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IZVLEČEK
V diplomski nalogi je obravnavana stabilnost flišne terase v Goriških Brdih v vasi Hum.
Stabilnostna analiza je bila izdelana za plaz poimenovan Polje, ki se je sprožil konec
septembra 2010 zaradi obilnih padavin ter neugodne oblike površja (terasa). Kot sanacijski
ukrep sem na osnovi stabilnostnih analiz predlagal zmanjšanje naklona brežine in postavitev
drenažnega sistema. Stabilnost plazu je bila izračunana po dveh najpogosteje uporabljenih
metodah, Bishopovi in Felleniusovi. Pri iskanju vzrokov za nastanek plazenja in dokazovanju
ustreznih načrtov sanacij sem si pomagal z geotehniškim programom GEO5 - Slope Stability.
Z njim sem ugotavljal dejavnike, ki so sprožili zemeljski plaz. Za izdelavo stabilnostne
analize je bilo

treba izdelali

geomehanski

model z ustreznimi geomehanskimi

karakteristikami tal in hidrogeološkimi lastnostmi. Ustreznost podanih sanacijskih ukrepov, ki
sem jih določil s pomočjo mentorice je bila potrjena s stabilnostno analizo, ki je pokazala, da
bi bil plaz po opisanih sanacijskih ukrepih stabilen. Na koncu je prikazan predlog sanacije
plazu v programu GEO5 - Slope Stability, kot je zmanjšanje naklona brežine ter nivoja vode.
Ključne besede: stabilnost, fliš, terase, Goriška Brda, GEO5, plaz

ABSTRACT
The thesis deals with the stability of flysch terraces in the village of Hum in Goriška Brda
area, southwestern Slovenia. The stability anaylsis was performed for the Polje landslide,
which was triggered by heavy rainfall at the end of September 2010 The stability of the
landslide was assessed using the most commonly used Bishop and Fellenius methods. In
investigating the causes for landsliding and for verifying proposed remediation plans we used
GEO 5 - Slope Stability geotechnical software. A geomechanical model was created, which
incorporated geomechanical and hydrogeological properties of the soil For remediating the
landslide, installation of drainage system and forming a lower slope by excavation was
proposed. Finally, the proposal shows the sanitation of the landslide in the program GEO 5 Slope Stability, such as reducing the angle of the slope and the level of water.
Keywords: stability, flysch, terraces, Goriška Brda, GEO5, landslide
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Slovensko ozemlje je zaradi pestre geološke zgradbe podvrženo številnim porušitvam
naravnega ravnovesja. Med takšne pojave uvrščamo tudi plazove. V diplomskem delu
predstavljam problematiko zemeljskih plazov v Goriških Brdih, ki po geološki sestavi
pripadajo flišu. Zaradi njegove podvrženosti plazovitosti in vododržnosti, je teren erozijsko
neodporen. Tako so deli fliša, predvsem glinovci in meljevci, močno podvrženi preperevanju
in posledično vplivajo na povečane možnosti plazenja. Velik problem pri plazovih v Goriških
Brdih je preoblikovanje terena v terase za kmetijske površine. Zaradi preoblikovanja terena je
naravno dreniranje meteornih vod ob večjih padavinah porušeno. Na pobočju s podrastjo je
koeficient odtoka, v odvisnosti od naklona brežine, lahko večji celo od 80 %. Izoblikovane
oziroma izravnane terase lahko takšen koeficient občutno zmanjšajo na le nekaj odstotkov
oziroma na zanemarljiv delež. Da bi preprečili zastajanje večje količine vode na površju, je
treba zagotoviti ustrezne naklonske terase, tako v vzdolžni kot v prečni smeri, in tako
zmanjšati delež infiltracije vode v tla. Proces lezenja preperine je vezan na dotok vode iz
zaledja, ki zaradi nizke vodoprepustnosti materiala zastaja in zmanjšuje vrednosti strižne
lastnosti (kohezija, strižni kot) ter povečuje vzgonske tlake.
V diplomski nalogi so poleg geografske umestitve plazu v prostor opisane teoretične osnove
plazenja in vrste plazov. Navedeni so temeljni vzroki plazenja v Goriških Brdih in
obravnavan konkreten primer plazu Polje, ki se nahaja v vasi Hum. Domneval sem, da je plaz
poleg neugodne oblike površja (terasa) nastal kot posledica obilnega deževja. V tistem
obdobju je amaterska vremenska postaja WMR200, ki se nahaja blizu območja plazu,
izmerila 349,7 mm padavin, kar je za 7 % več od povprečne količine padavin v istem mesecu
za celotno Slovenijo. V delu so opisani tudi najpogosteje uporabljeni postopki za sanacijo
plazov in podane teoretične osnove za izračune. Za analizo globalne stabilnosti je bil
uporabljen računalniški program GEO5 - Slope Stability. Program analizira stabilnost
pobočja. Uporablja se predvsem za preglede stabilnosti nasipov, zemeljskih izkopov in
sidranih geotehničnih struktur. Zdrs površine se tako lahko izračuna na podlagi krožnice
(uporabljajo se različne metode: Bishopova, Felleniusova, Janbujeva, Morgenstern-Priceova
ali Spencerjeva) ali linije (Sarmova, Janbujeva, Morgenstern-Priceova ali Spencerjeva
metoda). V diplomskem delu sem stabilnost plazu izračunal po Bishopovi in Felleniusovi
metodi. Terenske podatke (npr. višina in širina terase, nagib) sem vnesel v računalniški
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program GEO5 - Slope Stability, da sem lahko izdelal dva modela plazu, nestabilni in stabilni
model. Rezultati, pridobljeni s programom GEO5 - Slope Stability, se ujemajo z izračuni,
obdelanimi v računalniškem programu Microsoft Office Excel, z upoštevanjem pravil
standarda Evrokod 7.
S pridobljenimi rezultati sem potrdil domneve in prišel do zaključka, da so na nastanek plazu
vplivali različni dejavniki. Poleg neugodne geološke sestave terena, vpada plasti in neugodne
oblike površja (terasa) je na nastanek zemeljskega plazu vplivala velika količina padavin
konec septembra 2010. Z uporabo stabilnega modela v računalniškem programu GEO5 Slope Stability sem določil ustrezne sanacijske ukrepe. Ti v večini temeljijo na podlagi
lokacije plazu, terena, kmetijske namembnosti in na ekonomičnosti. Glede na ugotovljene
trenutne stabilnostne razmere in opisane dejavnike je za zasnovo sanacije zemeljskega plazu
predlagana izvedba znižanja nagiba pobočja ter ureditev znižanja nivoja podtalne vode v
plazini z uporabo drenažnih cevi. Potrebna je tudi ureditev odvodnjavanja površinskih vod iz
telesa plazu z drenažnimi kanali.
V razgovoru o sanaciji plazu na kmetijskem zemljišču je sodeloval tudi lastnik zemljišča in se
odločil za uporabo drenažnih cevi, predvsem z ekonomskega vidika. Teren bo dodatno
počistil in nasadil vegetacijo, npr. sadna drevesa in vrbe.
Glede na podatke v literaturi in po ogledu terena lahko trdim, da so v Goriških Brdih
zemeljski plazovi na kmetijskih površinah pogost pojav. Več jih nastane ob obilnih
padavinah, zato je poznavanje njihove problematike zelo pomembno z vidika sanacije in
nenazadnje za preventivo pred sprožitvijo. Diplomska naloga bo pripomogla k boljšemu
razumevanju pojava plazov v Goriških Brdih in k preprečevanju njihovega nastajanja.
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1. UVOD
1.1. Predmet diplomske naloge – izhodišče
Naravne razmere v Goriških Brdih omogočajo agrarno dejavnost, vendar jo zemeljski plazovi
onemogočajo in so na terasah Goriških Brd stalen problem (Vrišer 1954; Vrišer 1956;
Grimšičar 1962, Ažman Momirski in sod., 2008b). Stopničasta površinska oblika kulturnih
teras prevladuje v večjem delu pokrajine in je posebnost slovenskega prostora. Terase se kot
značilna pokrajinska prvina Sredozemlja pojavljajo v vseh tipih slovenskih pokrajin, vendar
se razlikujejo po pogostnosti, namenu in sodobni funkciji. Zaradi značilne terasirane pokrajine
in zgodovinskega razvoja so Goriška Brda za raziskovanje zelo zanimiva (Ažman Momirski
in sod., 2008b).
Območje Goriških Brd, kjer prevladuje fliš, je sestavljeno iz slemen, ki ga v smeri
severozahod - jugovzhod prepredajo številni majhni vodotoki. Območje je sestavljeno iz
erozijsko neodpornega fliša, ki je vododržen in nagnjen k plazovitosti. Takšni deli flišnih
kamnin, sestavljeni v večini iz glinovcev in meljevcev, so močno podvrženi preperevanju in
nastajanju plazov. Ti nastanejo zaradi neugodnega vpada plasti, in kjer je preperinska plast
prepojena z vodo, v povezavi z nagibom in obliko pobočja, pa se pogosto ob obilnih
padavinah pojavljajo tudi usadi. S preoblikovanjem površja v obliko teras se ob padavinah
poruši naravno dreniranje meteornih voda. V naravnem pobočju, ki ga prekriva podrast, je
koeficient odtoka, v odvisnosti od naklona brežine, lahko večji od 80 %. Izoblikovane
oziroma izravnane terase ta koeficient občutno zmanjšajo na le nekaj odstotkov oziroma na
zanemarljiv delež, zato voda bolj zastaja na površju. V tem primeru je treba zagotoviti
ustrezne naklonske terase tako v vzdolžni kot v prečni smeri in tako zmanjšati odstotek
infiltracije vode v tla.

1.2. Namen diplomskega dela
Namen dela je pokazati vpliv teras v povezavi z obilnimi padavinami v Goriških Brdih na
pojav plazenja. Razlog za izbiro tematike je problematika nastanka zemeljskega plazu Polje,
ki je zaradi povečane količine obilnih padavin septembra 2010 porušil terasno ureditev
brežine. Geomehansko analizo sanacije plazu Polje sem napravil s pomočjo računalniškega
programa GEO5 - Slope Stability.
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1.3. Cilji diplomskega dela
Cilji obravnavanega dela obsegajo:
–

proučitev ključnih dejavnikov povzročitve plazenja,

–

preveritev računalniškega programa GEO5 - Slope Stability,

–

izračun faktorja varnosti po Bishopu ter Felleniusu z uporabo računalniškega
programa Microsoft Office Excel,

–

izračun faktorja varnosti po Bishopu ter Felleniusu z računalniškim modelom
plazu v programu Geo 5 - Slope Stability,

–

primerjava obeh postopkov izračuna faktorja varnosti,

–

proučitev pristopa k sanaciji plazu z modeliranjem.

2

3
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2. PREGLED

GEOGRAFSKIH

IN

GEOLOŠKIH

ZNAČILNOSTI

GORIŠKIH BRD
2.1. Geografska umestitev obravnavanega območja
Goriška Brda so najbolj sredozemski del slovenskega dela Posočja. Nahajajo se v
najzahodnejšem delu Dinaridov. Gre za tipično gričevnato pokrajino, ki skoraj v celoti
sovpada z istoimensko občino, ki meri 72 km2. Tukaj prevladujejo predvsem kulturne terase,
ki so jih nekoč urejali ročno, po drugi svetovni vojni pa že strojno. Brda razlikujemo na
zahodna in vzhodna, še bolj pogosto pa na zgornja in spodnja. Naravnogeografsko so Brda
izrazito omejena s treh strani. Na severu jih zapira Korada (812 m), vzhodna meja teče po
apnenčastem slemenu med Korado in Sabotinom (609 m), ki Brda loči od spodnje Soške
doline (slika 1). Na zahodu teče naravna meja po rečici Idriji, na drugi strani pa se širi
Furlanska nižina. Na jugu se gričevnata slemena počasi spuščajo v Furlansko nižino (Ažman
Momirski in sod., 2008b).

Slika 1: Državna topografska karta z označenim območjem plazu (GURS, 1999).
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2.2. Geološke značilnosti
Temeljna geološka lastnost Goriških Brd je prevlada fliša, ki ga v večini sestavljajo plasti
finejših laporjev in bolj grobozrnatih peščenjakov (slika 2).

Slika 2: Profil fliša v Gonjačah, Goriška Brda.

Glede na to, da lahko govorimo o menjavi plasti glinovcev, meljevcev, laporovcev in
peščenjakov, ga opredelimo kot facies. Fliš je nastal s sedimentacijo podvodnih plazov oz.
turbiditnih tokov. Flišni facies se je oblikoval v srednje globokem do globokem morskem
okolju (600 m do 2500 m globine; Kočevar, 2011). Za fliš je značilna postopna zrnavost, kjer
v spodnjem delu nastopajo debelozrnate kamnine (breča, konglomerat), ki navzgor postajajo
vse bolj drobnozrnate (peščenjaki, laporovci, muljevci). Takšen paket kamnin predstavlja
osnovno flišno sekvenco (slika 3), ki se ciklično ponavlja. (Pavšič, 1998). V flišu so razvite
Boumove sekvence turbiditnih tokov, ki so popolnega ali nepopolnega zaporedja (Bouma,
1962).
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Slika 3: Popolno in nepopolno zaporedje fliša (Pavšič, 1998).

Beseda fliš (nemško flysch), je bila v strokovno izrazoslovje vpeljana leta 1827 s strani
geologa B. Studerja. Flysch pomeni kamninsko skladovnico, pri kateri se trdnejše kamnine
(peščenjak) izmenjujejo z glinenimi in lapornatimi plastmi. Zaradi vodne nepropustnosti teh
mehkejših plasti je kamnina pri navlaženem stanju nagnjena k drsenju in polzenju/tečenju
(nemško flissen), (Schaub, 1961).
Ozemlje Goriških Brd pripada tektonski enoti Zunanjih Dinaridov. Buser (1964) je v tolmaču
OGK lista Gorica, razdeli celotno ozemlje na dve višji geotektonski enoti in sicer na
avtohtono in alohtono ozemlje. Območje obravnavanega plazu pripada avtohtonemu ozemlju
z enoto Goriško – Vipavskega sinklinorija. Glede na geološko sestavo je ozemlje Goriških
Brd sestavljeno iz flišnih plasti, ki gradijo veliko sinklinalno zgradbo, katere južno in severno
krilo sta nagubani v večje in manjše sinklinale ter antiklinale, ki v celoti sestavljajo sinklinorij
(Buser, 1964). V tolmaču osnovne geološke karte list Gorica (Buser, 1964) je zato struktura
poimenovana kot Goriško – Vipavski sinklinorij, katerega severno mejo predstavlja narivni
rob Trnovskega gozda. V resnici gre najverjetneje za narivno strukturo z večjimi narivnimi
luskami in gubami znotraj flišnega zaporedja (M. Vrabec, ustno sporočilo). Dinarska smer SZ
- JV je tudi glavna smer velikih gub.

Bensa, B. 2016. Stabilnost flišnih teras v Goriških Brdih.
Diplomsko delo, Ljubljana, UL NTF.

6

2.3. Pregled stanja raziskav
Fliš v Goriških Brdih delimo na paleocenske Kožbanske plasti z več karbonatnimi
sestavinami (breče), ki prevladujejo v severnem delu, in mlajše, eocenske Medanske plasti z
večjo vsebnostjo glinenih sestavin, ki so pogostejše v južnem delu (slika 4). V kraju Nozno je
s kalcitnim nanoplanktonom dokazana meja med paleocenom in eocenom (Pavšič in Dolenec,
1995; Pavšič, 1997; Dolenec in sod., 2000). Meja med formacijama poteka na zahodu od
Bele, mimo Krasnega in Vrhovelj proti Podsenici in Podsabotinu na vzhodu (Arčon, 2004).
Formaciji se med seboj razlikujeta po nastanku. Kožbanske plasti so nastale iz usedlin velikih
podmorskih plazov. Fliš vsebuje tudi kamnine, ki jih je plaz zajel in odtrgal na pobočjih,
pogosta sta npr. konglomerat in breča. Medanske plasti pa so, nasprotno, nastale v mirnejšem
morskem sedimentacijskem okolju s pomočjo kalnih vrtinčastih tokov. V formaciji se
menjujejo plasti peščenjaka in laporovca (Arčon, 2004). Posamezne plasti so debele od nekaj
centimetrov do nekaj decimetrov. Debelejše plasti peščenjaka in breče so redke. V južnem
delu Brd je fliš sestavljen iz drobnozrnatih klastitov, proti severu se vse bolj mešajo primesi
apnenčevih konglomeratov in breč, plasti peščenjakov in laporjev pa postanejo bistveno
debelejše.

Slika 4: Južni del Goriških Brd na Osnovni geološki karti 1: 100.000 list Gorica (Buser,
1964). Na karti je označeno območje plazu (izrez ni v merilu).

Bensa, B. 2016. Stabilnost flišnih teras v Goriških Brdih.
Diplomsko delo, Ljubljana, UL NTF.

7

Za Medanske plasti je značilna postopna zrnavost oz. gradacija in so usedlina turbiditnih
tokov (Cimerman in sod., 1974). Razen kvartarnih naplavin v dolinah in glinastih sedimentov
v močvirju pri Vipolžah se mlajše kamnine od Medanskih plasti v Goriških Brdih ne
pojavljajo (Cimerman in sod., 1974). Poleg Kožbanskih in Medanskih plasti na vzhodni in
severovzhodni strani Goriških Brd najdemo na severnem obrobju zgornjekredni rudistni
apnenec in rdeči lapor, ki pripadata Podsabotinskim plastem (Drobne in Pavlovec, 1969).
Podsabotinske plasti so globljemorske sedimentne kamnine kredne in paleocenske starosti.
Proti jugu vpadajo flišne plasti pod kvartarni nanos (slika 5).
S statistično analizo (Komac, 2011) je bilo ugotovljeno, da so v južnih Goriških Brdih zelo
plazoviti zlasti vinogradi na severovzhodnih ali jugozahodnih konkavnih pobočjih s
povprečnim naklonom 20º, ki so povprečno 70 m oddaljeni od slemen. V zahodnem delu
Goriških Brd je razlog za večjo plazovitost skladnost med usmerjenostjo pobočij in vpadom
kamninskih plasti. Zaradi hitrega preperevanja fliša se na pobočjih z majhnim naklonom
debelina preperine povečuje. Ko preseže kritično vrednost oziroma maso, ta pa je odvisna tudi
od vsebnosti vode, gmota splazi v nižjo lego. Plitvi zemeljski plazovi najpogosteje nastajajo
na terasiranih pobočjih nekaj deset metrov pod slemeni. Globoki in večji zemeljski plazovi so
najpogostejši na spodnjem delu pobočij in nastajajo zaradi njihovega spodkopavanja z bočno
erozijo potokov. Zaradi opisanega procesa je preperina najdebelejša na slemenih. Na
pobočjih, kjer prevladujejo denudacijsko-erozijski procesi, je njena debelina manjša in
odvisna od skladnosti ter naklona pobočja. Na plazenje vpliva tudi pogostnost njegovega
pojavljanja; čim več časa preteče od zadnjega plazenja, tem večja je možnost za nov pojav.
Pomemben je tudi vpliv vsebnosti vode v preperini na plazenje. Plazino namakajo zlasti
tokovi vode v preperini, zelo pogosti so tudi vodni tokovi na stiku preperine in flišnih kamnin.
Zato lahko kamnina tudi pod preperino prepereva mnogo hitreje, kot bi sicer. Razumljivo je,
da zaradi tega na plazenje močno vplivajo izdelava teras, oranje in zlasti rigolanje, pri
katerem se premešajo horizonti prsti, seže pa celo do matične kamnine (Komac, 2011).
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LEGENDA:
1 = kredni rudistni apnenec,
2 = Podsabotinske plasti,
3 = Kožbanske plasti,
4 = Medanske plasti,
5 = kvartarne naplavine ob vodah

Slika 5: Geološki zemljevid Goriških Brd (Pavlovec, 1974).
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3. SPLOŠNO O PLAZOVIH
Na nastanek plazenja najbolj vplivata Zemljina težnost in trdnost kamnine/materiala. Prva
povzroči premik materiala v nižje lege, trdnost materiala pa to preprečuje. Razmerje njunih
učinkov se spreminja zaradi vsebnosti vode, ki obteži pobočje in vpliva na sprijetost
materiala. Povečana vsebnost vode tako spremeni težo materiala na pobočju in poveča
notranji upor, ki lahko narašča le do določene meje. Ko je najvišji notranji upor presežen,
postane pobočje nestabilno. Kadar je začetni zdrs hiter, govorimo o zemeljskem plazu. Do
zdrsa pride vzdolž ploskve, ob kateri je vrednost notranjega ali strižnega upora manjša od
komponente sile teže, ki deluje v smeri pobočja. Pri trdnih kamninah je pobočje stabilno tudi,
če je naklon večji od kota notranjega trenja. K stabilnosti pripomore večja kohezivnost
materiala, ki pa vpliva le do določene višine pobočja. Zato lahko v tem primeru govorimo o
kritični višini pobočja, ki še omogoča njegovo stabilnost. Če se ravnovesje poruši, se znova
vzpostavi ob manjšem naklonu. V idealnih razmerah je drsna ploskev zemeljskih plazov
krožne oblike in ni vzporedna s pobočjem. V naravi so takšne drsne ploskve redke zaradi
nehomogenosti in številnih dejavnikov, ki vplivajo na plazenje oziroma na zmanjšanje
strižnega odpora. V nekohezivnem materialu je pri ničelni normalni napetosti strižna napetost
enaka nič, kar pomeni, da kohezije ni (Easterbrook, 1999). Zato je pomembno razmerje med
kotom notranjega trenja (ali strižnega kota), kohezivnostjo materiala in silo težnosti.
Stabilnost pobočja v nesprijetem materialu je odvisna od kota notranjega trenja. Pobočje je
nestabilno, ko je njegov naklon večji od kota notranjega trenja. Ko sta sili enaki, je pobočje v
ravnovesju. Notranjo trdnost materiala torej nadomesti strižna trdnost vzdolž drsne ploskve
(Hoek in Bray, 1977; Dolšina, 1990; Ribičič, 2002). Verjetnost pojavljanja plazov v Brdih je
velika, kar lahko vidimo na sliki 6.
Ažman Momirski in sod. (2008) so v svojem delu določili povprečni naklon briškega površja
29 %. Pri tem je le 18 % površja nagnjenega manj kot 15 %, 8 % pa je strmejšega od 50 %,
0,6 % pa presega vrednost 70 %. Zapisali so tudi, da se pri naklonu med 21 % do 36 % sproži
večina (48 %) zemeljskih plazov. Pri višjem naklonu 62 %, pa prihaja do padanja kamnine in
ne do plazenja (Ažman Momirski in sod., 2008). Strižni kot flišne preperine je velik od 53 %
do 65 %, kohezija pa majhna. Če bi seveda upoštevali le ta dejavnik, bi bilo pobočje z
naklonom pod 48 % stabilno, vendar ima flišni lapor nizek strižni kot 25 % z visoko kohezijo,
ki pa se lahko zaradi vpliva vode močno zmanjša (Petkovšek in sod., 2007). V južnem delu
Goriških Brd je povprečen naklon pobočij 28 % enak strižnemu kotu laporja v flišni kamnini.
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In prav od strižnega kota je odvisen največji še stabilen naklon pobočij (Ažman Momirski in
sod., 2008).

Slika 6: Karta verjetnosti pojavljanja plazov. Na karti je označeno območje Goriških
Brd (Komac in Ribičič, 2005).
3.1. Vpliv teže plazu na nagnjeni površini
Na nagnjeni površini težo plazu (Fg) lahko razstavimo v dve komponenti (po Hoek in Bray,
1977; Dolšina, 1990; Zorn in Komac, 2008):
a) F1, ki je vzporedna s pobočjem (F1 = Fg · sin α) ter
b) F2, ki je pravokotna na pobočje (F2 = Fg · cos α).
Sile (Fg, Ft, F1, F2), ki so uporabljene v izračunih, so za lažje razumevanje prikazane na sliki 7,
ki prikazuje premikanje telesa po nagnjeni površini.
Telo je na pobočju stabilno oziroma je v mejnem ravnovesju, kadar velja naslednja fizikalna
zakonitost:
tg φ > Fg · sin α = cA + Fg · cos α tg φ.

(1)
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Če je α = φ ter c (kohezivnost) = 0, potem veljata enačbi (2) in (3) (pogoj stabilnosti po Hoek
in Bray, 1977; Dolšina, 1990; Zorn in Komac, 2008):
Fg · sin α = Fg · cos α tg α;

(2)

Fg · sin α = Fg · sin α > 1 = 1.

(3)

Varnostni količnik F definiramo kot razmerje med celotno silo, ki se upira drsenju (najvišji
strižni upor), in celotno silo, ki povzroča drsenje (po Hoek in Bray, 1977, Dolšina, 1990, Zorn
in Komac, 2008):
𝐹=

(cA + F2 · tg φ)
F1

>

𝐹=

(cA + Fg cos α · tg φ)

(4)

Fg · sin α

LEGENDA:
A … površina drsne ploskve
Fg … sila teže
Ft … sila trenja (strižna sila, ki
zavira drsenje)
α … naklon pobočja
F1 = Fg · sinα … komponenta sile
teže, ki je vzporedna s pobočjem
F2 = Fg · cosα … komponenta sile
teže, ki je pravokotna na pobočje
(normalna sila)
Slika 7: Premikanje telesa po nagnjeni površini (povzeto po Hoek in Bray, 1977).

Če velja:
• F = 1, to pomeni, da so sile v ravnovesju in da je pobočje na meji stabilnosti,
• F > 1, je pobočje stabilno,
• F < 1, pobočje ni stabilno.
Na pobočjih je pogosto sekundarno plazenje, pri katerem prihaja do zaporednega ali
postopnega proženja zemeljskih plazov. Plazenje sestavlja več zaporednih plazov, ki so
nastali potem, ko je prvi plaz povzročil nestabilnost pobočja in so zaradi pomanjkanja opore
nad njim nastali novi plazovi (Ribičič, 2002).
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Na nastanek zemeljskih plazov močno vpliva voda, ki zmanjša notranji upor. To se
najpogosteje zgodi zaradi preperevanja. Pri meljevcih in skrilavih glinavcih sta trenje in
kohezija odvisna od vsebnosti vode v polnilu razpok (Hoek in Bray, 1977; Dolšina, 1990).
Voda na stiku dveh površin zmanjša normalno silo za silo vzgona (Fu). Zmanjšanje celotne
strižne trdnosti opisuje naslednja enačba (Mohr-Coulombov porušitveni kriterij):
τ = c + (σ – Fu) tg φ

(5)

kjer je τ strižna napetost, σ pa normalna napetost na drsno ploskev.
Če je drsna ploskev zemeljskega plazu zapolnjena z vodo, velja naslednja zakonitost:
F1 + Fv = cA + (F2 – Fu) tg φ > Fg sin α + Fv = cA + (Fg cos α – Fu) tg φ.

(6)

V razpoki vodni tlak narašča linearno z globino, kjer deluje (Fv - vsota sil v vertikalni smeri),
ki deluje na kamninski blok in ga sili navzdol. Vodni tlak na strižni površini deluje s silo
vzgona (Fu), ki zmanjšuje normalno silo.
Zaradi prisotnosti vode se tako hkrati zmanjša strižna trdnost in poveča normalna obtežba, kar
zmanjša stabilnost pobočja. Obe sili (Fu in Fv) povzročita zmanjšanje stabilnosti. Čeprav je
teža vode na drsnih ploskvah majhna, postanejo sile velike, saj tlak lahko deluje na velikih
površinah (Hoek in Bray, 197; Dolšina, 1990). Pri preperinskih plazovih je drsna ploskev po
večini na stiku preperine s podlago, kjer je gradivo manj odporno na strig. Vzrok za to je
pronicanje talne vode vzdolž stika, ki odnaša gradivo. Zaradi spremembe kemičnih razmer, ki
je posledica mešanja vode iz prepereline in podlage, prihaja do odlaganja koloidnih delcev.
Pri tem nastane do nekaj milimetrov debela plast drobnozrnatega gradiva, iz katere lahko ob
povečani obtežitvi nastane drsna ploskev.
Zemeljski plazovi pogosto nastanejo tudi zaradi delovanja površinske vode, ki spodkopava
pobočja z globinsko ali bočno erozijo (Komac, 2011).

3.2. Vrste zemeljskih plazov in njihova razdelitev
Zemeljske plazove razdelimo glede na njihove lastnosti, v večini primerov glede na sestavo
materiala, tudi glede na hitrost plazenja, njihovo velikost, globino ali po načinu premikanja ter
njihovi dejavnosti.
Pri plazenju praviloma prihaja do premika nevezanega materiala – preperine (kadar prihaja do
premika trdne kamnine, govorimo o skalnem podoru ali kamnitem zdrsu). Takšna preperina

Bensa, B. 2016. Stabilnost flišnih teras v Goriških Brdih.
Diplomsko delo, Ljubljana, UL NTF.

13

ima lahko različno sestavo in tako lahko zemeljske plazove razdelimo glede na vrsto
materiala. Splazijo lahko glina, melj, pesek, prod, grušč ali skupek teh materialov, npr. glina
in peščeni delci z večjimi kosi kamnine (Komac, 2011). Če prihaja do trenutnega zdrsa ali
hitrega plazenja s hitrostjo nekaj centimetrov na uro, lahko zemeljske plazove razdelimo glede
na hitrost plazenja. Plazenje pa je lahko tudi počasno, pri čemer je premik le nekaj
milimetrov na uro. Zemeljski plaz se lahko giblje s prekinitvami, ki so odvisne od zunanjih
dejavnikov, npr. padavin. Klasifikacija glede na oddaljenost od izvora je lahko naslednja: plaz
se ne razširja iz svojega obsega, plaz se nekoliko podaljša v spodnjem delu, plaz se znatno
podaljša v spodnjem delu, vendar sta plaz in tok, ki izhaja iz njega še združena. Odložitev je
lahko več 100 m od izvora, ter odložitev je več kilometrov od izvora. V plazini je lahko
prisotna voda, če te ni, imamo suho plazino.Pri nizki vsebnosti vode govorimo o vlažni plazini.
Plazina je lahko z vodo prepojena ali celo z vodo popolnoma saturirana. Glede na velikost
razlikujemo usad ter zemeljski plaz. Usad, ki je manjši zemeljski plaz, obsega travno rušo in
do 1 m debelo plast preperine. Gradivo se premakne v enem kosu in skoraj brez deformacij.
Počasen premik, pri katerem se gmota med premikom tudi premeša pa je zemeljski plaz.
Glede na globino razlikujemo plitve zemeljske plazove, ki zajamejo le preperino, in globoke
zemeljske plazove, ki poleg preperine obsegajo tudi matično kamnino (Komac, 2011).
Najgloblji zemeljski plazovi pri nas dosegajo globino več deset metrov, plitvi pa so povečini
globoki le nekaj metrov. Inženirsko-geološka razvrstitev zemeljskih plazov se glede na
globino razlikuje (Ribičič, 2002):
• zdrs humusa (od 0 do 0,5 m),
• plitev plaz (od 0,5 do 2 m),
• srednje globok plaz (od 2 do 5 m),
• globok plaz (od 5 do 10 m) in
• zelo globok plaz (več deset metrov, tudi več kot 100 m).
Po načinu premikanja najpogosteje razlikujemo rotacijsko in translacijsko plazenje.
Rotacijski zemeljski plazovi s krožno drsno ploskvijo nastanejo v homogenih kamninah
oziroma preperini, ki jo sestavljajo glinasti, meljasti ali peščeni sedimenti. Za translacijske
zemeljske plazove je značilno, da je drsna ploskev vsaj približno vzporedna s pobočjem, zato
pride do premika gradiva/materiala v enem kosu. Glede na dejavnost razlikujemo aktivne,
umirjene in fosilne zemeljske plazove. Aktivni zemeljski plaz se premika s krajšimi ali
daljšimi prekinitvami. Umirjeni zemeljski plaz se ne premika več. Fosilni plaz je starejši plaz,
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katerega opazimo samo po morfologiji (nagubano in grbinasto pobočje). Na njem so pogosti
manjši lokalni površinski zdrsi in prav po tem se loči od umirjenega (Zorn in Komac, 2007;
Ribičič, 2011).

3.3. Preperinski plazovi
V Sloveniji večinoma nastajajo preperinski plazovi, ki nastanejo z zdrsom preperinskega
pokrova po podlagi na t. i. kontaktu preperina – podlaga. Zaradi precejanja podtalne vode
prihaja vzdolž kontakta do nastanka lamelne plasti (najtanjša razpoznavna plast debeline od
0,005 mm do 1 mm, nastala pri sedimentaciji) ali cone strižno manj odpornega materiala.
Tako se v vodi zaradi spremenjenih kemičnih pogojev (sprememba pH na kontaktu, mešanje
preperinske vode in vode iz hribine) odlagajo različne raztopljene snovi ali različno veliki
delci, ki se lahko izločijo tudi zaradi spremenjenih filtracijskih lastnosti (spremembe
prepustnosti na kontaktu). Pri tem nastane do nekaj milimetrov debela lezika drobnozrnatih
materialov, ki predstavlja potencialno drsno ploskev (Ribičič, 2002). Poleg do sedaj
omenjenih dejavnikov vpliva na prekoračitve trdnosti in s tem na nastanek lokalnih prestrigov
povečana obtežba, ki nastane zaradi naraščanja debeline preperinskega pokrova. Kadar se
takšni lokalni prestrigi združijo v enotno drsno ploskev in ko celotna preperinska masa začne
istočasno drseti po drsni ploskvi, nastopi faza plazenja. Kakšna je globina plazu, je odvisno
od debeline preperine, ki v večini primerov znaša od 1 m do nekaj metrov, vanjo pa so lahko
zajeti tudi deluvialni in proluvialni nanosi. V tem primeru je debelina plazine lahko večja od 10
m (Ribičič, 2002).
Najpogostejši razlog za sprožitev plazenja preperinskega pokrova so neugodne hidrološke
razmere, kot so npr. dolgotrajna deževja. Pri tem povečani porni medzrnski tlaki vode
povzročijo zmanjšano strižno trdnost vzdolž kritične ploskve, sodelujejo pa tudi vzgonski in
strujni tlaki. Ob ekstremno močnih kratkotrajnih deževjih prihaja v nasičeni preperinski plasti
ob strmih nagibih brežin do intenzivnih strujnih tlakov. Ti povzročijo nenadne zdrse oziroma
usade, ki jih opredelimo kot posebno vrsto plazenja preperinskega pokrova (Ribičič, 2002).
Značilnost preperinskih plazov je, da se pojavi najprej zgornji odlomni rob, včasih skupaj s
prečnimi razpokami. Ni nujno, da plazenje sledi neposredno po nastanku zgornjih odlomnih
razpok. Začasno mirovanje ali počasno lezenje se lahko pojavlja tudi v večletnem obdobju.
Nastanek zgornjega odlomnega roba pa je vedno znak, da je preperina že v labilnem stanju
(Ribičič, 2002).
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Oblika preperinskega plazu je dokaj tipična in je taka: zgornji odlomni rob strmo sega v
podlago in ima približno krožno obliko. Premiki ob njem, ki prevladujejo, so vertikalni.
Pogosto se odlomni robovi širijo v pobočje navzgor. Pri že formiranemu odlomnemu robu, ki
nastane zaradi premika plazine navzdol, višje ležeča preperina izgubi oporo in nastane nov
odlomni rob. Plaz se polagoma širi navzgor, dokler mu to omogoča morfologija terena (Ribičič,
2002). Pri obravnavanju preperinskih plazov moramo to predvidevati in morebitne objekte nad
plazom tudi zaščiti.
Za zgornji del plazu je zaradi velikih premikov značilna močna razpokanost plazine.
Vertikalno gibanje se na glavi plazu spreminja v horizontalno, teh premikov pa zemljina
deformacijsko ne prenese in zato razpoka v vzdolžne razpoke. Osrednji del plazu ob stranskih
odlomnih robovih drsi vzporedno z nagibom pobočja navzdol. Čim bolj je drsna ploskev
ravna, tem manj je preperina razpokana. Zaradi vzboklin in vdolbin v podlagi prihaja do
večjih razmikov v telesu plazu. Zaradi povečanega trenja se plazni material začne kopičiti na
peti plazu, pri tem se pogosto močno deformira in naguba, plazina pa se narine preko
neplazeče podlage (narivni rob). Dobimo značilne oblike pete plazu, močno zgrbančene
površine z jasnim narivnim robom (Ribičič, 2002).
Kadar iščemo znake starih plazenj, so najbolj izraziti ostanki znakov plazenja značilne
skledaste oblike kot ostanki zgornjega odlomnega roba ali pa značilne oblike vzbočenih delov
narivnega roba. Preperinske plazove saniramo z ukrepi, ki preprečujejo iztekanje vode v telo
plazu, in z gradbenimi konstrukcijami, temeljenimi v podlago (Ribičič, 2002).

3.4. Vzroki za nastanek plazov
Na nastanek plazov vplivajo različna vremenska dogajanja, hitre vremenske spremembe,
potresi ter v veliki meri antropogeni dejavniki (Komac, 2007a). Dejavniki so podrobno
opredeljeni v preglednici 1. V nadaljevanju so podrobneje opisani poglavitni povzročitelji
plazu, ki so relevantni za tematiko diplomske naloge, kot so neugodna geološka sestava terena
in neugodna oblika površja (terase), velika količina padavin ter problematika prisotnosti
izvirov in močil.
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Preglednica 1: Vzroki za nastanek plazov (povzeto po Komac, 2007a).
Vremenska

Hitre temperaturne

dogajanja:

spremembe:

– ekstremne
padavine (močne

– taljenje snega,
– umikanje ledenikov in

Antropogeni posegi:
– spodkopavanje pobočij in gradnja
usekov,

in/ali

permafrosta v poznem

– povečanje naklona pobočij,

dolgotrajne),

pleistocenu, v sodobnosti pa

– pretirana raba prostora,

– nenaden dvig

v večjih nadmorskih višinah

– gradnja naselij na nestabilnih

podtalnice,
– poplave.

in višjih zemljepisnih
širinah,
– spomladansko taljenje v
razpokah.

območjih,
– vojaški posegi (raketiranje,
bombardiranje),
– gradnja infrastrukturnih objektov
(ceste, železnice, smučarske proge),
– rudarjenje,
– nenaden dvig podtalnice zaradi gradnje
akumulacijskih jezer,
– sečnja gozdov ali drugi posegi v
rastlinsko odejo,
– povzročanje tresljajev (promet,
miniranje),
– kmetovanje (terasiranje pobočij,
čezmerna paša),
– povečan odtok vode, sprememba
oziroma usmeritev odtokov padavinske
vode na nestabilno območje, odnašanje
preperine.

Območje Goriških Brd zaradi geološke sestave (fliš) opredeljujemo kot stabilnostno
problematično. Do nestabilnosti terena prihaja zaradi dotekajočih vod v flišno podlago in je
zaradi stika z vodo (dodatno zaradi večjega nagiba in oblike) pobočje podvržena plazenju.
Zaradi hitrega razpada in preperevanja flišne podlage nastane veliko preperine bogate z glino.
Na odlomnih robovih plazu je opazen flišni deluvij iz gline s posameznimi kosi preperelega
peščenjaka. Preperina je zaradi obilnih padavin premočena. Poveča se vzgonski tlak in
zmanjšajo se medzrnske sile vzdolž potencialnih drsnih ploskev. Sprožitev plazov sicer ni
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nujno neposredno povezana z ravnijo podtalnice, vendar ima začetna vsebnost vode v tleh pri
sprožitvi pomembno vlogo, saj zmanjša potrebno mejno količino padavin (Govi in Sorzana,
1980, Komac in sod., 2005).
Povprečna letna količina padavin nima neposrednega vpliva na plazenje. Vpliva le, kadar
govorimo o kratkotrajnih intenzivnih padavinah (Komac in sod., 2005). Pragovi so za
sprožitev plazenja na enaki litološki podlagi in podobnem reliefu odvisni prav od količine
letnih padavin. Na različnih območjih z isto kamninsko podlago in reliefom pri enaki količini
padavin, nastanejo različne nestabilnosti (Govi in Sorzana, 1980).
Kakšna je empirična krivulja za določitev mejne vrednosti padavin ali praga, pri katerem
pride do plazenja zaradi intenzivnih padavin, opisuje enačba 7 (Guzzetti in sod., 2007):
I = α D –β

(7)

pri čemer je I = intenziteta padavin (mm na uro), α konstanta krivulje (razmak), β je
parameter oblike, ki določa naklon, D pa čas trajanja padavin (v urah).

3.5. Terase
V Goriških Brdih je velik delež nagnjenih in strmih kmetijskih zemljišč predelan v urejene
trajne nasade na terasah. Poleg zmanjševanja naklona površja so razlogi za preoblikovanje
terena v terase naslednji (po Ažman Momirski in sod., 2008b): preprečevanje erozije in
plazenja, zadrževanje večje količine padavin, boljša kmetijska izraba terena ter kvalitetnejša
obdelava trajnih nasadov.
Na Krasu, Vipavskem in v Goriških Brdih je letna količina padavin v povprečju od 1500 do
1600 mm, v slovenski Istri pa do 1000 mm (Ažman Momirski in sod., 2008b). V zelo kratkem
času lahko pade tudi od 50 do 100 mm, kar poveča možnost za nastanek plazov. Ustrezno
preoblikovane terase zaustavljajo vodo in zmanjšujejo njeno erozijsko moč, saj se na terasnih
ploskvah zadrži več padavin kot na nagnjenih površinah in jim daje večjo sposobnost
akumulacije vode. Takšne terase tako predstavljajo rezervoar, na katerem se zadržuje voda.
Sajenje na terasah je zato ugodnejše za gojenje trajnih nasadov, predvsem zaradi boljše
zračnosti, osvetlitve, lažje obdelave terena za gnojenje in lažjo uporabo strojne mehanizacije.
Takšni terasirani vinogradi predstavljajo svojstven in zanimiv krajinski vzorec (Ažman
Momirski in sod., 2008b). Terase so sestavljene iz terasne ploskve in terasne brežine (slika 8).
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Slika 8: Parametri teras (Ažman Momirski, 2008a).
Pri izdelavi teras je treba ustvariti ustrezen vzdolžni padec, ki naj bo med 0,5 % in 5 % zaradi
ustreznega odvodnavanja padavinske vode, kar prispeva k boljši stabilnosti terase in ne
povzroča podiranja in odnašanja brežin, plazenja in erozije (Ažman Momirski in sod., 2008a).
Glede na obliko pobočja ima lahko terasa padec proti obema koncema ali samo proti enemu.
Vzdolžni padci terase so lahko večji od 5 % na krajšem odseku – 5 m do 10 m ob izhodu iz
terase na obračališče. V prečni smeri naj bo terasa ravna ali rahlo nagnjena navznoter (Ažman
Momirski in sod., 2008a). Nagib brežin mora biti takšen, da se ne rušijo, da lahko hitro
ozelenijo in se zarastejo, definiran je z razmerjem med širino in višino brežine, različna
razmerja pa vplivajo na delež uporabnega zemljišča (slika 9). Dolžina brežine je odvisna od
nagiba in širine terasne ploskve (Ažman Momirski in sod., 2008a).

Slika 9: Shema stabilnih naklonov brežine za izdelavo teras (Ažman Momirski in sod.,
2008a).

Bensa, B. 2016. Stabilnost flišnih teras v Goriških Brdih.
Diplomsko delo, Ljubljana, UL NTF.

19

Pri izdelavi teras porušimo naravno dreniranje meteornih voda ob obilnejših padavinah.
Takšne preoblikovane terase imajo koeficient odtoka le nekaj odstotkov, kar je v nasprotju z
naravnimi pobočji s podrastjo, kjer je koeficient odtoka (v odvisnosti od naklona brežine)
lahko večji od 80 %. Da bi preprečili zastajanje vode, je treba zagotoviti ustrezne naklonske
terase tako v vzdolžni kot v prečni smeri in tako zmanjšati odstotek infiltracije vode v tla.
Zaradi preoblikovanja površja se spremeni tudi debelina preperinskega pokrova. Zaradi
premeščanja preperine je kritičen zlasti čas gradnje, saj lahko voda takrat doseže flišno
podlago. Za kasnejše obdobje je pomembna kvaliteta izdelave odvodnjavanja, da preprečimo
močno erozijo (Ažman Momirski, 2007). V Goriških Brdih je z ekonomskega stališča gradnja
teras za namene vinogradništva navkljub plazenju možna (Ažman Momirski in sod., 2008b).
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4. LAMELNE METODE (KROŽNA DRSNA PLOSKEV)
Če temeljna tla niso homogena ali če izvajamo stabilnostne analize poligonalnih drsin
(poligonalna drsina je drsina, ki je sestavljena iz različno nagnjenih ravnih drsin, med odseki
ravnih drsin so lahko vključeni tudi odseki krožnih drsin), moramo stabilnostne analize izvesti
po lamelni metodi (slika 10).

Slika 10: Uporaba lamel za analizo stabilnosti pobočja (Kvasnička in Domitrović, 2007).
Pri tem pristopu drsino (drsno ploskev) razdelimo na lamele, te ločeno analiziramo in šele
potem poiščemo skupne pogoje za celotno drsno ploskev. Če pobočje razdelimo na n
vertikalnih lamel, moramo za vsako lamelo posebej izpolniti ravnotežne pogoje.
Pri tem upoštevamo pogoj, da so medlamelne sile na mejnicah med dvema zaporednima
lamelama enake.
4.1. Bishopova poenostavljena metoda
Med najbolj priljubljene lamelne metode spada Bishopova poenostavljena metoda. Najprej
moramo določiti sile, ki delujejo na vsako lamelo. Razlikovati moramo med silami, ki jih
lahko določimo vnaprej (sila teže, zunanja obremenitev, obremenitev podzemne vode), in
tistimi, ki jih določimo iz ravnotežnih sil in momentov. Osnovni elementi metode so prikazani
na sliki 11.

Bensa, B. 2016. Stabilnost flišnih teras v Goriških Brdih.
Diplomsko delo, Ljubljana, UL NTF.

21

Slika 11: Bishopova poenostavljena metoda (Kvasnička in Domitrović, 2007).

Glede na piezometrično višino se za vsako lamelo izračuna teža mokrega dela in suhega dela
lamele. Enačba za izračun posameznih tež je (Kvasnička in Domitrović, 2007):
𝑊1 = b (h – y) ∙ γ

(8)

𝑊2 = b ∙ y ∙ γ

(9)

kjer je W1 teža suhe lamele, W2 teža mokre lamele, h višina lamel, y višina lamele pod vodo
ter γ specifična teža.
V naslednjem koraku se porni tlak Δu prišteje neznani normalni sili:
N = N' + ∆u·l
kjer je N normalna sila in l širina lamel.
Na lamele deluje tudi tangencialna sila odpora T, ki se izrazi z Mohr-Coulombovim zakonom:
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𝑊1 + 𝑊2 = (N' + ∆u ⋅ l) ⋅ cos 𝛼 + T ⋅ sin 𝛼

(10)

Značilnost Bishopove metode je predpostavka, da so vertikalne komponente sil med lamelami
enake in imajo nasprotni predznak:
∆Yi = 0

Tangencialna sila na dnu lamele, ki izhaja iz sile trenja, je:
T=

c′ ⋅ l
Fs

+ N' ⋅

tan 𝜑

(10.1)

𝐹𝑠

kjer je c´ kohezija pri efektivni napetosti in Fs faktor varnosti.
Z upoštevanjem vrednosti N' in T dobimo:

N' =

W1 + W2 − (u ⋅ l cos 𝛼 +
cos 𝛼

c′⋅ l∙ sin 𝛼
Fs

)

tan 𝜑
+
∙ sin 𝛼
𝐹𝑠

Z upoštevanjem Mohr-Coulombovega zakona in enačbe 10.1 dobimo:
T=

c⋅l
Fs

+ N' ⋅

tan 𝜑

(10.2)

𝐹𝑠

𝑙

𝑐 ∙𝑏 + (W1 + W2 − u ⋅ b)∙ tan φ

𝑠

𝑚𝛼

T=𝐹 ·

(10.3)

kjer je:
𝑏 = 𝑙 ∙ cos 𝛼
𝑚𝛼 =

1
tan 𝜑
cos 𝛼 + 𝐹 ∙ sin 𝛼
𝑠

Iz ravnotežja statističnih momentov okoli krožne drsne ploskve sledi:
∑ 𝑇𝑖 ∙ 𝑟 = ∑ 𝑊𝑖 ∙ 𝑟 ∙ sin 𝛼1

(10.4)

Ko enačbo 10.4 delimo z r, dobimo:
∑ 𝑇𝑖 = ∑(𝑊1𝑖 + 𝑊2𝑖 ) ∙ sin 𝛼1

(10.5)

Z upoštevanjem izraza za T dobimo faktor varnosti:
𝐹𝑠 =

∑[𝑐𝑖 ∙𝑏𝑖 +(𝑊1𝑖 + 𝑊2𝑖 + ∆𝑌𝑖 − ∆𝑢𝑖 ∙𝑏𝑖 ) tan 𝜑]
∑(𝑊1𝑖 +𝑊2𝑖 )∙sin 𝛼𝑖

𝑙
𝑚𝛼

(10.6)
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4.2. Felleniusova metoda (švedska metoda)
Metoda, ki jo je leta 1936 razvil Wolmar Fellenius, je grafično prikazana na sliki 12. Razvita
je bila za krožne drsne površine s polmerom R, ob predpostavki, da je rezultanta sil med
lamelami enaka 0 (∆𝑋 = 0, ∆𝑌 = 0).
Moment upora je rezultat strižne trdnosti ob zdrsu (enačba 11):
𝑀𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎=𝑟 ∙ 𝑊 ∙ sin 𝛼

(11)

Moment zdrsa pa je rezultat teže zemljine (tal) in teže vode:
𝑀𝑧𝑑𝑟𝑠𝑎 = 𝑟 ∙ (𝑐 ′ ∙ 𝑙 + 𝑊 ∙ cos 𝛼 ∙ tan 𝜑′ )

(11.1)

Faktor varnosti je potem:
𝐹𝑠 =

𝑀𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎

(11.2)

𝑀𝑧𝑑𝑟𝑠𝑎

Tako dobimo končno enačbo 11.3 za faktor varnosti:
𝐹𝑠 =

∑ 𝑐 ′ 𝑙+ ∑ (𝑊 cos 𝛼 − 𝑢𝑙) tan 𝜑′

(11.3)

∑ 𝑊 sin 𝛼

pri čemer je:
𝑐 ′ …naklon lamel
l …širina lamel
Po Felleniusovi metodi običajno dobimo nižji faktor varnosti kot po Bishopovi metodi.
Bishopova metoda je bolj natančna, Felleniusova pa bolj na strani varnosti (preglednica 2).

Slika 12: Felleniusova metoda (Wen-jie, 2014).
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Preglednica 2: Primerjava obeh metod.

IME

Tip

Drsna

METODE

metode

ploskev

Felleniusova

grafična

Bishopova

analitična

Enačba

Sila med

Naklon

ravnotežja

lamelami

med

Σx = 0

Σm = 0

∆X

∆Y

lamelami

krožna

ne

da

0

0

X = 0, Y = 0

krožna

ne

da

≠0

0

0

Σx = 0

… enačba ravnotežja v horizontalni smeri

Σm = 0

… enačba ravnotežja momenta sil

4.3. Evrokod 7
Za potrebe projektiranja je pri izdelavi stabilnostne analize treba upoštevati določila standarda
Evrokod 7. Evrokod 7 je krovni standard za geotehnično projektiranje in temelji na konceptu
delnih faktorjev. Sestavljata ga dva dokumenta: Evrokod 7-1:SIST EN 1997-1:2005 (splošna
pravila) ter Evrokod 7-2:SIST EN 1997-2:2007 (preiskovanje in preizkušanje tal). Globalno
stabilnost tal in s tem možnost večjih premikov tal je treba praviloma preverjati za vse
gradbene konstrukcije in inženirske objekte, naravne terene, umetna nasutja, temelje objektov,
podporne konstrukcije. V Sloveniji globalno stabilnost preverjamo po projektnem pristopu
številka 3 skladno z veljavnim nacionalnim dodatkom (Logar in Pulko, 2005).
4.4. Računalniški program GEO5 - Slope Stability
Programski paket podjetja Fine Software GEO5 (GEO5, 2011) sestavljajo posamezni moduli
za načrtovanje in analizo pri reševanju različnih geotehničnih problemov. Programska oprema
je enostavna za uporabo in sestavljena iz posameznih programov z enotnim, uporabniku
prijaznim vmesnikom. Za celostno analizo geotehničnega problema, ki je razdeljen na
različne vrste izračunov, je mogoče materialne in geometrijske karakteristike uvoziti v
katerikoli programski modul in jih iz njega izvoziti. Paket vključuje programske module za
reševanje različnih geotehničnih problemov, ki so preko grafičnega vmesnika povezani med
seboj in delujejo v istem okolju. To pomeni, da je mogoče različne geotehnične probleme
(npr. analiza opornega zidu in kontrola globalne stabilnosti) reševati celovito. Poleg običajnih
geotehničnih problemov vključuje program tudi izredno izpopolnjene aplikacije za analizo
predorov, stabilnost skalnatih pobočjih itd.
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Za analizo plazu sem uporabil računalniški program podjetja Fine Software modul Slope
Stability (Analiza globalne stabilnosti, GEO5, 2011), ki je del računalniškega programa
GEO5 podjetja Fine. Program analizira stabilnost ležečih pobočnih tal. Uporablja se predvsem
za preglede stabilnosti nasipov, zemeljskih izkopov in sidranih struktur. Predpostavi se, da je
drsna ploskev v obliki krožnice (Bishopova, Felleniusova, Janbujeva, Morgenstern-Priceova
ali Spencerjeva metoda) ali poligona (Sarmova, Janbujeva, Morgenstern-Priceova ali
Spencerjeva metoda). Program omogoča enostaven vnos geometrije, ima vgrajeno bazo
geomehanskih karakteristik za tipične materiale zemljin, omogoča hitro in zanesljivo
določitev krožnih in poligonskih drsnih ploskev, vnesemo lahko poljubno število obtežb
(pasovna, trapezna, točkovna obtežba), upošteva poljubno število sider, omogoča modeliranje
prisotnosti vode z nivojem podtalnice ali z uporabo izolinij, ki definirajo porne tlake, ter
modeliranje potresnih učinkov s psevdostatično metodo. Dodatno upošteva planarne
strukturiranosti (foliacije) hribin, opravimo lahko analizo z upoštevanjem efektivnih ali
totalnih parametrov zemljin, ima možnost omejitve področja pri iskanju kritičnih drsnih
ploskev ter omogoča analize, ki so skladne s teorijo mejnih stanj in uporabe delnih faktorjev
po standardu Evrokod 7. Na trgu obstaja več podobnih programov, ki se jih uporablja za
analizo globalne stabilnosti. Sam sem po predlogu mentorice uporabil program Slope Stability
podjetja Fine, ki so mi ga na Zavodu za gradbeništvo posodili za študijske namene.

4.5. Ukrepi za sanacijo plazov
Sanacijske ukrepe izvajamo na splazelih terenih, poleg tega pa tudi za izboljšanje lokalnih
stabilnostnih razmer z namenom, da preprečimo sprožitev plazenja. Najpogostejši sanacijski
ukrepi so odvajanje površinskih vod in dreniranje plazine, stabilizacija (utrjevanje) tal,
pomožni sanacijski ukrepi (vegetacija) in gradbeni posegi, ki so v nadaljevanju tudi
predstavljeni. Nobenega navedenega sanacijskega ukrepa ne uporabljamo posamezno in za
izvedbo sanacij poskušamo vedno kombinirati različne sanacijske ukrepe (npr. dreniranje in
podporni zid; Ribičič, 2002).
4.5.1. Pregrupiranje zemeljskih mas
Pregrupiranje zemeljskih mas je do sedaj eden izmed največkrat uporabljenih sanacijskih
postopkov. Cilj je, da zemljinske mase pregrupiramo tako, da so v stabilnejšem stanju.
Predvsem se izvajajo naslednji trije ukrepi: zmanjšanje nagiba pobočja, razbremenitev obtežbe
z odstranitvijo materiala na gornjem delu plazu, obremenitev pete plazu.
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4.5.2. Odvajanje površinskih vod in dreniranje
Sanacijske ukrepe lahko ločimo na tiste, ki preprečujejo zatekanje vod v telo plazu, in na ukrepe
za znižanje nivoja talne vode v telesu plazu. Razvitih je bilo več metod sanacijskih ukrepov za
zmanjšanje negativnega vpliva vode (Ribičič, 2002):
a) Površinski odvodi vode
Nivo podtalne vode v telesu plazu je odvisen od dotekanja vode v plazino (Qdot) in od izcejanja
iz nje (Qodt). Zato želimo s površinskim odvajanjem čim bolj izboljšati odnos Qdot/Qodt. Če je to
razmerje manjše od 1, potem bo nivo podtalnice v telesu plazu padal in obratno.
b) Preprečevanje dotekanja vode v plazino
Dotekanje vode v plaz preprečimo s površinskim lovilnim jarkom nad najvišjim odlomnim
robom. Jarek lociramo na stabilen teren tako, da sam ne predstavlja potencialne nevarnosti
širjenja plazenja navzgor ter da je odtok vode hiter (zadosten padec) in voda v jarku ne zastaja.
c) Odvajanje površinske vode iz telesa plazu
Na mestih, na katerih se na površini plazu pojavljajo izviri in močila vode, to vodo zajamemo v
začasne koritnice. Uporabimo lahko tudi odvod vode po plastičnih ceveh. Manjše plazove, pri
katerih je nevarnost, da se spremenijo v blatne tokove, prekrijemo z neprepustno folijo
(polivinilom) in s tem preprečimo še nadaljnje razmakanje zemljin.
d) Drenaže
Plazenje se mora umiriti, preden začnemo posegati v telo plazu z drenažami. Namen izvedbe
drenaž je, da znižamo nivo talne vode v plazini in s tem vzgon. Uspešnost dreniranja je odvisna
od propustnosti zemljine, ki gradi plazino. Najpogosteje uporabljamo: drenažne jarke (drenaže),
globoke drenažne zaseke, drenažna rebra, dreniranje z geotekstilnimi drenažnimi filci, drenažne
vodnjake, horizontalne drenažne vrtine ter drenažne rove. Drenažne jarke izvajamo do globine
približno 2,5 m.
Odvisno od prepustnosti zemljine izvedemo enega ali več vzporednih drenažnih jaškov v smeri
padnice pobočja (slika 13a; Ribičič, 2002). Za izdelavo drenaž uporabljamo plastične drenažne
cevi s premerom 6 cm ali 8 cm, ki morajo biti položne pod enakomernim padcem od 0,5 % do
2 % ali večjim, če teren dopušča. Cevi ne smejo imeti depresij, da se tam ne nabere mulj in
cev ne zamaši. Zelo pomembno je, da dodamo na cev vsaj 30 cm debelo plast gramoza, ki
pospeši odtekanje vode iz zemlje v cev (slika 13b). Na mestu izvirov dodamo gramoz do vrha
jarka. Drenažne cevi položimo nekaj cm globlje, kot je bil teren prerigolan, da nam voda ob
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prehodu iz ilovnatega v lapornat teren ne uide iz cevi, ali pa moramo na takem delu terena
uporabiti cevi s celim – neperforiranim dnom. Pri večjih globinah jarkov moramo paziti, da
nas zemlja ne zasuje ali stisne v jarku. Drenažne cevi morajo biti vedno položene prečno na
padec terena, da prestrežejo podzemne tokove vode vzdolžno po padcu (Ažman Momirski in
sod., 2008a).

Slika 13: (a) Drenažni jarki in (b) prerez drenažnega jarka (Ribičič, 2002).

4.5.3. Pomožni in posebni sanacijski ukrepi
Pri gradnji cest se intenzivnim, sorazmerno ozkim plazovom, ki jih je težko sanirati, izognemo
tako, da jih premostimo z mostom, pri tem pa so temelji mostu na obeh straneh fundirani v
stabilna tla. Plaz lahko v veliki meri stabiliziramo s posaditvijo vegetacije. Pomen vegetacije za
stabilnost preperinskega pokrova je najbolje razviden iz dejstva, da se številni plazovi sprožijo
prav zaradi odstranitve vegetacije, predvsem s sečnjo dreves (Ribičič, 2002). Učinek vegetacije
se izraža predvsem v zaščiti površine pred delovanjem sonca, vetra, dežja in temperaturnih
sprememb, zmanjša se pronicanje vode v tla. Korenine črpajo vodo iz tal in s jih tem
osušujejo. Ena takih rastlin je vrba, ki za rast potrebuje mnogo vode. Gornji preperinski sloj,
vezan s koreninami, povečuje trdnost preperine. Vegetacija preprečuje erozijo površja in
zmanjša učinkovitost obilnih deževij. Tok vode se iz smeri, vzporedne s pobočjem, spremeni
v črpanje oziroma se zmanjša tok podzemne vode, kar poznamo kot hidravlični efekt
(Ribičič, 2002).
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4.5.4. Gradbeni posegi za preprečevanje nestabilnosti oziroma sanacije
plazov
Cilj gradbenih posegov je predvsem povečati stabilnost pobočij in umetnih brežin. To lahko
storimo s podpornimi konstrukcijami (enostavne podporne konstrukcije), med katere spadajo
kamniti zidovi (škarpe), gabioni, kamnite zložbe, montažne konstrukcije (kašte). Primeren
poseg je lahko tudi podporni zid, to pa so gravitacijski, armirani, sidrani zidovi. Imamo tudi
površinske konstrukcije: sidrane stene iz brizganega betona in specialne konstrukcije, kot so
piloti, vodnjaki (Ribičič, 2002).
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5. REZULTATI IN RAZPRAVA
5.1. Popis plazu Polje
Plaz se nahaja v gričevnati pokrajini Goriških Brd, natančneje v vasi Hum. Območje je
prekrito s terasami in služi kor kmetijsko zemljišče, ki je posajeno s trto ter sadjem. Plaz se je
sprožil septembra 2010. Gre za plaz na kmetijski površini in ne ogroža javnih površin.
Potrebna je sanacija plazu, saj je le ta preprečil dostopnost do površin posajenih s trto ter
sadjem.
Točka plazu je na območju:
Državna kartografska projekcija D48: GKY = 390202 m GKX = 95656 m
GNSS koordinate v referenčnem sestavu WGS84: λ = 13°34´E φ = 45°59´N
Iz letalskih posnetkov je razvidno območje pred preoblikovanjem terena in po njem (slika 14).
Na karti je označeno območje plazu, ki je v merilu 1:954. Osnovna karta je digitalna ortofoto
karta 1: 5000 (DOF5).

Slika 14: Ortofoto posnetek območja plazu (a) pred (l. 2006) in (b) po (l. 2011)
preoblikovanju terena (GURS, 2006, 2011).
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Fliš na območju plazu spada med eocenske medanske plasti z večjo vsebnostjo glinenih
sestavin, opazno je menjavanje plasti peščenjaka in laporovca. Medanske plasti so usedlina
turbiditnih tokov (Cimerman in sod., 1974).
Skico plazu (slika 15) sem izdelal na digitalnem modelu površja, ki je bil izdelan z lidarskim
(Light Detection And Ranging) snemanjem iz zraka » in sicer z vključenimi elementi plazu po
Ribičiču (2002), kot je razvidno iz legende.

Slika 15: Skica plazu z elementi po Ribičiču (2002), (GURS 2014).

Dimenzije in opis plazu (po Multilingual Landslide Glossary, 1993 ter Ribičič, 2002) so
naslednje (slika 16): skupna dolžina (največja razdalja med temenom in dnom plazu) je 66
metrov, širina drsne ploskve pa 63 metrov. Globina drsne ploskve je okoli 2 m. Površina
plazu pa je 4200 m2. Vpad plasti, ki se nahaja v telesu plazu je 350/20, kar je dodatni razlog
za povzročitev proženja plazu. Plasti namreč vpadajo v isto smer kot pobočje (priloga 1,
preglednica 1).
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LEGENDA:
Bm … širina splazele mase,
Bp … širina drsne ploskve,
L … skupna dolžina,
Lm … dolžina splazele mase,
Lp … dolžina drsne ploskve,
Dm … globina splazele mase,
Dp … globina drsne ploskve.

Slika 16: Dimenzije in elementi plazu (Ribičič, 2002).
Na sliki 17 vidimo površino plazu. Zgornji odlomni rob je strma ploskev v
nepremaknjenem terenu v najvišjem delu plazu, ki se je odprla zaradi gibanja plazine vzdolž
pobočja; to je vidni del drsne ploskve in zgornji rob drsne ploskve (slika 18). Zgornji del
plazu je prikazan na sliki 19, levi odlomni rob na sliki 20 ter desni odlomni rob na sliki 21.
Prečne razpoke so na sliki 22. Peta plazu to je spodnji rob plazine, po navadi ovalne
zaokrožene oblike, ki je najbolj oddaljen od zgornjega odlomnega roba je prikazana na sliki
23.
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Slika 17: Površina plazu.

Slika 18: Zgornji odlomni rob/zgornji rob drsne ploskve.
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Slika 19: Zgornji del plazu.

Slika 20: Levi odlomni rob.
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Slika 21: Desni odlomni rob.

Slika 22: Prečne razpoke.
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Slika 23: Peta plazu.
Na sliki 24 lahko nadzorno vidimo premik vinskih trt za 2,6 m, kar je posledica zdrsa terena.

Slika 24: Premik vinskih trt po plazenju.
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5.2. Opredelitev vzrokov za nastanek plazu Polje
V Sloveniji je bila določena mejna količina padavin za sprožitev plazenja od 100 do 150 mm
pri 24-urnih padavinah in od 130 do 180 mm pri 48-urnih padavinah (Komac, 2005). V
območju plazu Polje je mesečna količina padavin v mesecu septembru 2010 dosegla vrednosti
približno 350 mm, merjeno z amatersko postajo WMR200 (WMR200, 2016), ki stoji v vasi
Hum, kjer se plaz Polje tudi nahaja (180 m nadmorske višine, 150 m od plazu). Visoka
količina padavin v tistem času naj bi bila povod za nastanek plazu (slika 25). Letna količina
padavin na območju plazu glede na merjeno z amatersko postajo WMR200 je dosegla 1850
mm (preglednica 3, WMR200, 2016). Primerjalno z dostopnimi podatki spletne strani ARSO
(ARSO, 2016) je bila količina padavin celo večja, 2215mm, merjena v vasi Vedrijan.
Vedrijan je najbližja samodejna postaja plazu Polje.
Preglednica 3: Količina padavin po mesecih v letu 2010 (povzeto po WMR200, 2016).
Mesec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Padavine (mm)

64

203

40

59

219

4

37,2

105,7

349,7

112,9

375,6

279,6

Slika 25: Graf padavin v letu 2010, povzeto po WMR200 (WMR200, 2016).
Plaz Polje je na terasnem območju, kar je še en razlog za sprožitev plazu. Ob pregledu teras
sem opazil zastajanje vode na terasni ploskvi, kar kaže na slabo dreniranje meteornih voda ob
padavinah.
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Zaradi obilnega deževja je bila prvotna kamnita drenaža neučinkovita, saj je količina vode
presegla normalne razmere (slika 26).

Slika 26: Kamnita drenaža na lokaciji plazu.
Glede na stanje plazu uvrščamo plaz Polje med aktivne plazove, saj je še v fazi premikanja.
Giblje se s prekinitvami (le ob večjem in dolgotrajnejšem deževju). Po hitrosti je srednje hiter.
Plaz je napredujoč in ga glede na vsebnost vode uvrščamo med plazine, prepojene z vodo.
Glede na vrsto premika ga lahko uvrstimo med drseče in plitke plazove, saj gre za zdrs
preperinskega pokrova debeline do 2 m po kamniti podlagi (tipičen preperinski plaz). Njegova
drsna ploskev je predvidoma krožna, saj nastane v homogeni kamnini oziroma preperini, ki jo
sestavljajo glinasti, meljasti ali peščeni sedimenti, kar je značilno za rotacijsko drsenje (slika
27). Tip premikanja tal je rotacijsko drsenje, ki poteka po ukrivljeni drsni ploskvi (Ribičič,
2002).

Slika 27: Rotacijsko drsenje (Landslide types, 2016).
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5.3. Model plazu
5.3.1. Povratna stabilnostna analiza plazu
Najprej sem v računalniški program GEO5 vnesel točke, ki so določile obliko terena in nivo
vode. Definiral sem tudi lastnosti posameznih plasti ter jih označil z ustreznim simbolom in
številko (slika 28).
Rezultati laboratorijskih preiskav vzorca zemljine z lokacije so podani v preglednici 4. Prvi
sloj (1) je preperinski sloj z naslednjimi lastnostmi: strižni kot φ = 23,5°, prostorninska teža γ
= 17,5 kN/m³, kohezija c = 14 kPa. Zaradi padavin so se karakteristike zemljine poslabšale in
zato predpostavimo, da se je kohezija znižala na vrednost 0.

Sonda

Globina
m
0,5

CL

W

WP

WL

IP

%

%

%

%

28,4

24,4

49,1

24,7

IZKOP1

IL

0,2

IC

0,8

Specifična
masa

Prostorninska
masa

Indeks
konsistence

Indeks
žitkosti

Indeks
platičnosti

Konsistenčna
meja

Vzorec

Naravna
vlaga

Klasifikacija

Preglednica 4: Rezultati laboratorijskih preiskav vzorca zemljine z lokacije.

Direktni
strig
τ2

ρ

ρd

ρs

φ'

c'

Mg/m3

Mg/m3

Mg/m3

°

kPA

1,79

1,36

2,70

23,5

14

p(<0,4mm) = 93,4
%

Drugi sloj (2) je fliš, ki ima strižni kot φ = 35°, specifično težo γ = 24 kN/m³ ter kohezijo
c = 30 kPa (Brence, 2007).
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Slika 28: Profil plazu (zgoraj), model plazu s smerjo profila (spodaj).

Z upoštevanjem zgoraj navedenih geomehanskih karakteristik plazu ter s povišanim nivojem
vode iz flišnega sloja v preperinski sloj je izračun pokazal, da je območje nestabilno. Material
zato zdrsi po drsni ploskvi kot je prikazano na sliki 29.
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Nestabilni model
Name : Analysis

Stage - analysis : 1 - 1

in
orig

WT
al G

GWT

Slika 29: Nestabilni model plazu.

Faktor varnosti po Bishopu (preglednica 5) je znašal 0,90. Dobil sem tudi faktor varnosti po
Felleniusu (preglednica 6), ki je bil 0,83. Ker sta obe vrednosti manjši od ena, lahko
zaključimo, da gre za nestabilno pobočje. Kot je razvidno iz preglednice 5 in 6, dobimo po
Felleniusovi metodi nižji faktor varnosti kot po Bishopovi metodi.
V preglednicah 5 – 9 so za izračuni stabilnosti prikazani naslednji izrazi:
γ … specifična teža,
b … širina lamele,
h … višina,
u … porni tlak,
f … faktor varnosti,
c … kohezija,
α … izmerjeni koti.
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Preglednica 5: Vrednosti parametrov nestabilnega modela plazu pridobljene s programom
GEO5 (Slope Stability) po metodi Bishop.

Preverjanje stabilnosti brežine (Bishop)
Vsota aktivnih sil: Fa = 486,97 kN/m
Vsota pasivnih sil: Fp = 439,24 kN/m
Moment zdrsa: Ma = 10961,65 kNm/m
Moment upora: Mp = 9887,25 kNm/m
Faktor varnosti = 0,90 < 1,00
Stabilnost brežine NESPREJEMLJIVA

Preglednica 6: Vrednosti parametrov nestabilnega model plazu pridobljene s programom
GEO5 (Slope Stability) po metodi Fellenius.

Preverjanje stabilnosti brežine (Fellenius)
Vsota aktivnih sil: Fa = 486,97 kN/m
Vsota pasivnih sil: Fp = 401,80 kN/m
Moment zdrsa: Ma = 10961,65 kNm/m
Moment upora: Mp = 9044,56 kNm/m
Faktor varnosti = 0,83 < 1,00
Stabilnost brežine NESPREJEMLJIVA

Faktor varnosti dobimo, če moment upora delimo z momentom zdrsa. Računalniški model
plazu sem primerjal še s svojimi izračuni v računalniškem programu Microsoft Office Excel
po Bishopovi in po Felleniusovi metodi (preglednici 7 in 8).
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Preglednica 7: Izračun stabilnosti z Microsoft Office Excelom (po Bishopu).

1
2
3
4

γ
b
h
u

tgf
5
c
6
α
7
sinαi
8
cosαi
9
W
10
11 W·sinαi
u·b
12
W-ub
13
14 (W-ub)·tgf
c·b
15
15·14
16
mi
17
17·16

1

2

3

4

5

6

17,9
1,4
0,1
0
23,5
0,43
0
-1
-0,02
0,99
2,51
-0,05
0
2,51
1,08
0
1,08
1,02
1,02
1,1
1,1

17,9
1,8
1,6
4,9
23,5
0,43
0
6
0,1
0,99
51,55
5,15
8,82
42,73
18,37
0
18,37
0,96
0,96
17,63
17,63

17,9
1,8
1,4
8,8
23,5
0,43
0
15
0,26
0,96
45,11
11,72
15,84
29,27
12,58
0
12,58
0,91
0,91
11,45
11,45

17,9
1,8
2,4
9,81
23,5
0,43
0
24
0,41
0,91
77,33
31,7
17,66
59,67
25,66
0
25,66
0,88
0,88
22,58
22,58

17,9
1,8
1,4
6,4
23,5
0,43
0
35
0,57
0,82
45,11
25,71
11,52
33,59
14,44
0
14,44
0,88
0,88
12,7
12,7

17,9
1,9
1,3
0
23,5
0,43
0
48
0,74
0,67
44,21
32,71 106,94
0
44,21
19,01
0
19,01
F1
0,93
0,79
0,93
0,79
17,67 83,13
17,67 83,13
0,77

Faktor varnosti po Bishopu sem izračunal po enačbi 10.6:
𝐹𝑠 =

∑ [𝑐𝑖 ∙ 𝑏𝑖 + (𝑊1𝑖 + 𝑊2𝑖 + ∆𝑌𝑖 − ∆𝑢𝑖 ∙ 𝑏𝑖 ) tan 𝜑]

𝑙
𝑚𝛼

(10.6)

∑(𝑊1𝑖 +𝑊2𝑖 ) ∙ sin 𝛼𝑖

Za faktor varnosti po Bishopu brežino razdelimo na n lamel in za vsako lamelo določimo njen
kot. V mojem primeru je lamel šest. Za izračun so prav tako pomembne lastnosti plasti
kamnin (strižni kot, prostorninska teža in kohezija). Za izračun sem uporabil samo podatke
prvega sloja (preperinski sloj), saj se drsna ploskev pojavlja samo v tem sloju. Zdrsel je samo
preperinski sloj in ne tudi matična kamnina (fliš). Izračun v programu Microsoft Office Excel
je prav tako kot računalniški program Slope Stability potrdil, da gre za plazovito območje, saj
je faktor varnosti manjši od 1, in sicer 0,77.
Faktor varnosti po Felleniusu sem izračunal po enačbi 11.3:
𝐹𝑠 =

∑ 𝑐 ′ 𝑙+ ∑ (𝑊 cos 𝛼− 𝑢𝑙) tan 𝜑′
∑ 𝑊 sin 𝛼

(11.3)
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Tudi za faktor varnosti po Felleniusu določimo število lamel, kote lamel, strižni kot,
specifično težo ter kohezijo plasti zemljine in višino podtalnice. Pomembna je tudi dolžina
drsne ploskve.
Izračun po Felleniusovi metodi prav tako nakazuje na nestabilno območje. To lahko glede na
izračun v programu Microsoft Office Excel tudi potrdimo, saj je izračunani faktor varnosti
znašal 0,71 (preglednica 8). Do rahlega odstopanja pri Excelovem izračunu v primerjavi s
računalniškim programom Slope Stability je prišlo zaradi principa meritve, ki temelji na izrisu
skice, s katere se odmeri potrebne podatke kot so: kot, višina vode, širina lamel. Pomembno je
bilo predvsem pokazati, da je pri obeh izračunih rezultat manjši od 1, kar pomeni, da je teren
nestabilen. V programu GEO5 - Slope Stability imamo večje število lamel in zato je tudi
izračun bolj točen. Prednost Excelovih izračunov je, da izračune izvedemo sami, ki so sicer
manj točni, vendar nismo odvisni od programske opreme, ki je v večini primerov precej
dražja.
Preglednica 8: Izračun stabilnosti z Microsoft Office Excelom (po Felleniusu).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

γ
b
l
h
u
f
tgf
c
c·l
α
sinαi
cosαi
W
W·sinαi
W·cosαi
u·l
W·cosαi-ul

1

2

3

4

5

6

17,9
1,4
1,4
0,9
0
23,5
0,43
0
0
-1
-0,01
0,99
22,55
-0,22
22,32
0
22,32

17,9
1,8
1,8
1,8
4,9
23,5
0,43
0
0
6
0,1
0,99
57,99
5,79
57,41
8,82
48,59

17,9
1,8
1,85
2,8
8,8
23,5
0,43
0
0
15
0,26
0,96
90,22
23,45
86,61
16,28
70,33

17,9
1,8
1,94
3,5
9,81
23,5
0,43
0
0
24
0,41
0,91
112,77
46,23
102,62
19,03
83,59

17,9
1,8
2
3,9
6,4
23,5
0,43
0
0
35
0,57
0,82
125,66
71,62
103,04
12,8
90,24

17,9
1,9
2,1
3,95
0
23,5
0,43
0
0
48
0,74
0,67
134,34
99,41
90,01
0
90,01

246,28
462,01
56,93
405,08
0,71
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5.3.2. Stabilnostna analiza z upoštevanjem sanacijskih ukrepov
Za sanacijske ukrepe po Evrokodu 7 sem upošteval delni faktor za materialne lastnosti γf =
1,25. Ker na tak način računamo »dodatno varnost«, je za izpolnjevanje zahtev Evrokoda 7
dovolj, da je izračunani količnik varnosti ≥ 1,0. Z računalniškim programom GEO5 sem
izdelal model, v katerem so upoštevani predlagani sanacijski ukrepi (slika 30).
Model z upoštevanjem sanacijskih ukrepov
Name : Analysis

Stage - analysis : 1 - 1

in
orig

WT
al G

GWT

Slika 30: Stabilen model plazu.
Z znižanjem nivoja podtalnice, do globine drenažne cevi (2 m), sem simuliral stabilnost plazu.
Znižal sem tudi naklon brežine in s temi ukrepi se brežina ne poruši in tako lahko govorimo o
stabilnem modelu. Faktor varnosti je > 1,00 in znaša 2,57 (preglednica 9).
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Preglednica 9: Stabilni model s programom GEO5 (Slope Stability) po Evrokodu 7.
Preverjanje stabilnosti brežine
Vsota aktivnih sil: Fa = 252,67 kN/m
Vsota pasivnih sil: Fp = 650,63 kN/m
Moment zdrsa: Ma = 5687,49 kNm/m
Moment upora: Mp = 14645,58 kNm/m
Faktor varnosti = 2,57 > 1,00
Stabilnost brežine SPREJEMLJIVA

5.4. Predlog sanacijskih ukrepov
Rezultati stabilnostne analize so pokazali, da je že z zelo enostavnim sanacijskim ukrepom,
kot sta zmanjšanje naklona brežine in znižanje nivoja podtalnice, možno doseči stabilno stanje
brežine. Na podlagi izračuna je bila predlagana ureditev primernega naklona brežine.
Uporabljen je bil tudi ukrep z drenažnimi jaški, ki so položeni v smeri padnice pobočja (slika
31). V praksi se za dreniranje plazu izdelajo jaški, ki so obdani s 30 cm debelo plastjo
gramoza, saj ta pospeši odtekanje vode iz zemlje v cev. Pri ustreznih sanacijskih ukrepih je
sodeloval tudi lastnik zemljišča in se soglasno odločil za uporabo drenažnih cevi, predvsem z
ekonomskega vidika.
Glede na prvotno ureditev območja z terasami sem predlagal enostavnejšo sanacijo z
drenažnimi cevmi, saj območje ni kmetijsko izrabljeno, razen na spodnjem delu plazu, kjer je
posajena vinska trta. Teren se bo dodatno počistil in nasadil z vegetacijo, npr. sadna drevesa
in vrbe.
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Slika 31: Postavitev drenažnih cevi.
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6. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu je opisana sanacija plazu Polje na plazoviti lokaciji v Goriških Brdih.
Območje gradijo klastične kamnine flišne formacije eocenske starosti. Flišno formacijo
tvorijo laporji, meljevci, glinovci in peščenjaki. Fliš močno prepereva, posledica tega pa je
debela preperela plast, ki omogoča nastajanje preperinskih plazov. Glavni namen diplomske
naloge je bil ugotoviti poglavitne vzroke za sprožitev plazu Polje, jih dokazati z računskimi
analizami in predlagati sanacijo območja plazu. Skupna dolžina plazu je 66 metrov, širina
splazele mase 63 metrov, ocenjena globina splazele mase pa 2 m. Plaz Polje lahko opredelimo
kot plitek aktiven plaz, ki se giblje s prekinitvami predvsem ob večjih dolgotrajnejših
padavinah.
Izdelal sem dve stabilnostni analizi tega plazu. V prvem modelu (nestabilni model) sem s
povratno analizo prikazal razmere, ki so bile na obravnavanem območju v trenutku, ko je
prišlo do plazenja. Predvidel sem, da je bil nivo podtalne vode zaradi obilnega deževja tik pod
površjem. Takšne razmere sem vnesel v računalniški program GEO5 - Slope Stability in
ugotovil, da je faktor varnosti nezadosten, saj je manjši od 1. Ta rezultat mi je pokazal, da je
ključni povod za plazenje res obilno deževje, poleg tega pa so tu še drugi, dodatni vzroki, kot
so neugodna geološka sestava terena, vpad plasti in neugodna oblika površja (terase). Izračun
sem preveril še po analitičnem postopku po Bishopovi in Felleniusovi metodi. Oba izračuna
sta pokazala, da je faktor varnosti Fs < 1, kar kaže na nestabilen teren. Ker gre za kmetijsko
območje, je lastnik želel pri sanaciji uporabiti čim cenejše in enostavne sanacijske ukrepe. V
naslednjem izračunu sem zmanjšal naklon brežine in z drenažnim sistemom znižal nivo vode.
Po Evrokodu 7 je treba pri projektiranju upoštevati projektni pristop 3, kar vključuje uporabo
delnih faktorjev za strižni kot γf = 1,25.
V sodelovanju z lastnikom kmetijske površine sem po popisu plazu in ustreznih izračunih
predlagal sanacijske ukrepe, ki temeljijo na podlagi lokacije plazu, terena, kmetijske
namembnosti ter na ekonomičnosti.
Pokazal sem, da se stabilnost plazu lahko zagotovi tudi s preprostimi sanacijskimi ukrepi, kot
sta zmanjšanje naklona brežine in ustrezen drenažni sistem, ki se je tudi v praksi na
obravnavanem plazu pokazal kot zadosten ukrep.
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PRILOGA 1: POPIS IZDANKA
Priloga 1 Preglednica 1: Popis izdanka.
GEOLOŠKI POPIS IZDANKOV
Diplomsko delo

PROJEKT

Plaz Polje, Hum

LOKACIJA
Koordinate:

Dimenzije popisa

Datum

Popisal

45°59´N/13°34´E

~16 x 19 m

9. 4. 2012

Bojan Bensa

LITOLOŠKI OPIS HRIBINE:
Rjavosivi prepereli fliš. Sveža hribina rjavosive barve. Skrilav meljevec s polami peščenjaka.

TEKTONIKA:

VODA:

Preperelost

Trdnost

Razpokanost

GSI

Mokro

W2

R3

F2

30-40

RMR

Opombe:

10–15

> 0,5

glina,
melj

Voda

1–2

Amp.
(cm)

Razdalja
(cm)

W2

Polnilo

Odprtost
(mm)

H/R

Zveznost
(m)

Preperelost

Vpad

razpoka 18/350

Hrapavost

1

Tip

Sistem

DISKONTINUITETE:

da
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Priloga 1 Preglednica 2: Legenda uporabljenih simbolov pri geološkem popisu izdanka (po
ISRM).

OZNAKA

OPIS

PRIMERJALNE
VREDNOSTI

PREPERELOST
W1

sveža hribina

W2

rahlo preperela

W3

srednje preperela

W4

zelo preperela

W5

dezintegrirana hribina

W6

hribina preperela v zemljino
Qu

TRDNOST
S1

zelo mehka zemljina

< 0,025 MPa

S2

mehka zemljina

0,025–0,05 MPa

S3

srednje trdna zemljina

0.05–0,1 MPa

S4

poltrdna zemljina

0,1–0,25 MPa
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S5

trdna zemljina

0,25–0,5 MPa

S6

telo trdna zemljina

> 0,5 MPa

R0

ekstremno mehka hribina

0,25–1 MPa

R1

zelo mehka hribina

1–5 MPa

R2

mehka hribina

5–25 MPa

R3

srednje trdna hribina

25–50 MPa

R4

trdna hribina

50–100 MPa

R5

zelo trdna hribina

100–250 MPa

R6

ekstremno trdna hribina

> 250 MPa

HRAPAVOST STENE RAZPOK
H/S
G/S

Hrapava
stopničasta

Gladka

Z/S

Zglajena

H/V

Hrapava

G/V

valovita

Gladka

Z/V

Zglajena

H/R

Hrapava

G/R

ravna

Z/R

Gladka
Zglajena

RAZDALJA MED RAZPOKAMI
F0

ekstremno majhna razdalja

< 20 mm

F1

zelo majhna razdalja

20–60 mm

F2

majhna razdalja

60–200 mm

F3

srednja razdalja

200–600 mm

F4

velika razdalja

600–2000 mm

F5

zelo velika razdalja

2000–6000 mm

F6

ekstremno velika razdalja

> 6000 mm

Amp.

amplituda stene razpoke

