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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Magistrsko delo obravnava osnove tehničnega opazovanja inženirskih objektov za boljše
razumevanje prednosti tehnične spremljave, tipov instrumentov in načina spremljave v praksi.
Sledi predstavitev avtomatiziranih metod monitoringa, kjer so detajlno opisane posamezne
komponente, ki jih uporabimo v sistemu za avtomatizirano tehnično spremljavo, ter prednosti
in slabosti v primerjavi s klasičnimi metodami. Zaradi vse večje uporabe senzorjev, izdelanih
po tehnologiji optičnih vlaken, so predstavljene možne aplikacije optičnih senzorjev za
uporabo v geotehniki. V drugem delu magistrskega dela so predstavljeni praktični primeri
tehničnega opazovanja predorov, nasipov, jezov in plazov s klasičnimi in avtomatiziranimi
metodami. Sledi izdelava računskega modela za določitev točke preloma, kjer je ekonomsko
bolj sprejemljivo izbrati investicijo v avtomatizacijo, v primerjavi s klasičnimi metodami
monitoringa. Rezultati za primer inklinometra in ekstenzometra so grafično predstavljeni.
Osnova za izračun so podatki, pridobljeni iz praktičnih primerov.
Ključne besede: tehnično opazovanje, monitoring, optični senzorji, točka preloma,
avtomatizacija monitoringa, nasip, jez, plaz, tunel.
ABSTRACT
In this master’s thesis there are written basics of tehnical observation for better understanding
advantages of monitoring, types of instruments and methods of monitoring in practical use.
Further on there is presentation of the automatic monitoring methods with details of each
component used in system of automated monitoring and I also describe some advantages and
disadvanteges compared with conventional methods. Due to the increasing use of sensors
manufactured by fiber-optic technology it presents possible applications of optical sensors for
use in geotechnical engineering.In the second part of the master thesis there are presented
practical examples of technical observation of tunnels, dikes, dams and landslides with
conventional and automated methods. Further on there is computational model to determine
the break even point. Break even point is point where it is economically more acceptable to
choose an investment in automation compared to traditional methods of monitoring. Results
for inclinometer and extensiometer are presented graphically. The basis for the calculation of
the data are obtained from practical examples.
Key words: technical observation, monitoring, optical sensors, break-even point, automated
monitoring, dyke, dam, landslide, tunnel
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Geotehnični monitoring inženirskih objektov je pomemben dejavnik pri iskanju rešitev pri
gradnji oziroma sanaciji objektov. Na področju tehničnega opazovanja še vedno prevladujejo
klasični načini tehničnega opazovanja. Zaposleni na terenu izvajajo »točkovne« meritve, tako
v času kot prostoru. Idealno se tehnično spremljavo uporablja za vse faze projektiranja in
gradnje. Podatki, ki jih pridobimo z opazovanjem, omogočijo optimalno izrabo danih pogojev
ter tako posledično zmanjšajo tveganja in stroške.
Podatke je nato potrebno obdelati v pisarni. Z novo tehnologijo lahko izvedemo
avtomatizacijo, ki pripomore k časovno kontinuirani spremljavi stanja na terenu iz pisarne.
Prenos podatkov se izvaja preko interneta, prav tako tudi delna interpretacija. Težava se
pojavi pri prepričevanju investitorjev za avtomatizacijo, začetni investicijski stroški so višji
od klasičnega načina, saj vsebujejo tudi amortizacijo opreme ter varovanje podatkov. Namen
mojega magistrskega dela je določiti tipe senzorjev, ki so najbolj optimalni (gledano skozi
kvaliteto) ter določiti točko (ang. »break-even point«), ki predstavlja ekonomsko in efektivno
mejo uporabe avtomatiziranega načina tehnične spremljave inženirskih objektov.
V zadnjih letih so v močnem porastu senzorji, izdelani po tehnologiji optičnih vlaken, ki so
zaradi nekaterih lastnosti (predvsem odsotnost električnega polja) precej bolj optimalne
(rudarske operacije, prisotnost metana …) kot konvencionalni senzorji, čeprav je njihova cena
precej višja. Nadalje sem primerjal pozitivne in negativne lastnosti obeh metod ter pravilno
vgradnjo, uporabo ter zadržke. Na primerih iz Slovenije in tujine, kjer je avtomatizacija
tehnične spremljave že v uporabi, sem predstavil izkušnje, ki so bile pridobljene v času
vgradnje in obratovanja.
V magistrskem delu so zbrani podatki o avtomatizaciji tehnične spremljave. Ti služijo za
realno oceno prednosti in pomanjklivosti navedenih tehnik opazovanj. Podane so tudi
praktične usmeritve za nadaljnjo optimizacijo tehnične spremljave ter priporočila za pripravo
tovrstnih del. Glede na kompleksnost delovanja inženirskih objektov v prostoru in glede na
občutljivost okolja so v nalogi obdelani tehnični postopki opazovanj in pomembni faktorji, s
ciljem zagotavljanja optimalnih pogojev tehničnega opazovanja.
Delovna hipoteza je bila, da je avtomatiziran način dolgoročno bolj ugoden od klasičnih
metod spremljave, predvsem pri trajnih objektih z visoko investicijsko vrednostjo in
občutljivostjo, kjer se zahteva stalna kontrola stanja.
Ugotovil sem, da v okviru magistrske naloge ni bilo mogoče postaviti univerzalnega modela
za izračun točke preloma. Točka preloma v magistrski nalogi pomeni točko, kjer je cenovno
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upravičeno investirati v dražjo avtomatizacijo sistema v primerjavi s klasičnimi metodami, da
se nam ta investicija tekom obratovalne dobe objekta cenovno povrne. V samem modelu je
potrebno postaviti več spremenljivk, ki vplivajo na končno izbiro sistema za tehnično
spremljavo. Izbira med avtomatiziranim načinom in klasičnim načinom je pogojena tudi z
ostalimi, cenovno neovrednotenimi spremenljivkami. Zato sem se odločil, da izvedem
poenostavljeno primerjavo med avtomatizirano in konvencionalno izvedbo piezometra in
inklinometra. Iz podatkov je razvidno, da so začetni stroški avtomatiziranih sistemov višji.
Stroški klasičnih sistemov so nižji, vendar se z večanjem frekvence zajema podatkov in
pretečenim časom le ti povečujejo do točke preloma. V primeru, da bi upoštevali še
oddaljenost do lokacije monitoringa, bi do preloma prišlo prej. Izvedbo meritev je možno
izvesti na več načinov in z uporabo različnega nabora instrumentov. Vsak projekt ima
individualni značaj, zato ga je treba strokovno in natančno analizirati. Izbira optimalne rešitve
je stvar dialoga med naročnikom in izvajalcem meritev. Tehnično opazovanje inženirskih
objektov je panoga, kjer je potrebno sodelovanje različnih strok.
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1 Uvod
Na področju tehničnega opazovanja, kljub napredkom v tehnologiji in možnostim, ki jih le ta
ponuja, še vedno prevladujejo klasični načini tehničnega opazovanja. Naročniki se ne
odločajo za neuveljavljene tehnologije in večje začetne investicije v avtomatizacijo sistema. Z
napredkom tehnologije je omogočena avtomatizacija meritev, ki ima prednosti in slabosti
pred klasičnimi oblikami ter uporaba novih tehnologij v geotehnologiji, ki deluje po principu
optičnih vlaken.
Namen dela je, da s pomočjo primerjave zbranih metod in pregledom že končanih projektov
ugotovim, ali je avtomatiziran način dolgoročno bolj ugoden od klasičnih metod spremljave,
predvsem pri trajnih objektih z visoko investicijsko vrednostjo in občutljivostjo, kjer se
zahteva stalna kontrola stanja.
Pregled praktičnih primerov tehničnega opazovanja predorov, nasipov, jezov in plazov s
klasičnimi in avtomatiziranimi metodami omogoča, da ugotovim zakaj se izvajalci odločajo
za izbrane metode. Iz teh primerov je razvidno kdaj se je bolj ekonomično odločiti za
investicijo v dražjo avtomatizacijo sistema in kdaj je bolje uporabiti klasične metode.
Obravavanje osnov tehničnega opazovanja inženirskih objektov za boljše razumevanje
prednosti tehnične spremljave, tipov instrumentov in načina spremljave v praksi, kjer so
detajlno opisane komponente sistemov, so zbrane v literaturi s tega področja, a je le ta
zastarela, saj je razmah tehnologije v porastu. Največ lahko o tej tematiki preberemo v
strokovnih člankih, od katerih so bili nekateri uporabljeni pri primerjavi avtomatiziranih in
klasičnih metod monitoringa.
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2 Tehnična spremljava objektov
Tehnično spremljanje potrebujemo za določanje parametrov zemljin in kamnin, višino vodne
gladine oz. hidravličnega nivoja vode in ostalih neznank, ki so vezane na hribinsko okolje. Te
podatke nato uporabimo pri projektiranju, izvajanju geotehnoloških del in za potrebe
obratovanja različnih objektov. Materiali, ki jih srečujemo med gradnjo, so heterogeni, zato je
potrebno podati najbolj verjetno dejansko stanje, ki ga kasneje uporabimo za določene
aktivnosti pri gradnji oz. obratovanju. Tudi tu imamo probleme, saj na terenu vzamemo le
omejeno količino vzorca hribin, iz katerih dobimo omejeno količino podatkov. Tekom
gradnje nato spremljamo dejansko stanje in obnašanje hribine in če je potrebno, projekt
prilagodimo dejanskim razmeram.
Tehnično spremljanje inženirskih objektov oziroma monitoring je efektivno takrat, ko
združimo kvaliteto merilnih naprav in sposobnosti ljudi, ki z njimi opravljajo. Poznamo dve
kategoriji merilnih naprav za spremljanje obnašanja inženirskih objektov. V prvi kategoriji so
tiste, ki jih uporabljamo za določanje parametrov kamnin in zemljin na terenu pred samo
gradnjo, med fazo projektiranja. V drugi kategoriji pa so tiste, ki jih uporabljamo za
spremljanje parametrov med gradnjo oziroma po njej (Dunnicliff, 1988).
Pri spremljavi imamo tudi ostale spremenljivke, kot so zaposleni, zanesljivost opreme,
kvaliteta in seveda cena, ki jo je naročnik pripravljen plačati. Več denarja kot smo pripravljeni
investirati v predhodne raziskave, manj je neznank tekom faze gradnje.
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3 Klasične metode monitoringa
Pri klasičnih metodah monitoringa lahko spremljamo parametre, ki jih uporabimo med
projektiranjem, gradnjo in spremljavo izvedenih del. Tehnično spremljanje inženirskih
objektov je od svojih začetkov napredovalo do te stopnje, da do napak pri zajemanju podatkov
pride večkrat zaradi slabega projektiranja ter nepravilne uporabe le teh na terenu in ne zaradi
nenatančnih in/ali slabo konstruiranih instrumentov. Pri klasičnih metodah tehnične
spremljave ima velik vpliv na kvaliteto podatkov kader, ki izvaja meritve.
Osnovni pogoji za kvaliteten kader so vezani na zanesljivost, potrpežljivost in vztrajnost.
Kader, ki izvaja meritve, mora poznati temelje geotehničnega, mehanskega in elektro
inženiringa. Pri meritvah mora biti pozoren na detajle in imeti visoko motivacijo (Dunnicliff,
1988).

3.1 Prednosti monitoringa v praksi
3.1.1 Med projektiranjem
Monitoring nam med fazo projektiranja pomaga pri definiranju parametrov na terenu. Ti
podatki so lahko geomehanski parametri zemljin in kamnin, višina nivoja talne vode,
izdatnost izvirov, intenzivnost pretakanja skozi vodonosne sloje in ostale neznanke, ki so
pogosto prisotne v spremenljivem hribinskem okolju. Prav tako nam monitoring med
projektiranjem služi za potrditev ustreznosti rešitev, ki so uporabljene v projektu. V kriznih
situacijah, na primer pri plazenju, z monitoringom pridobimo karakteristike, ki so pogoj za
uspešno sanacijo. Idealno se tehnično spremljavo uporablja za vse faze projektiranja in
gradnje. Problemi nastanejo zaradi stroškov ter časovnih in pogodbenih omejitvah.

3.1.2 Med fazo gradnje
Prednosti monitoringa med fazo gradnje so te, da lahko zagotavljamo varnost, zmanjšujemo
stroške gradnje, izvajamo kontrolo, pridobivamo podatke o napredkih, zagotavljamo pravno
zaščito projektantu in izvajalcu, ter skrbimo za dobre odnose z javnostjo (Dunnicliff, 1988).
Varnost je pri vseh gradbenih projektih prioriteta. Z monitoringom lahko nadzorujemo
obnašanje hribine in posledično lahko zagotavljamo pravočasno izvajanje preventivnih
ukrepov. V primeru, da pride do odstopanj, lahko prilagodimo geotehnične ukrepe na samem
objektu oziroma okolici. Z metodami opazovanja lahko znižamo stroške gradnje. Z meritvami
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upravičimo ustreznost podpornega ukrepa. S tem se izognemo predimenzioniranju
geotehničnih ukrepov.
Med fazo gradnje opravljamo gradbeni nadzor. S tem se izognemo zamudam v gradnji in
neznanim parametrom med gradnjo. Projektant ali naročnik lahko naročita specifičen
monitoring, s katerim se izvaja tehnično spremljavo dejanskega stanja na terenu. Pridobljene
podatke uporabimo za prilagoditev delovnih faz in za ugotavljanje dejanskega stanja gradnje,
če prihaja do zamud pri izvajanju projekta. S tem se ščitita tako izvajalec del kot tudi
naročnik. Sočasno zagotavljamo varnost in zmanjšamo stroške dela.
Kjer z gradnjo vplivamo na okoliška zemljišča, je monitoring primeren tudi za pravno zaščito
izvajalca oz. naročnika. Za to potrebujemo predhodno stanje, ki ga nato primerjamo s stanjem
med gradnjo in po njej. S tem določimo ali obstaja realna povezava med našim objektom in
poškodbami v okolici, ki pogojno nastanejo. Posledično s tem zagotovimo dobre odnose z
javnostjo. Pri nekaterih projektih imamo težave s pridobitvijo soglasij za gradnjo in z
zamudami med gradnjo, zaradi težav z lokalno javnostjo in politiko, čemur se z monitoringom
lahko izognemo. Če omogočimo dodatno tehnično spremljavo, povečamo stroške, a na drugi
strani prihranimo, če se držimo rokov. Tako ne prihaja do inflacije stroškov pri projektu
(Dunnicliff, 1988).

3.1.3 Po končani gradnji
Po končani gradnji moramo pri nekaterih objektih spremljati stanje, saj se s tem zagotavlja
stalna ocena varnosti. S tem preverjamo dejansko obnašanje objektov in kvaliteto izvedbe. To
so na primer dolgotrajne meritve precejanja vode in meritve pornih tlakov pri zadrževalnikih,
meritve napetosti in pomikov pri vrvnih sidrih ter vgradnja ekstenzometrov pri pasivnih sidrih
ipd. (Dunnicliff, 1988).

3.2 Tipi instrumentov
Za monitoring se strokovnjaki poslužujejo različnih instrumentov, ki jih uporabljajo pri
svojem delu. Pri vseh je pomembno, da so zanesljivi in preprosti za uporabo. Glede na
zahtevnost projekta, se pogosto uporabljajo naslednji instrumenti:


inklinometri,



piezometri,
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senzorji nagiba,



ekstenzometri,



senzorji za diskontinuitete (stiki, razpoke),



senzorji za merjenje posedkov,



celice za merjenje obremenitev,



celice za merjenje tlaka vode,



senzorji za merjenje geomehanskih napetosti,



senzorji za merjenje temperature,



senzorji za merjenje pretoka,



drugi merski instrumenti (bralniki, logerji, oprema za prenos podatkov, programi,
vodniki).

3.3 Kako spremljamo obnašanje objektov?
Pomembno je, da so senzorji, ki jih izberemo, vgrajeni tako, da nam dajo specifične podatke,
ki jih tekom projekta potrebujemo.
Pred gradnjo moramo določiti parametre, ki jih bomo potrebovali pri projektiranju. Vsaka
naprava mora biti pozicionirana tako, da nam beleži podatke določenega parametra. To je
pomembno tudi za racionalizacijo stroškov, saj drugače beležimo podatke, ki jih kasneje ne
bomo potrebovali.
Najprej je treba definirati pogoje projekta. Ta korak lahko izpustimo, če je inženir oziroma
geolog že seznanjen s projektom. V nasprotnem primeru moramo deležnike seznaniti s tipom
projekta, stratigrafijo, parametri zemljine, stanjem podzemnih voda, statusom zgradb v
vplivnem območju, okoljevarstvenimi zahtevami in planirano gradbeno metodo (Dunnicliff,
1988). Temu sledi hipoteza o predvidenih mehanizmih, ki vplivajo na projekt. S tem znanjem
lahko definiramo geotehnične neznanke, za katere bomo potrebovali tehnično spremljavo in
nadalje namen aparatur.
Parametri, ki jih lahko spremljamo, so na primer porni tlaki, efektivne napetosti, totalne
napetosti, deformacije, obremenitve v strukturah ter temperatura. Zaradi tega moramo vedeti,
kateri parametri so pri določenem projektu pomembni. Parametri, ki nas zanimajo, se pojavijo
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tako zaradi vzroka kot tudi posledice. To lahko pojasnimo na primeru. Primarni parameter, ki
nas zanima pri stabilnosti brežine, je deformacija, kar je posledica rezporeditve sil v brežini.
Vzrok deformacije je največkrat stanje podzemne vode (Dunnicliff, 1988).
Zaradi občutljivosti naprav in natančnosti, ki nas zanima, je potrebno predvideti oz. oceniti
velikost (magnitudo) sprememb. Ocena maksimalne vrednosti, ki jo spremljamo, omejuje
merilno območje. Odločiti se moramo, kako natančne meritve potrebujemo, saj sta natančnost
in zanesljivost aparatur ter njihova robustnost največkrat izključujoči.
Izbira merilnih instrumentov je pogojena najprej z zanesljivostjo in nato z enostavnostjo
uporabe.
Dunnicliff (1988) je trenutno dostopne aparature razvrstil v naslednjem vrstnem redu:


optične,



mehanske,



hidravlične,



pnevmatične,



električne.

Pri tem so najbolj zanesljive optične in najmanj električne aparature. Cena ne sme imeti velike
teže pri izbiri najbolj optimalne rešitve. Pri oceni ekonomičnosti moramo biti pozorni na ceno
naročanja, kalibracije, vgradnje, vzdrževanja, monitoringa in obdelave podatkov.
Zavedati se moramo dejstva, da je izbira pogojena tudi z minimalnim vplivom instrumenta na
projekt ter enostavno vgradnjo, dostopnostjo na terenu in kasnejšo zahtevnostjo pri izvajanju
meritev.
V primeru okvar moramo imeti pripravljene rešitve v obliki zamenjave celega sistema ali le
dela izbranega sistema. V primeru kompleksnih projektov moramo imeti pripravljene
nadomestne rešitve za pridobivanje potrebnih merskih podatkov.
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Lokacija zajema podatkov mora biti taka, da lahko ne njej dobimo kakovostne podatke, ki v
najboljši meri odražajo dejansko stanje na terenu. Biti morajo kompatibilne z metodo analize,
ki jo bomo kasneje uporabili za določitev ustreznih gradbenih ukrepov na obravnavanem
projektu.
Dunnicliff (1988) je predlagal naslednje tri korake za umestitev naprav na lokacijo:


Identifikacija področja, kjer se pojavljajo cone nevarnosti. To so na primer strukturno
oslabljene cone, najbolj obtežene cone ali cone, kjer se pričakuje največje porne tlake.
Če takih con ni, se poslužimo drugega koraka.



V drugem koraku izberemo cone, po navadi v prečnem profilu, kjer je predvideno
obnašanje zajeto kot celota. Variacije je seveda potrebno upoštevati. Če imamo
tovrstno spremljavo, moramo imeti vsaj dva prečna profila, opremljena z instrumenti.



V tretjem koraku upoštevamo napako pri spremljavi v prečnih profilih. Zato
vzporedno izvajamo meritve z bolj osnovnimi instrumenti. Te nam služijo za
primerjavo in verifikacijo pridobljenih podatkov. Na primer pri opornih zidovih,
imamo tri vrste prečnih profilov, kjer spremljamo parametre, kot so optične točke,
inklinometri in tlačne celice. Optične točke postavimo tudi na sekundarnih mestih,
kjer jih lahko primerjamo z obstoječimi na zidu. S tem vidimo, če so deformacije
realne in skladno s tem ukrepamo.

Meritve so največkrat same po sebi nezadostne za zagotavljanje uporabnih podatkov. Zato
moramo povezati vse zbrane podatke med sabo in ugotoviti morebitne nepravilnosti pri
zajemu. Zbirati moramo vse podatke, ki vplivajo na meritve in le te beležiti v dnevnike
oziroma terenske zapisnike. Vizualne opombe in nepredvideni dogodki morajo biti
zabeleženi. Zbrani morajo biti zapisi o geoloških in ostalih stratigrafskih parametrih ter o
ostalih okoljskih faktorjih, ki vplivajo na zajem. Sem spadajo na primer dež, sneg, sonce in
temperatura.
Pred in med uporabo posameznih aparatur moramo biti sposobni verificirati njihovo
funkcionalnost. To je pogojeno z dobrim načrtovanjem oziroma vizualnimi opazovanji. V
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kritičnih situacijah lahko uporabimo podvojen oziroma nadomesten sistem. Ta sistem je lahko
manj natančen od primarnega. Primer tega je geodetsko merjenje posedkov na površju, kljub
temu, da uporabljamo instrumente za merjenje deformacij pod površino (zemljo). Prav tako si
lahko pri spremljavi pomagamo s kontinuiteto zajema podatkov, kot je na primer spremljava
sprememb pornih tlakov med konsolidacijo. Pri tem moramo biti pozorni na to, da porni tlak
pri konsolidaciji s časom upada, v primeru, če dodamo obtežbo, pa narašča. Prav tako
moramo planirati in izvesti redno kalibracijo in vzdrževanje aparatur.
Za vse faze projekta je treba imeti pripravljen izračun stroškov, ki mora biti skladen s
proračunom, namenjenim za projekt tehnične spremljave objekta. Vsi stroški morajo biti
upravičeni. To zagotovimo tako, da imamo vse instrumente zabeležene. Vsi parameteri, ki jih
spremljamo, morajo biti upravičeni. V primeru, da določene spremljave ne potrebujemo,
tovrstno spremljavo ukinemo in s tem zmanjšamo izdatke. Če je v proračunu za monitoring
premalo sredstev, tehnično spremljavo prilagodimo oziroma zagotovimo dodatna sredstva
(Dunnicliff, 1988).
Izvedbo vgradnje moramo načrtovati dovolj kakovostno. Osebju, ki izvaja vgradnjo, moramo
zagotoviti navodila, ki vsebujejo smernice proizvajalca in znane geotehnične pogoje, ki so
prisotni na terenu. Predhodno moramo osebje usposobiti. Pisna navodila morajo vsebovati
posamezne faze vgradnje, materiale, orodja, ki jih bomo potrebovali. Prav tako je potrebno
razdelati detajle vgradnje, ki bi lahko vplivali na zajem podatkov. Razpored vgradnje
posameznih merskih naprav mora biti načrtovan in usklajen s fazami gradnje na gradbišču.
Vse procedure za zajem podatkov, obdelavo, prezentacijo in interpretacijo, morajo biti
pripravljene v pisni obliki.

3.4 Sistem za alarmiranje
Instrumenti za geotehnično spremljavo morajo zagotavljati način alarmiranja, ko senzorji
zaznajo vrednosti parametrov nad zgornjo postavljeno mejo. Ti instrumenti so lahko del
avtomatiziranega sistema za tehnično spremljavo. Senzor za nagib lahko sproži signal, ko
zazna nenaden premik v strižni coni. Piezometer lahko sproži signal takrat, ko zazna povečane
porne tlake, ki nakazujejo na nestabilnost in porušitev geotehnične zgradbe. V teh primerih so
geotehnični instrumenti pomembni del sistema za alarmiranje, ki ga uporabimo za preprečitev
nadaljnje škode na objektih. Nadalje sistem uporabimo za opozarjanje javnosti pred
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nevarnostjo. Tako uporabljen sistem pripomore k prihrankom denarja in zmanjša tveganje za
nastanek poškodb oziroma smrtnih žrtev.
Sistem za javno alarmiranje so v Sloveniji na primer uporabili na zemeljskem plazu nad
Kropo, ki je ogrožal objekte pod njim. Plaz se je sprožil po močnem deževju in vodnih ujmah
septembra 2007. Zemeljski plaz je na nedostopnem terenu in ga je z razpoložljivo
mehanizacijo, po mnenju strokovnjakov, skoraj nemogoče odstraniti. Ministrstvo za obrambo
RS, URSZR je na plazu postavil sistem javnega alarmiranja, z detekcijo premika plazu
prikazano na Sliki 1.

Slika 1. Blokovna shema sistema javnega alarmiranja na plazu Kropa (Podberšič, 2008).
Sistem javnega alarmiranja z detekcijo premika zemeljskega plazu deluje v Kropi od leta
2007, ko so bile opravljene meritve in preizkus (Podberšič, 2008). Podoben sistem je
vzpostavljen tudi v Logu pod Mangartom, kjer obstaja nevarnost ponovnega plazenja pobočja.
Sistem je enoten in omogoča daljinsko upravljanje s samodejno zaznavo premikov (Tavčar,
2000). V obeh sistemih se je sprva uporabilo akumulatorje in kasneje omrežno napajanje, ki
se je izkazalo za najbolj zanesljivo.

3.5 Stopnje alarmiranja
Proizvajalci geotehnične opreme definirajo mersko območje in natančnost. To je pomembno
zaradi velikostnega reda deformacij. V primeru, da so meritve uporabljene za kontrolo
gradnje ali varnosti, se uporabi vnaprej postavljene meje, tako imenovan semafor z zeleno,
oranžno in rdečo stopnjo. Zelena pomeni, da so premiki v varnem območju. Oranžna pomeni,
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da se mora povečati obseg in pogostost meritev. Rdeča pomeni, da so pomiki izven
pričakovanih mej. Uporabiti moramo dodatne ukrepe za povečanje varnosti in zmanjšanje
deformacij (Hajra, 2013).

Slika 2. Stopnje ogroženosti in alarmiranje.

3.6 Problemi pri tehnični spremljavi
3.6.1 Merska negotovost
Tehnična spremljava je namenjena merjenju. Meritve so obremenjene z napakami in
negotovostmi. Poznamo več vrst dejavnikov, ki vplivajo na zajem podatkov (Dunnicliff,
1988).
Skladnost
Idealen merilni instrument ne bi smel imeti vpliva na zajem podatkov. Če instrumenti vplivajo
na zajete podatke, temu rečemo, da imajo slabo skladnost. Skladnost je zaželena za veliko
natančnost. Slabi skladnosti se izognemo s pravilno vgradnjo in izbiro vgrajenih materialov.
Točnost
Točnost zajetih vrednosti je prameter, ki nam pove, kako blizu realnemu stanju so izmerjene
vrednosti. Točnost je določena med kalibracijo, kjer lahko izmerjene vrednosti primerjamo z
znanimi, verificiranimi in sledljivimi vrednostmi, podanimi s sprejetimi standardi. Točnost
moramo upoštevati med izbiro instrumenta. Pri celem sistemu moramo upoštevati točnost
vseh komponent in virov napak.
Natančnost
Bližino meritev pri vsakem zajemu podobnih vrednosti v aritmetičnem smislu imenujemo
natančnost. Natančnost potrebujemo takrat, ko hočemo meritve uporabiti večkrat oziroma jih
ponoviti. Natančnost podajamo s tolerancami in decimalnimi mesti, s katero je le ta podana.
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Resolucija
Resolucija instrumenta je najmanjša razlika vrednosti, ki jo lahko odčitamo z merske skale.
Sicer lahko v posameznih primerih razmike med vrednostmi interpoliramo, vendar to ne
poveča resolucije instrumenta. Pri digitalnih instrumentih je resolucija prikazana z zadnjim
mestom v vrednosti.
Občutljivost
Izhodna moč instrumenta je odvisna od občutljivosti le tega pri zajemu vstopnih podatkov. Z
večanjem občutljivosti instrumentov se največkrat zmanjša robustnost.
Histereza
Ko zajemamo podatke, ki so pod vplivom cikličnih obremenitev, so zajete vrednosti odvisne
od hitrosti spremembe in povrnitve v prvotno stanje. Prav tako se sistemi na sile ne odzovejo
hipno, ali se ne povrnejo popolnoma v prvotno stanje. To obnašanje obremenjevanja in
razbremenjevanja si lahko vizualiziramo s krivuljo Največja razlika med dvema krivuljama,
ki predstavljata vrednosti, je histereza. Največkrat se le ta pojavlja zaradi trenja ali zračnosti.
Instrumenti z veliko histerezo niso primerni za zajem hitro spremenljivih parametrov.
Pogreški
Pogreški so odstopanja med izmerjenimi in realnimi vrednostmi. Matematično gledano so
primerljivi s točnostjo. Poznamo grobe pogreške, sistematične pogreške, skladnostne
pogreške, okoljske pogreške, pogreške zaradi različnih tehnik opazovanja in pogreške zaradi
vzorčenja.
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Tabela 1. Vzroki in možni popravki pogreškov pri tehnični spremljavi (prirejeno po
Dunnicliff, 1988).
Tip pogreška

Vzrok

Rešitev

Grobi pogrešek

Neizkušenost
Napačen odčitek
Napačno beleženje
Napaka pri računanju

Pazljivost
Usposabljanje
Podvajanje odčitka
Podvajanje opazovalcev
Primerjava prejšnjih odčitkov

Sistematični pogrešek

Nepravilna kalibracija
Izguba kalibracije
Histereza
Nelinearnost

Uporaba pravilne kalibracije
Ponovna kalibracija
Uporaba standardov
Uporaba usklajenih
postopkov

Neprimerni detajli vgradnje
Omejitve instrumenta

Izbira primernih
instrumentov
Spremeniti postopke
vgradnje
Izboljšati konstrukcijo
instrumenta

Skladnostni pogrešek

Vreme
Temperatura
Pogrešek zaradi vpliva okolja
Vibracije
Korozija

Beleženje sprememb v
okolju in nato popraviti
merjene podatke
Pravilna izbira vgrajenih
materialov

Pogrešek odčitka

Usposabljanje
Uporaba avtomatičnih
sistemov za zajem podatkov

Pogrešek pri vzorčenju

Naključni pogrešek

Različni tehniki
Spremembe merjenih
parametrov
Nepravilna tehnika vzorčenja

Šum
Trenje
Okoljski vplivi

Vgradnja zadostnega števila
primernih instrumentov
Izbira primernih
instrumentov
Začasna odstranitev izvora
šuma
Podvajanje odčitkov
Statistična analiza podatkov
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4 Avtomatizacija
Osnovni cilji in prednosti avtomatizirane tehnične spremljave so zmanjšanje stroškov osebja,
kontinuiran zajem podatkov, povečanje občutljivosti in natančnosti ter takojšnja digitalizacija
podatkov za kasnejšo obdelavo. Poznamo delno avtomatizirane sisteme, kjer se zajem
podatkov shranjuje na napravo za shranjevanje, katerega se nato periodično odčitava ter
popolnoma avtomatizirane sisteme, kjer uporabimo dostop in prenos podatkov na daljavo.
Avtomatska merilna veriga je sestavljena iz senzorjev, ožičenja, naprav za shranjevanje
podatkov ter sistema za daljinski prenos.

4.1 Merilni instrumenti
Večino geotehničnih instrumentov je zgrajenih iz merilnega instrumenta in sistema za zajem
podatkov. Merilni instrument spremeni fizično spremembo v izhodni signal. Poznamo
enostavne in kompleksne merilne instrumente. Pri avtomatizaciji je pomembno, da podatke
spremenimo v elektronski signal, ki ga lahko kasneje digitaliziramo in prenašamo na daljavo.
Merilne instrumente delimo v naslednje skupine:


mehanski,



hidravlični,



pnevmatski,



električni,



optični.

Med mehanske instrumente spadajo številčni merilniki ter mikrometri. Med hidravličnimi
instrumenti, ki so v geotehnologiji največkrat uporabljeni, sta Burdonov cevni merilnik tlaka
in manometer. Obe aparaturi sta namenjeni za zajem podatkov, optični pregled stanja na
terenu. Če potrebujemo oddaljeno spremljavo, Burdonov cevni merilnik tlaka in manometer
zamenjamo z električnim merilnim instrumentom.
Pnevmatske merilne instrumente in sisteme za zajem podatkov uporabljamo za pnevmatske
piezometre, tlačne celice, celice za merjenje napetosti in merilnike pa za merjenje posedkov.
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Poznamo dva osnovna tipa pnevmatskih merilnih instrumentov, ki ju ločimo glede na to ali se
pnevmatsko vezje zapre ali odpre, ko nanj začne delovati zunanji tlak. Pri večini modernih
merilnih instrumentov se vezje zapre.
V geotehniki pogosto uporabljamo električne merilne instrumente in sisteme za zajem
podatkov. Poznamo več tipov, med katerimi elektro upornostne merilnike uporabljamo za
merjenje deformacij, linearno spremenljive transformatorje in enosmerne transformatorje pa
za merjenje pomikov. Poznamo še linearne potenciometre, merilne instrumente s
spremenljivo (variabilno) upornostjo, merilne instrumente z vibrajočo žico, merilnike za
merjenje pospeškov, magnetna preklopna stikala, indukcijske tuljave ter elektrolitske senzorje
za merjenje nagiba.
Za avtomatizacijo so najbolj zanimivi električni merilni instrumenti za zajem podatkov,
optični pridobivajo na veljavi. Prednost teh je takojšna možnost obdelave podatkov in njihov
možen prenos na daljavo.

4.2 Sistemi za avtomatiziran zajem podatkov iz električnih merilnih
instrumentov
Sistem za avtomatiziran zajem podatkov je lahko sestavljen iz enostavnih ali kompleksnih
računalniških sistemov. Vsem sistemom pa je skupno, da so programirani za avtomatiziran
zajem po v naprej določenem urniku. Tu je izključeno posredovanje ljudi. V sistemu lahko
uporabimo enega ali več merilnih instrumentov, zajete podatke pa nato pretvorimo v digitalni
signal. Podatki so nato zabeleženi oziroma posredovani v nadaljnjo obdelavo.
Centralna komponenta avtomatiziranega zajema podatkov je lahko naprava za shranjevanje
podatkov, naprava za kontrolo podatkov oziroma računalnik. Naprava za shranjevanje
podatkov je konstruirana za zajem podatkov iz različnih merilnih instrumentov. Naprava za
kontrolo podatkov izvaja zajem ter uporablja program za osnovno oceno in obdelavo.
Uporaba računalnikov je mogoča z uporabo vmesnika. V geotehničnih aplikacijah se
največkrat uporablja napravo za shranjevanje podatkov (Dunnicliff, 1988).
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Analogni pretvornik
instrument

Analogni pretvornik

Analogni pretvornik

Pogojevanje signala

Napajanje

Analogno/digitalni
pretvornik

Elektronika za
kontrolo

Prikazovalnik ali
tiskalnik podatkov

Spomin in aritmetične
funkcije

Oddaljeni dostop

Trajna rešitev za
shranjevanje podatkov

Digitalni pretvornik

Naprava za
shranjevanje
podatkov ali
računalnik

Slika 3. Blokovni diagram avtomatičnih sistemov za zajem podatkov (prirejeno po Dunnicliff,
1988).

Slika 3 prikazuje osnovno shemo sistema za avtomatiziran zajem podatkov. Napajanje in
signalna naprava pretvorita izhodne podatke merilnega instrumenta v signal, ki ga lahko
analogno/digitalni merilni instrument izmeri in spremeni v uporabno obliko. V večini
sistemov je to enosmerna napetost oziroma binarni digitalni signal. Elektronika za kontrolo
nato opravi različne operacije, ki preverijo frekvenco zajemanja, merilno območje, grafični
vmesnik, izračun povprečij, pretvorbo v inženirske enote in pregled mej alarmiranja. Prav
tako se vzporedno izvaja nadzor nad perifernimi napravami, kot so alarmi in ostali sistemi za
javljanje. V samem sistemu je lahko vgrajen notranji spomin. Zajete podatke nato shranimo
na drug medij za nadaljnjo obdelavo. Uporabimo lahko tudi oddaljen dostop in preko
telemetrije prenesemo podatke na medij za shranjevanje podatkov. Nekateri moderni senzorji
imajo veliko tega že vgrajenega v samo ohišje, zato je izdelava merilne mreže in centralnega
sistema za nadzor zajetih podatkov enostavna.
Na osnovni ravni je moderen pristop do zajema podatkov sestavljen iz posameznih strojnih
enot. Te enote so namenjene opravljanju točno določene naloge kot so:


enota za zajem fizičnih sprememb,
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vhodni signal,



izhodni signal,



števec oziroma časovnik,



enota za zapis podatkov.

Razvoj strojne opreme za zajem podatkov, predvsem integriranih vezij, je omogočil merjenje
in pretvorbo signala v digitalne formate, ki jih je kasneje možno obdelati (Liu, 2012).

4.3 Napajanje avtomatiziranega sistema za električne merilne
instrumente
Električni merilni instrumenti, prenosne enote za branje in avtomatizirani sistemi za zajem
podatkov za delovanje potrebujejo vir električne energije. Na voljo imamo več opcij.
Optimalno rešitev izberemo glede na potrebe in razpoložljiva sredstva.
Primarni viri električne energije so omrežna elektrika, ki je v Sloveniji 230V/50Hz ter
400V/50Hz. Ta je na voljo na vseh naseljenih območjih. Energijo s pomočjo baterij
uporabljamo v prenosnih sistemih. Alternativne vire energije uporabljamo takrat, ko je teren
težko dostopen, baterije pa ne nudijo dovolj velike moči za zagotavljanje avtonomnosti
sistema. Takrat lahko uporabimo dizel in bencinske agregate, termoelektrične plinske
agregate ter solarno ali izjemoma vetrno energijo (Dunnicliff, 1988).
Omrežna elektrika je najbolj ugodna rešitev za uporabo v geotehnoloških aplikacijah. Vendar
na težko dostopnih terenih priključkov ni možno izvesti. V primeru izpada moramo imeti
pripravljeno rezerven vir energije v obliki polnilnih baterij ali podobnega sistema, ki
nadomesti glavni vir. Prav tako lahko pride v primeru strele do povišanja napetosti, kar uniči
nezaščitene instrumente. Temu se lahko izognemo s pomočjo prednapetostne zaščite.
Za potrebe prenosnih naprav, ki imajo majhno porabo električne energije, se lahko poslužimo
baterijskih vložkov. Uporabni so tudi takrat, ko bi bila uporaba polnljivih baterij
onemogočena. Njihove glavne pomanjkljivosti so visoka cena, teža in korozivnost. Drug tip
baterij so že omenjene polnljive baterije, ki jih delimo na NiCd (Nikel-kadmij) akumulatorje,
NiMH (nikelj-metal-hibrid) ter svinčene akumulatorje z gelom iz žveplene kisline. Na voljo
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imamo veliko izbiro različnih napetosti in toka. Glavna pomanjkljivost pa je to, da so
občutljive na izpraznitev.
V oddaljenih območjih, kjer potrebujemo veliko kapaciteto električne energije, lahko
uporabimo prenosne električne generatorje. Ti se razlikujejo glede na vir, ki je uporabljen za
pogonsko gorivo. Disel agregati prevladujejo pred bencinskimi, zaradi manjšega vzdrževanja
in robustnosti. Periodično jih je potrebno vzdrževati in polniti s pogonskim gorivom. V isto
skupino spadajo tudi termoelektrični generatorji (Seebeck generator). Prednost je minimalno
vzdrževanje in teža, slabost pa slab izkoristek in visoka cena generatorja.
Čedalje pogosteje se na oddaljenih lokacijah uporablja fotovoltaične celice. Problemi pri
uporabi nastanejo v zimskem času, ko je obsevanost manjša kot poleti. Sistem lahko
nadgradimo s polnilnimi celicami. Za večje kapacitete potrebujemo večje fotovoltaične celice
in namenske baterije (Dunnicliff, 1988).

4.4 Sistemi za komunikacijo
Pretvornik ali instrument
A

1

B

Oddaljena terenska postaja
oziroma razdelilna omarica

C

A

Oddaljena postaja
za zajem podatkov
2

B
C

Terenska postaja za
zajem podatkov

X

N

Y
Z

Analogna povezava
Slika 4. Shematični prikaz avtomatiziranega način tehnične spremljave (prirejeno po
Dunniclif, 1988).
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Električni merilni instrumenti so največkrat analogno vezani s sistemom za zajem podatkov.
V sistemu lahko uporabljamo optične ali električne vodnike, ki so lahko zakopani v tla ali
vgrajeni v beton, zgradbo ali obešeni nad strop. Ko uporabljamo avtomatske sisteme za zajem
podatkov, lahko podatke poberemo na terenu. Druga rešitev je uporaba komunikacijskega
sistema, ki omogoča oddaljeno spremljavo. Komunikacija med razdelilnimi omaricami in
terensko postajo za zajem podatkov je največkrat analogna, lahko pa se poslužimo tudi
uporabe brezžičnega prenosa podatkov. Komunikacija med terenskimi postajami in
oddaljenimi postajami za zajem podatkov poteka s pomočjo telemetrije. Prenos podatkov iz
terena v oddaljeno enoto je lahko izveden na štiri načine:


analogno, s periodičnim zajemom podatkov na terenu,



avtomatizirano kontinuirano, s terensko postajo za zajem podatkov,



ročno periodično, z oddaljenim dostopom,



avtomatizirano kontinuirano, z oddaljene postaje za zajem podatkov.

4.5 Prednosti in omejitve pri uporabi avtomatiziranega sistema za
zajem podatkov
V zgodovini geotehničnega opazovanja so bili parametri zajeti ročno. Z uporabo
avtomatizacije v monitoringu se je to spremenilo. Vsaka sprememba ima svoje prednosti in
omejitve, ki pa se jih mora uporabnik zavedati. Noben avtomatiziran sistem ne more
nadomestiti inženirske presoje. Dunnicliff (1988) je strnil prednosti in omejitve
avtomatiziranega sistema za zajem podatkov:
Prednosti:


Zmanjšani stroški osebja, ki izvajajo in-situ meritve ter obdelavo podatkov.



Pogostejši zajem podatkov.



Zajem podatkov na oddaljenih in težko dostopnih terenih.



Takojšen prenos podatkov, izveden s pomočjo telemetrije.



Povečana občutljivost in točnost zajema.



Povečana prilagodljivost pri izbiri parametrov.



Merjenje hipnih dogodkov, kot so nihanje, pulziranje in vibriranje.



Grobi pogreški, zaradi napačnega odčitka, so redki in opazni.
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Podatki so shranjeni v formatu, ki omogoča takojšno računalniško obdelavo.

Omejitve:


Zamenjava izučenega kadra s strojno opremo, zato obstaja realna možnost, da vizualne
zabeležke stanja, ki vplivajo na meritev, ne bodo izvedene. Kasneje pri analizi ti
podatki ne bodo na voljo



Možnost generiranja prekomernega števila podatkov. Zaradi množice podatkov lahko
spregledamo napako in ne ukrepamo pravočasno



Možnost zajema neuporabnih podatkov. V primeru, da je vhodni podatek slabo zajet,
lahko pri analizi naletimo na težavo, če ne presodimo realnega stanja



Visoki začetni stroški in velikokrat tudi veliki stroški vzdrževanja



Kompleksnost sistema, ki pred uporabo zahteva veliko popravkov



Potreba po in-situ pregledih in uporabi specializiranega kadra za vzdrževanje opreme



Potreba po zanesljivem in stalnem viru napajanja



Občutljivost na škodo zaradi vremenskih pogojev, dela na gradbišču in vandalizma.

Prednosti, ki jih je opisal Dunnicliff in slabosti avtomatiziranih sistemov za zajem podatkov je
pri monitoringu plazov omenil tudi Cornforth (2005). Pri slabostih je izpostavil še daljši čas
pred operativno uporabo sistema, manjšo frekvenco obiska lokacije ter posledične
hidrogeološke in geomehanske spremembe, ki jih ne zaznamo.

4.6 Tipi senzorjev primernih za avtomatizirano tehnično spremljavo
Sistemi za avtomatizirano tehnično spremljavo z oddaljenim dostopom morajo biti
konstruirani tako, da omogočajo elektronsko komuniciranje. Merilni instrumenti morajo biti
opremljeni s pretvornikom, kar omogoča oddaljene in direktne meritve. Najpogosteje se v
praksi uporablja električne naprave in naprave, ki uporabljajo merjenje frekvenc. Podatke, ki
niso merjeni s temi pretvorniki, se direktno težko uporablja pri avtomatiziranih sistemih za
tehnično spremljavo. Takrat se poslužimo posebnih enot, ki pretvarjajo direktne meritve v
elektično ali ferkvenčno vrednost (Liu, 2012).
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Tabela 2. Tipi instrumentacije, primernih za avtomatizirano tehnično spremljavo tehničnih
objektov (prirejeno po Liu, 2012)
Meritev

Instrument

Meritev pornih
tlakov in tlak
vode v tleh

Piezometer

Totalne
napetosti v
hribini

Sprememba
napetosti v
kamenini

Obtežbe v
geotehničnih
objektih
Napetost v
geotehničnih
objektih

Tip merilnega
instrumenta
Vibrirajoča žica
Električna
uporabnost

Izhodni
podatek
Frekvenca
Enosmerna
napetost/tok

Celice z
diafragmo

Enosmerna
napetost/tok ali
frekvenca

Hidravlične
celice

Frekvenca

Celica za merjenje
tlaka v hribini

Celica za merjenje
tlaka v vrtini in
merilnik za
Celice z
merjenje
diafragmo
deformacij v
vrtini
Hidravlične
celice
Električna
upornost
Tlačna celica
Vibrirajoča žica
Električna
Napetostna celica upornost
Vibrirajoča žica

Enosmerna
napetost/tok

Opombe

Uporabiti je
potrebno
električne
merilne
instrumente ali
pretvornike z
vibrajočo žico
Uporabiti je
potrebno
pretvornike z
vibrajočo žico
Uporabiti je
potrebno
električne
pretvornike

Frekvenca
Enosmerna
napetost/tok
Frekvenca
Enosmerna
napetost/tok
Frekvenca

Površinski
ekstenzometer

Električni
merilnik razpok

Enosmerna
napetost/tok ali
frekvenca

Ekstenzometrična
sonda

Električen ali
vibrirajoča žica

Enosmeren tok
ali frekvenca

Deformacije

Uporabiti je
potrebno
električne
pretvornike ali
pretvornike z
vibrajočo žico,
ki podpirajo ta
instrument
Uporabiti je
potrebno
pretvornik za
pomike ali
pretvornik z
vibrajočo žico
Se nadaljuje
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Nadaljevanje
Tip merilnega
instrumenta

Izhodni
podatek

Fiksen
ekstenziometer za
nasipe

Električna

Enosmerna
napetost/tok ali
frekvenca

Fiksni
ekstenziometri za
vrtine

Električna

Enosmerna
napetost/tok ali
frekvenca

Instrument

Deformacije

Merilniki nagiba

Inklinometri

Temperatura

Termostat z
vibrajočo žico
Električni
termostat
Termo člen

Vibrirajoča žica
Merilni
instrumenti z
merilnikom
pospeška
Merilni
instrumenti s
povezanimi
merilniki
uporovne
napetosti
Vibrirajoča žica

Frekvenca

Vibrirajoča žica

Frekvenca

Opombe
Uporabiti je
potrebno
pretvornike za
linearne pomike
Uporabiti je
potrebno
primerne
pretvornike

Enosmerna
napetost

Enosmerna
napetost
Frekvenca

Električna
Upornost
upornost
Elektro termična Enosmerna
upornost
napetost/tok

4.7 Vodniki, uporabljeni za prenos podatkov
Da bi zagotovili stabilnost pri zajemanju podatkov na terenu, morajo imeti vodniki za prenos
podatkov sledeče zahteve. Biti morajo vodoodporni, z dobrimi električni lastnostmi. V
primeru, da so vgrajeni v hribino ali beton, morajo biti zanesljivi. Dodatno je zgradba vodnika
navadno izvedba v enem ali več parih, z ločeno rešitvijo za električno interferenco. Na voljo
imamo več tipov zaščit vodnika:


PVC,



teflon,



poliuretan,
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HDPE,



kevlar,



neopren.

PVC je namenjen običajni uporabi. Teflonsko zaščito se uporabi, če pričakujemo višje
vrednosti temperature. Poliuretansko zaščito uporabimo takrat, ko pričakujemo večje
mehanske obremenitve (Liu, 2012). HDPE uporabimo za pogoje v nizkih temperaturah.
Neopren, sintetičen material, uporabimo, če potrebujemo boljšo zaščito pred naftnimi derivati.
Ostale kompozite, kot je kevlar, uporabimo, če potrebujemo ognjevaren material ali zaščito
pred radioaktivnim sevanjem (Sellers, 2006).
Sellers (2006) je povzel temperaturna območja uporabe za različne tipe vodnikov:


Neopren

- 20° do + 60°



PVC

- 20° do + 80°



Polyetilen

- 60° do + 80°



TFE Teflon

- 70° do + 260°



FEP Teflon

- 70° do + 260°



Polyureatan

- 40° do + 80°

4.8 Strojna oprema za avtomatiziran zajem podatkov na terenu
Izbira stroje opreme za avtomatiziran zajem podatkov na terenu je pogojena z različnimi
faktorji. Večina splošno uporabljenih senzorjev za tehnično spremljavo mora biti
kompatibilna z izbrano strojno opremo in senzorji, ki bodo skrbeli za zajem podatkov.
Strojna oprema mora imeti zaporedna vrata (serial port), kot je na primer protokol RS232 ali
USB, itd. Prav tako morajo biti zagotovljeni internetni priklopi za Ethernet. Le ti so
uporabljeni za testiranje in pregled opreme med uporabo sistema. Prav tako skrbijo za prenos
podatkov na oddaljeno mesto.
Vse komponente strojne opreme morajo biti robustne in vzdržati predvidene obremenitve v
geotehničnih aplikacijah. Poleg vira napajanja, mora enota zagotavljati stalno pripravljenost.
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Enota mora imeti visoko kapaciteten vir napajanja, oziroma mora biti omogočen zunanji
priklop električne energije za dolgotrajno uporabo.

Slika 5. Primer kontrolnega modula, ki zagotavlja oddaljeno tehnično spremljavo v težkih
geotehničnih pogojih. GeoLogger serije GL, podjetja Geosense (Geosense d.o.o., 2015).
Tem pogojem ustrezajo različne komercialno dostopne naprave za zajem podatkov. Izberemo
lahko produkte različnih ponudnikov, dokler ustrezajo v naprej določenim pogojem. Pri izbiri
je ključna tudi cena sistema in servisna mreža, ki jo ponudnik zagotavlja. Razlika med
posameznimi sistemi je tudi v zmogljivostih, kar nam posledično vpliva na efektivnost
tehnične spremljave.

4.9 Varnost pri avtomatiziranih sistemih tehnične spremljave
Avtomatizirani sistemi tehnične spremljave so podvrženi različnim zunanjim vplivom. Kljub
temu, da je oprema zasnovana tako, da prenese obremenitve, za katere je bila namenjena,
lahko določeni pogoji le to uničijo. Ti pogoji so lahko velike deformacije, pritiski, korozija,
temperaturni ekstremi, prah, umazanija, dež in visoka vlažnost ter izguba dostopa do opreme.
Med drugim se pojavlja tudi možnost vandalizma oziroma kraje. Temu se izognemo z
uporabo pohodnih jaškov, ki jih naknadno prekrijemo z zemljo oziroma naprave tehnično
zavarujemo. K boljši varnosti pripomore tudi umestitev naprav k že obstoječim objektom na
lokaciji, če le ti obstajajo. Dodatni problemi pri varnosti nastanejo pri brezžičnem prenosu
podatkov, kjer lahko pride do kraje, oziroma namerno uničenje podatkov. Temu se izognemo
s šifriranjem podatkov in varnostnim kopiranjem.
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4.10 Osnove brezžične tehnične spremljave
Možnost brezžične tehnične spremljave je mogoča že dlje časa. V praksi zaradi
pomanjkljivosti, kot so slaba robustnost, nezanesljivo dolgoročno napajanje in energetsko
požrešno pošiljanje podatkov na daljavo, še ni v splošni rabi.

Slika 6. Generična arhitektura brezžičnega sistema (prirejeno po Maddison, 2014)
Pošiljanje podatkov na centralni server je mogoče s pomočjo dial-up žične povezave,
ADSL,GSM/GPRS/3G/LTE in satelitskih sistemov. Podatke se nato shranjuje na serverjih ali
v podatkovnem oblaku. Le te se nato obdela in vizualizira. Vizualizacijo in obdelavo se lahko
opravi v osnovnih programih, kot je na primer Microsoft Excel ali pa v kompleksnih
komercialno dostopnih programih. Brezžični sistemi navadno niso primerni za kontinuirano
spremljavo, saj le ta negativno vpliva na življenjsko dobo baterij v senzorjih. Zato se uporabi
periodično spremljavo, ki jo prilagodimo dejanskim potrebam tehnične spremljave. Na izbiro
brezžičnega sistema ima vpliv tudi lokacija in dostop do objekta. Pojavijo se lahko namreč
težave z omejenim prostorom, na primer v tunelih, napajanjem, težavnim in nevarnim
dostopom, vzdrževanjem, časovnimi omejitvami ter dovoljenji, ki jih potrebujemo za dostop
na lokacijo. Navadno imajo senzorji življenjsko dobo baterije od 5 let do 15 let. To je odvisno
od tipa senzorja in frekvence zajema podatkov. Glavne prednosti uporabe brezžičnih sistemov
so cena, enostavnost vgradnje ter nizka potreba po vzdrževanju. Uporaba nam omogoči
spremljavo lokacije iz pisarne (Maddison, 2014) .
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5 Optična vlakna in senzorji za uporabo v geotehniki
Tehnologija na podlagi optičnih vlaken in senzorjev dobiva čedalje večjo uporabno vrednost
za uporabo v geotehnične namene zaradi specifičnih karakteristik. Tehnologijo se uporablja
za tehnično spremljavo deformacij v objektih, kjer je velika stopnja tveganja in so visoke
varnostne zahteve. Na voljo so vlakna, izdelana po tehnologiji polimerov ali stekla.
Tehnologija na podlagi optike se uporablja za nedestruktivno oceno geotehničnih objektih.
Optična vlakna in senzorji imajo sledeče pozitivne lastnosti (Habel in Krebber, 2011):


Oprema ne more biti uničena zaradi udara strele.



Mogoča je uporaba v kemično agresivnih okoljih.



Vgradnja je mogoča v omejene prostore, kot so sidra, vrvna sidra, kompozitne
komponente in linijski AB elementi.



Mogoča je uporaba zaporednih senzorjev na enem optičnem vlaknu.



Elektro magnetična interferenca na podatke ne vpliva.



Varni so za uporabo v metansko eksplozivnih okoljih.

Uporaba sistemov na podlagi optike je razdeljena na dva segmenta. V prvem segmentu so
senzorji, vgrajeni med testiranjem stabilnosti strukturnih elementov. Meritve se izvaja
periodično, z začetnega stanja (nulto stanje). Meritve se nato preverja med sabo.
Drugi segment je uporaba v tehnični spremljavi, kjer izvajamo dolgotrajni nadzor. Tu je
potrebno zagotoviti stabilnost sistema in posameznih komponent tekom uporabne dobe.
Zagotoviti je potrebno še točnost in ponovljivost ob upoštevanju temperaturnih sprememb. Če
se pojavi drsenje med optičnim vodnikom in hribino po fazi testiranja, je nemogoče ponovno
kalibrirati senzor. Optični senzorji morajo imeti obvezno najmanj tri komponente. To je vir
svetlobe, foto senzor za zajem svetlobe in sistem za vodenje snopa žarkov, kot so leča,
ogledalo, optično vlakno in podobno (Fraden 2010, Pei, Teng, Yin in Rui, 2014).

5.1 Zaščita in uporaba optičnih vlaken
Optično vlakno mora biti mehansko zaščiteno s polimerno prevleko ali v ekstremnih pogojih
z metalno. Dodatno je zgradba vodnika večplastna zaradi zaščite vlakna v okolju, kjer bo
vgrajeno. Steklo je inertni material, zato je dobro odporen v zahtevnih kemijskih pogojih,
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temperatura pa nanj nima vpliva. Na optična vlakna ni elektromagnetnega vpliva, vpliva
radijskih valov ali mikrovalovanja. Zato zaradi tega EM zaščita ni potrebna.

5.2 Tehnologije
Obstaja več vrst tehnologij optičnih senzorjev, z uporabo pri tehnični spremljavi objektov.
Izbira je pogojena s projektom in zahtevami, ki jih le ta določa. Dodatna vrednost teh
sistemov je izboljšana kvaliteta meritev, zanesljivost in nadomestitev terenskega dela z
avtomatiziranimi sistemi. Osnovni senzorji so:


točkovni senzorji,



multipleks senzorji,



long-base senzorji,



razdeljeni linijski senzorji.

Točkovni senzorji imajo eno točko merjenja na koncu optičnega vlakna, tako kot tisti, izdelani
po tehnologiji električnih merilnih instrumentov. Multipleks senzorji omogočajo opravljanje
meritev na več točkah istega optičnega vlakna. Long-base senzorji omogočajo meritve
daljšega odseka. Uporabni so predvsem za spremljavo nehomogenih materialov in objektov s
kompleksno napetostno strukturo, kot so na primer zgradbe, nasipi, mostovi in jezovi
(Rodrigues, Inaudi in Glišić, 2013). Linijski senzorji lahko zajamejo podatke kjerkoli na
vlaknu. Največkrat vsak meter na kilometrskem odseku (Inaudi in Glisic, 2007).

Slika 7. Tipi senzorjev po tehnologiji optičnih vlaken (prirejeno po Inaudi, Glisic 2007.)

5.2.1 Fabry-Pérot interferometrični senzorji
Fabry-Pérot interferometrični senzorji so tipičen primer točkovnega senzorja in imajo eno
točko merjenja na koncu vlakna. Imamo več vrst senzorjev, izdelanih po tej tehnologiji. To so
piezometri, varjeni in vgrajeni senzorji napetosti, temperaturni senzorji, tlačni senzorji in
senzorji za merjenje pomikov oziroma deformacij (Inaudi in Glisic, 2007). Za merjenje
uporabljajo režo z dvema zrcaloma, ki sta med sabo razmaknjena. Režo osvetlimo, fotoni pa
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se odbijajo. Zaradi tega, ker je zrcalo gibljivo, oziroma se reža zaradi zunanjih sil deformira,
se spremeni frekvenca odbijanja fotonov, ki jo lahko zaznamo (Fraden 2010). Primerni za
merjenje tlaka, deformacij in pospeškov (SmarTec, 2015).

Slika 8. Princip delovanja Fabry-Pérot Interferometričnega Senzorja (Inaudi in Glisic 2007).

5.2.2 Fiber Bragg Grating senzorji
Fiber Bragg Grating (FBG) senzorji so primer multipleks senzorjev, ki omogočajo meritve na
več točkah enega vlakna, tako da ima vsaka lokacija svojo valovno dolžino signala. Rešitve
omogočajo meritve obremenitev in temperatur. Uporabna vrednost v praksi še ni potrjena.
Zaradi kratke dolžine jo lahko uporabimo namesto konvencionalnih merilnikov obremenitev.
Na enem vlaknu lahko zajamemo podatke od štirih ali šestnajstih senzorjev (Inaudi in Glisic
2007). Pri Fiber Bragg senzorjih se valovna dolžina žarka spreminja s temperaturo in
obremenitvijo. Primerni so za merjenje deformacij, temperature, tlaka in pospeškov.
(SmarTec, 2015)

Slika 9. Veriga iz Fibre Bragg Grating senzorjev, ki vsebuje senzor za napetost in
temperaturo. Vsak izmed senzorjev ima unikatno valovno dolžino (Inaudi in Glisic 2007).
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5.2.3 SOFO Interferometrični Senzorji
SOFO (strukturna tehnična spremljava z optičnimi vlakni) inferometrični senzorji so primer
Long-base senzorjev. Sposobni so zajema podatkov na 10 m ali več. Sistem deluje po
principu merjenja pomikov v območju mikrometrov. Je zelo stabilen sistem. Pri zajemu
uporablja metode nizke koherence ter tako izmeri razliko med dvema vgrajenima optičnima
vlaknoma. Vlakno, ki ga merimo, je vgrajeno v objekt na dveh mestih. Referenčno vlakno je
prosto in je namenjeno spremljavi temperature. Obe vlakni sta vgrajeni na istem vodniku.
Uporaba je možna med 10 cm in 10 m. Sistem je bil že uporabljen na jezovih, mostovih,
spomenikih, nasipih, sidranih zidovih ipd. SOFO omogoča brezzračno tehnično spremljavo na
celotni dolžini objekta. Podatek, ki ga dobimo, je povprečje lokalnih vplivov,deformacije pa
na njega nimajo vpliva (Inaudi in Glisic, 2007). Primerni so za merjenje deformacij,
ukrivljenosti, sile in temperature (SmarTec, 2015).

Slika 10. Primer SOFO senzorja za merjenje deformacij (prirejeno po Inaudi idr. 1998.)

5.2.4 Porazdeljeni linijski Brillouin disperzijski in porazdeljeni Raman
disperzijski Senzorji
Porazdeljeni senzorji lahko zajamejo podatke kjerkoli na dolžini optičnega vlakna. Resolucija
je na več kilometrih 1 meter. V popolnoma porazdeljenem linijskem senzorju optično vlakno
deluje kot senzor. Ti senzorji uporabljajo bistveno lastnost modernih telekomunikacijskih
sistemov. To je, da se majhen del svetlobe vsak meter razprši, odbije in vrne do vira. Ta
svetloba vsebuje podatek o obremenitvi in temperaturi, ki je bila prisotna na točki odboja.
Tehnologija je podobna sistemu RADAR. Tipično je mogoče uporabiti vlakna dolžine do 30
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kilometrov. Da v popolnosti izkoristimo ta fenomen, moramo izbrati primeren vodnik za
zajem podatkov in ga strokovno vgraditi (Inaudi in Glisic, 2007). Primerni za merjenje
porazdeljenih napetosti in temperature (SmarTec, 2015).

Slika 11. Shematičen prikaz uporabe porazdeljenega senzorja za merjenje deformacij in
temperature (Inaudi in Glisic 2007).
O uporabi optičnih sistemov v praksi so pisali Inaudi in Glisic (2007), Bennet (2008), Puzrin,
Iten, Hauswirth (2010) in Shefchik, Tomes in Belli (2011). V člankih je razvidno, da je
uporaba optičnih sistemov čedalje pogostejša, saj prinaša prednosti pred klasičnimi sistemi.
Te prednosti so predvsem opravljanje meritev na daljših razdaljah. S tem se izognemo
točkovnim meritvam.

5.3 Prednosti optičnih aplikacij pred električnimi aplikacijami
Tabela 3. Primejava optičnih in električnih senzorjev in vodnikov (prirejeno po Sylex, 2015).
Značilnost
Elektromagnetno valovanje
Udar strele, električna
razelektrirtev
Električna prevodnost

Protieksplozivna zaščita

Optični vodnik
Neobčutljiv na EM valovanje
Neobčutljiv na udar strele in
razelektritev
Neprevoden, zato ne
potrebujemo posebnih
ukrepov za uporabo na
prostem ali pod vodo
Brez iskrenja in zato varen za
uporabo v potencialno
eksplozivnem okolju

Električni vodnik
Občutljiv na EM valovanje
Lahko povzroči poškodbo ali
popolno odpoved sistema
Vsa napeljava mora biti
hermetično zaprta za uporabo
na prostem ali v vodi
Nevaren v eksplozivnem
okolju

Mersko območje

Do 10 km

Brez dodatnega ojačevanja
signala je omejen z
območjem

Multipleksing

Možnost multipleks sistema,
lahko uporabljamo več
senzorjev na istem optičnem
vlaknu

Ni mogoče uporabljati
multipleks sistema s serijsko
konfiguracijo
Se nadaljuje
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Značilnost

Optični vodnik

Teža

Relativno lahek, možnost je
omejiti število vodnikov

Namestitev in branje
podatkov s senzorjev

Odpornost pred utrujanjem
materiala

Hitra namestitev (< 20 min)
na senzor. Namestitev ne
zahteva strokovnega znanja,
ne potrebujemo dodatnega
povezovanja.
Dobra odpornost,
zanemarljivi vplivi do 2
milijona ciklov kjer je
raztezek +/- 0,24%

Cena (senzor + branje
podatkov)

Postane ekonomičen, ko je
več senzorjev. Točka
preloma je 20 senzorjev

Ostali temperaturno pogojeni
vplivi

Brez vplivov

Nadaljevanje
Električni vodnik
Zaradi uporabe bakra vodnik
postane težek za več
senzorjev
Časovno potratno zaradi
spajanja vodnikov.
Potrebujemo strokovno
znanje izkušene delavce
Podobne odpornosti z
električnimi vodniki ni
možna.
Cena linearno narašča s
številom senzorjev. Vsak
senzor potrebuje svoj kanal
za branje
Zaradi upornosti se generira
toplota, ki vpliva na
natančnost meritev

6 Primeri tehnične spremljave v praksi
6.1 Predor Sten
Podatki o objektu R1-210/1110 Obvoznica Škofja Loka so povzeti iz Huis (2013). Investitor
gradnje predora Sten za Škofje Loke je bila Direkcija Republike Slovenije za ceste. Med
gradnjo predora so se stalno izvajale geotehnične in kontrolne meritve, da so se ugotovile
prerazporeditve napetostnih stanj in izvajanje kontrole stabilnosti objekta. Meritve so se
izvajajale z namenom opazovanja in beleženja deformacijam posedkov in spremenljivih
obremenitev v podpornih elementih. Služile so za prilagoditev podpornih ukrepov v hribini in
prilagoditev delovnih faz. Med geotehnično spremljavo je spadla tudi geološka spremljava, ki
je bila namenjena napovedovanju geoloških in geomehanskih sprememb, ter v podporo pri
odločanju pri nadaljnjih spremembah in preverjanju obstoječih ukrepov. Podatki so se morali
v obliki tedenskih poročil posredovati nadzoru.
S pomočjo 3D deformacij podporja so se spremljale deformacije v predoru. Opazovalne točke
so bile označene s prizmami oz. odbojnimi tarčami, pritrjenimi na konvergenčna sidra na
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projektno določenih mestih na obodu predora. Meritve so se nato izvajale s prosto
postavljenim elektronskim teodolitom visoke natančnosti, z vgrajenim elektronskim merilcem
razdalj. Mesta meritev se se prilagajala glede na geološke pogoje, spremembe, mehanske
lastnosti hribin, dolžine predora, primarnih napetostnih stanj in velikosti profila predora. V
okviru geotehnične spremljave so bili določeni merski profili MS-1, MS-2 in MS-3. V obeh
predorskih ceveh se je izvajala tudi kontrola podzemnih voda in plina. Na površini se je
izvajala meritev točk nad predorom, objektih v vplivnem območju ter inklinometerske
meritve.

6.1.1 Merski profil MS-1
Merski profili MS-1 so bili vgrajeni takoj za izkopim čelom, vsakih 20 m oziroma 10 m v
hribinski kategoriji C2, zato da so bile v meritve vključene vse deformacije, ki so se razvile v
času izkopa in vgradnje primarne obloge. Za določitev magnitude in smeri pomikov ostenja
predorske cevi je bil uporabljen tahimeter in po potrebi precizni merski trak.
Načrtovana pogostost meritev v glavni predorski cevi in reševalnem rovu je bila naslednja:

Na razdalji od 0 do 50 m od čela izkopa

dnevno

Od 50 do 100 m od čela izkopa

vsak drugi dan

Od 100 do 200 m od čela izkopa

enkrat tedensko

Na razdalji več kot 200 m od čela izkopa

mesečno

Na predlog projektanta in ob potrditvi inženirja se je lahko število meritev zmanjšalo oziroma
povečalo v odvisnosti od velikosti in časovnega razvoja deformacij. V tehnični dokumentaciji
so bile predpisane tri kategorije pričakovanih vrednosti rezultatov meritev in to so bile:
pričakovano obnašanje, sprejemljivo obnašanje in nesprejemljivo obnašanje hribine. Temu
primerno se je prilagodilo vse ukrepe za vzdrževanje predpisane stabilnosti predorske cevi.

6.1.2 Merski profil MS-2
Večtočkovni ekstenzometer
Meritve z ekstenzometri so bile namenjene določitvi pomikov in specifičnih deformacij v
hribini, tako da je bilo moč spremljati tudi lezenje in relaksacijo. Vgrajeni so bili v boke in
stropni del predorske cevi. Uporabljeni so bili tri-točkovni ekstenzometri dimenzij od 2 m do
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9 m, v odvisnosti od lokacije vgradnje. Izvajalec je moral meritve grafično predstaviti ter
tedensko predati poročilo.
Načrtovana pogostost meritev v glavni predorski cevi je bila naslednja:
Do umiritve premikov v merskem profilu oziroma do razdalje
od 0 do 30 m od čela izkopa kalote, stopnice in talnega oboka.

dvakrat tedensko

Do konca izkopa predorske cevi.

enkrat tedensko

Do začetka vgradnje notranje obloge .

dvakrat mesečno.

Tlačne celice za merjenje radialnih napetosti na kontaktu med primarno oblogo in
hribino ter tangincialnih napetosti v primarni oblogi
Za merjenje napetosti na kontaktu med primarno oblogo in hribino ter napetosti v primarni
oblogi tunela, se je uporabljalo tlačne merske celice. Le te so bile nameščene na projektno
določenih mestih profila. Za merjenje radialnih napetosti in tlakov, s katero hribina deluje na
primarno oblogo, se je uporabilo merske celice, ki so bile s cementnim vezivom vgrajene v
hribino. Nameščene so bile pravokotno na cikularno os primarne obloge. Merilni instrumenti
za elektronsko odčitavanje tlaka so bili v merilni omarici, ki je omogočala izvajanje meritev.
Načrtovana pogostost meritev v glavni predorski cevi:
Do umiritve premikov v merskem profilu oziroma do razdalje od 0 m
do 30 m od čela izkopa kalote, stopnice in talnega oboka.

dvakrat tedensko

Do konca izkopa predorske cevi.

enkrat tedensko

Do začetka vgradnje notranje obloge.

dvakrat mesečno.

Pred izvedbo vgradnje merskih celic so morali biti predloženi ustrezni certifikati kakovosti
merske opreme in šele po odobritvi inženirja se je lahko pričelo z vgradnjo.

6.1.3 Merski profil MS-3 (merska sidra)
Merska sidra so bila namenjena opazovanju pomikov v hribini in oceni napetosti v sidrnem
sistemu. S temi sidri je bilo določeno območje meje plastičnosti in elastičnosti hribine. V
različnih hribinskih kategorijah dobimo informacijo o obremenitvi sidrnega sistema. Sidra so
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primerna za določitev mejnih obtežb in dolžine sider. Vgradnja je morala biti izvedena tako,
da je zagotovila spoj med merskih sidrom in hribino.
Načrtovana pogostost meritev v glavni predorski cevi:
Do umiritve premikov v merskem profilu oziroma do razdalje od 0 do
30 m od čela izkopa kalote, stopnice in talnega oboka.

dvakrat tedensko

Do konca izkopa predorske cevi.

enkrat tedensko

Do začetka vgradnje notranje obloge.

dvakrat mesečno

6.1.4 Merske točke na površini
Na površini je bilo predvidenih 12 točk, ki so bile opremljene z optičnimi prizmami ali
tarčami. Iz meritev pomikov je bil določen profil pomikov in orientacija sprememb
deformacij. Na objektih, ki so bili v vplivnem območju, so bili vgrajeni reperji. Glede na
pričakovane vrednosti, ki so bili zapisani v projektu, so ločili pričakovano, sprejemljivo in
nesprejemljivo obnašanje. Temu primerno je bila prilagojena gradnja in ukrepi.
Načrtovana pogostost meritev na površini:
Ničelna meritev po vgradnji.
V času izkopa predora v kategoriji PC.

enkrat tedensko

Po oddaljevanju izkopnih del sklenitvi primarne obloge nad 50 m.

dvakrat na teden

6.1.5 Inklinometerske meritve
Spremembe deformacij v globini so bile merjene z dvema inklinometroma, ki segata do
globine 14 m in 24 m. Vgrajena sta bila na lokaciji, kjer je pričakovati razvoj horizontalnh
pomikov. Pomiki glav inklinometrov na površini so bili merjeni s pomočjo opazovanj, kar je
zagotovilo enolično interpretacijo.
Načrtovana pogostost meritev:
V času gradnje (nizko nadkritje).

enkrat tedensko

Po končani vgradnji primarne obloge.

enkrat tedensko
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Dodatno se je izvajala še kontrola vgradnje notranje obloge, opazovanje podzemnih voda
(temperatura, kemična sestava, higienske pogoje), kontrolo vibracij in kontrolo plinov
(meritve onesnaženja zraka, meritve klimatskih razmer in meritve CO).

6.1.6 Rekapitulacija
Predvideni skupni stroški izgradnje predora Sten so bili 9.959.955.53 €. K temu moramo
prišteti še 20 % davek (DDV) in pridemo do končne cene projekta 11.951.946,64 €. Zavedati
se je potrebno, da je projektantska cena in končna cena od tega odstopala.
V ceni so bile upoštevane tudi težave zaradi izkopnih del, ovire zaradi napredovanja
gradbenih del, nabava in vzdrževanje pomožnih sredstev, vzdrževanje merilnih sider, prostih
vizur med stojišči, merskimi profili, zavarovanje in postavitev geodetskih točk ter zaščita
merilnih sider.
DELOVNA SILA IN
MEHANIZACIJA
0%
IZGRADNJA VOZIŠČA
4%
PREDVRTAVANJA IN
UTRJEVANJE
5%

TUJE STORITVE ZAKLJUČNA DELA
2%
2%

GEOTEHNIČNE
MERITVE
3%

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA NA
1%
PODPIRANJE BREŽIN PORTALIH
2%
1%

IZKOP PREDORA
(PODZEMNI IZKOP)
24%

BETONERSKA DELA
IN ARMIRANJE
25%
ODVAJANJE
HRIBINSKIH
POVRŠINSKIH VOD V
ČASU GRADNJE
HIDROIZOLACIJA
1%
PREDORA
6%

PODPIRANJE
PREDORA
24%

Slika 12. Rekapitulacija stroškov in delež geotehničnih meritev (Huis, 2013).
Na Sliki 12 je prikazano, kako se skupna vrednost investicije 11.951.946,64 € (z vključenim
DDV 20%) porazdeli na posamezne dele projekta. Večina stroškov gre za izkop predora,
betonerska dela in armiranje ter podpiranje predora. Geotehnične meritve pri tem projektu so
3 % cene celotne investicije.
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Slika 13. Merski profil MS - 1 ni v merilu (prirejeno po Hujs in Likar, 2013.)

Slika 14. Merski profil MS - 2 in MS - 3 ni v merilu (Hujs in Likar, 2013.)
Dejanske izvedene meritve so zaradi geoloških pogojev odstopale od projektiranih.

6.1.7 Avtomatizacija meritev v predoru Sten
V predoru je bila predvidena avtomatizacija meritev za primer merjenja konvergence tunela.
Naročnik je potreboval podatke o napetostih in deformacijah notranje in zunanje obloge.
Predvidena je bila vgradnja merilcev deformacij. Cena projekta bi se tako povečala za 0,1 %
cene. Naročnik se kasneje za to ni odločil (Gecko d.o.o., osebna komunikacija, marec 2015).
V primeru, da bi se odločili za kompletno avtomatizacijo sistema monitoringa predora, bi
stroški zaradi specifike projekta in velikosti tunela narasli, saj so začetne investicije pri
avtomatizaciji večje. Tunel je prekratek za izvedbo tovrstnih meritev.
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6.1.8 Merske točke na površini
Avtomatizacija zaradi dostopnosti in majhnega števila teh točk na površini ni ekonomično
opravičljiva. Pojavlja se problem vandalizma in kraje opreme. Avtomatizacija bi bila smiselna
v primeru potrebe po izvajanju kontinuiranega monitoringa teh točk.

6.1.9 Avtomatizacija inklinometerskih meritev
Po podatkih podjetja Gecko d.o.o. je uporaba avtomatiziranih inklinometrov za faktor 20
dražja od klasičnega načina merjenja pomikov. Kakšna je razlika med avtomatiziranim in
klasičnim načinom inklinometra lahko vidimo v poglavju 7.4.2. Glede na to, da so lokacije
dostopne, in sta vgrajena le dva inklinometra, na katerih potekajo meritve enkrat tedensko, je
ekonomično uporabiti klasičen sistem tehnične spremljave. Prednost avtomatizacije bi bila v
hitrem obveščanju o razvoju deformacij in učinkovita uporaba sistema za alarmiranje.

6.1.10

Avtomatizacija merskih profilov MS – 1 , MS – 2 in MS – 3

Če bi se naročnik odločil za avtomatizirano spremljavo, bi lahko izvajal meritve kontinuirano
v realnem času, podatki pa bi bili dostopni preko spleta. Merske profile MS – 1, 2, 3 je
mogoče združiti v en avtomatiziran sistem.

Slika 15. Konfiguracija senzorjev pri avtomatizirani optični spremljavi (prirejeno po
SmarTec, 2015).
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Da je uporaba avtomatiziranih sistemov v tunelogradnji ekonomična, mora biti na voljo
dovolj velik objekt ter tudi po finančni plati zahteven, da se povrne začetna investicija.
Največji strošek je nakup in vgradnja opreme.
Uporaba optičnega sistema monitoringa v Švici
V Švici so med gradnjo predora za železnico zaradi specifičnih geoloških razmer uporabili
sistem SOFO senzorjev. Eno od zahtevnejših delovišč je južni portal tunela Gothard v Bodio.
Prvih 300 m je izvedenih v apnencu, z veliko diskontinitetami. Zaradi tega se je naročnik
odločil za vgradnjo SOFO senzorjev, za tehnično spremljavo portala in notranje obloge v
tunelu. Senzorji zaznavajo kvantitativno informacijo o realnih kratkotrajnih in dolgotrajnih
obtežbah. Tehnična spremljava se je izvajala predvsem med gradnjo. Po končani gradnji so
bili sistemi za odčitavanje podatkov odstranjeni, vendar je ostala možnost ročnega odčitavanja
ali namestitve avtomatiziranega sistema, če bi bilo to potrebno (Inaudi, 2004).

Slika 16. Podporni opornik na južnem portalu tunela Gotthard, kjer je bil vgrajen SOFO
sistem (Inaudi, 2004).

6.2 Tehnična spremljava nasipov, jarkov in jezov
Tehnična spremljava jezov je lahko izvedena v obliki stalnega nadzora ali specialnih del.
Uporabimo lahko različne metode. Nekatere metode je najlažje izvesti med samo gradnjo,
ostale pa lahko brez posega v samo strukturo izvedemo po končani gradnji. Med posameznimi
metodami tehnične spremljave ločimo monitoring med gradnjo, metode, ki potrebujejo
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uporabo strukturnega vrtanja, nedestruktivne metode opazovanja in ostale metode (Johansson,
1997).
Notranja erozija je ena od glavnih vzrokov za porušitev zemeljskega nasipa za zadrževalnik
vode. Povečanje precejnih tokov povzroči notranjo erozijo, transport materiala in posledično
pojav porušitve nasipa. Zato so metode za tehnično spremljavo precejnih tokov vode
pomembni. V praksi imajo prednost metode, ki omogočajo monitoring na celotni dolžini
nasipa (Johansson in Dahlin, 1996).

6.2.1 Klasičen način tehnične spremljave jezu
Pri klasičnem načinu tehnične spremljave ločimo štiri glavne načine: vgrajena tehnična
spremljava, metode z uporabo strukturnega vrtanja, nedestruktivne metode spremljave in
ostale metode.
Vgrajena tehnična spremljava
Je najpogosteje uporabljen sistem za tehnično spremljavo. Sama izvedba poteka med gradnjo
objekta. S temi metodami je mogoče meriti greben, bankino, notranje deformacije, precejanje
vode iz drenažnih sistemov in porne tlake z uporabo tlačnih sond. Premike lahko merimo z
inklinometri. Meritve potekajo navadno enkrat letno. Sistem za merjenje precejanja vode je
izveden tako, da zbira precejno vodo iz celotnega objekta. Če sistem razdelimo v več sekcij,
je mogoče izboljšati občutljivost sistema. Tlak se meri na več točkah objekta, tako da dobimo
porazdelitev tlakov znotraj objekta. Poznamo več tipov merilnih celic, njihova zanesljivost je
različna. Dolgoročna zanesljivost je pomembna, ker teh celic ne moremo zamenjati
(Johansson, 1997).
Metode z uporabo strukturnega vrtanja
V primeru uporabe vrtanja v jezove moramo uporabiti metode, kjer za vrtanje ne uporabimo
visokega tlaka izplake. Zaradi hidravličnega lomljenja se moramo izogniti poškodbi jedra.
Stalna spremljava zemljine in infiltracijski testi morajo biti uporabljeni za pridobivanje
podatkov o stanju v vrtini med časom vrtanja. V vrtine se naknadno namesti obložne cevi.
Vrtine lahko uporabimo za merjenje temperature in nivoja vode. Najboljše rezultate dosežemo
z rednimi meritvami. Uporabimo lahko tudi geofizikalne metode, ki pa niso primerne za
kontinuiran monitoring (Johansson, 1997).
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Nedestruktivne metode
Za merjenje razlik v elektroprevodnosti ali razlik v hitrosti odboja valov v zemljini uporabimo
georadar. Meritve izvajamo tako, da premikamo antene po nasipu. Metoda je primerna za
pridobivanje dodatnih informacij. Možno je ponavljanje meritev, vendar ta metoda ni
primerna za kontinuirano tehnično spremljavo. Naslednja metoda je merjenje upornosti v
nasipu. Rezultati so odvisni od vode in zemljinske sestave. Možna je vgradnja elektrod za
kontinuiran monitoring. Različne stopnje precejanja vode skozi nasip ustvarijo anomalije
znotraj objekta. Te variacije je možno uporabiti za meritve upornosti in precejanja. Obe
metodi sta primerni za kontinuiran monitoring (Johansson, 1997).
Ostale metode
S hidrokemičnimi analizami lahko zaznamo kvaliteto vode, ki uhaja iz zajetja. S
pridobljenimi podatki lahko zaznamo spremembe znotraj zajezitve. Tak primer je na primer
motnosti vode, ki lahko pomeni povečanje erozije znotraj zajetja. Te metode so primerne za
stalno spremljavo, vendar niso dovolj natančne (Johansson, 1997).
Principi nedestruktivne geotehnične spremljave jezu


Merjenje temperature

Metoda temelji na dejstvu, da se sprememba permeabilnosti odraža na toku precejanja. To
povzroči temperaturno spremembo, ki jo lahko izmerimo.


Merjenje upornosti

Metoda temelji na dejstvu, da se sprememba poroznosti odraža na vsebnosti vode in finih
delcev, kar spremeni električno upornost. Sprememba poroznosti se odraža tudi na
spremembi permeabilnosti, ki vpliva na tok precejanja. Sprememba temperature vpliva
tudi na upornost. Te spremembe lahko merimo z nedestruktivnimi metodami merjenja.


Merjenje z georadarjem

Metoda temelji na spremembi dielektričnosti zaradi spremembe vsebnosti vode in
posledično poroznosti. Meritve lahko opravimo na površju ali v vrtinah.

6.2.2 Avtomatiziran način tehnične spremljave jezu
Avtomatična tehnična spremljava za nadzor precejanja podzemnih vod je bila v Sloveniji
uporabljena na lokaciji 1. Po izgradnji jezu in polnjenja akumulacijskega jezera se je
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pokazalo, da je tehnična spremljava kritičnih območij otežena. V primeru uporabe jet-grout
zavese in bentonitne zavese je težko locirati točko, ki je slabo izdelana. Kjer je precejanje
vode kritično, je s klasičnimi točkovnimi metodami meritev efektivno težko zaznati kje je ta
cona. Zaradi precejanja lahko pride do poškodb nasipa, sanacija pa le tega pa je draga.
V Sloveniji se za gradnjo hidroelektrarn največkrat izvede dolgi zemeljski nasip za
akumulacijo vode. Zavesa je izdelana s pomočjo jet-grout tehnologije. Gradnjo se konča z
izgradnjo armiranobetonskega jeza. Po dvigu vodne gladine se lahko pojavijo različni
problemi z infrastrukturo. S samim sistemom lahko nadzorujemo nivo vode, precejanje in
temu primerno ukrepamo. Na lokaciji 1 je bila uporabljena hibridna metoda tehnične
spremljave, kjer se je uporabilo konvencionalne senzorje in tehnologijo s senzorjem, na
osnovi optičnih vlaken. Tako je bilo mogoče dobi podatke na vsej liniji. Definirati je mogoče
območje, kjer prihaja do uhajanja vode iz akumulacijskega jezera, in v primeru prekomerne
izgube izvesti dodatne ukrepe.
Na lokaciji 1 sta bili tako vgrajeni dve liniji optičnih vlaken z aktivnim načinom merjenja
temperature. Na 1000 m je zaradi uporabe optičnih vlaken mogoče izvajati meritve na 1 m.
Dodatno je bilo vgrajenih 11 klasičnih piezometrov z vibrajočo žico in enota za odčitavanje
deformacij in temperature. Naprava je omogočala tudi prisiljeno ogrevanje optičnega vodnika.
Meritve so bile s pomočjo telemetrije poslane na centralni strežnik. S pomočjo aplikacije je
bilo v realnem času omogočena spremljava stanja na terenu in obdelava podatkov.
S tem je bilo mogoče indeficirati lokacijo puščanja pregrade. V primeru, da optični vodnik
zazna puščanje in na lokaciji ni piezometra za nadzor pritiskov talne vode, je lokacijo možno
natančno določiti. Lahko se odločimo za vgradnjo dodatnega piezometra oziroma izvedemo
dodatne jet-grout vrtine (Gecko d.o.o., osebna komunikacija, marec 2015).
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Slika 17. Shematičen prikaz merjenja temperature in deformacij s porazdeljenim optičnim
senzorjem (Prirejeno po Grossoa, Inaudi, Cottone, 2011).

6.2.3 Avtomatiziran način tehnične spremljave z metodo merjenja
upornosti
Jez Hällby se nahaja na Švedskem, zahodno od Stockholma. Zadrževalni nasip za
akumulacijo vode je sestavljen iz levega dela, ki je dolg 120 m, in desnega dela, ki je dolg 200
m. Na sredini je postavljena hidroelektrarna. Maksimalna višina jezu je 30 m. Na nasipu se je
tehnično spremljavo s klasičnimi in avtomatiziranimi metodami začelo izvajati leta 1996.
Vgrajeni so bili piezmoetri in sistem za spremljavo drenažne vode na levem jezu. Leta 2004
se je sistem za spremljavo drenirane vode posodobil, vgradilo se je nove piezometre. Prvi
pojav notranje erozije se je pojavil 1985 na levem jezu. Saniralo se ga je s pomočjo
tehnologije jet-grout. Z uporabo strukturnega vrtanja se je ugotovilo povezavo med
neustrezno zasnovo jezu in pojavom notranje erozije. Proces erozije je počasen, a le ta ogroža
varnost jezu, zato ga je potrebno odkriti pravočasno (Sjödahl idr., 2008).
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Slika 18. Tlorisni pogled jezu Hällby. Skicirana je postavitev elektrod (prirejeno po Sjödahl
idr. 2008 ).

Celoten sistem za merjenje upornosti je osnovan na sistemu podjetja ABEM Lund Imaging
System. Sistem se je nadgradilo z možnostjo avtomatizacije in z zaščito pred električnimi
udari. Z računalnikom se kontrolira pridobivanje podatkov, ki se jih preko modema pošlje na
oddaljeno lokacijo. Pet stalno nameščenih vodnikov se nahaja na dnu, brežini in vrhu jezu za
akumulacijo vode. Vgrajenih je 102 elektrod. Razdalja med elektrodami je 7 m.
Avtomatiziran sistem za tehnično spremljavo je deloval dobro. Od 1996 zaradi napake na
sistemu trikrat ni deloval. Čas popravila je bil od dveh do štirih mesecev. Le v enem primeru
se je pojavila težava zaradi tehnične napake na komponenti za merjenje upornosti (Sjödahl
idr., 2008).
Za obdelavo podatkov je bil izdelan prototipni program, ki najprej zajame podatke iz arhivov.
Sledi filtriranje in preračunavanje podatkov z referenčnimi točkami. Sledi numerično
modeliranje, dodatno preračunavanje in končno predstavitev podatkov.
Ugotovljeno je bilo, da na zajem podatkov vplivajo sezonske spremembe upornosti, zaradi
spremembe temperature in taljenja snega. Le te je mogoče zaznati s stalno tehnično
spremljavo. Na lokacijah, kjer je prisotna notranja erozija zaradi precejanja vode, je mogoče
zaznati dolgoročni trend spreminjanja uporabnosti. Zaradi težav z dostopom na dnu levega
jeza ni bilo mogoče namestiti elektrod, zato so podatki nepopolni (Sjödahl idr., 2008). Za
zajem bolj natančnih podatkov je potrebno elektrode namestiti na krajše razdalje. Na jezu
Sädva je od leta 1999 nameščen podoben sistem, kjer so podatki zaradi krajših razdalj med
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elektrodami, boljši. Leta 2001 se je sistem za boljši zajem podatkov avtomatiziralo (Dahlin,
Sjödahl, Friborg in Johansson, 2001).
Sezonske spremembe v spremembi upornosti so lahko zelo velike in pri zadrževalnikih ne
morejo biti konstantne. Če se izvede meritve upornosti enkrat, morajo biti rezultati pravilno
obdelani. Rezultati so lahko nepopolni, oziroma nas privedejo do napačnih zaključkov.
Spremembe pri upornosti so odvisne od precejanja vode skozi jez. Dodatne izboljšave
obdelave podatkov so tako na voljo, ko se sistem v celoti avtomatizira in izvede kontinuirano
spremljavo stanja (Johansson, 1997).

6.2.4 Tehnična spremljava Dravskih elektrarn Maribor (DEM)
Reko Dravo, ki je v Sloveniji dolga 138 km, izkoriščamo za proizvodnjo električne energije z
osmimi hidroelektrarnami (HE). Dravske elektrarne Maribor skrbijo za proizvodnjo,
proizvodne naprave in varnost objektov. To je doseženo s stalno tehnično spremljavo, ki se na
vseh objektih izvaja od leta 1970. Zaradi razvoja tehnologije in množice rezultatov meritev se
je izkazalo, da je primerna rešitev avtomatizacija. Leta 1990 je sledil prvi delno avtomatiziran
sistem za zajem podatkov na HE Fala. Zaradi zastarelost in nekompatibilnosti se ga je 2009
nadgradilo z novim sistemom, ki je vzpostavljen na vsej verigi HE na Dravi (Prnaver, 2010).
Program meritev obsega:


spremljanje pretoka in nivoja reke Drave.

Deformacije:


geodetske meritve vertikalnih, horizontalnih premikov in rotacij točk na objektu,



meritve delovanja razpok in dilatacij – izdelava in obnova katastra razpok,



koordimeter,



inklinometri,



meritve sil v vrvnih sidrih.

Stanje rečne struge :


meritve zajeznih krivulj in prečnih profilov,



redne izmere količin mulja in zaprojevanja rečnega dna.

Prednosti avtomatiziranega izvajanja meritev so:


zanesljivost meritev ( ročne meritve imajo posledično večkratno napako),



pogostost meritev,
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združevanje podatkov na enem mestu,



enostavna, transparentna in hitra obdelava in analiza podatkov,



možnost dostopa do podatkov od kjerkoli v okviru dovoljenj – dlančnik, osebni
računalnik ali prenosni računalnik.

Zaradi avtomatizacije tehnične spremljave inženirskih objektov lahko kontinuirano in v
različnih intervalih spremljamo objekt. Zaradi tega je možno zaznati anomalije. Na objektih je
poleg gibanja precejnih vod možno spremljati tudi vzgonske tlake pod objekti, specifično
prevodnost vode v vrtinah, izvor vode, spreminjanje dilatacij, premike v koordimetrih in
temperature betonov, vode in zraka v okolju. Pomemben vplivni dejavnik so tudi vremenske
razmere ter pretoki in nivoji spodnje in zgornje vode, katerih rezultate se bere iz baze
podatkov.
Za avtomatizirano tehnično spremljavo je na reki Dravi vgrajeno 116 sond z GSM prenosom
podatkov, 123 sond s kabelskim prenosom podatkov in 4 vremenske postaje. Ostale podatke
se bere iz baze podatkov. V sondah se meri pritiske, temperaturo in prevodnost v vseh oseh
ter drugo (Prnaver, 2010).
Prnaver (2010) izpostavlja, da so avtomatizirane meritve omogočile lažjo določitev vzrokov
posameznih stanj. Neizenačeni pritiski pod objektom HE Vuhred so bili povod za dodatne
raziskave, kjer se je dokazalo kaverno, s sipkim materialom pod objektom. Ugotovljeno je
bilo, da so povečane natezne sile v sidru na prelivni steni v Melju v mejah varnosti. Meritve
specifične upornosti vode so pokazali, da vzrok zamuljenosti ob dovodnem kanalu ni puščanje
obloge, ampak posledica poškodbe na lokalnem vodovodu.

6.3 Tehnična spremljava plazov
Ključni del pri sanaciji plazov je locirati drsno ploskev in velikost pornih tlakov. Te podatke
pridobimo s pomočjo izvajanja monitoringa. Poslužimo se lahko različnih instrumentov, kot
so inklinometer in piezometer. Za kontinuirano spremljavo objekta in sistem alarmiranja
lahko uporabimo avtomatiziran ali delno avtomatiziran sistem.
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6.3.1 Klasična tehnična spremljava plazu
Inklinometer
Meritve horizontalnih pomikov pod površjem merimo z inklinometrom. Najprej je potrebno
zvrtati vrtino, v katero namestimo posebno cev iz ABS plastike. Po utorih spustimo sondo, ki
meri nagib od vertikalne osi. S primerjavo nične meritve in meritve, ki jo opravimo po
določenem času, dobimo razliko, ki nam omogoča določiti drsno ploskev oz. drsno cono. Sam
sistem ima dve komponenti. Prenosno sondo in stalno nameščeno ohišje, ki ga je mogoče
dobiti v treh dimenzijah.
Z inklinometrom pridobimo podatke o globini drsne ploskve v plazu, debelini telesa plazu,
velikosti premikov, hitrosti premikov in smeri plazenja materiala. Pri opravljanju meritev se
lahko pojavi več napak, kot so sistematična napaka, napaka zaradi diagonalnega premika,
napaka zaradi rotacije sonde in napaka pri odčitavanju globine (Cornforth, 2005).
Pri nekaterih plazovih je težko prepričati naročnika, da je potrebno uporabiti izkušen kader.
Problemi nastanejo, ker podatki niso pobrani ali analizirani po določenem urniku, kasneje pa
je prepozno reagirati na nastalo situacijo. Napaka pri obdelavi lahko pride zaradi
neupoštevanja podatkov in izbere najcenejšega ponudnika, kar vpliva na izvedbo meritev
(Cornforth, 2005).
Piezometer
S piezometri izvajamo meritve potnih tlakov podzemne vode. Te informacije potrebujemo za
izračun efektivne napetostne analize in za opazovanje naraščanja pornih tlakov v telesu plazu.
Dunnicliff (1988) je navedel, da je za uporabo v monitoringu na voljo več tipov piezometrov.
Če izvzamemo specifične tipov plazov, se največkrat vgradi odprte piezometre (tip
Casagrande), pnevmatične in piezometre z vibrajočo žico. Odprti tipi niso primerni za
zaznavanje hitrih sprememb nivoja vode, saj potrebujejo dalj časa za ravnotežno stanje. Tako
ne morejo zaznati dviga podzemne vode v slabo prepustnih materialih, v času večjih padavin.
Pnevmatični in piezometer z vibrajočo žico imata boljši čas odzivnosti (Mikkelsen in Green,
2003). Vgradimo ga tako, da je senzor blizu drsne ploskve. Piezometer mora zanesljivo meriti
podatke podzemne vode za daljše obdobje (Cornforth, 2005). Klasične piezometre odprtega
tipa je mogoče opremiti z delno avtomatiziranim ali avtomatiziranem sistemom tako, da
senzor zamenjamo s senzorjem z vibrajočo žico pod najnižjim nivojem podzemne vode.
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Podatki se hranijo na napravi za shranjevanje podatkov. Na lokacijo je potrebno periodično
prihajati pobirat podatke. Dodatno lahko vgradimo še temperaturni senzor, ki izboljša
natančnost meritev.

6.3.2 Avtomatizirana spremljava plazu
Inklinometer
Inklinometer za stalno spremljavo je razvit tako, da lahko kontinuirano spremljamo premike v
plazu. Sondo ali verigo le teh spustimo v inklinometersko cev in na določeni globini
spremljamo premike za čas projekta. Ima več prednosti pred klasičnimi inklinometerskemi
sondami, ki jih moramo za vsako meritev spuščati v cev. Koleščka sonde so vedno na isti
globini, pozicija koleščka v utoru se ne spreminja, sonda pa je temperaturno stabilna, zato ne
prihaja do temperaturnega drsenja. S tem se izognemo naključnim in sistematičnim napakam,
ki so pri konvencionalnem načinu prisotne. Ključna prednost tega sistema je avtomatizacija in
oddaljena spremljava. V primeru, da bi prišlo pri plazenju materiala do ogroženosti objektov
ali ljudi, sistem lahko uporabimo za alarmiranje (Cornforth, 2005).
Pri velikih zemeljskih plazovih je postopek tak, da vgradimo inklinometersko cev in s
konvencionalnimi meritvami najdemo drsno ploskev. Nadalje v odvisnosti od debeline telesa
plazu vgradimo eno ali dve sondi za opravljanje kontinuiranega monitoringa. Zavedati se
moramo, da pri sondah, ki so vgrajene v cev, lahko pride do izgube le te, če drsna ploskev
stisne inklinometersko cev (Cornforth, 2005).
Piezometer
Piezometer lahko avtomatiziramo in uvedemo kontinuirano spremljavo tlakov podzemne
vode. Avtomatizirana tehnična spremljava omogoča meritve kratkotrajnih dvigov nivoja vode.
Te podatke lahko primerjamo z lokalnimi padavinami in tako dobimo odvisnost dviga vode
od padavin. Za avtomatizacijo so primerni le piezometri z vibrajočo žico. Tipični sistem je
sestavljen iz enote za zajem podatkov, vira napajana, strelovoda in vodoodpornega ohišja, ki
občutljivo elektroniko zavaruje pred poškodbami. Podatke se lahko shrani lokalno (delno
avtomatizirani sistem), kjer je potreben periodičen obisk lokacije za prenos podatkov. Drugi
sistem nam omogoča prenos podatkov preko telemetrije. Sistem je tako mogoče spremljati iz
pisarne.
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Prednosti in slabosti avtomatizacije spremljave plazu
Avtomatiziran sistem nam omogoča kontinuirano spremljavo meritev, ki je natančna in ni
podvržena napaki zaradi človeške krivde. Do podatkov je mogoče dostopati med kritičnim
obdobjem, na primer padavinami in poplavami. Prednost oddaljenega dostopa do podatkov
ima prednost pri težko dostopnih terenih ali med zimskim časom. Zaradi ažurnosti je možno
vzpostaviti sisteme za zgodnje opozarjanje (Cornforth, 2005).
Slabosti avtomatizacije so te, da je vzpostavitev sistema dražja od klasičnih načinov
spremljave plazu. Da sistem avtomatiziramo, traja dlje. Stroški vzdrževanja po končani
vgradnji so dragi, če se na sistemu pojavijo napake. Zaradi oddaljene spremljave smo
manjkrat na sami lokaciji plazu, zato ne opazimo pojava novih razpok in pojavov nove vode
na območju plazu. Za zagotavljanje zanesljivosti in menjave virov napajanja je potrebno
periodično obiskovanje kraja. Sistem je podvržen poškodbam, kot so poškodbe zaradi dela na
gradbišču, živali, vandalizma in vremenskih vplivov (Cornforth, 2005).
Uporaba avtomatiziranega sistema monitoringa plazu na območju Gorlice
Razliko med klasičnimi sistemi tehnične spremljave in avtomatiziranim sistemom so opazili
tudi pri prvem avtomatiziranem monitoringu plazu Szymbark na Poljskem. Točna lokacija
monitoringa je na jugovzhodnem delu Poljske, blizu mesta Gorilce. Na območju je več lokacij
z nestabilnimi brežinami. Plazovi so se formirali v depozitih ocenskega fliša, ki vsebuje tanke
plasti glinavca in peščenjaka (Bednarczyk, 2014).
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Slika 19. Lokacija sistema tehnične spremljave plazu v ogmočju Gorlice. Slika ni v merilu.
(prirejeno po Bednarczyk, 2014).
Sistem monitoringa je sestavljen iz 23 lokacij za monitoring parametrov. Uporabljeni so bili
inklinometri, ki omogočajo meritve v primeru večjih premikov in piezometri. Konvencionalne
metode potrebujejo več obiskov na sami lokaciji za pridobivanje podatkov. Če vključimo
ceno prevoza in dela tehnika na oddaljenih lokacijah, je avtomatizacija cenejša.
Avtomatizirani sistem z oddaljenim dostopom se je zaradi visoke stopnjo ogroženost za
področje Gorilce uporabilo na treh lokacijah. Na plazu omogoča hitro in enostavno dostopanje
do podatkov in alarmiranje v primeru nepredvidenih premikov. S pomočjo numeričnega
modeliranja lahko zagotovimo boljše podatke za izbiro primerne remediacjie. Januarja 2006
je bil nameščen klasičen sistem tehnične spremljave, ki je zahteval periodično obiskovanje
lokacije vsak mesec. Maja 2010 se je sistem nadgradilo na popolno avtomatiziran sistem z
oddaljenim dostopom. Podatki, pridobljeni z inklinometri in piezometri, so zagotovili
informacije o dinamiki premikov in globinah drsne ploskve. Zaradi meteorološke postaje v
kombinaciji z ostalimi instrumenti na lokaciji je bilo možno ugotoviti, da so glavni razlogi za
aktivacijo plazu pogojeni z intenzivnimi padavinami in spremembe pornih tlakov v območju
med 15 – 65 kPa. Uporaba stalne tehnične spremljave v daljšem časovnem intervalu je
pomembna zaradi visoke investicije v remediacijo. Z uporabo specifičnih metod
geotehničnega opazovanja in modelov lahko uporabimo cenejšo in bolj učinkovito metodo
sanacije ter zagotovimo informacije o možnih nevarnostih (Bednarczyk, 2014).
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7 Praktični del: izdelava modela za izračun točke preloma
Postavitev generičnega modela za izračun točke preloma z dostopnimi podatki v okviru
magistrskega dela ni bilo mogoče izdelati. V samem modelu je potrebno postaviti več
spremenljivk, ki vplivajo na končno izbiro sistema za tehnično spremljavo. Izbira med
avtomatiziranim načinom in klasičnim načinom je pogojena tudi z ostalimi cenovno
neovrednotenimi spremenljivkami. V nadaljevanju bom predstavil spremenljivke, ki vplivajo
na izračun.

7.1 Oprema
Cene opreme so iz leta 2006. Novejše podatke je težko pridobiti, saj so le ti zaupni in odvisni
od količine nakupljene opreme, projekta in prednosti, ki jih sodelovanje prinese za obe
podjetji. Pri klasičnih načinih tehnične spremljave lahko isto opremo uporabimo večkrat,
medtem ko pri avtomatiziranem načinu opremo za čas monitoringa lahko uporabljamo le na
eni lokaciji, in je potrebno zaradi tega opraviti nakup novega kompleta oziroma le tega
prilagoditi specifičnem delovišču. Pri opremi je potrebno upoštevati tudi možnost okvare,
kalibracijo ter zakup licenc za uporabo računalniških programov. Pri komponentah, ki jih
uporabljata tako klasičen način tehnične spremljave in avtomatiziran način tehnične
spremljave, cena ni vključena, saj se le te v primerjavi ne upošteva. V preglednici so
predstavljene komponente za izvedbo inklinometra dolžine 50 m in možnost merjenja nagiba
od - 90 kotnih stopinj do + 90 kotnih stopinj, ter piezometra dolžine 50 m. Cene opreme so
povprečne in dostopne pri različnih ponudnikih.

7.1.1 Cenik opreme za klasično izvedbo inklinometera in piezometera
Tabela 4 prikazuje cene, ki so bile uporabljene za primerjavo. Uporabljena je bila sonda, ki
omogoča izvajanje inklinometerskih meritev do +/- 90°. Vodnik je dolg 50 m, v ceno pa je
vključen tudi boben za shranjevanje. Zavedati se moramo, da so nekateri stroški enkratni in
jih po nakupu opreme ne upoštevamo več. Z amortizacijo se nam s časom investicija v nakup
opreme povrne. To je odvisno od uporabe opreme. Po končanem merjenju lahko opremo
uporabimo na drugi lokaciji in je tako stalno v uporabi.
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Tabela 4. Cenik opreme za inklinometer (50m ± 90°), klasična tehnična spremljava.
Komponenta [naziv]

Cena [€/enoto]

sonda (+/- 90°)

2400,00

vodnik

1200,00

programska oprema

450,00

vgradnja

/

zapisovalnik podatkov

/

USB kabel za prenos podatkov

100,00

odčitavanje (1 ura / inklinometer)

50,00

delo strokovnjaka (€/uro)

50,00

kalibracija inklinometra

750,00

sonda za testiranje prehodnosti + kabel

400,00

zaščita ustja inklinometra
prevoz na lokacijo
računalnik

70,00
vsako odčitavanje
1000,00

ABS cevitev

...a

vrtanje

...a

a

za primerjavo podatek o ceni ni potreben, saj je pri obeh metodah cena enaka

V Tabeli 5 so predstavljene cene, ki jih uporabimo pri delno avtomatizirani tehnični
spremljavi. Uporaba klasičnih metod se pri piezometrih ne uporablja več, saj so sonde in
zapisovalniki relativno dostopni. Sondo, zapisovalnik podatkov in vodoodporni vodnik je pri
delno avtomatiziranem načinu potrebno nakupiti za vsako vrtino, kjer želimo izvajati tehnično
spremljavo. Pred vgradnjo piezometra je potrebno preveriti prehodnost vrtine in nivo vode z
nivometrom, zato je le ta vključen v preglednici. Ko končamo tehnično spremljavo, je
mogoče opremo uporabiti na drugi lokaciji.
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Tabela 5. Cenik opreme za piezometer (50m), delno avtomatizirana tehnična spremljava.
Komponenta [naziv]

Cena [€/enoto]

sonda

400,00

zapisovalnik podatkov

250,00

vodoodporni vodnik (€/m)

18,00

programska oprema

400,00

vgradnja (1 ura)

50,00

USB kabel za prenos podatkov

100,00

odčitavanje podatkov (1 ura/piezo.)

50,00

delo strokovnjaka (€/uro)

50,00

računalnik

1000,00

nivometer (100 m)

950,00

vrtanje

...a

ABS cevitev

...a

filter

...a

zaščita ustja piezometra
prevoz na lokacijo
a

60,00
periodično odčitavanje

za primerjavo podatek o ceni ni potreben, saj je pri obeh metodah cena enaka

7.1.2 Cenik opreme za avtomatizirano izvedbo inklinometra in
piezometra
V Tabeli 6 so predstavljene cene, ki so bile uporabljene pri primerjavi. Sondo za merjenje
lahko pri avtomatiziranem načinu uporabimo za čas tehnične spremljave enkrat. V primeru,
da imamo v isti vrtini več ploskev, ki jih moramo opazovati, je potrebno zaporedno namestiti
več sond. Cena zapisovalnika podatkov je v odvisnosti od števila kanalov, ki jih lahko
spremljamo. Cena vodnika je odvisna od globine, na kateri se izvaja meritev. V preglednici je
upoštevana maksimalna globina. Oprema za telemetrijo je mogoče uporabiti za več bližnjih
lokacij na enkrat. Server za shranjevanje podatkov je potrebno kupiti enkrat in ga nato
uporabiti za več projektov podjetja. Cena serverja je odvisna od načina shranjevanja
podatkov, varnosti in količine podatkov, ki jo je le ta zmožen shranit. Obstaja tudi možnost
nakupa oblačnega shranjevanja podatkov, vendar tu obstaja problem varnosti podatkov. Cenik
teh storitev je odvisen od komercialnih ponudnikov.
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Tabela 6. Cenik opreme za inklinometer (50m/±90°), avtomatizirana tehnična spremljava.
Komponenta [naziv]
sonda (+/-90°)
vodnik
programska oprema
podpora inklinometra v cevi

Cena [€/enoto]
720,00
1200,00
900,00
80,00

vgradnja

550,00

zapisovalnik podatkov (4 kanalni)

850,00

zapisovalnik podatkov (16 kanalni)

4700,00

vir napajanja

260,00

zaščita pred udarom strele

150,00

omarica za opremo

300,00

oprema za telemetrijo
server za shranjevanje podatkov (za več
projektov)
oddaljeno alarmiranje (opcijsko)

1150,00
1000,00
1300,00

delo strokovnjaka (€/uro)

50,00

kalibracija inklinometra

750,00

sonda za testiranje prehodnosti + kabel

400,00

zaščita ustja inklinometra
prevoz na lokacijo
računalnik

70,00
terenskih ogledov 1/6
klasične
1000,00

ABS cevitev

...a

vrtanje

...a

a

za primerjavo podatek o ceni ni potreben, saj je pri obeh metodah cena enaka

V Tabeli 7 lahko vidimo cene, ki so bile uporabljene pri primerjavo avtomatizirane tehnične
spremljave. Pri avtomatizirani tehnični spremljavi je potrebno piezometre pustiti v vrtini, zato
je potrebno nakupiti sonde za vsako vrtino. Glede na število vrtin na isti lokaciji je odvisno,
kateri zapisovalnik podatkov bomo vgradili. Možen je nakup zapisovalnika podatkov z enim
kanalom ali vse do 32 kanalov na eni napravi. Izbira je odvisna tudi od bližine posameznih
vrtin, v katerih bomo opravljali tehnično spremljavo. Te zapisovalnike podatkov je mogoče
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uporabiti za različne tipe merilnih instrumentov. Nakup programske opreme, serverjev
računalnika, nivometra in ostale podobne opreme je enkraten. To opremo lahko uporabimo
tudi za druge projekte.
Tabela 7. Cenik opreme za piezometer (50m), avtomatizirana tehnična spremljava.
Komponenta [naziv]

Avtomatizacija [€/enoto]

sonda (vibrirajoča žica)

320,00

zapisovalnik podatkov (4 kanalni)

850,00

zapisovalnik podatkov (16 kanalni)

4700,00

vodoodproni vodnik (€/m)
programska oprema (paket multi
logger)

18,00
1100,00

vgradnja

100,00

vir napajanja

260,00

zaščita pred udarom strele

150,00

omarica za opremo

300,00

oprema za telemetrijo
server za shranjevanje podatkov (za več
projektov)
delo strokovnjaka (€/uro)
računalnik
nivometer (100 m)

1150,00
1000,00
50,00
1000,00
950,00

vrtanje

...a

ABS cevitev

...a

filter

...a

zaščita ustja piezometra
prevoz na lokacijo

60,00
...b

a

za primerjavo podatek o ceni ni potreben, saj je pri obeh metodah cena enaka

b

v primeru napake
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7.2 Inženirske storitve
Priporočene cene inženirske ure so objavljene na Inženirski zbornici Slovenije in za mesec
januar 2012 znašajo od 38 € do 58 €. (IZS, 2012). Strokovnjaka, ki opravlja monitoring
oziroma ostala dela je potrebno plačati ne glede na to ali trenutno opravlja delo, ali pa se le
vozi na lokacijo, kje bo le to meritev opravila. Torej je strošek odvisen tudi od oddaljenosti
lokacije delovišča in težavnosti dostopa. Na čas dostopa do lokacije vplivajo tudi vremenske
situacije in stanje na cestah.

600,00
stroški 1 oseba
(prevoz +
plača)

Stroški [€]

500,00
400,00
300,00

stroški 2 osebi
(prevoz +
plača)

200,00
100,00
0,00
0

100

200

300

400

Oddaljenost [km]

Slika 20. Stroški prevoza in plače v odvisnosti od oddaljenosti do delovišča.
Na Sliki 20 je prikazano naraščanje stroškov inženirske storitve v odvisnosti od oddaljenosti.
Pri tem so bili upoštevani povprečni stroški na osebo (50 € na uro) in stroški službenega
potovanja (0,20 € na prevožen kilometer). V primeru, da bi uporabil strošek kilometrine 0,37
€/km, kolikor je priporočena cena za fizične osebe, bi bil naklon premice večji. Pri stroških je
potrebno upoštevati tudi povratno pot. Na grafu je prikazan strošek le za v eno smer.

7.3 Vgradnja merske opreme
Pri vgradnji je potrebno upoštevati stroške prevoza opreme na lokacijo vgradnje. Med te
stroške spadajo tudi amortizacija opreme, čas, ki je potreben za vgradnjo, strošek nakupa
oziroma najema opreme. Na lokaciji, kjer bomo opravljali monitoring, mora biti zagotovljen
dostop, oziroma ga je potrebno izvesti ali tehnologijo prilagoditi lokaciji. Vrtanje je potrebno
uporabiti ne glede na to ali bomo sistem kasneje avtomatizirali ali bomo uporabili klasični
sistem tehnične spremljave. Zato so ti stroški iz primerjave izvzeti, saj na razliko v ceni
nimajo vpliva.
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Tabela 8. Primer stroškov, ki jih moramo upoštevati.
Delo

Količina

Prevozi vrtalnih garnitur in opreme

[km]

Ureditev gradbišča
Premiki med vrtinami

[/]
[št. premikov]

Dolžina vrtin v različnih materialih

[m]

Zamuda vrtalne ekipe pri meritvah

[h]

Odvzem vzorcev

[kom]

7.4 Izvajanje tehnične spremljave
Pri opravljanju tehnične spremljave moramo upoštevati lokacijo gradbišča, število opravljenih
meritev, težavnost dostopa, gradnje in pridobivanje dovoljenj.
Pri primerjavi se je upoštevalo le nakup in vgradnja opreme. Vrtanja in ostalih del, ki jih
opravimo pred tehnično spremljavo, se je iz te primerjave izvzelo, saj na razliko v ceni med
avtomatiziranim monitoringom in klasičnim monitoringom ne vplivajo.

7.4.1 Oprema, ki je bila upoštevana pri primerjavi inklinometra
Klasični način tehnične spremljave
Začetni stroški:
 sonda (+/- 90°),
 kabel,
 programska oprema,
 USB kabel za prenos podatkov.
Stroški monitoringa:
 Po ceniku podjetja.
Avtomatiziran način tehnične spremljave
Začetni stroški
 sonda (+/-90°),
 kabel,
 podpora inklinometra v cevi,
 vgradnja,
 začetni stroški,
 vir napajanja,
 zaščita pred udarom strele,
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programska oprema,
zapisovalnik podatkov (4 kanalni),
zapisovalnik podatkov (16 kanalni),
omarica za opremo,
oprema za telemetrijo.

7.4.2 Primerjava med klasičnim in avtomatiziranim načinom izvedbe
inklinometra
V nadaljevanju bom predstavil primerjavo med klasičnim in avtomatiziranim načinom
izvedbe inklinometra. V primerjavi so izvzeti stroški dela in stroški prevoza na lokacijo, kjer
se izvaja meritev. Ti stroški so predstavljeni v poglavju 6, na Slika 20. Le te moramo prišteti
stroškom, ki smo jih upoštevali v primerjavi. Z oddaljenostjo do lokacije se stroški klasičnega
načina tehnične spremljave večajo, tako da prej pridemo do točke preloma, ko je uporaba
avtomatiziranih sistemov upravičena in bolj ugodna od klasičnih načinov. Primerjava je
prikazana za izvedbo točkovnih meritev z izvedbo inklinometra in piezometra, ki jih pogosto
srečujemo v geotehnični praksi.

Stroški nakupa opreme [€]
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Delno avtomatiziran sistem
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Avtomatiziran način tehnične
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0
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10

12

število piezometrov

Slika 21. Začetna investicija v opremo za izvedbo inklinometra globine 50m in možnostjo
opravljanja meritev ±90°.
Na Slika 21 so predstavljeni stroški nakupa opreme za izvajanje tehnične spremljave. Vidimo
lahko, da so začetni investicijski stroški pri obeh načinih enaki. Če večamo število
inklinometrov, ki jih izvedemo, se stroški za avtomatiziran način povečujejo, saj potrebujemo
za vsako vrtino nov nabor opreme, medtem ko pri klasični metodi stroški, z izjemo stroškov
vgradnje, ne naraščajo. Skok, ki se zgodi pri 4 inklinometrih za avtomatiziran način, je nastal
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zaradi nakupa drugega tipa zajemalnika podatkov, ki ima možnost uporabe 16 kanalov. Ti
stroški z večanjem števila inklinometrov ponovno narastejo pri 32 kanalih.
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Slika 22. Stroški izvedbe monitoringa z inklinometrom v odvisnosti od časa.
Na Slika 22 je prikazan strošek izvedbe monitoringa z inklinometrom v odvisnosti od časa.
Razvidno je, da stroški linearno naraščajo s številom izvedenih meritev. Oznake 1 ink., 5 ink.
in 10 ink. pomenijo število inklinometrov na lokaciji in izvedbo ene meritve na mesec. V
primeru, da frekvenco obiskov povečamo, se nagib premice temu primerno poveča. To je
razvidno na premici, ki prikazuje 10 ink. 2 ogleda na mesec. Stroški potovanja do lokacije v
grafu niso predstavljeni.
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Slika 23. Primerjava stroškov med avtomatizirano in klasično izvedbo inklinometra v
odvisnosti od časa.
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Na Sliki 23 je prikazana primerjava stroškov med klasično izvedbo inklinometra in
avtomatizirano izvedbo inklinometra v odvisnosti od časa. Z oznakami klasični ink., klasični
ink 5. in klasični ink. 10 so označeni inklinometri, izvedeni s klasičnimi metodami tehnične
spremljave, to je izvajanje točkovnih meritev s prenosnimi inklinometri. Številka označuje
število vgrajenih inklinometrov na lokaciji. Z oznakami avto. ink. 1, avto ink. 5 in avto ink.
10 so označeni inklinometri, izvedeni z avtomatiziranim načinom. Ti nam omogočajo prenos
podatkov na daljavo in izvedbo kontinuirane tehnične spremljave z možnostjo alarmiranja.
Številka označuje število vgrajenih inklinometrov. Razvidno je, da se s časom stroški klasične
izvedbe približujejo avtomatiziranim metodam. Dlje ko izvajamo meritve, bolj je ekonomsko
upravičena izbira avtomatiziranega sistema.
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Slika 24. Primerjava stroškov med avtomatizirano in klasično izvedbo desetih inklinometrov v
odvisnosti od časa.
Na Slika 24 je prikazana primerjava stroškov avtomatizirane in klasične izvedbe desetih
inklinometrov v odvisnosti od časa. V primerjavi ni upoštevana oddaljenost lokacije, kar bi
dodatno spremenilo nagib obeh grafov klasične spremljave. Prav tako ni upoštevana menjava
baterij in stroški, ki nastanejo pri prenosu in shranjevanju podatkov. Vidimo lahko, da se s
trajanjem meritev stroški klasičnega monitoringa povečujejo, medtem ko je avtomatiziran
način na konstantni ravni. V primeru, da povečamo intenziteto izvajanja meritev na dva
ogleda na mesec, se nagib premice spremeni in tako prej pride do točke preloma.
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7.4.3 Oprema, ki se jo je upoštevalo pri primerjavi piezometra
Klasični način tehnične spremljave
Začetni stroški:
 sonda,
 zapisovalnik podatkov,
 vodoodporni kabel (€/m),
 programska oprema,
 USB kabel za prenos podatkov.
Stroški monitoringa:
 vgradnja (1 ura).
Avtomatiziran način tehnične spremljave:
Začetni stroški:
 sonda (vibrirajoča žica),
 vodoodproni kabel (€/m),
 vgradnja,
 zapisovalnik podatkov (4 kanalni),
 zapisovalnik podatkov (16 kanalni),
 server za shranjevanje podatkov (za več projektov),
 programska oprema (paket multi loger),
 vir napajanja,
 zaščita pred udarom strele,
 omarica za opremo,
 oprema za telemetrijo.

7.4.4 Primerjava med klasičnim in avtomatiziranim načinom izvedbe
piezometra
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Slika 25. Začetna investicija v opremo za izvedbo piezometra globine 50m.
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Na Slika 25 so predstavljeni stroški nakupa opreme za izvajanje tehnične spremljave z
izvedbo piezometra. Vidimo lahko, da so začetni stroški avtomatiziranega načina že na
začetku večji, kar je posledica opreme za telemetrijo, stroškov nakupa sond, vira napajanja in
serverja, zaščite pred udarom strele. Za vsako vrtino potrebujemo nakup novega nabora
opreme, predvsem sond in vodnika. Pri delno avtomatiziranem sistemu smo omejeni z
izvedbo izvajanja meritev, saj je treba premikati sondo. Stroški so manjši in zato omejeni z
zajemom podatkov. Na grafu z oznako »delno avtomatiziran sistem (nakup novih sond)« je
prikazan strošek nakupa novih sond pri delno avtomatiziranem sistemu, ki potrebuje
periodično odčitavanje podatkov. Pri avtomatiziranem sistemu lahko vidimo skok, ki nastane
zaradi zamenjave 4 kanalnega zajemalnika podatkov s 16 kanalnim.
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Slika 26. Stroški monitoringa z uporabo delno avtomatiziranega piezometra v odvisnosti od
časa.
Na Slika 26 je prikazana primerjava stroškov tehnične spremljave v odvisnosti od časa. Z
oznakami 1 piezo., 5 piezo. in 10 piezo so označeni piezometri, kjer številka pomeni število
izvedenih piezometrov na posamezni kolaciji. Z oznako »10 piezo. 2 ogleda na mesec« je
prikazana sprememba nagiba v primeru, da frekvenco obiska povečamo na dva ogleda na
mesec. Vidimo lahko, da stroški linearno naraščajo. Strošek potovanja na lokacijo ni
predstavljen v grafu.
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Slika 27. Primerjava stroškov med avtomatizirano in klasično izvedbo piezometra v
odvisnosti od časa.
Na Slika 27 je predstavljena primerjava stroškov med klasično izvedbo inklinometra in
avtomatizirano izvedbo inklinometra v odvisnosti od časa. Z oznakami klasični 1 piezo.,
klasični 5 piezo., klasični 10 piezo. so označeni piezometri, izvedeni z delno avtomatiziranim
načinom tehnične spremljave. To je zajemanje podatkov na lokalno enoto in mesečnim
zajemom podatkov s terena. Številka pomeni število vgrajenih piezometrov. Z oznakami
»avto. 1 piezo.«, »avto. 5 piezo.«, »avto. 10 piezo.« so označeni piezometri, izvedeni z
avtomatiziranim načinom zajema. Ti nam omogočajo prenos podatkov na daljavo in
kontinuirano tehnično spremljavo z možnostjo alarmiranja. Številka označuje število
vgrajenih piezometrov. Razvidno je, da se stroški delno avtomatizirane tehnične spremljave v
odvisnosti od časa povečujejo, medtem ko avtomatizirani sistemi ostajajo na isti ravni.
Zavedati se moramo, da pri primerjavi strošek serverja, nadomestnih baterij in prenosa
podatkov ni bil upoštevan. Le ti bi ceno avtomatiziranih sistemov povečali. Kljub temu je
razvidno, da dlje ko izvajamo meritve, bolj je ekonomsko upravičena uporaba avtomatiziranih
sistemov.
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Slika 28. Primerjava stroškov med avtomatizirano in klasično izvedbo desetih piezometrov v
odvisnosti od časa.
Na Slika 28 je prikazana primerjava stroškov avtomatizirane in klasične izvedbe desetih
piezometrov v odvisnosti od časa. V primerjavi ni upoštevana oddaljenost lokacije, kar bi
dodatno spremenilo nagib obeh grafov klasične spremljave. Prav tako ni upoštevana menjava
baterij in stroški, ki nastanejo pri prenosu in shranjevanju podatkov. Vidimo lahko, da se v
odvisnosti od časa stroški monitoringa povečujejo. V primeru, da opravljamo zajem podatkov
na terenu enkrat na mesec, se točka preloma zgodi po dveh letih. Če intenziteto zajema
podatkov povečamo, je točka preloma že na enajstem mesecu. Vidimo lahko, da je uporaba
avtomatiziranih sistemov izvedbe piezometra dolgoročno bolj ekonomična od klasičnih.
Prav tako lahko pri primerjavi stroškov med avtomatizirano in klasično izvedbo desetih
piezometrov v odvisnosti od časa in primerjavo stroškov med avtomatizirano in klasično
izvedbo desetih inklinometrov v odvisnosti od časa. iz poglavja 7.4.2 vidimo, da se točka
preloma pri piezometru zgodi prej. Torej je točka preloma odvisna tudi od tipa instrumentov,
ki jih uporabimo za izvedbo tehnične spremljave in ta ni enoznačna. Različni pojav točke
preloma je tudi odvisen od začetnega stroška, ki ga imamo z nakupom opreme in stroški
izvajanja meritev.

7.5 Vzdrževanje
Vzdrževanje opreme je potrebno tako pri klasičnih načinih kot pri avtomatiziranih načinih
tehnične spremljave. Pri klasičnih načinih tehnične spremljave lahko vzdrževanje opravimo v
pisarni. Periodično je potrebno opraviti testiranje opreme in kalibracijo, če je to potrebno. Pri
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avtomatiziranih načinih tehnične spremljave je potrebno vse delo opraviti na terenu, oziroma
okvarjeno komponento sistema tehnične spremljave začasno nadomestiti in popravilo opraviti
v pisarni. Pri avtomatiziranih načinih tehnične spremljave je kalibracijo potrebno opraviti po
določenem času. Zaradi manjšega rokovanja z opremo do poškodb zaradi človeškega faktorja
ne prihaja pogosto. Pri specifičnih popravilih opreme se podjetja, ki izvajajo monitoring,
navadno poslužujejo uradnih servisov, kjer je popravilo ovrednoteno po njihovih cenikih.

7.6 Ostalo
V primeru zaostankov zaradi nepredvidenih dogodkov lahko pride do dodatnih stroškov. Prav
tako je potrebno realizirati v pogodbi podpisane parametre, oziroma poravnati vse penale, ki
nastanejo tekom dela. Pri opravljanju geotehničnih storitev je potrebno imeti rezervirana
sredstva za nepredvidene stroške. Dodatni strošek je tudi zavarovaje.
Določeni projekti imajo lahko za posledico večjo ekonomsko, humanitarno ali politično
škodo. Zaradi tega so obravnavani prioritetno. Zaradi teh prioritet se cene monitoringa in
sanacije sorazmerno prilagodijo. Cene so odvisne tudi od dogovora med naročnikom in
izvajalcem del.
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8 Zaključek
Geotehnični monitoring inženirskih objektov je pomemben dejavnik pri iskanju rešitev pri
gradnji oziroma sanaciji objektov. Idealno se tehnično spremljavo uporablja za vse faze
projektiranja in gradnje. Podatki, ki jih pridobimo z opazovanjem, omogočijo optimalno
izrabo danih pogojev ter tako posledično zmanjšajo tveganja in stroške.
V magistrskem delu sem najprej predstavil teoretične osnove za boljše razumevanje
tehničnega opazovanja inženirskih objektov, s poudarkom na predstavitvi še vedno
prevladujočih klasičnih metod, kjer prevladujejo točkovne meritve, tako v času kot tudi
prostoru. Z novimi tehnologijami lahko izvedemo avtomatizacijo meritev, kar nam omogoči
časovno kontinuirano spremljavo stanja na terenu z oddaljenim dostopom. Oddaljen dostop
omogoči hitrejšo interpretacijo stanja na terenu in hitrejši odziv na alarmantna stanja.
V okviru magistrskega dela sem predstavil praktične aplikacije tako klasičnih metod kot tudi
avtomatiziranih metod tehničnega opazovanja. Velik preskok se je v zadnjem času zgodil
predvsem z razvojem senzorjev, izdelanih po tehnologiji optičnih vlaken.
V okviru moje magistrske naloge ni bilo mogoče postaviti univerzalnega modela za izračun
točke preloma. Točka preloma v magistrski nalogi pomeni točko, kjer je cenovno upravičeno
investirati v dražjo avtomatizacijo sistema v primerjavi s klasičnimi metodami, da se nam ta
investicija tekom obratovalne dobe objekta cenovno povrne. V samem modelu je potrebno
postaviti več spremenljivk, ki vplivajo na končno izbiro sistema za tehnično spremljavo.
Izbira med avtomatiziranim načinom in klasičnim načinom je pogojena tudi z ostalimi
cenovno neovrednotenimi spremenljivkami. Zato sem se odločil, da izvedem poenostavljeno
primerjavo med avtomatizirano in konvencionalno izvedbo piezometra in inklinometra. Iz
podatkov je razvidno, da so začetni stroški avtomatiziranih sistemov višji. Stroški klasičnih
sistemov so nižji, vendar se z večanjem frekvence zajema podatkov in pretečenim časom le ti
povečujejo do točke preloma. V primeru, da bi upoštevali še oddaljenost do lokacije
monitoringa, bi do preloma prišlo prej. Izvedbo meritev je možno izvesti na več načinov in z
uporabo različnega nabora instrumentov. Vsak projekt ima individualni značaj, zato ga je
treba strokovno in stroškovno natančno analizirati. Izbira optimalne rešitve je stvar dialoga
med naročnikom in izvajalcem meritev. Tehnično opazovanje inženirskih objektov je panoga,
kjer je potrebno sodelovanje različnih strok.
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