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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Ključne besede: stabilnost, sanacija, sidro, podporna konstrukcija
Diplomsko delo obravnava plaz, ki se je zgodil septembra leta 2010 v občini Zidani Most.
Obilno deževje, do katerega je takrat prišlo, je bil glavni razlog za sprožitev. Škoda, ki jo je
plaz povzročil se je poznala na številnih stanovanjskih objektih, odneslo pa je tudi edino cestno
povezavo z naseljem Majland. V začetku diplomske naloge je predstavljen primer nestabilne
brežine in kontrolni izračun, ki je bil izveden v programu Phase 2. Prikazano je kako in na
kakšen način lahko brežino podpremo, da je dosežen ustrezen varnostni faktor. V nadaljevanju
diplomskega dela je predstavljen plaz ter njegova umestitev v prostor. Na kratko so prikazane
tudi lastnosti zemljin v obravnavanem območju, katere so bile pridobljene s pomočjo sondažnih
vrtin ter standardnih penetracijskih testov.
V nadaljevanju sledi opis pomembnejših podpornih konstrukcij, čemur sledi primerjava ter
povezava z uporabljenimi konstrukcijami. Predstavljena je pilotna stena, kamnita zložba, AB
podporni zid in druge. Sledi natančen opis in predstavitev sider, ki so bila uporabljena pri
sanaciji, v prilogi pa je priloženo tudi grafično gradivo le-tega. Prikazani in predstavljeni so
tudi preizkusi, ki so bili izvedeni na sidrih.

ABSTRACT

Key words: stability, anchor, supporting structures
This graduation thesis focuses on a landslide that happened in September 2010 in Zidani Most.
The main cause that activated the slide was abundant rain. Damage caused by the slide was
visible on numerous residental buildings and since the slide was really massive, the only road
connection was drifted away. In the first part of the thesis the analysis which was carried out
with the use of the Phase 2 programme is presented. There is shown one of possible ways how
the unstable slope could be supported that appropriate strength reduction factor is reached.
The second part of the thesis points out the location of the slide and gives some description of
it. Basic characteristics of the area and its soil that were gathered from borehole and standard
penetration testing are presented in continuation. According to data gathered the following part
of the thesis presents different types of supporting structures like cantilever walls and anchors.
Due to the fact that there were special anchors used for this project they are presented more in
detail together with the tests performed on them.
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UVOD

1.1

Predstavitev problema

V Občini Laško se je po obilnem deževju 18. in 19. septembra 2010 na strmem pobočju nad
potniško-tovorno železniško postajo Zidani Most pod naseljem Majland sprožil plaz širine 25
do 30 m in dolžine 25 m ter popolnoma prekinil edino cestno povezavo z naseljem.
Obilno deževje, katerega je prinesla severozahodna fronta, je povzročilo poplave katastrofalnih
razsežnosti. Po prvih podatkih je bila takrat količina padavin v 24-urnem obdobju na številnih
območjih rekordna, izjemne so bile tako dnevne kot večdnevne padavine. V Novem Mestu so
namerili kar 2,5-kratno količino običajnih padavin, prav tako so tudi v Celju takrat namerili
rekordno količino padavin.
Po naročilu občine Laško je podjetje Ozzing d.o.o. prevzelo izvedbo geoloških raziskav in
izdelavo geološko geomehanskega elaborata, podjetje Rafael d.o.o. pa je prevzelo sanacijo
plazu v Zidanem Mostu in izgradnjo podpornih konstrukcij.

1.2

Idejna zasnova projekta

Podporno konstrukcijo sestavljata sidrana pilotna stena ter kamnita zložba, ki leži nad steno.
Pilotna stena je sestavljena iz 39 pilotov, v dolžino meri 40,80 m in je sidrana s 25 sidri.
Pozidava (kamnita zložba) je iz lomljenca, premera 50-100 cm, povezanega z betonom C25/30.
Obravnavano pobočje nad železniško progo je v glavnem sestavljeno iz laporja. Ta je bil
površinsko precej tektonsko porušen in preperel, sicer pa prepleten z plastmi laporastega
apnenca, peščenjaka in konglomerata. Trden lapor je vodoneprepusten, in ravno ta
neprepustnost je pripomogla, da je prišlo do povečanih premikov zemljine.
Obilne padavine, starost zidu, premajhna globina temeljenja, predvsem pa neurejeno
odvodnjavanje, so prav tako povzročile zdrs zidu in cestnega nasipa po strmem pobočju. Zaradi
preperele in tektonsko porušene hribine ter velike strmine pobočja, je plaz s seboj odnesel tudi
precej večjih blokov preperelega laporja.

1.3

Namen diplomske naloge

Kompleksna geološko-tektonska zgradba in velika morfološka razgibanost terena, sta glavna
razloga zaradi katerih je Slovenija močno podvržena procesom pobočnega masnega
premikanja, med katere sodijo tudi zemeljski plazovi. Skupno naj bi bilo po oceni
strokovnjakov v Sloveniji nekje med 7000 in 10000 plazov. Po podatkih Statističnega urada
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(SURS, 2013) pa naj bi skupna škoda zaradi pojavov drsenja tal in snega v obdobju med 1994
in 2008 znašala okoli 100 milijonov evrov.
Pisanja diplomske naloge sem se lotil z namenom podrobnejše analize vzrokov za nastanek
plazu v Zidanem Mostu ter predstavitve geološke značilnosti hribine in stanja pred in po
sanaciji. Namen naloge pa je tudi v splošnem prikazati problematiko plazenja, pokazati katera
osnovna znanja mora imeti geotehnolog za pravilen pristop k geotehnični sanaciji plazov. Za
natančno in kvalitetno sanacijo plazu moramo ustrezno opredeliti klasifikacijo zemljin ter z
geotehničnimi meritvami in laboratorijskimi raziskavami določiti njihove geomehanske
lastnosti, znati pa moramo tudi opredeliti položaj, velikost, vzroke za nastanek in smer gibanja
plazu. Vse opisane pristope sem skozi celotno nalogo ponazoril tudi s praktičnim primerom. V
nalogi pa je prikazan tudi primer kontrolnega izračuna, pri katerem je nestabilna brežina
ustrezno stabilizirana s pomočjo pilotne stene ter sider. Na podlagi izračuna se zelo jasno vidi
kaj in kako je potrebno podpreti brežino, da je le-ta stabilna.

2

2

STABILNOST BREŽIN

Ohranjanje naravnega ravnovesja v zemljinah in s tem ohranjanje možnosti za porušitev na
minimalni ravni je ključnega pomena in naloga vsakega geotehnika. Pomembno je, da znamo
oceniti, predvideti, preračunati in skonstruirati takšen podporni sistem, ki bo v danem primeru
najbolj ekonomičen in tehnološko izvedljiv. Do premika lahko rečemo da pride takrat, ko se
vzdolž drsne ploskve pojavijo strižne napetosti, ki so enake strižni trdnosti, temu pa potem sledi
strižni lom. Da pa bi se temu izognili moramo najprej preveriti geološke pogoje za gradnjo,
trdnost zemljine ter faktor varnosti (Cornforth, 2005).

2.1

Geomehanske osnove

2.1.1 Drenirani in nedrenirani pogoji
Zelo pomembno je, da pri obravnavi določene zemljine najprej preverimo ali je prisotna voda.
Tako lahko takoj ločimo ali gre za drenirane pogoje ali nedrenirane pogoje. Poznavanje le-teh
je namreč osnova za poznavanje procesov, ki se odvijajo v mehaniki hribin. Drenirano stanje
je tisto stanje, kjer ima voda možnost pronicanja v hribino in izcejanja iz nje v času, ko je ta
izpostavljena obremenitvam. Pri nedreniranem stanju pa upoštevamo, da v času
obremenjevanja zemljine, voda nima možnosti iztekanja. Pri dreniranih pogojih obtežba ne
vpliva na porne tlake, saj se voda lahko prosto pretaka po porah, ampak vpliva samo na
spremembo volumna praznin. Pri nedreniranem stanju pa zaradi prej omenjene nezmožnosti
odtekanja vode med obremenitvijo, prihaja do povečanja pornih tlakov (Duncan in Wright,
2005).
2.1.2 Totalne in efektivne napetosti
Če pa vodi dodamo še lastno težo tal ter težo objektov, ki obremenjujejo temeljna tla, pa lahko
to vse skupaj povežemo v napetostno stanje. Poznavanje le-tega je prav tako ključnega pomena
pri obravnavanju stabilnosti. Napetost je definirana kot sila, ki deluje na določeno površino.
Ločimo lahko totalne napetosti in efektivne napetosti. Totalna napetost je seštevek vseh sil, ki
delujejo na delec pod neko obremenitvijo. Tukaj gre za sile med posameznimi delci in za sile,
ki jih prinese porni tlak med delci (Duncan idr., 2005)
Totalne vertikalne napetosti
𝜎𝑧𝑧 = 𝛾(𝑧) ∗ 𝐻

(1)

𝑢𝑧𝑧 = 𝛾𝑤 ∗ 𝐻

(2)

,
𝜎𝑧𝑧
= 𝜎𝑧𝑧 − 𝑢𝑧𝑧

(3)

Porni tlaki

Efektivne napetosti
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2.1.3 Kratkotrajna in dolgotrajna stabilnost
Samo stabilnost pa lahko razdelimo na kratkotrajno in dolgotrajno. S pomočjo kratkotrajne
stabilnosti lahko preračunavamo pogoje med procesom gradnje, oziroma takoj po spremembi
obremenitve. Če vzamemo za primer gradnjo objekta v glini, ki traja tri mesece, je kratkoročna
stabilnost preračunana za obdobje treh mesecev. Ker se v tako kratkem obdobju večina
konsolidacije v drobnozrnatih zemljinah ne bo zgodila, upoštevamo nedrenirane pogoje.
Drenirane pogoje uporabimo v primeru dobre prepustnosti materiala. Za razliko od kratkotrajne
stabilnosti, pri dolgotrajni stabilnosti upoštevamo, da bo konsolidacija dokončna. Pod takimi
pogoji uporabimo drenirano trdnost materiala in porne tlake, ki so v odvisnosti od konstantnega
precejanja vode skozi zemljino (Duncan idr., 2005).
2.1.4 Razlogi za pojav zemeljskih plazov
Glavna razloga zaradi katerih pa pride do zmanjšane stabilnosti brežin, kot sem že zgoraj
omenil, pa sta: zmanjšanje strižne trdnosti ter povečanje strižne napetosti. K prvemu lahko
prištejemo povečane porne tlake, pojav razpok, nabrekanje zemljin, nastanek drsnih ploskev,
preperevanje in ciklično obremenjevanje. Do povečanih strižnih napetosti pa pride predvsem
zaradi dodatnih obtežb na vrhu brežine, zaradi izkopov na dnu brežine ter zaradi hipne
spremembe nivoja vode. Povečanje pornih tlakov je nekako najpogostejši razlog za pojav
plazov v Sloveniji, prav tako pa je to poglavitni razlog za nastanek plazu v Majlandu. Zaradi
dolgotrajnih in močnih padavin, katerih rezultat je bil dvig nivoja podtalne vode in nasičenja
zemljine, so se povečali porni tlaki, efektivne napetosti pa so se zmanjšale. Ta dva razloga sta
skupaj z geološkimi lastnostmi zemljine in naklonom pobočja pripeljale do premika zemljine.
2.1.5 Aktivni in pasivni zemeljski pritiski
O aktivnem zemeljskem pritisku govorimo takrat, kadar se podporna konstrukcija (podajna)
pod vplivom zemeljskega pritiska premakne. Pravimo, da je aktivni pritisk sila s katero zemljina
za podporno konstrukcijo pritiska na konstrukcijo. O pasivnem zemeljskem pritisku pa
govorimo takrat, ko konstrukcija za seboj premakne zaledno zemljino. Za izračun zemeljskih
pritiskov poznamo: Coulombovo metodo, Rankinovo metodo, Boussinesquovo metodo,
Culmanovo grafično metodo in druge bolj zapletene metode. V primeru, da imamo kontrukcijo,
ki je dovolj toga in nepodajna pa uporabimo metodo mirnega zemeljskega pritiska. To je pritisk,
ki deluje na obravnavani globini v nepoškodovanih tleh zaradi delovanja lastne teže zemljine.
Zanj je značilno, da narašča premo sorazmerno z globino (Duncan idr., 2005).

2.2

Oblike porušitev in stabilnostna analiza

Obravnavanju stabilnosti brežin lahko z drugo besedo rečemo tudi obravnavanje problema
nestabilnosti, kar pa lahko opišemo tudi kot plazenje po eni ali več drsnih ploskvah, kjer se
masa tal premika kot celota ali pa kot več posameznih delov. Brežine bodo ostajale v stanju
mirovanja, dokler bo strižna trdnost tal večja od strižnih napetosti zemeljske mase.
4

Planarni zdrs:
- Pri planarnem zdrsu gre za to, da je oblika porušnice ravna ploskev. T. i. ravne ploskve
se v zemljinah najpogosteje pojavijo, ko se na globini nahaja sloj zemljine, ki ima
manjšo trdnost in je vzporeden z nagibom površine terena ali pa se pojavijo na meji med
primarno kamnino in materialom nad njo. Kot je že Maja Vochl Černe zapisala v svoji
diplomski nalogi, je mehanizem pomikov takšnih ploskev v glavnem translacija.
Translacijsko plazenje, kot mu še drugače pravimo, je značilno za tista pobočja kjer se
pojavljajo diskontinuitete oziroma šibke, manj nosilne plasti. Gnetenje zemljine in
preoblikovanje plazine za ta način plazenja nista značilna.
Krožni zdrs:
- Mehanizmu porušitve, ki je značilen za krožni zdrs, pravimo rotacija oziroma rotacijsko
plazenje. Krožne drsne ploskve, ki so se pojavile tudi plazu Majland, so predvsem
značilne za tla, ki so homogena. Pomiki hribinske mase se zgodijo v obliki školjkastega
loma, ki ima v vertikalnem preseku obliko elipse oziroma dela krožnice. Značilno za
takšen zdrs je, da se na zgornjem delu plazu pojavljajo razpoke in posedki, na izrivnem
robu plazu pa se plazina dviga in gnete.
Kombiniran zdrs:
- V zemljinah, ki so sestavljene iz več različnih materialov, pa se najpogosteje pojavijo
kompleksnejše drsne ploskve. Porušnica je lahko sestavljena iz več krožnih ali ravnih
ploskev. Pozorni moramo biti na velika preoblikovanja zemljine, do katerih lahko pride
na prehodih med ravnim in krožnim delom porušnice. Seveda pa sta razlomljenost ter
oblika plazišča odvisna od materialov.
Eden izmed najpomembnejših geomehanskih faktorjev pri sanaciji plazu pa je tudi analiza
stabilnosti preiskovanega območja. Služi nam, kot neke vrste orientacija pri nadaljnjem
ravnanju z pobočjem. Po končanem analiziranju zemljine in pridobitvi podatkov, lahko s
pomočjo ustrezne programske opreme izvedemo izračun najbolj kritične drsine in izračun
momentov ter sil, ki se pojavijo v danem modelu. Poznamo več vrst stabilnostnih analiz, ki se
med seboj ločijo po:
- METODI: rezultantna in lamelna
- POSTOPKU: grafični, analitični in numerični
- OBLIKI POTENCIALNIH PLOSKEV: krožna, ravna, kombinirana
Pri rezultantni metodi lahko predpostavimo, da je ravnovesje tal med površjem pobočja in
izbrano potencialno porušnico kot ravnovesje enega samega homogenega in togega telesa.
Enaka stopnja trdnosti je mobilizirana vzdolž celotne potencialne porušnice. Slednjo metodo
lahko uporabljamo za različne oblike porušnic. Medtem, ko pri lamelni metodi s potencialnimi
porušnicami vzamemo, da potencialno drsno telo sestoji iz več lamel, ki so med seboj ločene z
5

vertikalnimi mejami. Ravnovesje vsake lamele pa se obravnava posebej, pri čemer pri vsaki
lameli upoštevamo notranje sile ob mejah vsake lamele ter robne pogoje.
Pri izračunu stabilnosti s pomočjo programske opreme, se ponavadi uporablja lamelna metoda.
Izračuna se po numeričnem postopku za izračun kritičnih drsin. Poznamo več numeričnih
postopkov, vendar najbolj poznana sta postopka po Bishopu ter Janbuju (Derek H. Cornforth,
2005).
2.2.1 Metode mejnih ravnovesij
V osnovi bi lahko analizo stabilnosti zemeljskih pobočji ter zemeljskih pritiskov na podporne
konstrukcije opisali s pomočjo teorije plastičnosti. Vendar je le-ta zelo zahtevna (heterogena
sestava tal, zapleteni robni pogoji) in v realnih primerih izvedljiva le s kompleksnimi
numeričnimi metodami. Ravno zaradi tega ponavadi uporabljamo enostavnejšo analizo z
metodo izračuna potencialnih porušnic. Potencialne porušnice so ploskve izbrane lege in oblike,
za katere lahko predpostavimo, da je v njih napetostno stanje v vseh točkah tako, da imajo
ustrezni napetostni Mohrovi krogi skupno ovojnico.
Pri analizi stabilnosti zemeljskih pobočji velja, da se celotna odpornost ustvari znotraj same
mase tal z mobilizacijo le določenega dela ali pa celotne razpoložljive strižne trdnosti. Analiza
stabilnosti zemeljskih mas se prevede na odnos med razpoložljivo strižno trdnostjo in
povprečno strižno napetostjo oziroma mobilizirano strižno trdnostjo, ki je potrebna za
ohranjanje ravnotežja. Razmerje teh količin je prvi opisal Bishop in ga poimenoval faktor
varnosti. Definiran je kot
𝐹𝑆 =

𝜏𝑓
𝑠𝑡𝑟𝑖ž𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑎
=
𝑠𝑡𝑟𝑖ž𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑑𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑟𝑎𝑣𝑛𝑜𝑡𝑒ž𝑗𝑒
𝜏𝑚

(4)

kjer je FS faktor varnosti, 𝜏𝑓 je strižna trdnost tal in 𝜏𝑚 je mobilizirana strižna trdnost (napetost).
Faktor varnosti FS je v metodah mejnih ravnovesij razmerje med silo, ki nasprotuje porušitvi
in silo, ki je potrebna za porušitev. Ko je faktor varnosti enak ali večji od 1 pravimo, da je
brežina stabilna. S sanacijskimi ukrepi njegovo vrednost povečujemo, dokler ne dosežemo
željenega rezultata (Cornforth, 2005).
Med obstoječimi metodami za izračun mejnega stanja ravnovesja v ravnini, ločimo med že
zgoraj omenjenimi rezultantnimi
in lamelni metodami. Ugodnejša za računalniško
porgramiranje je lamelna metoda, ki se poslužuje delitve drsnega dela na lamele. Presek drsnega
dela se razdeli na n lamel, ki nam da (n-1) medlamelnih presekov. Določiti poskušamo kritično
porušno ploskev, ki je definirana kot ploskev, razdeljena na več delov, za katero je faktor
varnosti najmanjši.
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2.2.1.1 Ravne drsne ploskve
Porušitve lahko obravnavamo kot brekončne takrat, ko se zgodijo na ploskvah, ki so ravne ter
plitke v primerjavi z dolžino drsnega telesa. Obravnavane ploskve so vzporedne z nagnjeno
površino terena. Vplivi na koncih se lahko zanemarijo. Ker so sile konstantne vzdolž celotnega
telesa, lahko problem obravnavamo kot ekvivalentni blok.
Za lamelo dolžine 𝑙 = 1,00 𝑚, širine 𝑐𝑜𝑠𝛼 in teže 𝑊 = 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛼, sta strižna sila in totalna
normalna sila:
𝑁 = 𝑊 𝑐𝑜𝑠𝛼

(5)

𝑇 = 𝑊 𝑠𝑖𝑛𝛼

(6)

Strižna napetost ter normalna napetost sta enaki:
𝜏 = 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼

(7)

𝜎 = 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼

(8)

Z uporabo zgornjih dveh enačb, lahko zapišemo pogoje za izračun faktorja varnosti:
𝐹𝑆 =

𝑐 + 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠 2 𝑎 𝑡𝑎𝑛𝜑
𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑖𝑛𝛼

(9)

2.2.1.2 Krožne drsne ploskve
Kot sem že zgoraj omenil, se krožne drsne ploskve s homogenimi ali nehomogenimi zemljinami
običajno analizirajo z lamelnimi metodami. Presek celotne krožne ploskve se z navpičnimi
črtami razdeli na posamezne lamele, tako da je dolžina osnovne lamele 1,00. Predpostavi se, da
so posamezne lamele dovolj ozke, da se lok osnovne lamele lahko zamenja s tetivo.
Mobilizirano strižno trdnost lahko zapišemo kot:
𝜏𝑚 =

𝜏𝑓
1
[𝑐 + (𝜎𝑁 − 𝑢)𝑡𝑎𝑛𝜑]
=
𝐹𝑆 𝐹𝑆

(10)

1
[𝑐𝑙 + (𝑁 − 𝑢𝑙 )𝑡𝑎𝑛𝜑]
𝐹𝑆

(11)

Strižna sila T v posamezni lameli je:
𝑇 = 𝜏𝑚 𝑙 =

V posamezni lameli je N normalna sila. Pomemben pogoj ravnovesja je ravnotežni pogoj vsote
momentov ∑ 𝑀 po lamelah, glede na središče kroga 0. Podamo ga v obliki:
∑ 𝑊𝑥 = ∑ 𝑇𝑅 =

𝑅
∑[𝑐𝑙 + (𝑁 − 𝑢𝑙)𝑡𝑎𝑛𝜑]
𝐹𝑆

Izraz za faktor varnosti je potem:
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(12)

𝐹𝑆 =

𝑅 ∑[𝑐𝑙 + (𝑁 − 𝑢𝑙)𝑡𝑎𝑛𝜑]
∑ 𝑊𝑥

(13)

Vendar, ker je normalna sila (N) neznana količina, jo je potrebno izračunati iz:
𝑁 = (𝑊 + 𝑋𝑖−1 − 𝑋𝑖 )𝑐𝑜𝑠𝛼 − (𝐸𝑖−1 − 𝐸𝑖 )𝑠𝑖𝑛𝛼

(14)

Z upoštevanjem predpostavk ∆𝑋 = 0 in ∆𝐸 = 0, dobi izraz obliko:
𝑁 = 𝑊 𝑐𝑜𝑠𝛼

(15)

Izraz za faktor varnosti potem dobi obliko:
𝐹𝑆 =

∑[𝑐𝑙 + (𝑊 𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑢𝑙 )𝑡𝑎𝑛𝜑]
∑ 𝑊 𝑠𝑖𝑛𝛼

(16)

Fellenius ali tudi švedska metoda, se imenuje zgoraj opisani postopek določitve faktorja
varnosti. Pri slednji metodi se upošteva samo momentni ravnotežni pogoj, oba ravnotežna
pogoja za sile sta zanemrjena. Strižna trdnost v lamelah je konstantna in s tem neodvisna od
normalnih napetosti ter od razporeditve medlamelnih sil. V kolikor pa bi bila strižna trdnost
odvisna od trenja, je za račun normalnih napetosti pomembna velikost in lega medlamelnih sil.
Ta problem je uspešno rešil Bishop (Cornforth, 2005).
2.2.2 Metoda končnih elementov
Geomehanika se vsakodnevno srečuje z dvema glavnima problemoma, na katera je potrebno
biti pozoren pri gradnji katerekoli konstrukcije. Pri prvem je pomembno, da presodimo kakšna
je varnost temeljev, pobočij, nasipov in podpornih konstrukcij, glede na nevarnost porušitve.
Pri drugem pa moramo znati napovedati deformacije in napetosti v tleh in v zemljinskih telesih.
Klasična mehanika tal ta dva problema rešuje ločeno, medtem ko so novejše raziskave
usmerjene h hkratnemu upoštevanju obeh nalog. Če se je klasična mehanika tal opirala na
teorijo elstičnosti, Terzaghijevo teorijo konsolidacije, mejna napetostna stanja ter na
Coulombov strižni zakon, se novejše raziskave osredotočajo na reševanje ravnovesnih enačb
ter difuzijske enačbe ob upoštevanju ustreznih robnih pogojev. Za hkratno reševanje
diferencialnih enačb je zelo primerna metoda končnih elementov. Zelo pomembna prednost
metode končnih elementov je, da je s pomočjo enovitega procesa mogoče reševati rezlične
probleme. Metoda končnih elemenotv deluje tako, da za reševanje konstrukcije, le-to razdeli na
končne elemente. Tako lahko dobimo za linijske konstrukcije elemente v obliki nosilcev, za
ploskovne konstrukcije dobimo trikotnike in četverokotnike ter za konstrukcije v obliki teles
tetraedre. Vsi zgoraj omenjeni elementi tvorijo celotno konstrukcijo tako, da so preko vozlišč
povezani med seboj. Nato je pomembno, da z uporabo ustreznih končnih elementov ter z
uporabo enačb, poiščemo elastomehanske zveze med pomiki v polju ter v vozlišču. Na koncu
te enačbe, v katerih so neznanke pomiki, združimo v sistem linearnih enačb, katerega pa lahko
rešimo ob upoštevanju robnih pogojev in zunanjih obremenitev. Z uporabo metode končnih
elementov se srečamo pri uporabi programa Phase 2, s katerim lahko izračunamo stabilnost
brežin. Izračun v programu Phase 2 je viden v naslednjem podpoglavju.
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2.2.3 Primer izračuna stabilnosti brežine
Pri izračunu je bil uporabljen program Phase 2, ker lahko z njegovo pomočjo zelo natančno
prikažemo, s pomočjo metode končnih elementov, kdaj je brežina stabilna oziroma kaj je
potrebno, da brežino stabiliziramo. S tem, ko rečemo da jo stabiliziramo, imamo v mislih
predvsem doseganje ustreznega varnostnega faktorja ter omejitev pomikov. Problem oziroma
model, ki sem si ga zastavil je viden na Sliki 1. Na Sliki 2 lahko vidimo, da je varnostni faktor
brežine 0,8. Cilj izračuna je bil brežino stabilizirati oziroma vrednost varnostnega faktorja
povečati na 1 – 1,5.
Slika 1: Model brežine

Preglednica 1: Podatki o geometriji modela

X
50
50
32
24
20
0
0

Y
0
26
26
26
16
16
0

reglednica 2: Podatki o meji med materialoma

X
0
20
28,406
32

Y
14
14
17,658
26
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Na Sliki 1 lahko torej vidimo model na podlagi katerega se je delal izračun, v Preglednicah 1
in 2 pa so podani podatki o geometriji oziroma velikosti samega modela. V Preglednici 2 je
predstavljena meja med dvema materialoma. Tukaj gre bolj natančno za mejo med preperelim
laporjem in trdnim laporjem; preperel lapor se nahaja nad to mejo. Paramaetri, ki so bili
določeni za sledeča materiala so bili pridobljeni s pomočjo sondažnih vrtin, izbran pa je bil
Mohr Coulomb-ov porušitveni kriterij.
Preglednica 3: Podatki o zemljini

Preperel lapor

Trden lapor

Prostorninska teža
(𝑘𝑁/𝑚3 )

21

23

Modul elastičnosti
(kPa)

20000

15000

Poisson-ov količnik

0,25

0,25

Natezna trdnost (kPa)

0

0

Strižni kot (stopinj)

34

38

Kohezija (kPa)

8
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Potem, ko so bili dodani robni pogoji, je bil narejen izračun, ki je viden na Slikah 2 in 3. Robni
pogoji so bili določeni tako, da je levemu in desnemu kotu omogočen pomik le v vertikalni
smeri, medtem ko je spodnjima kotoma omogočen le pomik v horizontalni smeri.
Slika 2: Maskimalne strižne napetosti nepodprte brežine
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Slika 3: Skupni pomiki nepodprte brežine

Izračun dokazuje, da imamo opravka z nestabilno brežino, zelo dobro pa se na Sliki 3 tudi vidi
kje prihaja do pomikov. Lahko vidimo, da se ustvari neke vrste krožna drsna ploskev. Cilj
naloge je bil stabilizirati brežino in doseči vrednost faktorja varnosti 1,5. Da je bilo to doseženo
je bila uporabljena pilotna stena ter dve sidri. Celoten postopek podpiranja je bil izveden v dveh
fazah. V prvi fazi je bila vgrajena pilotna stena, kar je vidno na Sliki 4, v drugi fazi pa je bil
izkopan preperel lapor in vgrajeni sta bili dve sidri. Druga faza je vidna na Sliki 5.
Slika 4: Prva faza z vgrajeno pilotno steno
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Slika 5: Druga faza z vgrajenimi sidri in izkopom

Uporabljeni sta bili dve sidri dolžine 15 m. Podatki o sidrih pa so vidni Preglednici 4.
Preglednica 4: Podatki o sidrih

Sidro
Premer sidra (mm)
20
X
Y
Strižna togost sidra
15000
Sidro 1
(kN/m/m)
Nosilnost sidra (kN)
600
21,627
20,068
Elastični modul (kPa)
200000000
35,725
14,405
Sila prednapenjanja
100
Sidro 2
(kN)
Vezni dela sidra (%)
40
22,802
23,004
Trdnost sidra (kN/m)
5000
36,442
17,333
Drugi podporni element pa je bila pilotna stena, katere podatki so vidni v Preglednici 5.
Preglednica 5: Podatki o pilotu

Pilotna stena
Elastični modul (kPa)
Poisson-ov količnik
Debelina (m)

30000000
0,2
1

X
20
20

Y
16
6

Ob pilotu na vsaki strani je določeno tudi območje, katero pilotu omogoča premik oziroma zdrs.
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Preglednica 6: Podatki o razpoki

Razpoka
Porušitveni kriterij
Mohr Coulomb
Natezna trdnost (kPa)
0
Kohezija (kPa)
0
Strižni kot (stopinj)
34
Normalna togost
100000
(kPa/m)
Strižna togost (kPa/m)
10000
Po vseh zgoraj navedenih podatkih so na koncu rezultati takšni, kot so vidni na Sliki 6 in 7.
Slika 6: Maksimalne strižne napetosti podprte brežine

Slika 7: Skupni premiki podprte brežine
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Na sliki 7 lahko vidimo, da je vrednost varnostnega faktorja 1,5, kar je bil tudi na začetku cilj
in kar pomeni, da je brežina ustrezno podprta. Po izvedenem kontrolnem izračunu lahko vidimo,
da so skupni pomiki brežine 9,2 cm, kar je v našem primeru sprejemljivo. Glede na izračunano
lahko rečemo, da je bila brežina uspešno stabilizirana. Na Sliki 8 lahko vidimo tudi, da nosilnost
sider ni presežena; maksimalna sila v sidru je 360 kN, medtem ko je nosilnosti sidra 600kN. Iz
grafa aksialne sile lahko razberemo, da je sila najprej konstantna, potem ko pa pride do veznega
dela sidra pa sila naraste in se v obliki parabole zmanjša na 0 do konca sidra.
Slika 8: Aksialna sila za sidro
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3

GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI TAL IN ODVZEM VZORCEV

3.1

Geotehnične raziskave

Potek in rezultate sondažnega vrtanja in raziskave v vrtinah, sestavo tal in podatke o izvedeni
sanaciji sem črpal iz geološko-geotehničnega poročila ter načrta gradbene konstrukcije, ki ju je
izdelalo podjetje Ozzing d.o.o., Trbovlje.
Na platoju nasipa ob vznožju plazu so bile izvedene 3 sondažne vrtine globine 12,00 m in 13,00
m od katerih so vse segle v trdno podlago. Izvedbo vrtin je zelo oteževalo padajoče kamenje iz
brežine, ki takrat v zgornjem delu še ni bila zaščitena. Za pridobitev natančnejših podatkov o
zemljini je bilo izvedeno rotacijsko vrtanje s 100% jedrovanjem, katerega rezultati so prikazani
v Preglednici 1. Za ugotovitev konsistenčnega stanja koherentnih in stopnje gostote
nekoherentnih zemljin, pa so bili v vrtinah izvedeni preizkusi standardne penetracije (SPT).
Izvršeno je bilo tudi terensko kartiranje, s pomočjo katerega se je predvsem ugotavljalo odlomni
rob plazu. Rezultati so bili ovrednoteni po Eurocode-7 in so bili upoštevani pri oceni
geotehničnih karakteristik posameznih plasti.
Preglednica 7: Rezultati-pridobljeni iz vrtin

Vrtina
V-1
V-2
V-3

Absolutna
kota vrha
(m)
208,20
208,57
207,82

Globina
preperele
podlage (m)
4,00
5,00
4,20

Globina (m)
12,00
13,00
13,00

Globina
trdne
podlage
5,20
7,40
8,00

Podtalna
voda
-

Vir: M. Saviozzi, Geološko Geomehanski elaborat, 2011, str. 3.

3.2

Geološko – geotehnični opis

3.2.1 Geološki pregled območja in tektonska razčlenitev
Vzhodno do jugovzhodno območje Slovenije smatramo kot prehodno območje med Zunanjimi
in Notranjimi Dinaridi, kar lahko vidimo tudi na Sliki 1. Dinaridi so po standardnem modelu
razdeljeni na Zunanje in Notranje, ter prehodno območje med njima. Meja Dinaridov proti
Južnim Alpam poteka po Južnoalpski narivni meji, ki se proti vzhodu naslanja na Marijareški
prelom (Bavec, Pleničar, Ogorelec, Novak & Pirc, 2009).
Posavske gube prav tako štejemo med Dinaride. V osrednjem in južnem delu posavskih gub,
kamor spada tudi Kum, prevladujejo plitvovodne triasno-jurske karbonatne kamnine, na katerih
je odložen fliš. Tudi iz geološke karte je razvidno, da so na obravnavanem območju prisotni
15

apnenci iz srednjega miocena ter dolomiti iz obdobja triasa oziroma mezozoika. Strokovnjaki
plastem, ki so tukaj najbolj zastopane, pravijo Laške plasti. V teh plasteh najdemo lapor, peščen
lapor, lapornat apnenec, meljevec ter redke plasti tufa (Bavec idr., 2009).
Slika 9: Pregledna tektonska karta severovzhodnega dela kolizijske cone med Jadransko in Evropsko tektonsko ploščo

Vir: M. Bavec, M. Pleničar, B. Ogorelec, M. Novak & S. Pirc, Geologija Slovenije, 2009, str. 24.

3.2.2 Geološka zgradba in hidrogeološke značilnosti
Območje, katerega lastnosti so razvidne iz raziskav, je torej zgrajeno iz miocenskega laškega
laporja, v bližini pa poteka tudi geološka meja s triasnim dolomitom. Miocenski laški lapor je
svetlo rjav do siv apnen plastnat lapor z vložki laporastega apnenca, peščenjaka ter
konglomerata. Na površini prepereva v svetlo rjavo peščeno glino in grušč, na bolj razmočenih
pa tudi v glino. Zgornji del preperine gradi težko gnetna glina, ki nato z globino prehaja v
peščeno glino oziroma peščen melj s posameznimi kosi laporja. Preperina je tudi nekoliko bolj
prepustna, razen če ne vsebuje preveč glinenih vložkov (Bavec idr., 2009).
Kot je bilo razvidno s terenskega pregleda, je bilo pobočje, kjer se je sprožil plaz, zgrajeno iz
svetlo rjavega laškega laporja, ki pa je bil površinsko precej tektonsko porušen in preperel. V
pobočju pod cesto je bil preperel lapor prekrit s tanko plastjo gruščnato glinene preperine, v
območju ceste pa tudi z umetnim nasipom iz gline. Podporni zid pod cesto, ki se je porušil, je
bil delno kamnit in delno betonski, temeljen je bil v preperelem laporju do 0,50 m globoko.
Drenaža za zidom ni bila vgrajena.
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3.2.3 Inženirsko geološke karakteristike
Na podlagi rezultatov, pridobljenih iz izvedenih sondažnih vrtin, so se določile 3 karakteristične
plasti. Na površju je bil določen cestni nasip, ki gradi vozno konstrukcijo cestišča, pod nasipom
pa sta se v različnih debelinah, glede na položaj vrtin, določila še dva sloja. Sloj preperelega
laporja ter sloj trdnega laporja z vložki apnenca. Potek slojev je razviden iz prečnih profilov.
Lastnosti posameznih slojev so se določile s pomočjo standardnih penetracijskih preizkusov.
Nasip
Nasip je debeline 4,00 do 5,00 m. Ugotovljen je bil svetlo rjav do temno siv nasip grušča in
gline.
- Kategorija izkopa: 3. (lahka zemljina)
- AC-klasifikacija: GC
Preperel lapor
Je svetlo rjav, zelo preperel in tektonsko porušen laški lapor, ki razpada v srednje gost do gost
grušč.
- Kategorija izkopa: 4. – 5. (težka zemljina do mehka kamnina)
- AC-klasifikacija: GC-GM
Trden lapor z vložki apnenca
Je svetlo rjav do siv lapor z vložki laporastega apnenca. Slednja plast je trdna.
- Kategorija izkopa: 5. – 6. (mehka do trdna kamnina)
- AC-klasifikacija: GM
Preglednica 8: Rezultati terenskih preiskav

Terenske preiskave
Prostorninska
teža

Strižna trdnost

Modul
stisljivosti

γ = 19-21
kN/𝑚3

φ = 28°
c = 0-5 kN/𝑚2

𝑀𝑣 = 560015200 kN/𝑚2

N60 = 35,3-442,4

γ = 21 kN/𝑚3

φ = 34°
c = 0-10
kN/𝑚2

N60 = 314,7-518,2

γ = 22-24
kN/𝑚3

φ = 38 − 40°
c = 0-20
kN/𝑚2

SPT

Nasip
Preperel
lapor
Trden
lapor

N = 7-19

N = 36

Ocenjene vrednosti

N60 = 6,9-17,7
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3.2.4 Predlagana sanacija
Zaradi zasutja edine dovozne poti do naselja Majland, katero je vidno iz Slike 2, je bilo potrebno
predvideti ukrepe, ki bi omogočili ponovno prevoznost ceste. Na sliki 3 je viden karakteristični
profil celotne konstrukcije. Projektant je predlagal izvedbo sidrane pilotne stene v liniji platoja
obremenilnega nasipa, ki bi kasneje predstavljal oporo za izvedbo kamnite zložbe, s katero bi
podprli brežino. Predvidena dolžina pilotne stene je bila 41,00 m, piloti pa naj bi bili uvrtani v
trden lapor.
Slika 10: Plaz Majland

Vir: M. Saviozzi, Geološko Geomehanski elaborat, 2011, str. 12.

Kamnito zložbo je bilo potrebno podaljšati, tako da je skupna dolžina ob spodnji cesti cca 53,00
m. Brežina nad pilotno steno naj bi bila zaščitena s precej masivno (debelina 1,70 m do 4,00 m)
kamnito zložbo v naklonu 4 : 5, ki naj bi bila oprta na pilotno steno. Na vrhu kamnite zložbe pa
naj bi se, za potrebe obnove ceste, zgradil podporni zid dolžine 20,00 m. Zid ima prečni prerez
oblike črke L in je temeljen na kamniti zložbi. Oporni zid na nasprotni strani ceste naj bi bil
dolg 13,00 m, njegova višina pa naj ne bi presegla 3,50 m. Minimalna globina temeljenja tega
zidu je 1,00 m.
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Slika 11: Karakteristični profil

Vir: M. Saviozzi, Geološko Geomehanski elaborat, 2011
Slika 12: Stanje po sanaciji plazu
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4

OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Podporne oziroma oporne konstrukcije so tiste konstrukcije, ki podpirajo ali se opirajo v tla iz
zemljin, kamnin ali zasipa, ki so lahko suha, vlažna ali zasičena z vodo. Navedena tla in umetni
material se smatrata kot podprta v primeru, kadar je brežina oblikovana v bolj strmem nagibu,
kot bi bil mogoče, če podporne ali oporne konstrukcije ne bi bilo. Podporne kakor tudi oprone
konstrukcije vključujejo vse tipe sten in podpornih sistemov, v katerih se v konstrukcijskih
elementih pojavijo obremenitve zaradi zunanjih obtežb, najpogosteje kot posledica učinkovanja
teže hribin in drugih materialov. V nadaljevanju bo uporabljen termin podporna konstrukcija,
ki vključuje tudi izraz oporna konstrukcija. Ločimo predvsem štiri glavne tipe podpornih
konstrukcij in sistemov za podpiranje pobočij: masivne podporne konstrukcije, vpete podporne
konstrukcije, sestavljene podporne konstrukcije in armirano zemljino.

4.1

Masivne podporne konstrukcije

Masivne podporne konstrukcije predstavljajo masivni podporni zidovi zgrajeni iz lomljenca,
nearmiranega ali armiranega betona, temeljeni na plitvih temeljih z ali brez pete, katerim
drugače pravimo tudi težnostni zidovi. Pri opredelitvi je bistvenega pomena dejstvo, da je za
njihovo stabilnost najpomembnejši odpor zemljin na temeljni ploskvi, medtem ko je odpor na
bočnih ploskvah manj izrazit. Težnostne podporne konstrukcije so lahko toge ali gibke, njihova
slaba lastnost pa je občutljivost na spremembo volumna, ki ga povzroča spreminjanje
temperature (Wylie in Mah, 2004).
4.1.1 Podporni zid
Podporni zidovi so največkrat zgrajeni iz pravilno oblikovanih kamnitih blokov, ki so med seboj
povezani z malto ali z betonom. Potreba po armiranju je zaradi velike teže pri takšnih zidovih
zelo majhna. V primeru, da pa zadoščajo zidovi manjših prerezov, je pa takšne zidove treba
tudi armirati. Dobra stran betona je prilagodljivost pri oblikovanju. Namreč ta sposobnost nam
še posebej koristi pri optimizaciji konstrukcije v statičnem smislu. Slaba lastnost betona pa je,
slabo prenašanje deformacij, kar še posebej velja za natezna območja. Podporni zidovi so
praviloma neprepustni za vodo in je zato nujno potrebna ureditev drenaže.
4.1.2 Kamnita zložba
Kamnita zložba, ki je pogosto uporabljena pri sanaciji plazov, je zložba iz kamnitih blokov, ki
so med seboj povezani z betonom. Pogosto so kamnite zložbe smatrane kot gibke, zaradi
majhne količine betona in so zato bolj primerne za sanacijo manjših plazov. Hidrostatski tlaki
oziroma tlaki zalednih vod na zložbe ne vplivajo, saj so le te prepustne za vodo.
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4.1.3 Kašte
Kašte so gibke podporne konstrukcije iz prefabriciranih armiranobetonskih, lesenih ali
kovinskih elementov. Lesene kašte ali t.i. kranjska stena, se uporabljajo za izvedbo pragov,
obrežnih zavarovanj, pregrad in jezov. Sestavljene so iz naravnih materialov, so prepustne in
gibke, ter se kot take dobro prilagajajo značilnostim terena, prav tako pa so cenovno
sprejemljive in ne povzročajo negativnih vplivov na okolje.
4.1.4 Gabioni
Gabioni so pletene ali varjene košare, napolnjene s kamenjem oziroma manjšimi bloki kamnin.
Lahko se polnijo ročno na gradbišču, lahko pa se napolnijo na vibracijski mizi. S posameznimi
gabioni lahko tvorimo prepustne monolitne konstrukcije, ki imajo podobno funkcijo delovanja
kot oporne konstrukcije. Pogosto jih uporabljamo pri urejanju vodotokov ter za raznovrstne
zaščite pred vetrom in padajočim kamenjem.

4.2

Vpete podporne konstrukcije

Vpete podporne konstrukcije predstavljajo relativno tanki zidovi iz armiranega betona
enakomerne oziroma neenakomerne debeline, jeklene ali lesene zagatne stene ter pilotne ali AB
stene. Takšne konstrukcije so lahko podprte s sidri ali razporami. Upogibna trdnost takšnih
zidov igra pomembno vlogo v podpiranju zalednega materiala, medtem ko teža zidu ni toliko
pomembna. Praviloma takšne konstrukcije nimajo izrazite temeljne ploskve (Wylie in Mah,
2004).
4.2.1 Sidrani zidovi
Sidrani zidovi so vse oporne amiranobetonske konstrukcije, pri katerih je zagotovljena
stabilnost in nosilnost objekta z natezno vezjo – geotehničnim sidrom, sidranim v nosilno
hribinsko osnovo. Sestavljeni so iz betonskih elementov in sider. Sidra prevzamejo celotno ali
del sile za zagotavljanje varnosti in stabilnosti v vseh fazah gradnje in v fazi uporabe. Betonski
del (blok, grede, zid) je potreben, da se sila iz sider prenese v tla in tako varuje brežino. Zid je
lahko po višini sestavljen iz več etap – zidovi visoki več kot 6,00 m se izvajajo v dveh ali treh
etapah.
4.2.2 Pilotna stena
Pilotna stena je upogibna podporna konstrukcija sestavljena iz armiranobetonskih ali tudi
drugih vrst pilotov, krožnega ali tudi druge oblike prečnega prereza. Dejansko je statična
zasnova glede na nosilne sposobnosti pravokotno na os pilotov manj ekonomična, saj so piloti
tipični konstrukcijski elementi z visoko osno nosilnostjo. Piloti so med seboj lahko povezani z
AB gredami ali pa stojijo samostojno. Najpogosteje jo uporabljamo za varovanje globokih
gradbenih jam ter v primerih, ko je zaradi potencialne nestabilnosti terena potrebno v tla najprej
vgraditi nek konstrukcijski element in šele nato izvršiti izkop. V ta sklop konstrukcij spadajo
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tudi diafragme, zagatne stene in berlinske stene. Vse te konstrukcije so lahko, če ne morejo
izključno z vpetostjo v tla in upogibno odpornostjo opravljati svoje funkcije, tudi sidrane z
geotehničnimi sidri. Največja tehnična slabost pilotnih sten je slaba izkoriščenost armature v
krožnem prerezu.

4.3

Sestavljene podporne konstrukcije

Med sestavljene podporne konstrukcije prištevamo vse kombinacije konstruktivnih elementov
zgoraj navedenih podpornih konstrukcij. Običajno so to zagatni zidovi, zemeljske konstrukcije
ojačane z nateznimi vezmi, geotekstilom ali z injektiranjem, ter konstrukcije s sidri v več
nivojih (Wylie in Mah, 2004).

4.4

Uporabljene podporne konstrukcije pri sanaciji plazu

4.4.1 Pilotna stena
Podporna konstrukcija je sidrana pilotna stena, dolžine 40,80 m. Zaradi manjšega delovnega
prostora in posledično uporabe manjšega delovnega stroja, so bili izvedeni piloti manjšega
premera. Tako je pilotna stena sestavljena iz 39 pilotov premera 50,00 cm, dolžine od 6,50 do
10,00 m. Piloti so na osnem razmiku 1,00 m. Piloti so vpeti v trden lapor minimalno 3,00 m
globoko ter hkrati 3,00 m pod niveleto ceste oziroma 2,00 m pod planumom izkopa za oblogo.
Vsi piloti so armirani s S 500-B in sicer 13 Φ22 mm. Piloti so med seboj povezani z vezno
gredjo višine 3,00 m in širine pri dnu 1,10 m, izvedene pa so bile 3 grede, dve sta dolgi 12,00
m, ena pa 16,80 m.
4.4.2 Sidranje
Pilotna stena je sidrana s trajnimi vrvnimi sidri nosilnosti 590 kN. Zaradi bližine železnice in
posledično blodečih tokov je potrebna uporaba elektro izoliranih trajnih sider. Na prvi gredi je
7 sider, na drugi 8 in na tretji gredi imamo 10 sider. Dolžina sider znaša 15,00 m, od tega je
prosti del dolg 9,00 m in vezni del 6,00 m. Razmak med sidri je 1,50 m, kar je razvidno tudi s
Slike 4. Približno polovico sider (13 kom.) je izvedenih pod naklonom −18°, preostala sidra
(12 kom) pa so izvedena pod naklonom −12° . Napenjanje sider je bilo izvedeno po SIA
standardih – napenja se jih lahko sedmi dan po vgraditvi injekcijske mase oziroma dvajseti dan
po izvedbi grede.
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Preglednica 9: Lastnosti uporabljenih sider

NOSILNOST
[kN]
590,90

ŠTEVILO

PROSTI
DEL [m]

VEZNI DEL
[m]

SKUPAJ [m]

SKUPNA
DOLŽINA
SIDER [m]
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9,00

6,00

15,00

375,00

Geotehnična sidra, ki so bila uporabljena pri sidranju pilotne stene se imenujejo TPGS
RAFAEL 10 (v nadaljevanju: sidra Rafael 10). Gre za trajna (prednapeta, električno izolirana
geotehnična sidra, katerih kabel je sestavljen iz 2 do 7 jeklenih pletenih pramen nominalnega
∅ 15,70 mm, nominalne površine prečnega prereza 150,00 𝑚𝑚2 iz visokovrednega jekla
𝑓𝑝0,1𝑘 ⁄𝑓𝑝𝑘 = 1670⁄1860 𝑁 ∕ 𝑚𝑚2 (𝑓𝑝0,1𝑘 – meja plastičnosti, 𝑓𝑝𝑘 – natezna trdnost). Na
porušenem območju v Majlandu, so s pomočjo teh sider, ki preko pramen iz visokvrednega
jekla, natezno silo s sidrane konstrukcije trajno prenašajo v tla, uspeli izboljšati napetostnodeformacijsko stanje v nastopajočih hribinah.
4.4.2.1 Sidra
Prednapeta geotehnična sidra so konstrukcijski elementi, ki preko jeklenih pramen prenašajo
natezne sile s sidrane konstrukcije v temeljna tla. Geotehnična sidra se od ostalih
konstrukcijskih elementov ločijo po tem, da po vgradnji v vrtino in po zalitju z injekcijsko maso
niso več dostopna. Prednapeta sidra so po definiciji sidra, pri katerih tekom življenjske dobe
zaradi zunanjih vplivov nastopijo le majhne spremembe.
V območju glave se izvaja vnos sile v sidro in prenos sile na sidrano konstrukcijo. Prenos sile
iz glave sidra v vezni del, kjer se sidrna sila prenaša v temeljna tla, pa se vrši preko proste
dolžine sidra. Prosta dolžina sidra mora zaradi specifičnega obnašanja prednapetega sistema in
kasnejših vplivov na silo v sidru tekom življenjske dobe znašati vsaj 7,00 m. Dolžina veznega
dela sidra pa je na eni strani odvisna od velikosti vnesene sidrne sile, na drugi strani pa od
geološko-geomehanskih karakteristik temeljnih tal za prevzem te sile.
Prednapeta sidra Rafael 10 so sestavljena v zaprtem industrijskem obratu, v katerem se izdela
telo sidra, pri čemer se vzdolž celotne dolžine pramen namesti vodotesni polietilenski (PE)
ovoj, ki se na mestu vgradnje vgradi v vrtino in vodotesno priključi na elemente glave sidra.
Jekleni deli glave so od sidrane konstrukcije ločeni z izolacijsko ploščo ter prekriti z zaščitnim
pokrovom, ki prekriva vse jeklene dele glave sidra. Na ta način so nosilni jekleni deli sidra v
smislu celovite protikorozijske zaščite ločeni od agresivnih vplivov okolja in električno
izolirani od morebitnih blodečih tokov. Po načinu uporabe jih lahko razvrstimo v naslednje
skupine:
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-

Osnovna (konstrukcijska) sidra: trajno vgrajena sidra objekta, s čimer so ključni
konstrukcijski elementi, ki zagotavljajo stabilnost konstrukcije
Preizkusna (testna) sidra: namenjena za preiskavo sider in praviloma opremljena z
dodatnim pramenom, drugače pa identična osnovnim
Kontrolna sidra: v poljubnem času tekom življenjske dobe sidranja omogočajo izvajanje
dodatnih preizkusov nosilnosti
Merilna sidra: opremljena z napravo za merjenje sidrnih sil, ki omogoča merjenje sile v
vsakem trenutku

4.4.2.2 Ugotavljanje nosilnosti sider
Že sama konstrukcijska zasnova sidranih zidov izhaja iz dejstva, da geotehnična sidra
prevzamejo horizontalno silo, betonska konstrukcija pa je osnova za prenos poleg horizontalnih
tudi vertikalnih pritiskov in sil. Za uspešen prenos sidrne sile na sidra, pa moramo sidra najprej
testirati.
Skladno s standardom EN 1537 so za ugotavljanje nosilnosti predvidene naslednje vrste
preizkusov: preiskava sider, ustreznostni preizkus in odobritveni preizkus. Pri prvem je
potrebno opraviti vrsto obremenilnih preizkusov, s katerimi se ugotavlja mejno odpornost
veznega dela sidra na stiku injekcijske mase in tal zaledja. S pomočjo teh preizkusov lahko
kasneje določimo karakteristike sidra v predvidenem območju delovne sidrne sile. Ustreznostni
preizkus je obremenilni test na mestu vgradnje, ki potrdi da bodo s projektom predvidena sidra
v danih geotehničnih pogojih ustrezna. Pri zadnjem pa gre za to, da z obremenilnimi testi
potrdimo, da vsako sidro izpolnjuje projektne zahteve.
Ugotavljanje nosilnosti sider po standardu SIA 267, pa lahko razdelimo na: preiskavo sider,
celovite preizkuse napenjanja (CPN) ter enostavne preizkuse napenjanje (EPN). Oba
preizkusa, tako celoviti kot enostavni preizkus, sta vidna v prilogi 5 in 6. Prikazana sta celoviti
in enostavni preizkus, ki sta bila izvedena na sidrih, ki so bila uporabljena pri sanaciji plazu
Majland. Preiskava sider zajema predhodno izvedene teste, kot tudi preiskave na začetku
oziroma tekom izvajanja del. Pri preostalih dveh pa gre za preizkuse nosilnosti, ki se izvajajo
na vseh sidrih objekta. Za ugotovitev dejanske možnosti prenosa sidrne sile v nosilna tla je treba
torej izvesti preiskave sider na tesnih sidrih, šele potem na podlagi teh rezultatov projektant
določi kriterij za izvedbo napenjalnih preizkusov. Vsa sidra objekta je treba preveriti s
preizkusom napenjanja, pri čemer se najprej izvedejo CPN na 10% vseh sider (vendar najmanj
na 3 sidrih). V kolikor so rezultati CPN v pričakovanem okvirju, se ostala sidra preverijo z
EPN. Po preizkusu napenjanja se vsako sidro napne na silo zaklinjenja 𝑃0 .
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Zaklini pa se sidro le tedaj, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
-

𝑘 ≤ 𝑘𝑑𝑜𝑝

Mera lezenja ne sme biti večja od dopustne

-

∆𝑙𝑏𝑙 ≤ ∆𝑙𝑏𝑙,𝑑𝑜𝑝

Trajni izvleček ne sme biti večji od
dopustnega

-

0,9𝑙𝑓𝑟 ≤ 𝑙𝑓 ≤ 𝑙𝑓𝑟 + 0,3𝑙𝑣

Efektivna prosta dolžina se mora pri
preizkusni sili nahajati znotraj območja

𝑅𝐼 ≥ 0,1 𝑀Ω in 𝑅𝐼𝐼 ≥ 100 Ω

Kakovost protikorozijske zaščite mora
zadoščati zahtevam (vrednosti električne
upornosti)

-

Pri preiskavi sider se preizkusna sidra opremijo z ojačenim kablom (z dodatnim pramenom),
tako da jih lahko napnemo najmanj na preizkusno silo 𝑃𝑝𝑣 ≥ 1,67𝑃0, pri čemer je lahko pramen
obremenjen največ na 0,95𝑓𝑝0,1𝑘 (𝑓𝑝0,1𝑘 je karakteristična natezna napetost jekla). Postopek
izvedbe in vrednotenja preiskav sider poteka v stopnjah. Minimalni opazovalni čas na vsaki
stopnji sile, oziroma na stopnji kjer so zaznani vplivi lezenja, znaša 15 minut, v območju sile
zaklinjenja 𝑃0 se podaljša na 30 minut, medtem ko se pri 𝑃𝑝𝑣 podaljša na 60 minut.
Preiskava sider je torej namenjena dimenzioniranju sider oziroma ugotavljanju zunanje mejne
nosilnosti 𝑅𝑎 , kateri drugače pravimo tudi odpornost na izvlek. Preiskavo, ki je bila izvedena
na sidrih, katera so bila uporabljena pri sanaciji plazu Majland, lahko vidimo v prilogi 1. Ta se
uporablja za dimenzioniranje dolžine veznega dela sidra in določanje primerne metode vrtanja
ter načina pritiska in količine injektiranja. Zunanja mejna nosilnost ustreza sili, pri kateri
deformacija veznega dela sidra več ne pojema, ampak po določenem pride do porušitve med
veznim delom in temeljnimi tlemi. Definirana je kot sila, pri kateri deformacija veznega dela
sidra doseže kritično mero lezenja 𝑘𝑘𝑟𝑖𝑡 = 2,00 𝑚𝑚. Zunanja nosilnost je praviloma večja od
notranje; 𝑅𝑎 ≥ 𝑅𝑖 . Skladno s standardi se sila zaklinjenja določi tako, da je dejanska
razpoložljiva sidrna sila P tekom celotne življenjske dobe znotraj meja 0,3𝑃𝑝𝑘 ≤ 𝑃 ≤ 0,7𝑃𝑝𝑘 ,
oziroma velja, da je 𝑃0 ≤ 0,6𝑃𝑝𝑘 . Glede preizkusne sile 𝑃𝑃 pa velja, da za izvedbo preizkusov
napenjanja znaša praviloma 0,75𝑅𝑖 , pri čemer mora doseči najmanj 1,25𝑃0 , kjer je 𝑃0 največja
dopustna sila zaklinjenja dobljena iz rezultatov preiskav sider in ne dejansko izbrana sila
zaklinjenja. Največja dopustna mera lezenja znaša od 0,30 do 0,80 mm.
V našem primeru so bile s strani projektanta določene:
Mehanske lastnosti
𝑃𝑡𝑘 = 984,00𝑘𝑁
𝑃0𝑚𝑎𝑥 = 0,60𝑃𝑡𝑘 = 590,50𝑘𝑁
𝑃𝑝𝑚𝑎𝑥 < 0,75𝑃𝑡𝑘 = 738,00𝑘𝑁
0,30𝑃𝑡𝑘 < 𝑃 < 0,70𝑃𝑡𝑘 ali 295,20𝑘𝑁 < 𝑃 < 688,80𝑘𝑁
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Projektni pogoji
𝑃𝑡𝑘 = 984,00𝑘𝑁
𝑃0 = 300,00𝑘𝑁
𝑃0𝑚𝑎𝑥 < 0,75𝑃𝑡𝑘 = 738,00𝑘𝑁
295,20𝑘𝑁 < 𝑃0 = 300,00𝑘𝑁 < 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 500,00𝑘𝑁 < 688,80𝑘𝑁
Iz mehanskih lastnosti sider in projektnih pogojev sledi, da je maksimalna preiskusna sila 𝑃𝑝𝑣 =
900,00𝑘𝑁 in je v ta namen treba izdelati 8 stopenjske protokole napenjanja. Začetna sila je
𝑃𝑎 = 140,00𝑘𝑁, korak vsake naslednje stopnje pa je ∆𝑃 = 95,00𝑘.
Preglednica 10: Stopnje pri preizkušanju sider

Stopnja
napenjanja
(kN)
Čas
opazovanja
(min)

𝑃𝑎

𝑃1

𝑃2

𝑃3

𝑃4

𝑃5

𝑃6

𝑃7

𝑃8

140,00

235,00

330,00

425,00

520,00

615,00

710,00

805,00

900,00

15

15

15

15

30

30

30

30

60

Vsa sidra se zaklini na 500,00 kN.
4.4.3 Kamnita pozidava brežine
Kamnita zložba se izvaja iz kosov lomljenca premera 50,00-100,00 cm, ki so med seboj
povezani z betonom C25⁄30, v razmerju 70% kamna in 30% betona. Minimalna debelina je 2,50
m. Gradnja zložbe je potekala tako, da se je material premetaval od spodaj navzgor, dokler je
to bilo mogoče, potem pa se je dostavljal od zgoraj navzdol. Pozidava je izvedene po celotni
dolžini pilotne stene.
4.4.4 AB podporni zid
Zaradi prilagoditve vrha sanacije niveleti ceste imamo v kroni pozidave armiranobetonski
podporni zid dolžine 20,00 m. Podporni zid je oblike »L« s temeljem v zaledje (kar je razvidno
tudi s slike). Širina temelja znaša 1,90 m, višina zidu pa je od 1,67 m do 5,08 m. Debelina
stojine je 0,5 m. Zid je zaradi velike višinske razlike v kroni in zaradi relativno majhne dolžine,
izveden v eni kampadi kar pomeni, da je konstrukcija bolj toga in zvezna. Zid je zgrajen iz
betona C25⁄30 z dodatki za vodoprepustnost in povečano odpornost proti solem.
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ZAKLJUČEK

Za uspešno sanacijo plazu je pomembnih več stvari. Cilj diplomske naloge je bil prikazati, s
pomočjo primera Majland, kateri so ključni dejavniki in na kaj je potrebno biti pozoren pri
sanaciji. V prvem koraku je pomembno, da odkrijemo in ustrezno analiziramo razloge, zaradi
katerih je do plazu prišlo. Potrebne so temeljite analize poškodovanega območja. V naslednjem
koraku pa je potrebno določiti kako se bo področje saniralo. Izbira in načrtovanje ustreznih
podpornih konstrukcij sta ključnega pomena, saj je že od samega začetka cilj, da je celotna
konstrukcija čimbolj ekonomično izvedena. Sam sem se z ustreznim načrtovanjem podpornih
konstrukcij soočil v programu Phase 2, kjer sem zelo natančno spoznal kateri faktorji so najbolj
pomembni pri podpiranju brežin. V mesecu juliju sem se ob obisku Obrežja nad Zidanim
Mostom tudi sam seznanil in si ogledal sanacijo plazu Majland. Po pogovoru z izvajalcem pa
sem spoznal, da je sanacija takšnega plazu zelo zahtevna ter da je pomembno, da se pri celotnem
postopku gradnje držimo navodil projektanta.
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Priloga 1: Primer zapisnika o preiskavi sidra
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Priloga 2: Primer zapisnika o preiskavi sidra
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Priloga 3: Rezultati preiskave sidra
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Priloga 4: Rezultati preiskave sidra
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Priloga 5: Primer zapisnika o enostavnem preizkusu napenjanja sidra
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Priloga 6: Primer zapisnika o celovitem napenjanju sidra
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Priloga 7: Rezultati celovitega preizkusa napenjanja
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