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IZVLEČEK
KLJUČNE BESEDE: padanje kamenja, RocFall, ocena tveganja, inženirska geologija,
računalniško modeliranje, Podstudenec
Podorni pojavi ogrožajo predvsem infrastrukturo in naselja v alpskem in predalpskem
svetu. Zaradi reliefa in geoloških razmer je ogrožen precejšnji del Slovenije. Eden izmed takih
podornih pojavov je tudi padanje kamenja, ki je definiran kot proces premikanja posameznih
skalnih gmot po pobočju. V nalogi sem se osredotočila na določitev najbolj smotrnih
varovalnih ukrepov na ogroženem delu vasi Podstudenec v občini Kamnik in njihovo
primerjavo s predvidenimi varovalnimi ukrepi.
Prvi del naloge je namenjen teoretičnemu delu, ki vključuje opredelitev podornih
pojavov in njihov nastanek ter mehaniko padanja kamenja. Problem predstavlja predvsem
modeliranje trajektorij padanja kamenja, zato so predstavljene zanesljivosti izračunov in
negotovosti pri numeričnem modeliranju. Za simulacijo padanja kamenja je predstavljen
program RocFall 4.0. Nadalje je podana geografska in geološka umestitvi območja. Opisane
so geološke in geomorfološke značilnosti ozemlja in njegov razvoj, ter tektonske in
inženirsko geološke razmere. Na koncu sledi opis zaščite pred podornimi pojavi, ter pregled
obstoječih in predvidenih varovalnih ukrepov na ogroženem območju.
Drugi, praktični del naloge predstavlja modeliranje padanja kamenja z računalniškim
programom RocFall 4.0, za oceno ogroženosti vasi Podstudenec v občini Kamnik. V prvem
delu je to povratna analiza za določitev faktorjev, ki jih potrebujemo za nadaljnje simulacije.
Sledi analiza devetih vzdolžnih profilov terena, izračun kinetične energije in višine odboja
posameznih skal ter njihov doseg za vsak profil. V zaključnem delu naloge sem na podlagi
rezultatov določila najbolj smotrno lego in načine zaščite območja glede na različne faktorje.
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ABSTRACT
KEY WORDS: rockfall, RocFall, risk assessment, engineering geology, computer modeling,
Podstudenec
Rockfall phenomena are a significant hazard to infrastructure and built-up areas in
mountainous environments. Due to the topography and geological conditions a substantial
part of Slovenia is at risk. In this thesis the focus is on rockfall, defined as a detachment and
motion of individual rock masses along the slope. The main point of the thesis was to
determine the most rational protective measures against rockfall in Podstudenec, Municipality
of Kamnik and their comparison with already existing and planned protection.
The structure of the thesis is divided into two general parts. The first part of the thesis is
intended to serve as a theoretical basis for further analysis. It starts with a theoretical part,
which consists of a classification of rockfall phenomena, their formation and mechanics of
motion in rockfall events. The issues in modelling rockfall trajectories are presented, that is,
the reliability of calculations and the uncertainties associated with numerical modeling. The
program used for the rockfall simulation, RocFall v. 4.0, is presented. Furthermore, the
theoretical part consists of geographical and geological description of the area, with
geological and geomorphological characteristics of the territory and its formation, followed
by tectonic and engineering geological properties of the hazardous area. The theoretical part
ends with a review of protective measures and with an overview of already existing and
planned protective measures in the hazardous zone.
The second, practical part of the thesis consists of rockfall analysis in the case of
Podstudenec, Municipality of Kamnik, using the software program RocFall v. 4.0. The first
part is a back-analysis to determine the coefficients of restitution needed for further analysis.
This is followed by the analysis of nine longitudinal slope profiles of the hazardous area. The
amount of kinetic energy and bounce height for single rocks and their runout for each profile
are calculated. In the final part of the thesis, based on the results of the analysis and regarding
different factors, the most rational and effective type and locations of protective measures
against rockfall are determined.
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POVZETEK
Večji podor kamenja v vasi Podstudenec se je zgodil 23. 7. 2014. Ogroženi sta bili dve
stanovanjski hiši in državna cesta Stahovica – Črnivec – Gornji Grad. Uvedeni so bili začasni
varovalni ukrepi in pripravljen je tudi projekt za izvedbo sanacije.
Obravnavano območje leži v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, na južnem delu
masiva Velike planine, natančneje Planine Kisovec in Pirčevega vrha. Leži na meji med
Kamniško-Savinjskimi Alpami na severu in Posavskimi gubami na jugu. Pobočje, na katerem
je prišlo do podora, pada razmeroma enakomerno proti jugu. Večinoma je preraščeno z
gozdom, med katerim so posamezni večji izdanki dolomita in redkeje apnenca. Karbonati so
srednje triasne, anizijske starosti in so narinjeni na piroklastične plasti ladinijske starosti.
Gozd je na tem območju močno poškodovan zaradi žledoloma, ki je februarja 2014 prizadel
večji del Slovenije. Ozemlje leži v prelomni coni Savskega preloma. Karbonatne kamnine so
močno razpokane in razdalja med razpokami je relativno velika. Posledično so potencialno
nevarni bloki velikih dimenzij.
Nevarnost podornih pojavov najpogosteje nastopa pri zelo strmih in navpičnih pobočjih
v alpskem in predalpskem svetu. Stabilnost kamnine je odvisna od sistemov razpok in njihove
usmerjenosti glede na kamnino. Glede na hitrost in velikost skalnih gmot lahko ločimo
različne oblike podornih pojavov: padanje kamenja, padanje skal, skalni podor in gorski
podor. Neposredni vzrok za nastanek podornega pojava je presežena mejna vrednosti statične
sile trenja znotraj kamnine. Na trajektorijo gibanja padajočega kamna in njegov doseg vpliva
več dejavnikov, predvsem oblika in lastnosti pobočja ter izvora in lastnosti padajočega
kamna. Kako se bo kamen gibal, pa je odvisno od naklona pobočja. Glavni načini gibanja so
prosti pad, odbijanje na površini pobočja in kotaljenje. Dinamika padanja kamenja pogosto
vključuje prosti pad kamenja, stik kamenja s pobočjem, stik kamenja z rastjem in pogosto
razpad kamenja na manjše kose. Stik kamenja s podlago je težko določiti in zaradi
kompleksnosti preračunavanja sil načeloma vsi računalniški programi uporabljajo določene
poenostavitve.
Z različnimi računalniškimi programi lahko dokaj natančno simuliramo proženje
kamenja, njihovo pot in doseg, določimo lokacijo zaščitnih struktur in testiramo njihovo
učinkovitost. Eden takih programov je tudi program za simulacijo padanja kamenja RocFall
4.0. Program se uporablja kot pripomoček v inženirski geologiji, s pomočjo katerega lahko
dokaj natančno ocenimo tveganje, preverimo obstoječe varovalne ukrepe, določimo lokacijo
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novih varovalnih objektov, optimiziramo lokacijo in dimenzijo zaščitnih struktur ter testiramo
njihovo učinkovitost. Program izračuna velikost kinetične energije, hitrosti in višine odboja za
celoten profil, kot tudi lokacije, kjer se kamenje ustavi. Rezultati so prikazani v obliki
histogramov.
S pomočjo povratne analize sem določila parametre (pravokotni odbojni koeficient,
tangencialni odbojni koeficient, strižni kot in hrapavost površja), ki sem jih uporabila v
nadaljnjih simulacijah. Na podlagi terenskega ogleda in, glede na največji gradient oziroma
vpad na izbranem območju, sem izrisala devet profilov, kjer je največja verjetnost, da bo
prišlo do podora. Pri izbiri so nam v pomoč tudi neme priče, ki so pokazatelji preteklih
dogodkov in s pomočjo katerih lahko določimo tudi velikost odlomnih blokov. Območje je že
zaščiteno z dvema nasipoma in betonsko pregrado, ki ščiti hišo. Po projektu za izvedbo je
predvidena postavitev treh lovilno podajnih ograj.
Glede na rezultate se na analiziranih profilih P1, P2 in P8 trajektorije simuliranih
padcev kamenja zaključijo že na pobočju in ne ogrožajo infrastrukture. Tem trem profilom je
skupno, da nimajo izrazitejših sprememb naklona, ki nikjer ne presega 45°, kar bi jasno
nakazovalo na potencialni izvor padajočega kamenja. Pri ostalih šestih profilih se kamenje v
simulaciji ustavi v iztekih profila, v peskokopu, ali pa potujejo dlje in dosežejo naselje in
infrastrukturo. Za vsak profil sem na podlagi velikosti kinetične energije in višine odboja
določila potencialna mesta pregrad. Najbolj primerna mesta so tam, kjer sovpadata čim manjši
odboj, da je kamenje čim bliže površju, in čim nižja vrednost kinetične energije. Pri
projektiranju pregrad bi to pomenilo nižje pregrade in nižje energije, ki bi jih morala pregrada
zadržati.
Določila sem tri lokacije pregrad. Glede na rezultate, velikost kinetične energije in
višino odboja bi bilo zaščito najbolj smotrno postaviti blizu izvora, za vsak profil posebej. Ta
rešitev ni najbolj smotrna s finančnega vidika, saj bi morali postaviti 5 ločenih zaščit, na ne
najbolj dostopnem pobočju.
Če bi postavljali pregrade nižje na pobočju, bi morali postaviti 3 ločene pregrade. Eno,
ki bi sekala profil P3, eno ki bi sekala profile P4, P5, P6 in P7 ter eno, ki bi sekala profil P9.
Najbolj smiselne bi bile lovilno podajne ograje. Te dinamične pregrade bi postavili na
pobočju, ki ni najbolj enostavno dostopno. Nekoliko večji finančni zalogaj bi predstavljala že
sama postavitev teh pregrad, večji problem pa bi bil redno vzdrževanje pregrad, dva redna
pregleda letno in odvoz materiala. Lokacije pregrad v tem primeru sovpadajo s predvideno
postavitvijo lovilno podajne ograje po PZI.
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Če bi postavljali zaščito v izteku, v opuščenem peskokopu, bi lahko z eno zaščito zajeli
vse profile. Najbolj smiselno bi bilo utrditi že obstoječ nasip, ki so ga postavili kot začasen
varovalni ukrep, saj lahko taki varovalni ukrepi zadržijo trke visokih energij in po trku ne
zahtevajo večjih popravil. Tovrstne pregrade so trajne in postavitev je enostavna in hitra, če je
teren primeren. Ne zadržijo pa višjih odbojev. Obstoječ nasip je visok 2 metra in glede na
simulacijo ne zadrži vseh odbojev. Postavitev višjega nasipa ne bi bila smiselna, saj bi bila
baza nasipa preširoka in na območju ni dovolj prostora za izvedbo. Najboljša možnost bi bila,
da bi utrjen nasip kombinirali s 3 metre visoko dinamično pregrado. Nobena zaščita ni
stoodstotna, kombinacija nasipa in 3-metrske pregrade pa bi v vseh primerih zaustavila več
kot 98% sproženega kamenja.
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1.

UVOD
Precejšnji del Slovenije ogrožajo nepredvidljive naravne nevarnosti kot so padajoče

kamenje, zemeljski plazovi, drobirski tokovi ali snežni plazovi. Njihov nastanek pogojujeta
relief in geološke razmere. Na sprožitev in potek teh pojavov pa lahko vpliva mnogo
dejavnikov, ki jih težko predvidimo. Najbolj pogosti sprožitelji so zmrzovanje, tresljaji in
vremenske spremembe. Posledično ne moremo zagotoviti popolne varnosti posameznikov
in njihove lastnine pred omenjenimi pojavi, lahko pa z upoštevanjem predvidljivih
dejavnikov in ob pravilni in dosledni izvedbi načrtovanih varovalnih ukrepov, tveganje
zaradi poškodb in škodo na lastnini bistveno zmanjšamo.
Kamninski podori so težko napovedljivi, posebno čas nastanka, in njihova razsežnost
je relativna. Pogosto nastopajo ob subvertikalnih stenah iz trdne kamnine. Ponavadi
nastajajo v manj naseljenem hribovitem svetu. Večinoma so to manjši dogodki, kot je
padanje kamenja, redkeje padanje večjih hribinskih blokov in skal. Dogodki so pogosti po
deževju in ob potresih v hribovitem in alpskem svetu.
Padajoči kamni pogosto ogrožajo varnost prometa na cestah in železniških progah ter
naselij v alpskem in predalpskem svetu. Diplomsko delo se osredotoča na analizo padanja
kamenja v vasi Podstudenec v občini Kamnik. Zadnji večji padec skalnega bloka se je
zgodil leta 2014, ko se je večji skalni blok sprožil iz skalne stene nad vasjo in potoval v
smeri opuščenega peskokopa. Hujših posledic na srečo ni bilo, porušil je le lopo. Lahko pa
bi ogrozil stanovanjske objekte in infrastrukturo v njeni neposredni bližini.
Cilj diplomske naloge je bil določiti najbolj smotrne stalne varovalne ukrepe na
ogroženem območju vasi Podstudenec in njihova primerjava s predvidenimi ukrepi. Da še
vedno prihaja do proženja kamenja in skal, dokazuje material, ki so se ujeli na začasnih
varovalnih ukrepih, nasipih in betonski pregradi, postavljenih za varovanje najbolj
ogroženih objektov. Ogroženost območja povečuje dejstvo, da izvorno območje gradi
masiven do debeloplastnat dolomit, ki je poškodovan zaradi starejše narivne in mlajše
prelomne tektonike. Posledično so lahko izpadli bloki velikih dimenzij.
Obstajajo različni načini zaščite pred padanjem kamenja. Za učinkovito umestitev je
treba upoštevati več dejavnikov. Pri analizi z računalniškim programom RocFall 4.0 se
upošteva predvsem topografske dejavnike, lastnosti materiala pobočja in izvor kamenja.
Da bi določili najbolj smotrno zaščito, je potrebno upoštevati še dostopnost terena,
pretehtati stroške izvedbe in vzdrževanja, ter prostorske omejitve. Program je dobro vodilo
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za osnovno analizo, ki jo je potrebno nadgraditi s pregledom terenskih razmer in
upoštevanjem vseh dodatnih faktorjev. Najbolj običajni varovalni ukrepi so konstrukcija
lovilnih zaslonov in namestitev mrež.
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2.

TEORETIČNI DEL
Naravne porušitve v hribinah so težko napovedljive in imajo lahko različen obseg, od

padanja posameznih kamnov, do hribinskih zdrsov.
Med naravne porušitve v hribinah tako uvršamo hribinske zdrse po šibki ploskvi
diskontinuitete v hribini, hribinske (kamninske) podore ob subvertikalnih stenah iz trdne
kamnine, drsenje, prevračanje, kotaljenje in padanje posameznih blokov in kamnov ter
zdrse grušča preko strmih hribinskih pobočij (Ribičič, 2007).

2.1. OPREDELITEV PODORNIH POJAVOV
Večina razvrščanj pojavnih oblik podorov temelji na prostornini sproščenega
materiala in hitrosti procesa. Glede na hitrost in prostornino oziroma velikost skalnih gmot,
je bila predlagana naslednja delitev podornih pojavov (Crosta et al., 2001 v Sodnik, 2009):
- padajoče kamenje: premer < 50 cm, hitrost 5 do 30 m/s,
- padajoče skale: premer > 50 cm, hitrost 5 do 30 m/s,
- skalni podor: prostornina 100 - 100.000 m3, hitrost 10 do 40 m/s,
- gorski podor: prostornina >1.000.000 m3, hitrost > 40 m/s.

2.2. PADANJE KAMENJA
Padanje kamenja je pojav, kjer relativno majhen volumen kamenja hitro pada po
pobočju. Od podora oziroma plazu se razlikuje v tem, da je to neodvisno gibanje
posameznih fragmentov (Li in Lan, 2015).
Nevarnost padanja kamenja nastopi pri zelo strmih in navpičnih pobočjih v gorskem
in planinskem svetu ter na strmih umetnih pobočjih. Nastopi v trdnih, tektonsko
razpokanih hribinah ali v hribinah, ki hitro preperevajo. Tudi vsak poseg v strmo pobočje
poveča tveganje za padanje kamenja (Ribičič, 2002).
Na stabilnost hribin vpliva odnos med prostorsko razporeditvijo sistemov razpok ter
smerjo in vpadom pobočja. Da pride do zdrsa, mora biti en ali več sistemov razpok
neugodno usmerjenih glede na pobočje. Čim večje je število sistemov razpok, tem bolj se
poveča deformabilnost hribinske mase in možnost nastajanja drsnih pojavov hribinskih
blokov (Ribičič, 2002). Število sistemov diskontinuitet, razdalja med razpokami za vsak
sistem razpok posebej in obseg razširjanja razpok definira velikost blokov. Oblika blokov
3
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je definirana s koti, pod katerimi se sistemi sekajo. Hribine so ob razpokah pogosto lokalno
preperele zaradi hidrotermalnih procesov (Ribičič, 2002).
Neposredni vzrok za nastanek podornega pojava je presežena mejna vrednost
statične sile trenja znotraj kamnine. Vzroke za nastanek podorov v osnovi delimo v dve
skupini, na dolgotrajne in kratkotrajne oziroma sprožilne. Dolgotrajni vzroki so tektonika,
fizikalno preperevanje, klimatski in biološki dejavniki. Kratkotrajni vzroki so zmrzovanje,
tresljaji in vremenske spremembe, kot so dež, veter in otoplitev (Ribičič, 2002). Učinek teh
dejavnikov je odvisen od lastnosti pobočja, ki ga določajo geologija, topografija,
morfologija, pokrovnost in litologija. Sili, ki nasprotujeta dejavnikom proženja in ohranjata
stabilnost, sta notranji kot trenja in kohezija (Sodnik, 2009).
Stabilnost pobočij zmanjšuje tudi delovanje človeka. Lokalno je to lahko zelo velik
faktor, na splošno pa je še vedno manj pomemben, kot geološki faktorji. Sprožitelji podora
so lahko tudi živali v gorskem svetu (Dorren, 2003).
V realnosti na nastanek podora ne vpliva le en faktor, temveč največkrat njihova
kombinacija: topografija, geografski in klimatološki faktorji in čas (Dorren, 2003).

2.3. GIBANJE KAMENJA PO POBOČJU
Na trajektorijo gibanja in doseg padajočega kamna vpliva več dejavnikov. Prvi
dejavnik je samo pobočje, njegova višina, nagib in oblika. Drugi dejavnik so lastnosti
padajočega materiala, njegova velikost, oblika in trdnost. Tretji dejavnik je lastnost hribine
v steni, in sicer odbojni koeficient, poraščenost in lokalne raznolikosti, kot je pojav
gruščnatih odsekov in teras (Ribičič, 2002). Na trajektorijo najbolj vpliva pobočje in
njegova geometrija.
Način gibanja kamenja je odvisen od nagiba pobočja. Pri strmih, skoraj vertikalnih
pobočjih z naklonom od 90° do 60° bo kamen prosto padal. Pri naklonu med 60° in 45° se
bo kamen odbijala, pri naklonu od 45° do 30° se bo kotalil in odbijal, pri naklonu,
manjšem od 30°, pa se bo le še kotalil in drsela (Ribičič, 2002). Drsenje se ponavadi pojavi
na začetku in proti koncu gibanja in, če se naklon pobočja poveča, preide v padanje,
odbijanje ali kotaljenje (Dorren, 2003).
Kritični faktorji, ki povečujejo odbijanje kamenja, da pade daleč od roba stene, so
zelo trdne hribine, čiste površine in visok odbojni faktor. Mednje spadajo tudi »smučarske
skakalnice«, ki preusmerijo njihovo gibanje iz navpičnega padanja v horizontalno smer
(Ribičič 2002). Ko po prostem padu kamna pride do odboja, ob prvem kontaktu s
4

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

pobočjem pogosto razpadejo na manjše fragmente. Neodvisno od tega, če se razletijo ali
ne, ob prvem kontaktu zgubijo od 75 do 86 odstotkov energije, ki so jo pridobili s prostim
padom (Dorren, 2003).

2.3.1.

IZRAČUN TRAJEKTORIJ

Na pobočju, kjer je prišlo do padanja kamenja, so navadno na površju raztreseni
posamezni fragmenti, neme priče, ki nakazujejo pretekle dogodke. Služijo lahko kot vir
informacij o možnih virih podorov in trajektorijah padanja.
Za analizo trajektorij obstaja več različnih računalniških programov. Glavni izziv
programov pri določanju trajektorij je modeliranje interakcij med potujočim kamnom in
podlago. Modele lahko razdelimo na tiste, ki upoštevajo obliko kamenja, volumen kamenja
in rotacijsko gibanje, ter na tiste, ki predpostavljajo, da kamni nimajo mase, oziroma je
masa skoncentrirana v eni točki in ne upoštevajo oblike in rotacijskega gibanja (Volkwein
et al., 2011).
Za izračun trajektorij padanja kamenja potrebujemo naslednje podatke (Ribičič,
2002):
- lokacijo potencialnih mest izpadanja kamenja (izvor),
- obliko in geometrijo posameznih fragmentov,
- možno velikost izpadlih blokov, njihovo maso,
- odbojni koeficient,
- značilne vzdolžne profile in topografijo pobočja,
- ter drobljenje kamenja ob padcu.
Značilne vzporedne profile po padnici pobočja v podrobnem merilu izdelamo s terestičnim
terenskim snemanjem (slika 1) vendar so tudi tu potrebna določena posploševanja. Ostale
faktorje določimo z opazovanjem, pri čemer vedno postavimo zgornjo in spodnjo mejo.
Za opredelitev nevarnosti padanja kamenja uporabljamo posebne izračune, ki
temeljijo na statističnih metodah, med njimi se pogosto uporablja metoda Monte Carlo
(Vose, 1996). Po tej metodi za vsak vplivni faktor določimo spodnjo in zgornjo mejo in
statistično porazdelitev vrednosti med obema mejama. Računalniški program nato z
naključnim izbiranjem vrednosti spremenljivk med obema mejnima vrednostma več
tisočkrat ponovi izračun in izračunava trajektorije gibanja materiala. S spreminjanjem
koeficienta odboja izračun umerimo glede na v naravi ugotovljene posamezne pretekle
dogodke. Kot rezultat dobimo ovojnico trajektorij padanja kamenja (Petje et al., 2005).
5
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Slika 1: Zgornja slika (1) ponazarja dejansko pot padajočega kamna(a).
Spodnja slika (2) ponazarja segmente pobočja (b) upora bljene za 2D modele
padanja kamenja, s c pa je označena dejanska oblika površja (Dorren, 2003).
Eksperimenti so pokazali, da lahko že majhne variacije začetnih pogojev povzročijo
veliko razpršenost trajektorij, čeprav pri simulaciji uporabimo enak vzorec kamna (Li in
Lan, 2015). Nujne so različne poenostavitve, ki se poznajo v slabši kakovosti končnega
izračuna. Večina programov dela zadovoljivo dobro samo na majhnih površinah, za katere
so na voljo podrobnejše (tudi topografske) informacije. Rezultate napovedi zelo izboljšamo
z natančno terensko analizo padanja kamenja na obravnavanem terenu (Petje et al., 2005).

2.3.2.

NUMERIČNO MODELIRANJE PADANJA KAMENJA

Za modeliranje padanja kamenja uporabljamo različne računalniške programe, ki
večinoma temeljijo na verjetnostnem pristopu. To pomeni, da so trajektorije definirane z
vhodnimi podatki, ki lahko naključno variirajo znotraj prej določenih mej. Glede na
vhodne podatke lahko v osnovi modele delimo v vse skupini, na tiste, ki upoštevajo 2D
profil in tiste, ki upoštevajo 3D model površja. Mednje uvrščamo (Li in Lan, 2015):
 2D modeli: CRSP, RocFall, SASS, GeoFall, Rockfall, NURock...
 3D modeli: STONE in Hy-STONE, Rockfall Analyst, Rockyfor3D, PICUS
Rock'n'Roll, RocPro 3D...

6
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Modeli se med seboj razlikujejo tudi v količini parametrov, ki jih lahko modeliramo.
Napake pri modeliranju so lahko posledica vhodnih podatkov ali samega modela in se jim
zelo težko izognemo (Li in Lan, 2015).
Prednost računalniškega programa RocFall je, da so lahko vsi vhodni podatki
definirani kot konstantna vrednost ali naključna variacija. Edinstvena značilnost RocFall-a
je, da je osnovni 2D profil determinističen. Domnevamo, da točke profila upoštevajo
normalno distribucijo, z nično standardno deviacijo. Edinstvena je tudi »pseudo-random«
opcija, s katero lahko ponovimo simulacijo in dobimo enake rezultate. Hkrati pa s
programom ne moremo zmodelirati interakcije padajočega kamenja z vegetacijo. Prav tako
ne upošteva fragmentacije. Fragmentacijo upošteva le malo programov, med zgoraj
naštetimi jo upošteva le Hy-stone. Interakcijo z vegetacijo pa upoštevajo Rockfall, HySTONE, Rockyfor3D in PICUS Rock'n'Roll. Vsi obstoječi programi se za interakcijo
kamenja z vegetacijo in za fragmentacijo poslužujejo verjetnostnega pristopa, saj sta oba
procesa enako kompleksna kot interakcija kamenja s podlago (Li in Lan, 2015).

2.3.3.

NEGOTOVOSTI PRI NUMERIČNEM MODELIRANJU

Dinamika padanja kamenja vključuje prosti pad, stik kamenja s pobočjem, stik z
rastjem in pogosto razpad materiala na manjše kose. Dinamika prostega pada je jasna in jo
lahko z veliko natančnostjo predvidimo z analitičnimi modeli (če zanemarimo vpliv zraka).
Večji problem predstavlja stik kamenja s podlago. Je težko določljiv in vključuje udarec
(stik), odboj, kotaljenje in zdrs kamenja na površju (Li in Lan, 2015). Ob prvi interakciji
padajočega fragmenta s podlago pride do izgube energije. Količina izgube energije je v
veliki meri odvisna od oblike, velikosti, hitrosti in dinamike bloka (translatorna in kotna
hitrost), geotehničnih lastnosti pobočja (granulometrična sestava, elastični modul, vsebnost
vode…), geometrije, topografije in hrapavosti površine ter kota trka. Te parametre je težko
točno določiti. Razmerja med energijskimi izgubami in drugimi spremenljivkami niso
točno določena. V večini primerov se vsi učinki zaradi plastičnih deformacij podlage in
geometrične konfiguracije trka upoštevajo s »kontaktnimi funkcijami«, ki opisujejo
kinematiko kamna (hitrost) ali dinamiko (energijo) pred in po trku (Petje et al., 2005).
Zaradi kompleksnosti preračunavanja sil vsi programi za opis trka kamna s podlago
uporabljajo določene poenostavitve (Li in Lan, 2015).
Napake pri modeliranju lahko nastanejo zaradi samega modela ali vhodnih podatkov.
Pri samem modelu lahko pride do napak zaradi matematičnih enačb (diferencialne enačbe),
7

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

ki opisujejo fizikalne lastnosti modela ali rešitve teh enačb. V vsakem primeru pa se težko
izognemo napakam vhodnih podatkov. Pri numeričnem modeliranju lahko pride do napak
pri klasifikaciji lastnosti materiala in skalne podlage. To povzroči napake pri simulaciji
odboja, ki se večajo z vsakim odbojem in posledično se spremeni doseg in končni cilj
padajočega kamenja. V obeh primerih je potrebno posploševanje, ker pogosto natančni
modeli topografije pobočja in oblike materiala niso izvedljivi, ali pa so analize predrage
(Li in Lan, 2015).

2.4. DOSEDANJE RAZISKAVE PADANJA KAMENJA S POMOČJO
NUMERIČNEGA MODELIRANJA
Poleg geologov se v Sloveniji s pojavom padanja kamenja ukvarjajo tudi gozdarji in
gradbeniki, ki v ospredje predvsem postavljajo zaščito, to je varovalni gozd in
dimenzioniranje pregrad. Na področju geologije raziskujejo pojav padanjem kamenja z
različnimi pristopi. Za namen diplomskega dela sem se osredotočila na empirično
raziskave s pomočjo numeričnega modeliranja.
Z modeliranjem v programu RocFall se je v svojem diplomskem delu ukvarjala
Peternel (2010), za oceno ogroženosti pred padanjem kamenja na območju Dvora pri
Žužemberku. Njena analiza je temeljila na podrobnem terenskem pregledu izvornega
območja padanja kamenja in ogroženega območja, določitvi nestabilnih in potencialno
nestabilnih blokov. Izdelala je karto ogroženosti in s pomočjo programa RocFall določila
najprimernejše lokacije in dimenzije zaščitnih pregrad. Rozina (2016) je v svoji diplomski
nalogi s programom RocFall 5.0. analizirala padajoče kamenje na cestnem odseku RenkeZagorje. Cilj diplomskega dela je bil izris karte ogroženosti izbranega območja. Z
ogroženostjo območja pred padanjem kamenja sta se ukvarjali tudi Mihelčič in Pivko
(2003), ki sta v seminarski nalogi preučili ogroženost železniške proge med naseljema
Sava in Mošenik.
Več del s podobno tematiko je bilo narejenih s programom za simulacijo padanja
kamenja Rockfall. Rockfall je prav tako 2D program, ki se od RocFall-a razlikuje v tem, da
temelji na bolj determinističnem pristopu, saj določeni parametri lahko naključno variirajo
le znotraj prej določenih meja. Prav tako upošteva rastje in interakcije kamenja z rastjem,
ki jih RocFall ne upošteva (Li in Lan, 2015). Z uporabnostjo programa za določitev
ogroženosti partizanske bolnišnice Franja v soteski Pasice se je v svojem diplomskem delu
ukvarjal Smrdelj (2005). S pomočjo profilov je ocenil ogroženost bolnišnice Franja in
8
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predvidel zaščitne zaslone, ki bi povečali varnost ogroženega območja. Več diplomskih del
s podobno tematiko je bilo narejenih tudi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
Štampe (2006) je recimo v svojem diplomskem delu analiziral nevarnost padajočega
kamenja v izbranem odseku vasi Brezno v Dravski dolini. Osredotočil se je na analizo
ogroženosti in načrtovanje varovalnih ukrepov s pomočjo računalniškega programa
Rockfall 6.1. Tudi Ivnik (2010) je v svoji diplomskem delu Geodetske meritve pri analizi
padanja kamenja, prikazala modeliranje padanja kamenja z računalniškim programom
Rockfall 6.1.

2.5. PROGRAM

ZA

SIMULACIJO

PADANJA

KAMENJA

ROCFALL 4.0
Računalniški program RocFall avtorja Warrena Douglasa Stevensa je del ponudbe
podjetja Rocscience Inc., ki izdeluje geotehnično programsko opremo. Njihova
specializacija so predvsem 2D in 3D analize in ustvarjanje programov za uporabo v
gradbeništvu in rudarstvu (Rocscience Inc, 2016).
RocFall je računalniški program za simulacijo padanja kamenja na izbranih
območjih, s katerim lahko določimo preventivne ukrepe in testiramo njihovo učinkovitost.
Program definira velikost kinetične energije, hitrosti in višine odboja za celoten profil, kot
tudi lokacije, kjer se kamenje ustavi. Rezultati simulacije so prikazani v obliki
histogramov.
Program se uporablja za (Ribičič, 2002):
-

oceno tveganja objekta (kakšen odstotek padajočega kamenja bi predvidoma
dosegel ogrožen objekt),

2.5.1.

-

preverjanje obstoječih varovalnih objektov,

-

določanje lokacije novih varovalnih objektov,

-

optimizacijo lokacije in dimenzije zaščitnih struktur,

-

izvedbo povratnih analiz in

-

določanje odbojnih koeficientov tal.

VHODNI PODATKI

Najbolj enostavne simulacije v programu imajo samo dve spremenljivki: profil
pobočja in kamen. Bolj zahtevne simulacije lahko vključujejo ovire in upoštevajo
9
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naključna spreminjanja mase, hitrosti in lege kamenja, ter naključna spreminjanja lokacije
in lastnosti materiala za vsak odsek pobočja (Stevens, 1998). Za simulacijo v programu
RocFall potrebujemo naslednje vhodne podatke (Ribičič, 2002):
-

prečni profil pobočja/ geometrija pobočja,

-

mesto izvora padanja

-

lastnosti tal (odbojna koeficienta in strižni kot) med dvema točkama profila,

-

lokacijo in dimenzije pregrade.

Skoraj vsi parametri v programu (masa kamna, primarna pozicija kamna, hitrost
kamna, točke pobočja, pravokotni odbojni koeficient in koeficient trenja, za vsak segment
pobočja in za vsako oviro) so lahko definirani kot konstantna vrednost ali naključna
variacija. Vsaka porazdelitev je določena posamično in je neodvisna od ostalih (Stevens,
1998).
2.5.1.1

GEOMETRIJA POBOČJA

Območja, kjer preti nevarnost padanja kamenja, so ponavadi precej velika in lokalno
močno variirajo. Navadno je možna le detajlna analiza posameznih odsekov, kjer je
tveganje največje, analiza celotnega območja bi običajno močno prekoračila finančne
omejitve projektov. Pobočja, kjer je tveganje največje, so navadno strma z veliko
nevezanega materiala oziroma gruščem. To nakazuje, da se kamenje lahko sproži praktično
kjerkoli vzdolž profila. Majhne variacije osnovne postavitve kamna so pomembne, niso pa
kritične za določitev trajektorije padanja kamenja, kot so lastnosti materiala ali geometrija
pobočja (Stevens, 1998).
Površino pobočja predstavlja poljubno število točk (slika 2). Program predpostavlja,
da je oblika površja med dvema točkama linearna. Vsak tak linearen segment ima lahko
različne materialne lastnosti. Če določimo normalno razpršenost točk, lahko statistično
simuliramo vpliv spreminjanja geometrije pobočja. Za oblikovanje profila pobočja
praktično ni ovir, zmodeliramo lahko kakršno koli pobočje, z neomejeno količino previsov
(Stevens, 1998).
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Slika 2: Primer prikaza geometrije pobočja v programu RocFall .

2.5.1.2

MESTO IZVORA PADANJA

Pred začetkom simulacije moramo definirati mesto izvora padanja, začetno hitrost in
maso kamna. Začetno točko padanja lahko določimo praktično kjerkoli na pobočju ali nad
njim. Izvor je lahko točkoven (point seeder) ali linijski (line seeder). V primeru točkovnega
izvora bodo vsi kamni pričeli simulacijo v isti točki. V primeru linijskega izvora bodo
kamni pričele simulacijo v naključni točki vzdolž te linije. Izvorno linijo najpogosteje
uporabimo, če ne poznamo točnega izvora padanja, ampak najbolj verjetno področje. Na
profil lahko vnesemo poljubno število točkovnih in linijskih izvorov padanja. V primeru
več točkovnih virov bo kamenje pričele simulacijo z enako verjetnostjo na kateremkoli
viru. Če podamo več linijskih virov, program lahko izbira med dvema možnostima. Prvič
je lahko izvorna točka padanja z enako verjetnostjo na katerem koli linijskem izvoru.
Druga možnost je, da lokacijo izvorne točke postavi proporcionalno glede na dolžino
linije: daljša kot je linija, večja je možnost (Stevens, 1998).
Vsaka linija na grafu ponazarja le en kamen na enkrat in padec kamna je neodvisen
od ostalih primerov v simulaciji (Stevens, 1998).
2.5.1.3

LASTNOSTI HRIBINE

Lastnosti hribine lahko močno variirajo od vrha do vznožja pobočja in pogosto niso
natančno določene. Za izračun interakcije med kamnom in pobočjem moramo za vsak
segment definirati lastnosti hribine:
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-

pravokotni odbojni koeficient (Rn), navadno v razponu med 0,3 in 0,5,

-

tangencialni odbojni koeficient (Rt), navadno v razponu med 0,8 in 0,95,

-

strižni kot,

-

hrapavost pobočja.

Mehke cone zemljine in vegetacija zavzemajo spodnje dele obsega odbojnega
koeficienta, odkrita hribina in asfalt pa zgornje. Toda že majhna sprememba koeficienta
odboja prinese popolnoma druge rezultate. Če kamen pade od trde hribine (Rn = 0,50) le 10
cm stran v mehko cono (Rn = 0,35), se lahko udarec popolnoma absorbira v nasprotju z
velikim odbojem v primeru udarca ob trdo hribino (Ribičič, 2002).
Ker je odbojni koeficient težko določiti in situ, ga pogosto določimo s povratno
analizo po dogodku. Terenski rezultati podajo doseg kamna, maso kamna, izvor padanja in
točke impaktov (sledovi oziroma vdrtine na poti). Empirične vrednosti koeficienta so
določene s prilagajanjem, dokler simulacija ne sovpada s preteklim dogodkom (Stevens,
1998).
Za pomoč pri določanju odbojnih koeficientov program vključuje obsežno tabelo
odbojnih koeficientov, ki so jo sestavili na podlagi pregleda literature in na podlagi
povratnih informacij uporabnikov.

2.5.1.4

PREGRADE

Edini parameter, ki ga ne moremo vnesti kot spremenljivko, je položaj pregrad, saj
želimo določiti najbolj primerno mesto za njihovo postavitev. Pregrado v programu
izrišemo kot linijski element poljubne velikosti in inklinacije, ki ima izhodišče na izbrani
točki profila. Pregrade se med seboj ne morejo križati oziroma prekrivati. Pregrade so
lahko od popolnoma neelastičnih do popolnoma elastičnih. Najbolj smiselna postavitev
pregrad je na lokalnem minimumu odboja, saj je kamenje blizu površja in ne potrebujemo
visoke ograje, da bi ga prestregla. Priporočljivo je, da ima kamenje na tistem delu pobočja
tudi čim nižjo kinetično energijo, da so energije trkov, ki jih morajo pregrade zadržati, čim
nižje (Stevens, 1998).
Modeliranje s pregradami lahko uporabimo tudi za ponovno testiranje predvidenih
varovalnih ukrepov. Poskušamo predvideti, v kakšnih razmerah pregrada kamenja ne bi
zadržala (Stevens, 1998).
Za pomoč pri postavitvi in izbiri sanacijskih ukrepov RocFall omogoča, da lahko v
primeru več ugodnih mest na vsa mesta postavimo »zbiralce podatkov« (data collector).
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Zbiralec podatkov je prav tako linijski segment, ki ga lahko namestimo kamorkoli na
profil. Snema pozicijo, hitrost in kinetično energijo za vsak kamen, ki ga prečka med
simulacijo. Tako lahko na določeni lokaciji določimo distribucijo hitrosti, kinetične
energije in višine odboja. S pomočjo zbiralcev podatkov lahko določimo kapacitete ovire
in višino pregrade (Stevens, 1998).

2.5.2.

IZHODNI PODATKI

Po končanem izračunu nam program omogoča prikaz naslednjih rezultatov (Janež,
2015):
1. Slike in histogrami distribucije padanja (slika 3):
- Horizontalna lokacija pristanka kamenja (rock endpoints) – kakšen odstotek
padajočih fragmentov bi predvidoma dosegel ogrožen objekt.
- Maksimalne hitrosti (pomembno za projektiranje zaščite) – maksimalna hitrost ob
posameznem udarcu/padcu preizkusnega padajočega fragmenta na celotni poti
(envelopes), na lokaciji ogroženega objekta, oziroma na lokaciji pregrade.
- Maksimalna

sproščena

kinetična

energija

ob

posameznem

udarcu/padcu

preizkusnega padajočega fragmenta na celotni poti (envelopes), na lokaciji
ogroženega objekta, oziroma na lokaciji pregrade.
- Maksimalna višina odboja/odskoka preizkusnega padajočega kamenja na celotni poti
(envelopes), na lokaciji ogroženega objekta, oziroma na lokaciji ovire.
2. Glede na pregrado:
- Kakšna je statistična razporeditev višine odskoka padajočega kamenja na lokaciji
postavljene ovire.
- Koliko kamnov preskoči postavljeno oviro.
- Udarec posameznega kamna na varovalni objekt.
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Slika 3: Primer prikaza histogramov distribucije padanja v programu RocFal l.

2.6. ZAŠČITA PRED PADAJOČIM KAMNENJEM
Padajoče kamenje pogosto ogroža varnost cestnega in železniškega prometa, kot tudi
naselja v alpskem in predalpskem svetu.
Zaščito pred padajočim kamenjem delimo na primarno in sekundarno zaščito.
Primarno varovanje izvajamo na mestu nastanka porušitev in z njim skušamo preprečiti
zruške, oz. jih zaustaviti na mestu sprožitve. Zajema biološke ukrepe (čiščenje in posek
dreves), drenažo, podporne konstrukcije in stene, žične košare (gabioni) in sidranje.
Sekundarna zaščita se izvede tam, kjer se pričakuje padanje kamenja, ali je do podora že
prišlo (Štampe, 2006). Pravilen izbor in izvedba zaščite pred padajočim kamenjem sta
predpogoja za tehnično učinkovitost ter ekonomsko in ekološko primernost. Za dolgoročno
zagotavljanje funkcionalnosti zaščite je bistvenega pomena kvalitetno izvajanje ustreznih
vzdrževalnih ukrepov (Horvat et al., 2006).

2.6.1.

NAČINI ZAŠČITE

Učinkovita metoda zmanjšanja nevarnosti padanja kamenja ne preprečuje le
sprožitve kamenja, temveč tudi nadzoruje razdaljo, ki jo kamenje prepotujejo in njihovo
smer potovanja. Sistemi zaščite (slika 4) objektov pred padajočim kamenjem vključujejo:
- lovilne jarke,
- mreže in zavese,
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- dinamične pregrade,
- pregrade,
- galerije in tunele.

Slika 4: Primer zaščite pobočja (Ribičič, 2002).

2.6.1.1

LOVILNI JARKI

Lovilni jarki so poceni in zanesljiva zaščita, ki jo lahko postavimo na vznožju
pobočja, če je tam dovolj prostora, ali više na pobočju, da presekajo trajektorije kamenja.
Oblikovani morajo biti tako, da se material v njih ustavi in ne nadaljuje poti (slika 5). V
okolju niso tako opazni.
Pogosto jih lahko kombiniramo z različnimi tipi pregrad, kot so dinamične mreže,
betonski zidovi, jeklene ograje, ipd. Najučinkovitejši sistem je izkop lovilnega jarka ob
vznožju pobočja. Baza jarka je pokrita z gruščem, da absorbira nekaj energije. Med jarek
in ogrožen objekt namestimo pregrado. Namestimo jo tako, da po podatkih analiz noben
kamen ne prileti direktno na pregrado, vendar prestreže kamenje, ki so se odbile v jarku in
pri tem procesu izgubile nekaj energije. Taki hibridni jarki povečajo učinkovitost lovljenja
kamenja, ne da bi bilo potrebno povečali njihovo širino (Andrew et al, 2011; Hoek, 2007).
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Slika 5: Določitev širine lovilnega jarka v dnu funkcije višine brežine
(pobočja) in njenega nagiba (Ribičič, 2002).

2.6.1.2

MREŽE IN ZAVESE

Kadar so območja za lovljenje premajhna, pričakovane višine odbojev in kinetične
energije pa previsoke, ne moremo uporabiti pregrad. V takih primerih je primerna zaščita
pobočja z mrežami. Najpogosteje so z mrežami zaščitena pobočja z nagibi od 60 do 80°,
lahko pa jih uporabimo na nagibih od 35° do previsov. Tipična višina mrež je od 15 –
45 metrov, uspešno pa so jih uporabili tudi na pobočjih do višine 120 metrov (Andrew et
al, 2011).

Slika 6: Konstrukcija mreže in lovilnega jarka ob pobočju (Geobrugg Group,
2016).
Mreže omogočajo, da sproženo kamenje pada blizu pobočja in preprečujejo, da bi
zadele ogrožen objekt. Mreže pogosto kombinirajo z lovilnim jarkom, kjer se kamenje
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dokončno zaustavi (slika 6). Sama mreža absorbira nekaj energije, zato so dimenzije jarkov
lahko manjše (Andrew et al, 2011).
Druga možnost so s sidri pritrjeni sistemi mrež, ki lahko stabilizirajo zgornjo plast
pobočja. Cilj je izboljšati stabilnost zgornje plasti površja in obdržati kamenje na mestu. Z
uporabo mrež se lahko zmanjšajo stroški vzdrževanja (Andrew et al, 2011).

2.6.1.3

PREGRADE

Pregrade so lahko postavljene kot samostojen element ali pa so kombinirane z
lovilnimi jarki. Pregrade prestrezajo kamenje, ki ima majhno odbojno višino oziroma se
kotali. Absorbirajo njihovo kinetično energijo, blokirajo njihove trajektorije in ga
zaustavijo, preden naredi škodo. So ena najbolj zanesljivih in učinkovitih metod varovanja
in pogosto se uporabljajo za zaščito stavb in infrastrukture, saj lahko zadržijo trke visokih
energij. Uporabne so tudi pri ponavljajočih dogodkih, saj po trku pregrada ne zahteva
večjih popravil. So trajne, na okolje nimajo negativnega vpliva, postavitev pa je enostavna
in hitra, če je teren primeren. Za izgradnjo zahtevajo veliko prostora (Brunet et al., 2009,
Volkwein et al., 2011).
Pregrade so izdelane iz različnih materialov. Lahko so zgrajene iz kompaktiranih
naravnih tal ali iz velikih kamnitih blokov. Za gradnjo lahko uporabimo gabione, ki jih z
lokalnim materialom napolnimo na mestu gradnje. Pogosto uporabljajo tudi betonske
pregrade, ker so že narejene in je montaža izredno hitra, so pa na trke manj odporne kakor
gabioni (Brunet et al., 2009).
2.6.1.4

DINAMIČNE PREGRADE
Najpogosteje uporabljene metode varovanja so dinamične pregrade. Podajne

lovilne ograje lahko zadržijo padajoče kamenje in tudi večje zruške skal. Glede na
zahtevnost konstrukcije lahko prestrežejo od 75 kJ do prek 5000 kJ dinamične
obremenitve. Zaradi nekajkrat večje kompenzacije dinamičnih pritiskov imajo lovilne
ograje bistveno prednost pred togimi lovilnimi ograjami in tudi pred večino drugih togih
lovilnih objektov. Ne moremo pa jih uporabljati pri visokih energijah (Horvat et al., 2006).
Običajen sistem dinamičnih pregrad (slika 7) je sestavljen iz gibljivih jeklenih
nosilcev, ki so členkasto povezani s temeljnimi sidri. Nosilci so edini togi del sistema in so
zasidrani v tla. V zgornjem delu so sidrani z jeklenimi pletenicami, ki imajo vgrajene
posebne dinamične zavore. Zavore disipirajo preostalo energijo in s tem varujejo vrvi in
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sidra. Med nosilci so napete elastične mreže, narejene iz jeklenih obročkov. Večja, kot je
razdalja med nosilci, večje absorpcijske kapacitete dosežejo pregrade in večja podajnost je
dosežena. Tako zasnovana konstrukcija prenese s svojim nihanjem precejšen del
dinamičnih obremenitev, ki jih povzroča padajoče kamenje. Ob podoru kamenje, ujeto v
mrežo, zmanjša njeno višino in zaradi plastične deformacije se zmanjša elastičnost mreže.
Potrebno je takojšnje popravilo (Štampe, 2006; Horvat et al., 2006).
Življenjska doba oziroma trajnost sestavnih elementov lovilno podajnih ograj je
odvisna od poškodb, povzročenih s padajočim kamenjem, od korozije in kombinacije
fizičnih poškodb in korozije. V normalnih pogojih sta dovolj dva redna pregleda ograj
letno. V primeru nevarnega dogodka, sprožitve in ulovitve kamenja, neurja ali snežnega
plazu, je potreben takojšen pregled (Horvat et al., 2006).
Postavitev lovilnih ograj je pogosto zahtevna. Marsikje je nujna uporaba
helikopterjev za transport materiala ter posebej usposobljene delovne skupine za delo na
višini in na nevarnem terenu (Horvat et al., 2006).

Slika 7: Shema lovilno podajne ograje (Geobrugg Group, 2016) .

2.6.1.5

GALERIJE IN TUNELI
Na območjih, kjer je potencialna nevarnost podorov prevelika in bi bile cene

stabilizacije pobočja previsoke, je upravičena izgradnja cestnih galerij ali tunelov.
Navadno so galerije pokrite s streho iz armiranega betona, z naklonom, ki omogoča, da se
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padajoče kamenje zakotali čez njihov rob. Če so nad galerijo strme stene, mora streha
galerije zdržati trk. Zato mora biti streha pokrita z materialom z veliko absorpcijsko
sposobnostjo, kot je na primer grušč. Če izvedba galerije ni mogoča, izvedemo tunel ali
celo prestavimo traso ceste (Ashfield, 2001).
2.6.1.6

VAROVALNI GOZD

Najnaravnejša oblika zaščite je varovalni gozd. Stroka in zakonodaja ločita t. i.
zaščitno funkcijo, ki je opredeljena v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in
upravljanje z divjadjo (2010). Zaščitna funkcija je definirana kot funkcija gozda, kadar
gozd neposredno nudi zaščito prometnic, naselij in drugih objektov pred naravnimi pojavi,
kot so padanje kamenja in peska, snežni zameti, bočni vetrovi in zdrsi zemljišča.
Poudarjeno zaščitno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi na strmih pobočjih nad in pod
infrastrukturo.
Stoječa in podrta drevesa na pobočju predstavljajo pregrade. Učinkovitost zaščitnega
gozda je odvisna od velikosti in kinetične energije kamenja, od lastnosti gozda (gostota
dreves in porazdelitev dreves po debelini debel) in vrste dreves (Berger in Dorren, 2007).
Odvisna je tudi od dolgoročne stabilnosti sestava (Brang 2001; Dorren et al., 2004). V
splošnem velja, da mora imeti gozd za zaščito pred padanjem kamenja, raznomerno in
raznodobno strukturo s primerno mešanostjo drevesnih vrst, ter zadostnim številom
stabilnih in vitalnih dreves (Volkwein et al., 2011). Gozdovi lahko deloma ali v celoti
preprečijo oz. omejujejo nastanek nekaterih naravnih procesov, kot so erozija, poplave,
padajoče kamenje, snežni plazovi itd. (Berger in Rey, 2004).
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3.

GEOGRAFSKA LEGA OBMOČJA
Obravnavano območje leži v osrednjem delu Slovenije, v občini Kamnik (slika 8).

Nahaja se v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, na južnem delu masiva Velike planine,
natančneje Planine Kisovec in Pirčevega vrha. Po dolini na dnu pobočja teče potok Črna, s
približno smerjo od vzhoda proti zahodu. Pobočje, na katerem je prišlo do podora, pada
razmeroma enakomerno proti jugu in na njem je več manjših dolin oziroma depresij.
Večinoma je preraščeno z gozdom, med katerim so posamezni večji izdanki dolomita in
redkeje apnenca. Med drevesnimi vrstami prevladuje bukev, pogoste so tudi smreke, ki
večinoma rastejo posamezno. O pogostem padanju kamenja pričajo posamezni kamni,
odloženi na gozdni podrasti in poškodbe na drevesih, ki so jih povzročili padajoči kamni
(slika 9). Gozd na tem območju je močno poškodovan zaradi žledoloma, ki je februarja
2014 prizadel večji del Slovenije. Podrta drevesa in izruvani koreninski sistemi dreves
delno zavirajo padajoče kamenje, delno pa pospešujejo omenjen proces, saj izpostavijo
podlago vremenskim razmeram in premiki koreninskih sistemov lahko razrahljajo že
labilne bloke.

Slika 8: Geografska lega obravnavanega območja (Atlas Slovenije, 2005).
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Slika 9: Poškodbe na drevesu in skala odložena na gozdni podrasti (Foto:
Vojka Seliger, 2016).
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4.

GEOLOŠKA ZGRADBA OZEMLJA
Obravnavano območje (slika 10) leži na meji med Kamniško-Savinjskimi Alpami na

severu in Posavskimi gubami na jugu. V širšem smislu na tem območju, v savski prelomni
coni, po Placerju (2008), poteka meja med Južnimi Alpami in Dinaridi. Posavske gube
uvrščamo k Dinaridom, Kamniško-Savinjske Alpe pa k Južnim Alpam.

Slika 10: Relief obravnavanega območja (ARSO, Atlas voda, 2012).

4.1. RAZVOJ OZEMLJA
Najstarejše plasti v Kamniško-Savinjskih Alpah so apnenci devonske starosti, sledijo
karbonski in permski skladi. V spodnjem triasu so se odlagali morski sedimenti, različni
apnenci, laporji, laporni dolomiti, peščenjak, meljevec in glinovec. V spodnjem delu
srednjega triasa so se odlagali plitvomorski dolomiti, ki prevladujejo, in apnenci. Sledili so
močni tektonski premiki, katerih posledica je bila nastanek nekaj tisoč metrov globokega
morskega jarka s smerjo zahod-vzhod. Sedimenti najglobljega dela tega jarka so danes
ohranjeni v alpskem predgorju. Na področju Savinjskih Alp s predgorjem se je končala
globokomorska sedimentacija konec srednjega triasa. V zgornjem triasu se je morje
ponovno močno oplitvilo in odlagali so se plitvomorski apnenci z vložki dolomita, ki so
danes vidni na površini na pretežnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Na triasne kamnine
so se odložili jurski skladi (Povzeto po Premru, 1975).
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Kamniško-Savinjske Alpe so območje relativno mladega dvigovanja. Močno gubanje
ozemlja se je, zaradi pritiskov s severa in juga, začelo konec mlajšega terciarja. Takrat naj
bi se Savinjske Alpe narinile proti jugu na predgorje (Premru, 1975). Verjetno je glavna
faza narivanja potekala po srednjem miocenu (Vrabec, 2001). Vrabec (2001) je ugotovil,
da so se Kamniško-Savinjske Alpe verjetno narivale proti severo-vzhodu in ne proti jugu,
kot je bilo mišljeno dotlej. Po narivanju je v pliocenu nastopila faza erozije, izravnavanja
in zakrasevanja. Močnejši prelomi so ozemlje še razkosali in posamezne tektonske grude
so se ob prelomih pogrezale in dvigale (Premru, 1975).

4.2. LITOSTRATIGRAFSKI OPISI
Obravnavano območje gradijo kamnine srednje triasne, anizijske, starosti, ki so
narinjene na piroklastične plasti ladinijske starosti. Po pobočjih v dolini potoka Črna so te
kamnine pogosto prekrite s terciarnimi in kvartarnimi sedimenti (slika 11).

Slika 11: Izsek osnovne geološke karte (OGK) z označenim obravnavanim
območjem (Premru, 1983a).
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4.2.1.

SREDNJI TRIAS

Kamnine srednjega triasa predstavlja siv, slabo plastnat do debeloplastnat dolomit s
prehodi v apnenec. V severnem in južnem delu Posavskih gub v spodnji anizij uvrščamo
plasti dolomita in apnenca. Prevladuje siv dolomit. Nekatere plasti vsebujejo ooide,
izsušitvene pore in razpoke, intrastratificirano brečo in stromatolite. Debelina plasti
narašča od juga proti severu in v severnem delu, v Savinjskih Alpah, znaša do 1000 m
(Premru, 1983b).
Podobne plasti je opisal Vrabec (2001) pri Stahovici. Srednje do zgornjetriasni
apnenec predstavlja večinoma mikrit svetle do temnosive ali bledo rožnate barve. Ponekod
je dolomitiziran. Plastnatost je vidna le redko. Apnenec verjetno predstavlja globjevodni
lateralni ekvivalent Dachsteinskemu apnencu in je nastajal na robnem delu karbonatne
platforme. Pogosto je močno pretrt. Srednje do zgornjetriasni dolomit je zrnat, bel do
svetlo siv in večinoma neplastnat. Običajno je močno pretrt. Starost dolomita je določena
po legi in regionalni analogiji.
Ladinijske kamnine so hidrotermalno spremenjene vulkanske in piroklastične
kamnine Slovenskega jarka in ležijo pod kamninami anizijske starosti. V spodnjem delu
zaporedja so kisle do bazične predornine z vložki tufov. V srednjem delu so temnosivi do
črni skrilavi glinavci ter tufskopeščeni skrilavci z vložki tufov in tufitov. V zgornjem delu
ladinijskega zaporedja sta kremenov keratofir in njegov tuf (Rifel in Herlec, 2006). V teh
plasteh so nahajališča illitnega skrilavca, ki so ga izkoriščali v rudniku kaolina Črna do leta
1996, ko so rudnik zaprli.

4.2.2.

KVARTAR (Q)

Kvartarne sedimente v obliki aluvialnih nanosov, moren in fluvioglacialnih naplavin,
dobimo v alpskih dolinah, pobočja so prekrita s pobočnimi grušči (Novak, 1996). Največ
pliokvartarnih sedimentov je na območju celjske, zgornjesavinjske in ljubljanske udorine,
najdemo pa tudi manjše erozijske ostanke v večjih nadmorskih višinah, v Savinjskih Alpah
in v predgorju. Pliokvartarni sedimenti ležijo na različnih starejših kamninah (Premru,
1983b).
Glede na osnovno geološko karto bi morali površje prekrivati tudi ostanki aluvialnih
nanosov, moren ali fluvioglacialnih naplavin. Teh ostankov na raziskovanem območju
nisem zasledila, kar je verjetno posledica močnejše erozije. K hitrejšim erozijskim
procesom pripomore tudi dolgo in strmo pobočje, ki enakomerno vpada proti jugu. Morda
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so se ti ostanki ohranili bliže potoka, ki je približno 100 m nižje od vasi Podstudenec.
Matično podlago prekriva grušč in tanka plast prsti. Pobočje je poraščeno z nečiščenim
gozdom z malo podrasti. Posledice žledoloma so še vedno dobro vidne. Povsod je veliko
vejevja in podrtega drevja z izruvanimi koreninskimi sistemi, ki izpostavljajo podlago
erozijskim procesom. Koreninski sistemi dreves se razraščajo po tanki plasti grušča in
posameznih razpokah, in lahko še dodatno razrahljajo labilne bloke. Površje pobočja je
posuto z materialom, gruščem. Večina materiala je manjša od 30 centimetrov - kamenje.
Vmes zasledimo tudi nekaj večjih skal in posamezne bloke matične kamnine. Izvora
materiala sta dva. Ali je posledica preteklih dogodkov padanja kamenja ali pa je del
izpostavljene gruščnate podlage. Nikjer na območju ne zasledimo breč. Voda vertikalno
odteka v razpoklinski dolomitni vodonosnik in verjetno je proces dovolj hiter, da se ne
zasiči s karbonatom.

4.3. TEKTONSKE RAZMERE
Ozemlje leži v prelomni coni Savskega preloma. Savski prelom je ena
najpomembnejših tektonskih struktur na našem ozemlju. Poteka v smeri severozahod –
jugovzhod preko severozahodne Slovenije. Potekal naj bi na meji med Karnijskimi
Alpami, Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami na severu, ter Julijskimi Alpami
in Posavskimi gubami na jugu. Prelom je desnozmičen in dolžina premika znaša najmanj
nekaj 10 kilometrov (Placer, 1996). Nadaljevanje preloma vzhodno od Kamnika je
nejasno. Predvidoma naj bi se nadaljeval v smeri severozahod – jugovzhod preko
Posavskih gub, vendar na območju prelomne deformacije niso opazne. Vrabec (2001)
domneva, da prelom povije v smeri vzhod – zahod in se nadaljuje v Celjskem prelomu.

4.4. INŽENIRSKO GEOLOŠKE RAZMERE
Kamninsko osnovo obravnavanega območja gradi sivi debeloplastnat do masiven
dolomit (slika 14) s prehodi v apnenec srednjetriasne starosti. Dolomit je narinjen na
piroklastične plasti (tufi, tufski peščenjaki) srednjega triasa. Narivna meja naj bi potekala
tik nad ogroženimi hišami. Na narivnem stiku med karbonatom in gruščem se pojavlja več
izvirov, ki so zaradi sanacije nestabilnih pobočij v preteklosti večinoma regulirani. Zaradi
narivne tektonike je dolomit tektonsko močno zdrobljen, ob sami narivnici verjetno v
milonitno moko. Na narivno tektoniko kažejo goste in kaotično razporejene razpoke. Poleg
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narivne je na kamnine vplivala tudi mlajša prelomna tektonika. Po morfološki zajedi nad
obravnavanimi objekti poteka prelomna cona (90/90), široka po oceni od 30 do 50 m. Od
nje se odcepljajo odprte razpoklinske cone (180/90). Ker je dolomit debeloplastnat do
masiven, je material, ki izpada, relativno velikih dimenzij. Večina padajočega kamenja ima
premer, manjši od 30 cm. Precej manjši je delež skal (premer od 0,3 do 2 m). Tu in tam se
zgodijo tudi odlomi blokov, večjih od 10 m3 (Geršak, 2015).
Masivni dolomit, ki generalno vpada proti jugu, sekajo štirje izraziti sistemi razpok
(slika 12). Pogled na fotografiji je proti zahodu in jugozahodu. Naklon pobočja je približno
35 – 40°. Najizrazitejši sistem razpok ima generalni vpad 160-170/35-40 in ima podoben
naklon kot pobočje. Zelo izrazita sta tudi tretji in četrti sistem vertikalnih oziroma
subvertikalnih razpok z generalnim vpadom 180-200/85-90 in 260-300/85-90. Tretji sistem
razpok pa ima vpad 120/40. Na območju je še en večji labilen blok dimenzij 2m x 1,5 m x
1m (slika 13) (Geršak - ustni vir, april 2016).

Slika 12: Sistemi razpok (Foto: Andraž Geršak, 2014).
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Slika 13: Večji labilen blok na območju podora (Foto: Andraž Geršak, 2014).

Padanje kamenja je ponavadi posledica dejavnikov preperevanja, erozijskih
procesov ali močnih padavin. V slabo vzdrževanih gozdnih sestojih lahko tudi močan
veter, žledolom in podobni dogodki povzročijo ruvanje dreves in s tem sprožitev kamenja.
Tudi drevesa z močnim koreninskim sistemom lahko povzročijo lomljenje skalnih blokov s
pobočij. V gozdnih območjih so pogosto vzrok proženja kamenja tudi živali in ljudje
(Geršak, 2015).
Na tem območju je vzrok za intenzivno izpadanje kamenja verjetno kombinacija
goste mreže narivno in prelomno generiranih razpok, usmerjenosti razpok in dolgega
strmega pobočja (35°).

Slika 14: Izdanek dolomita na obravnavanem območju (Foto: Vojka Seliger,
2016).
27

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

4.5. SANACIJSKI UKREPI NA OGROŽENEM OBMOČJU
Večji kamninski podor v Podstudencu se je zgodil 23. 7. 2014, ko sta bili ogroženi
dve stanovanjski hiši in državna cesta Stahovica – Črnivec – Gornji Grad (slika 15).
Uvedeni so bili začasni varovalni ukrepi, hladno miniranje večjih klastov, spuščanje
razminiranega materiala, gradnja začasnih obrambnih nasipov in postavitev togih lovilnih
zaslonov (betonski bloki). Pripravljen je tudi projekt za izvedbo sanacije, ki še ni bila
izvedena.

Slika 15: Posledice podora v Podstudencu 23. 7. 2014 (Foto: Občina Kamnik,
2014).
Po podoru so uvedli začasne varovalne ukrepe (slika 16). Postavili so dva nasipa.
Prvega, dolžine 42 metrov in višine približno 2 metra, so postavili pod opuščeni peskokop.
Drugi nasip, dolžine 17 metrov in višine 2 metra, so postavili bližje cesti. Za varovanje
hiše so postavili tudi betonske pregrade.

Slika 16: Začasni varovalni ukrepi (Foto: Andraž Geršak, 2014).
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Nekaj večjih, najbolj rizičnih blokov, so na mestu hladno minirali in dele spustili s
pobočja. Manjše skale na pobočju so prestavili v bolj stabilne lege (slika 17).

Slika 17: Primer varovalnega ukrepa v gozdu (Foto: Vojka Seliger, 2016).

4.5.1.

PROJEKT ZA IZVEDBO SANACIJE V VASI PODSTUDENEC

Za zaščito vasi Podstudenec pred padajočim kamenjem je podjetje Geologija d.o.o.
Idrija (Janež, 2015) izdelalo projekt za izvedbo sanacije. V načrtu so predvideli sistem treh
lovilno podajnih ograj različnih dolžin, ki morajo biti sposobne zadržati vse padajoče
kamenje s kinetično energijo do 2000 kJ.
Za potrebe priprave projekta sanacije so uporabil program RocFall 4.0. Kot osnovo
za analizo so s pomočjo geodetskih meritev izdelali štiri prečne profile (P1, P2-1, P2-2 in
P3) (slika 18).

Slika 18: Pregledna karta z vrisanimi profili in predvidenimi ukrepi. Merilo:
1:3000 (Janež, 2015).
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Na podlagi analize so predvideli sanacijski ukrep – sistem lovilno podajnih ograj.
Sistem sestoji iz treh ločenih ograj (ukrep 1 - U1, ukrep 2 - U2 in ukrep 3 - U3) z
različnimi značilnostmi:
- Ukrep 1: Prvo lovilno podajno ograjo, dolžine 60 metrov v eni liniji in višine
4 metre, so predvideli na nadmorski višini 620 metrov, ki seka prečni profil P1.
Zadržati mora vse skale in kamenje s kinetično energijo 2000kJ.
- Ukrep 2: Drugo lovilno podajno ograjo, dolžine 70 metrov v eni liniji in višine
4 metre, so predvideli na nadmorski višini 640 metrov, ki seka prečna profila P2-1
in P2-2. Zadržati mora vse skale in kamenje s kinetično energijo 2000kJ.
- Ukrep 3: Drugo lovilno podajno ograjo, dolžine 50 metrov v eni liniji in višine
4 metre, so predvideli na nadmorski višini 615 metrov in seka prečni profil P3.
Zadržati mora vse skale in kamenje s kinetično energijo 2000kJ.
Padanje skal in kamenja je še aktivno, kar dokazujejo tudi skale (slika 19), ki so se
ujele na nasipu in betonski pregradi, postavljenih kot začasni varovalni ukrep za varovanje
najbolj ogroženih objektov.

Slika 19: Skala, ki se je sprožila po postavitvi začasnih varovalnih ukrepov
(Foto: Vojka Seliger, 2016).
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5.

METODE DELA
Metode dela vključujejo ogled terena in numerično analizo s programom

RocFall 4.0.
Terensko delo je obsegalo ogled terena, aprila 2016. Na podlagi razmer (izdankov
kamnine, sprememb naklona, položajev grap, ipd.) sem določila potencialna mesta, od
koder bi se lahko kamenje prožilo. Na samih izdankih kamnine sem pregledala stanje
razpok, njihovo odprtost in razdaljo med razpokami, saj lahko ti faktorji definirajo velikost
in obliko blokov. Sledil je pregled trajektorije padle skale iz leta 2014, ki je predstavljala
temelj za povratno analizo. Terensko delo je vključevalo tudi pregled grušča na površju,
določitev velikosti posameznih klastov (kamnov, skal in blokov) in pregled rastja.
Na podlagi terenskega dela sem na ožjem območju določila devet novih profilov,
kjer bi potencialno lahko prišlo do novega podora. Profile sem izdelala s pomočjo
programov AutoCAD in 3DSurvay. Izrisani so po največjem gradientu oziroma vpadu, da
kamenje in skale razvijejo največjo hitrost in energijo.
Osnovo za delo s programom RocFall 4.0 je predstavljala povratna analiza, saj lahko
s pomočjo povratne analize dogodka določimo odbojne koeficiente. Za povratno analizo
sem uporabila profil, ki ga je za projekt Zaščita vasi Podstudenec izdelalo podjetje
Geologija d.o.o. in predstavlja trajektorijo skale, ki se je sprožila 23. 7. 2014. Tako sem
poznala mesto odloma, velikost in doseg skale. S prilagajanjem, dokler simulacija ni
sovpadala z dejanskim dogodkom, sem določila koeficiente (pravokotni odbojni koeficient,
tangencialni odbojni koeficient in hrapavost) za vsak del pobočja. Te koeficiente sem
uporabila za analizo na novo izrisanih profilov. Zaradi večkratnega spreminjanja
parametrov sem se odločila za manjše število iteracij.
Sledila je analiza devetih profilov. Profilom sem določila lastnosti podlage v
posameznem odseku in območje, kjer je največja verjetnost, da bi prišlo do podora. Za
vsak profil sem izvedla simulacijo s 1000 ponovitvami. 1000 ponovitev je bila zgornja
meja zmogljivosti računalnika. Pri pregledu rezultatov se je izkazalo, da bi bilo dovolj
manj ponovitev, saj se z več ponovitvami rezultati niso bistveno spreminjali. Na podlagi
dobljenih histogramov ovojnice kinetične energije in višine odboja sem določila položaje
pregrad za vsak profil in ponovila simulacije za vsako pregrado. Na podlagi histogramov
kinetične energije in višine naleta na pregrado sem določila potrebne dimenzije pregrad za
zaustavitev vsega materiala.

31

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

V zaključnem delu sem določila najbolj smotrno zaščito za celotno območje, ne le za
posamezen profil. Pri tem sem poleg rezultatov simulacij upoštevala dostopnost terena ter
stroške izvedbe in vzdrževanja. Izbran ukrep sem ponovno testirala na vseh profilih.
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6.

REZULTATI

6.1. REZULTATI TERENSKEGA DELA
Obravnavano območje leži v predgorju Kamniško-Savinjskih Alp, natančneje pod
planino Kisovec. Po dnu ozke doline, približno 100 metrov pod vasjo Podstudenec, teče
potok Črna, ki ima smer vzhod – zahod. Raziskovano območje, pobočje nad vasjo
Podstudenec, pada razmeroma enakomerno proti jugu. Na dnu pobočja je peskokop.
Material v njem je pesek rjavkaste barve in različnih frakcij s kosi grušča (slika 21). Barvo
daje karbonatno vezivo. V jami peskokopa je izvir (slika 20).

Slika 20: Izvir v jami peskokopa (Foto: Vojka Seliger, 2016).

Slika 21: Material v peskokopu (Foto: Vojka Seliger, 2016).
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Na pobočju nad ogroženimi hišami matično podlago prekriva tanka plast pobočnega
grušča, ki ga prerašča gozd z redko podrastjo. V gozdnem sestavu prevladujejo bukev, ki
se ji pridružuje smreka. Drevesa rastejo posamezno. Gozd je močno poškodovan, veliko je
podrtih dreves z izruvanimi koreninskimi sistemi (slika 22, slika 26). Posledica izruvanih
koreninskih sistemov je izpostavljenost podlage vremenskim razmeram in premiki
koreninskih sistemov lahko razrahljajo že labilne bloke.

Slika 22: Pobočje nad ogroženimi hišami (Foto: Vojka Seliger, 2016).

Na površju je več izdankov matične podlage, ki jo gradi siv masiven do
debeloplastnat dolomit s prehodi v apnenec. Območje leži v prelomni coni Savskega
preloma. Na osnovni geološki karti je v neposredni bližini zabeleženo več prelomov in
narivnic s smerjo vzhod – zahod. Karbonatne kamnine so posledično močno razpokane.
Naklon pobočja je 35-40°. Masivni dolomit v izdankih generalno vpada proti jugu. Seka ga
več izrazitih sistemov razpok. Najbolj problematičen in hkrati najbolj izrazit je sistem
razpok, ki ima generalni vpad 160-170/35-40, kar je podoben naklon kot pobočje. Zelo
izrazita sta tudi 2 sistema vertikalnih oziroma subvertikalnih razpok (slika 23). Razdalja
med razpokami je velika, zato je lahko sprožen material velikih dimenzij. Oblika blokov je
prizmatska. Razpoke so odprte, široke so tudi do 10 centimetrov in več (slika 24).
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Slika 23: Vpad razpok (Foto: Vojka Seliger, 2016).

Slika 24: Odprte razpoke, katerih širina je lahko večja od 10 centimetrov
(Foto: Vojka Seliger, 2016).

Grušč prekriva tanka plast prsti, in malo podrasti. Na površju odložen material ima
večinoma premer manjši od 30 centimetrov, lahko govorimo o kamenju, manj je skal, bloki
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pa so redki (slika 25). Na tem območju je vzrok za intenzivno izpadanje kamenja verjetno
kombinacija goste mreže razpok, vpada razpok in dolgega strmega pobočja.

Slika 25:Dolomitni klasti na površju pobočja (Foto: Vojka Seliger, 2016).

Slika 26: Pobočje nad vasjo Podstudenec (Foto: Vojka Seliger, 2016).

V nadaljevanju bom za sprožen material uporabljala izraz skala, čeprav se je za pojav
uveljavil izraz padanje kamenja.
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6.2. POVRATNA ANALIZA
Za povratno analizo sem uporabila profil P2-2 (slika 18), ki ga je za projekt Zaščita
vasi Podstudenec izdelalo podjetje Geologija d.o.o. Idrija. To je profil, po katerem je
potovala skala ob podoru, 23. 7. 2014 (slika 27), ko sta bili ogroženi dve stanovanjski hiši
in državna cesta Stahovica – Črnivec – Gornji Grad.

Slika 27:Trajektorija skale, 23.4.2014 (Foto: Andraž Geršak, 2014).

Najvišja točka profila P2-2 se nahaja na nadmorski višini 715 m, najnižja točka pa na
višini 592,5 m. Višinska razlika profila znaša 122,5 m. Na zgornjem delu profila izdanja
kamninska podlaga s posameznimi drevesi. Osrednji del je poraščen z gozdom, z malo
podrasti. Tla so prekrita s polomljenim drevjem in odpadlim listjem. Na spodnjem delu
profila imamo dolomitni drobljenec, makadamsko cesto z malo rastja (trave).
Na podlagi naklona pobočja in materiala sem pobočje razdelila na 4 odseke (slika
28). Dolžina pobočja po padnici je v prvem odseku okoli 45 metrov in ima značilnosti
skalne površine. Naklon pobočja znaša približno 45°. V drugem odseku je dolžina pobočja
po padnici 47,5 metrov in ima značilnosti skalne površine, prekrite s tanko plastjo ruše ter
poraščene z vegetacijo. Nagib pobočja je približno 35°. Tretji odsek ima prav tako
značilnosti skalne površine, prekrite s tanko plastjo ruše ter poraščene z vegetacijo.
Dolžina pobočja po padnici je okoli 25 metrov. Nagib pobočja je približno 43°. Četrti
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odsek je skoraj horizontalen, dolžina pobočja po padnici je 5 metrov, nagib pobočja pa
znaša približno 5°. Odsek ima značilnosti zbitega dolomitnega drobljenca.

Slika 28: Profil z označenimi odseki, izvornim področjem in ogroženo
stanovanjsko hišo.
Za prvo simulacijo sem uporabila 500 skal z maso 10.000 kg in standardno
deviacijo 0. Masa 10.000 kg je ocenjena masa skale, ki se je sprožila ob podoru 23.7.2014.
Oceno so podali strokovnjaki interventne ekipe, glede na njeno velikost in gostoto
dolomita. S standardno deviacijo vrednost spremenljivke fiksiramo na dejansko maso
skale, ki se je sprožila ob podoru. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski
izvor na nadmorski višini 690 m ±5m, od koder se je skala sprožila. Za vsak del profila
sem izbrala tip podlage in za prvo simulacijo uporabila privzete vrednosti koeficientov za
podlage, ki jih ponudi program (slike 29, 30 in 31).

Slika 29: Privzete lastnosti kamninske podlage.
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Slika 30: Privzete lastnosti pobočja, prekritega z vegetacijo.

Slika 31: Privzete lastnosti podlage v izteku (zbit dolomitni drobljenec).

6.2.1.

REZULTATI SIMULACIJE ZA PROFIL P2-2 – PRIVZETE

VREDNOSTI KOEFICIENTOV
Rezultati prve simulacije za profil P2-2, v kateri sem uporabila privzete vrednosti
koeficientov (pravokotni odbojni koeficient Rn, tangencialni odbojni koeficient Rt, strižni
kot in hrapavost površja), za vse dele profila in nespremenjeno obliko profila.
Rezultati simulacije kažejo (slika 32), da se večina skal ustavi v četrtem odseku
profila, na izravnavi znotraj peskokopa, na razdalji 137 do 150 metrov od izhodišča. To je
pred ogroženim objektom.
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Slika 32: Histogram lokacij, kjer so se skale ustavile, za profil P2-2.

Kinetična energija sprva narašča (slika 33), ker narašča hitrost skale. Pri spremembi
podlage, ko preide iz izdanka hribine na pobočje prekrito s tanko plastjo ruše ter poraščeno
z vegetacijo, vrednost kinetične energije močno pade. Skala pri tem deformira podlago.
Sledi pobočje s konstantnim naklonom, zato se skala približno enakomerno kotali in
kinetična energija se bistveno ne spreminja. V zadnjem delu profila je naklon pobočja
večji, zato se skala hitreje kotali in je njena kinetična energija večja. Ko se podlaga izravna
se skale ustavijo in kinetična energija pade na nič.

Slika 33: Histogram ovojnice kinetične energije, za profil P2-2.

Histogram višine odboja (slika 34) podaja res minimalne odboje, saj je maksimalna
vrednost 0,06 metra, kar se ne sklada z dejanskim dogodkom. Teren je preveč razgiban, da
bi se skale le kotalile. Po dogodku so bile v gozdu, na drevesih, vidne poškodbe, ki so jih
povzročile sprožene skale.
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Slika 34: Histogram ovojnice višine odboja, za profil P2 -2.

6.2.2.

KOREKCIJA OBLIKE POVRŠJA
Zaradi neujemanja simulacije z dejanskim dogodkom so bile potrebne korekcije.

Prva korekcija, ki sem jo naredila, je bila sprememba oblike površja. Glede na terenski
ogled, na profilu, ki ga je izdelal Janež (2015), nista bila označena dva skoraj vertikalna
padca. Prvi padec je bil na višini 686 m in je bil dolg 5 m ± 2 m, drugi padec je bil blizu
izteka, kjer je peskokop, dolg 3 m ± 1m (slika 35).
Za drugo simulacijo sem prav tako uporabila 500 skal z maso 10.000 kg in
standardno deviacijo 0. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor na
ocenjeni izvorni točki na nadmorski višini 690 m ±5m (slika 36). Uporabila sem privzete
vrednosti koeficientov.

Slika 35: Profil z označenimi odseki, izvornim področjem in skoraj
verikalnima padcema.
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Slika 36: Izvorno območje (Foto: Vojka Seliger, 2016).

S tem, ko sem spremenila obliko profila, in ponovila simulacijo z enakimi vhodnimi
pogoji (masa in število skal, enako izvorno območje, enake lastnosti površja...), sem dobila
odboj, vendar zaradi teoretičnih popravkov profila tudi to ni popolnoma realna slika. Še
vedno se pri simulaciji večina skal ustavi na razdalji 141 metrov od izhodišča, nekaj (8) jih
potuje dlje in se ustavi na 144 metrih (slika 37). Še vedno se vse skale ustavijo znotraj
peskokopa, kar pomeni, da ne ogrožajo stanovanjskih hiš in infrastrukture.

Slika 37: Histogram lokacij, kjer so se skale ustavile.

V simulaciji upoštevamo 2 vertikalna padca in v rezultatih dobimo veliko višje
odboje (slika 39). Podobno kot v prvem primeru, kinetična energija skal sprva narašča
(slika 38), dokler čez prvo skakalnico ne priletijo na pobočje prekrito s tanko plastjo ruše
in poraščeno z vegetacijo. Pri trku se podlaga deformira in kinetična energija skal se
zmanjša. Nekatere skale se po prvem trku s podlago začnejo kotaliti, druge se še enkrat
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odbijejo od podlage in se začnejo kotaliti po ponovnem stiku s podlago. Sledi pobočje s
konstantnim naklonom, zato se skale približno enakomerno kotalijo in kinetična energija se
bistveno ne spreminja. V zadnjem delu profila je naklon pobočja večji, zato se skala hitreje
kotalijo in vrednost kinetične energije se zviša. Pred izravnavo je še en vertikalni skok.
Kinetična energija po skoku naraste in pade na nič, ko skale priletijo na ravno podlago.

Slika 38: Histogram ovojnice kinetične energije.

Slika 39: Histogram ovojnice višine odboja.

6.2.3.

KOREKCIJE LASTNOSTI PODLAGE

Zaradi ponovnega neujemanja simulacije z realnimi razmerami, sem prilagodila
lastnosti podlage. Profil sem razdelila na tri območja. Na območje izvora, pobočje in iztek.
S pomočjo tabele v programu RocFall sem za vsako območje določila odbojni koeficient,
strižni kot in hrapavost površja.
Izvor sem označila kot trdno podlago (izdanek kamnine), z lastnostmi, kot so
prikazane na sliki 40.
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Slika 40: Lastnosti kamninske podlage.
Pri materialu pobočja, označenega kot tanka plast grušča, ki nalega na matično
podlago in je poraščena s travno rušo in gozdom, sem upoštevala hrapavost površja, saj je
omenjeni teren precej razgiban, prečkajo ga tudi poti, ki jih profil ne prikaže (slika 41).

Slika 41: Lastnosti pobočja.
Profil se zaključi na makadamski cesti. Material bi lahko definirali kot zbit dolomitni
grušč z lastnostmi podanimi na sliki 42.

Slika 42: Lastnosti spodnjega dela pobočja.
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Za tretjo simulacijo sem prav tako uporabila 500 skal z maso 10.000 kg in
standardno deviacijo 0. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor na
ocenjeni izvorni točki, na nadmorski višini 690 m ±5m.
Večina skal se ustavi na razdalji 141 in 144 metrov od izhodišča, nekaj (17) pa jih
potuje do 148 metrov in bi lahko ogrožale infrastrukturo (slika 43).

Slika 43: Histogram lokacij, kjer so se skale ustavile.

V tretji simulaciji smo upoštevali 2 vertikalna padca in spremembe lastnosti podlage.
Odboji so primerljivi tistim v drugi simulaciji (slika 45). Kinetična energija sprva narašča
(slika 44), dokler skale, čez prvo skakalnico, ne priletijo na pobočje prekrito s tanko plastjo
ruše in poraščeno z vegetacijo. Pri trku se podlaga deformira in kinetična energija skal
zmanjša. Nekatere skale se po prvem trku s podlago začnejo kotaliti, druge pa se enkrat ali
večkrat odbijejo preden se začnejo kotaliti. Sledi pobočje s konstantnim naklonom, zato se
skala približno enakomerno kotalijo in kinetična energija se bistveno ne spreminja. V
zadnjem delu profila je naklon pobočja večji, zato se skale hitreje kotalijo in kinetična
energija je večja. Pred izravnavo je še en vertikalni skok, ki na grafu kinetične energije ni
očiten. Kinetična energija pade na nič, ko skale priletijo na ravno podlago.

Slika 44: Histogram ovojnice kinetične energije.
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Slika 45: Histogram ovojnice višine odboja.

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko domnevam, da na trajektorijo skale vplivata
predvsem oblika površja in materialne lastnosti površja. Namen povratne analize je bil
določiti pravokotni odbojni koeficient Rn in tangencialni odbojni koeficient Rt, ter
hrapavost ki opredelijo lastnosti površja za vsak segment. Določena koeficienta sem
uporabila v svojih nadaljnjih analizah profilov.

6.3. SIMULACIJE PADANJA KAMENJA
Za nadaljnjo analizo sem določila devet novih profilov (slika 46). Profili potekajo od
zahoda proti vzhodu. Izrisani so po največjem gradientu oziroma vpadu, saj je tam največja
verjetnost, da potencialno padajoče skale razvijejo največjo hitrost in energijo. Profil P6
poteka najbliže dejanskemu padcu bloka. Vpad pobočja znaša med 160 in 185 stopinj, torej
pobočje vpada proti jugu.
Izvorne točke skal imajo naklone večinoma med 60 in 75 stopinj, pobočja s tanko
plastjo grušča, poraščenega s travno rušo in drevesi, pa imajo naklone večinoma med 36 in
41 stopinj. Iztek pobočja, kjer se skale ustavijo, ima naklon med 5 in 20 stopinj.
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Slika 46: A: prikaz profilov na fotografiji, B: trajektorij e označene na
topografski karti (merilo = 1 : 4600).

6.3.1.

PROFIL P1

Prvi profil sem postavila na območju, ki vključuje potencialno ogroženo hišo, za
katero je manjši peskokop (slika 47). Najvišja točka profila se nahaja na nadmorski višini
845 metrov, najnižja točka profila pa na nadmorski višini 595 metrov. Profil sem razdelila
na podlagi naklona in lastnosti pobočja na tri dele. Prvi del predstavlja pobočje s tanko
plastjo grušča poraščenega s travno rušo in drevesi. Nahaja se med 845 in 650 metrov
nadmorske višine in ima naklon približno 37°. Drugi del profila, med 650 in 618 metri
nadmorske višine, je območje peskokopa z naklonom približno 43°. Tretji del profila med
618 in 595 metri nadmorske višine je travnik z naklonom 20°.
Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Za maso sem obdržala maso skale, ki se je sprožila ob podoru, saj je, glede na
oceno in terenski ogled, bila to največja skala, ki se je sprožila. Večina materiala na
pobočju ima premer manjši od 30 cm, prav tako imajo večje neme priče premer manjši
oziroma približno enak 1,5 m. S standardno deviacijo pa sem hotela zajeti čim večji razpon
velikosti materiala, da bi razmere čim bolj približala naravnim. Za število skal sem izbrala
čim večji vzorec, omejen s sposobnostmi računalnika. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s.
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Uporabila sem linijski izvor na vrhu profila. Enake vhodne podatke simulacije sem
uporabila pri analizi vseh nadaljnjih profilov.

Slika 47: Profil P1 z označenimi odseki, izvorom padanja in potencialno
pregrado.
Rezultat simulacije (slika 48), je pokazal, da se skale ustavijo visoko na pobočju,
najnižje na gozdni poti, ki seka pobočje, na razdalji 224 od izhodišča, oziroma na
nadmorski višini 676 metrov. Glede na rezultate skale ne ogrožajo infrastrukture.

Slika 48: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile, za primer
P1.
Najvišja vrednost odboja znaša le 0,08 metra (slika 49). Tudi vrednosti kinetičnih
energij so nizke. Najvišja vrednost je 285 kJ (slika 49). Maksimalne vrednosti sta oba
parametra dosegla na najvišjem delu profila.
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Slika 49: Histograma ovojnice kinetične energije in odbojne višine za primer
P1.
Na podlagi rezultatov sem ponovila meritev z višjo začetno hitrostjo, ki sem jo
postopoma višala za 0,5 m/s, do končne začetne hitrosti 2 m/s. Spremenila sem tudi mesto
izvora padanja. Linijski izvor sem postavila vertikalno na najvišjem delu profila, pri čemer
bi lahko zajela skale, ki bi se sprožile više od izrisanega profila. Rezultati so bili enaki.
Skale so dosegle peskokop samo v primeru, če nisem upoštevala strižnega kota in sem kot
gibanje označila izključno kotaljenje. V tem primeru so se vse skale ustavile na razdalji
335 metrov od izhodišča, kar je na nadmorski višini 605 metrov in bi potencialno ogrožale
hišo (slika 50). Glede na razmere na terenu, kjer pobočje sekajo poti, ki predstavljajo
skakalnice, veliko stoječih in podrtih dreves, ki predstavljajo potencialna mesta odboja in
razbrazdanost površja, tako gibanje skal v realnosti ni mogoče.

Slika 50: Histogram horizontalnih lokacij , kjer so se skale ustavile, za primer
P1, če je gibanje izključno kotaljenje.
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Na podlagi dobljenih rezultatov simulacije lahko sklepam, da

skale v

predpostavljenih primerih ne bi dosegle naselja in zaščitni ukrepi na tem profilu niso
potrebni.

6.3.2.

PROFIL P2

Najvišja točka profila (slika 51) se nahaja na nadmorski višini 722 metrov, najnižja
točka profila pa na nadmorski višini 597 metrov. Na podlagi naklona pobočja sem razdelila
profil na štiri dele. Pobočje sem razdelila na tri dele. Zgornji del z naklonom 35° sega od
722 do 687 metrov nadmorske višine. Do nadmorske višine 641 metrov sega nekoliko bolj
strm drugi del z naklonom 40°, nato pa sledi odsek z naklonom 35° od 641 do 619 metrov
nadmorske višine. Celotno pobočje je prekrito s tanko plastjo grušča in poraščeno s travno
rušo in gozdom. Pobočje se nadaljuje v travnik (od 619 m.n.v do 597 m.n.v.) z naklonom
20°, ki ga seka cesta. Ker za območje travnika s povratno analizo nisem določila
pravokotnega odbojnega koeficient Rn in tangencialnega odbojnega koeficienta Rt, sem za
simulacijo uporabila privzete vrednosti.

Slika 51: Profil P2 z označenimi odseki in izvorom padanja .

Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor, na vrhnjem delu
profila.
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Rezultat simulacije (slika 52), je pokazal, da se vse skale ustavijo že na pobočju.
Večina skal se ustavi na izravnavi na nadmorski višini 641 metrov, kjer profil seka gozdna
pot. Pot po pobočju nadaljuje le 0,5% skal, zadnje se ustavijo na naslednji izravnavi, na
nadmorski višini 620 metrov, kjer profil ponovno seka gozdna pot. Horizontalne lokacije,
kjer so se skale ustavile sem podala v preglednici 1.

Slika 52: Histogram horizontalnih lokacij, so se skale ustavile, za primer P2.

Preglednica 1: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in kakšen odstotek se jih je
ustavil, za profil P2.
Razdalja od izhodišča (m)

Količina skal (%)

1,8

0,5

46,1

0,6

101,4

98,4

105,1

0,3

130,9

0,2

Na sliki 53 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja. Najvišja vrednost
odboja je manjša od 0,1 m in znaša le 0,08 metra. Tudi vrednosti kinetičnih energij so
nizke. Najvišja vrednost je 311 kJ. Najvišji vrednosti sta oba parametra dosegla v drugem
odseku pobočja, kjer je nekoliko večji naklon (40°). Vrednosti odboja so zelo nizke.
Čeprav sta na pobočju dve potencialni skakalnici, ne prihaja do večjih odbojev. Najvišja
hitrost, ki jo razvijejo skale je 6,5 m/s.
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Slika 53: Histograma ovojnic kinetične energije in odbojne višine za primer
P2.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da infrastruktura ni ogrožena in
zaščitni ukrepi na tem mestu niso potrebni.

6.3.3.

PROFIL P3

Tretji profil sem postavila zahodno od trase podora skal iz leta 2014 (slika 54).
Najvišja točka profila se nahaja na nadmorski višini 822 metrov, najnižja točka profila pa
na nadmorski višini 582 metrov. Profil sem na podlagi naklona in lastnosti pobočja
razdelila na 3 odseke. Prvi del predstavlja izdanek dolomitne podlage z naklonom 60°.
Nahaja se med 822 in 787 metri nadmorske višine. Sledi položnejše pobočje z naklonom
35° do nadmorske višine 596 metrov. Pobočje je prekrito s tanko plastjo grušča in
poraščeno s travno rušo in gozdom. Profil se zaključi v vasi, na nadmorski višini
582 metrov in z naklonom 12°. Ta profil gre mimo peskokopa za stanovanjsko hišo,
pregrada je upoštevana. Ker profil poteka po robu peskokopa, ga še nisem upoštevala kot
samostojen odsek.
Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor, na najbolj strmem
delu profila, kjer je največja verjetnost, da se skale sprožijo. Taka dela sta na profilu dva,
zato sem opravila simulacijo za oba primera.
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Slika 54: Profil P3 z označenimi odseki, izvoroma pad anja, peskokopom in
nasipom.

Rezultat simulacije (slika 55) je pokazal, da je razdalja, ki jo bodo skale prepotovale,
zelo odvisna od izvorne točke padanja. V drugem primeru, kjer je bil izvor padanja nižje,
se je večina skal ustavila na pobočju, v peskokopu, na izteku profila se je ustavila le ena
skala. Več kot polovica se jih je ustavila na prvi izravnavi profila, na nadmorski višini
767 metrov, ki hkrati služi tudi kot skakalnica. Tretjina skal se je ustavila na izravnavi nad
peskokopom, na nadmorski višini 615 metrov, kjer profil seka gozdna pot.
V prvem primeru je bila situacija drugačna. Na 767 metrih se je ustavilo le 47 skal,
večina, več kot 70%, se jih je ustavila na nadmorski višini 615 metrov. 5% skal je
pripotovalo do izteka pobočja. Nekaj se jih je ustavilo v peskokopu, problematični pa so
tiste ki so nadaljevali pot in izkoristili nasip kot skakalnico, kjer je prišlo do velikih
odbojev. Nasip se nahaja na razdalji 300 metrov od izhodišča. V preglednici 2 sem podala
končne lokacije skal glede na izhodišče, za oba izvora padanja. Z rumeno barvo sem
označila skale, ki so potovale dlje od nasipa in bi ogrozile naselje.
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Preglednica 2: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in njihova količina v
odstotkih, za profil P3. Polja označena z rumeno označujejo skale, ki ogrožajo naselje.
IZVOR 1

IZVOR 2

Razdalja od izhodišča (m)

Količina skal (%)

Količina skal (%)

54,2
61,4
83,1
191,5
198,7
249,3
256,6
263,8
285,5
292,7
299,9
307,1
314,4
321,6
328,8
336,1
343,3
350,5
357,7

4,7
0
0
0,1
0,1
0,4
18,2
71,4
1,0
0,1
0,1
0,3
0,8
0,5
0,7
0,4
0,2
0
1,0

57,5
0,1
0,1
0
0
0,5
8,8
32,9
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Slika 55: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile, za primer
P3, za oba izvora padanja.
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Na sliki 56 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer višjega
izvora padanja. Vrednosti kinetične energije so visoke in dosežejo maksimalno vrednost
12000 kJ, na nadmorski višini 690 metrov. Najvišje vrednosti ne sovpadajo z najvišjim
odbojem. Najvišje vrednosti doseže kinetična energija na delu pobočja, kjer ni skakalnic.
Najvišji odboj je v zgornjem delu profila, kjer zaradi vertikalnih padcev nastajajo
skakalnice in prihaja do velikih odbojev. Najvišja vrednost odboja znaša približno
14 metrov.

Slika 56: Histograma ovojnice kinetične energije in odbojne višine za primer
visokega izvora na profilu P3.

Na sliki 57 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer nižjega
izvora padanja. Kinetična energije dosežejo maksimalno vrednost, 1800 kJ, na nadmorski
višini približno 780 m. Maksimum kinetične energije sovpada z maksimalnim odbojem, ki
znaša 1,5 m.
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Slika 57: Histograma grafa kinetične energije in odbojne višine za primer
nizkega izvora na profilu P3.
Na podlagi rezultatov sem predvidela tri primerna mesta za postavitev zaščit (slika
58): prvo na nadmorski višini 766 metrov, drugo na nadmorski višini 667 metrov in tretje v
izteku profila, v peskokopu na nadmorski višini 595 metrov, kjer je že postavljen nasip.

Slika 58: Lokacije pregrad za profil P3.
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Na prvi pregradi (slika 59) skale dosežejo kinetično energijo od 1,1 kJ do
maksimalno 6246,6 kJ, večina skal do 2680 kJ. Hitrosti, ki jih dosežejo, znašajo od 0,2 do
maksimalno 24,1 m/s, večinoma do 21,6 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno
1,5 m.

Slika 59: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.

Pri drugi pregradi (slika 60) skale dosežejo kinetično energijo od 393 kJ do 7338 kJ,
večina skal (816 od 1000) pa 7,9 kJ. Hitrosti znašajo od 1,46 m/s do 28,3 m/s. Večina skal
doseže hitrosti 1,46 m/s, ostale od 2,9 do 28,3 m/s. Višina naleta na pregrado znaša
maksimalno 1,0 m.
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Slika 60: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 2.
Pri tretji pregradi (slika 61) se ustavi le majhen delež skal, zgolj 55 skal. Skale
dosežejo kinetično energije od 72 kJ do 4635 kJ, večina skal do 3194 kJ. Hitrosti znašajo
od 3,4 m/s do 23,4 m/s. Večina skal doseže hitrosti 1,46 m/s, ostale od 2,9 do 28,3 m/s.
Višina naleta na pregrado znaša maksimalno kar 8 m, saj vrh peskokopa služi kot
skakalnica.

Slika 61: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 3.
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6.3.4.

PROFIL P4

Četrti profil poteka po obrobju območja, kjer se je zgodil podor skal leta 2014 (slika
46). Najvišja točka profila se nahaja na nadmorski višini 740 metrov, najnižja točka profila
pa na nadmorski višini 579 metrov (slika 62). Profil sem razdelila na podlagi naklona in
lastnosti pobočja na štiri odseke. Prvi del predstavlja izdanek dolomitne podlage z
naklonom 60°. Nahaja se med 740 in 730 metri nadmorske višine. Do nadmorske višine
612 metrov sledi položnejše pobočje z naklonom 40°. Pobočje je prekrito s tanko plastjo
grušča in poraščeno s travno rušo in gozdom. Med 612 in 595 metri nadmorske višine sledi
območje peskokopa. Profil se zaključi v vasi, na nadmorski višini 579 metrov in z
naklonom 15°. Nasip, ki so ga zgradili kot začasni varovalni ukrep, sem v simulacijah
upoštevala.
Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor, na najbolj strmem
delu profila, kjer izdanja kamninska podlaga in je največja verjetnost, da se skale sprožijo.

Slika 62: Profil P4 z označenimi odseki, izvorom padanja in nasipom.

Glede na simulacijo se nekaj skal ustavi že na pobočju, večina pa se jih ustavi znotraj
peskokopa (slika 63). Nasip se nahaja na razdalji 182 m od izhodišča, na nadmorski višini
595 metrov. Le majhen odstotek skal (v moji simulaciji 1 skala) je potoval dlje
(preglednica 3). Skala se ni ustavila ob nasipu, ampak je dosegla naselje. Ob nasipu se ni
ustavila nobena skala.
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Preglednica 3: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in njihova količina v
odstotkih, za profil P4. Polje označeno z rumeno označuje skale, ki ogrožajo naselje.
Razdalja od izhodišča (m)

Količina skal (%)

88,3

0,3

93,4

0,5

98,4

0,1

113,6

0,2

118,6

2,4

123,7

7,6

148,9

0,1

169,1

88,7

209,5

0,1

Slika 63: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile za primer
P4.

Na sliki 64 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer P4.
Kinetična energija doseže maksimalno vrednost 3814 kJ, na nadmorski višini 596 metrov.
Najvišje vrednosti doseže kinetična energija znotraj peskokopa, tik preden se večina skal
ustavi ob odloženih skalah. Najvišji odboj znaša 12 metrov in ga skale dosežejo na razdalji
181 metrov od izhodišča, na nadmorski višini 594,5 metra. To je znotraj peskokopa.
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Slika 64: Histograma kinetične energije in odbojne višine za primer P4.

Na podlagi rezultatov sem predvidela dve primerni mesti za postavitev zaščit (slika
65). Prvo na pobočju, na nadmorski višini 640 metrov in drugo na nadmorski višini
595 metrov, znotraj peskokopa, kjer je že postavljen nasip.

Slika 65: Lokacije pregrad za profil P4.

Na prvi pregradi (slika 66) skale dosežejo kinetično energijo od 4,3 kJ do
maksimalno 76,7 kJ in hitrosti od 0,8 do 3,0 m/s. Višina naleta na pregrado znaša
maksimalno 1 m.
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Slika 66: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.

Ko sem ponovila simulacijo z upoštevano drugo pregrado, so se vse skale ustavile v
peskokopu pred pregrado. Pregrade ni dosegla nobena skala. V prvotni simulaciji je naselje
dosegla ena skala. Zato sem večkrat ponovila simulacijo, da bi dosegla enake rezultate,
vendar mi ni uspelo.

6.3.5.

PROFILI P5, P6 IN P7

Profili P5 (slika 67) , P6 (slika 68) in P7 (slika 69) potekajo zelo blizu eden drugemu,
zato jih obravnavamo skupaj. Potekajo na območju, kjer se je leta 2014 zgodil podor (slika
46). Pri teh profilih že upoštevamo nasip, ki so ga postavili kot prve sanacijske ukrepe.
Profili imajo predvideni izvor padanja skal na ločenih lokacijah, na različnih delih istega
izdanka kamninske podlage. Trajektorije se na pobočju združijo in skale nadaljujejo pot po
približno enaki trajektoriji. Vsak profil sem razdelila na štiri odseke, katerih lastnosti so
podane v preglednici 4.
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Preglednica 4: Lastnosti profilov P5, P6 in P7.
1 ODSEK
Nadmorska višina (m)

Naklon (°)

Lastnosti hribine

P5

701 - 679

50

P6

686 - 678

65

P7

704 - 692

50

Masiven do debeloplastnat dolomit s
prehodi v apnenec.
Masiven do debeloplastnat dolomit s
prehodi v apnenec.
Masiven do debeloplastnat dolomit s
prehodi v apnenec.

2. ODSEK
Nadmorska višina (m)

Naklon (°)

Lastnosti hribine

P5

679 - 613

40

Pobočje prekrito s tanko plastjo grušča,
poraščeno s travno rušo in gozdom.

P6

678 - 613

40

Pobočje prekrito s tanko plastjo grušča,
poraščeno s travno rušo in gozdom.

P7

692 - 612

40

Pobočje prekrito s tanko plastjo grušča,
poraščeno s travno rušo in gozdom.

3. ODSEK - PESKOKOP
Nadmorska višina (m)

Lastnost hribine

P5

613 - 595

Zbit dolomitni drobljenec

P6

613 - 595

Zbit dolomitni drobljenec

P7

612 - 595

Zbit dolomitni drobljenec

4. ODSEK
Nadmorska višina (m)

Naklon (°)

Lastnosti hribine

P5

595 - 581

15

Zbit dolomitni drobljenec

P6

595 - 580

15

Zbit dolomitni drobljenec

P7

595 - 581

15

Zbit dolomitni drobljenec

Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor, na najbolj strmih
delih profilov, kjer izdanja kamninska podlaga in je največja verjetnost, da se skale
sprožijo. Na profilu P5 sta bila dva taka odseka, kjer bi lahko prišlo do podora (slika 67).
Tako sem naredila dve simulaciji z različnim izvorom skal.
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Slika 67: Profil P5 z označenimi odseki, izvoroma padanja in nasipom.

Slika 68: Profil P6 z označenimi odseki, izvorom pada nja in nasipom.
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Slika 69: Profil P7 z označenimi odseki, izvorom padanja in nasipom.

Glede na simulacijo se na profilu P5 (slika 70), v primeru nižjega izvora, večina skal
ustavi blizu izvora, na nadmorski višini 669 m. Približno tretjina se jih ustavi na nadmorski
višini 614 m, na izravnavi pred peskokopom, preostanek (37) pa v peskokopu. V primeru
višjega izvora je situacija drugačna. Večina skal se ustavi na nadmorski višini 614 m, na
izravnavi pred peskokopom. Nekaj (85) se jih ustavi v peskokopu. Ostale, kar 166, pa
potujejo dalje in ogrožajo naselje. Rezultati simulacije za profila P6 in P7 (slika 70) so zelo
podobni. V obeh primerih se večina skal ustavi v peskokopu. V primeru P6, potujejo dlje 3
skale, v primeru P7 pa potuje dlje 9 skal, ki bi ogrozile naselje. Horizontalne lokacije, kjer
se so se skale ustavile so podane v preglednici 5. Z barvami so označene lokacije, ki so
enake na vseh profilih in kjer se je ustavila večina skal. Večina skal se ustavi na izravnavi
tik nad peskokopom (modra barva) in pa v samem peskokopu (rdeča barva). Z rumeno
barvo sem označila končne lokacije skal, ki so potovali preko nasipa v naselje.
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Slika 70: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile, za primere
P5, P6 in P7.
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Preglednica 5: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in njihova količina v
odstotkih, za profile P5, P6 in P7.

VIŠJI

NIŽJI IZVOR

IZVOR P5

P5
Skale

P6
Skale

P7
Skale

Skale

Lokacija [m] (%)

Lokacija [m]

(%)

Lokacija [m]

(%)

Lokacija [m]

(%)

25,4

3,9

25,4

65,9

40,5

0,1

59,0

0,1

99,6

66,2

33,2

0,1

59,8

0,1

75,2

0,2

119,1

8,5

48,8

0,1

67,5

0,1

79,3

0,2

123,0

2,1

64,5

0,1

86,8

13,1

124,1

98,2

127,0

1,0

83,9

0,1

106,0

6,6

128,1

0,1

130,9

1,0

99,6

30,0

109,9

79,6

132,2

0,2

134,8

0,6

119,1

3,7

117,6

0,1

136,3

0,1

138,7

0,3

136,9

0,1

140,3

0,1

146,5

0,5

144,6

0,1

152,5

0,2

150,4

1,6

148,4

0,1

156,6

0,1

154,3

4,1

164,7

0,3

158,2

2,4

189,1

0,1

162,1

1,0

201,3

0,1

166,0

1,2

169,9

0,9

181,6

0,7

185,6

0,1

189,5

0,1

193,4

3,7

Število skal,
ki

so

potovale dlje
od nasipa

166

0

3

9
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PROFIL P5
Na sliki sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za profil P5, za visok
in nizek izvor padanja. V prvem primeru, v primeru visokega izvora (slika 71), doseže
kinetična energija maksimalno vrednost 8835 kJ na razdalji 113 m od izhodišča, na
nadmorski višini 599 metrov, kar je v pobočju peskokopa. Najvišji odboj znaša 13,1 metra
in ga skale dosežejo znotraj peskokopa.

Slika 71: Histograma kinetične energije in odbojne višine za primer visokega
izvora na profilu P5.

V drugem primeru, v primeru nizkega izvora (slika 72), so rezultati drugačni. V
drugem primeru se vse skale ustavijo znotraj peskokopa in noben ne doseže nasipa.
Maksimalni odboj, 1,5 metra dosežejo skale na vrhu, na območju izvora in na višini
664 metrov, kjer pot, ki seka profil, predstavlja skakalnico. Maksimalno vrednost 2596 kJ
doseže kinetična energija na razdalji 43 metrov od izhodišča, na pobočju na nadmorski
višini 655 metrov.
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Slika 72: Histograma kinetične energije in odbojne višine za primer nizkega
izvora na profilu P5.
Na podlagi rezultatov sem predvidela tri primerna mesta za postavitev zaščite (slika
73). Prvo je na nadmorski višini 632 metrov, sredi pobočja in drugo na nadmorski višini
595 metrov, znotraj peskokopa, kjer je že postavljen nasip. Tretje mesto je na nadmorski
višini 614 metrov, na izravnavi tik pred peskokopom.

Slika 73: Lokacije pregrad za profil P5
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Na prvi pregradi (slika 74) skale dosežejo kinetično energijo od 8,4 kJ do
maksimalno 5569 kJ, večina skal ima kinetično energijo 8,4 kJ. Hitrosti, ki jih dosežejo
znašajo od 1,5 m/s do maksimalno 26,0 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno
5 metrov.

Slika 74: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.

Pri drugi pregradi (slika 75) skale dosežejo kinetično energijo od 88 kJ do 3723 kJ,
večina skal pa 4660 kJ. Hitrosti znašajo od 2,5 m/s do 26,4 m/s. Višina naleta na pregrado
znaša maksimalno 8,3 m.
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Slika 75: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 2.
Na tretji pregradi (slika 76) približno polovica skal doseže majhno kinetično
energijo, 0,7 kJ, ostale pa dosežejo kinetično energije od 353 kJ do 6703 kJ. Hitrosti
znašajo od 0,1 m/s (približno polovica skal) do 29,3 m/s. Višina naleta na pregrado znaša
maksimalno 4,5 metra.

Slika 76: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 3.
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PROFIL P6
Na sliki 77 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer P6.
Kinetična energija doseže maksimalno vrednost 4016 kJ, na nadmorski višini 596 metrov.
Najvišje vrednosti doseže kinetična energija znotraj peskokopa. Najvišji odboj znaša
5,6 metra in ga skale dosežejo znotraj območja peskokopa, tik pred nasipom.

Slika 77: Histograma kinetične energije in odbojne višine za profil P6 .

Na podlagi rezultatov sem predvidela 2 primerni mesti za postavitev zaščite (slika
78). Prvo na pobočju na nadmorski višini 648 metrov in drugo na nadmorski višini
595,5 metrov znotraj peskokopa.

Slika 78: Lokacija pregrad za profil P6

Na prvi pregradi (slika 79) skale dosežejo kinetično energijo od 6 do 2093 kJ. Kar
90 odstotkov vseh sproženih skal doseže kinetično energijo 6 kJ. Hitrosti znašajo od 1,0 do
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maksimalno 17,0 m/s, večina skal doseže hitrosti do 2 m/s. Višina naleta na pregrado pa
znaša maksimalno 0,2 m.

Slika 79: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.

Drugo pregrado (slika 80) doseže le malo skal, manj kot odstotek. Pri drugi pregradi
skale dosežejo kinetično energijo od 407 kJ do 1692 kJ. Hitrosti znašajo od 7,6 m/s do
15,5 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno 0,2 m.

73

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

Slika 80: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 2.

PROFIL P7
Na sliki 81 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer P7.
Kinetična energija doseže maksimalno vrednost 5244 kJ, na nadmorski višini 595 metrov.
Najvišje vrednosti doseže znotraj peskokopa. Najvišji odboj znaša 6,4 metra in ga skale
dosežejo znotraj območja peskokopa, na nadmorski višini 598 metrov.

Slika 81: Histograma kinetične energije in odbojne višine za profil P7 .
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Na podlagi rezultatov sem predvidela dve primerni mesti za postavitev zaščite (slika
82). Prvo na pobočju, na nadmorski višini 634 metrov in drugo na nadmorski višini
595,5 metrov, znotraj peskokopa.

Slika 82: Lokacija pregrad za profil P7

Na prvi pregradi (slika 83) večina skal doseže kinetično energijo do 2 kJ, ostale pa
od 180 kJ do maksimalno 3500 kJ. Hitrosti znašajo od 1,2 do maksimalno 19 m/s,
večinoma do 2,2 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno 0,2 metra.

Slika 83: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.
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Drugo pregrado (slika 84) doseže le malo skal, približno odstotek. Pri drugi pregradi
skale dosežejo kinetično energijo od 83 kJ do 2172 kJ. Hitrosti znašajo od 3,4 m/s do
16 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno 1,1 metra.

Slika 84: Histogram kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 2.

6.3.6.

PROFIL P8

Osmi profil poteka na vzhodnem obrobju območja podora (slika 46). Najvišja točka
profila se nahaja na nadmorski višini 756 metrov, najnižja točka profila pa na nadmorski
višini 577 metrov (slika 85). Profil sem razdelila na podlagi naklona in lastnosti pobočja na
tri dele. Prvi del predstavlja pobočje s tanko plastjo grušča, poraščeno s travno rušo in
drevesi. Nahaja se med 756 in 614 metri nadmorske višine in ima naklon približno 40°.
Drugi del profila, med 614 in 595 metri nadmorske višine, je območje peskokopa. Tretji
del profila med 595 in 577 metri nadmorske višine pa je območje naselja.
Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor in ga locirala na vrh
profila.
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Slika 85: Profil P8 z označenimi odseki, izvorom padanja, območjem
peskokopa in nasipom.

Rezultat simulacije (slika 86) je pokazal, da se vse skale ustavijo že na pobočju.
Polovica skal se ustavi na razdalji 169 metrov od izhodišča, kar je na nadmorski višini
615 metrov. To je na pobočju, na izravnavi, tik nad peskokopom. Druga polovica skal se
ustavi na razdalji 186 metrov, na nadmorski višini 597 metrov, znotraj peskokopa. Nobena
skala ne doseže nasipa. Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile, so podane v
preglednici 6. Glede na rezultate, skale ne ogrožajo naselja.

Preglednica 6: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in njihova količina v
odstotkih, za profil P8.
Razdalja od izhodišča (m)

Količina skal (%)

140,7

0,1

169,4

53,9

186,6

44,1

192,4

1,9

77

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

Slika 86: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile za primer
P8.
Na sliki 87 sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer P8.
Kinetična energija doseže maksimalno vrednost 565 kJ, na nadmorski višini 676 metrov,
sredi pobočja. Najvišji odboj znaša le 0,12 metra in ga skale dosežejo nekoliko višje na
pobočju, na nadmorski višini 688 metrov.

Slika 87: Histograma kinetične energije in odbojne višine za primer P8 .

Analizo sem ponovila s spremenjenimi vhodnimi podatki. Prvič sem povečala
začetno hitrost na 1,5 m/s. Rezultati so bili enaki. Prav tako sem ponovila analizo z
drugačno postavitvijo linijskega izvora padanja, postavila sem ga bolj vertikalno, da bi
zajel tudi skale, ki imajo izvorno mesto višje od profila. Tudi v tem primeru ni bilo razlike.
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko sklepam, da ni ogroženosti infrastrukture in da
zaščitni ukrepi na tem mestu niso potrebni.
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6.3.7.

PROFIL P9

To je najbolj vzhodni profil v sklopu mojih simulacij (slika 46). Trajektorija tega
profila se zaključi na istem območju kot trajektorije profilov P4, P5, P6 in P7. Najvišja
točka profila se nahaja na nadmorski višini 760 metrov, najnižja točka profila pa na
nadmorski višini 581 metrov (slika 88). Profil sem razdelila na podlagi naklona in lastnosti
pobočja na 4 dele. Na prvem odseku pobočja z naklonom 60° izdanjajo karbonatne
kamnine na nadmorski višini 760 do 736 metrov. Drugi odsek, pobočje s tanko plastjo
grušča, poraščenega s travno rušo in drevesi, se zaključi na nadmorski višini 625 metrov in
ima naklon 40°. Tretji odsek od 625 do 595 m.n.v ima naklon 40° in vmes izravnavo z
naklonom 15°, poraščen je s travnikom z drevesi ter četrti odsek z naklonom 15°, ki ga
pokriva zbit grušč in v spodnjem delu sega v naseljeno območje.
Za simulacije sem uporabila 1000 skal z maso 10.000 kg in standardno deviacijo
2500 kg. Začetna hitrost je bila 0,1 m/s. Uporabila sem linijski izvor, v zgornjem delu
profila, z največjim naklonom, kjer izdanjajo karbonatne kamnine in je največja verjetnost,
da pride do podora. Ker za območje travnika s povratno analizo nisem določila
pravokotnega odbojnega koeficient Rn in tangencialnega odbojnega koeficienta Rt, sem za
simulacijo uporabila privzete vrednosti, ki jih ponudi program.

Slika 88: Profil P9 z označenimi odseki, izvorom padanja in nasipo m.
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Glede na simulacijo se večina skal ustavi že na pobočju (slika 89). Približno tretjina
(329) se jih ustavi na razdalji 82 metrov od izhodišča, kjer profil seka pot. Več kot
polovica (600), se jih ustavi na izravnavi na travnatem območju, 68 pa jih potuje dlje.
Nobena skala se ne ustavi ob nasipu, ki je postavljen na razdalji 202 metra od izhodišča,
vse potujejo dlje in se ustavijo v naselju, verjetno bi potovale še dlje in ogrožale tudi
infrastrukturo – cesto. Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile so podane v
preglednici 7.

Slika 89: Histogram horizontalnih lokacij, kjer so se skale ustavile, za primer
P9.

Preglednica 7: Horizontalne lokacije, kjer so se skale ustavile in njihovo količina v
odstotkih, za profil P9. Polja označena z rumeno označujejo skale, ki ogrožajo naselje
Razdalja od izhodišča (m)

Količina skal (%)

81,9

32,9

171,8

0,5

187,6

57,3

192,9

2,5

203,5

0,7

208,8

0,2

214,0

0,1

219,3

0,9

224,6

1,1

229,9

1,0

235,2

0,5

240,5

0,1

251,0

0,5

261,6

1,7
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Rezultati simulacije (slika 90) kažejo, da je večina skal preskočila oviro in
potencialno ogrozila naselje. Enak problem je bil pri profilu P4, pri skrajno levem profilu
tega ožjega območja.
Na sliki sta prikazana grafa kinetične energije in višine odboja za primer P9.
Kinetične energije dosežejo maksimalno vrednost 9732 kJ, na nadmorski višini
620 metrov. Najvišje vrednosti doseže na pobočju. Najvišji odboj znaša 7,5 metra in ga
skale dosežejo na razdalji 106 m od izhodišča, na nadmorski višini 667 metra. To je na
pobočju, kjer služi pot kot skakalnica.

Slika 90: Histograma kinetične energije in odbojne višine za primer P 9.

Na podlagi rezultatov sem predvidela tri primerna mesta za postavitev zaščite (slika
91): prvo na pobočju, na nadmorski višini 685 metrov, drugo na travniku, na nadmorski
višini 601 meter ter tretjo blizu izvora, na nadmorski višini 736 metrov.
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Slika 91: Lokacije pregrad za profil P9.
Na prvi pregradi (slika 92) skale dosežejo kinetično energijo od 8,5 kJ do
maksimalno 4147 kJ, večina skal ima kinetično energijo 8,5 kJ. Hitrosti, ki jih dosežejo
znašajo od 2,3 m/s do maksimalno 23 m/s. Višina naleta na pregrado pa znaša maksimalno
2 metra.

Slika 92: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 1.
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Pri drugi pregradi (slika 93) skale dosežejo kinetično energijo od 5,6 kJ do 6809 kJ,
večina skal pa 4660 kJ. Hitrosti znašajo od 0,5 m/s do 31,8 m/s, ki jo doseže ena skala.
Večina skal doseže hitrosti do 24 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno 3,2 m.

Slika 93: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrad o za
pregrado 2.

Tretjo pregrado sem namestila na vrh profila, kjer prehaja kamninski izdanek v
pobočje (gozd). Skale dosežejo kinetično energije od 82 kJ do 2088 kJ, večina skal od
293 kJ do 1560 kJ. Hitrosti znašajo od 6,7 m/s do 14,4 m/s. Večina skal doseže hitrosti
1,46 m/s, ostale od 2,9 do 28,3 m/s. Višina naleta na pregrado znaša maksimalno 0,5 metra
(slika 94).

83

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

Slika 94: Histograma kinetične energije in višine trkov ob pregrado za
pregrado 3.
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6.3.8.

POVZETEK REZULTATOV
Rezultate sem podala v preglednicah. V preglednici 8 so podane nadmorske višine

profilov, nazivi pregrad in njihove nadmorske višine, ter opis lokacij pregrad glede na
profil. V preglednici 9 sem podala maksimalne vrednosti kinetične energije, hitrosti in
maksimalno višino naleta skal, ki so zadele ob pregrado.

Preglednica 8: Lokacije pregrad.

PROFIL
P3

P4

P5

NADMORSKA

NADMORSKA

VIŠINA

VIŠINA

PROFILA [m]
822 - 582

740 - 579

701 - 581

P6

686 - 580

P7

704 - 581

P9

760 - 581

PREGRADA

PREGRADE [m]

LOKACIJA PREGRADE

B1

766

blizu izvora

B2

667

sredina pobočja

B3

595

kjer je že nasip

B1

640

sredina pobočja

B2

595

kjer je že nasip

B1

632

sredina pobočja

B2

595

kjer je že nasip

B3

614

Izravnava pred peskokopom

B1

648

sredina pobočja

B2

595,5

B1

634

B2

595,5

B1

685

sredina pobočja

B2

601

iztek pobočja (travnik)

B3

736

blizu izvora

v peskokopu
sredina pobočja
v peskokopu
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Preglednica 9: Maksimalne vrednosti kinetične energije, hitrosti in višine naleta na
posamezno pregrado.

PROFIL PREGRADA Wk max. [kJ]
P3

P4

P5

P6
P7

P9

v max. [m/s]

Y max. [m]

B1

6247

24,1

1,5

B2

7338

28,3

1,0

B3

4635

23,4

8,0

B1

77

3,0

1.0

B2

Ni podatkov*

B1

5569

26,0

5,0

B2

3723

26,4

8,3

B3

6703

29,3

4,5

B1

2093

17,0

0,2

B2

1692

15,5

0,2

B1

3500

19,0

0,2

B2

2172

16,0

1,1

B1

4147

23,0

2,0

B2

6809

31,8

3,2

B3

2088

14,4

0,5

*Druge pregrade v simulaciji ni dosegela niti ena skala.
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7.

RAZPRAVA
Za podrobnejšo analizo zaščite vasi Podstudenec pred padanjem kamenja sem

analizirala devet profilov (slika 46).
Pri profilih, P1 in P2, ki sta najbolj zahodna profila izbranega območja in pri profilu
P8, ki leži na vzhodnem delu, se trajektorije skal zaključijo že na pobočju in glede na
rezultate ne ogrožajo infrastrukture. Skupno vsem trem profilom je, da nimajo izrazitejših
sprememb naklona in sam naklon nikjer ne presega 45°. Skale v simulaciji imajo nizko
maksimalno vrednost kinetične energije, ne razvijejo hitrosti in tudi odboj je nizek, nižji od
0,5 m. Na rezultate nista vplivala ne sprememba začetne hitrosti, ne sprememba postavitve
linijskega izvora, saj so rezultati v vseh primerih ostali enaki. Skale so dosegle
infrastrukturo le v primeru, ko za profil P1 nisem upoštevala strižnega kota in sem gibanje
določila izključno kot kotaljenje. Ker pobočje prerašča gozd, ki je močno poškodovan
zaradi žledoloma, je površina prekrita z rastjem, s podrtim drevjem in z vejami ter
udorinami, ki so jih za seboj pustili izruvani koreninski sistemi, zato tak način gibanja
praktično ni možen. Zelo verjetno bi kmalu prišlo do odboja, spremembe smeri gibanja
skal, oziroma bi se skale ustavile v eni izmed udorin ali ob podrtem drevju.
Pri ostalih profilih so se skale v simulaciji ustavile znotraj peskokopa, ali pa so
potovale dlje in ogrožale naselje in infrastrukturo (slika 95). Za vsak profil sem določila
najbolj smotrna mesta za postavitev pregrad. Potencialna mesta pregrad sem določila na
podlagi kinetične energije in višine odboja. Najbolj primerna mesta so tam, kjer sovpadata
čim manjši odboj, da so skale čim bliže površju in čim nižja vrednost kinetične energije.
Pri projektiranju pregrad to pomeni nižje pregrade in nižje energije, ki bi jih morala
pregrada zadržati.
Med rezultati najbolj izstopata profila P3 in P5, ki imata oba dva bolj verjetna izvora
padanja, višjega in nižjega, med katerima je rahla izravnava. V primeru nižje ležečega
izvora se v obeh primerih večina skal v simulaciji ustavi že na pobočju, preostanek pa
znotraj peskokopa in ne doseže že obstoječega nasipa. V primeru višje ležečega izvora pa,
glede na simulacijo, večje število skal potuje veliko dlje, kot v ostalih primerih. Višje so
vrednosti maksimalne kinetične energije in višine odboja. V obeh primerih je bila klančina
daljša in prvi odsek profila bolj strm, rahla izravnava med višjim in nižjim izvorom pa je
delovala kot smučarska skakalnica.
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Slika 95: Začasni varovalni ukrep, nasip pred peskokopom, ki ga sekajo
trajektorije skal obravnavanih profilov (Foto: Vojka Seliger, 2016).

7.1. POSTAVITEV PREGRAD
Profili potekajo po različnih območjih, vsi pa v spodnjem delu sekajo peskokop in se
zaključujejo na istem območju (slika 96). Glede na rezultate, velikost kinetične energije in
višino odboja, bi bilo zaščito najbolj smotrno postaviti blizu izvora, za vsak profil posebej.
Če bi postavljali pregrade nižje na pobočju, bi morali postaviti 3 ločene pregrade. Prvo, ki
bi sekala profil P3, drugo ki bi sekala profile P4, P5, P6 in P7, ter tretjo, ki bi sekala profil
P9. Če bi postavljali zaščito v izteku, v opuščenem peskokopu, bi lahko z eno zaščito zajeli
vse profile.
Če bi pregrade postavili na pobočje, bi morale zadržati relativno visoke energije. Za
profil P3 bi pregrado postavila sredi pobočja, na nadmorsko višino 667 metrov, vendar je
maksimalna vrednost kinetične energija kar 7338 kJ. Pregrado, ki bi sekala profile P4, P5,
P6 in P7, bi postavila na nadmorski višini med 648 in 632 metri in bi morala zadržati do
5569 kJ energije. Najvišje vrednosti energije dosežejo skale na profilu P5, v primeru
višjega izvora. Energije na ostalih profilih so nižje in dosežejo vrednosti do 3500 kJ. Tretjo
pregrado bi postavila najvzhodneje, na nadmorski višini 685 metrov in bi morala zadržati
kinetične energije do 4147 kJ. Te pregrade bi postavila na pobočju, ki ni najbolj enostavno
dostopno. Nekoliko večji finančni zalogaj bi predstavljala že sama postavitev teh pregrad,
še večji problem pa bi bil redno vzdrževanje pregrad in odvoz materiala.
88

Seliger, V. 2016.: Analiza padanja kamenja v okolici Podstudenca v občini Kamnik – Rockfall analysis in Podstudenec, Municipality of
Kamnik – Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Ljubljana.

Najbolj smiselna bi bila postavitev lovilno podajnih ograj. To so dinamične pregrade,
ki lahko prestrežejo dinamične obremenitve do preko 5000 kJ. Imajo večjo kompenzacijo
dinamičnih pritiskov, vendar niso primerne za območja, kjer so pričakovane visoke
energije. Življenjska doba oziroma trajnost sestavnih elementov lovilno podajnih ograj je
odvisna od poškodb, povzročenih s padajočim kamenjem, korozije in kombinacije fizičnih
poškodb in korozije. V normalnih pogojih sta dovolj dva redna pregleda ograj letno. V
primeru nevarnega dogodka, sprožitve in ulovitve kamenja, neurja in snežnega plazu, je
potreben takojšnji pregled (Horvat et al., 2006).
Lokacije pregrad v tem primeru sovpadajo s predvidenimi sistemi zaščite po projektu
za izvedbo. V preglednici 10 sem podala profile po PZI (Janež, 2015), na kakšni
nadmorski višini jih sekajo pregrade in kinetične energije, ki naj bi jih pregrade zadržale.
Ob njih sem podala analizirane profile, ki najbolj sovpadajo z njimi, nadmorske višine
pregrad in maksimalne kinetične energije, ki bi jih morale te pregrade zadržati. Profilu 1 po
PZI ni ustrezal noben izmed analiziranih profilov. Najbližji vzhodno ležeč profil bi bil P3
(bolj sovpada s profilom P2-1), zahodno pa P2, kjer so se vse skale ustavile na pobočju.
Najbolj sovpadata profila P2-2 po PZI in analiziran profil P6 ter nadmorska višina
postavljenih pregrad. Predvidena pregrada po PZI se sklada z ugotovitvami analize, saj sta
na analiziranem profilu mejo 2000 kJ presegli le dve skali. Na analiziranih profilih P3 in
P9 so bila odstopanja večja. Vrednost energije 2000 kJ je na profilu P3 preseglo 54 skal od
1000, na profilu P9 pa 24, so pa le-te dosegle visoke energije. Lahko bi postavili pregrade,
ki bi morale zadržati 5000 kJ. V tem primeru bi na profilu P3 to mejo preseglo 11 skal, na
profilu P9 pa le ena. Glede na analizirane profile bi načrtovani sistemi pregrad prestregli
večino skal, vendar bi bolj ekstremni primeri, na katere se pri analizi osredotočamo, še
vedno potencialno ogrožali naselje.

Preglednica 10: Primerjava profilov in postavljenih pregrad po PZI z analiziranimi profili
in določenimi zaščitnimi ukrepi

Profili po PZI
P1
P2-1
P2-2

Nadmorska
višina pregrad
[m]
620
640
640

Kapaciteta
pregrad
Wk [kJ]
2000
2000
2000

Najbližji
analizirani
profili
/
P3
P6

Nadmorska
višina pregrad
[m]
/
667
648

Maksimalna
vrednost Wk
[kJ]
/
7338
2093

P3

615

2000

P9

601

6809
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Druga lokacija postavitve zaščite bi bila v izteku analiziranih profilov, v jami
opuščenega peskokopa. Najbolj smiselno bi bilo utrditi že obstoječ nasip, ki so ga postavili
kot začasen varovalni ukrep.
Nasipi in podobni tipi pregrad so ena najzanesljivejših in najučinkovitejših metod
varovanja in lahko zadržijo trke visokih energij, vendar prestrezajo le kamenje in skale, ki
ima majhno odbojno višino. Uporabni so pri ponavljajočih dogodkih, saj po trku ne
zahtevajo večjih popravil. Tovrstne pregrade so trajne, na okolje nimajo negativnega
vpliva in postavitev je enostavna in hitra, če je teren primeren. Za izgradnjo pa zahtevajo
veliko prostora (Brunet et al., 2009; Volkwein et al., 2011).
Obstoječ nasip je visok 2 metra in ne zadrži vseh padajočih skal. Postavitev višjega
nasipa ne bi bila smiselna, saj bi bila baza nasipa preširoka in na območju ni dovolj
prostora za izvedbo.
Ker sam nasip ne bi predstavljal dovolj velike zaščite, bi ga bilo potrebno
kombinirati še z drugim ukrepom. Prva možnost bi bila izdelava jarka, katerega baza bi
bila pokrita z gruščem, ki bi absorbiral del energije padajočih skal. Vendar bi tu
predstavljala problem izvedba, saj bi morali izdelati jarek v živo skalo. Druga možnost bi
bilo nasutje plasti materiala pred nasip, ki bi absorbiral del energije. Vendar sam nasip že
tako ne zadrži vseh skal, z nasutjem pa bi še dvignili višino površja in s tem »znižali«
nasip. Tretja možnost bi bila, da bi utrjen nasip kombinirali s 3 metre visoko dinamično
pregrado (slika 96). Sama sem se odločila za tretjo možnost. Rezultati analiz padanja
kamenja so pokazali, da doseže kinetična energija skal na ograji profila P3 2251 kJ, profila
P5 2921 kJ, profila P6 731 kJ, profila P7 771 kJ in profila P9 3348 kJ. Ograje s profila P4
ne doseže nobena skala. Kombinacija nasipa in 3 metrske pregrade bi v primeru P3
zaustavila 99,4% skal, v primeru P5 98,2 %, v primeru P6 se ujamejo vse skale. V primeru
P7 se zaustavi 99,8% vseh skal in v primeru P9 99,6%, kar je glede na analize več, kot bi
jih prestregli predvideni sistemi pregrad.
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Slika 96: Varovalni ukrep za zaščito vasi Podstudenec pred padajočim
kamenjem (merilo: 1:3000).
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8.

ZAKLJUČEK
Pojav padanja kamenja pogosto ogroža naselja in infrastrukturo v hribovitem in

gorskem svetu in je definiran kot proces premikanja posameznih skalnih gmot po pobočju.
Ogroženost je definirana kot ogroženost človeka, njegovega imetja, živali in okolja. Po
dogodku so prvi nujni varovalni ukrepi, ki zagotavljajo varstvo prebivalstva, domačih
živali, premoženja in narave. Sčasoma se nujnim varnostnim ukrepom vzporedno priključi
sanacija. Najbolj tipična zaščita pred padajočim kamenjem in skalami so pregrade, saj
absorbirajo kinetično energijo, blokirajo njihovo pot in jih zaustavijo, preden naredijo
škodo.
V diplomskem delu sem se osredotočila na analizo padanja kamenja v okolici vasi
Podstudenec. Po dogodku julija 2014, ki je ogrozil naselje in infrastrukturo, so se s pobočja
še sprožile posamezne večje skale, ki so jih zadržali začasni varovalni ukrepi. Stanje se je
potem umirilo in do ponovitve večjega dogodka ni prišlo. Proženje materiala je še vedno
aktivno, le da je material manjših dimenzij. Naselje ima visoko stopnjo ogroženosti, saj
zaščito vasi še vedno predstavljajo začasni varovalni ukrepi, dva nasipa in betonska
pregrada, ki so bili postavljeni med intervencijo. Nasip ni utrjen, ni odporen na meteorske
erozijske procese in prihaja do konsolidacije. Naselje ogroža večji labilen blok, na katerem
so eno leto po dogodku izvajali monitoring premikov. Na začetku monitoringa so zaznavali
manjše premike, potem se je stanje umirilo. Če pride do sproženja te skale, je ne zaustavi
noben od začasnih varovalnih ukrepov.
Proženje kamenja in skal in njihovo pot po ogroženem območju lahko dokaj
natančno simuliramo z različnimi računalniškimi programi. Eden izmed takih programov
je program za simulacijo padanja kamenja RocFall 4.0. Program se uporablja kot
pripomoček v inženirski geologiji, s pomočjo katerega lahko ocenimo tveganje, preverimo
obstoječe varovalne ukrepe, določimo lokacijo novih varovalnih objektov, optimiziramo
lokacijo in dimenzijo zaščitnih struktur ter testiramo njihovo učinkovitost.
Na podlagi padca skale leta 2014 sem naredila povratno analizo za določitev
parametrov, ki sem jih uporabila v nadaljnjih analizah. Na raziskovanem območju, na
ogroženem delu vasi Podstudenec, sem na podlagi terenskega opazovanja določila devet
profilov, kjer je največja verjetnost, da bi lahko prišlo do podora. Pri treh profilih P1, P2 in
P8 so se skale ustavile že na pobočju. V ostalih primerih so skale dosegle naselje. Na
podlagi analiz sem določila potencialna mesta pregrad na treh območjih, na vrhu profilov,
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na sredini pobočja in v izteku in primerjala njihovo smotrnost. Območje je že zaščiteno z
začasnimi varovalnimi ukrepi, predvideni pa so tudi trije sistemi stalnih varovalnih
ukrepov. Njihova lokacija se približno ujema z modeliranimi pregradami na sredini
pobočja. Glede na simulacijo tudi postavitev pregrad, ki bi zadržale trke z energijo do 5000
kJ, ne bi zaustavila vseh skal.
Zaradi višje kinetične energije in ekonomskega vidika izvedbe in vzdrževanja bi bila
bolj smotrna postavitev zaščitnega ukrepa v jami opuščenega peskokopa. Zaradi teh
omejitvenih faktorjev bi bilo najbolje postaviti kombinacijo utrjenega nasipa in pregrade.
Glede na simulacijo bi ukrep zaustavil skoraj vse skale. Noben varovalen sistem ne
zagotavlja stoodstotne zaščite.
Ugotovljene kinetične energije in odboji so lahko višji, kot bi dejansko bili, če
upoštevamo omejitve programa. Program ne predvideva interakcije med delci (le s
pobočjem in pregrado) in ne upošteva fragmentacije. Ne upošteva upora zraka in ne
upošteva dreves na profilih. Trajektorije vseh skal potekajo po profilu. Obravnavano
območje bi bilo glede na morfologijo smiselno analizirati še s kakšnim drugim
programom, s katerim bi lahko območje obravnavali prostorsko (3D), oziroma s
programom, ki upošteva interakcijo skal z drevesi in fragmentacijo.
K zmanjšanju tveganja pred podorom bi pripomogla tudi sanacija gozda, saj v gozdu
niso sanirane posledice žledoloma. Pobočje prekriva veliko podrtih in polomljenih dreves.
Znotraj gozda so bili opazni tudi vertikalni pasovi z manj drevja oziroma skoraj brez
dreves, ki predstavljajo odprte poti za padajoče skale in kamenje.
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