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sidra, zgradba SIS sider, lastnosti sider, aplikacija sider in njihovo preizkušanje. V
računalniškem programu Phase2 sta izdelana dva modela, za katere je tudi izdelana
stabilnostna analiza in analiza sil v uporabljenih sidrih. Podan je tudi predlog, kako bi naj
izgledal končni rezultat stabilizacije terena z uporabo samouvrtanih injekcijskih sider v
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POVZETEK
Pasivna geotehnična sidra se danes največ uporabljajo pri zaščiti gradbenih jam, izboljšanju
stabilnostnih lastnosti na plazovitih in nestabilnih območjih, predorogradnji, zagotavljanju
stabilnosti pilotnih sten oziroma na splošno pri objektih, kjer je potrebno izboljšati
stabilnostne lastnosti.
Namen diplomske naloge je predstaviti tehnologijo samouvrtanih injekcijskih sider v
kombinaciji z jekleno geotehnično mrežo za sanacijo plazov in plazovitih območij. Poleg tega
želimo v splošnem predstaviti samouvrtana injekcijska sidra, njihove prednosti in slabosti,
opisati vgradnjo in preizkušanje SIS sider, napraviti izračun stabilnosti na brežini, sanirani z
samouvrtanimi injekcijskimi sidri in napraviti ekonomsko primerjavo med podanim
predlogom sanacije in dejansko izvedeno sanacijo.
Geotehnična sidra so podporni element, ki prenašajo obremenitve iz geotehnične konstrukcije
v okoliško hribino. Poznamo več vrst sider, v diplomski nalogi pa obravnavamo sidra, ki jih
izdeluje podjetje ŽMLJ d.o.o. Prebold. Gre za pasivna samouvrtana injekcijska sidra, kar
pomeni, da med samim vrtanjem sidro služi kot vrtalno drogovje in ga po končanem vrtanju
ni potrebno izvleči, temveč ga pustimo v vrtini in sidro je nameščeno. Med vrtanjem za
izplako uporabljamo cementno mleko, ki ga vbrizgavamo skozi navojno cev, ki je sestavni del
sidra. Cementno mleko kasneje služi tudi kot protikorozijska zaščita in prenaša sile iz sidra na
okoliško hribino. SIS sidro je sestavljeno iz navojne cevi, spojnice, matice, podložne plošče
vrtalne krone in PVC distančnika, oblito pa je s cementno injekcijsko maso.
Diplomsko delo predlaga stabilizacijo brežine s pomočjo SIS sider in jeklene geotehnične
mreže. Na takšen način brežino zaščitimo pred pomiki zemljine in erozijo, kajti mrežo
prekrije rastje in nudi dodatno zaščito. Pri jekleni mreži sta poglavitni lastnosti natezna
trdnosti in odpornost na korozijo. Ker gre za dolgoročno stabilizacijo, je potrebno, da
materiali ne podležejo koroziji, kajti lastnosti materialov morajo skozi čas ostati enake.
Poglavitni namen diplomske naloge je izdelava stabilnostne analize v računalniškem
programu Phase2, kjer za stabilizacijo plazovite brežine uporabimo tehnologijo SIS sider in
geotehnične mreže. Vse podatke o plazu, ki se je zgodil v kraju Ravne na javni cesti JP 910
331, sem pridobil iz geološkega poročila s predlogom sanacije (Blažič, 2011). Na plazu so
bile opravljene terenske preiskave, katerih glavni rezultati so globina drsne ploskve ter
kohezija in strižni kot gline in laporja.
V

Kot referenčni model sem privzel model, izdelan v predlogu sanacije (Blažič, 2011). Za
model so znani vsi potrebni podatki: meje materialov, lastnosti materialov, obremenitve in
splošne nastavitve. V program smo vnesli tudi podatke o sidrih in njihovih lastnostih, s
katerimi smo kasneje podpirali brežino v modelu.
V diplomskem delu sta predlagana modela A in B, za katera je izvedena stabilnostna analiza.
Modela se razlikujeta v številu uporabljenih sider, razporeditvi sider, dolžinah sider in
nosilnosti posameznih uporabljenih sider. Pri modelu A se uporabi manj sider in sicer so to v
večini SIS sidra R32-250kN, 20 % uporabljenih sider pa je modela SIS sidro R38-500 kN.
Močnejša sidra se vgradijo na območju, kjer so obremenitve največje. Na modelu B
uporabimo bistveno več sider, ki so posejana bolj na gosto, gre pa za SIS sidro R32-280 kN.
Pri modelu B dosežemo višji faktor varnosti kot pri modelu A in pri modelu, ki je podan v
geološkem poročilu in služi kot referenčni podatek. Rezultati stabilnostne analize so podani v
Preglednici 1.
Preglednica 1: Rezultati stabilnostne analize v programu Phase2

PARAMETER
Kritični faktor
varnosti [/]
Maksimalni totalni
pomik [cm]
Maksimalna strižna
deformacija [/]
Maksimalna strižna
napetost [kPa]

IZVEDENA

MODEL A

MODEL B

1,13

1,12

1,42

4,5

5,1

5,5

0,08

0,086

0,043

750

430

430

SANACIJA

Opravljena je še ekonomska primerjava vseh treh predlaganih sanacij. Cena izvedene sanacije
je pridobljena iz predloga sanacije (Blažič, 2011). Namesto cen obeh kamnitih zložb je bilo
pri modelih A in B potrebno upoštevati ceno geotehnične mreže, vrtanja, sider in stroške
transporta in montaže vrtalne garniture. Najcenejša varianta je model A, ki pa je tudi v praksi
najmanj verjetno izvedljiv, izvedena sanacija in predlog sanacije po modelu B pa se v končni
ceni razlikujeta manj kot za 1 %. Poudariti je potrebno, da se cene razlikujejo za vsak
posamezen projekt.
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1 UVOD
Geotehnična sidra so podporni elementi, ki jih uporabljamo za izboljšanje stabilnostnih
lastnosti zemljin ali kamnin. Uporabljamo jih samostojno ali pa jih z drugimi geotehničinimi
elementi povezujemo v geotehnične konstrukcije. Uporaba geotehničnih sider je zelo pogosta
na različnih področjih. Največkrat jih uporabljamo pri izdelavi podpornih sten ali zidov, za
varovanje gradbenih jam, v rudnikih, pri varovanju objektov pred drsenjem ali v predorih.
Glavna lastnost geotehničnih sider je, da materialu, ki se nahaja bližje površju, daje oporo,
noga sidra pa je vpeta v hribino, ki se nahaja globlje in ima boljše stabilnostne lastnosti.
Glede na obseg območja, ki mu želimo izboljšati stabilnost in glede na potrebno podporo, se
spreminjajo tudi dimenzije geotehničnih sider. Premer veznega dela sidra je lahko v razponu
od 32 mm do 51 mm. Sicer je dimenzioniranje geotehničnih sider kompleksen in zapleten
proces, ki zahteva določene izkušnje projektanta in dobro poznavanje geoloških lastnosti
območja, na katerem bomo uporabljali sidra. Sicer vedno obstaja možnost, da sidro precej
predimenzioniramo, vendar takšen način projektiranja ni smotrn iz ekonomskega stališča, saj
so večja sidra tudi dražja, naš namen pa je, da uporabimo najmanjše in s tem tudi najcenejše
sidro, ki še zagotavlja primerno oporo. V zadnjih desetletjih se za izračune uporabljajo
računalniški programi, ki so vedno bolj natančni in učinkoviti, kar pomeni, da lahko bolj
natančno določimo, kakšne geotehnične konstrukcije so za naš namen najbolj primerne.
Samouvrtana injekcijska sidra, ki so predmet diplomske naloge, izdeluje podjetje ŽMLJ d.o.o.
Prebold. Ker sidra izdelujejo po standardiziranih postopkih, so njihove lastnosti precej dobro
znane. Dolžnost proizvajalca je zagotoviti, da vsako posamezno sidro ustreza zahtevam, ki so
podane v slovenskem tehničnem soglasju (Konjar, 2015). Vsa sidra so preizkušena na
predpisan način in za vsako sidro je znano, kakšno natezno silo prenaša. Da lahko sidra na
terenu dejansko služijo svojemu namenu, jih je potrebno pravilno vgraditi, za kar so potrebne
izkušnje z vgrajevanjem sider.
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1.1 NAMEN, CILJI DIPLOMSKE NALOGE IN HIPOTEZA DELA
Namen diplomske naloge je predstaviti uporabo samouvrtanih injekcijskih sider in smotrnost
njihove uporabe pri sanaciji plazov.
Pri diplomski nalogi bom sledil naslednjim ciljem:
-

opis samouvrtanih injekcijskih sider,

-

opis prednosti in slabosti samouvrtanih injekcijskih sider,

-

opis vgradnje in preizkušanja samouvrtanih injekcijskih sider,

-

izračun stabilnostnih lastnosti na konkretnem plazu,

-

primerjava rezultatov računalniške analize stabilnosti brežine med modelom, ki
prikazuje dejansko sanacijo na plazu in modelom, ki prikazuje podpiranje brežine s
samouvrtanimi injekcijskimi sidri,

-

ekonomska primerjava uporabe samouvrtanih injekcijskih sider za sanacijo plazu v
primerjavi z uporabo ostalih geotehničnih elementov.

V diplomski nalogi se osredotočam predvsem na določeno teoretično predpostavko oziroma
hipotezo, ki sem jo oblikoval ter jo bom s pomočjo rezultatov, predstavljenih v diplomski
nalogi, poskušal tudi potrditi oziroma ovreči. Hipoteza se glasi:
Z uporabo samouvrtanih injekcijskih sider je mogoče učinkovito, trajno in ekonomsko
upravičeno sanirati plazove.

1.2 METODE DELA
Izdelava diplomskega dela temelji na kabinetnem delu. Pod kabinetno delo spada zbiranje in
pregled literature, opisovanje teoretičnih osnov o uporabi samouvrtanih injekcijskih sider,
izvajanje stabilnostnega izračuna za sanacijo plazu, interpretacija pridobljenih rezultatov,
izdelava ekonomske primerjave med dejansko sanacijo in ponujeno alternativno možnostjo
stabilizacije brežine s SIS tehnologijo. Med terensko delo spada ogled situacije na plazu, ki je
danes že saniran in ocena realnih stabilnostnih razmer.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 SPLOŠNO O GEOTEHNIČNIH SIDRIH
Geotehnično sidro je podporni element, ki prenaša natezno silo z geotehnične konstrukcije v
okoliško hribino (Čadež, 2001). Sidra lahko apliciramo v zemljinah ali hribinah. Sidra, ki jih
uporabimo v zemljinah, torej glinah, meljih, peskih ali prodih, imajo manjšo nosilnost.
Manjša nosilnost botruje manjši strižni trdnosti zemljin na stiku med veznim delom sidra in
zemljino, tako da bi ob močnejšemu sidru in večji natezni sili sidro iztrgali. Sidra, vgrajena v
hribino, imajo veliko večjo nosilnost ne glede na to, da se po sami zgradbi ne razlikujejo dosti
od sider, vgrajenih v zemljino, saj je strižna trdnost hribin veliko večja. Geotehnično sidro
ima več sestavnih delov. Delimo ga na nosilni ali vezni del, na prosti del sidra in na glavo
sidra, vse skupaj pa se nahaja v sidrni vrtini. Vezni element je tudi glavni del sidra, na
površini katerega se preko strižne napetosti natezna sila, ki deluje na sidro, prenaša v okoliško
hribino oziroma zemljino. Sestavljeno je lahko iz jeklene palice ali jeklene pletene vrvi. Vezni
element je tako na neki določeni globini pritrjen v tla in zalit navadno s cementnim mlekom.
Natezna sila se nato preko prostega dela sidra prenaša do glave sidra. Glava je sestavljena iz
jeklene podložne plošče in matice, ki silo prenaša na ploščo. Dolžino prostega dela sidra je
treba določiti računsko glede na togost podporne konstrukcije in togost sidra ter hribine,
njegova funkcija je samo prenašanje natezne sile, zato pa je tudi potrebno, da ima ustrezno
natezno trdnost. Pomembno je tudi, da je ustrezno zavarovan pred korozijo, da se nosilne
lastnosti sidra ne poslabšajo. Enako velja za vse ostale dele sidra.
Sidra največkrat uporabljamo pri začasnih ali trajnih podpornih ukrepih, na primer pri:
- izboljšanju stabilnostnih lastnostih na plazovitih in nestabilnih območjih,
- zaščiti gradbenih jam,
- zagotavljanju stabilnosti v zemljinah in hribinah pri podzemnih prostorih (predori, jamske
proge, galerije),
- zagotavljanju stabilnosti pri mostovih in viaduktih,
- pri zagotavljanju stabilnosti pilotnih sten,
- pri zagotavljanju stabilnosti hidrotehničnih konstrukcij, izpostavljenih zdrsu ali vzgonu.
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2.2 DELITEV SIDER
Sidra delimo v različne skupine glede na njihove posamezne lastnosti. Delitev sider je
pomembna predvsem za stroko, da lahko hitro definira in se med seboj razume, o kakšni vrsti
sider govorimo in na enostaven način opišemo njihove lastnosti.
Sidra delimo na različne načine:








glede na način delovanja:
-

aktivna sidra,

-

pasivna sidra,

glede na mesto vgradnje:
-

sidra vgrajena v zemljino,

-

sidra vgrajena v kamnino,

-

sidra vgrajena v obmorska območja,

glede na trajnost in namen:
-

trajna sidra,

-

začasna sidra,

-

poizkusna sidra,

glede na način sidranja:
-

točkovna sidra,

-

linijska sidra,

-

ploskovna sidra,

-

prostorska sidra.
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2.3 SPLOŠNO O SAMOUVRTANIH INJEKCIJSKIH SIDRIH
Samouvrtana injekcijska sidra s trgovsko oznako SIS spadajo med pasivna sidra, z nekaj
modifikacijami pa se jih lahko uporablja tudi kot prednapeta oziroma aktivna sidra. Uporablja
se jih v gradbeništvu, predvsem v geotehniki, kot začasni ali trajni podporni ukrep. Dimenzije
sider, ki jih proizvaja podjetje ŽMLJ d.o.o. Prebold, so R32, R38 in R51. Konkretno gre za
sidra:
-

SIS sidro R32-250 kN nazivne mejne nosilnosti 250 kN, zunanjega premera 31,3
mm in notranjega premera 19 mm.

-

SIS sidro R32-280 kN nazivne mejne nosilnosti 280 kN, zunanjega premera 31,3
mm in notranjega premera 20 mm.

-

SIS sidro R32-360 kN nazivne mejne nosilnosti 360 kN, zunanjega premera 31,3
mm in notranjega premera 13 mm.

-

SIS sidro R38-500 kN nazivne mejne nosilnosti 500 kN, zunanjega premera 37,8
mm in notranjega premera 18 mm.

-

SIS sidro R51-800 kN nazivne mejne nosilnosti 800 kN, zunanjega premera 49,8
mm in notranjega premera 31 mm.

Ker gre za pasivna sidra, se njihovo delovanje aktivira šele, ko se podporna konstrukcija
premakne in takrat sidra prevzamejo določen del obremenitve. SIS sidra so po celotni dolžini
oblita s cementno injekcijsko maso, ki zagotavlja ustrezen prenos obremenitev iz jeklene
konstrukcije SIS sidra v okoliško hribino, obenem pa zagotavlja protikorozijsko zaščito
jeklenih delov. (Konjar, 2015)
Sidra lahko uporabimo tudi za odvajanje hribinske vode. Za drenažo uporabimo enaka sidra,
le da so njihove navojne cevi prevrtane. Voda lahko skozi te luknje prosto izteka. Takšna
sidra nato zavrtamo v tla, vendar moramo biti pozorni, da je del sidra, ki gleda iz tal na nižjem
nivoju kot vrtalna krona, da lahko voda izteka na površje. Na tak način precej enostavno
zagotovimo odvajanje talne vode.
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2.3.1 Zgradba SIS sider

Slika 1: Samouvrtano injekcijsko sidro

Na Sliki 1 je prikazano, kako je zgrajeno SIS sidro. Iz leve proti desni vidimo vrtalno krono,
ki je nasajena na navojno cev. Navojne cevi potekajo po celotni dolžini sidra, med seboj pa se
spajajo s spojnicami. Pred vsako spojnico mora biti na navojno cev nameščen vsaj en
distančnik. Na drugem koncu sidra imamo podložno ploščo, ki je privita z matico.
2.3.1.1 Navojna cev

Slika 2: Navojna cev

Navojna cev predstavlja osnovni nosilni element SIS sidra. Preko nje se prenašajo napetosti iz
geotehnične konstrukcije v temeljna tla. Pri instalaciji sidra, kjer vrtamo, navojna cev služi
tudi kot vrtalno drogovje. SIS sidra izdelujejo v petih različicah, ki se med seboj razlikujejo
predvsem po nosilnosti, ta pa je posledica različnih prerezov navojne cevi. Navojne cevi so
treh različnih nazivnih zunanjih premerov, R32, R38 in R51, pri čemer so pri različici R32
trije različni notranji premeri, pri R38 in R51 pa po eden. Navojne cevi se izdeluje s hladnim
valjanjem, napravi pa se levi obli navoj. Navojnih cevi se med seboj ne sme variti, spaja se jih
s spojnicami, največja dolžina cevi pa je 6 metrov.
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2.3.1.2 Matica

Slika 3: Matica

Matica je del SIS sidra, ki prenaša obremenitve iz navojne cevi na podložno ploščo. Matica
ima levi notranji obli navoj, tudi te pa obstajajo v treh različnih velikostih, za tri velikosti
navojnih cevi. Ker se za vsa tri sidra zunanjih premerov R32 uporablja enaka matica mora biti
ta sposobna prenesti obremenitve, ki jih mora prenašati najmočnejše izmed treh sider.
2.3.1.3 Podložna plošča

Slika 4: Podložna plošča

Podložna plošča je element, ki prenaša obremenitve iz obloge podpirane konstrukcije na
sidro, oziroma iz matice na podpirani material. Podložna plošča je kvadratne oblike in je v
osrednjem delu izbočena, kar omogoča vgradnjo SIS sider pod kotom različnim od 90°, glede
na oblogo podporne konstrukcije. Podložna plošča mora biti dovolj velika, da pokrije palice
armaturne mreže v horizontalni in vertikalni smeri v oblogi podporne konstrukcije.
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2.3.1.4 Spojnica

Slika 5: Spojnica

Spojnica je element SIS sidra, ki se uporablja za spajanje navojnih cevi. Na vsaki strani ima
nasprotno si usmerjen notranji levi obli navoj. Spojnice obstajajo v treh različnih velikostih za
tri različne zunanje premere navojnih cevi. Spojnica in navojna cev sta med seboj staknjeni
tako, da se pri vrtanju nasajata ena drugo in se ne odvijeta.
2.3.1.5 Vrtalna krona

Slika 6: Vrtalna krona

Vrtalne krone pri SIS sidrih so namenjene za enkratno uporabo, saj po vrtanju sidra ne
izvlečemo več. Vrsto vrtalne krone in njene dimenzije izberemo glede na geološko sestavo tal,
v katero se vgrajuje SIS sidro. Vrtalna krona ima navrtane luknjice, ki služijo kot šobe, skozi
katere v vrtino priteka cementna injekcijska masa. Velikost vrtalne krone določa, kako velika
bo vrtina, v kateri je vgrajeno sidro. S tem je določena tudi debelina protikorozijske zaščite, ki
jo injekcijska masa nudi za jeklene dele sidra. Vrtalna krona ima notranji levi obli navoj, ki
mora biti primeren za navojno cev. Med vrtanjem sidro rotira v desno, tako da se vrtalna
krona in navojna cev narivata med seboj in se ne odvijeta, enako kot spojnica in navojna cev.
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2.3.1.6 Distančnik

Slika 7: Distančnik

Distančniki so narejeni iz PVC mase in obstajajo v različnih velikostih za tri različne velikosti
navojnih cevi in za različno velike vrtalne krone. Funkcija distančnika je zagotoviti, da se
navojna cev nahaja v središču vrtine in je po celotni dolžini enakomerno oblita s cementno
injekcijsko maso. Distančnike se pri vgradnji namesti na navojno cev pred vsako spojnico, po
potrebi pa tudi bolj na gosto. Kadar distančnike vgrajujemo bolj na gosto, jih moramo vgraditi
tako, da se med vrtanjem ne premaknejo.
2.3.1.7 Cementna injekcijska masa
Injekcijska masa ima dva namena. Prvi je prenos obremenitev iz navojne cevi na temeljna tla,
drugi pa je protikorozijska zaščita jeklenih delov sidra. Injekcijska masa mora, preden jo
vnesemo v sidro, doseči tlačno trdnost 5 MPa, karakteristična tlačna trdnost pa mora po 28
dneh znašati vsaj 25 MPa. Sama receptura za pripravo injekcijske mase se lahko spreminja
glede na geološke razmere, vendar mora ustrezati standardom.
(Konjar, 2015)
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2.3.2 Materiali, ki sestavljajo samouvrtano injekcijsko sidro
Samouvrtano injekcijsko sidro je sestavljeno iz treh različnih materialov. Delimo ga na jekleni
del, cementno injekcijsko maso ter na PVC distančnik. Jekleni del sidra in injekcijska masa
sta natančno opredeljena po standardih, za distančnik pa ni posebej opredeljeno, kakšen je
zahtevani material
2.3.2.1 Jekleni del sidra
Iz jekla je narejena navojna cev, vrtalna krona, matica, podložna plošča in spojnica. Za vsak
omenjeni element sidra je opredeljeno, katero jeklo se uporablja, konkretno se uporablja jekla,
ki so opisana v standardu SIST EN 10027-2. Najpomembnejša lastnost uporabljenega jekla je
natezna trdnost, to še posebej velja za jeklo, iz katerega je sestavljena navojna cev. Zanjo
uporabljamo jeklo z oznakami St.No. 1.1170 ali St.No. 1.0871. Spojnice se izdeluje iz jekla
St.No. 1.7225, matice iz jekla St.No. 1.0503, St.No. 1.1191 ali St.No. 1.1201, podložne plošče
pa iz jekla St.No. 1.0037 ali St.No. 1.0044.
2.3.2.2 Cementna injekcijska masa
Cementna injekcijska masa ima funkcijo veziva med jeklenim delom sidra in temeljnimi tlemi
in funkcijo antikorozijske zaščite. Lastnosti injekcijske mase so opredeljene v standardu SIST
EN 14490, skladati pa se morajo z zahtevami, ki so opisane v tč. 6.2.3, upoštevati pa je
potrebno tudi zahteve, ki so navedene v standardih SIST EN 445, SIST EN 446 in SIST EN
447. Na splošno se za cementno injekcijsko maso, ki se jo uporablja pri geotehničnih sidrih,
kot vezivo priporoča vodocementni faktor z vrednostjo w/c=0,45. Za ustrezno antikorozijsko
zaščito jeklenega dela SIS sidra skrbi primerno debela plast injekcijske mase.
(Konjar, 2015)
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2.4 VGRADNJA SIDRA
Prednost samouvrtanega injekcijskega sidra pred običajnimi sidri je hitrost vgradnje. Za
običajno sidro je potrebno najprej izvrtati vrtino, nato se vgradi jekleni del sidra, nazadnje se
vrtina napolni z injekcijsko maso. Pri SIS sidrih je sistem nekoliko drugačen. Vsi deli sidra so
namenjeni enkratni uporabi, zato se vrtalna krona namesti direktno na navojno cev, ki pri
vrtanju služi kot vrtalno drogovje. Kroni, ki se pri vrtanju uporabi, pravimo tudi »žrtvena
vrtalna krona«, saj po vgradnji ostane v hribini. Dolžina posameznih navojnih cevi je odvisna
od velikosti vrtalnega stroja, omejena pa je na največ 6 metrov. Navojne cevi se po potrebi
spajajo s spojnicami, ki med vrtanjem in tudi kasneje obdržijo cevi na mestu. Pred vsako
spojnico je potrebno namestiti vsaj en distančnik, ki zagotavlja, da navojna cev ostaja v
središču vrtine. Med samim vrtanjem se kot izplaka uporablja cementna injekcijska masa, ki
jo vbrizgavamo skozi navojne cevi proti vrtalni kroni. V vrtalni kroni so navrtane šobe, skozi
katere brizga injekcijska masa in odnaša navrtani material na površje. Ko je vrtina dovolj
globoka in smo z vrtanjem zaključili, nam vrtalnega drogovja ni potrebno izvleči. Ker smo
uporabljali navojno cev sidro enostavno pustimo v vrtini. Po potrebi vbrizgamo še nekaj
dodatne injekcijske mase, da je sidro dobro zalito. Po končanem vbrizgavanju se namesti
podložna plošča in matica. Takoj po vgradnji matice ne zategujemo, temveč jo privijemo
samo z roko. Po preteku 12 ur od vgradnje se matico privije z momentnim ključem z navorom
do 300 Nm. Vgradnjo sider mora opravljati izvajalec z izkušnjami pri izvedbi pasivnih sider.
Sicer je pri vgradnji sider potrebno zadostiti vsem zahtevam, ki so podane v standardu SIST
EN 14490.
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2.5 PREIZKUŠANJE SIDER
Pri vsakem posameznem projektu je potrebno napraviti nekaj izvlečnih preizkusov, da
preverimo nosilnost sider. Za to uporabljamo testna sidra ali pa redna sidra objekta. Po SIST
EN 1997-1 Evrokod 7 objekte kategoriziramo v tri kategorije. V prvi kategoriji je število
testnih sider in število preizkusov na rednih sidrih objekta poljubno. V drugi kategoriji
objektov moramo napraviti ob nepoznavanju lastnosti temeljnih tal vsaj tri preizkuse, če pa so
lastnosti temeljnih tal znane, potem je število žrtvenih sider izbirno. Sicer se v tej kategoriji na
rednih sidrih objekta opravi preizkus na 2 % sider oziroma najmanj treh sidrih. V tretji
kategoriji objektov je potrebno opraviti najmanj pet izvlečnih preizkusov na žrtvenih sidrih,
od tega morata biti vsaj dva opravljena za vsak tip temeljnih tal. Na rednih sidrih objekta se
opravlja preizkus na 3 % sider, oziroma najmanj 5 izvlečnih preizkusov. Izvlečni preizkus se
izvede tako, da sidro natezno obremenimo do porušitve. Pri tem merimo natezno silo,
deformacije v sidru, vrsto porušitve in lokacijo porušitve. (Beg & Pogačnik, 2009)
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2.6 SILE, NAPETOSTI IN DEFORMACIJE V SIDRU
Geotehnična sidra so podporni elementi, s katerimi izboljšamo nosilnost geotehničnih
konstrukcij, saj prenašajo sile, ki delujejo na geotehnične konstrukcije v temeljna in stabilna
tla. Pasivna sidra so tista, ki niso prednapeta. To pomeni, da se sila iz konstrukcije na temeljna
tla začne prenašati šele, ko se pojavi deformacija v sidru. Pojav opišemo s Hookovim
zakonom.
(3.1)
Kjer je:
[kPa]

- napetost v sidru

E [kPa]

- elastični modul jeklenega dela sidra

ε [/]

- specifična deformacija jeklenega dela sidra

Δl [m]

- raztezek jeklenega dela sidra

l [m]

- celotna dolžina jeklenega dela sidra

A [m2]

- površina prereza jeklenega dela sidra

F [kN]

- sila v sidru

Oziroma če zapišemo drugače:
(3.2)

Od tod lahko razberemo, da je velikost sile, ki se pojavi v sidru, enaka napetosti v sidru,
ulomljeno z presekom jeklenega dela sidra. Napetost v sidru se povzroči glede na velikost
deformacije in elastičnega modula jeklenega dela sidra.
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Jeklo ima določeno natezno trdnost, do katere ga lahko obremenjujemo, preden se poruši,
vendar moramo pri jeklenih elementih delovati znotraj meje elastičnosti, da materiala ne
poškodujemo. To je tudi območje, v katerem Hookov zakon še velja, kajti ko presežemo mejo
elastičnosti, se pričnejo v materialu dogajati pojavi, ki jih s tem zakonom ne moremo več
opisati. Po Hookovem zakonu vidimo, da je nosilnost sidra odvisna od lastnosti jeklenega
dela. Sidro je izdelano iz standardiziranega jekla, zato ima vedno enak elastični modul in enak
prerez. To pomeni, da ima vsako sidro z enako oznako enako nosilnost oziroma lahko prenaša
enako veliko silo.
Poleg nateznih napetosti v sidru se na meji med jeklenim delom sidra in strjeno injekcijsko
maso pojavljajo strižne napetosti. Gre za trenje, ki omogoča, da sidro ostane vpeto v hribini in
ne zdrsne iz svoje lege. Strižna napetost je definirana na sledeč način:
(3.3)

Kjer velja:
τ [kPa]

- strižna napetost

F' [kN]

- sila v nateznem delu sidra

A'[m2]

- površina na meji med sidrom in cementnim mlekom

Pri tem poenostavimo in gledamo na navojno palico kot na valj, kjer je površina plašča palice
enaka obsegu palice pomnoženemu z dolžino palice.
(3.4)

Kjer velja:
Op [m]

- obseg jeklene navojne palice

Dp [m]

- premer jeklene navojne palice

lp [m]

- dolžina jeklene navojne palice
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Z upoštevanjem enačb (3.3) in (3.4) lahko zapišemo novo enačbo, ki predstavlja izračun
odporne sile F' v veznem delu sidra.
(3.5)

Ker je sidro v mirovanju in ob predpostavki, da na sidro delujeta samo izvlečna sila F in torna
sila na plašču sidra, ki zagotavlja odpor izvlečni sili, lahko zapišemo sledečo enačbo:
(3.6)

Enačba 3.6 nam kaže, da sta sili v ravnovesju. Obe sili se vseskozi vzajemno pojavljata v
sidru. Ob deformaciji zemljine, ki jo sidro podpira, se ustvari pritisk na geotehnično
konstrukcijo. Ker se želi konstrukcija premakniti, povzroči pritisk na podložno ploščo sidra in
matico, kar pomeni deformacijo sidra. Zaradi deformacije se pojavi sila v jeklenem delu sidra
in sidro se želi izvleči. Ker pa imamo na površini med jeklenim delom sidra in oblogo torno
površino, se tam pojavi strižna napetost in posledično tudi sila, ki se upira izvlečenju. Tako
sidro prenaša silo iz geotehnične konstrukcije na temeljna tla in s tem pomaga preprečiti
porušitve na površini.

15

2.7 VISOKO NOSILNA JEKLENA GEOTEHNIČNA MREŽA
V kombinaciji s samouvrtanimi injekcijskimi sidri bi pri sanaciji plazu uporabili jekleno
geotehnično mrežo, ki deluje kot podporna konstrukcija. S pomočjo geotehnične mreže sidra
prenašajo sile, ki se pojavljajo ob deformacijah zemljine v stabilno podlago. Z mrežo tudi
preprečujemo erozijo tal. Sistem samouvrtanih injekcijskih sider v kombinaciji z geotehnično
mrežo predstavlja alternativo kamnitim zložbam, pilotnim stenam in ostalim podpornim
konstrukcijam. Ker mrežo lahko prekrije trava in ostalo rastje, je takšen poseg v naravo tudi
precej neopazen.

Slika 8: Geotehnična mreža v kombinaciji s SIS (GSI, 2015)

Če želimo uporabiti geotehnične mreže za sanacijo plazov, morajo biti močne in odporne
proti koroziji. Ker je sanacija dolgoročna, se lastnosti mreže skozi čas ne smejo poslabšati. Od
posameznega primera je odvisno, kako debelo in močno mrežo bomo uporabili. Kadar je to
potrebno, so mreže lahko dodatno ojačene z jeklenimi trakovi, ki so vpleteni v njihovo
strukturo. Mrežo pritrdimo na vnaprej pripravljena in že uvrtana sidra. Pri namestitvi mreže
moramo biti pozorni, da se mreža dobro prilega terenu in ni ohlapna.
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Slika 9: Brežina podprta z geotehnično mreži in SIS (GSI, 2015)

Trdnost mreže je odvisna od debeline posameznih žic, števila žic in materiala, iz katerega so
žice izdelane. Pomembno je, da za naše potrebe izberemo primerno mrežo, ki bo zagotavljala
primerno stabilnost brežine, ki jo je potrebno ojačiti. Mreža se tudi ne sme preveč deformirati,
kajti če pride do prevelikih deformacij mreže, posledično nastopijo tudi večje deformacije
zemljine, naš namen pa je, da zemljina ostane na mestu.

Slika 10: Nasip za cesto, podprt z geotehnično mrežo in SIS (GSI, 2015)
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3 RAČUNSKI DEL
Glavni cilj diplomske naloge je prikaz uporabe samouvrtanih injekcijskih sider pri sanaciji
plazu. V občini Šoštanj v kraju Ravne se je na javni cesti JP 910 331 leta 2011 med deževjem
sprožil plaz. Na plazu je bilo opravljenih nekaj terenskih preiskav, zelo podrobno pa je tudi
geološko poročilo in predlog sanacije skupaj z izračunom stabilnosti terena, kar ustreza
zahtevam diplomske naloge, zato je bil plaz izbran za računski del naloge. Na konkretnem
primeru plazu je bila opravljena računalniška stabilnostna analiza v programskem paketu
Phase2.

3.1 TERENSKE PREISKAVE
Geološka sestava in mehanske lastnosti tal so bile ugotovljene z meritvami z dinamičnim
penetrometrom in geotehnično vrtino. S pomočjo preiskav so bili pridobljeni podatki o
karakteristikah materialov na globini trdne podlage, po kateri poteka drsna ploskev. Podatki o
lastnostih materialov ugotovljeni na podlagi penetracijskega sondiranja so prikazani v
Preglednici 2, rezultati pa so interpretirani v skladu z zahtevami EVROCODE 7/3. (Blažič,
2011)
Preglednica 2: Rezultati geotehničnih meritev (Blažič, 2011)

Lokacija in meritev
DPM1

DPM2

DPM3

DPM4

DPM5

Globina [m]

Kohezija [kPa]

Strižni kot [°]

1,1

2

22,8

3,3

8

34,8

0,5

2

22,8

1,6

2

34,8

1,8

1

19,5

3,9

8

24,8

1,7

1

18,9

2,8

8

34,8

2,3

2

22,5

4,1

8

34,8
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Rezultati geotehnične vrtine so prikazani v litološkem stolpcu, ki nam poda sestavo tal.
Vidimo lahko prehod glinene zemljine v trdnejšo lapornato podlago, kar kasneje upoštevamo
tudi pri računalniškem modelu, kjer na primerni globini izrišemo mejo med zemljino in
hribino ter za vsako predpišemo lastnosti. Litološka sestava tal je prikazana na Sliki 11.

Slika 11: Litološki stolpec vrtine (Blažič, 2011)

3.2 STABILNOSTNI IZRAČUN
Stabilnostni izračun sanacije plazu je bil izveden v programu Phase2. Podatki o lastnostih
materialov, mejah materiala in velikosti obremenitev so prevzeti po geološkem poročilu
(Blažič, 2011). V program so vneseni dodatni podatki o samouvrtanih injekcijski sidrih,
namesto kamnite zložbe oziroma pri dejanski sanaciji uporabljene podporne konstrukcije pa je
bila planirana sanacija samo z uporabo SIS sistema. Izračun je opravljen na enakem prerezu
kot v geološkem poročilu. Pred sanacijo je v poročilu navedeno, da se drsina z najnižjim
faktorjem varnosti pojavlja v srednjem delu profila, faktor varnosti pa tam znaša 0,747.
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3.2.1 Izračun stabilnosti pobočja, podprtega s kamnitima zložbama
V geološkem poročilu (Blažič, 2011) je narejen stabilnostni izračun brežine za plazovito
območje v enem profilu. Za sanacijo sta bili planirani dve kamniti zložbi. Prva, večja, pod
zgornjo cesto in druga, spodnja, nad robom spodnje ceste, kajti plazovito je območje med
obema cestama. Gornja kamnita zložba je v tem prerezu tudi sidrana v laporno podlago z
dvema sidroma nazivne mejne nosilnosti 250 kN.

Slika 12: Model za izračun stabilnosti (Blažič, 2011)

Pri računalniškem izračunu stabilnosti je bil dosežen faktor varnosti 1,13, maksimalni pomik
znaša 4,5 cm, maksimalna strižna deformacija znaša 0,08, maksimalna strižna napetost pa 750
kPa. Razporeditev pomikov, strižnih deformacij in strižnih napetosti je prikazana na Sliki 13,
Sliki 14 in Sliki 15.

Slika 13: Totalni pomiki (Blažič, 2011)
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Slika 14: Strižne deformacije (Blažič, 2011)

Slika 15: Strižne napetosti (Blažič, 2011)
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3.2.2 Izračun stabilnosti pobočja, podprtega s SIS sistemom
Za izračun stabilnosti pobočja, podprtega s samouvrtanimi injekcijskimi sidri, postavimo v
programu Phase2 enak model, kot je postavljen v geološkem poročilu (Blažič, 2011). V
poročilu so prikazani vsi podatki o osnovnih nastavitvah pri izračunu stabilnosti o točkah, ki
se nahajajo v modelu, mejah, lastnostih materialov, razporeditvi materialov, kontinuirani
obremenitvi ter vseh ostalih potrebnih informacijah, tako da je model mogoče ponovno
postaviti oziroma duplicirati. Osnovni model je prikazan na Sliki 16.

Slika 16: Osnovni model

Na osnovnem modelu vidimo, da je pobočje nagnjeno proti desni strani. Rjava barva
predstavlja trdno lapornato podlago, rumena barva pa predstavlja manj stabilno glineno
zemljino. Meja med glino in laporjem predstavlja drsno ploskev plazu. Opazimo lahko tudi
vertikalno obremenitev, ki predstavlja obtežbo prometa na cesti. Po interpretaciji osnovnega
modela opazimo, da je najbolj kritičen najbolj strm del pobočja, ki se nahaja tik pod zgornjo
cesto. V zemljino pod cesto se tudi prenaša največja obremenitev, od koder lahko logično
sklepamo, da se bo na tem delu pojavil odlomni rob, sicer pa je kritičen celotni del med
obema cestama in potrebuje podporo. Varnostni faktor je manjši od 1 na celotnem območju,
kjer se nahaja glina.
Kot alternativo izvedeni sanaciji napravimo dva predloga sanacije. Zanju postavimo
računalniška modela, na katerih podpremo brežino z različnimi kombinacijami samouvrtanih
injekcijskih sider. Poleg sider uporabimo še jekleno geotehnično mrežo, ki jo pričvrstimo na
sidra. Za odvajanje hribinske vode uporabimo enak sistem, kot je predlagan na geološkem
poročilu s predlogom sanacije (Blažič, 2011). Odvodnjavanje napravimo z dvema drenažnima
cevema, tri jaške pa med seboj povežemo z debelostensko cevjo stran od plazu.
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3.2.2.1 Model A
Na modelu določimo podporje s samouvrtanimi injekcijskimi sidri. Na prerezu uporabimo
šest sider. Pet sider je modela SIS R32-250 kN (rdeče barve), eno sidro pa je model SIS R38500 kN (oranžne barve). Vsa sidra so nagnjena pod kotom 20° od horizontalne linije, dolga pa
so 5 m, da se vpnejo v lapornato podlago. Daljše je le zgornje sidro, ki je dolgo 8 m, kajti na
tem delu je zaradi nagiba terena in postavitve modela plast gline debelejša in se sidro ne bi
dobro vpelo, če bi bilo krajše.

Slika 17: Model A podprt s kombinacijo SIS R32-250 kN in SIS R38-500 kN

Z računalniškim programom izvedemo izračun stabilnosti modela ter interpretiramo rezultate.
Ugotovimo, da s takšnim podporjem dobimo na podlagi računalniškega izračuna podobne
rezultate, kot smo jih dobili pri izračunu iz geološkega poročila. (Blažič, 2011). Faktor
varnosti je tukaj 1,12, maksimalni pomik znaša 5,1 cm, maksimalna strižna deformacija znaša
0,086, maksimalna strižna napetost pa 430 kPa. Razporeditev pomikov, strižnih deformacij in
strižnih napetosti je prikazana na Sliki 18, Sliki 19 in Sliki 20.
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Slika 18: Model A, totalni pomiki

Slika 19: Model A, strižne deformacije

Slika 20: Model A, strižne napetosti
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Poleg drugih parametrov, ki prikazujejo stabilnost pobočja, je glavni faktor varnosti. Na Sliki
21 vidimo, da se faktor varnosti na celotnem območju plazu nahaja med vrednostma 1,25 in
1,75 in te vrednosti redko preseže. Vrednost faktorja varnosti se nekoliko zviša tik ob sidrih,
sicer pa je dokaj konstantna.
V sidrih se pri pojavljanju deformacij pobočja pojavljajo sile. Glej poglavje 2.6. Vsako
posamezno sidro ima točno določeno mejno nosilnost. Zagotoviti moramo, da se sidro pod
preveliko silo ne bo pretirano deformiralo oziroma da natezna sila v sidru ne preseže nazivne
mejne nosilnosti. Za nas je pomembno, da vemo, kakšne sile se v sidrih pojavljajo. V
računalniškem programu Phase2 je omogočeno, da prikažemo grafe napetosti in sil v sidrih.

Slika 21: Model A, sile v sidrih in faktor varnosti

Že med samim načrtovanjem sanacije plazu opazimo, da se v drugem sidru pojavlja prevelika
sila oziroma da manj nosilno sidro ne zagotavlja zadostne podpore nestabilni zemljini. Dokaz
za to je prikazan na Sliki 21, kjer vidimo, da se v sidru pojavlja natezna sila 352 kN. Iz tega
razloga je primerno, da izberemo SIS sidro R38-500 kN, ki lahko prenaša takšno
obremenitev. Opazimo, da se pri tretjem sidru pojavlja tudi tlačna napetost, vendar ta ni velika
in znaša le 12 kN. V ostalih primerih so sile v sidrih bolj enakomerne. Sile v sidrih se gibajo
med 30 kN in 100 kN. Iz tega okvirja izstopajo le redke izjeme. Ugotovimo, da se v povprečju
v sidrih pojavljajo sile, ki predstavljajo 1/3 nazivne mejne nosilnosti sidra in na sidro delujejo
natezno.
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3.2.2.2 Model B
Model A prikazuje podpiranje s sidri tako, da uporabimo čim manj sider, medtem ko je model
B izdelan tako, da ustreza izvajanju del pri praktičnih posegih v hribinah. Sidra so bolj gosto
vgrajena in bolj enakomerno razporejena. Z njimi tvorimo nek pravilen vzorec, ki se ga je pri
gradnji lažje držati. Pri gradnji je manj možnosti za napake, kajti sidra so enaka in ni potrebno
paziti, katero sidro gre na katero mesto. Pri projektiranju uporabimo SIS sidro R32-280 kN.
Sedem metrov dolga sidra razporedimo na enakomerni razdalji treh metrov. Nagnjena so za
kot 20° od horizontalne linije. V celotnem profilu uporabimo trinajst sider.

Slika 22: Model B podprt s SIS R32-280 kN

Znova napravimo izračun stabilnosti z računalniškim programom Phase2 in interpretiramo
rezultate. Faktor varnosti je tokrat nekoliko višji in znaša 1,42. Maksimalni totalni pomik
znaša 5,5 cm, vendar je potrebno poudariti, da se maksimalni pomik pojavi v zgornjem levem
delu modela, ki sicer ne spada v območje dejanskega plazu, je pa prisoten v modelu.
Maksimalna strižna deformacija je na modelu B znaša 0,043. Pojavlja se na enakem mestu kot
maksimalni strižni pomik. Maksimalna strižna napetost je pri modelu A in B enaka in znaša
430 kPa. Razporeditev pomikov, strižnih deformacij in strižnih napetosti je prikazana na Sliki
23, Sliki 24 in Sliki 25.
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Slika 23: Model B, totalni pomiki

Slika 24: Model B, strižne deformacije

Slika 25: Model B, strižne napetosti
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Znova nas zanima faktor varnosti na celotnem območju plazu, kajti ta nam dobro opiše
stabilnost pobočja. Na Sliki 26 vidimo, da je faktor varnosti na zgornjem delu plazu nekoliko
višji in se giblje predvsem med vrednostma 1,6 in 2,0, nekoliko pa se zniža v spodnjem delu
plazovitega območja, kjer se giba od 1,4 do 1,8, kar še vedno ustreza stabilnostnim kriterijem.
V primeru B ni tako očitno, da bi se faktor varnosti povišal ob sidrih, ker so sidra posejana
bolj na gosto in po prostoru ne pride do večjih razlik v vrednosti faktorja varnosti.
Enako kot v primeru A se tudi v primeru B pojavljajo sile v sidrih in tudi tokrat je potrebno
preveriti, kaj se dogaja v samih sidrih. Pri interpretaciji podatkov znova izrišemo grafe, ki
nam prikazujejo sile v sidru na posameznih točkah po dolžini navojne palice.

Slika 26: Model B, sile v sidrih in faktor varnosti

Pri modelu B se največja sila pojavi v zadnjem sidru, ki se nahaja na strmem delu brežine,
skoraj enako velika sila pa se pojavi tudi v tretjem sidru, ki leži na istem mestu kot najbolj
obremenjeno sidro v modelu A. V zadnjem sidru se pojavi 244 kN natezne sile. Sicer so sidra
po pobočju dokaj enakomerno obremenjena, kajti razdalje med sidri so enakomerne. Nekoliko
bolj obremenjena so tri sidra, zgornje, tretje in zadnje sidro. V teh sidrih sila preseže vrednost
200 kN, sicer pa so sidra po večini obremenjena s povprečno silo približno 100 kN, kar
predstavlja dobro tretjino nazivne mejne nosilnosti sider. Vse napetosti, ki se v sidrih
pojavljajo ne dosežejo napetosti pri meji plastičnega tečenja, kar pomeni, da so sidra ustrezno
dimenzionirana. Med projektiranjem je bilo moč opaziti, da če uporabimo manj sider, se v
sidrih pojavi previsoka natezna sila in preseže mejo plastičnosti. Takšna sidra sicer še vedno
nosijo pritiske, vendar se pojavijo prevelike deformacije, naš namen pa je, da ohranimo
deformacije majhne oziroma tolikšne, da je izločena možnost pojave nateznih razpok.
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3.3 EKONOMSKA ANALIZA
Eno izmed glavnih meril pri vseh projektih je cena projekta, kajti vsi se trudimo, da bi bilo za
posamezen projekt potrebno investirati čim manj denarja. S tem namenom napravimo
ekonomsko primerjavo med različnimi načini sanacije plazu. Namen ekonomske analize ni
dokazovati, katera metoda je cenejša, temveč pokazati okvirje, v katerih se gibljejo cene
različnih načinov sanacije.
Preglednica 3: Primerjava cen različnih predlogov sanacij

IZVEDENA SANACIJA

MODEL A

MODEL B

PREDDELA

5,147.27

PREDDELA

5,147.27

PREDDELA

5,147.27

KAMNITA ZLOŽBA
OB CESTI

63,737.00

JEKLENA
GEOTEHNIČNA
MREŽA

21,000.00

JEKLENA
GEOTEHNIČNA
MREŽA

21,000.00

VGRADNJA SIDER

11,804.30

SIDRA SIS

4,447.88

SIDRA SIS

19,021.60

KAMNITA ZLOŽBA
SPODAJ

16,923.50

TRANSPORT IN
MONTAŽE

1,500.00

TRANSPORT IN
MONTAŽE

1,500.00

3,800.00

VGRADNJA SIDER

20,306.00

VGRADNJA SIDER

50,778.00

1,700.00

ODVODNJAVANJE

5,500.00

ODVODNJAVANJE

5,500.00

UREDITEV
ZEMLJIŠČA

1,500.00

UREDITEV
ZEMLJIŠČA

1,500.00

UREDITEV
ZEMLJIŠČA

1,500.00

SANACIJA CESTE

6,269.00

SANACIJA CESTE

6,269.00

SANACIJA CESTE

6,269.00

TUJE STORITVE

2,400.00

TUJE STORITVE

2,400.00

TUJE STORITVE

2,400.00

NEPREDVIDENA
DELA 10 %

11,328.11

NEPREDVIDENA
DELA 10 %

6,807.01

NEPREDVIDENA
DELA 10 %

11,311.59

SKUPAJ

124,609.17

SKUPAJ

74,877.16

SKUPAJ

124,427.45

DDV 22 %

27,414.018

DDV 22 %

16,472.98

DDV 22 %

27,374.04

KONČNA CENA

152,023.19

KONČNA CENA

91,350.13

KONČNA CENA

151,801.49

ODVODNJEVANJE
KAMNITE ZLOŽBE
OB CESTI
ODVODNJEVANJE
KAMNITE ZLOŽBE
SPODAJ
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Podatki za cene sanacije so pridobljeni iz predloga sanacije (Blažič, 2011). Za preddela,
odvodnjavanje, ureditev zemljišča, sanacijo ceste in tuje storitve so uporabljene enake
vrednosti pri že izdelani sanaciji, kot tudi pri predlogu sanacije, kjer uporabljamo SIS
tehnologijo. Podatke o ceni sider, ceni geotehnične mreže in izvajanju dela pa je priskrbelo
podjetje ŽMLJ d.o.o. iz Prebolda.
Poudariti je potrebno, da lahko cene za posamezen projekt precej odstopajo od podanih
okvirjev, zato je potrebno ekonomsko primerjavo cen napraviti za vsak posamezen projekt
posebej.

4 RAZPRAVA O REZULTATIH Z ZAKLJUČKI
Skozi celotno diplomsko delo spoznamo, da ima stabilizacija brežin s tehnologijo
samouvrtanih injekcijskih sider v kombinaciji z geotehnično mrežo velik uporabni potencial.
Prednosti stabilizacije terena s takšno tehnologijo so predvsem v hitrosti in enostavnosti
vgradnje sider. Dobra lastnost te tehnologije je tudi, da se območja pokrita z mrežo hitro
zarastejo in vizualno ne kazijo okolice. Rastje, ki prekrije brežino, pa dodatno ščiti zemljino
pred erozijo.
Trenutno se geotehnična sidra največ uporabljajo pri izboljšanju stabilnostnih lastnosti na
plazovitih območjih, za zaščito gradbenih jam, pri podzemnih gradnjah, za zagotavljanje
stabilnosti mostov in viaduktov, pri zagotavljanju stabilnosti pilotnih sten in pri
hidrotehničnih konstrukcijah. Namen diplomske naloge pa je, da predstavi potencial
samouvrtanih injekcijskih sider v kombinaciji z geotehnično mrežo za stabilizacijo plazovitih
območij brez ostalih geotehničnih elementov.
Konkretno smo pri projektiranju uporabili sidra proizvajalca ŽMLJ d.o.o. Prebold, ki izdeluje
sidra petih različnih tipov. Za vsa sidra je uporabljena enaka tehnologija izdelave, razlikujejo
pa se v svojih dimenzijah in posledično imajo različne nosilnosti. Sidra obstajajo z nazivnimi
mejnimi nosilnostmi 250 kN, 280 kN, 360 kN, 500 kN in 800 kN. Gre za pasivna sidra, ki
pričnejo s svojim delovanjem takrat oziroma katerih nosilnost se aktivira potem, ko se
pojavijo deformacije.

30

Samouvrtana injekcijska sidra so sestavljena iz več delov. Jekleni deli so navojna cev,
spojnica, matica, podložna plošča in vrtalna krona. Sestavni del SIS-a sta tudi distančnik in
cementna injekcijska masa, ki služi za prenos obremenitve iz navojne cevi na temeljna tla in
antikorozijsko zaščito jeklenega dela sidra. Jekleni deli sidra so izdelani iz standardiziranega
jekla, ki je opredeljen v standardu SIST EN 10027-2, lastnosti injekcijske mase pa so
opredeljene v SIST EN 14490.
Za vgradnjo sider potrebujemo vrtalno garnituro, injektor in kompresor, med samim vrtanjem
pa vbrizgavamo cementno mleko skozi navojno cev proti vrtalni glavi. Ko zavrtamo do želene
globine, sidro enostavno pustimo v vrtini in ga zalijemo z injekcijo maso. Po vgradnji
privijemo matico, ki je ne zategujemo do preteka dvanajstih ur od vgradnje. Nato matico
privijemo z momentnim ključem z navorom do 300 Nm. Sidra je potrebno tudi sistematično
preizkušati na terenu. Za preizkuse uporabljamo žrtvena sidra, ki jih vgradimo in nato
preizkusno izvlečemo. Standard za preizkušanje sider je opisan v SIST EN 1997-1 Evrokod 7.
Diplomsko delo predlaga za stabilizacijo brežine samouvrtana injekcijska sidra v kombinaciji
z visoko nosilno jekleno geotehnično mrežo. Mreža mora biti zaščitena proti koroziji, da se ji
nosilne lastnosti skozi čas ne poslabšajo. Mrežo pričvrstimo na vnaprej vgrajena sidra, pri
vgradnji pa moramo biti pozorni, da se mreža dobro prilega površini tal, kajti v nasprotnem
primeru ne služi svojemu namenu.
V diplomskem delu obravnavamo konkreten primer plazu, ki se je zgodil na javni cesti JP 910
331 v kraju Ravne. Plaz je danes že saniran z dvema kamnitima zložbama in urejenim
odvodnjavanjem. Za ta plaz je bilo izdelano tudi geološko poročilo s predlogom sanacije
(Blažič, 2011). V poročilu so opisane izvedene terenske raziskave, s katerimi ugotovimo
lastnosti tal. Opravljeni so štirje standardni penetracijski preizkusi in geotehnična vrtina.
Rezultati testov so znana kohezija in strižni kot glinene preperine in lapornate podlage ter
globina prehoda med zemljino in kamnino, na kateri se nahaja drsna ploskev plazu.
Iz geološkega poročila so privzeti rezultati za izračun stabilnosti brežine s podporno
konstrukcijo, ki se je izvedla pri sanaciji. Modeli, postavljeni v računalniškem programu
Phase2, nam podajo rezultate, s katerimi lahko določimo, kako stabilna je brežina. Z dvema
kamnitima zložbama dosežemo kritični faktor varnosti 1,13. V tem primeru znaša maksimalni
pomik 4,5 cm, maksimalna strižna deformacija 0,08, maksimalna strižna napetost pa 750 kPa.
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Kot alternativno možnost izvedeni sanaciji diplomsko delo predvidi dva predloga sanacije s
tehnologijo samouvrtanih injekcijskih sider v kombinaciji z geotehnično mrežo. V modelu A
uporabimo v enem prerezu pet sider R32-250 kN in eno sidro R38-500kN. V modelu
uporabimo eno močnejše sidro, ker se v njem pojavlja večja sila. Kritični faktor varnosti je v
tem primeru 1,12, maksimalni pomik znaša 5,1 cm, maksimalna strižna deformacija znaša
0,086, maksimalna strižna napetost pa 430 kPa.
Pri analizi sil v sidrih opazimo, da se največja natezna sila pojavi v sidru, ki se nahaja na
najbolj strmem delu pobočja in v bližini dinamične obremenitve, ki se aplicira na cestišču. V
tem sidru se pojavi natezna sila v velikosti 352 kN. Sidra so sicer v splošnem obremenjena s
približno eno tretjino nazivne mejne nosilnosti. Pri modelu A se potrudimo, da s čim manj
sidri zagotovimo dovolj visok faktor varnosti. To pomeni, da sidra poizkušamo postavljati v
lege, kjer se njihovo delovanje optimalno pozna in zato sidra med seboj niso v enakomerni
oddaljenosti, ampak so v zgornjem delu brežine bolj na gosto, v spodnjem delu pa so
redkejša.
Pri modelu B za stabilizacijo brežine uporabimo v enem vzdolžnem prerezu trinajst SIS sider
R32-280 kN. Med seboj so oddaljena tri metre in v dolžino merijo sedem metrov. Na celotni
brežini tvorijo enakomeren vzorec, ki zagotavlja bolj enakomerno razporeditev faktorja
varnosti. Po interpretaciji rezultatov dobimo kritični faktor varnosti z vrednostjo 1,42.
Maksimalni pomik znaša 5,5 cm, maksimalna deformacija 0,043 in maksimalna strižna
napetost 430 kPa.
Ker so sidra po celotnem območju razporejena enakomerno, se v sidrih pojavljajo približno
enake obremenitve. Največja natezna sila, 244 kN, se pojavi v zadnjem oziroma spodnjem
sidru, ki se nahaja na enem izmed najbolj strmih delov brežine. Sidra so, razen v treh
primerih, obremenjena s približno 35 % nazivne mejne nosilnosti. Pri treh že omenjenih sidrih
se pojavijo nekoliko višje sile, ki predstavljajo 75 % nazivne mejne nosilnosti.
V Preglednici 4 so predstavljeni rezultati za vsak posamezen primer, ki je prikazan v
diplomski nalogi. Kot rezultate se navaja kritični faktor varnosti, maksimalni pomik,
maksimalna strižna deformacija in maksimalne strižne napetosti.
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Preglednica 4: Rezultati stabilnostne analize v programu phase2

PARAMETER
Kritični faktor
varnosti [/]
Maksimalni totalni
pomik [cm]
Maksimalna strižna
deformacija [/]
Maksimalna strižna
napetost [kPa]

IZVEDENA

MODEL A

MODEL B

1,13

1,12

1,42

4,5

5,1

5,5

0,08

0,086

0,043

750

430

430

SANACIJA

Kot je razvidno iz Preglednice 4, najvišji kritični faktor varnosti dosežemo pri modelu B,
ostali parametri pa se med seboj od primera do primera ne razlikujejo veliko. Od tod lahko
sklepamo, da so najboljši stabilnostni pogoji doseženi na modelu B.
Glede cene sanacije lahko na podlagi opravljene ekonomske analize (glej poglavje 3.3)
sklepamo, da se cena sanacije s samouvrtanimi injekcijskimi sidri v kombinaciji z
geotehnično mrežo giblje v podobnih okvirjih, kot primerljiva sanacija s kamnito zložbo. V
tem smislu torej ni zadržkov, da se ne bi odločili za takšen tip sanacije. Seveda je za vsak
posamezen primer potrebno primerjati, kateri tip sanacije je za nas bolj ugoden ob
zagotavljanju predpisane varnosti proti porušitvi.
Hipotezo, ki sem jo predpostavil na začetku diplomskega dela: »Z uporabo samouvrtanih
injekcijski sider je mogoče učinkovito, trajno in ekonomsko upravičeno sanirati plazove.«,
lahko potrdim. Trdim, da je s pomočjo samouvrtanih injekcijskih sider in geotehnične mreže
mogoče stabilizirati slabo nosilno brežino, da pa bi lahko z gotovostjo potrdil postavljeno
hipotezo, bi bilo potrebno izvesti vsaj eno konkretno sanacijo plazu z obravnavano
tehnologijo. Stabilizacija brežine s takšno tehnologijo je trajna, saj so sidra ob pravilni
vgradnji dobro protikorozijsko zaščitena in se njihova nosilnost skozi čas ne poslabša.
Ekonomska upravičenost takšne sanacije je odvisna od vsakega posameznega primera, kajti
lahko se zgodi, da bi bila cena takšne tehnologija nižja od bolj standardnega principa sanacije,
obstaja pa tudi možnost, da je cena izvedbe sanacije s SIS tehnologijo višja.
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Med nastajanjem diplomskega dela je bilo slišanih veliko mnenj strokovnjakov iz področja
geotehnologije, geologije in gradbeništva na tehnologijo SIS sider v kombinaciji z
geotehnično mrežo za stabilizacijo plazovitih brežin. Mnenja so se razlikovala, v vseh pa se je
našlo skupno bistvo. Vsi so mnenja, da je upravičenost uporabe te tehnologije odvisna od
vsakega posameznega primera in je zadeve težko posploševati. Prepričan sem, da ima ta
tehnologija velik potencial predvsem v stabilizaciji območij, kjer se plazenje odvija počasi,ali
pa se vidi, da se bo plazenje v prihodnosti bolj razvilo. Na območju, kjer pride do velikih
premikov večje količine zemljine, pride do težave, da bi morali najprej urediti teren in šele
nato sidrati območje. Zato je tehnologija najbolj uporabna tam, kjer vemo, da se bodo v
prihodnosti pojavile dodatne obremenitve in bo območje brez dodatnega podporja postalo
plazovito. To se največkrat pojavi pri izgradnji transportnih poti ali drugih objektov, ki
povzročajo dodatne obtežbe na hribinsko okolje.
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