karakteristik drobirskih tokov.
Kot je bilo opisano v enem od prejšnjih poglavij se je na območju proženja plazu Stože odvzel vzorec
materiala, ki je bil analiziran v laboratoriju. Ideja je bila novo izmerjene vrednosti parametrov primerjati
z umerjenimi ter rezultati modela z obema vrednostima oz. kombinacijami reoloških parametrov.
Zanimiva ugotovitev, povezana z reologijo v modelu Flo-2D pa je, da v veliko analizah drobirskih tokov,
kjer je bil uporabljen model Flo-2D, avtorji preprosto vzamejo vrednosti parametrov, ki jih avtor modela
predlaga in so bile določene za primere drobirskih tokov v ZDA. Eden od takih primerov je modeliranje
drobirskih tokov v Julijskih Alpah (Calligaris et al., 2008).

4.3.2.1 Uporabljeni reološki podatki
V naslednji raziskavi smo uporabili umerjene reološke parametre za drobirski tok iz leta 2000 (Fazarinc,
2002; Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006) in novo izmerjene vrednosti v laboratoriju (Maček et al.,
2017)
Umerjene vrednosti dogodka 2000:
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,42
Dinamična viskoznost mešanice: η = 10 Pa.s
Strižna odpornost mešanice: τ = 20 Pa
Izmerjene vrednosti v laboratoriju 2016:
Vse izmerjene vrednosti v raziskavi, ki je potekala v laboratoriju, so podane v poglavju 2.7, kjer je
podana preglednica z vsemi meritvami parametrov, za primerjavo rezultatov modela pa sta bili izbrani
naslednji dve kombinaciji parametrov za vzorec Dmax = 22 mm. Ponovno je potrebno poudariti, da so
vzorci imeli precej visok Cv, saj je sicer prihajalo do segregacije materiala in bi bila izvedba meritev
nemogoča.
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,76
Dinamična viskoznost mešanice: η = 3,8 Pa.s
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Strižna odpornost mešanice: τ = 334 Pa
Kot je bilo že navedeno, je odstopanje pri izmerjenih in umerjenih vrednostih reoloških parametrov
precej veliko, predvsem je zanimivo odstopanje v vrednosti volumske koncentracije Cv, katero je težko
oceniti predvsem zaradi vpliva večjih delcev v smislu skal in balvanov, ki niso zajeti v nobenih meritvah
in lahko pomembno vplivajo na samo reologijo mešanice in s tem gibanje toka.
Namen prvega modela s karakteristikami umerjenimi na dogodek novembra 2000 je bil, da se ponovi
izračun iz analize dogodka (Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006), izračuni z novimi reološkimi
karakteristikami pa bi pokazali, kakšne rezultate bi dobili na podlagi določanja reoloških karakteristik
drobirskega toka brez možnosti umerjanja modela. Tak pristop bi bil uporaben in primeren za uporabo
v postopku ocenjevanja nevarnosti za potencialne drobirske tokove na vršajih, kjer obstaja nevarnost
pojava drobirskih tokov. Tak pristop je tudi eden ključnih ciljev naše raziskave.
Kot osnovni topografski podatki za modeliranje so bili podatki, ki so bili uporabljeni tudi za modeliranje
za potrebe analize dogodka (Fazarinc, 2002; Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006). Podatki so bili
pridobljeni iz osebnega arhiva Tomaža Hojnika. Resolucija DMR je 4 m, več o samem pridobivanju
podatkov pa je opisano v Hojnik et al. (2001). Podatki so prikazani na sliki 127.

Slika 127: Digitalni model reliefa z resolucijo 4 m v SAGA GIS (osebni arhiv Tomaž Hojnik)
Figure 127: DTM with 4 m resolution (SAGA GIS)

Ostale karakteristike modelov so pri vseh primerih enake in sicer take, kot so bile uporabljene v analizi
dogodka iz novembra 2000.
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Qmax = 5683 m3/s
V= 0,74 x 106 m3 (volumen/magnituda dogodka)
koeficient ng (zgornji del) = 0,11
koeficient ng (spodnji del) = 0,065
računska mreža: 8 m x 8 m
Čas simulacije: 0,15 h
Prav tako je bil hidrogram povzet po umerjenih dogodkih za dogodek novembra 2000. Podatke za točen
hidrogram je posredoval Matjaž Četina. Hidrogram je bil zaradi enostavnejšega vnosa v model predelan
tako, da je manj Q(t) točk, pri čemer se je ohranilo tako obliko, trajanje in površino hidrograma
(magnitudo drobirskega toka). Uporabljeni hidrogram je prikazan na sliki 128.

Vhodni hidrogram Log pod Mangartom, dogodek november 2000
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Slika 128: Vhodni hidrogram drobirskega toka 17. novembra 2000 v naselju Log pod Mangartom (povzeto po
Četina et al., 2006)
Figure 128: Input hydrograph for November 17, 2000 debris flow in Log pod Mangartom (summed after Četina
et al., 2006)

4.3.2.2 Modeliranje drobirskega toka v Logu pod Mangartom z novo reologijo
Kot že omenjeno, smo najprej ponovili izračun iz leta 2001 (Hojnik et al., 2001; Četina et al., 2006),
nato pa izdelali še model z novo izmerjeno reologijo (Maček et al., 2017). Ker za izračune analize zgoraj
navedenih modelov nimamo izpisa iz modela, samo za primerjavo uporabili kar objavljeno grafično
oceno nevarnosti iz Hojnik et al., 2001, kjer so vidne glavne karakteristike rezultata modela in je možna
primerjava z našim ponovljenim računom. Pri tem je potrebno poudariti, da glavni namen naše raziskave
ni natančna analiza dogodka iz leta 2000, ampak primerjava takrat umerjenih reoloških parametrov z na
novo izmerjenimi.
Najprej so podani rezultati modela (slika 129), ki smo ga izdelali z reologijo, umerjeno na dogodek leta
2000.
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200m

Slika 129: Maksimalne globine drobirskega toka z reologijo dogodka november 2000 (Cv = 0,42, τ = 20 Pa, η =
10 Pa.s)
Figure 129: Maximum debris-flow depths with November 2000 event rheology (Cv = 0.42, τ = 20 Pa, η = 10
Pa.s)

Na sliki 130 pa je podan rezultat modela z uporabo novo izmerjene reologije.
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200m

Slika 130: Maksimalne globine drobirskega toka z novo izmerjenimi reološkimi karakteristikami (Cv = 0,76, τ =
334 Pa, η = 3,8 Pa.s).
Figure 130: Maximum debris-flow depths with newly measured rheology (Cv = 0.76, τ = 334 Pa, η = 3.8 Pa.s).

Zgoraj prikazani rezultati že brez podrobne analize izražajo zelo nerealen scenarij, saj se dejansko
material okrog izvorne celice, kjer je postavljen vhodni hidrogram, nakopiči v obliki krtine in sploh ne
odteka dolvodno po strugi Predelice. Tak rezultat kaže na to, da izmerjene reološke karakteristike očitno
ne odražajo stanja ob dogodku novembra 2000.
Eden od možnih razlogov za tako nerealen rezultat je tudi ta, da pri takih reoloških karakteristikah
mešanica potrebuje več časa za odtekanje in oblikovanje toka. Zato smo računski čas simulacije modela
podaljšali iz 0,15h na 3h. Spodaj je podan še rezultat tako predelanega modela. Reologija Cv = 0,76, τ
= 334 Pa, η = 3,8 Pas in čas simulacije 3h.
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200m

Slika 131: Maksimalne globine drobirskega toka z novo izmerjenimi reološkimi karakteristikami (Cv = 0,76, τ =
334 Pa, η = 3,8 Pas) in podaljšanim časom simulacije na 3h.
Figure 131: Maximum debris-flow depths with newly measured rheology (Cv = 0.76, τ = 334 Pa, η = 3.8 Pa.s)
and extended simulation time 3h

Tudi pri modelu s podaljšanim časom simulacije rezultat modela ne prikaže bolj realnih rezultatov in
ponovno pokaže na to, da laboratorijsko izmerjeni reološki parametri niso neposredno uporabni za
uporabo v modelu.
Podrobnejša analiza delovanja modela in modula za modeliranje drobirskih tokov (model upoštevanja
reologije) je pripeljal do tega, da smo se odločili, da se ponovno preveri občutljivost modela na reološke
karakteristike. Do sedaj opravljene analize (Sodnik, 2009) so pokazale slabo občutljivost na reološke
karakteristike in še to predvsem na viskoznost, manj na strižno odpornost. Omenjena občutljivostna
analiza pa ni vključevala analize vpliva volumske koncentracije, ampak je bila osredotočena predvsem
na prej omenjeni dve karakteristiki.
Zato smo za potrditev predpostavke o majhnem vplivu reoloških parametrov in večjem vplivu volumske
koncetracije, izdelali dva dodatna modela, kjer smo pri enako volumski koncentraciji spremenili
vrednosti reoloških parametrov η in τ. Vse ostale karakteristike modela (kontrolni parametri,
Manningovi koeficienti, pozicija vhodnega hidrograma, oblika vhodnega hidrograma) so za vse tri
modele ostali nespremenjeni in so v vseh modelih uporabljene enake vrednosti.
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Reološke karakteristike dodatnih dveh modelov za testiranje vpliva volumske koncentracije:
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,60
Dinamična viskoznost mešanice: η = 10 Pa.s
Strižna odpornost mešanice: τ = 20 Pa
in
Volumska koncentracija mešanice: Cv = 0,60
Dinamična viskoznost mešanice: η = 156 Pa.s
Strižna odpornost mešanice: τ = 2000 Pa
Najprej je za primerjavo rezultatov vseh treh modelov podan rezultat modela z umerjenim parametri na
dogodek novembra 2000 (slika 132), pri čemer je potrebno poudariti, da je zaradi primerjave slike globin
z dodatnima dvema modeloma (sliki 133 in 134), skala globin je ročno poenotena na maksimalno
globino 28m, kar omogoča da so slike globin vseh treh modelov primerljive. Sicer model Flo-2D
avtomastko generira skalo globin, pri čemer razdeli razdere globin med 0 in maksimalno izračunano
globino.

200m

Slika 132: Maksimalne globine drobirskega toka z reologijo dogodka november 2000 (Cv = 0,42, τ = 20 Pa, η =
10 Pa.s)
Figure 132: Maximum debris-flow depths with November 2000 event rheology (Cv = 0.42, τ = 20 Pa, η = 10
Pa.s)
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Namen zgoraj navedenih modelov je testiranje vpliva volumske koncentracije na rezultate modela, zato
smo pri prvem dodatnem modelu spremenili samo volumsko koncentracijo na Cv = 0,6, ostali dve
reološki karakteristiki pa ohranili na vrednostih η = 10 Pa.s in τ = 20 Pa (slika 133). Tako se bo
neposredno pokazal vpliv volumske koncentracije. Drugi dodatni model pa ima enako volumsko
koncentracijo kot prvi dodatni model, ampak zelo povišani vrednosti η = 156 Pa.s in τ = 2000 Pa (slika
134). S tako kombinacijo modelov se bo pokazal tako vpliv volumske koncentracije pri enakih
parametrih η in τ ter vpliv parametrov η in τ pri enaki volumski koncentraciji.

200m

Slika 133: Maksimalne globine modela drobirskega tokaa z reologijo Cv = 0,60, τ = 20 Pa, η = 10 Pa.s
Figure 133: Maximum debris-flow depths with Cv = 0.60, τ = 20 Pa, η = 10 Pa.s rheology
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200m

Slika 134: Maksimalne globine drobirskega toka z reologijo Cv = 0,60, τ = 2000 Pa, η = 156 Pa.s
Figure 134: Maximum debris-flow depths with Cv = 0.60, τ = 2000 Pa, η = 156 Pa.s rheology

Primerjava rezultatov pokaže, da je razlika med modeloma s Cv = 0,42 (slika 132) in Cv = 0,6 (slika
134) precej velika. Velika razlika je opazna pri maksimalnih globinah toka (21-22 m pri Cv = 0,42 in 28
m pri Cv = 0,60). Razlika je opazna tudi v preplavljeni površini, ki je opazna že iz grafičnih izpisov
modela, še bolj jasno pa se razlika pokaže pri natančni primerjavi izhodnih podatkov modela, kjer je
navedena točna preplavljena površina.
Model Cv = 0,42, τ = 20 Pa, η = 10 Pa.s: A = 262.400 m2 ; (slika 132)
Model Cv = 0,60, τ = 20 Pa, η = 10 Pa.s: A = 254.144 m2 ; (slika 133)
Model Cv = 0,60, τ = 2000 Pa, η = 156 Pa.s: A = 253.056 m2 ; (slika 134)
Primerjava teh površin potrdi prej ugotovljene razlike med preplavljenimi površinami in predpostavko,
da na rezultate modela bistveno bolj vpliva volumska koncentracija mešanice, kot pa sama reološka
parametra η in τ. Rezultata obeh modelov z enako volumsko koncentracijo sta praktično enaka, kar se
tiče globin toka, prav tako je minimalna razlika opazna tudi pri primerjavi preplavljenih površin.
Zgoraj navedene ugotovitve so precej presenetljive/nenavadne in razlog za njih se zagotovo skriva v
samem delovanju numeričnega modela in reološkem modelu, ki je vgrajen v model Flo-2D.
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Za dodatno razjasnitev zgoraj omenjene ugotovitve smo izdelali še dva modela drobirskega toka s
popolnoma enakimi karakteristikami (topografija, Manning, pozicija hidrograma, kontrolni parametri,
oblika hidrograma, magnituda dogodka), razen dejstva, da smo v enem modelu vklopili modul
mud/debris flow, v drugem pa tega modula nismo vključili in smo modelirali tok čiste vode. Pri modelu
z vklopljenim modulom mud/debris smo izbrali reološke karakteristike Cv = 0,76, τ = 0,01 Pa, η = 0,01
Pa.s (slika 135), kar je fizikalno gledano praktično voda, je pa z vidika simulacije in testiranja delovanja
modela vključen modul z reološkim modelom. V nadaljevanju so podani rezultati obeh modelov (slika
135 in 136) drobirskega toka in njihova primerjava.

200m

Slika 135: Maksimalne globine drobirskega toka z reologijo Cv = 0,76, τ = 0,01 Pa, η = 0,01 Pa.s
Figure 135: Maximum debris-flow depths with Cv = 0.76, τ = 0,01 Pa, η = 0,01 Pa.s rheology
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200m

Slika 136: Maksimalne globine drobirskega toka s hidrogramom vode
Figure 136: Maximum debris-flow depths with pure water hydrograph

Tudi primerjava zadnjih dveh rezultatov potrdi ugotovitev, da na obnašanje modela drobirskega toka
najbolj vpliva volumska koncentracija toka. Ta ugotovitev in razlogi zanjo bodo podrobneje
obravnavani v nadaljevanju, predvsem pa je ta ugotovitev pomembna z vidika uporabnosti rezultatov
raziskav materialov v geomehanskem laboratoriju in rezultatov preiskav za modeliranje drobirskega
toka. Razmišljanje mora iti v smeri, da je očitno treba pri vzorcih drobirskega materiala bolj kot
parametra η in τ iskati kritične volumske koncentracije, pri katerih material lahko preide v drobirski tok.
4.3.2.3 Uporabnost geomehanskih raziskav za določanje reoloških parametrov drobirskih tokov
Iz zgornjih ugotovitev lahko sklepamo na vpliv reologije pri modeliranju drobirskih tokov ter
ugotovimo, kako ustrezno izbrati reologijo drobirskih tokov na osnovi raziskav v geomehanskem
laboratoriju ter kako to vpliva na oceno nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov.
Glavni problem pri določanju reologije drobirskih tokov je dejstvo, da je treba določiti tri reološke
parametre in sicer volumsko koncentracijo drobirja (sedimentov), dinamično viskoznost in strižno
odpornost. Pogosto so ti trije reološki parametri predmet procesa umerjanja modela, saj se najpogosteje
modeli drobirskih tokov uporabljajo za analizo in boljše razumevanje dogodkov, ki so se zgodili v
preteklosti. Podoben primer je bil model drobirskega toka v Logu pod Mangartom (Hojnik et al., 2001;
Četina et al., 2006), ko se je parametre umerjalo na izmerjene gladine dejanskega drobirskega toka. Pri
umerjanju modela drobirskega toka in določanju vrednosti treh reoloških spremenljivk, ki so
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medsebojno povezane, zlahka pride do napak, saj je treba sprejeti predpostavke za vsako od treh
spremenljivk, sicer je teoretično možnih neskončno kombinacij treh spremenljivk, ki dajo isti (enak)
rezultat. Če imamo na voljo rezultate geomehanskih raziskav reoloških lastnosti drobirskega materiala,
je to v veliko pomoč pri sprejemanju omenjenih predpostavk o vrednostih treh reoloških spremenljivk,
pri čemer vrednosti izbiramo znotraj vnaprej določenih mejnih vrednosti posameznega parametra.
V modelu Flo-2D je drobirski tok upoštevan kot nenewtonska tekočina in uporabljen je Binghamov
reološki model, pri katerem sta dinamična viskoznost in strižna odpornost odvisni od volumske
koncentracije mešanice drobrija (sedimenta) in vode. Ker pa se pri večjih naklonih tok mešanice
spremeni iz laminarnega v turbulentnega, se pojavijo dodatne sile v toku zaradi medsebojnih trkov
delcev. Večji delež grobih delcev pelje v bolj turbulenten tok, medtem ko večji delež drobnih delcev
pelje v bolj laminaren režim toka, čeprav se režim toka tako kot tudi sama volumska koncentracija
mešanice med dogodkom spreminja in ni konstantna.
Osnovna enačba kvadratnega Binghamovega reološkega modela je sledeča:
=

+

+ ( )

(43)

pri čemer je
=

+

(44)

in je τc strižna odpornost zaradi kohezije in τmc strižna odpornost po Mohr Coulomb-u, C pa je
koeficient z naslednjo definicijo, kjer je razvidna odvisnost od volumske koncentracije Cv:
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pri čemer je ds je velikost delcev sedimenta, αI je povprečni kot medsebojnih udarcev delcev in ρs
specifična teža delcev.
Če gledamo osnovni reološki model (enačba 41), sta prva dva člena Binghamovi strižni odpornosti in
njun seštevek predstavlja celotne strižne sile v drobirskem toku, medtem ko je tretji člen dodan
Binghamovemu modelu zato, da zajame strižne sile, ki se pojavijo v drobirskem toku zaradi turbulence.
Ta člen je funkcija kvadrata gradienta hitrosti. Ker drobirski tok pri večjih hitrostih postaja vse bolj
turbulenten, bi bila predpostavka modela, ki bi upošteval samo Binghamove napetosti, napačna. Celo
tokovi z volumskimi koncentracijami do 40 % so zaradi večjih hitrosti večinoma turbulentni in zato pri
reologiji prevladuje vpliv turbulentnih sil (O'Brien, 2009).
Iz zgoraj navedenega teoretičnega ozadja delovanja reološkega modela v Flo-2D lahko zaključimo
sledeče:
- Ključno vlogo pri reologiji predstavlja volumska koncentracija drobirja (sedimentov) v
mešanici
- Na strmih hudourniških območjih, kjer so hitrosti drobirskega toka velike, prevladujejo
turbulentne sile, ki so ponovno najbolj odvisne od volumske koncentracije
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Glede na pomemben vpliv volumske koncentracije mešanice se seveda pojavi vprašanje pravilnega
določanja tega parametra mešanice vode in drobirskega materiala.
Prvi, ključni problem do sedaj izvedenih laboratorijskih preiskav drobirskih tokov (Coussot et al., 1998;
Majes et al., 2002, Petkovšek, 2001; Maček et al., 2017) je, da so se meritve izvajale na vzorcih drobnih
frakcij, ki ne morejo dobro izraziti vseh lastnosti drobirskih tokov v naravi, kjer mešanica vsebuje tudi
grobe frakcije, balvane, drevje itd, ki prav tako pomembno vplivajo na reološke karakteristike in s tem
na gibanje toka. Iz tega vidika je še najbolj zanesljiva metoda umerjanje modela drobirskega toka in treh
reoloških spremenjljivk na pretekli dogodek, kar pa žal ne pride v poštev, če modeliramo potencialne
drobirske tokove za potrebe ocenjevanja nevarnosti. V takih primerih ne gre mimo odvzemov vzorcev
v potencialnih žariščih drobirskih tokov in njihove geomehanske raziskave, kjer pa naletimo na problem
obravnave mešanice v merilu 1:1, torej vseh njenih frakcij in ne le drobnih zrn.
Glede na rezultate zgornje raziskave bi podali predlog, da se v primeru izvajanja geomehanskih raziskav
za potrebe določanja reoloških parametrov najprej določi kritične volumske koncentracije, pri katerih
se drobirski material lahko mobilizira. Potrebno je določiti maksimalno volumsko koncentracijo, pri
kateri drobirski material še teče in jo potem po stopnjah zniževati do minimalne prostorninske
koncentracije. S tem bi dobili različne rezultate modela drobirskega toka (različna območja nevarnosti)
in bi podali oceno nevarnosti zaradi delovanja potencilanega drobirskega toka s kombiniranjem
rezultatov modela za različne volumske koncentracije. Za vsako volumsko koncentracijo med
mininmalno in maksimalno možno se mora določiti tudi strižno odpornost τ in dinamično viskoznost
η , ki se uporabita v modelu drobirskega toka. Pri določanju parametrov τ in η se lahko uporabi srednje
vrednosti ali celo vrednosti iz literature.
Pomen ugotovitve, da volumska koncentracija Cv pomembno vpliva, je tudi ta, da tak pristop omogoča
vpeljavo faktorja padavin, saj je možno iz določitve kritične volumske koncentracije povratno izračunati
količino vode, ki je za izbrani drobirski material kritična in s tem določiti (izbrati) kritično količino
padavin za sprožitev drobirskega toka. Seveda je treba pri takih analizah upoštevati vse hidrološke
parametre, ki vplivajo na infiltracijo vode v hribino, kjer se potem lahko oblikuje kritična volumska
koncentracija. Tak predlog je zato ugoden za nadaljnje raziskave, ki bi morale biti v smeri iskanja
kritičnih padavin za proženje drobirskih tokov. Pristop v to smer je bil izveden za primer proženja
drobirskih tokov na Koseču leta 2002, kjer se je sprožilo okokli 20 drobirskih tokov ob relativno kratkih,
a intenzivnih nalivih, ko se je padavinska voda infiltrirala v odkladnine skalnega podora in je bila
magnituda drobirskega toka omejena z razpoložljivostjo svežega drobirskega materiala (Mikoš et al.,
2006).
4.3.3 Vpliv topografskih podatkov na rezultate modeliranja
4.3.3.1 Uporaba različnih topografskih podatkov na primeru Koroške Bele
Pomen topografskih podatkov pri matematičnem modeliranju
Topografski podatki pri modeliranju gibanja drobirskih tokov, kot tudi vode, predstavljajo zelo
pomemben vhodni podatek (Sodnik, 2009). Z razvojem modelov se je povečala tudi potreba po
kvalitetnejših in natančnejših topografskih podatkih. Dolgo so bili edini vir podatkov o reliefu klasična
terestrična izmera, GNSS izmera in geodetski posnetki. Za večje površine je tako snemanje terena
postalo dolgotrajno in drago. Velik napredek so prinesli digitalni modeli reliefa DMR različne
kakovosti, ki so bili dostopni na Geodetski upravi RS (GURS), ki pa so zaradi različnih razlogov manj
uporabni za potrebe matematičnega modeliranja gibanja masnih tokov (Sodnik et al., 2009). Ravno te
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težave so pripeljale do vse pogostejše uporabe LiDAR podatkov, saj so bili ravno slabi topografski
podatki ponavadi »cokla« pri uporabi matematičnih modelov pri ocenjevanju nevarnosti zaradi
delovanja poplav kot tudi drobirskih tokov (Sodnik, 2009). Poseben problem pri zagotavljanjih
kvalitetnih podatkov predstavlja zajem struge hudournika, saj v primeru nepravilnih podatkov dobimo
povsem nerealne podatke o svetlem prerezu struge, ki pa je pri hidravličnem izračunu bistven podatek.
Tudi pri Lidarskih podatkih je zajem struge lahko problematičen, saj je potrebno s procesiranjem
osnovnih podatkov izločiti točke, ki v naravi predstavljajo most, obrežno zarast, objekte tik ob strugi.
Drug problem predstavlja slab prehod laserskih žarkov skozi vodo, kar pomeni, da se ne da kvalitetno
posneti dna struge, če je v njej veliko vode. V našem primeru (Koroška Bela) to ni bil problem, saj je
bila struga v času snemanja suha, kar je pri hudournikih pogost pojav.
Uporabljeni topografski podatki
V raziskavi smo uporabili različne topografske podatke z namenom prikaza uporabnosti posameznega
seta podatkov, njihovega vpliva na rezultate in možnosti nadgradnje. V Sloveniji so javno dostopni
topografski podatki sledeči:
-

DMR100

-

DMR25

-

DMR12,5

-

DMR5

-

DMR1 (LiDAR)

Za raziskavo smo uporabili DMR12,5, DMR5 in DMR1 (LiDAR). Podatki DMR100 in DMR25 za
modeliranje gibanja masnih tokov niso primerni, saj se običajno uporablja računska celica 10 m ali
manjša, kar pomeni, da je resolucija podatkov DMR100 in DMR25 premajhna za tak namen.
Poleg javno dostopnih podatkov so bile uporabljene še tri variante DMR, pripravljene iz LiDAR
snemanja izbranega območja. Namen te druge skupine podatkov je bila primerjava uporabnosti javnih
podatkov s podatki, pridobljenimi z namenskim LiDAR snemanjem območja, ki jih je možno obdelati
na različne načine, s katerimi se poveča njihova natančnost in morfološka pravilnost.
Iz osnovnega oblaka točk (Flycom) je bil izdelan DMR0,5 z resolucijo 0,5 m. Izdelan je bil z linearno
interpolacijo znotraj trikotnikov v nepravilni trikotniški mreži (TIN). Drugi DMR0,5:5 je bil izdelan z
prevzorčenjem DMR0,5, pri čemer je bila resolucija spremenjena na 5 m x 5 m. Uporabljena je bila
bilinearna interpolacija. Za tretji DMR pa s bile uporabljene različne metode z namenom izboljšave
morfološke pravilnosti in boljšega zajemanja struge v topografskih podatkih. Na osnovnem oblaku točk
(ki je bil uporabljen za izdelavo DMR0,5) je bil ponovljen postopek filtriranja, kjer je bila uporabljena
kombinacija filtrov MCC (ang. multiscale curvature classification) (Evans in Hudak, 2007), HRI
(Hierarcical robust interpolation) (Kraus in Pfeifer, 1998) in Lasgrounf (Isenberger, 2011), predlagano
v Podobnikar in Vrečko (2012). Najboljši rezultati obdelave so se pokazali na brežinah hudournika, kjer
je bil uporabljen protokol MCC. Zaradi tega je na drugih območjih v filtriranem oblaku točk ostalo nekaj
netalnih točk pod ravnijo terena, kar v podatkih predstavlja ozke jame, globoke do enega metra. Z
ročnimi popravki se je popravilo filtriranje na območju struge, odstranjevanje točk, posnetih na
mostovih, in odstranjevanje grobih napak (netalnih točk) po celotnem območju. Za pomoč pri
interpretaciji nekaterih točk, za katere se ni vedelo ali so talne ali ne (predvsem na območjih z redkimi
talnimi odboji), je bil uporabljen tudi ortofoto. Kljub temu so v oblaku točk ostale nekatere točke, ki so
posledica odboja netalnih točk. Ocenjeno je bilo, da vpliv takih točk na vrednosti višin DMR ni presegel
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vrednosti 0,5m. Metoda naravnega soseda je bila uporabljena za doseganje zvezne in gladke ploskve iz
tako obdelanega oblaka točk. Primerjava med DMR0,5 in končnim DMR0,5_obdelani pa je bila
uporabljena za zapis nižje od obeh višin na območju hudourniške struge, s čimer je bil zmanjšan vpliv
morebitnih preostalih netalnih točk v oblaku točk.
Iz LiDAR snemanja območja smo tako pridobili tri nize podatkov, ki so bili uporabljeni v raziskavi:
-

DMR0,5 (avtomatska interpolacija iz oblaka točk – resolucija 0,5 m)

-

DMR5 (prevzorčenje DMR0,5 na resolucijo 5 m)

-

DMR0,5_obdelan (obsežen postopek interpolacije in ročna obdelava, resolucija 0,5 m)

Uporabljeni računski primeri (parametri modela)
Namen tega dela raziskave je bila primerjava različnih topografskih podatkov in njihov vpliv na
stabilnost računa, računske čase modela in predvsem na kvaliteto in natančnost rezultatov modela, ki so
osnova za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih. Zato so
bili vsi drugi parametri modela (razen topografskih podatkov) za vse računske primere enaki.
Uporabljeni so bili naslednji vhodni parametri modela:
-

Trajanje dogodka: 15 min

-

Qmax = 250 m3/s + drobir = 431 m3/s

-

Magnituda: 155.000 m3

-

Volumska koncentracija mešanice: 0,42

-

Strižna odpornost mešanice: 20 Pa

-

Binghamova viskoznost mešanice: 10 Pa.s

Manningovi koeficienti:
- Gozd 0,16 sm-1/3
-

Hiše 0,20 sm-1/3

-

Travnik 0,033 sm-1/3

-

Struga 0,13 sm-1/3

4.3.3.2 Rezultati modeliranja
Pri primerjavi rezultatov modeliranja smo se osredotočili predvsem na izračunane maksimalne globine
drobirskega toka in njegove maksimalne hitrosti, saj sta ravno ta dva parametra ključna pri ocenjevanju
nevarnosti in določevanju razredov nevarnosti v skladu z mednarodno razširjeno metodologijo.
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250m

Slika 137: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo javnega DMR5
Figure 137: Debris-flow modelling results using public DTM5

250m

Slika 138: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo javnega DMR12,5
Figure 138: Derbis-flow modeling results using public DTM12,5
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250m

Slika 139: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo javnega DMR1
Figure 139: Debris-flow modeling results using public DTM1

250m

Slika 140: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo DMR0,5 (LiDAR Flycom)
Figure 140: Debris-flow modeling results using commercial DTM0.5
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250m

Slika 141: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo DMR0,5_5 (LiDAR Flycom)
Figure 141: Debris-flow Modeling results using commercial DTM0.5_5

250m

Slika 142: Rezultati modela drobirskega toka z uporabo DMR0,5_obdelan (LiDAR Flycom)
Figure 142: Debris-flow modeling results using modified commercial DTM0.5_obdelan

Rezultati modela z javnim DMR5 (slika 137) prikazujejo pomanjkanje morfološke natančnosti javnih
podatkov DMR5. Struga je v zgornjem delu zelo neizrazita, kar povzroča precej večje razlivanje od
realnega. To bi v primeru uporabe rezultatov za ocenjevanje nevarnosti pomenilo precenjevanje
nevarnosti na tem delu obravnavanega območja. Podoben problem s tem nizom podatkov se ponovi v
spodnjem delu, kjer je struga manj izrazita kot pri ostalih podatkih.
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Podatki DMR12,5 (slika 138) so v smislu morfološke pravilnosti bolj pravilni, saj je struga bolj jasno
izražena. Problem se pojavi pri resoluciji podatkov, saj je struga na modelu zato preširoka. Struga
hudournika je na vršaju široka 4-8 m, kar pomeni, da je tak problem s podatki z resolucijo 12,5 m
pričakovan. Tak model je z vidika ocenjevanja nevarnosti problematičen zato, ker se preveč toka
koncentrira v strugi, medtem ko to na ostalih površinah pomeni manjše globine toka in s tem
podcenjevanje nevarnosti. Ta primerjava DMR5 in DMR12,5 (sliki 137 in 138) nam zelo jasno pokaže,
da večja resolucija še ne pomeni večje morfološke natančnosti, ki je pri modeliranju gibanja toka zelo
pomemben faktor pri izbiri vhodnih podatkov. Razlog za boljšo morfološko pravilnost podatkov
DMR12,5 se skriva predvsem v načinu izdelave obeh nizov podatkov, saj je bila poleg vseh postopkov
pri podatkih DMR12,5 opravljena tudi ročna kontrola, medtem ko gre pri podatkih DMR5 samo za
avtomatsko prevzorčenje podatkov DMR12,5, pri čemer pride do določenih težav, ki se na področju
modeliranja gibanja drobirskih tokov odražajo kot morfološka nepravilnost v hudourniški strugi. Več o
razliki me dpodatki je napisano tudi v Sodnik et al., 2012.
Glavne razlike med starejšimi topografskimi podatki in LiDAR podatki so podane v nadaljevanju. Vsi
podatki, izdelani iz lidarskih podatkov kažejo na prednost podatkov z visoko resolucijo v procesu
hidravličnega modeliranja gibanja tokov (slike 140 do 142). Struga je bolje izražena kot pri podatkih
DMR5 (slika 137) in ni tako precenjena kot pri podatkih DMR12,5 (slika 138). Na razlivih območjih je
opaziti večjo raznolikost globin toka, kar kaže na bolj natančno topografijo računske mreže in s tem bolj
natančne ocene nevarnosti. Pri javnih DMR podatkih, ki niso bili izdelani iz lidarskih podatkov, pa so
razlivne površine manj topografsko pestre in so zato globine toka manj raznolike in s tem ocene
nevarnosti manj natančne.
Pri LiDAR-skih podatkih nam primerjava rezultatov prinese naslednje ugotovitve. Primerjava rezultatov
modela z DMR0,5_5 (slika 141) in DMR 0,5 (slika 140) nam pokaže kakšna je razlika med interpolacijo,
ki je vgrajena v model Flo-2D in bilinearno interpolacijo, ki je bila uporabljena pri izdelavi podatkov
DMR0,5_5, kjer je bil osnovni DMR z resolucijo 0,5 m predelan na resolucijo 5 m. Glavna razlika v
rezultatih teh dveh modelov je na območju vršaja, kjer se zelo opazi, da pri neposredni uporabi podatkov
DMR0,5 dobimo bolj natančne globine toka na razlivnem območju.
Primerjava obdelanih in neobdelanih LiDAR-skih podatkov (DMR0,5_obdelan (slika 142) in DMR0,5
(slika140)) pokaže prednosti primerne obdelave topografskih podatkov. Pri modelu z obdelanimi
podatki se zelo dobro pokažejo ročni popravki na območju struge, saj je le ta bolj izrazita kot pri modelu
z neobdelanimi podatki. Tudi območja razlivanja so bolj natančna, globine toka so lokalno bolje
prikazane.
Primerjava vseh LiDAR-sko pridobljenih podatkov, tako javnih kot komercialnih, zanimivo pokaže
veliko podobnost rezultatov javnega DMR1 (slika 139) in obdelanega DMR0,5_obdelan (slika 142). V
primerjavi z neobdelanimi LiDAR podatki je pri obeh struga dobro izražena (širina, globina), globina
toka vzdolž struge je bolj enakomerna kot pri preostalih dveh nizih lidarskih podatkov (DMR0,5 (slika
140) in DMR0,5_5 (slika 141)), kjer so opazne lokalne »zamašitve toka v strugi«, ki je posledica dviga
višine v celici topografskih podatkov. Predvsem v zgornjem delu vršaja so pri neobdelanih podatkih
globine precej bolj enakomerne v primerjavi z javnim DMR1 (slika 139) in obdelanim DMR0,5_5 (slika
142). Samo razlivno območje (doseg) pa je pri vseh podatkih precej podoben, malenkost se razlikuje
samo pri podatkih DMR0,5_5 (slika 141), kjer je bila pred vnosom v model izvedena interpolacija
resolucije podatkov iz 0,5 m na 5 m.
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Poleg grafične primerjave rezultatov pa je bila pripravljena tudi analiza numeričnega izpisa rezultatov
posameznih modelov. Iz izhodnih datotek so bile izpisane maksimalne globine in hitrosti v posameznih
celicah, število aktivnih celic in časi računanja. Pri tem je potrebno poudariti, da so bili vsi modeli
izračunani na istem računalniku. Večina modelov je bila izračunana v letu 2012, medtem, ko je bil model
z javnim DMR1 (slika 139) izračunan konec leta 2016 (na voljo javni lidarski DMR1), kjer smo za
potrebe primerjave uporabili računalnik s sledečimi karakteristikami (Core2Duo 3.0GHz, 4Gb RAM,
letnik 2009). Preglednica 28 z rezultati primerjave je podana v nadaljevanju.
Preglednica 28: Rezultati matematičnega modeliranja drobirskih tokov z različnimi topografskimi podatki
Table 28: Modeling results using various topographic data
Uporabljeni DMR

DMR5

DMR12,5

DMR1

DMR0,5

DMR0,5_5

DMR0,5_obdelan

145.325

118.675

116.425

131.200

131.325

113.750

0,785

1,180

1,096

0,801

0,638

1,025

2,435

2,420

2,060

1,881

2,479

2,500

1,3

0,9

2,12

13,2

13,0

2,5

Poplavljena površina
[m2]
Povprečna

maks.

globina [m]
Povprečna

maks.

3

hitrost [m /s]
Čas računanja [h]

Najprej je podana primerjava poplavljene površine in najbolj očitna je razlika med topografskimi
podatki, kjer je struga slabše izražena in podatki, kjer je struga izražena bolje. Pri slabše izraženi strugi
je poplavljeno območje večje, saj manj toka teče po strugi. Zato je pri podatkih DMR5, kjer je struga
najslabše izražena, poplavljena površina največja. Pri neobdelanih komercialnih lidarskih podatkih je
površina pričakovano podobna. Pri DMR12,5, DMR0,5_obdelan in DMR1 pa so površine manjše – bolj
izrazita struga. Ker je volumen oz. magnituda drobirskega toka povsod enaka, so s poplavljenim
območjem definirane tudi povprečne maksimalne globine toka na vršaju. Primerjava povprečnih
maksimalnih hitrosti in globin toka pokaže, da ima model z interpoliranimi lidarskimi podatki
(DMR0,5_5) najnižje globine in povečane hitrosti, kar je lahko posledica interpolacije topografskih
podatkov in s tem »zaglajevanja« površja.
Dobro primerjavo med nizi podatkov lahko vidimo tudi pri primerjavi časov računanja pri posameznih
podatkih. Časi računanja za 15 min dogodek se gibajo med 0,9 in 13,2 h, kar pomeni računsko razmerje
med dolžino dogodka in časom računanja med 1/3,5 in 1/52. Pri podatkih DMR5 in DMR12,5 je krajši
računski čas zaradi manjše resolucije vhodnih podatkov pričakovan. Enako je pričakovan najdaljši čas
pri neobdelanih lidarskih podatkih DMR0,5, kjer je resolucija največja. Razlika med računskim časom
obdelanih in neobdelanih lidarskih podatkov pa kaže velik vpliv obdelave na čase računanja, saj se z
obdelavo odpravi grobe napake in netalne točke, ki na modelni površini računske mreže predstavljajo
višinske ovire. Na sliki 143 je prikazana razgibanost površja oz. hidrogram obeh nizov podatkov
(DMR0,5 in DMR0,5_obdelan).
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Slika 143: Primerjava histogramov indeksa razgibanosti površja (Riley et al., 1999) med DMR0,5 (rdeč
hidrogram) in obdelanim DMR0,5_obdelan (moder histogram) (Sodnik et al., 2012)
Figure 143: Terrain hystograph comparison (red – original commercial DTM, blue – modified commercial
DTM) (Sodnik et al., 2012)

Večja razgibanost pri neobdelanih podatkih je jasna na sliki z rezultati modela DMR0,5_obdelan, vpliv
bolj zveznega spreminjana površja pa se odraža tudi v dolžini računskega koraka, ki je pri obdelanih
podatkih 0,004 s, pri neobdelanih pa pade na 0,001 s. Daljši časovni korak modela pomeni, da bilo na
račun nestabilnosti računa in izgub volumna potrebno manj skrajševanja računskega koraka.
Nestabilnosti v računu pa nastanejo zaradi lokalnih nepravilnosti v računski mreži.
Zelo pomembna pa je tudi primerjava komercialnih in javnih LiDAR podatkov. Že grafična primerjava
rezultatov je pokazala, da so javni DMR1 podatki primerljivi z obdelanimi komercialnimi LiDAR
podatki. To je obetaven podatek, kar se tiče uporabnosti javnih podatkov za potrebe modeliranja gibanja
tokov in s tem uporabnosti za potrebe ocenjevanja nevarnosti.
Primerjava računskih časov pa pokaže še na dodatne prednosti javnih podatkov DMR1, saj je poleg
primerljivosti rezultatov primerljiv tudi računski čas modela, ki je še celo krajši kot pri obdelanih
podatkih in mnogo krajši oz. povsem neprimerljiv z računskimi časi pri uporabi neobdelanih lidarskih
podatkov.
Zgornja primerjava rezultatov modelov z različnimi topografskimi podatki, ki so eden od glavnih
vhodnih podatkov in imajo na rezultate pomembne vpliv (Sodnik et al., 2012), pokaže na dobro
uporabnost novih lidarsko pridobljenih javnih podatkov za potrebe modeliranja gibanja tokov. Njihova
uporabnost je bistveno boljša od prej dostopnih javnih podatkov (DMR5, DMR12,5), ki so za te potrebe
praktično neuporabni. Pomembna ugotovitev je, da se na račun izboljšanja kvalitete in natančnosti ne
podaljšuje čas računanja in zmanjšuje stabilnost računa. Kljub ugodnim rezultatom naše raziskave pa je
potrebno imeti v mislih, da gre pri javnih vendarle za avtomatsko generirane podatke in da je pazljivost
pri uporabi, še posebej za potrebe modeliranja tokov v manjših strugah zelo pomembna. Še vedno je
najbolj utemeljen in zanesljiv pristop kombinacija LiDAR podatkov in klasičnega geodetskega
snemanja struge.
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5 ZAKLJUČKI
V disertaciji je obravnavan pojav drobirskih tokov in z njimi povezano ocenjevanje nevarnosti.
Drobirski tokovi, ki se prožijo v hudourniških območjih, predstavljajo resno grožnjo za kultivirana in/ali
poseljena območja ob vznožju pobočij, na hudourniških vršajih in v dnu ozkih rečnih dolin - večinoma
se jih ne zavedamo, dokler se ne zgodijo in povzročijo tragične posledice. Prav kakovostna in zanesljiva
ocena nevarnosti zaradi njihovega delovanja je ključna za načrtovanje preventivnih ukrepov na
ogroženih območjih, predvsem v smislu prostorskega načrtovanja in upoštevanja tega pojava kot
pomembnega dejavnika v prostoru pri načrtovanju različne rabe prostora.
Pretekle raziskave so pokazale, da v procesu ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov
izstopajo naslednji praktični problemi: a) preliminarno določanje območij, kje se drobirski tokovi lahko
pojavljajo; b) ocena magnitude potencialnega drobirskega toka; c) določanje reoloških karakteristik
mešanice drobirja (sedimenta) in vode; d) uporaba reoloških parametrov drobirskega toka pri
matematičnem (numeričnem) modeliranju gibanja in določanju dosega drobirskega toka v prostoru.
Med izvajanjem raziskave se je ponovno pokazalo kako večplasten problem predstavljajo drobirski
tokovi kot primer nenewtonske tekočine. Pri njihovi obravani v prostoru se prepletajo: a) prostorske
analize z uporabo GIS orodij za obdelavo prostorskih podatkov obsežnejših območij (praviloma
hudourniških območij); b) regionalna in lokalna geološka znanja za pripravo geoloških kart v ustreznih
merilih in njihovo tolmačenje; c) geotehnična znanja za določanje geomehanskih in še posebej reoloških
parametrov različnih zemljin (drobirja) v območjih proženja na osnovi določanja reoloških karakteristik
vzorcev zemljin (potencilnih drobirskih tokov) z raziskavami v geomehanskem laboratoriju; d)
geodetska znanja za pripravo in obdelavo topografskih podatkov za matematično modeliranje gibanja
drobirskih tokov v ustrezni numerični mreži; e) hidrotehniška znanja na področju matematičnega
modeliranja gibanja drobirskih tokov kot nenewtonske tekočine in večfaznega toka mešanice drobirja,
vode in primesi.
Raziskave smo izvajali na dveh izbranih območjih, kjer smo imeli iz preteklosti določene praktične
izkušnje z delovanjem drobirskih tokov. Območje Loga pod Mangartom in plazu Stože smo izbrali
zaradi relativno dobre raziskanosti dogodka iz leta 2000, ter območje Zgornjesavske doline, kjer je
veliko število različnih hudournikov in hudourniških območij, ki predstavljajo potencialno nevarnost
tudi za nastanek in delovanja drobirskih tokov, saj so se v nekaterih hudoruniških območjih drobirski
tokovi v preteklosti že pojavljali (Bela, Belca, Suhelj). V raziskavi smo se, da bi z njo postavili temelje
za Slovenijo nujne metodologije za določanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov, v čim večji
meri naslonili na uporabo javno dostopnih podatkov. V raziskavi smo tako uporabili javno dostopne
podatke o topografiji (DMR1, ki je bil izdelan na podlagi LiDAR-skega snemanja Slovenije v zadnjih
nekaj letih), na voljo so na portalu e-vode (http://gis.arso.gov.si/evode). Nadalje smo uporabili javno
dostopne digitalne ortofoto posnetke, tudi ti so na voljo na portalu e-vode ali na spletnem Atlasu okolja
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja). Za potrebe določanja geološke sestave potencialno nevarnih območij
in pripravo vhodnih podatkov modelov drobirskih tokov smo uporabili geološko karto Slovenije, ki je
bila za celotno območje izdelana v merilu 1:100.000 in je dostopna na portalu e-geologija
(http://egeologija.si).
V nadaljevanju je najprej podan predlog metodologije za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov, kjer so uporabljeni v naši raziskavi prikazani in uporabljeni pristopi, nato pa so podani
še zaključki za vsako področje posebej ter podane usmeritve za nadaljnje delo.
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5.1 Predlog metodologije za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na
hudourniških vršajih
V poglavju o rizičnem menedžmentu oz. upravljanju s tveganji je bil predstavljen predlog za področje
drobirskih tokov, v katerem je zajeto tudi ocenjevanje nevarnosti, ki je glavna tema naše raziskave. V
nadaljevanju bomo zato na podlagi rezultatov preteklih raziskav, izkušenj in predvsem zaključkov naše
raziskave podali predlog metodologije za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na
hudourniških vršajih. Podan je opis postopka, medtem ko je podrobna metodologija opisana v prejšnjih
poglavjih.
Postopek obsega vse od preliminarne klasifikacije hudourniških območij, kjer je potrebna priprava
podatkov in ustrezna obdelava za izračune oz. določanje ključnih parametrov za klasifikacijo. S
predlagano klasifikacijo se določijo nevarna območja, kjer je potrebna podrobna ocena nevarnosti,
prehodna območja, kjer je potrebno izvesti dodatne raziskave in ugotoviti dejansko možnost pojavljanja
drobirskih tokov na posameznem območju, in nenevarna območja, kjer nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov ni in je potrebna samo ocena nevarnosti zaradi poplav in z njimi povezane erozije, kot
veleva Pravilnik (2007).
Na nevarnih in prehodnih območjih, kjer je potrjena nevarnost, je treba izvesti podrobnejšo oceno
nevarnosti. Po pripravi vseh potrebnih podatkov je treba z modelom proženja, kakršen je npr. v tej
raziskavi uporabljen LS-Rapid določiti nestabilna območja v izbranem hudourniškem območju. S prvo
analizo celotnega območja se določi manjša območja nestabilnosti, kjer je potrebno za vsako območje
posebej izvesti podrobno analizo proženja, ki je uporabna za oceno količine sproženega materiala in s
tem oceno magnitude drobirskega toka. V nadaljevanju je potrebno vsako nestabilnost v izbranem
hudourniškem območju podrobneje analizirati in izdelati model proženja. S podrobno obdelavo se izloči
vpliv geološke in topografske heterogenosti območja, sicer lahko močno vpliva na rezultate modela, ki
so med drugim tudi posledica nekaterih omejitev v samem modelu.
Po izvedeni oceni magnitude je treba izdelati model gibanja drobirskega toka, s katerim se določi
območje gibanja, maksimalne globine in maksimalne hitrosti drobirskega toka na vršaju. Pri
modeliranju je treba kritično preučiti in upoštevati rezultate modeliranja proženja zemeljskih plazov in
skladno z ugotovitvami izbrati ustrezne reološke karakteristike mešanice drobirja (seidmenta) in vode.
Na podlagi rezultatov modeliranja je treba izdelati karte nevarnosti, za katere pa mora biti, podobno kot
je to primer za poplavna območja, sprejeta ustrezna zakonska podlaga (podzakonski akt v skladu z
Zakonom o vodah, 2002) in v njej jasno določena tudi metodologija za določanje posameznih razredov
nevarnosti zaradi drobirskih tokov. Trenutno veljavna podzakonska regulativa za področje določanja
poplavne nevarnosti in ogroženosti in z njo povezane erozijske ogroženosti ne »pokriva« procesov
drobirskih tokov, še predvsem ne pobočnih drobirskih tokov, ki se ne gibljejo po hudourniških strugah.
V preglednici 29 je podan algoritem oz. postopek dela za ocenjevanje nevarnosti zaradi drobirskih tokov,
na sliki 144 pa je predlagana metodologija prikazana še grafično. V predlogu so našteti in prikazani
ključni koraki, ki morajo biti izvedeni, da pridemo do končne ocene nevarnosti.
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Preglednica 29: Predlog metodologije za ocenjevanje nevarnosti zaradi drobirskih tokov
Table 29: Debris flow hazard assessment methodology proposal
FAZA

PROCES

PODATKI

Geomorfološka analiza DMR podatkov

GIS orodja

Preliminarna
Določanje prispevnih območij
klasifikacija
Določanje parametrov za klasifikacijo
potencialno nevarnih
Izračun parametrov za klasifikacijo
območij

GIS orodja
DMR

Ocena magnitude
potencialnega
drobirskega toka za
vsako pogojno
stabilno območje

Izdelava kart
nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih
tokov

ostala orodja (npr. Excel)

Predpriprava podatkov za model
(topografija, geološke enote)

DMR, geološka karta

GIS orodja, spremljajoča orodja
za pripravo podatkov (npr. Excel)

Izdelava modela proženja

DMR, geološka karta

LS-Rapid

Določitev parametrov modela

Geološka karta

GIS orodja, spremljajoča orodja
za pripravo podatkov (npr. Excel)

Simulacija in analiza rezultatov

LS-Rapid

Določitev nestabilnih območij, kjer je
potrebna podrobnejša analiza z
modelom proženja

LS-Rapid

Predpriprava podatkov za model
izbranega ožjega pogojno stabilnega
območja (topografija, geološke enote)

DMR, geološka karta

Izdelava modela proženja

DMR, geološka karta

LS-Rapid

Določitev parametrov modela

Geološka karta,
terenski vzorci
drobirja

GIS orodja, geotehnični
laboratorij,spremljajoča orodja
za pripravo podatkov (npr. Excel)

Simulacija in analiza rezultatov

LS-Rapid

Izračun količine splazelega materiala ocena magnitude drobirskega toka

LS-Rapid, spremljajoča orodja za
pripravo podatkov (npr. Excel)

Izdelava osnovnega modela (numerična
mreža)
Modeliranje gibanja
potencialnega
drobirskega toka

ostala orodja (npr. Excel)
ostala orodja (npr. Excel)

Klasifikacija hudourniških območij

Določitev pogojno
stabilnih območij v
izbranem
hudourniškem
območju

ORODJE

DMR

Flo-2D (vmesnik)

Rezultati LS-Rapid,
Priprava ključnih vhodnih podatkov
rezultati
(predvsem reoloških lastnosti materiala) geotehničnega
laboratorija

LS-Rapid, geotehnični laboratorij

Simulacija in analiza rezultatov

Flo-2D

Analiza rezultatov modeliranja gibanja

Rezultati
Izračun vrednosti parametrov za razrede modeliranja Flo-2D,
nevarnosti
ustrezna zakonodaja
Izdelava kart nevarnosti

Različna orodja (npr. GIS, CAD)
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Slika 144: Predlagana metodologija za ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških
vršajih
Figure 144: Proposed methodology for debris flow hazard assessment on torrential fans
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Zgornji predlog metodologije (preglednica 29 in slika 144) na podlagi raziskav v okviru disertacije, je
v mnogočem nadgradnja predhodno izvedenih tovrstnih raziskav v preteklem desetletju v Sloveniji.
Podan je predlog metodologije ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudournikih
– posebej še hudourniških vršajih kot posebno ranljivega dela površja. Obravnavali smo pojav pobočnohudourniških drobirskih tokov, ki veljajo za bolj nevarne, saj so njihovi maksimalni pretoki in magnitude
večje kot pri hudourniških drobirskih tokovih.
Pogosto primerjamo hudourniške poplave in drobirske tokove in je zato verjetno primerno, da se na
področju ocenjevanja nevarnosti zaradi hudourniških poplav in zaradi drobirskih tokov pojasnijo
podobnosti in razlike pri postopkih ocenjevanja. Tudi pri drobirskih tokovih bo treba sprejeti ustrezno
podzakonsko regulativo (pravilnik, uredba,…) o izdelavi kart nevarnosti zaradi delovanja drobirskih
tokov. Najprej se bo seveda pojavilo vprašanje postavljanja meje med posameznimi razredi nevarnosti,
kot so te postavljene pri določanju razredov nevarnosti zaradi poplav. V raziskavi in predlogu
metodologije se v določanje mej med razredi nismo spuščali, saj taka odločitev vsekakor terja še analizo
občutljivosti objektov na delovanje drobirskih tokov (ocena ranljivosti), saj vpliv drobirskih tokov na
objekte ni tako enostavno določljiv, kot je vpliv poplav. Taka analiza terja še raziskave konstrukcij
objektov in njihovo odpornost na udarne sile drobirskih tokov, ki so zaradi večje gostote bistveno večje
od udarnih sil, ki jih povzročijo poplave. Ta del podzakonske regulative presega okvir naše raziskave.
Bolj pomembno pri določanju razredov nevarnosti je velika razlika med poplavami in drobirskimi tokovi
v tem smislu, da predlagamo, da je meja posameznih razredov, ki je v primeru poplav črta oz. linija, v
primeru drobirskih tokov pa naj bo pas in sicer zaradi kompleksnosti pojava in več spremenljivk, ki se
lahko spreminjajo celo med samim dogodkom.. To bi v primeru barvnih oznak posameznih razredov
nevarnosti pomenilo prehod iz rumene v oranžno (prehod iz razreda majhne v razred srednje nevarnosti).
Ta spremenljivost rezultatov v največji meri izhaja iz določanja magnitude projektnega dogodka in
predvsem reoloških karakteristik potencialnega drobirskega toka, ki se lahko zaradi vnaprej
nepredvidljivih pogojev na poti drobirskega toka spremenijo tudi med samim dogodkom.

5.2 Klasifikacija nevarnih hudourniških območij
Z uporabo GIS orodij in uporabo digitalnega modela reliefa DMR1 je bila izvedena geomorfološka
analiza izbranih hudourniških območij, s katero smo določili ključne parametre za njihovo klasifikacijo
glede na verjetnost pojavljanja/nastanka drobirskih tokov. Ker v Sloveniji nimamo dovolj zgodovinskih
podatkov o pojavljanju drobirskih tokov na hudourniških območjih in nismo razvili svojih metod za
ocenjevanje nevarnosti, smo uporabili šest v tujini in na večjem obsegu podatkov razvitih metod
ocenjevanja. Po določanju vseh zahtevanih parametrov smo izvedli klasifikacijo vseh izbranih
hudourniških območij po posamezni metodi, pri čemer se je pokazala ustreznost oz. primernost
posamezne metode. Za eno od možnosti klasifikacije hudourniških območij je bila preverjena tudi
uporabnost modela dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov, ki je bila razvita za območje Slovenije
na Geološkem zavodu Slovenije. Predlagana je bila uporaba povprečnih vrednosti modela dovzetnosti
za nastanek drobirskih tokov na posameznih hudourniških območjih, vendar se je izkazalo, da je model
GeoZS za take namene neprimeren. Uteži tako imenovanih transportnih dejavnikov v modelu GeoZS,
predvsem bližine struge hudournika, so prevelike, da bi model za različna hudourniška območja dajal
dovolj različne vrednosti, da bi lahko bile uporabne za njihovo klasifikacijo glede na verjetnost
pojavljanja drobirskih tokov – različna območja imajo podobno gosto mrežo hudourniških strug in
potemtakem podobno oceno nevarnosti za nastanek drobirskih tokov. Zato je bila ideja o uporabi modela
dovzetnosti GeoZS opuščena. Na podlagi analize rezultatov različnih geomorfoloških klasifikacij, je
bila predlagana nova sintezna klasifikacija hudourniških območij, ki upošteva rezultate vseh
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uporabljenih metod klasifikacije. S takim predlogom smo zmanjšali vpliv posamezne metode
klasifikacije in razpršili možnost napake, a lahko zato zaključimo, da so ocene nevarnosti lahko le
približne. V novi sintezni klasifikaciji so ključni parametri trije: Meltonovo število, naklon vršaja in
koeficient imenovan relief ratio Err. Nova sintezna klasifikacija je bila nato uporabljena na izbranih
hudournikih testnega območja.

5.3 Ocenjevanje magnitude potencialnega drobirskega toka
Glavna predlagana metoda za ocenjevanje magnitude potencialnih drobirskih tokov je model LS-Rapid,
s katerim je možno modelirati proženje zemeljskih plazov. Model je bil v tujini že večkrat uporabljen
za analizo po dogodkih, mi smo ga uporabili najprej za analizo proženja plazu Stože, nato pa za analizo
hudourniškega območja hudournika Bela, ki se razprostira nad naseljem Koroška Bela pri Jesenicah v
Zgornjesavski dolini. Na območju plazu Stože je bila izvedena tudi občutljivostna analiza modela za
dva ključna parametra, katera je zelo težko vnaprej jasno določiti in lahko bistveno vplivata na rezultate
modeliranja. To sta faktor ru, ki predstavlja koeficient pornih tlakov v zemljini in je sprožilni faktor ter
parameter τss, ki opiše rezidualno strižno trdnost materiala, od katere je odvisno gibanje materiala po
porušitvi pobočja in s tem tudi širjenje porušitve okrog računske celice, kjer je najprej prišlo do
porušitve. Ker merjenje obeh parametrov ponavadi ni možno, smo za oba podali predlog izračuna
okvirnih oz. mejnih vrednosti, ki so v veliko pomoč pri izdelavi modela proženja zemeljskega plazu v
modelu LS-Rapid. Na primeru plazu Stože se je pokazalo, da model LS-Rapid dobro simulira proženje
zemeljskega plazu tako z vidika območja proženja, kot tudi količine sproženega materiala, kar je bistven
podatek za oceno magnitude potencialnega drobirskega toka. Posebej pomembno je tudi dobro
poznavanje geološke podlage, kar je osnova za izdelavo modela proženja. V tem smislu je nujno, da
Slovenija nemudoma pristopi k izdelavi podrobnejših geoloških kart (npr. vsaj v merilu 1:25.000 ali še
bolje 1:10.000). Uporaba modela proženja na območju hudournika Bela je pokazala na določene težave
pri njegovi uporabi na večjih, topografsko in geološko bolj heterogenih hudourniških območjih. Na
območju Bele so bile polega modela LS-Rapid uporabljene še metode terenskega kartiranja zemeljskih
plazov in pogojno stabilnih območij ter model dovzetnosti za zemeljske plazove GeoZS. S terenskim
kartiranjem smo določili aktivne zemeljske plazove in pogojno stabilna območja, z uporabo modela
dovzetnosti, ki je bil na Geološkem zavodu Slovenije razvit za celo Slovenijo, pa smo želeli preveriti še
uporabnost tega modela za validacijo oz. kot pomoč pri uporabi modela LS-Rapid. Z modelom
dovzetnosti GeoZS se je pravilno določilo območja, kjer prihaja do nestabilnosti tal, medtem ko lokalnih
območij posameznih nestabilnosti tal in s tem izvorov drobirskih tokov ni bilo mogoče določiti. Medtem
pa so za razliko od modela GeoZS rezultati modela LS-Rapid pokazali, da je z njegovo uporabo možno
na večjem območju, kot je na primer hudournik Bela, določiti tista kritična območja, kjer prihaja do
nestabilnosti tal. Pravilno je bil določen plaz Potoška planina, plaz Čikla in nestabilno območje v
zahodnem delu hudourniškega območja Bela. Pokazala so se tudi območja, ki trenutno v naravi še niso
aktivna, ampak očitno izpolnjujejo pogoje za porušitev (pogojno stabilna območja). Kombinacija
izkušenj, pridobljenih z matematičnim modeliranjem plazu Stože, kjer je bilo zajeto manjše območje,
in modeliranjem nestabilnosti tal v hudourniškem območju Bela, nas je privedla do zaključka, da je
model LS-Rapid ob pravilnem izboru parametrov uporaben za določanje magnitude potencialnih
drobirskih tokov. Pri tem je treba najprej analizirati celotno območje hudournika, nato pa za bolj
podrobne in zanesljivejše rezultate uporabiti model LS-Rapid za vsako prepoznano nestabilno območje
posebej, s čimer se izloči problematika geološke heterogenosti in s tem slabosti modela LS-Rapid, ki
recimo omogoča vnos samo ene vrednosti faktorja ru, ki pa je za različne zemljine pri isti stopnji
zasičenosti z vodo različen. Uporaba modela LS-Rapid za ocenjevanje magnitude potencialnega
drobirskega toka predstavlja velik napredek v primerjavi z uporabo empiričnih metod (kot smo jih tudi
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predlagali v preteklosti kot primerne za uporabo za slovenske razmere – Sodnik in Mikoš, 2006), saj v
modelu upoštevamo dejansko topografijo in geološko sestavo hudourniškega območja, kar pomeni, da
upoštevamo specifične razmere posameznega območja in s tem zagotavljamo večjo zanesljivost
rezultatov. Seveda pa uporaba modela LS-Rapid zahteva dobro poznavanje strukture modela in
geomehanskih lastnosti posameznih geoloških enot, ki se pojavljajo v izbranem hudourniškem območju,
ki ga modeliramo. Problematika določanja parametrov zemljin v modelu LS-Rapid je deloma rešljiva z
uporabo strižnega aparata (undrained dynamic - loading ring - shear apparatus), ki je bil razvit skupaj z
modelom in je namenjen določanju parametra τss, vendar ima tudi ta aparat določene omejitve, predvsem
pri zrnavosti vzorca za preiskavo, kar pomeni, da vzorec ne more vsebovati večjih zrn, ki jih sicer
vsebuje drobirski tok (predvsem na območjih, ki so obravnavana v tej raziskavi) in pomembno vplivajo
na vse faze drobirskega toka. Kasneje so bili razvit novejši strižni aparati, ki prav tako omogočajo
raziskave drobirskega materiala in določanje parametrov za model LS-Rapid, vendar še vedno ostajajo
omejitve z zrnavostjo vzorca, saj premer maksimalnega zrna ostaja 2 mm. Namen teh raziskav je, da
določimo parametre vzorcev zemljine, odvzete iz mesta proženja plazu in ki predstavljajo zemljinski
material, za katerega dejansko obstaja nevarnost, da se mobilizira in v končni fazi spremeni v drobirski
tok. Predvsem pa je treba pri določanju magnitude potencialnega drobirskega toka upoštevati
nezanesljivost vhodnih podatkov in pri tolmačenju rezultatov to tudi ustrezno upoštevati. To pomeni, da
je treba pri določanju magnitude potencialnega drobirskega toka vedno govoriti o območju oz. mejah
vrednosti, v katerih se lahko giblje realna magnituda potencialnega drobirskega toka.

5.4 Modeliranje gibanja drobirskih tokov z modelom Flo-2D
Matematično modeliranje drobirskih tokov in uporaba modela Flo-2D sta bila dobro raziskana že v
Sodnik (2009), pri čemer je bila v smislu ocenjevanja nevarnosti za nastanek drobirskih tokov
izpostavljena problematika kakovosti morfološko pravilnih topografskih podatkov, določanja reoloških
karakteristik mešanice drobirja in vode (drobirskega toka) in magnitude potencialnega drobirskega toka.
Problematika določanja magnitude potencialnega drobirskega toka smo opisali v prejšnjem poglavju.
Za določitev reoloških karakteristik je bil na plazu Stože odvzet vzorec materiala ter analiziran v
geomehanskem laboratoriju UL FGG. Rezultati laboratorijske analize so bili glede na znane in umerjene
vrednosti reoloških parametrov pri modeliranju drobirskega toka v Logu pod Mangartom precej
presenetljivi, predvsem je bilo veliko odstopanje pri prostorninski koncentraciji mešanice. Ponovno je
bila izpostavljena nezmožnost merjenja reoloških parametrov na dejanski mešanici drobirskega toka, ki
vsebuje tudi grobe frakcije (gramoz in skale), posamezne balvane in drevesa, medtem, ko je možno s
trenutno opremo meriti reološke lastnosti samo za mešanice z drobnimi frakcijami (melj in pesek ter
droben gramoz). Izmerjene vrednosti reoloških parametrov v laboratoriju so bile višje od umerjenih
vrednosti, pri čemer smo imeli pri analizi v geomehanskem laboratoriju pri manjših volumskih
koncentracijah problem s segregacijo uporabljenega materiala. Primerjava rezultatov modeliranja z
izmerjenimi in umerjenimi vrednostmi reoloških parametrov je pokazala na velike razlike. Že predhodne
analize občutljivosti modela Flo-2D na posamezne modelne parametre so pokazale relativno majhno
občutljivost modela na parametra dinamične viskoznosti in strižne odpornosti, zato smo izvedli še
dodatno analizo vpliva volumske koncentracije na modelne rezultate - od nje sta v modelu Flo-2D
neposredno odvisni tudi viskoznost in strižna odpornost. Rezultati občutljivostne analize so pokazali,
da so rezultati modela Flo-2D najbolj odvisni od volumske koncentracije zaradi zadnjega člena v enačbi,
ki opiše reološki model, s čimer naj bi bile bolje zajete strižne sile zaradi turbulentnega režima toka, ki
je bolj pogost pri drobirskih mešanicah z večjo volumsko koncentracijo. Skladno s temi ugotovitvami
smo predlagali, da se pri merjenju reoloških karakteristik potencialnega drobirskega toka za potrebe
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matematičnega modeliranja gibanja z modelom Flo-2D določi kritične meje volumske koncentracije za
posamezni drobirski material in nato določi zgornja in spodnja mejna vrednost, ki jih je treba upoštevati
pri uporabi modela za ocenjevanje nevarnosti zaradi drobirskih tokov.

Pri raziskovanju vpliva kakovosti topografskih podatkov, na podlagi katerih se generira računska mreža
numeričnega modela, smo se osredotočili na uporabnost javnih podatkov in primerjavo teh s
komercialno pridobljenimi podatki o terenu. V raziskavi smo uporabili javne DMR podatke z resolucijo
5 m, 12,5 m in 1 m. DMR1 je novi javno dostopni LiDAR-ski DMR. Za primerjavo samo uporabili tudi
komercialno pridobljene LiDARske podatke za območje vršaja hudournika Bela. LiDAR-ske podatke
smo dodatno obdelali z različnimi algoritmi, s čimer smo dosegli po eni strani bolj natančne rezultate in
hkrati zelo skrajšali računski čas modeliranja. Primerjava je pokazala, da so javni DMR podatki
starejšega datuma z resolucijo 5 m in 12,5 m zelo slabo uporabni za modeliranje gibanja drobirskih
tokov, medtem ko je javni LiDAR-ski DMR1 z vidika kakovosti rezultatov in časa računanja povsem
primerljiv s komercialno pridobljenimi LiDAR-skimi podatki, - v bistvu je najbolj primerljiv z naknadno
obdelanim LiDAR-skim DMR, kar pomeni, da so javni DMR1 s tega vidika kakovostni podatki, ki so
uporabni za nadaljnje analize na tem področju ocenjevanja nevarnosti v prostoru. Je pa na tem mestu
nujno poudariti, da gre pri matematičnem modeliranju gibanja drobirskih tokov za zelo velike
maksimalne pretoke in so podrobnosti hudourniške struge manj pomembni kot pri matematičnem
(hidravličnem) modeliranju (tudi hudourniških) poplav, kjer je glavnina pretoka še vedno omejena na
strugo in je zato podrobno snemanje struge zelo pomembno, saj LiDAR-ski DMR podatki kljub vsej
svoji natančnosti in dobri obdelavi na območju strug še vedno pogosto premalo natančni, da bi lahko
nadomestili klasično terensko geodetsko snemanje struge, ki zajame več podrobnosti in je dobra osnova
za hidravlični model struge hudournika.

5.5 Usmeritve za nadaljnje delo
Izvedena raziskava pomeni velik korak naprej v raziskovanju procesa ocenjevanja nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih tokov in nadgradnjo dosedanjega raziskovalnega dela. Hkrati odpira nova
vprašanja in kaže na nove izzive za raziskovalno delo na tem področju v prihodnje. V nadaljevanju so
na kratko izpostavljena nekatera odprta vprašanja.
Pri modeliranju proženja zemeljskih plazov kot vira drobirskih tokov je v Sloveniji večinoma ključno
vprašanje vode, padavin oz. pornih tlakov v zemljinah, ki pripeljejo do porušitve pobočja. S predlagano
metodologijo bomo lahko za vsako izbrano območje določili kritične porne tlake, ki povzročijo
porušitev in s tem se odpira vprašanje količine padavin, ki pripeljejo do kritičnega porasta pornih tlakov
v zemljini. S primerno hidrološko analizo, kjer bi bilo treba upoštevati vse parametre obravnavanega
območja, ki vplivajo na infiltracijo vode v zemljino, bi bilo možno določiti kritične padavinske dogodke
(trajanje, intenziteta padavin, verjetnost nastopa), ki bi lahko povzročili porušitev pobočja. Taka analiza
bi v kombinaciji z zanesljivo meteorološko napovedjo lahko pomenila dobro osnovo za sistem
napovedovanja oz. sistem zgodnjega opozarjanja (ang. early warning system). S tako povezavo
predlagane metodologije, hidrološkega modeliranja in analize ter zanesljive meteorološke napovedi bi
lahko dobili dobro zasnovo za sistem zgodnjega opozarjanja, ki ne bi upošteval le 24-urne vrednosti
padavin, ampak lokalno specifične vrednosti.
Na področju geomehanike oz. geotehnike zagotovo določen izziv predstavlja zagotavljanje ustreznih
meritev reoloških karakteristik mešanice drobirskih tokov. To predvsem pomeni izvedbo dodatnih
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laboratorijskih meritev, da se ugotovi dejanski vpliv grobih frakcij, balvanov in ostalih grobih delcev v
mešanici na reološke karakteristike. Trenutno je možno parametre meriti samo na drobnih frakcijah in
so za vpliv grobih frakcij sprejete samo določene predpostavke, ki pa so lahko bolj ali manj pravilne.
Drugi izziv na področju geotehnike pa je vprašanje mehanizma preoblikovanja plazu v drobirski tok, ki
je v prvi vrsti odvisen od količine vode, ki je na voljo v danem trenutku, poleg tega pa tudi od lastnosti
mešanice zemljin plazu. Analiza možnosti tega prehoda bi lahko dodatno razdelila oceno nevarnosti
zaradi delovanja drobirskih tokov na različne scenarije. Ocenjevanje nevarnosti se običajno izvaja po
principu »worst case scenario« in je upoštevan najbolj kritičen scenarij, kar pri poplavah pomeni poplave
s stoletno in petstoletno povratno dobo, pri potresu pospešek tal s povratno dobo 475 let, pri drobirskih
tokovih pa scenarij, da se sproži zemeljski plaz, se preoblikuje v drobirski tok, ki steče v dolino in
pogosto ogrozi hudourniške vršaje s poselitvijo ali infrastrukturo.
Zadnji dve priporočili za nadaljnje delo sta bolj upravne narave oz. s področja upravljanja z vodami.
Prva naloga je zagotovo ureditev zgodovinskih podatkov o nevarnih naravnih procesih, ki se odvijajo v
slovenskih hudournikih. V primerjavi s sosednjimi državami v Alpskem prostoru kot so Avstrija, Italija,
Francija, Nemčija in Švica imamo pri nas zanemarljivo količino podatkov o hudourniških dogodkih, kar
nam po eni strani povsem onemogoča razvoj svojih orodij in metod s področja ocenjevanja nevarnosti,
predvsem pa tudi njihovo validacijo. V preteklosti je bila hudourniška služba v Sloveniji dobro
organizirana, delo se je izvajajo sistematično, kar pa se je s stalnim zmanjševanjem sredstev,
ponesrečeno izpeljano privatizacijo tega sektorja skozi leta žal porazgubilo. Zagotavljanje kontinuitete
na tem področju je nujno tudi za razvoj stroke in raziskav s tega področja, saj raziskave brez podatkov
s terena, na katerih je možno umerjati in preverjati modele, izgubljajo na svoji teži in uporabnosti.
Druga naloga, ki je povsem upravne narave pa je nujnost zavedanja odgovornih, da drobirski tokovi
predstavljajo grožnjo v slovenskem prostoru in da je treba za drobirske tokove sprejeti ločeno
metodologijo ocenjevanja nevarnosti in ogroženosti, ki se razlikuje od poplav in z njimi povezane
erozije. Ta naloga čaka predvsem odgovorne na resornem ministrstvu in v njihovih organih. Ta naloga
bo terjala najprej dodatna izobraževanja pristojnih, da se jim predstavi problematiko in s tem odprtost
za predlagane spremembe in sprejetje postopkov, ki so v državah Alpskega prostora sicer ustaljena
praksa.
5.6 Opredelitev do postavljenih hipotez raziskave
5.6.1 Hipoteza 1
Z analizo prostorskih podatkov o terenu in geomorfoloških lastnosti hudourniških območij in
pripadajočih vršajev je možno določiti hudourniške vršaje, ki so podvrženi delovanju drobirskih tokov.
Z uporabo topografskih podatkov DMR1 in njihovo obdelavo smo dobili ključne parametre
posameznega hudourniškega območja, ki smo jih uporabili za analizo in klasifikacijo območij z ozirom
na nevarnost nastanka drobirskih tokov. Ker v Sloveniji nimamo dovolj zanesljivih podatkov o
prevladujočih procesih na posameznih hudournikih, smo analizirali več v tujini razvitih metod, pri čemer
smo uporabili metode, razvite na geografsko zelo različnih delih sveta, s čimer smo zagotavljali čim
manjši vpliv geografskega območja, na katerem so bili zajeti podatki za razvoj posamezne metode. Z
uporabo več metod za klasifikacijo smo analizirali parametre hudourniških območij iz naše raziskave in
s sintezo vseh obravnavanih metod predlagali novo klasifikacijo, na podlagi katere je možno s tremi
parametri hudourniškega območja določiti vršaje, kjer obstaja nevarnost pojavljanja drobirskih tokov,
prehodna območja, kjer drobirskih tokov ni pričakovati, vendar pojava ni mogoče povsem izključiti, ter

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

195

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

nenevarna območja, kjer pojava drobirskih tokov z veliko verjetnostjo ne pričakujemo. S predlagano
sintezno metodo je možno na podlagi izbranih parametrov hudourniškega območja, določenih z analizo
prostorskih podatkov, določiti tista ožja območja, kjer je potrebna nadaljnja analiza in raziskovanje
pojava drobirskih tokov. Taka klasifikacija lahko služi za preliminarno analizo nevarnosti v postopku
celovite analize določenega območja. Hipotezo 1 lahko potrdimo.
5.6.2 Hipoteza 2
Na osnovi hidroloških parametrov hudourniškega območja je z uporabo podrobnih prostorskih
podatkov o geološki sestavi, naklonu terena, podatkov o konkavnosti/konveksnosti terena in podatkov o
oddaljenosti od vodotoka mogoče oceniti magnitudo drobirskega toka, ki deluje na hudourniškem
vršaju.
Podrobnejša analiza modela dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov je pokazala na številne
pomanjkljivosti in na dejstvo, da model dovzetnosti ni uporaben za prvotno predvideno nadgradnjo v
model za oceno magnitude potencialnega drobirskega toka. Zato smo v raziskavo vpeljali novo orodje
in sicer model proženja zemeljskih plazov LS-Rapid, ki kot vhodne podatke ravno tako potrebuje
kakovostne topografske podatke, iz katerih določimo vse ključe parametre terena (naklon, usmerjenost,
padec pobočja proti strugi hudournika) in podatke o geološki sestavi tal. Največja prednost
uporabljenega modela LS-Rapid je njegovo teoretično geomehansko ozadje, kjer s povečevanjem pornih
tlakov pride do porušitve pobočja in s tem sproženja zemeljskega plazu. Na podlagi rezultatov modela
LS-Rapid je možno natančno izračunati količine sproženega zemljinskega materiala. Model je uporaben
tako na ravni hudourniškega območja, kar smo prikazali na primeru hudournika Bela, kot tudi za
določanje prostorsko omejenih nestabilnih območij, kjer je potrebna podrobnejša stabilnostna analiza,
ter na koncu tudi za podrobnejšo analizo posameznega potencialnega zemeljskega plazu in oceno količin
sproženega zemljinskega materiala, kar smo pokazali na primeru plazu Stože. Model LS-Rapid se je do
sedaj večinoma uporabljal za analizo že sproženih zemeljskih plazov, mi pa smo ga uporabili za
določanje nestabilnih in pogojno stabilnih območij v hudourniških območjih z namenom ocenjevanja
količine sproženega nestabilnega materiala in s tem magnitude potencialnega drobirskega toka. Ker je
pri uporabi modela LS-Rapid za primere napovedovanja potencialnih zemeljskih plazov določanje
točnih vrednosti ključnih parametrov z njihovim umerjanjem seveda nemogoče, smo predlagali mejne
vrednosti teh parametrov modela, ki se uporabijo za modeliranje. Mejne vrednosti pa so lažje določljive,
saj jih je možno določiti že z osnovnimi preiskavami v geomehanskem laboratoriju ali jih celo oceniti z
dovolj veliko zanesljivostjo. Lahko zaključimo, da smo hipotezo 2 potrdili in da je z uporabo
topografskih podatkov, podatkov o geološki sestavi tal (katere je potrebno v Sloveniji nujno posodobiti
in dopolniti) ter modela proženja LS-Rapid, pri katerem je potrebno vhodne podatke določiti po
predlaganem sistemu, možno dovolj dobro oceniti magnitudo potencialnega drobirskega toka v
izbranem hudourniškem območju.
5.6.3 Hipoteza 3
S povezovanjem obstoječih orodij je možno razviti uporaben model odločanja za ocenjevanje nevarnosti
zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih.
V zaključku raziskave je podan predlog metodologije ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja
drobirskih tokov na hudourniških vršajih. V predlagani metodologiji so navedeni vsi potrebni vhodni
podatki, navedeni procesi in obdelava podatkov ter orodja, ki so za posamezni korak potrebna. V
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raziskavi so posamezni koraki te metodologije podrobneje opisani, prav tako vse težave in odprta
vprašanj, ki so lahko predmet nadaljnjega raziskovalnega dela. Z uporabo predlagane metodologije je
predviden postopek od preliminarne klasifikacije hudourniških območij, preko ocenjevanja magnitude
drobirskega toka in modeliranja gibanja drobirskih tokov na hudourniškem vršaju, do končne izdelave
kart nevarnosti - za njih moramo na državnem nivoju sprejeti ustrezno zakonsko podlago, kot je bilo to
izvedeno za ocenjevanje poplavne nevarnosti in z njo povezane erozije. Obstoječa zakonodaja ni
ustrezna podlaga za določanje nevarnih območij zaradi delovanja drobirskih tokov, saj se značilnosti
nastanka in gibanja drobirskih tokov bistveno razlikujejo od poplavnih dogodkov, ki jih obravnava
poplavna direktiva in podzakonski akti (Pravilnik, 2007; Uredba, 2008). S predlogom povezane
metodologije lahko potrdimo hipotezo 3.
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6 POVZETEK
Ocenjevanje nevarnosti zaradi naravnih pojavov in uporaba teh ocen nevarnosti pri ocenjevanju
ogroženosti je na nekaterih območjih, na primer poplavnih, v zadnjih letih postala ustaljena inženirska
praksa tudi v Sloveniji. Za ocenjevanje poplavne nevarnosti je bila sprejeta ustrezna zakonodaja in se
tako karte poplavne nevarnosti izdelujejo in uporabljajo tako za posamezne posege v prostor (poplavna
območja) kot tudi kot strokovne podlage v procesu prostorskega načrtovanja. Ker drobirski tokovi glede
na izkušnje zadnjih dveh desetletij tudi v Sloveniji predstavljajo vedno bolj prepoznano tveganje, bi bilo
nujno tudi za ta nevarni naravni pojav določiti ustrezno metodologijo, ki bi bila podlaga za izdelavo
ocen nevarnosti ter kasneje ocen ogroženosti zaradi drobirskih tokov. Ocene nevarnosti in ocene
ogroženosti se morajo upoštevati v postopkih prostorskega načrtovanja in umeščanja posegov v prostor.
Sam proces ocenjevanja nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov je zelo kompleksen postopek, kar
so potrdile pretekle raziskave doma in v tujini, ki sicer večinoma temeljijo na analizi preteklih dogodkov,
kjer je možno umerjanje uporabljenih modelov in parametrov, kar pa v primeru ocenjevanja nevarnosti
za potencialne dogodke v izbranem hudourniškem območju ni možno. Ključni problemi, ki so bili
izpostavljeni v preteklih raziskavah in ki v grobem pojav drobirskih tokov najbolj ločujejo od pojava
poplav, in s tem tudi proces ocenjevanja nevarnosti, so navedeni v nadaljevanju.
Kje se lahko pojavi drobirski tok? Za poplave velja, da se lahko pojavijo na vsakem površinskem
vodotoku, medtem ko se drobirski tokovi pojavljajo samo na hudournikih, kjer so izpolnjeni določeni
geomorfološki kriteriji. Kljub vsemu jih zaradi te prostorske omejitve ne smemo zanemariti.
Kakšen obseg dogodka lahko pričakujemo? Pri poplavah velja, da se s hidrološko analizo določi
projektne pretoke z različnimi povratnimi dobami, ki se uporabijo za ocenjevanje nevarnosti ter za
načrtovanje omilitvenih ukrepov. Pri drobirskih tokovih magnituda dogodka ni odvisna samo od
padavin, ampak predvsem od topografije terena, geološke sestave tal, ki lahko privede do plazenja tal
in s tem velike količine zemljinskega materiala, ki je vir za nastanek drobirskega toka - in ravno
magnituda potencialnega drobirskega toka je ključen podatek za ocenjevanje nevarnosti zaradi
delovanja drobirskih tokov.
Kakšne so lastnosti drobirskega toka? Mehanske oz. bolje rečeno reološke karakteristike vode, ki se
uporabljajo za hidravlično modeliranje poplavnega vala, so jasne in ne predstavljajo neznank – saj jih
običajno privzamemo kot konstantne (temperatura, gostota, viskoznost). Reološke karakteristike
drobirskih tokov, gre predvsem za njihovo volumsko koncentracijo (razmerje med drobirjem in celotno
mešanico) in od nje odvisno viskoznost in strižno odpornost mešanice, ki jo je treba upoštevati pri
modeliranju gibanja drobirskih tokov, ni možno v naprej določiti.
V disertaciji so obravnavane različne morfološke metode in modeli dovzetnosti za klasifikacijo
hudourniških območij na nevarne in nenevarne z vidika pojavljanja drobirskih tokov. Na podlagi
uporabe in analize različnih metod je bila predlagana nova klasifikacija hudourniških območij na
nevarna, prehodna in nenevarna območja. Parametri za predlagano klasifikacijo so Meltonovo število,
naklon hudourniškega vršaja in parameter Err (ang. relief ratio). Vsi parametri hudourniških območij so
bili določeni z uporabo javno dostopnih topografskih podatkov DMR1. Predlagana klasifikacija je bila
uporabljena na izbranih hudournikih v Sloveniji in pokazala je zelo dobro ujemanje s sintezno
klasifikacijo, ki je bila izdelana na podlagi kombinacije šestih različnih metod. Namen te preliminarne
klasifikacije je določanje hudourniških območij, kjer je potrebna podrobnejša analiza in nato izdelava
kart nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov.
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Za ocenjevanje magnitude potencialnih drobirskih tokov je bila predlagana uporaba modela proženja
LS-Rapid, ki je bil uporabljen v hudourniškem območju Bela, kjer so bili s tem modelom prepoznani
aktivni zemeljski plazovi in pogojno stabilna območja. Kot vhodni podatek smo ponovno uporabili
javno dostopne topografske podatke DMR1 in geološko karto Slovenije v merilu 1:100.000. Rezultati
modela so bili potrjeni oz. preverjeni s podrobnim terenskim kartiranjem. Za določanje prostornine
zemeljskega plazu in s tem magnitude potencialnega drobirskega toka smo model proženja uporabili
tudi za analizo plazu Stože, kjer so zaradi opravljenih raziskav na voljo dobri podatki za kontrolo
rezultatov modela. Sprožilni faktor v vseh modelih proženja so bili porni tlaki v zemljini, kar bi v
nadaljevanju lahko nadgradili v povezavo s hidrološkim modelom in določanjem praga kritičnih padavin
(ang. threshold). Z modeliranjem zemeljskega plazu se je izkazalo, da je možno dobro simulirati tako
proženje kot odlaganje plazu ter da lahko z dodatnimi analizami izračunamo tudi prostornino plazu. Ker
določanje parametrov potencialnega zemeljskega plazu ni možno oz. lahko podamo samo oceno, smo v
raziskavi predlagali mejne vrednosti ključnih parametrov, znotraj katerih se lahko giblje njihova
dejanska vrednost. Na tem mestu je potrebno poudariti, da je ključna razlika pri določanju scenarija med
poplavami in drobirskimi tokovi ta, da se pri drobirskih tokovih ocenjena magnituda ne določi v smislu
točne vrednosti, ampak se lahko določi le zgornja in spodnja mejna vrednost magnitude. Zelo
pomembno bi bilo tudi, če bi za obravnavana hudourniška območja obstajale bolj natančne geološke
karte (merilo 1:10.000 ali morda vsaj 1:25.000), katerih del bi bila tudi ocena debeline erozijskega
materiala posamezne geološke enote na geološki karti.
Na področju modeliranja gibanja tokov na hudourniških vršajih se je v preteklih raziskavah izkazalo, da
je največja neznanka določanje reoloških karakteristik drobirskega toka. Pri analizi preteklih dogodkov
je to možno izvesti z umerjanjem modela na zabeležene gladine drobirskega toka. Pri modeliranju
potencialnih drobirskih tokov za potrebe ocenjevanja nevarnosti pa je treba te parametre določiti
vnaprej. Za potrebe raziskave smo na plazu Stože odvzeli vzorce, na katerih so bile v laboratoriju
določene njihove reološke karakteristike. Izmerjene volumske koncentracije, ki so omogočale meritve
viskoznosti in strižne odpornosti brez segregacije vzorca, so bile višje od umerjenih vrednosti za
drobirski tok v Logu pod Mangartom pri analizi dogodka iz leta 2000. Dodatne občutljivostne analize
modela Flo-2D so pokazale, da je najbolj vplivni parameter modela prav volumska koncentracija in zato
ključna za rezultate modela in da spreminjanje viskoznosti in strižne odpornosti pri izbrani konstantni
vrednosti volumske koncentracije na rezultate modela Flo-2D vpliva zelo malo. Zato smo podali
predlog, da se za vzorce zemljinskega materiala iz potencialnega plazišča določi maksimalno in
minimalno volumsko koncentracijo, pri kateri lahko pride do pojava drobirskega toka. S takim
pristopom dobimo območje možnih vrednosti reoloških karakteristik, znotraj katerih lahko pričakujemo
dejansko vrednost. Poleg raziskave reoloških karakteristik smo testirali tudi vpliv različnih topografskih
podatkov na rezultate modela gibanja drobirskega toka. Uporabili smo različne tipe javnih podatkov in
komercialno pridobljene LiDAR-ske podatke, ki so bili za potrebe raziskave tudi dodatno obdelani.
Izkazalo se je, da so novi javno dostopni podatki DMR1 zelo primerljivi s komercialno pridobljenimi
podatki.
Na podlagi rezultatov raziskave je na koncu disertacije podan predlog metodologije za ocenjevanje
nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih, ki zajema faze od preliminarne
klasifikacije hudourniških območij do končne izdelave kart nevarnosti. Za vsako fazo predlaganega
postopka so navedeni potrebni vhodni podatki, zahtevani proces in predlagano orodje za izvedbo tega
procesa. Ključno pri ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov je zavedanje, da karte
nevarnosti oz. meje med razredi nevarnosti ne morejo biti prikazane kot linije ampak morajo zaradi
kompleksnosti pojava in določanja nekaterih parametrov biti te meje prehodne (zvezen prehod med
razredi nevarnosti).
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7 SUMMARY
In the last years, flood hazard assessment has become a regular practice in Slovenia. Flood hazard
assessment has been introduced by a national legislation and special regulations; flood hazard
assessment is well implemented in spatial interventions and regional/local spatial planning. Since debris
flows in the past two decades have become in Slovenia a considerable hazard, confirmed by several
severe and catastrophic debris-flow events, this natural phenomenon should also be covered by a special
regulation, defining a debris-flow hazard assessment methodology; debris-flow hazard assessment
should be furthermore implemented in spatial planning. Debris-flow research in the past, focusing
mainly on post-event analysis, has confirmed that debris-flow hazard assessment is quite a complex
process. When one is predicting or simulating a potential debris-flow event, its model validation with
observed data is not possible. Key problems, pointed out with past research that stressed why debris
flow phenomenon differs so much from floods, are as follows.
Where can debris flow occur? Floods are regularly occurring on most of surface waters like torrents,
streams and rivers, but for a debris flow as a more rare phenomenon, certain geomorphological
conditions in torrential catchments have to be fulfilled.
What magnitude of a debris-flow event can we expect? With a hydrological analysis, we can determine
flood discharges with design return periods for flood hazard assessment and for designing of flood
mitigation measures. With debris flows, magnitudes of these events do not only vary on the triggering
precipitation amount, but also on the catchment topography. A geological structure that is prone to land
sliding, very often represents a debris-flow source. And a debris-flow magnitude is the key parameter
when assessing debris-flow hazard.
What are the characteristics of a debris flow? Mechanical or rather rheological characteristics of water,
used for hydraulic modeling of floods, are well known and do not present an unknown variable – they
are most commonly applied as constant values (temperature, density, viscosity). On the other hand,
rheological characteristics of debris flows, mainly represented by its volumetric concentration, viscosity
and shear resistance, and that are three vital parameters necessary for debris-flow modeling, cannot be
determined in advance, they can only be roughly assessed – that is why we are talking different scenarios
when assessing debris-flow hazard.
In dissertation, various morphological methods and susceptibility models were analyzed to classify
torrential catchments into three groups: prone to debris flows, transitional catchments and catchments
with no debris flow hazard. Based on the Melton number, fan slope and Err (relief ratio), new
classification method was proposed, using analysis and synthesis of several methods. All catchment
parameters were determined using public available topographical data (digital elevation model with 1
m resolution). Proposed classification method was tested on selected torrents. Good agreement was
found with classification based on combination of six different methods. Proposed method enables
preliminary classification of torrential catchments prone to debris flows and therefore establishes, where
further research and detailed hazard assessment should be carried out.
Debris flow magnitude was estimated with application of LS-Rapid triggering model. In Bela torrent
watershed, we determined locations of active landslides and potentially unstable areas that could evolve
into landslides. Main input data was publicly available digital terrain model (DTM1) and geological
map of Slovenia (scale 1:100 000). Modeling results were validated with filed survey. On Stože
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landslide LS-Rapid model was applied to determine landslide volume. With post-event analysis of the
landslide and good validation data from past research, we found good agreement with actual landslide
event documentation. The only triggering factor used in the model, was pore pressure ratio, which
presents an opportunity for connection with hydrological models and precipitation threshold
determination in the future research. With Stože landslide model, good agreement of results and actual
landslide area, deposition area and, after some additional analysis, also landslide volume was found.
Since all model parameters cannot be determined when modeling potential landslide, we proposed limit
values for key parameters. The actual value for chosen landslide can be found between these limit values.
The main difference between flood and debris flows, when assessing magnitude of the event, is that
debris flow magnitude cannot be determined with exact value, as with floods. We can only determine
upper and lower limit value of magnitude. In the process of debris flow magnitude estimation. More
detailed geological maps in scale 1:10 000 or at least 1:25 000 would be necessary. These maps should
also contain data regarding depth of soil cover.
Debris flow routing modeling on torrential fan research done in the past has shown, that rheological
characteristics are what seems to be the key unknown in the process and are hard to determine. When
modeling past events, these rheological parameters can be calibrated, but when modeling potential
events, these parameters have to be pre-determined. Soil samples were collected at triggering area of
Stože landslide and were analysed in the geotechnical laboratory. Measured volume concentrations of
samples, without segregation, were higher than calibrated values after the 2000 debris flow event.
Additional sensitivity analysis of Flo-2D model have shown, that volume concentration is a parameter
with most influence on the modeling results and that changing values of dynamic viscosity and shear
resistance have only small effect on modeling results. Therefore, we propose, that for potential debris
flow only upper and lower limit value of volume concentration, which enables debris flow phenomena,
should be defined with soil sample analysis. Besides rheological characteristics of the debris flow, the
influence of topographical data is also tested. Various sets of publicly available data and commercial
LiDAR data are applied and results are compared. Publicly available data with resolution 1 m (LiDAR
derived) shows very good results and promises potential for further use in hazard assessment process.
Finally, based on research results, we propose methodology for debris flow hazard assessment on
torrential fans, from preliminary classification of endangered torrential areas to final debris flow hazard
maps preparation. For each phase of the assessment specific input data is required and specific tool is
necessary to perform the process. The key when assessing debris flow hazard is awareness, that when
preparing debris flow hazard maps, borders between two hazard classes cannot be presented as lines.
The change between hazard classes should be transient due to complexity of the phenomena and
assessing key parameters.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

201

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIRI
Amron, Y. T., 2014. Classifying Alluvial Fans shapes by Triangular/Fan-shaped Coefficient: Applied
morphometric study to Alluvial Fans of Aqaba Gulf and Suez Gulf, in Sinai. GISRUK. University
of Glasgow, Scotland.
Angillieri E., 2013. Debris flow susceptibility mapping in a portion of the Andes and Preandes os San
Juan, Argentina using frequency ratio and logistic regression models, Earth Sciences Research
Journal 17(2): 159-167.
Arbanas, Ž., Mihalič Arbanas, S., Vivoda, M., Peranić, J., Dugonjić Jovančević, S., Jagodnik, V. 2014.
Identification, monitoring and simulation of landslides in the Riječina River Valley, Croatia.
Proceedings of the SATREPS Workshop on Landslides in Vietnam 2014.
Argialas, D. P., Tzotsos, A., 2004. Automatic Extraction of Aluvial Fans from Aster L1 Satellite Data
and a Digital Elevation Model using Object-Oriented Image. XXth ISPRS Congress: 6 p.
Baron, I., Supper, R., Winkler, E., Motschka, K., Ahl, A., Čarman, M., Kumelj, Š. 2013. Airborne
geophysical survey of the catastrophic landslide at Stože, Log pod Mangrtom, as a test of an
innovative approach for landslide mapping in steep alpine terrains. Natural Hazards Earth System
Sciences 13: 2543-2550.
Bavec, M., Budkovič, T., Komac, M. 2005. Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov
pobočnega premikanja. Primer občine Bovec = Estimation of geohazard induced by mass
movement processes. The Bovec municipality case study. Geologija 48(2): 303-310.
Berti, M., Simoni, A. 2007. Prediction of debris flow inundation areas using empirical
mobility relationships. Geomorphology 90: 144-161.
Bertoldi, G., D’Agostino, V., McArdell, B. W. 2012. An integrated method for debris flow hazard
mapping using 2D runout models. Proceedings of 12th Congress Interpraevent 2012 - Grenoble
France: 435-446.
Bertolo, P., Wieczorek, G.F. 2005. Calibration of numerical models for small debris flows in Yosemite
Valley, California, USA. Natural Hazards nad Earth System Sciences 5: 993-1001.
Bertrand, M., Liebault, F., Piegay, H., 2013. Debris-flow susceptibility of upland catchments. Natural
Hazards, DOI 10.1007/s11069-013-0575-4.
Blahut, J., Horton, P., Sterlacchini, S., Jaboyedoff, M. 2010. Debris flow hazard modelling on medium
scale: Valtellina di Tirano, Itlay. Natural Hazards Earth System Sciences 10: 2379–2390.
BMLFUW, 2011. Alpine Mass Movements: Implications for hazard assessment and mapping, Special
Edition of Journal of Torrent, Avalanche, Landslide and Rock Fall Engineering 166.
Bregoli, F., Ciervo, F., Medina, V., Bateman, A., Hürlimann, M., Chevalier G., Papa, M. 2010.
Development of preliminary assessment tools to evaluate debris flow hazard. XVIII International
Conference on Water Resources, CMWR 2010.

202

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Calligaris, C., Boniello, M.A., Zini,L. 2008. Debris flow modelling in Julian Alps using Flo-2D. WIT
Transactions on Engineering Sciences 60: 81-88.
Carrara, A., Crosta, G., Frattini, P., Comparing models of debris-flow susceptibility in the alpine
environment. Geomorphology 94: 353-378.
Cesca, M., D’Agostino, V. 2008. Comparison between FLO-2D and RAMMS in debris-flow modelling:
a case study in the Dolomites. Monitoring , Simulation, Prevention and Remediation of Dense
Debris Flows II. WIT Transactions on Engineering Sciences 60: 197-206.
Chen, C-Y., Yu, F-C., 2011. Morphometric analysis of debris flow and their source areas using GIS,
Geomorphology 129: 387-397.
Coussot, P., Laigle, D., Arattano, M., Deganutti, A., Marchi, L. Direct determination of rheological
characteristics of debris flow. Journal of Hydraulic Engineering, august 1998.
Crosta, G.B., Cucchiaro, S., Frattini, P. 2002. Determination of the inundation area for debris flows
through semempirical equations. Mediterranean Storms, Proceedings of the 4th EGS Plinius
Conference held at Mallorca, Spain. 2002.
CRP 2004. Metodologija za določanje območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
zaradi zemeljskih plazov, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo- KSH. Končno poročilo,
Ljubljana 2004.
CRP 2008. Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo, Geološki zavod RS, končno poročilo, Ljubljana 2008.
Četina, M., Rajar, R., Hojnik, T., Zakrajšek, M., Krzyk, M., Mikoš, M. 2006. Case Study: Numerical
Simulations of Debris flow below Stože, Slovenia. Journal of Hydraulic Engineering: 121-130,
February 2006.
Četina, M. 2016-2017. Osebna komunikacija in izmenjava podatkov po elektronski pošti.
D’Agostino, V., Tecca, P.R. 2008. Some considerations on the application of the FLO-2D model for
debris flow hazard assessment. Monitoring , Simulation, Prevention and Remediation of Dense
Debris Flows II. WIT Transactions on Engineering Sciences 90: 159-170.
D’Agostino, V., Cesca, M., Marchi, L. 2010. Field and laboratory investigations of runout distances of
debris flows in the Dolomites (Eastern Italian Alps). Geomorphology 115: 294-304.
De Scally, F., Owens, I., Louis, J. 2010. Controls on fan depositional processes in the southern Alps
New Zealand. Earth Surface Processes and Landforms 29(3): 311-322
Dugonjić Jovančević, S., Nagai, O., Sassa, K., Arbanas, Ž. 2013. Deterministic Landslide Susceptibility
Analyses Using LS-Rapid Software. Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides
in the Adriatic-Balkan Region, Zagreb, 2013.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

203

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đurović, B., Mikoš, M. 2006. Ali smo ogroženi kadar tvegamo? – pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi
naravnih nevarnosti = Are we under threat when we risk? – notions and terminology of risk theory
due to natural hazards, Geologija 49(1): 151–161, Ljubljana 2006.
Evans, J. S., Hudak, A.T. (2007). A multiscale curvature algorithm for classifying discrete return LiDAR
in forested environments. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 45(4): 1029–
1038.
Fazarinc, R. 2002. Matematično modeliranje drobirskega toka v Logu pod Mangartom. – Magistrsko
delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, oddelek za
gradbeništvo, podiplomski študij gradbeništva, hidrotehnična smer.
Genevois, R., Tecca. P.R., Floris, M., Squarzoni, C., D’Alpaos, A. 2009. Multi-step Hazard Assessment
of Debris Flows in an Alpine Region. Preceedings of the International conference – Landslide
processes: from geomorphic mapping to landslide modelling, Strasbourg. 6-7 February 2009.
Glade, T., 2005. Linking debris-flow hazard assessments with geomorphology, Geomorphology 66:
189–213.
Gradiški, K., Sassa, K., He, B., Arbanas, Ž., Mihalič Arbanas, S., Krkač, M., Kvasničćka, P., Oštrič, M.
2013. Application of Integrated Landslide Simulation Model LS-Rapid to the
Kostanjek Landslide, Zagreb, Croatia. Proceedings of the 1st Regional Symposium on Landslides
in the Adriatic-Balkan Region, Zagreb, 2013.
Guinau, M., Vilahjosana, I., Viliplana, J.M. 2007. GIS-based debris source and runout susceptibility
assessment from DEM data – a case study in NW Nicaragua. Natural Hazards Earth System
Science: 703-716.
Heiser, M., Scheidl, S., Eisl, J., Spangl, B., Hubl, J. 2015. Process type identification in torrential
catchments in the eastern Alps. Geomorphology 232: 239-247.
Hojnik, T. 2004. Dvodimenzijski matematični model drobirskih tokov na območju Koseča z oceno
ogroženosti naselja Koseč zaradi njihovega delovanja. Mišičev vodarski dan 2004, Dvorana
narodnega doma SNG Maribor, december 2004, Maribor.
Hojnik, T., Četina, M., Krzyk, M., Rajar, R. 2001. 2D model drobirskega toka na območju Zgornjega
in Spodnjega Loga. Zbornik Mišičev vodarski dan 2001, Dvorana narodnega doma SNG Maribor,
december 2001. Maribor: 84-91.
Hojnik, T. 2016. Osebna komunikacija in izmenjava podatkov po elektronski pošti
Horton, P., Jaboyedoff, M., Bardou, E. 2008. Debris flow susceptibility mapping at a regional scale. 4th
Canadian Conference on Geohazards, Universite Laval, Quebec, Canada.
Huebl, J., Steinwendtner, H. 2001. Two-dimensional simulation of two viscous debris flows in Austria.
Physics and Chemistry of the Earth, Part C: Solar, Terrestrial & Planetary Science 26(9): 639644.

204

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huebl, J., Kienholz, H., Loipersberger, A. 2011. DOMODIS – Dcumentation of Mountain Disasters,
State of Discussion in the European Mountaion Areas. Journal series 1, Manual 1, združenje
Interpraevent.
Isenburg, M. (2011). LAStools: converting, filtering, viewing, gridding and compressing LIDAR data.
http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/ (pridobljeno 15. 10. 2011).
Iverson, R. M. 2003. The debris flow rheology myth. Debris flow Hazard Mitigation: Mechanics,
Prediction and Assessment. Millpress, Rotterdam. 2003.
Jackson, L. E. Jr., Kostaschuk, R. A., Macdonald, G. M., 1987. Identification of debros flow hazard on
alluvial fans in the Canadian Rocky Mountain. Reviews in Engineering Geology 4:115-124.
Jakob, M., Hungr, O. 2005. Debris-flow hazards and Related Phenomena, Chapter 17, Springer praxis
books:411-443.
Jan, C.D., Shen, H.V. 1997. Review of dynamic modelling of debris flows. – Recent developments on
debris flows, pp 93-115, Springer Verlag, Kagoshima.
Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M. 2008. Koroška Bela alluvial fan
– The result of the catastrophic slope events; (Karavanke Mountains, NW Slovenia), Geologija 51(2):
219-227.
Kappes, M.S., Malet, J-P., Remaitre, A., Horton, P., Jaboyedoff, Bell, R. 2011. Assessment of debrisflow susceptibility at madium-scale in the Barcelonnette Basin, France. Natural Hazards Earth
System Sciences 11: 627-641.
Kim, T., Jeong, B., Takizawa, O., Hosokawa, M., 2009. Building Landform Classification Maps from
DEM: Alluvial Fan Extraction Method.
Komac, M. 2005. Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas primer občine Bovec = Probabilistic model of slope mass movement susceptibility - a case study
of Bovec municipality, Slovenia. Geologija 48(2): 311-340.
Komac, M., Kumelj, Š., Ribičič, M. 2009. Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji
v merilu 1:250 000. Geologija 52(1): 87-104.
Komac, M., Ribičič, M. 2006. Landslide susceptibility map of Slovenia at scale 1:250.000. Geologija
49(2): 295-309, Ljubljana.
Kraus, K., Pfeifer, N. 1998. Determination of terrain models in wooded areas with airborne laser scanner
data. ISPRS Journal of Photogrammetry Remote Sensing 53(4): 193–203.
Kung, H-Y., Ku, H-H., Wu, C-I., Lin, C-Y. 2008. Intelligent and situation-aware pervasive system
to support debris-flow disaster prediction and alerting in Taiwan. Journal of Network and
Computer Applications 31: 1-18.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

205

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lenart, S. 2006. Deformation Characteristics of Lacustrine Carbonate Silt in the Julian Alps. Soil
Dynamics and Earthquake Engineering 26(2–4):131–42. doi:10.1016/j. soildyn.2005.02.010.
Lenart, S., Fifer Bizjak, K. 2010, Particularities of Stože and Lokavec landslides – special laboratory
tests for landslides modeling, WSEAS Transactions on Environment and Development 7(5): 355364.
Liu, K-F., Huang, M. C. 2006. Numerical simulation of debris flow with application on hazard area
mapping. Computational Geoscineces 10: 221-240.
Maček, M., Smolar, J., Petkovšek, A. 2017. Influences of rheometer size and the grain size on
rheological parameters of debris flow. Advance Culture of Living with Landslides, Advances in
Landslide Science 2: 399-406.
Majes, B., 2006, Sanacija velikih plazov v Sloveniji. V: NARDIN, Gabriella (ur.). G.E.O.O.N. Gozdovi Ekološko-Okoljska Obnova Narave = F.R.A.N.E. - Foreste Recupero Ambientale
Naturalistico Ecologico : smernice za omejevanje hidrogeološkega tveganja : Interreg III A 2000
- 2006 Italia - Slovenia, progetto F.R.A.N.E.. Trst: Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
Glavna Direkcija za kmetijske, naravne, gozdne vire in gorske predele, Služba za gorski prostor
in vzdrževanje, 2006: 105-130.
Majes, B., Petkovšek, A., Logar, J. 2002, Primerjava materialnih lastnosti drobirskih tokov iz plazov
Stože, Slano blato in Strug., Geologija 45(2) 457-463, Ljubljana 2002.
Marchi, L., Pasuto, A. in Tecca, P. R. 1993. Flow processes on alluvial fans in the Eastern Italian Alps.
Melton, M. A., 1965. The geomorphic and paloeclimatic significance of alluvial deposits in Southern
Arizona, Journal of Geology 73: 1-38.
Mergili, M. 2008. Integrated modelling of debris flows with Open Source GIS. Doktorksa disertacija.
Faculty of Geo and Atmospheric Sciences, University of Innsbruck, Austria. 2008.
Mikoš, M. 2001. Značilnosti drobirskih tokov. Ujma 14-15: 295-299.
Mikoš, M., Fazarinc, R., Majes, B., Rajar, R., Žagar, D., Krzyk, M., Hojnik, T., Četina, M. 2006.
Numerical simulation of debris flows triggered from the Strug rock fall source area, W Slovenia,
Natural hazards and Earth System Sciences 6: 261-270.
Mikoš, M. 2007. Upravljanje tveganj in nova Evropska direktiva o poplavnih tveganjih. Gradbeni
vestnik 56(11): 278-285.
Mikoš, M., Fazarinc, R., Majes, B., Rajar, R., Žagar, D., Krzyk, M., Hojnik, T., Četina, M. 2006.
Numerical simulation of debris flows triggered from the Strug rock fall source area, W Slovenia,
Natural hazards and Earth System Sciences 6: 261-270.
Mlllaresis, G. C., Argialas, D. P., 2000. Extraction and Delineation of Alluvial Fans from Digital
Elevation Models and Landsat Thematic Mapper Images. Photogrammetric Engineering &
Remote Sensing 66(9): 1093-1101.

206

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

O'Brien, J.S., Julien, P.Y., Fullerton, W.T., 1993. Two dimensional water flood and mudflow
simulation., Journal of Hydraulic Engineering 119: 244-261.
O'Brien. J.S. 2006. Users manul FLO-2D, version 2006.1.
O'Brien, J.S. 2009, Reference maual FLO-2D, 2009.
Ohta, H., Kusaka, H., Miura, Y., Ohkubo, K., Takemoto, M., Amano, K. 2008. Travel distance ov debris
flows triggered by slope failures. Geotehnical Engineering for Disaster Mitigation and
Rehabilitation. Science Press Beijing and Springer- Verlag: 211-205.
Ortolan Ž. 1996. Development of 3D engineering geological model of deep landslide with multiple
sliding surfaces (Example of the Kostanjek Landslide) PhD thesis. Faculty of Mining, Geology
and Petroleum Engineering, University of Zagreb, Zagreb 1996.
Pavšek, M. 2002. Snežni plazovi v Sloveniji: geografske značilnosti in preventiva: Geografija Slovenije
6. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. 209 str.
Peternel, T., Kumelj, Š., Oštir, K., Komac, M. 2016. Monitoring the Potoška planina landslide (NW
Slovenia) using UAV photogrammetry and tachymetric measurements. Landslides. doi:
10.1007/s10346-016-0759-6.
Petkovšek, A. 2002. Pomen geotehničnih raziskav pri preučevanju drobirskih tokov in prve slovenske
izkušnje, Gradbeni vestnik 51: 346-361.
Podobnikar, T., 2003. Kronologija izdelave digitalnega modela reliefa Slovenije. Geodetski vestnik 47:
47-54.
Podobnikar, T., Szekely B. 2008. Poskus analize potencialno nevarnih vršajev z DMR-jem, GIS v
Sloveniji 2007-2008, Ljubljana.
Podobnikar, T., Székely, B. 2015. Towards the automated geomorphometric extraction of talus slopes
in Martian landscapes. Planetary and Space Science 105: 148–158.
Podobnikar, T., Vrečko, A. 2012. Digital Elevation Model from the best Results of Different Filtering
of a Lidar Point Cloud. Transactions in GIS 16(5): 603-617.
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti, UL RS št.60,
2007: 8375-8379.
Prochaska, A.B, Santi, P.M., Higgins, J.D., Cannon, S.H. 2008. Debris-flow runout predictions based
on the average channel slope (ACS). Engineering geology 98: 29-40.
Projekt »Lasersko skeniranje in aerofotografiranje 2011« za določitev poplavnih območij – opis projekta
in osnovni podatki, 2011.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

207

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quan Luna, B., Blahut, J., Van Western, C.J., Sterlacchini, S., Van Asch, T.W.J., Akbas, S.O. 2011.
The application of numerical debris flow modelling for the generation of physical vulnerability
curves. Natural Hazards nad Earth System Sciences 11: 2047-2060.
Ribičič, M. 2001. Značilnosti drobirskega toka Stože pod Mangartom. Ujma, Vol. 14-15, pp 102-108.
Ribičič, M. 2002. Zemeljski plazovi, usadi in podori: Nesreče in varstvo pred njimi. Urednik B.
Ušeničnik, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrtvo za obrambno: 260-266.
Rickenmann, D., Laigle, D. McArdell, B. W., Huebl, J. 2006. Comparison of 2D debris-flow simulation
models with field events. Computational Geosciences 10: 241–264.
Rickenmann, D. 1999. Empirical relationships for debris flows. Natural Hazards 19: 47–77.
Riley, S. J., De Gloria, S. D., Elliot, R. (1999). A Terrain Ruggedness that Quantifies Topographic
Heterogeneity. Intermountain Journal of Science 5(1–4): 23–27.
Santi, P.M., Hewitt, K., VanDine, D.F., Barillas Cruz, E. 2011. Debris flow impact, vulnerability and
response. Natural Hazards 56: 371-402.
Sassa, K., Fukuoka, H., Wang, G., Ishikawa, N. 2004. Undrained dynamic-loading ring-shear
apparatus and its application to landslide dynamics. Landslides 1(1): 7–19.
Sassa, K., Fukuoka, H., Solidum, R., Wang, G., Marui, H., Furumura, T., Wang, F. 2008. Mechanism
of the initiation and motion of the 2006 Leyte landslide, Philippines. In: Proc International
Conference-Workshop “Guinsaugon 2008—Living with Landslides.
Sassa, K., Nagai, O., Solidum, R., Yamazaki, Y., Ohta, H., 2010. An integrated model simulating the
initiation and motion of earthquake and rain induced rapid landslides and its application to the
2006 Leyte landslide. Landslides 7(2): 219-236.
Setiawan, H., Sassa, K., Takara, K., Miyagi, T., Fukuoka, H., He, B., 2014. The simulation of a deep
Large-Scale Landslide Near Aratozawa Dam Using a 3.0. Mpa Undrained Dynamic Loading Ring
Shear Apparatus. 3rd World landslide Forum, Beijing, China.
Setiawan, H., Tkara, K., Sassa, K. 2016. Simulation of Aratozawa landslide using Ring Shear Tests and
LS-Rapid model, Japan Geoscience Union Meeting 2016.
Sheidl, C., Rickenmann, D., 2010. Empirical prediction of debris-flow mobility and deposition on fans.
Eart Surface Proccesses and Landforms 35(2): 157-173.
Scheidl, C., Heiser, M., Eisl, J., Hubl, J. 2016. Process type identification in torrential catchments.
Wildbach und Lavinenverbau 177: 110-119.
Smolar, J., 2016. Prepoznavanje lastnosti in trajnostno upravljanje s sedimenti iz vodnih okolij.
Doktorska disertacija. Ljubljana, Univerza v LJubljanu, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
Grajeno okolje, smer gradbeništvo.

208

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sodnik, J. 2005. Metode za ocenjevanje ogroženosti z drobirskimi tokovi. Diplomska naloga. Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, oddelek za gradbeništvo,
hidrotehnična smer.
Sodnik, J., Mikoš, M., 2006. Ocena magnitude drobirskih tokov v izbranih hudourniških območjih v
Sloveniji. Acta geographica Slovenica 46(1): 93-123.
Sodnik, J., 2007. Drobirski tok nad Kropo, Slovenski vodar 18: 53-55.
Sodnik, J. 2009. Matematično modeliranje drobirskih tokov in priprava podrobnih kart nevarnosti.
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, oddelek
za gradbeništvo, hidrotehnična smer.
Sodnik, J., Vrečko, A., Podobnikar, T., Mikoš, M. 2012. Digitalni modeli reliefa in matematično
modeliranje drobirskih tokov. Geodetski vestnik 56(4): 826-837.
Sodnik, J., Kumelj, Š., Peternel, T., Jež, J., Maček, M. 2017. Identification of landslides as debris flow
sources using a multi-model approach based on a field survey – Koroška Bela, Slovenia. Advance
Culture of Living with Landslides. Vol. 2, Advances in Landslide Science: 1121-1128 .
SSKJ, spletna verzija
Tarbonton, T.G., 1997. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid
digital elevation models. Water Resources Research 33: 309-319.
Thelue, J., Libeault, F., Loye, A., Laigle, D., Jaboyedoff, M. 2012. Sediment budget monitoring of
debris-flow and bedload transport in the Manival Torrent, SE France. Natural Hazard Earth
System Sciences 12(3): 731-749.
Triglav Čekada, M., Bric, V. 2015. Končan je projekt lasersekga skeniranja Slovenije, Geodetski vestnik
59(3): 586-592.
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, UL RS št.89, 2008: 1220512207.
VGI, 1995. Sava Dolinka: hidrološka študija. Ljubljana: številka C-159.
Welsh, A., Davies, T., 2011. Identification of alluvial fans susceptible to debris flow hazards.
Landslides: 183-194.
Wilford, D.J., Sakals, M.E., Innes, J.L., Sidle, R.C., Bergund, W.A., 2004. Recognition of debris flow,
debris flood and flood hazard through watershed morphometrics. Landslides 1: 61-66.
Wilson, J.P., Gallant, J.C., 2000. Digital terrain analysis, Terrain analysis. John Wiley & Sons, New
York, pp 1-27.

Sodnik, J. 2017. Ocenjevanje nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov na hudourniških vršajih
Dokt. dis. Ljubljana, UL FGG, Doktorski študij program Grajeno okolje, smer Gradbeništvo

209

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wu, Y-H., Liu, K-F., Chen, Y-C. 2013. Comparison between FLO-2D and Debris-2D on the application
of assessment of granular debris flow hazards with case study. Journal of Mountain Science 10(2):
293-304.
Zakon o vodah (ZV-1), UL RS št. 67, 2002.
Zhang, H., Lü, Y., 2014. Geomorphometric Features of the Alluvial Fans around the Chaka-Qinghai
Lake in the Northeastern Tibetan Plateau. Journal of Earth Science 25(1): 109–116.

