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IZVLEČEK
V novejšem času mnogi predori prečkajo številne prelome v pogojih visokega nadkritja.
Takšni geotehnični pogoji so povezani z velikimi deformacijami in možnostmi porušitev
podporja. Poškodbe podporja posledično zahtevajo negospodarne reprofilacije. V takšnih
pogojih je potrebno uporabiti podporne ukrepe, ki izkazujejo znatno popustljivost in
omogočajo nadzorovano priraščanje podpornega tlaka z namenom, da se zaščitijo podporni
elementi, zlasti tisti, ki izkazujejo časovno odvisne lastnosti.
Metoda omejitve konvergenc (CCM) je uporabna kot poenostavljena pomoč pri načrtovanju
podzemnih gradenj, s katero določimo obnašanje hribinske mase in obnašanje sistema
podgradnja / tla. V zgodnjih fazah projektiranja lahko metodo CCM uspešno uporabimo za
proučevanje obnašanja popustljivega podporja v pogojih visokega nadkritjja in slabo nosilnih
tal - pogoji iztisljivih tal.

Ključne besede: NATM, metoda omejitev konvergenc (CCM), popustljivo (duktilno) podporje,
časovno odvisno obnašanje podporja, pogoji iztisljivih tal

ABSTRACT
Many recent tunnel projects cross numerous tectonic faults under high overburden. Such
geotehnical conditions are associated with high deformations and possibility of support
failures. The damages of the support lining subsequently request costly reshaping works. In
such condition we have to use support measures featuring high ductility and thus developing
support pressure in a controlled manner in order to protect support elements especially
those, which show time dependent behavior.
The convergence confinement method (CCM) is used as a simplifed aid in the design of
underground excavation in order to determine the rock mass behavior and system behavior.
We can successfully use CCM in early stages of design to analyse the behavior of ductile
support in the conditions of high overburden and weak ground – squeezing rock conditions.
Key words: NATM, convergence confinement method CCM, ductile support, time dependent
support behavior, squeezing rock conditions
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Gradnja predorov v nizkonosilnih hribinah in v pogojih nizkega nadkritja še vedno predstavlja enega
največjih izzivov gradnje predorov. Takšne pogoje gradnje imenujemo pogoji iztiskanja. V slovenskem
jeziku izraz (še) ni splošno uveljavljen. V svetovnem merilu, pa je strokovni termin squeezing rock
condition široko razširjen in poznavalcem takoj jasno opredeli pogoje gradnje. Pogoji iztiskanja so
povezani z velikimi težavami pri obvladovanju geotehničnih pogojev gradnje, ki se odražajo v velikih
premikih ostenja osnovne podgradnje, in posledično močnih obremenitvah podporja. Ob
nepredvidenih spremembah hribinskih pogojev in/ali nepazljivi geotehnični spremljavi gradnje v
takšnih pogojih, se lahko hitro zgodijo porušitve predorov. Tudi v bližnji preteklosti so v praksi znane
spektakularne porušitve predorov med gradnjo v takšnih pogoji.
V Sloveniji imamo veliko predorov, ki so bili zgrajeni v nizkonosilnih hribinah, ki jih sestavljajo
predvsem hribine permsko-karbonske starosti – okoli 300 mil. let. V pogojih visokega nadkritja pa sta
bila zgrajen samo oba predora skozi Karavanke pri naselju Hrušica. Brez sence dvoma lahko trdimo,
da sta obe gradnji predstavljali inženirsko gradbeni presežek svojega časa, ne samo ožjega področja
takratnih državnih mej ampak tudi širše.
Železniški predor Karavanke je bil prometu predan l. 1906 in je predstavljal poleg kamnitega lepotca v
Solkanu najbolj prepoznaven objekt Bohinjske proge. Iz obdobja gradnje so znani čudoviti pisni viri, ki
so jih podali graditelji in med drugim slikovito kvalitativno opišejo pogoje, v katerih danes jasno
prepoznamo pogoje iztiskanja. Predor se je gradil po metodi, ki je danes znana kot Stara avstrijska
metoda. To je metoda, ki za gradnjo v takšnih pogojih ni najbolj primerna, toda gradnje predorov v
tistem obdobju v takšnih pogojih niso bile pogoste, posledično razvoj znanj takrat še ni prinesel
ustreznih prilagoditev metod.
Enocevni avtocestni (AC) predor Karavanke je bil v promet sproščen petinosemdeset let kasneje l.
1991. V teh letih je znanje o gradnji predorov močno napredovalo. V svetovnem merilu so se že
močno uveljavljale sodobne konvencionalne metode gradnje predorov. V naši bližnji okolici se je
zlasti uveljavila Nova avstrijska metoda gradnje predorov – NATM. Ne glede na precejšen razvoj
teoretičnih in praktičnih znanj, so geotehnični pogoji gradnjo še vedno močno oteževali. Širom sveta
se v zvezi s to gradnjo pogosto omenja velik vdor z vodo prepojene hribine in uporabljeni koncept
gradnje v hribini permo-karbonske starosti, ki po današnjih merilih že popolnoma zadostuje pogojem
popustljivega predorskega podporja za obvladovanje iztisljivih geotehničnih pogojev gradnje. Gradnja
tega predora se zato navaja kot ena prvih tovrstnih referenčnih gradenj. AC predor je bil zaradi
obsega takratnega prometa zgrajen kot enocevni dvosmerni predor z možnostjo kasnejše dograditve
v dvocevni enosmerni predor.
Današnji obseg prometa, predvsem pa sodobne varnostne zahteve za obratovanje predorov
zahtevajo dograditev predora v dvocevnega. Predor bo predvidoma v dvocevnega dograjen v
prihodnjih letih. Glede na predhodni gradnji, ki sta bili grajeni v »ledino«, bo imela gradnja te cevi
oster dodatni robni pogoj. Promet v obstoječi AC predorski cevi se mora ves čas gradnje nemoteno
odvijati. Potrebna bo omejitev vplivov gradnje nove na staro predorsko cev, kar bo zahtevalo
dodatno omejevanje širjenja polja premikov v hribini okoli nove predorske cevi.
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Navedeno mi je služilo kot motiv, da se z gradnjo v pogojih iztiskanja podrobneje seznanim.
Osnovni teoretični koncept, ki je že v zgodnji fazi razvoja NATM pojasnjeval napetostne
deformacijske odnose med odprtino predora in vanjo vgrajenega podporja je t.i. interakcija med
hribino in podporjem. Metoda dimenzioniranja, ki se je iz tega koncepta razvila, se imenuje Metoda
omejitve konvergenc (angl. CCM Convergence Confinement Method). Izraz konvergenca lahko
enačimo z radialnim premikom roba predorske odprtine. Metoda vključuje uporabo treh značilnih
krivulj:
•
•
•

karakteristične krivulje tal,
krivulje podporja in
vzdolžnega profila radialnih premikov.

S pomočjo teh krivulj je določljiva ravnovesna točka predorskega sistema, s čimer je mišljen sistem
odprtine v hribini in vanjo vgrajenega podporja. Ravnovesno točko določuje končni radialni premik
roba predorske odprtine in podporni tlak podporja vgrajenega v predorsko odprtino.
Pri obravnavi razmer pri gradnji v geotehničnih pogojih iztiskanja uporabljam zaključene analitične
rešitve za vse tri značilne krivulje. Predvsem za izračun karakteristične krivulje tal in vzdolžnega
profila radialnih premikov so bile razvite številne analitične rešitve. Z njihovo uporabo so pogojene
številne poenostavitve in omejitve.
Hribino obravnavam kot časovno neodvisen medij, katerega trdnost določuje Mohrov in Coulombov
ali Hoekov in Brownov zakon. Značilno obnašanje, ki ga izkazujejo nizkonosilne hribine, je idealno
elastoplastično obnašanje.
Podporje obravnavam kot sestav različnih podpornih elementov, ki ga običajno tvorita zlasti
armirano betonska obloga, ki je izdelana z uporabo brizganega betona, in hribinska sidra. Nosilnost
omenjenih podpornih elementov je v določenem trenutku odvisna od hidratacijskih procesov
cementa, ki tvori betonsko vezivo oz. injekcijsko maso najpogosteje uporabljenih trenjskih hribinskih
sider (npr. SN ali IBO sider). Posledično govorimo o časovno odvisnih lastnostih trdnosti podpornih
elementov. Zaradi znatnih obremenitev podporja, ki izvirajo iz velikih radialnih premikov roba
odprtine, prihaja pogosto do preobremenitev in posledično odpovedi »mladih« podpornih
elementov. Da se preobremenitvam izognemo, v praksi uporabljamo različne koncepte popustljivega
– duktilnega podporja. V rudarstvu je npr. že dolgo znano popustljivo ločno podporje tipa TH. Za
varovanje »mlade« obloge iz brizganega betona so bili razviti številni tipi popustljivi elementov. V
novejšem času so se pričeli razvijati tudi popustljivi elementi za uporabo pri kontinuiranih metodah
gradnje predorov, kjer se kot podgradnja uporablja armirano betonska obloga, ki jo sestavljajo
prefabricirani armirano betonski ločni segmenti – t.i. tibingi.
Vzdolžni profil radialnih premikov je bil dolgo časa »zanemarjena« komponenta Metode omejitve
konvergenc, kljub temu da je za določitev obremenitev podporja zelo pomemben element.
Najsodobnejši zaključeni analitični postopek za določitev vzdolžnega profila radialnih premikov se je
na osnovi numeričnih modelov razvil šele v zadnjem desetletju.
Izkaže se, da je hitrost napredovanja izkopa tisti tehnološki parameter gradnje, ki bistveno vpliva na
obseg (pre)obremenjevanja »mladega« podporja. Hitrejše napredovanje pomeni hkrati tudi večje
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obremenjevanje podpornih elementov, ki izkazujejo časovno priraščanje svojih lastnosti trdnosti. To
je navidez paradoks, ki pa ga je mogoče popolnoma logično razložiti.
V zaključku svoje naloge podajam računske primere, ki ponazarjajo delovanje duktilnega podporja v
geotehničnih pogojih iztiskanja. Zaradi uporabe zaključenih analitičnih rešitev, ki upoštevajo celo
vrsto omejitev in poenostavitev, rezultate računskih primerov ni mogoče neposredno uporabiti v
praksi. Temu primerno so oblikovani tudi zaključni komentarji. Gradnja predorov bo vedno slonela na
nenehnem opazovanju gradnje in njenem prilagajanju. Pri gradnji predorov skladno z NATM se vedno
poudarja, da so kvalitetne geotehnične meritve integralni del NATM. Njihov namen je omogočiti
izkušenemu interpretatorju geotehničnih meritev hiter vpogled v obnašanje predorskega sistema in
določitev vzrokov za takšno obnašanje, vse z namenom da se zagotovi učinkovito prilagajanje
ukrepov gradnje zatečenim pogojem. Dobre teoretične osnove, ki obravnavajo parametrične odzive
podpornega sistema, so odličen učni pripomoček. To pa je vedno potreben pogoj za ustrezen odziv.
To je tudi jasno prepoznavna filozofija NATM: »Meri! Analiziraj! Prilagajaj!« Na ta način se zagotovi
varnost in gospodarnost gradnje.
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Uvod
Predori so bližnjice, ki povezujejo. V svetovnem merilu je dejstvo, da je človeštvo zemeljsko površje
že močno zavzelo, zato se čedalje več človeških dejavnostih umika tudi v podzemlje. Gradnja
predorov je v svetu zato živahno področje, kjer v zadnjih letih beležimo znaten razmah, kjer v bližnji
prihodnosti ni videti upada tovrstnih gradenj.
Gradnja predorov v Sloveniji je sicer v zadnjih letih zastala, kar pa nikakor ne pomeni, da na tem
področju vlada mrtvilo. Na področju načrtovanja predorov je zelo živahno. Gradnja predorov na
osnovnem AC križu je skoraj končana. V prihodnosti nas na AC čaka le še nekaj predorov (Log,
Jagodje, Lucija, Lucan). Razmah gradenj na področju železnic in ostalih področjih uporabe podzemnih
gradenj nas, upajmo, šele čaka. Seveda pa se približuje tudi gradnja druge cevi predora Karavanke. To
bo predor, ki bo »kronski biser« cele generacije slovenskih graditeljev predorov. Kljub temu, da je
obstoječi železniški predor Karavanke star že 110 let, njegov »mlajši brat« prva predorska cev AC
predora Karavanke pa že četrt stoletja, predstavlja druga cev AC predora Karavanke precejšen izziv
celotni domači strokovni srenji. Umeščen med obe omenjeni gradnji, kljub navidezno dobremu
poznavanju terena, vzbuja strahospoštovanje.
Predori imajo svoj namen, zato njihove prostorske umestitve ne moremo poljubno izbirati, ampak
nam namen določi tudi prostor njihove graditve. Pogosto, v slovenskih okoliščinah pa še posebej,
smo graditelji soočeni z dejstvom, da takšne gradnje potekajo po geotehnično gledano težavnih tleh.
Posledično imamo zato pogosto težave ob utemeljevanju visokih stroškov takšnih gradenj. Gradnja
inženirskih objektov, predorov pa še prav posebej, poteka v bolj ali manj poznanem prostoru.
Geotehnična težavnost gradnje v takšnih okoliščinah je bila in bo ostala tudi v prihodnje ob vsem
razvoju znanosti tudi v prihodnje povezana z veliko stopnjo nezanesljivosti tehničnih rešitev in ne
nazadnje posledično tudi cenah takšnih gradenj.
Gradnja predorov je zato tudi področje, kjer se morajo izkušnje vedno prepletati s poglabljanjem
teoretičnega strokovnega znanja. Graditelji predorov se moramo pogosto ob gradnjah soočati s
potrebo po pomembnih, relativno hitrih odločitvah. Ob takšnih primerih imamo graditelji na voljo
veliko posrednih podatkov obnašanja gradnje (meritev premikov, znakov obremenitev in porušitev
ipd.), katerih medsebojno součinkovanje ni vedno samoumevno. Dobro poznavanje osnovnih
mehanizmov součinkovanja posameznih vplivnih parametrov in izkušnje ob pojavu kriznih pogojev
gradnje zagotavljajo, da bodo sprejete korekturne odločitve pravilne.
Pomen svojega dela vidim prav v omenjenem. Pomena nekaterih osnovnih mehanizmov – v mislih
imam predvsem obnašanje časovno odvisnih podpornih elementov zgodnjih starosti, se v predhodnih
gradnjah nismo dovolj dobro zavedali. Določenih obnašanj si zato nismo znali dovolj dobro razložiti,
gradnja pa je bila (to si znamo dobro razložiti šele danes) izpostavljena višjim tveganjem.

1

Andrej ŠTIMULAK: Uporaba duktilnega časovno odvisnega podporja v iztisljivih hribinah
Magistrsko delo, UL, NTF, Oddelek za getehnologijo, rudarstvo in okolje, Ljubljana 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

Cilji naloge in metode dela

V svojem delu bom analiziral razmere pri napredovanju izkopa predora v zahtevnih geotehničnih
razmerah, ki vključujejo naslednje pogoje in poenostavitve oz. predpostavke:
•
•

•

•

•

•

visoko hidrostatično primarno napetostno stanje: to pomeni, da so predmet
obravnave predori z visokim hribinskim nadkritjem;
nizke trdnostne karakteristike hribine (GSI < 25): kar pomeni, da bo obnašanje
hribinskega materiala lahko poenostavljeno v idealno elastično – idealno plastično,
posledično so s tem povezane tudi velike deformacije hribine in vgrajenega podporja;
idealizirane geometrijske pogoje (krožni izkop v celotnem profilu): takšna
poenostavitev je omogočila razvoj analitičnih zvez, čeprav je takšna geometrija
izkopa v praksi pri izdelavi podzemnih objektov z uporabo nove avstrijske metode
(NATM) redka;
izotropne hribinske karakteristike: močno pregnetena in/ali razpokana hribinska
masa zadovoljivo dobro izpolnjuje kriterij izotropnosti, kar v praksi ni vedno
izpolnjeno;
uporaba popustljivih elementov osnovne podgradnje; Kolikor mi je znano, so se do
sedaj takšni elementi v Sloveniji uporabili samo v predoru Šentvid (uporaba
elementov LSCTM – Lining Stress Controllers) in ob izkopu prve cevi predora
Karavanke (deformacijske reže). Uporaba teh elementov je povezana predvsem s
pogoji opisanimi v prvih dveh alinejah, osnovni namen elementov pa je ohranitev
celovitosti osnovne podgradnje v zgodnji fazi razvoja trdnosti tistih podpornih
elementov, katerih lastnosti trdnosti se razvijajo šele s časom;
upoštevanje časovno spremenljivih karakteristik elementov osnovne podgradnje
(brizganega betona, sider). V primerih obeh navedenih podpornih elementov se
togost podporja izrazito spreminja s časom kot posledica hidratacijskega procesa
cementne mase.

V domačem prostoru imamo v novejšem času veliko izkušenj z gradnjo predorov v nizkonosilnih
hribinah. V preteklih dvajsetih letih je bilo zgrajeno v okviru gradnje AC križa v Sloveniji precej
predorov v klastitih permo-karbonske (PC) starosti, ki jih lahko smatramo kot izrazito nizkonosilne
kamnine. V strokovni literaturi so bili v tem času objavljeni številni članki z opisi hribine ob izkopih teh
predorov. Moje delo je usmerjeno predvsem v analizo izkopa predora v takšnih hribinah. Edini predor
slovenskega AC križa, ki je bil izdelan v pogojih izredno velikega nadkritja, pa je enocevni predor
Karavanke (leto odprtja 1991), kjer znaša višina nadkritja v območju nizkonosilnih hribin PC starosti
nad 600 m. Tudi z gradnje tega predora obstaja precej podatkov o pogojih gradnje. Klasifikacijski
sistem Geološkega Trdnostnega Indeksa (GSI) v času izgradnje prve cevi AC predora Karavanke še ni
bil poznan, saj je bil uveden šele sredi 90-tih let (Hoek 1994, 1995, cit. po Marinos in sod. 2014), zato
hribinska masa ob gradnji prve cevi tega predora ni bila opredeljena z njim. Vsekakor pa je mogoče s
pomočjo arhivskih podatkov hribinsko gmoto jasno opredeliti tudi s tem klasifikacijskim sistemom.
Pri računski obravnavi bom uporabil analitične računske analize. Pri tem bom splošno znano metodo
omejitve konvergenc (CCM – ang. Convergence Confinement Method), ki kljub svojim omejitvam
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ostaja osnovna analitična metoda ocene napetostno-deformacijskih razmer okoli odprtin
podzemeljskih prostorov. Veliko objavljenih člankov tudi v najnovejšem času dokazuje, da metoda ne
izgublja pomena. Zaradi njenih omejitev je jasno, da analize, ki jih predstavljam, ne morejo služiti za
faze podrobnejšega dimenzioniranja, zanesljivo pa lahko v zgodnejših fazah snovanja služijo za
napovedovanje razmer ob izkopih v podobnih pogojih. Postopek obravnave, ki ga nameravam
predstaviti, sloni na enostavnosti. Predvidevam, da bo rezultat postopek izračuna, ki ga bo mogoče
izvesti skorajda »po metodi izračuna na palec« z vnaprej pripravljenimi tabelaričnimi šablonami v
splošnih pisarniških programskih paketih (npr. MS EXCEL). Posledice enostavnosti so v praksi res
omejitve uporabe in nenatančnost, prednost takšnega pristopa pa so: kratek čas analize, nazornost in
enostavno razumevanje mehanizmov in v praksi njihovo prepoznavanje. V podporo slednjemu lahko
navedem tudi svoje osebne izkušnje iz predora Trojane, kjer je prihajalo do odpovedi podpornih
elementov – »mladega« brizganega betona, pa nam vsem udeležencem mehanizem oz. natančen
vzrok takšnega obnašanja ni bil poznan. V obeh primerih (odpoved začasnega talnega oboka iz
brizganega betona in odpoved obloge iz brizganega betona) pa nekaj časa škodljivega dogajanja sploh
nismo zaznali.
Eden izmed ciljev naloge je tudi nazorno predstaviti medsebojno součinkovanje podpornih
elementov, zlasti tistih, ki so zaradi uporabe cementov časovno odvisni, in nazorno predstaviti vpliv
napredovanja izkopa na varnost gradnje. V takšnih primerih je zelo pomembno, da je predorska
osnovna podgradnja skladno zasnovana in omogoča v zgodnejših fazah razvoja trdnosti časovno
odvisnih podpornih elementov njihovo varovanje. Na ta način se poveča varnost gradnje.
Koristnost rezultatov te naloge vidim predvsem v poglobitvi znanja o osnovnih mehanizmih
součinkovanja podpornih elementov. Ob spremljavi gradnje predorov (geotehnični nadzor gradnje),
kjer v svoji praksi v večini primerov tudi nastopam, je izredno pomembno iz množice podatkov, ki na
videz brez ustrezne analize ne povedo veliko, izluščiti koristna opozorila, ki nam jih nudijo, in med
gradnjo izvesti potrebne korekturne ukrepe, ki omogočijo varnejšo gradnjo.
Predvidevam, da se bo med samo pripravo naloge odprlo več vprašanj, kot jih bo s samo nalogo
odgovorjenih. Obravnavana problematika je kompleksna, hribinske mase so naravni materiali s
številnimi posebnostmi obnašanja in nezanesljivostjo njihove določitve.
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2.

Napoved obnašanja sistema v nizkonosilnih hribinah

Obnašanje sistema (mišljen je sestav hribina z odprtino in v to odprtino vgrajena osnovna
podgradnja) je rezultat interakcije (medsebojnega vplivanja) med: izkopno metodo, zaporedjem
izkopa, podpornimi ukrepi, lastnostmi tal in ostalimi vplivnimi faktorji (primarno napetostno stanje,
stanje podzemnih vod ipd.). Karakterizacija tal je vedno povezana z določeno stopnjo negotovosti. S
postopkom načrtovanja moramo obnašanje sistema utemeljiti na vidnih in merljivih parametrih, ki
omogočajo pravočasno prepoznavanje odstopanj od predvidenega sistema obnašanja in uporabo
omilitvenih ukrepov, če ti obstajajo (Peck 1969, cit. po ÖGG 2008). Analiza interakcije med tlemi,
izkopom in podporjem se zato ne sme omejiti zgolj na dokaz, da izbrano podporje zagotavlja
zadostno nosilnost in izpolnjuje projektne zahteve. Napoved mora podati tudi pričakovane končne
premike, razvoj premikov in/ali druge relevantne količine (pri kontinuirani gradnji predorov – z
uporabo strojev »TBM« npr. obremenitev prefabriciranih elementov, parametrov izkopnega stroja
ipd.).
Obstajajo različni pristopi za ocenjevanje obnašanja sistema. V nadaljevanju bom podrobno opisal
metodo omejitve konvergenc in grobo opisal značilnosti numerične metode.

Slika 2.1: Shematski prikaz geotehničnega načrtovanja, ki opredeljuje vlogo obnašanja sistema – SB
(System behavior); povzeto po Smernicah za geotehnično načrtovanje podzemnih objektov; ÖGG,
2008
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2.1.

Metoda omejitve konvergenc

Ta metoda je najverjetneje ena najstarejših in najbolj preglednih tehnik, ki predstavlja osnovne
medsebojne odnose med lastnostmi tal, primarnim napetostnim stanjem, velikostjo predhodnih
premikov, togostjo podporja in nosilnostjo podporja. V svoji najosnovnejši obliki metoda vsebuje
analitični izračun dveh karakterističnih krivulj:
-

karakteristične krivulje tal (angl. Ground Reaction Curve - GRC) in
krivulje podporja (angl. Support Characteristic Curve – SCC).

Karakteristična krivulja tal je hipotetična krivulja, ki ponazarja pri dani geometrijski konfiguraciji
izkopa odnos med radialnim premikom roba odprtine in potrebno mobilizacijo podpornega tlaka
podporja, ki bi zagotavljal ravnovesje sistema. Radialni premik roba odprtine proti središču
izkopanega prostora imenujemo tudi konvergenca. Karakteristično krivuljo tal sestavljata običajno
dva na različen način določena dela te krivulje. V območju, kjer je podporni tlak dovolj velik, da ne
pride do izčrpanja elastične trdnosti, govorimo o elastičnem delu te krivulje. Ko je elastična trdnost
izčrpana, krivulja preide v plastični del. Različni raziskovalci so razvili različne zaključene analitične
oblike rešitev, ki vključujejo različne vrste obnašanja materialov v obeh območjih: idealno krhek
material (angl. brittle), deformacijsko popuščajoč material (angl. strain softening) ali žilav oz. duktilen
material (angl. ductile). Zaradi uveljavljenosti tujke bom pri naknadnih opisih prednostno uporabljal
izraz duktilen. Slednji je po svoji naravi idealno elastičen – idealno plastičen material. Spodnja slika
predstavlja idealizirane poteke odnosov med napetostmi in deformacijami za omenjene tipe
obnašanja tal.

Slika 2.2: Načini obnašanja hribinskih mas po porušitvah za različne kvalitete hribinske mase: a) zelo
dobra kvaliteta trdne hribinske mase, b) hribinska masa povprečne kvalitete in c) mehka hribina zelo
slabe kvalitete; povzeto po Hoek, 2006
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V hribini, kjer se izkopava predor, se pojavijo nestabilnosti kot posledica enega ali več mehanizmov
ali oblik nestabilnosti (Gschwandtner in Galler, 2012). Šele ob poznavanju oblike nestabilnosti je
mogoče izbrati primerno orodje za analizo in pristopiti k optimizaciji podpornega sistema. Poznamo
tri glavne oblike nestabilnosti:
•

•

•

pojav strižne porušitve se zgodi v močno razpokanih, nizkonosilnih hribinskih masah
(geološki trdnostni indeks - GSI < 25 - 30) (ÖGG, 2008, Oreste 2009) ali v
nizkonosilnih intaktnih hribinah pri visokih napetostih, ki povzročajo obnašanje
strižnega lezenja. Za matematično obravnavo tega obnašanja so primerni modeli
plastičnega kontinuuma. Moje delo se nanaša predvsem na takšne materiale in
pogoje;
strukturno pogojene nestabilnosti so pogojene z geološkimi strukturami kot so npr.
nestabilnosti zaradi gravitacijskega izpadanja klinov. Takšne materiale obravnavamo
z metodami mejnega ravnotežnega stanja in metodo ločenih elementov;
krhka porušitev vsebuje dve obliki obnašanja, katerih pojavnost je odvisna od gostote
diskontinuitet. Krhko obnašanje masivnih kamnin je značilno za hribine z GSI > 70
(Alejano in sod., 2010) – 75 (Loring, 2013) in predstavlja za trenutno stanje razvoja
numeričnih metod v smislu simuliranja razmer največji izziv (Loring, 2013). Krhko
obnašanje razpokane hribinske mase (25 - 30 < GSI < 70 -75) ob porušitvi vključuje
drsenje, rotiranje in drobljenje blokov kamnine. Značilnost takšnih kamnin je
deformacijsko mehčanje. Zgornje in spodnje meje vrednosti GSI avtorji podajajo
različno (Alejano in sod., 2010 – nižje vrednosti, Loring, 2013 – višje vrednosti).

V tabeli 2.1 so predstavljene tipične materialne karakteristike hribin, ki izkazujejo značilna obnašanja
po porušitvi (Hoek in Brown, 1997).
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opis kvalitete hribine

rezidualne vrednosti

vrhunske vrednosti hribine

način obnašanja
trdnost intaktne
kamnine
konstanta
HB
modela
geološki
trdnostni indeks
kot notranjega
trenja
kohezija
tlačna trdnost
hribinske mase
natezna trdnost
hribinske mase
deformacijski
modul
Poissonov
količnik
dilatacijski kot

[MPa]
[]

GSI

c

[]

[°]

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[GPa]

ν
ψ

[]

[°]

zelo dobra, trdna,
povprečna kvaliteta
kvalitetna hribinska
hribinske mase
masa
deformacijsko
krhko obnašanje
mehčanje

hribinska masa zelo
slabe kvalitete
idealno
plastično

elasto-

150

80

20

25

12

8

75

50

30

46

33

24

13

3,5

0,55

64,8

13

1,7

-0,9

-0,15

-0,01

42

9

1,4

0,2

0,25

0,3

; 11,5

;4

0

kot notranjega
[°]
38
/
/
trenja
kohezija
c
0
/
/
[MPa]
deformacijski
10
5
1,4
[GPa]
modul
trdnost
porušene
/
8
1,7
[MPa]
hribinske mase
Tabela 2.1: Materialne karakteristike tipičnih tipov hribin (Hoek in Brown, 1997)

Pogosto se pri opisu karakteristične krivulje tal uporablja tudi izraz samonosilnost. Z razvojem
radialnih premikov roba odprtine se potreba po zagotavljanju podpornega tlaka, ki bi zagotavljal
ravnovesje, zmanjšuje. Tla so na tak način sposobna prevzeti nase del obremenitev.
Slika 2.3 predstavlja tipičen primer karakteristične krivulje tal s predstavljenim elastičnim in
plastičnim delom krivulje.
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Slika 2.3: Karakteristična linija podporja po Salencon-u (povzeto po Gschwandtner, 2010)
Krivuljo podporja včasih imenujejo tudi delovna krivulja podporja. Podporje običajno sestavljajo
armirani brizgani beton in sidra. Krivulja podporja predstavlja zmožnost podporja, da zagotavlja
podporni (radialni) tlak proti razvijajočim radialnim premikom. V idealizirani obliki ga v diagramu, ki
ponazarja odnos med doseženimi podpornimi tlaki in radialnimi premiki podporja, predstavlja
daljica. Njen naklon predstavlja togost; tako so pri običajnih debelinah npr. betonske obloge bolj toge
kakor jekleno podporje, ki ga sestavljajo npr. TH loki. Najvišji podporni tlak, ki ga lahko nudi podporje,
je nosilnost podporja. Pogosto je krivulja podporja sestavljena tudi iz duktilnih območij, kjer npr.
podporje doseže določen vmesni ali končni nivo nosilnosti, pri katerem se je zmožno deformirati,
brez povečevanja podpornega tlaka. V tem primeru se podporna krivulja lomi, ob idealizirani
obravnavi pa so v posameznih lomljenih območjih odnosi med napetostmi in deformacijami še
vedno linearni.
Enostavne modele podporja sestavlja idealno-elastično in idealno-plastično materialno obnašanje.
Drugi modeli, predvsem tisti, ki vsebujejo armirani brizgani beton (oz. vse podporne elemente za
katere je značilen hidratacijski proces cementnih mešanic po vgradnji v podporje – tudi injektirana
sidra), lahko vključujejo tudi časovno odvisne karakteristike podporja. Pri takšnem podporju je
potrebno upoštevati tudi hitrost napredovanja izkopnega čela.
Sečišče obeh zgornjih krivulj (G je ravnovesna točka med deformirajočo hribino in vgrajenim
podporjem. V nemško govorečem področju se takšen diagram imenuje »Fenner – Pacherjev
diagram« po dveh utemeljiteljih takšnega koncepta (Fenner, 1938 in Pacher, 1964, cit. po Radončić,
2011).
Najpomembnejšo razširitev opisanega koncepta so razvili Panet in Guenot, 1982 in Sulem in sod.,
1987, cit. po Radončić, 2011, ki upošteva vzdolžni razvoj radialnih deformacij (LDP, angl. Longitudinal
Deformation Profil) s čimer je določena odvisnost med radialnimi premiki in položajem izkopnega
čela. Pomemben prispevek obravnavi te problematike sta dodala Vlachopoulos in Diederich, 2009, ki
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sta svoje raziskave usmerila tudi v razvoj empiričnih odnosov med položajem izkopnega čela in
vzdolžnim razvojem radialnih premikov.
S pomočjo vzdolžne porazdelitve radialnih premikov se dvodimenzionalni sistem razširi v
tridimenzionalnega. Na ta način lahko upoštevamo časovno in krajevno točko vgradnje podporja
kakor tudi časovni potek gradnje. Novejši pristopi pri določitvi vzdolžnega poteka radialnih
deformacij upoštevajo tudi globino plastične cone. Pri izračunih z upoštevanjem faktorja časa se
lahko simulira čas mirovanja gradnje ali upočasnitve gradnje, ki vpliva tudi na karakteristično krivuljo
tal in podporje.
Na osnovi rezultatov tridimenzionalnih numeričnih analiz v elastično-plastičnih tleh, ki jih opisuje
Hoekov in Brownov porušitveni kriterij so Hoek in sod., 2008 podali empirični odnos predhodnih
premikov v odvisnosti od polmera plastificirane cone.
Šele z zgoraj omenjeno razširitvijo je metoda omejitve konvergenc dobila vse svoje tri osnovne
sestavne dele:
•
•
•

karakteristično krivuljo tal - GRC,
krivuljo podporja - SCC in
vzdolžni profil radialnih premikov - LDP.
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Slika 2.4: Shematična predstavitev vzdolžnega profila premikov (LDP), karakteristične krivulje tal
(GRC) in krivulje podporja (SCC); povzeto po Carranza-Torres in Fairhurst, 2000
Kot poročata avtorja, iz slike 2.4 izhajata naslednja zaključka:
•

•

, ki ga
podporje ne more biti izpostavljeno radialnemu pritisku večjemu od
prikazuje točka L v spodnjem diagramu na sliki 2.4. Ta pritisk bi dosegli zgolj v
hipotetičnem primeru, če bi vgradili neskončno togo podporje na samem izkopnem
čelu; v tem primeru bi bila krivulja podporja daljica, postavljena v izhodiščno točko H
(H-L),
podporje ne bo prevzelo nobene obremenitve, če bo vgrajeno za točko M, ker so se
tam maksimalni radialni premiki - konvergence že zgodili.

Z vključitvijo vzdolžnega profila radialnih premikov je omogočena vključitev vpliva razdalje med
čelom in vgradnjo podporja.
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Radončić, 2011 povzema tudi znane slabosti metode omejitve konvergenc in citira avtorje, ki so
detajlno proučevali posamično problematiko:
•
•

•

•

•

•

•

•

2.2.

uporablja se izključno samo za izotropne, homogene pogoje v tleh in hidrostatično
primarno napetostno stanje;
strogo se uporablja samo za krožne prečne prereze odprtin in enakomerno polje
premikov. Zaradi povedanega se lahko metoda uporablja zgolj za izkop celotnega
profila;
vpliv »aktivnih« podpornih ukrepov (kot so npr. injektirana sidra) se lahko upošteva
zgolj posredno. Ali se spremenijo lastnosti tal z namenom, da se upoštevajo hribinska
sidra ali pa se tla razdelijo v obročaste kolobarje (ob upoštevanju skladnosti premikov
med sidri in tlemi) in ravnotežne enačbe sil rešijo numerično, kot je podal Oreste,
2009;
raziskave realnega obnašanja kažejo, da se v hribini, ki obdaja izkop, zgodi mnogo
več različnih napetostnih poti, kot pa ena sama po analogiji s predhodno relaksacijo v
dvodimenzionalnih analizah. Če bi se pri izračunih uporabljali bolj zapleteni
konstitutivni zakoni materialov, bi se rezultati dvodimenzionalnih in
tridimenzionalnih analiz lahko bistveno razlikovali;
vpliv predhodnih varovalnih ukrepov (kot npr. sidranje čela, cevni ščit, sulice) je
mogoče upoštevati zgolj s spremembo privzete velikosti predhodnih radialnih
premikov. Ni mogoče oceniti resnične interakcije med vgrajenim podporjem, tlemi in
predhodno vgrajenimi podpornimi ukrepi;
predhodno vgrajeno podporje, vpliva na velikost predhodnih radialnih premikov
(Barlow, 1986, Ramoni in Anagnostou, 2011, cit. po Radončić, 2011). Zlasti v primerih
masivne podgradnje, metoda omejitve konvergenc podcenjuje obremenitve
podporja, saj togo podporje zmanjšuje predhodne premike in aktivno »prevzema«
obremenitve;
časovno odvisno obnašanje tal in obloge iz brizganega betona se lahko ocenjuje
samo za najpreprostejše predpostavke reološkega obnašanja. Brizgani beton izkazuje
močne odvisnosti svojih lastnosti od časa, specifičnih deformacij in napetostne
zgodovine, kar onemogoča natančne izračune;
končni vzdolžni profil deformacij se lahko določi šele po tistem, ko je znan končni
premik.

Metoda omejitve konvergenc in časovne lastnosti podporja

Gschwandtner, 2010 v svojem delu prikazuje dve različni uporabi postopka s karakterističnimi
linijami.

2.2.1.

Metoda omejitve konvergenc brez časovno odvisnega obnašanja podporja

Kot že omenjeno, temelji metoda omejitve konvergenc na kombiniranju treh sestavnih delov:
karakteristične krivulje tal, vzdolžnega profila radialnih premikov in krivulje podporja. Na stičišču
karakteristične krivulje tal in krivulje podporja so podani pogoji, pri katerih pride do ravnovesja med
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obremenitvenimi silami hribine in mobiliziranimi silami podporja. V primeru, da ne pride do križanja
karakterističnih linij, se ravnovesje ne ustvari, kar posledično povzroči porušitev odprtine. Z
vzdolžnim profilom radialnih premikov določimo izhodiščno točko krivulje podporja.
Slika 2.5 prikazuje primer - modra krivulja podporja, ko pri zgodnji vgradnji podporja – npr. na
izkopnem čelu pride do preobremenitve podporja in ravnovesje posledično ni doseženo. Do
ravnovesja bi bilo mogoče priti na različna načina. Ali z vgradno podporja na primerni razdalji za
izkopnim čelom ali z uporabo podporja večje nosilnosti. Na sliki 2.5 je bilo ravnovesje sistema v
primeru zelene krivulje doseženo z enakim podporjem, kot pri modri krivulji podporja, z razliko da je
bilo v tem primeru podporje vgrajeno kasneje, s krajevnim zamikom. V vzdolžnem profilu radialnih
deformacij se lahko prikaže tudi čas ustavitve napredovanja, ki pa v tem primeru nima vpliva na
podporje ali na karakteristično krivuljo tal, ker se za to predstavitev ne predvideva časovno odvisni
postopek.

Slika 2.5: Primer uporabe postopka s karakterističnimi linijami z ustavitvijo napredovanja (povzeto po
Gschwandtner, 2010)

2.2.2.

Metoda omejitve konvergenc z upoštevanjem časovno odvisnega obnašanja podporja

V tem postopku v izračunu upoštevamo hitrost napredovanja izkopa. Slika 2.6 prikazuje različne
poteke krivulj podporja in vzdolžnih profilov radialnih premikov za dve različni hitrosti napredovanja:
2 m/dan in 5 m/dan. Krivulji podporja sta se za oba primera izračunali s časovno odvisnim modelom
lastnosti (deformabilnost, trdnost) brizganega betona. Radialni premiki v obravnavanem prečnem
profilu so odvisni od vsakokratnega položaja izkopnega čela – razdalje med izkopnim čelom in
obravnavanim prečnim profilom. Pri višjih hitrostih napredovanja bo enaka razdalja med izkopnim
čelom in obravnavanim prečnim profilom dosežena prej kakor pri nižji hitrosti napredovanja. To pa
hkrati tudi pomeni, da je časovni zamik od vgradnje podporja na enaki razdalji med izkopnim čelom in
obravnavanim prečnim profilom pri višji hitrosti napredovanja krajši kot pri nižjih hitrosti
napredovanja. V obeh obravnavanih primerih so radialni premiki in s tem obremenitev podporja
12
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enaki, hkrati pa je v obravnavanem prečnem profilu pri hitrejšem napredovanju preteklo manj časa
od vgradnje podporja. Brizgani beton in ostali podporni elementi, ki izkazujejo priraščanje trdnosti s
časom, imajo pri hitrejšem napredovanju pri enakih radialnih premikih - obremenitvah manj časa za
razvijanje trdnosti kot pri počasnejšem napredovanju. Obrnjeno lahko tudi rečemo, da je pri
brizganih betonih enake starosti pri hitrejšem napredovanju stopnja obremenitve višja kakor pri nižji
hitrosti napredovanja. S hitrejšim napredovanjem se torej vgrajeni brizgani beton hitreje
obremenjuje. V primeru, da napetosti v betonu zaradi obremenitev dosežejo trdnost, ki je odvisna od
vsakokratne starosti, pride do odpovedi primarne obloge iz brizganega betona. Z namenom, da se
doseže točka ravnotežja v betonski oblogi, se le ta opremi s popustljivimi elementi, ki imajo nalogo
zaščititi primarno oblogo brizganega betona. Z njihovo pomočjo lahko »mlada« betonska obloga
prevzame več deformacij in pridobi potreben čas za razvoj trdnosti, s tem pa se zmanjša tudi končna
obremenitev podporja.
Z vgradnjo podporja ustvarimo podporni tlak, ki posledično povzroči zmanjšanje končnih premikov
odprtega prostora. To povzroči tudi spremembo vzdolžnega profila radialnih premikov in s pomočjo
razpoložljivega podpornega tlaka se lahko izvede prilagoditev vzdolžnega profila radialnih premikov.
S takšno spremenjeno karakteristično krivuljo se v naslednjem računskem koraku izračuna podporje.
S takšnim koračnim računskim postopkom pride do zmanjšanja vsiljenih radialnih premikov podporja.
Prilagoditev vzdolžnega profila premikov na različne razpoložljive podporne tlake se lahko prikaže na
različne načine, kar bo prikazano kasneje. Način obravnave z neupoštevanjem spremenjenega
vzdolžnega profila radialnih premikov z maksimalnimi končnimi premiki je najneugodnejša
predpostavka za opazovanje obnašanja podporja oz. podpornih elementov, saj jim vsiljujejo prevelike
hitrosti deformiranja in s tem enemu najpomembnejših elementov t.j. brizganemu betonu zmanjša
čas za razvoj trdnosti.

Slika 2.6: Metoda omejitve konvergenc z upoštevanjem časovno odvisnega obnašanja podporja;
krivulje podporja pri hitrostih napredovanja 2 m/dan in 5 m/dan za brizgani beton in brizgani beton s
popustljivimi elementi (povzeto po Gschwandtner, 2010)
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Slika 2.7: Postopek z odvisnostjo karakterističnih krivulj tal in vzdolžnega profila radialnih premikov s
časovno odvisnim modelom brizganega betona (povzeto po Gschwandtner, 2010)

2.2.3.

Numerične analize

Za reševanje parcialnih diferencialnih enačb, ki opisujejo mehanske lastnosti (dis)kontinuuma se že
od srede prejšnjega stoletja uporabljajo numerične metode. Kdaj se uporabljajo posamezne metode
izračuna (modeliranje diskontinuuma ali kontinuuma) za napovedovanje obnašanja tal oz. obnašanje
sistema je pogostokrat predmet diskusij. Trenutno so na voljo številni komercialni programi, ki lahko
relativno zanesljivo rešijo skoraj vse posebnosti s področja mehanike skal. Praktična uporaba bolj
sofisticiranih modelov je običajno povezana s precejšnjimi težami vezanimi na izbiro primernih
parametrov, posebno v prvi vrsti zaradi naravnega raztrosa parametrov hribinske mase.
V zadnjih štiridesetih letih so se običajno uporabljale dvodimenzionalne numerične analize
(Zienkiewicz in Taylor 2006, cit. po Radončić, 2011). Če primerjamo dvodimenzionalne numerične
analize z ugotovitvami v predhodni točki (glej razdelek 2.1), ki veljajo za metodo omejitve
konvergenc, potem lahko s sklepanjem ugotovimo, da so razen prvih treh alinej ostale značilnosti oz.
predvsem pomanjkljivosti skupne. Dodatno postanejo možnosti numeričnih analiz v bolj kompleksnih
pogojih v tleh še bolj vprašljivi. Vzrok temu so empirični odnosi, ki opisujejo velikost predhodnih
premikov in razvoja premikov. Zaradi tega je potrebno velikost predhodnih relaksacij (z namenom,
da se upošteva učinek predhodnih premikov) oceniti na osnovi inženirskih ocen.
Tridimenzionalne numerične analize so uporabne za analize večine možnih mehanizmov in interakcij
med podgradnjo in hribino. Predhodni premiki, poti premikov in obremenitve podporja so izključno
odvisne samo od ocenjenih lastnosti tal. Učinki napredovanja predorov skozi hribinsko maso s
spreminjajočimi lastnostmi na obnašanje sistema se v splošnem dobro ujemajo z opazovanji
(Steindorfer 1996, Golser 2001, Möslacher 2007, Rupnig 2008, cit. po Radončić, 2011). Na takšen
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način se lahko napove obnašanje sistema ob najmanjšem številu predpostavk in zunanjih posegov.
Izračuni vključujejo tudi pot premikov in z njimi povezane obremenitve podporja, izključno na osnovi
ocenjenih lastnosti tal, konstitutivnih zakonov, metode izračuna in modeliranih podpornih ukrepov.
Pomanjkljivosti tridimenzionalnih numeričnih analiz so daljši časi izračunov in naraščanje
kompleksnosti numeričnih modelov, zaradi česar so parametrične analize, ki obravnavajo
spremenljive pogoje tal, v inženirski praksi še vedno omejeno uporabne.
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3.

Osnove analitičnih izračunov metode omejitve konvergenc

Za izračun karakteristične krivulje tal se uporablja analitična rešitev diferencialnih enačb teorije
debelostenske odprtine. Ker so geotehnični pogoji podzemnih gradenj z ozirom na trdnostne in
deformacijske lastnosti tal zelo raznoliki, je mogoče ustrezne izračune opraviti zgolj ob upoštevanju
primernih poenostavitev realnega obnašanja (Marinos in sod., 2005). V ta namen se za analitične
rešitve privzamejo naslednje poenostavitve oz. robni pogoji:
teorija debelostenske stene uporablja dvodimenzionalni model ravninskega deformacijskega
stanja in neskončne širine,
odprtina je krožne oblike,
simetrično homogeno napetostno stanje (hidrostatično napetostno stanje), to pomeni
koeficient mirnega zemeljskega tlaka
= 1,
konstantne primarne napetosti okoli območja odprtine,
enakomerno podpiranje in s tem simetrična porazdelitev odpora podporja,
homogene materialne lastnosti tal,
odsotnost reoloških lastnosti tal in
izotropne materialne zakone.

•
•
•
•
•
•
•
•

Večina zgoraj naštetih robnih pogojev je dejansko samo delno izpolnjenih. V primeru, da se ti pogoji
ne upoštevajo, je potrebno za vsako točko površine odprtine izračunati posamično karakteristično
krivuljo. Na osnovi dvodimenzionalne poenostavitve faznega poteka gradnje oz. napredovanja del ni
mogoče upoštevati oz. se upošteva na zelo poenostavljen način. To predstavlja nadaljnje idealiziranje
obstoječih razmer in močno onemogoči računske postopke glede na dejansko obnašanje.
Samo nekateri analitični postopki se deloma odmikajo od navedenih robnih pogojev. Eden med njimi
bo podrobneje predstavljen v nadaljevanju (Feder, 1976 cit. po Gschwandtner, 2010). Model lahko
upošteva poljubno (vendar še vedno osno simetrično) primarno napetostno stanje
≠ 1 in ovalno
geometrijo odprtine.

3.1.
3.1.1.

Materialni modeli / kriteriji porušitve
Mohrov in Coulombov (MC) model

Najpogosteje uporabljen model za obravnavanje stanja porušitve je Mohrov in Coulombov
porušitveni kriterij, 1773/1882. Opisuje zvezo med strižno napetostjo in normalno napetostjo .
Materialne oz. trdnostne lastnosti hribine so ob tem odvisne od kota notranjega trenja in kohezije
.
Model lahko zapišemo v dveh običajnih oblikah:

= +
=

∙ tan

+

- Coulomb, 1773 oz.
∙

, Mohr, 1882.

(3.1)
(3.2)
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3.1.2.

Hoekov in Brownov (HB) model

Avtorja sta postavila porušitveni kriterij za geomehaniko v njegovi izvirni obliki leta 1980, Hoek in
Brown, 1980. Pogosto se uporablja zlasti v anglo-ameriškem območju. Model je empiričen in opisuje
ukrivljen potek porušne ovojnice. Za opis stanja ob poruitvi HB model uporablja:
maksimalno in minimalno glavno napetost - in
enoosno tlačno trdnost intaktne hribine - ,
parametra s in a in
materialno konstanto mi.

•
•
•
•

,

Konstantna parametra s in a sta se kasneje v posplošitvi modela (Hoek in Brown, 1997, Hoek in sod.,
2002) nadomestila s spremenljivkami. Obseg poškodovanja hribine zaradi zunanjih vplivov kot sta
npr. razstreljevanje in napetostne sprostitve, ki nastajajo med izkopom, se lahko v tej razširitvi
modela upoštevajo s faktorjem D.

=

+

=

+

e

= e

= +

e

(3.3)
(3.4)
(3.5)

− e

(3.6)

Za izračun različnih karakterističnih krivulj tal se uporabljata oba modela. Parametre HB modela (mi,
s, a in ) je mogoče prevesti v trdnostna parametra MC modela (c in ) in enoosno tlačno trdnost
. Medsebojni preračun obeh porušnic se vrši v območju glavnih napetosti, ki ustrezajo
predvideni globini podzemne odprtine. Z naraščanjem območja glavnih napetosti se odkloni obeh
porušnic večajo.

= sin

[(

=

(

=

=

(

)(

)

(

)(

)

)
(

(

(
)](
(

(

)(

)(

)

)
)
)

)

)

(3.7)
(3.8)

(3.9)

(3.10)
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3.2.
3.2.1.

Porazdelitve napetosti
Napetosti v elastičnem območju

Prve teoretične ponazoritve napetostnih odnosov okoli odprtin v elastičnem mediju in
hidrostatičnem primarnem napetostnem stanju je podal že Lame, 1852 (cit. po Gschwandtner, 2010).
Kirsch,1898 (cit. po Kastner, 1962 in Fairhurst in Corranza-Torres, 2002) je odnose posplošil na način,
da je upošteval dvoosno primarno napetostno stanje z različnima komponentama vertikalnega in
horizontalnega primarnega napetostnega stanja. Kirscheve izraze za napetosti okoli krožne odprtine v
elastičnem mediju predstavljajo enačbe 3.11 do 3.13. Pri obeh obravnavah se podporni tlaki ne
upoštevajo.

Slika 3.1: Razlaga parametrov pri analizi napetosti v elastičnem območju; povzeto po Kastner, 1962

=

=

=−
=

[ 1−

[ 1+

1+2

1+

1+

−3

+ 1−4

− 1+3
1−

sin2

=

3.3.

+3

1−

1−

cos2 ]

cos2 ]

3.11

3.12
3.13
3.14
3.15

Napetosti v plastičnem območju

Napetostni potek ob upoštevanju MC porušitvenega kriterija in plastičnega obnašanja medija je
najprej prikazal Kastner, 1962 z rešitvijo več diferencialnih enačb.
Pri takšni obravnavi privzamemo elasto-plastično obnašanje hribine. V primeru, da je trdnost hribine
presežena, se tvori okoli odprtega prostora plastična cona. Znotraj nje obnašanje medija preide iz
elastičnega v plastično. Radialno napetost na prehodu elastičnega v plastično obnašanje imenujemo
.
kritični podporni tlak
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=

2

−

3.16

V primeru, da podporni tlak podporja ob robu odprtine presega kritični podporni tlak, se plastična
cona ne razvije. V praksi lahko nastane tudi obratni primer. Podporni tlak lahko naraste in preseže
primarno napetostno stanje. Tako nastane tlačna obremenitev hribine. To se lahko npr. zgodi pri
tlačnih hidrotehničnih predorih.
Linearno-elastično, idealno plastično obnašanje materiala, za katerega velja Mohrov in Coulombov
zakon, je predstavljeno na spodnjem diagramu − .

Slika 3.2: Razlaga osnovnih povezav med parametri MC zakona
Analizirajmo najprej trikotnik abc, ki je povezan z malim Mohrovim napetostnim krogom. Iz njega
izhaja:

sin

=

∙

=

Enačbo preoblikujemo, tako da iz nje izrazimo enoosno tlačno trdnost

=

∙ ∙

3.17

∙ ∙

:
3.18

Sedaj izrazimo »kritični« koeficient zemeljskega tlaka, ki velja za vse Mohrove krožnice, ki se dotikajo
porušne ovojnice (premice). Koeficient je enak razmerju med največjo in najmanjšo glavno
napetostjo. Za malo Mohrovo krožnico na sliki 3.2 tako velja:

=

3.19

Za veliko Mohrovo krožnico na osnovi podobnosti trikotnikov ABC in ADE velja:

=

①
②

=

3.20
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Zgornjo enačbo, ki velja za mali Mohrov krog, sedaj preoblikujemo, s tem da vanj vstavimo znane
in :
izraze za

=

=

∙ ∙

,

∙

=

=

= ∙ ctg
∙

=

∙ ∙

∙ ∙

∙

=

= tg

∙

45 +

∙

=

=

=

3.21

3.22

3.23

S predstavljenimi poenostavitvami, ki so predstavljene v poglavju 3 se spreminjajo napetosti pri
polmeru, ki ostaja enak, in ki pri hidrostatičnem napetostnem stanju niso odvisne od lege (kota
ϕ − slika 3.1).

V nadaljevanju so predstavljene enačbe, ki predstavljajo osnovo za izpeljavo porazdelitve napetosti v
plastičnem območju. Enačbe, iz katerih izpeljemo diferencialne enačbe, ki veljajo v plastičnem
območju, so:
enačbe, ki ponazarjajo geometrične odnose MC napetostnega kroga:

•
,

•
,

=

,

+

∙

−

,

=0

−

=

,

∙

+

−1

enačbe ravnotežja sil v radialni smeri, ki ga prikazuje slika 3.3:

+

∙ ∙

,

+

∙

∙

Enačbo 3.26 preoblikujemo:

−

−

−

−

−

=0 ⇒

Upoštevamo, da je člen

−

∙

+

+

=0

∙

=0

3.25

3.26
3.27

zelo majhen, zato ga zanemarimo:

=

V enačbo sedaj uvedemo izraz za

=

+

3.24

−1

,

−

iz enačbe 3.24:

3.28

−
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Slika 3.3: Predstavitev napetosti in sil v elementu hribine okoli podzemne krožne odprtine, povzeto po
Gschwandtner, 2010
Po preoblikovanju dobimo linearno nehomogeno diferencialno enačbo 1. reda, ki ponazarja
napetostno porazdelitev v plastičnem območju:

−

−1 =

−1

3.29

Splošna rešitev diferencialne enačbe je:

=

∙

+

Z vpeljavo robnih pogojev lahko izračunamo radialne napetosti v elastični oz. plastični coni:
robni pogoj: =
,

=
(3.31)

+

;

=

robni pogoj:

,

=

=

;

+

3.30

=

−

(3.32)
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Z uporabo znanih odnosov se lahko napetosti v elastičnem in plastičnem območju po preoblikovanju
zapišejo kot:
porazdelitev napetosti v plastičnem območju:

=−

=−

−1

+

−1

+

+

(3.33)

+

(3.35)

−1
−1

porazdelitev napetosti v elastičnem območju:

=

=

+

−

−

(3.34)

−

(3.36)

Ker morajo biti plastične napetosti na prehodu elastičnega in plastičnega območja enake kot
elastične napetosti, lahko z izenačitvijo teh dveh napetosti pri = izrazimo polmer plastičnega
območja:

=

3.37

Kastner, 1962 pri tem predpostavlja, da v elastičnem in plastičnem območju veljajo enake materialne
karakteristike. Spodnja slika predstavlja shematsko porazdelitev napetosti okoli krožne odprtine,
okoli katere se je razvilo plastično območje za hribino z linearno-elastičnim in idealno-plastičnim
obnašanjem.
Pri uporabi MC in HB modela nastanejo manjša odstopanja v porazdelitvi napetosti in velikosti
plastičnega območja. Večja odstopanja nastanejo pri različnih obnašanjih hribine v območju po
porušitvi.

Slika 3.4: Shematični prikaz porazdelitve napetosti za idealno elastičen – idealno plastičen MC
material s tvorjenjem plastične cone (povzeto po Kolymbas, 1998)
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3.4.

Splošno o porazdelitvi premikov

Obravnavamo potek radianih premikov na poltraku, ki poteka radialno od roba odprtine v hribino.
Porazdelitev se izračuna z integriranjem napetostnega polja in upoštevanjem materialnega zakona
hribine. Pri metodi omejitve konvergenc so zlasti pomembni radialni premiki na robu odprtega
prostora. Prve izpeljave so bile razvite iz teorije debelostenskih sten v ravninskem deformacijskem
stanju ( = 0 za elastični medij.

=

= (

;

Slika 3.5: Shematični prikaz premikov za elastično območje

−

= ;
)

=0

(3.38)

(3.39)

Za natančno določitev porazdelitve premikov v elastoplastičnem območju je potrebno poleg
elastičnih raztezkov upoštevati tudi plastične raztezke. Na osnovi izračunov napetostnega polja, ki jih
je predstavil Kastner, 1962, je Egger, 1973 (cit. po Gschwandtner, 2010) določil premike okoli
odprtega prostora. Pri tem je upošteval ravninsko deformacijsko stanje in zanemaril premike v
radialni smeri, ki so posledice vzdolžnih napetosti ( = 0). Feder, 1976 (cit. po Gschwandtner, 2010)
upošteva tudi delež deformacij, ki se zgodi zaradi napetostnih sprememb v vzdolžni smeri.

Slika 3.6: Shematska predstavitev raztezka na enotski kocki
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Kot primer izpeljave porazdelitve premikov podajam računski model po Federju, 1976 (cit. po
Gschwandtner, 2010):

=

+

=
=

∙

=
+

=

=

Δ

−

Δ

+Δ

Δ

−

Δ

+Δ

Δ
+

;

=

−
∙

+

∙

Δ

+

+

= ;

=

+Δ
=0
∙

+

+

=0

(3.40)

(3.41)

(3.42)

(3.43)

(3.44)

(3.45)

Po preureditvi predhodnih izrazov (3.40 – 3.45) je mogoče izraziti diferencialno enačbo prvega reda,
sta v tem izrazu okrajšavi za daljša parametra.
ki ponazarja porazdelitev premikov. in

+

=

∙

+

(3.46)

Splošna rešitev zgornje diferencialne enačbe ima naslednjo obliko:

=

+

+

(3.45)

Poleg deleža elastičnega in plastičnega raztezanja Federju, 1976 (cit. po Gschwandtner, 2010):
upošteva še tretji delež deformacij, ki nastane zaradi razrahljanja hribine v plastični coni. Povečanje
prostornine porušene hribine se upošteva s pomočjo faktorja razrahljanja »a«. Ta se v večini
primerov kot npr. po Salenconu, 1969 (cit. po Rocscience, Phase2, Stres Analysis Verification Manual,
2013) izvrednoti iz dilatacijskega kota.
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4.

Karakteristična krivulja tal (GRC)

Več avtorjev je predlagalo svoje zaključene analitične rešitve izračuna karakteristične krivulje tal.
Posamezne analitične rešitve se med sabo razlikujejo po: uporabljenih materialnih zakonih, načinu
izračuna polmera plastičnega območja, posebnosti v porazdelitvi napetosti, različnemu obnašanju
materiala po porušitvi in po časovno odvisnem obnašanju. V nadaljevanju povzemam razdelitev, ki jo
je podal Gschwandtner, 2010:
o

o

o

analitične rešitve brez mehčanja:
• Sulem in Panet, 1987
• Salencon, 1969
• Duncan in Fama, 1983
• Carranza-Torres, 1999
analitične rešitve s hipnim mehčanjem:
• Feder in Arwanitakis, 1976
• Carranza-Torres, 2004
analitične rešitve s časovno odvisnim preoblikovanjem hribine:
• Sulem in Panet,1987
• Ladanyi, 1974
• Boidy,2002

V nadaljevanju bom z osnovnimi enačbami predstavil nekatere med naštetimi analitičnimi modeli.
Značilnost nekaterih modelov je tudi pojav dilatacije, ki zajema pojave povečanje prostornine pri
porušitvah. Takšno obnašanje opredeljuje dilatacijski kot ψ, ki je materialna lastnost. Pojav dilatacije
je značilen za hribine, ki izkazujejo krhko porušitev in porušitev z deformacijskim mehčanjem,
medtem ko material, ki izkazuje obnašanje idealno plastičnega modela, ne vključuje pojava dilatacije.

4.1.

Karakteristična krivulja tal po Duncan-Fama, 1993 ter Carranza-Torres in
Fairhurst, 1999

Oba modela privzemata hidrostatično primarno napetostno stanje in krožno odprtino podzemnega
prostora. Pri prvem je uporabljen kot kriterij porušitve MC pri drugem pa HB zakon. V primeru MC
zakona je trdnost linearno odvisna od napetostnega stanja v primeru HB zakona pa parabolično. Oba
porušitvena kriterija prikazuje slika 4.1 (Fairhurst in Corranza-Torres, 2002). V nadaljevanju
povzemam osnovne enačbe, potrebne za konstrukcijo karakteristične krivulje tal.
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Slika 4.1: Predstavitev porušitvenih kriterijev: levo linearni MC in desno paraboličen HB porušitveni
kriterij (Rocscience, RocData, 2003)
Carranza-Torres in Fairhurst, 1999 sta raziskovala potek premikov roba krožne odprtine v HB mediju.
Zaradi simetrije problema sta privzela, da so vse obodne komponente premikov enake nič: =
= 0, radialna komponenta premikov pa je odvisna zgolj od radialne oddaljenosti obravnavane
točke od središča krožne odprtine. Kot pri večini modelov se predpostavlja ravninsko deformacijsko
stanje. Napetost v ravnini σ , torej napetost v smeri predora se nahaja med maksimalno =
in
minimalno napetostjo
v plastičnem območju. Pri izračunu se je uporabil HB model ( , s, a, ).
Opozoriti je potrebno, da je bil pri vseh izračunih uporabljen = 0,5. Samo v tem primeru se lahko
za izračun polmera plastičnega območja in kritičnega podpornega tlaka določi eksaktna rešitev v
obliki kvadratne enačbe. Za a > 0,5 je potrebno rešitve poiskati z numeričnimi metodami.

Slika 4.2: Shematični prikaz nastopajočih napetosti (povzeto po Carranza-Torres in Fairhurst, 2000)
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MC (Duncan-Fama, 1993, cit. po Riazi in
Gupta, 2016)
(4.1)
kriterij
porušitve

=

2∙ ∙
(1 − sin )
1 + sin
( )=
1 − sin

trdnostni
parametri
kritični podporni tlak
elastični del
deformacije
ostenja
polmer
plastične cone
plastični del
deformacije ostenja

=

+

+

+

( , )=

=

pomen
parametrov

HB (Carranza-Torres in Fairhurst, 2000 cit. po
Riazi in Gupta, 2016)
(4.2)

=

(1 + )

−

2 ( − 1)
+ 1 ( − 1)

+
+

(1 + )
∙

=

=

)

−

(

=

=

1
(2
+1

,

2(1 − )(

− (1 − 2 )(

[MPa] - največja glavna
[MPa] - najmanjša napetost
[MPa] - kohezija
[ ] - kot notranjega trenja
[MPa ] - deformacijski modul
[ ]-Poissonov količnik

−

=

=

=

−

)

2∙

−

∙

=

+

+

∙

(

=

)

∙

1
1 − 1 + 16 ∙
16

)

−

, ,

∙

2∙

−

)

∙

∙

+

1−2
2
−
1−2

4
−
1−2
−
2

−

ln

+1 ∙
2ln

+1

, ,a [ ] - Hoek in Brownove materialne
konstante
[MPa] - strižni modul hribinske mase

Tabela 4.1: Karakteristična krivulja tal – osnovne enačbe analitičnih rešitev Duncan-Fama, 1993 in
Carranza-Torres in Fairhurst, 2000 (povzeto po Riazi in Gupta, 2016)
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Za primer MC zakona je Salencon, 1969 (cit. po Gschwandtner in Galler, 2012) podal enačbe poteka
radialnih deformacij v elastični in plastični coni:

=

=

∙

∙

−

= 2∙ −1

4.3

∙

+

+

−1

1−

+
+

1−

+1

−

+

V enačbah 4.3 do 4.5 oznake pomenijo:

−1
+

+
−1

4.4

−1

4.5

[MPa] - strižni modul,

k [ ] - koeficient pasivnega zemeljskega tlaka,
[ ] - koeficient razrahljanosti,

[MPa] – hidrostatična primarna napetost v globini odprtine,

[MPa] - podporni tlak,

r [m] - tekoča spremenljivka, oddaljenost od sredine krožne odprtine,
[m] - polmer krožne odprtine,
[m] - polmer plastične cone,
[m] - radialni premik,
[ ] - Poissonov količnik in
- enoosna tlačna trdnost.
Carranza-Torres in Fairhurst, 2000 sta model karakteristične krivulje tal za HB model razširila še z
upoštevanjem učinka povečanja volumna pri porušitvi z dilatacijskim kotom
oz. faktorjem
razrahljanja, ki je izpeljan iz dilatacijskega kota.

=

4.6

V enačbi 4.6 oznaki pomenita:
[ ] – faktor razrahljanosti in
[o] – kot dilatacije.
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4.2.

Karakteristična krivulja tal po Federju in Arwinitakisu, 1976

Feder in Arwinitakis, 1976 (cit. tudi po Feder, 1978, Radončić, 2009, Gschwandtner, 2010) postavila
enega prvih postopkov za izračun porazdelitve napetosti in premikov okoli globoko ležeče krožne
odprtine z idealnim elasto-plastičnim obnašanjem materiala s hipnim razrahljanjem – krhek lom.
Posebnost Federjevega postopka je izračun krožnih odprtin s poljubnim primarnim napetostnim
stanjem (ne zgolj v hidrostatičnem napetostnem stanju; ko≠0). Model omogoča izračun napetostnih
razmer okoli krožne odprtine tudi v primerih, ko osi glavnih napetosti, ki so lahko med sabo različne,
sovpadajo z naravno osjo podzemnega objekta (vzdolžna os objekta, višina in prečna smer na
vzdolžno os objekta). Nadalje je avtor postavil tudi model za ovalne odprtine, ki pa ga v tej nalogi ne
bom uporabljal.
V izračunih nastopa parameter , ki je pojasnjen na sliki 3.2. Avtor (cit. po Gschwandtner, 2010) ga
imenuje »notranji tlak« oz. »absolutna kohezija«.

=

4.2.1.

ϕ

(4.8)

Razmere pri hidrostatičnem napetostnem stanju (k=1)

Slika 4.3 prikazuje napetostno polje po Federju, 1976 (cit. po Gschwandtner, 2010) za primer krožne
odprtine v hidrostatičnem primarnem napetostnem stanju. Polmer plastične cone je v tem primeru
označen kot = . Zapis iz originalnega članka je v tem delu prilagojen.

Slika 4.3: Napetostno polje okoli krožne odprtine v hidrostatičnem primarnem napetostnem stanju po
Federju, 1976 (povzeto po Gschwandtner, 2010)
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Polmer plastične cone se po Federju, 1976 (cit. po Gschwandtner, 2010) izračuna po naslednji enačbi:

=

_

_

_

4.9

Polje premikov po Federju, 1976 (cit. po Gschwandtner, 2010) je sestavljeno iz štirih delov:
elastičnega dela;
volumske spremembe, ki izhajajo iz konvergenc plastičnega območja;
povečanja volumna elastičnega območja zaradi razbremenitve plastične cone in
povečanja volumna zaradi porušitve hribine v plastični coni.

•
•
•
•

Pri poteku premikov v smeri osi predora je po Federju potrebno upoštevati zlasti glavne napetosti.
Spodnja enačba podaja radialno lego (polmer) zamenjave glavnih napetosti v vzdolžni smeri predora.
Potrebno je ločevati med naslednjima primeroma:

_

<

<

<

<

_

→ dve največji normalni glavni napetosti

→ ena največja normalna glavna napetosti

=

=

Položaj – polmer sprememb glavnih napetosti in napetosti v smeri napredovanja predora:

=

_

_

4.10

_

Z napetostnimi spremembami v smeri osi predora nastane elastična natezna deformacija
v smeri
osi predora. Skupno razširjanje v z ravnini mora zaradi ravninskega deformacijskega stanja znašati
nič. Feder pojasni, da elastično natezno deformacijo kompenzira elastična tlačna deformacija enake
velikosti, ki se izvrši z odrivom materiala v smeri najmanjše glavne napetosti (volumska bilanca).
Spodnja enačba prikazuje polje premikov v plastični coni. V izračunu nastopa faktor rahljanja
» = «, ki odvisen od dilatacijskega kota; enačba 4.6. Izračuni vseh pomožnih faktorjev so
prikazani v dodatku.
<

=

<

_

:

_

_

_

+

4.11
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V enačbi 4.11 nastopajoči faktor

= ̅

− ̅

_

<

=

−

<

:

−1

1+

izračunamo z enačbo 4.12:

_

2−

_

_

−1−

−

4.2.2.

_

+1

−

+

−

−1

1+

_

4.12

_

V enačbi 4.13 nastopajoči faktor K izračunamo z enačbo 4.14:

=

_

2−
_

_

−1−

4.13
_

_

+1

−

4.14

_

Razmere pri ne-hidrostatičnem napetostnem stanju (k≠1)

Feder je eden redkih raziskovalcev, ki je predstavil analitično rešitev za primarno napetostno stanje,
ki odstopa od hidrostatičnega. Slika 4.4 predstavlja potek napetosti okoli krožne odprtine v
poljubnem (nehidrostatičnem) primarnem napetostnem stanju, enačba 4.15 pa predstavlja velikost
plastične cone.

Slika 4.4: Potek napetosti okoli krožne odprtine pri poljubnem primarnem napetostnem stanju po
Federju, 1976 (povzeto po Gschwandtner, 2010)
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Polmer plastične cone:

=

_

4.15

_

Kritični podporni tlak:

=

4.2.3.

_

=

+

1 − sin

_

−

4.16

_

Karakteristična krivulja tal po Carranza-Torresu, 2004

Carranza-Torres, 2004 je na osnovi svoje predhodne zaključene analitične rešitve iz l. 2000 razvil
analitični postopek za izračun premikov roba odprtine v HB mediju s hipno krhko porušitvijo. V tem
primeru je potrebno ločevati med osnovno trdnostjo in preostalo (rezidualno) trdnostjo, ki jo
označimo z znakom »~«. Za razliko od rešitve podane v l. 2000 je avtor v tej rešitvi uporabil
posplošeni HB materialni model, ≠ 0,5. Celotni izračun je s tem postal rešljiv zgolj numerično. Tudi
v tem primeru je avtor upošteval razrahljanje plastičnega območja s faktorjem rahljanja , ki je bil
omenjen že prej, in je povezan z dilatacijo. Izračuna se z dilatacijskim kotom - enačba 4.6.
Polmer plastičnega območja pri krhkem obnašanju HB medija po porušitvi:

=

∙e

Radialni premik roba krožne odprtine pri krhkem obnašanju HB medija po porušitvi:

=

1
1−

+
−

−

1 −
2 1−

ln

∙
−

+

1 +

1
1−

−

+ 1−

∙ ln

−

V enačbi 4.18 nastopajoče faktorje izračunamo z enačbami 4.19 – 4.21:

=−

=

=

;

∙

=1− − ∙

;

=

− 1−

1 +

4.17

4.18

4.19
4.20
4.21

Celotni računski postopek je prikazan v poglavju 11.1.
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5.

Vzdolžni profil radialnih premikov (LDP)

Podobno kot za karakteristično krivuljo tal – GRC je več avtorjev predlagalo tudi svoje rešitve poteka
vzdolžnega profila radialnih premikov – LDP. Tudi tukaj podajam pregled, ki ga je podal
Gschwandtner, 2010:
•
•
•
•
•
•
•

Sulem in Panet, 1987
Panet in Guenot, 1982
Corbetta, 1991
Hoek, 1999
Pilgerstorfer, 2008
Unlu in Gercek, 2003
Vlachopoulos in Diederichs, 2009

Slika 5.1: Vzorec premikov v hribinski masi okoli napredujočega izkopnega čela (povzeto po Hoek,
1999)
Vzdolžni profil radialnih premikov je pomembna komponenta metode omejitve konvergenc.
Omogoča določitev izhodiščne točke, ko se prične interakcija hribine in podporja (točka K na sliki
2.4).
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5.1.

Vzdolžni potek radialnih premikov po Panetu in Guenotu, 1982

Avtorja sta razvila enačbo za izračun vzdolžnega profila radialnih premikov za čelom izkopa s pomočjo
analiz osnovanih na uporabi MKE (cit. po Unlu in Gercek, 2003, Zhang in sod., 2008). Ob glajenju
eksperimentalnih podatkov se je izkazalo, da opazovane podatke niso dobro opisale niti eksponentne
niti logaritmične funkcije, ampak jih je bilo mogoče najuspešneje aproksimirati s potenčno funkcijo,
enačba 5.1.

=

0,265 + 0,735 1 −

,

,

,

5.1

V enačbi 5.1 pomenijo:
,

[m] – maksimalni plastični končni radialni premik,

[m] – polmer plastičnega območja okoli predora daleč za izkopnim čelom in

[m] – vzdolžna razdalja od izkopnega čela predora.

5.2.

Vzdolžni potek radialnih premikov po Hoeku, 1999

Enačbe za vzdolžni profil radialnih premikov je Hoek, 1999 razvil iz serije merskih podatkov, ki so bili
pridobljeni pri vzporedni gradnji dveh predorskih cevi v azijskem prostoru – projekt Mingtam Power
Cavern, Tajvan (cit. po Gschwandtner, 2010). Hoekove enačbe izračuna vzdolžnega profila radialnih
premikov so bile do pred nekaj leti kot privzeta opcija vključene v programski paket Rocscience,
Rocsupport (cit. po Rocscience, Rocsupport, 2004). Potrebne podatke so Hoeku zagotovili Chern in
sod., 1998 (cit. po Hoek, 2008). V območju gradnje druge cevi oz. tiste, ki je zaostajala, je bila
obstoječa cev opremljena z mersko opremo. S pomočjo teh podatkov in numerične analize je Hoek s
pomočjo statistične izravnave razvil vplivnico, ki prikazuje razvoj radialnih premikov v vzdolžni smeri
osi predora, enačba 5.2.

=

,

Tekoča spremenljivka
enačba 5.3.

=

=0 ∙

=

,

∙

,

,

5.2

je s premerom odprtine normirana vzdolžna razdalja od izkopnega čela,
5.3
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V enačbah 5.2 in 5.3 pomenijo:

[m] – vzdolžna razdalja od izkopnega čela,
[m] – premer krožne odprtine,

( ) [m] - radialni premik na mestu
,∞

[m] - maksimalni radialni premik.

od izkopnega čela in

Slika 5.2: Radialni premiki roba krožne odprtine kot funkcije odmika v odvisnosti od vzdolžne razdalje
od izkopnega čela (povzeto po Rocscience, RocSupport, 2004)
Predstavljeni odnosi so prikazani tudi na sliki 5.2. Razvidno je, da se 98% vseh radialnih premikov
izvrši že do območja petih polmerov odprtine izkopa za izkopnim čelom. Na mestu izkopnega čela je
izvršenih že 31 % celotnih radialnih deformacij predora. Pred izkopnim čelom se radialni
(pred)premiki hitro zmanjšujejo in znašajo tri polmere odprtine izkopa pred izkopnim čelom 1%
celotnih radialnih deformacij predora.
Pomanjkljivost predstavljenega modela izhaja iz dejstva, da so bile modelne enačbe radialnih
premikov izračunane iz merskih podatkov enega samega gradbenega projekta. Posledično se
postavlja vprašanje ali so bili v izračunu upoštevani vsi vplivni parametri.

5.3.

Vzdolžni potek radialnih premikov po Vlachopoulosu, 2009

Razvoj radialnih deformacij v vzdolžni smeri je neposredno povezan z razvojem plastičnega območja
okoli predora, ki nastaja ob napredovanju izkopa. Avtorja navajata (Vlachopoulos in Diederichs,
2009), da nekatere enačbe predhodnih avtorjev (Panet, 1995, Unclu in Gercek, 2003), vzdolžnih
profilov radialnih premikov ne napovedujejo najbolje, v primerih ko polmer plastičnega območja
presega dva polmera krožne odprtine. V takšnih primerih prihaja do interakcij med plastičnim
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območjem okoli odprtine in plastičnim območjem pred izkopnim čelom, kot prikazuje spodnja slika
5.3 b).

Slika 5.3: a) polmer plastičnega območja je manjši kot dvakratnik polmera predora - v takšnem
primeru ne prihaja do interakcije med plastično cono na čelu izkopa in plastično cono okoli
predora; b) polmer plastičnega območja je večji kot dvakratnik polmera predora – v tem
primeru pride do sovpliva plastičnih območij pred čelom izkopa in okoli predora (povzeto
po Vlachopoulos in Diederichs, 2009)
Napredujoča meja plastičnega območja je oblikovana kot prostorski »naboj« (granata) in pri velikih
≫2∙
je oblika takšnih napredujočih
plastičnih območjih (polmeri plastičnega območja
plastičnih območij geometrijsko podobna ob enakih razmerjih med največjimi polmeri plastičnih
območij in polmeri predorov. Posledično ni mogoče pričakovati, da bi en sam vzdolžni profil radialnih
premikov zadostil vsem takšnim pogojem. Z namenom, da se upošteva vplive različno velikih
plastičnih območij na obliko normiranega vzdolžnega profila radialnih premikov, se kot najbolj
naraven argument takšne funkcije ponuja normirani polmer plastičnega območja:
∗

=

5.3

Avtor je izvedel serijo numeričnih izračunov s programom Rocscience Phase2 in osnosimetričnimi
modeli. Analize so pokazale, tako kot je bilo tudi pričakovano, jasno korelacijo med vzdolžnimi profili
radialnih premikov in normirani polmeri plastičnih območij. Korelacija med

,

,

= 0, torej na izkopnem čelu in maksimalnim normiranim polmerom plastičnega območja

je prikazana na sliki 5.4. Parameter
je maksimalni radialni premik.

,

je pri tem radialni premik na čelu izkopa predora,

,

pri

pa
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Slika 5.4: Korelacija med normiranim polmerom plastičnega območja
radialnim premikom na izkopnem čelu

,

,

pri

∗

∗

=

=

in normiranim

=0

V primeru, da se vplivi Poissonovega količnika zanemarijo (avtorja poročata, da so vplivi na plastično
območje zanemarljivi), potem je odnos, ki najbolje ponazarja soodvisnost, prikazan v spodnjih
enačbah. Odnos je neodvisen od materialnih parametrov in od napetostnega nivoja.
∗

,

=

,

,

= ∙ e—

,

∗

5.4

Rezultati premikov so se aproksimirali ločeno za območje pred in za območje za izkopnim čelom:
pred izkopnim čelom:

•
∗

=

,

=

,

= 1− 1−

∗

za izkopnim čelom:

•
∗

=

,

∙ e , za
∗

∗

∗

,

≤ 0 (v hribini)

∙e

∙ ∗
∙ ∗

, za

∗

5.5
≥ 0 (v predoru)

5.6
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Slika 5.5: Diagram za alternativo uporabi enačb vzdolžnega premika radialnih premikov po
Vlachopoulosu, 2009
Celotni računski postopek je prikazan v poglavju 11.3.

5.4.

Vzdolžni profil radialnih premikov s časovno odvisnostjo

V vzdolžni profil radialnih premikov lahko vpeljemo hitrost napredovanja izkopa predora in izrišemo
graf odvisnosti vzdolžnih radialnih premikov od časa, ločeno za vsako privzeto hitrost napredovanja
posebej. Ta časovni vidik je izredno pomemben pri izračunu podpornih ukrepov. Abscisna os se pri
takšni obravnavi iz krajevne vzdolžne koordinate (odmika od izkopnega čela) spremeni v čas. Slika 5.6
prikazuje primer časovno odvisnih vzdolžnih profilov radialnih premikov pri različnih hitrostih
napredovanja. Kot je s slike razvidno, so pri višjih hitrostih krivulje bolj strme, vrednosti končnih
premikov (s tem tudi obremenitev) pa so dosežene hitreje, kar podporje, katerega priraščanje
trdnosti je vezano na časovni proces hidratacije, intenzivneje obremenjuje v zgodnejših fazah.
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Slika 5.6: Shematični prikaz časovno odvisnega vzdolžnega profila radialnih premikov
po Vlachopoulosu, 2009 za hitrosti napredovanja 1 m/dan, 2 m/dan, 5 m/dan in 10
m/dan (povzeto po Gschwandtner, 2010)
V primeru, da se pri analizi uporabi časovno odvisen razvoj podporja, se togost podporja s časom
veča in s tem se karakteristična linija podporja prelamlja. V naslednjem poglavju bo oblika krivulje
podporja ob takšnem pristopu podrobneje obravnavana.

5.5.

Prilagoditev vzdolžnega profila radialnih premikov na uporabljeni
podporni tlak

Kot je bilo predhodno pojasnjeno, je vzdolžni profil radialnih premikov običajno privzet kot
nespremenljiv. Ta pristop ni najprimernejši, ampak je v večini primerov enostavnih analiz sprejemljiv.
V tem poglavju bodo pojasnjeni enostavni postopki, kako je mogoče v vzdolžnem profilu radialnih
premikov upoštevati vplive vgrajenih podpornih elementov. Težave nastopijo predvsem pri
postopkih, kjer tudi podporje izkazuje časovno odvisne lastnosti (npr. priraščanje trdnosti,
spremembe togosti).

5.5.1.

Prilagoditve vzdolžnega profila radialnih premikov brez upoštevanja vpliva časa

Najenostavnejši postopek prilagoditve vzdolžnega profila radialnih premikov je izračun novega
vzdolžnega profila radialnih premikov z doseženimi končnimi premiki v ravnotežnem stanju.
V tem primeru se najprej izračuna vzdolžni premik radialnih premikov brez podpornega tlaka z
maksimalnimi končnimi premiki. Ta profil nato uporabimo za določitev mesta vgradnje podpornih
elementov za izkopnim čelom; prav tako je to začetna točka krivulje podporja. Neposredno zatem
lahko v presečišču karakteristične linije tal in krivulje podporja odčitamo ravnovesno stanje. S
pomočjo končnega radialnega premika v presečišču (točki ravnovesja) lahko izračunamo nov vzdolžni
profil radialnih premikov. Dejansko vzdolžnega profila radialnih premikov s tem nismo prilagodili,
ampak smo ga samo izračunali iz izvršenih premikov do vzpostavitve stanja ravnovesja. Ta postopek
je mogoč zgolj pri časovno neodvisnih postopkih izračuna.
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Ker oba vzdolžna profila radialnih premikov izkazujeta popolnoma drugačen potek, se mora novi
vzdolžni profil prilagoditi staremu tako, da se dotikata na točki vgradnje podpornih elementov.
Slika 5.7 prikazuje algoritem poteka računskega postopka. Novi vzdolžni profil premikov ob
upoštevanju podpornih elementov je prikazan na sliki 5.8.

Slika 5.7: Diagram poteka izračuna prilagojenega vzdolžnega profila premikov pri časovno
neodvisnem postopku izračuna

Slika 5.8: Izris prilagojenega vzdolžnega profila premikov pri časovno neodvisnem postopku izračuna
(povzeto po Gschwandtner, 2010)

5.5.2.

Prilagoditev vzdolžnega profila radialnih premikov ob upoštevanja vpliva časa

V tem poglavju predstavljam postopek prilagoditve vzdolžnega profila radialnih premikov z
upoštevanjem vpliva časa. Gschwandtner, 2010 je predstavil več različnih postopkov takšnih
prilagoditev. V svojem delu predstavljam eno med njimi.
Predstavljena prilagoditev vzdolžnega profila radialnih premikov po intervalih je osnovana na
postopnem upoštevanju priraščajočega podpornega tlaka. S priraslim podpornim tlakom podporja je
mogoče v poljubno izbranih intervalih izračunati intervalne končne radialne premike. Avtor je v
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predstavljenem primeru – slika 5.10 uporabil intervale podpornih tlakov podporja 0,1 MPa, 0,2 MPa,
0,3 MPa, 0,4 MPa in podporni tlak ravnovesne točke. V naslednjem koraku z intervalnimi končnimi
radialnimi premiki izračunamo intervalne vzdolžne profile radialnih premikov. Vsak intervalni vzdolžni
profil radialnih premikov prispeva k prilagojenemu vzdolžnemu profilu radialnih premikov eno točko.
To točko določimo tako, da izhajamo iz intervalne točke na krivulji podporja. To točko določuje
intervalni podporni tlak in njemu pripadajoča intervalna radialna deformacija. Točka intervalnega
vzdolžnega profila radialnih premikov, ki ima enako radialno deformacijo, je točka, ki jo vsak
intervalni vzdolžni profil radialnih premikov prispeva v prilagojeni vzdolžni profil radialnih premikov.
Povezane točke predstavljajo prilagojeni vzdolžni profil radialnih premikov. Opisani postopek je
razviden tudi na sliki 5.10.
Slika 5.9 prikazuje algoritem poteka postopka določitve prilagojenega vzdolžnega profila radialnih
premikov.

Slika 5.9: Diagram poteka izračuna prilagojenega vzdolžnega profila premikov pri časovno odvisnem
postopku izračuna (povzeto po Gschwandtner, 2010)

Slika 5.10: Izris prilagojenega vzdolžnega profila premikov pri časovno odvisnem postopku izračuna –
1. način (povzeto po Gschwandtner, 2010)
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Primerno izbrani interval prirastka podpornega tlaka je ključen za pravilno določitev poteka
prilagojenega vzdolžnega profila radialnih premikov. Čim manjši je interval, bolj natančno je mogoče
določiti potek prilagojenega vzdolžnega profila. Hkrati pa to pomeni več računskega napora, zlasti če
se izračuni vršijo z urejevalnikom tabel. Pri vsakem intervalu je namreč potrebno izračunati
pripadajoči vzdolžni potek radialnih premikov.
Drug problem nastopi pri že zatečenih radialnih premikih na začetku računskega postopka na
izkopnem čelu. Posamezni novi vzdolžni premiki imajo drugačne radialne premike na izkopnem čelu
in zato tudi drugačne radialne premike ob vgradnji podpornih elementov, ki ne sovpadajo z
izhodiščnim stanjem. V tem postopku se že zatečenih premikov ne upošteva. To posledično povzroči
določeno napako pri izračunu prilagojenega vzdolžnega profila radialnih premikov.
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6.

Krivulja podporja (SCC)

Krivulja podporja se v praksi pogosto označuje tudi kakor delovna krivulja podporja, kar je ime, ki
izhaja iz funkcije te krivulje. V tem poglavju so obravnavani najpogostejši podporni elementi (brizgan
beton in sidra). Obravnava se nanaša zlasti na določitev togosti in podpornega tlaka podporja.
Krivulja podporja predstavlja odpornost, ki jo izkazujejo podporni elementi proti naraščajočim
premikom roba odprtine. Osnovni parametri poenostavljene krivulje podporja so togost, trdnost in
deformacija. Idealizirano obnašanje krivulje podporja, ki ga predstavlja slika 6.1, sestavljata dva dela idealno elastični in idealno plastični del. Drugi modeli lahko vsebujejo tudi časovno odvisne lastnosti
podpornih elementov, pri katerih je potrebno upoštevati hitrosti napredovanja izkopa. Osnovne
enačbe krivulje podporja so (Gesta, 1993):

,

=

,

,

∙

=

=

,

,

+

+

∙ ,

,

=

+

,

,

+

∙ ,

6.1

6.2

6.3

V primeru, da podporje sestavlja več podpornih elementov, ki so bili vgrajeni sočasno, skupno togost
podporja dobimo tako, da seštejemo togosti, ki jih prispevajo posamezni podporni elementi.

=∑

V enačbah 6.1 do 6.4 pomenijo:

6.4

[MPa] − podporni tlak,

[MPa] − normalna togost podporja,

,

[MPa] − skupna normalna togost podporja,

[m] − radialni premik roba odprtine pred vgradnjo podporja,

[m] − radialni premik podporja,

,
,

[m] − radialni premik podporja med elastičnim deformiranjem podporja,

[m] − radialni premik podporja med plastičnim deformiranjem podporja,

[m] −zunanji polmer podporja,
,

,

,

,

[m] – skupna radialna deformacija tal do zaključka elastičnega deformiranja podporja,

[m] – skupna radialna deformacija tal do zaključka deformiranja podporja in

[MPa] – maksimalni podporni tlak.
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Slika 6.1: Predstavitev enostavnega modela krivulje podporja z idealno elastičnim in idealno
plastičnim delom
Tabela 6.1 in slika 6.2 predstavljata nosilnosti nekaj najbolj pogosto uporabljenih podpornih
elementov, ki se uporabljajo pri gradnji predorov.
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številka
krivulje

30,7

30,5

123

97

1

W310*97

21,6

20,6

91

71

2

W200*71

16,2

15,4

47,4

37,1

3

W150*37

20,3

10,5

43,6

43,6

15,2

8,4

23,6

23,6

14,8

17,2

56

44

6

11,8

13,5

32

25

7

TH - ToussaintHeintzmann

22

19,1

19,7

19

8

T130, 26 &
34mm

15,5

27,8

19,7

18,2

T95, 26 &
34mm

28,3

22

28,28

27

T H1 220, 30
mm

širina
profila
[cm]

dolžinska
masa
[kg/m]

H profil

označba

višina
profila
[cm]

vrsta podporja

presek
profila
[cm2]
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4

S200*34

I profil
5

S150*18,6

TH profil

palični nosilec
Panteks (3 palični)

9

100
30
15
10
5

10
11
12
13
14

25,5

hribinska sidra

T Hi 100, 30 mm
številka
krivulje

28,28

premer
[mm]

10
številka
krivulje

brizgan beton ali
betonska obloga

16,4
debelina
[cm]

palični nosilec
Panteks (4 palični)

34
25
19

15
16
17

17

18

Tabela 6.1: Pregled osnovnih podatkov najbolj pogostih tipov podporja uporabljenega pri gradnji
predorov (povzeto po Hoek, 2006)
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Slika 6.2: Pregled nosilnosti najbolj pogostih tipov podporja uporabljenega pri gradnji predorov;
podatki za podporne elemente, ki so navedeni v tabeli 6.1; za vse tipe podpornih lokov je privzeto, da
so vgrajeni na medsebojni vzdolžni razdalji 1 m, pri sidrih je gostota sidranja 1 sidro/m2 (povzeto po
Hoek, 2006)
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6.1.

Brizgani beton

6.1.1.

Splošna, časovno neodvisna obravnava brizganega betona

V metodi omejitve konvergenc se brizgani beton poenostavljeno obravnava kot kolobar konstantne
debeline, kar prikazuje slika (Gesta, 1993, Brady in Brown, 2006). Najenostavnejši primer izračuna
krivulje podporja iz brizganega betona je ob upoštevanju linearno-elastičnega, idealno-plastičnega
obnašanja materiala. Enačbi prikazujeta izračun togosti in podpornih tlakov. Kapaciteta obloge iz
brizganega betona (maksimalni podporni tlak) se določi po teoriji votlega cilindra. Ob prekoračitvi
maksimalnega podpornega tlaka pri linearno-elastičnem, linearno-plastičnem materialnem
obnašanju pride do prekoračitve maksimalnih dopustnih deformacij in do odpovedi obloge iz
brizganega betona. Slika 6.3 prikazuje tipično krivuljo obloge brizganega betona pri opisanem
obnašanju.

Slika 6.3: Shematični prikaz obloge iz brizganega betona (levo) in tipične karakteristične linije obloge
iz brizganega betona (desno)
Podporni sistem se upira premikom (radialnim premikom) predorske stene z razvitjem podpornega
tlaka. Podporni tlak narašča s togostjo podpornega sistema in je omejen s trdnostjo podpornega
materiala.

=

∙

6.5

Normalna togost ob upoštevanju debeline lupine brizganega betona znaša:

=
V enačbi 6.6

∙

∙

∙

6.6

[MPa] predstavlja elastični modul brizganega betona.
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≪

Ob izpolnjenem pogoju
približkom:

=

se zgornja enačba zadovoljivo dobro poenostavi z naslednjim

∙

6.7

Upogibna togost obloge iz brizganega betona znaša:

=

∙

∙

6.8

∙

Maksimalni podporni tlak obloge iz brizganega betona znaša:
,

=

∙ 1−

V enačbi 6.9 predstavlja

6.1.2.

[MPa] enoosno tlačno trdnost brizganega betona.

6.9

Časovno odvisni razvoj lastnosti brizganega betona

Zaradi dodatkov v brizganem betonu, predvsem pospeševalcev vezanja, ima le-ta glede na ostale
betone v zgodnji fazi razvoja svoje trdnosti specifične lastnosti, ki so bile in so predmet številnih
raziskav. Spodnja slika prikazuje načelen razvoj priraščanja trdnosti betona s pospeševalci vezanja in
brez njega.

Slika 6.4: Shematični prikaz priraščanja trdnosti betona s pospeševalci vezanja in brez njih (povzeto po
Lindlar in Jahn, 2010)
Alun, 2009, Bryne, 2014 in Gschwandtner, 2010 povzemajo rezultate številnih raziskovalnih del in
predstavljajo enačbe, ki ponazarjajo časovni razvoj priraščanja trdnosti in elastičnih modulov
brizganih betonov.
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•

časovni razvoj lastnosti betonov po Aldrianu, 1991

Enačbe za elastični modul izhajajo iz starejših smernic CEB-FIP, 1978 (cit. po Gschwandtner, 2010), ki
so se nanašale na običajne betone.
Časovni razvoj enoosne tlačne trdnosti brizganega betona:

=

( )=

= 28

∙ 0,03 ∙ ;

( = 28 ) ∙

,

∙

;

0 < < 8ℎ

(6.10)

> 8ℎ

(6.11)

Časovni razvoj elastičnega modula brizganega betona:

( )=

( = 28 ) ∙

,

,

(6.12)

∙

Čas t v predstavljenih empiričnih enačbah 6.10 do 6.12 vstavljamo v urah [h].
•

časovni razvoj lastnosti betonov po Oresteju, 2003

Oreste, 2003 (cit. Po Gschwandtner, 2010) je v svojih enačbah uvedel dve časovni konstanti:
– koeficient časovnega priraščanja modula elastičnosti brizganega betona in
- koeficient časovnega priraščanja enoosne tlačne trdnosti brizganega betona.
Koeficienta se izbereta iz baze podatkov obstoječih gradbenih del ali pa se določita s poskusi.
Časovni razvoj enoosne tlačne trdnosti brizganega betona:

( )=

( = 28 ) ∙ 1 −

(6.13)

Časovni razvoj elastičnega modula brizganega betona:

( )=

(t = 28 ) ∙ (1 − e

)

Čas t v predstavljenih empiričnih enačbah 6.13 do 6.14 vstavljamo v urah [h].
•

(6.14)

časovni razvoj lastnosti betonov po EVROKOD 2 (cit. po Bergmeister in sod. 2014, Schubert, 2013)

Evrokod 2 potek priraščanja enoosne tlačne trdnosti in elastičnega modula povzame po CEB-FIP
Model Code, 1990 (cit. po . Bergmeister in sod. 2014)
Enoosna tlačna trdnosti betona je izražena z enačbo:

( )=

( = 28 ) ∙

=

( = 28 ) ∙

( )

(6.15)
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=

6.15a

Koeficient s je odvisen od vrste cementa. Za nekatere cemente so njegove vrednosti podane v tabeli
6.2.
Trdnosti razred cementa

s

32,5 N

32,5 S
42,5 N

0,38

0,25

42,5 R
52,5 N
52,5 R
0,20

Tabela 6.2: Izbira koeficienta »s«
Časovni razvoj elastičnega modula brizganega betona:

=

t = 28

∙

Čas t v predstavljenih empiričnih enačbah 6.15 do 6.16 vstavljamo v urah [h].

6.16

Razlaga za hitrejše priraščanje elastičnega modula (Bergmeister, 2013) je ta, da je elastični modul
betona v veliki meri odvisen od elastičnega modula zrn agregata, katerih lastnosti pa niso odvisne od
časa. Po drugi strani pa je priraščanje tlačne trdnosti betona izključno neposredno povezano s
procesom hidratacije.
•

časovni razvoj trdnosti betonov po Müllerju, 2001 (cit. po Radončić, 2008)

Müller, 2001 (cit. po Radončić, 2008) je v svoje enačbo vpeljal tudi dodatni začetni čas č . Dodatni
časovni interval, upošteva učinke cikličnega izkopavanja. Ker med nanosom brizganega betona in
izkopom naslednjega koraka preteče precej časa, je potrebno upoštevati ta dodatni čas. Primerni
približek za ta čas je polovica trajanja celotnega izkopnega koraka, ki vključuje (odvoz izkopanine,
sidranje, izvedbo varovalnih ukrepov in pripravo za izvedbo naslednjega izkopnega koraka). Čas t v
predstavljeni empirični enačbi 6.17 se vstavlja v urah.

=

= 28

∙

,

č

∙

,

č

6.17

S pomočjo časovno odvisnih enačb elastičnih modulov in trdnosti, ki jih uvedemo v časovno
neodvisne enačbe togosti in nosilnosti, lahko konstruiramo časovno odvisno krivuljo podporja. Slika
6.5 prikazuje krivuljo podporja z različnimi časovno odvisnimi priraščanji trdnosti. Po tistem, ko je
dosežena trdnost, se privzame plastično tečenje brizganega betona do odpovedi obloge.
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Slika 6.5: Krivulja podporja - obloge iz brizganega betona pri hitrosti napredovanja 2 m/dan po
Oresteju in Aldrianu (levo), potek priraščanja elastičnega modula E za =0,01; 0,025 in 0,05 po
Oresteju in Aldrianu (desno), (povzeto po Gschwandtner, 2010)
Posebej je potrebno opozoriti, da na krivuljo podporja vpliva hitrost napredovanja. Pri višjih hitrostih
napredovanja se mora brizgani beton prej deformirati kot pri počasnejšem napredovanju izkopnega
čela. V primeru hitrejšega napredovanja ima brizgani beton, glede na hitrost obremenjevanja, na
voljo tudi manj časa, da razvije trdnost, s čimer posledično lahko mobilizira nižjo kapaciteto
podpornega tlaka. S slike 6.6 je razvidno, da v obeh primerih podporja, ki sta ga sestavljali samo
oblogi iz brizganega betona, ravnovesno stanje ni doseženo. V tretjem primeru, ko so bili v oblogo iz
brizganega betona vstavljeni deformacijski elementi, pa je bilo ravnovesje doseženo.

Slika 6.6: Primer krivulje podporja s časovno odvisnim obnašanjem brizganega betona po Aldrianu s
hitrostjo napredovanja 2 in 5 m/dan, (povzeto po Gschwandtner, 2010)
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6.1.3.

Metoda postopnega tečenja po Schubertu, 1988 in Aldrianu, 1991

Metodo postopnega tečenja sta izvirno predstavila England in Illston, 1965 (cit. po Jones 2007).
Schubert, 1988 in Aldrian, 1991 sta metodo prilagodila za uporabo brizganih betonov (cit. po
Radončić, 2009 in Gschwandtner, 2010). Metoda sloni na reološki analizi obnašanja brizganega
betona z uporabo sestavljenih reoloških teles.
Prilagojena metoda postopnega tečenja opisuje deformacijsko obnašanje brizganega betona ob
upoštevanju deformacijskega modula, ki je odvisen od časa in stopnje obremenitve. Deformiranje
brizganega betona lahko razdelimo v naslednje bistvene dele:
•
•
•
•

takojšnje elastične deformacije nastopijo takoj, so povratne, s staranjem betona se zmanjšujejo;
deformacije tečenja so nepovratne deformacije, katerih velikost je odvisna od napetosti, ki so
nanešene na brizgani beton;
zakasnele elastične deformacije predstavljajo reverzibilno tečenje. Deformacije se razvijejo
enako, bodisi v primeru obremenitve ali razbremenitve.;
krčenje in temperaturne deformacije.

V enačbi 6.18 je prikazan postopek izračuna deformacij. Obravnavata se dva med seboj sledeča si
časovna intervala in doseženi deformaciji ob koncu intervalov. Znotraj intervala se predpostavi, da so
nastopajoče napetosti, deformacijski modul, tlačna trdnost in stopnja izkoriščenosti konstante.
Skupna osna deformacija ob zaključku obravnavanega v času »3« bo znašala:

=

+

+

−
∙

∙

∗

,

−

∙

+

∙∆ ∙

∙ 1−

∆

+∆

+1 +

+∆

6.18

V zgornji enačbi predstavljajo seštevanci naslednje deleže skupne deformace:
… delež takojšnjih deformacij,
∙ ∗, ∙

•

∙∆ ∙

•

•

•
•

∆
∆

∙

−

+1

… delež tečenja,

∙ 1−

∆

… delež zakasnelih elastičnih deformacij,

… krčenje in
… temperaturna deformacija.
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Slika 6.7: Shematska predstavitev opazovanih časovnih intervalov
Dodatno je potrebno definirati tudi naslednje parametre:

=

stopnja izkoriščenosti:

•

modul preoblikovanja:

•

V enačbi 6.19 predstavlja
trdnost brizganega betona.

normalno napetost v oblogi brizganega betona

,

=

•

prirastek plastične deformacije lezenja:

∗

∆ =

1−

6.19

,

∙

∙ 25

−

, ∙

+

∙3∙

, ∙

pa enoosno tlačno

6.20
6.21

Faktor A je materialna konstanta, ki se imenuje parameter tečenja.
•

∆

deformacija krčenja:

=

,

6.22

Konstanti v zadnji enačbi sta:
B [h] … konstanta – mera za ukrivljenost krivulje krčenja; Schubert, 1988 podaja vrednost 2,77 dneva
in
… končna vrednost krčenja; Schubert, 1988 podaja vrednost 150
.
,
•

temperaturna deformacija:

Radončić, 2009 poroča, da kljub zanemarjenju temperaturnih deformacij, ki povzročijo »nabrekanje«
brizganega betona zaradi hidratacijske toplote v zgodnjih fazah, ostali členi (enačba 6.18) brez
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upoštevanja temperaturnih deformacij omogočijo zadovoljivo oceno reoloških lastnosti brizganega
betona. Mnenje, da je mogoče temperaturne deformacije zaradi njihove nepomembnosti zanemariti
je podal tudi Golser, 1989 (cit. po Kabwe, 2015).
Pri metodi omejitve konvergenc se določi potek deformacij obloge brizganega betona, ki nastopi
zaradi potiska hribine na rob odprtine. Za izračun napetosti v oblogi iz brizganega betona s pomočjo
podanega poteka deformacij se pri tem enačba 6.18 za ta namen preoblikuje.

=
6.1.4.

∙ ∗,

∙

∙ ∗,

∆ ∙

∙

∆

∆

∆

∆

6.23

Popustljivi elementi

Popustljive elemente je v oblogo iz brizganega betona potrebno vgrajevati v primerih, ko bi prišlo
zaradi velikih deformacij roba odprtine predora do obremenitev obloge, ki bi presegle časovno
odvisno trdnost brizganega betona. Takšne pogoje lahko pričakujemo v globoko ležečih predorih
in/ali pri nizkonosilnih hribinah. V takšnih primerih bi za dosego točke ravnovesja potrebovali pri
vgradnji podporja brez popustljivih elementov velik podporni tlak, s tem pa zelo debelo oblogo iz
brizganega betona.
Da lahko obloga prevzame tolikšne premike in pri tem ne pride do preobremenitve obloge iz
brizganega betona, je potrebno v oblogo vgraditi popustljive elemente. Popustljivi elementi so
načrtovani tako, da se aktivirajo pri določeni osni sili obloge iz brizganega betona. Prag aktivacije
mora biti določen tako, da prepreči osne sile v betonu, ki bi preobremenile betonsko oblogo. V času,
ko je popustljivi element aktiven (popušča), je beton ves čas enakomerno obremenjen in ima čas, da
razvije svojo trdnost. V zadnjih desetletjih je bilo razvitih več različnih vrst popustljivih elementov.
Razlikujejo se glede na področje uporabe, po delovnih dolžinah popuščanja in napetosti aktiviranja
popuščanja.
Slika 6.8 prikazuje razliko med oblogo iz brizganega betona brez vgrajenih popustljivih elementov in z
vgrajenimi popustljivimi elementi (Gschwandtner, 2010). Modra linija predstavlja obnašanje obloge iz
brizganega betona brez popustljivih elementov. V tem primeru sta doseženi končni podporni tlak in
radialni premik podporja manjša kot v primeru uporabe popustljivih elementov. V drugem primeru –
rdeča krivulja - so uporabljeni tristopenjski popustljivi elementi z dolžinami popuščanja 7, 6 in 5 cm
pri nivojih aktiviranja 600, 700 in 1.000 kN. V času ko bi lahko bila nosilnost obloge, ki jo sestavlja
samo obloga iz brizganega betona, že presežena, se popustljivi elementi ob dodatnih radialnih
premikih roba odprtine skrčijo in s tem v pretežni meri preprečijo osne deformacije obloge ter jo na
tak način zaščitijo. Sočasno brizgani beton pridobiva trdnost, zato je tudi končna trdnost brizganega
betona, posledično pa tudi nosilnost podporja, višja kot v primeru obloge brez vgrajenih popustljivih
elementov.
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Slika 6.8: Krivulja podporja iz brizganega betona s časovno odvisnim obnašanjem brez in s
tristopenjskim popustljivim elementom (povzeto po Gschwandtner, 2010)
Razvoj novih tipov popustljivih elementov se je zlasti razmahnil v zadnjih 15 letih. V grobem jih lahko
delimo po materialu, iz katerega so izdelani. Porozni elementi so izdelani na osnovi cementnih
materialov, drugo skupino pa predstavljajo jekleni elementi. Obe skupini izkazujeta bistvene razlike
glede na kapaciteto in splošne karakteristike delovne krivulje (obremenitev/premiki). V nadaljevanju
podajam pregled nekaj tipov popustljivih elementov, ki jih je predstavil Radončić, 2011:
•

zgodnejši zametki popustljive podgradnje

Teh popustljivih elementov Radončić v svojem delu niti ne omenja. Dejstvo pa je, da so potrebo po
konstruiranju delov podporja, ki se stiskajo in s tem posledično razbremenijo ostale dele podporja,
poznali že mnogo pred masovno uporabo brizganega betona pri gradnji predorov. Podajam primere
iz dveh virov, ki jih že lahko opredelimo kot koncept popustljivega podporja.

Slika 6.9: Levo - betonska podgradnja z vgrajenimi lesenimi elementi - Rabcevicz, 1950 (cit. po
Schubert, 2008); v sredini - (a) lesena polnitev med hribino in jeklenim podporjem; desno (b) betonska
podgradnja z vložki lesa - Heise in Herbst, 1913, (cit. po Anagnostou, 2007)
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•

Popustljivi elementi - tip LSC

LSC elementi so bili razviti na Inštitutu za mehaniko skal in gradnjo predorov, Graške tehniške
univerze (Institute for Rock Mechanics and Tunnelling, Graz University of Technology). Sistem trži
podjetje Dywidag System International. Elemente tvori skupina cevi, ki jih obloga brizganega betona
osno obremeni. Zahtevani prostor za deformiranje se lahko prilagodi z dolžino cevi. Za delovno
krivuljo je značilna mehka mobilizacija, ki zajema 40-100 mm začetnih deformacij, preden je dosežen
nivo popuščanja. Začetno »mehko« obnašanje se doseže s skrajšanjem osrednjih cevi elementov.
Namen mehkega začetka je ščitenje obloge iz brizganega betona v najzgodnejši starosti.
Ko je dosežen zgornji nivo popuščanja, elementi izkazujejo manjše nihanje okoli idealne plastične
meje popuščanja elementa. Geometrijska stabilnost notranje deformirajoče cevi se doseže z zunanjoobodno cevjo. Stopenjsko aktiviranje in obnašanje delovne krivulje se doseže oz. regulira s številom
cevi in njihovimi dolžinami.
Proizvajalec je razvil sedem različnih tipov elementov, ki se razlikujejo po različnih kombinacijah
premerov in debelin cevi.

Slika 6.10: Delovna krivulja LSC elementa Tip B IIIb (Dywidag System International, povzeto po
Radončić, 2011)

Slika 6.11: Shematični prikaz cevi LSC elementa in vgradnja LSC elementa (povzeto po Radončić, 2011)
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•

Popustljivi elementi tip WABE

Ta tip popustljivih elementov je razvila in ga trži železarna Bochum. Elementi so izdelani iz skupine
jeklenih cevi pritrjenih na dve plošči. Osi cevi ležijo prečno na smer deformiranja elementa. Delovno
krivuljo teh elementov je mogoče prilagajati s premerom cevi in njihovo debelino. Duktilno
obnašanje se doseže s plastičnim preoblikovanjem krožnega prereza cevi. Po vgradnji elementov je
mogoče z dodatno vstavljenimi kosi cevi povečati odpornost elementov.
Presenetljivo (Radončić, 2011) je začetni odziv za običajne sestave elementov relativno tog, kar
predstavlja slabost teh elementov. Za običajni sestav cevi v eni vrsti je popuščanje doseženo po 5 mm
premika, v nadaljevanju pa z deformiranjem ostaja sila, pri kateri element popušča, relativno
konstantna, dokler ni dosežen duktilni nivo jekla. V primerjavi z LSC elementi je za doseganje
podobnih delovnih krivulj potrebna večja masa WABE elementov.

Slika 6.12: Delovna krivulja značilnega WABE elementa (povzeto po Radončić, 2011)

Slika 6.13: Vgrajeni WABE popustljivi element z dodatno vstavljenimi cevmi (povzeto po Radončić,
2011)
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•

Popustljivi elementi tip hiDCon

Visoko deformabilne betonske elemente je razvila firma Solexperts. Material, iz katerega so izdelani
elementi, je betonska matrica visoke trdnosti s poroznimi dodatki. Ena izmed prednosti teh
elementov je možnost izdelave v popolnoma prilagojenih dimenzijah. Delovna krivulja elementa je
zato praviloma podana v obliki grafa »napetost/deformacija«. Material, s tem pa tudi element kot
celota, izkazuje relativno visok začetni odziv in kasneje lezenje pri približno 9 MPa osne obremenitve.
Po začetku lezenja nekaj časa element izkazuje skoraj popolno plastično obnašanje do osne
specifične deformacije okoli 35% ob ohranjanju napetosti lezenja okoli 7,5 MPa. Proizvajalec navaja
možnost nivoja popuščanja 2,5 – 18 MPa in skupne deformacije lezenja 35 – 55%. Obnašanje celotnih
elementov lahko prilagajamo potrebam z vstavitvijo stiropornih plošč in/ali prilagojeno višino
elementov. Gostota hiDCon elementov znaša med 900-1300 kg/m3. V primeru, da je potrebno
zagotoviti nizke začetne togosti elementov, je potrebno višino elementov znatno povečati, kar pa
močno vpliva na težo elementov.

Slika 6.14: Delovna krivulja značilnega hiDCon elementa

Slika 6.15: Vgrajeni hiDCon popustljivi element (povzeto po Radončić, 2011)
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•

Teleskopski popustljivi elementi s poroznim polnilom

To so elementi najmlajše (3.) generacije (cit. po Schubert, 2015) popustljivih elementov. Njihove
primerjalne prednosti so cenena proizvodnja, velika sposobnost absorbcije energije in velika
prilagodljivost elementov z možnostmi spreminjanja jeklenih cevi in lastnosti polnila. Princip
delovanja in načelna delovna krivulja so predstavljeni na slikah 6.16. in 6.17.

Slika 6.16: Delovna krivulja značilnega teleskopskega popustljivega elementa s poroznim polnilom
(povzeto po Schubert, 2015)

Slika 6.17: Predstavitev teleskopskega popustljivega elementa s poroznim polnilom; zgoraj: levo zunanji izgled nedeformiranega elementa; sredina - shematski prerez; desno - zunanji izgled
elementa po izvršenih deformacijah; spodaj: prerez skozi notranjo cev po izvršenih deformacijah
(povzeto po Schubert, 2015)
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6.1.5.

Sidra

Glede na sestavo sider in način njihovega delovanja moramo pri gradnji predorov razlikovati med
dvema skupinama sider:
• hribinska točkovna sidra (sila se prenaša v tla na ožjem območju sidra – sidrni dolžini) in
• hribinska trenjska sidra (sila se prenaša v tla po celotni dolžini sidra).
Hribinska točkovna sidra
Hribinska točkovna sidra so povezana s hribino prek sidrne plošče na robu podzemne odprtine na eni
strani in na drugi strani na določenem odseku pri dnu vrtine, ki je glede na dolžino celotnega sidra
majhen. S prosto dolžino sidrne palice med obema točkama stika s hribino lahko takšen sidrni sistem
odvisno od sidrne dolžine prevzame velike vzdolžne deformacije, preden pride do odpovedi sidrne
palice oz. vrvi. Takšen sidrni sistem ima normalno togost, ki je odvisna od preseka sidra dS, sidrne
dolžine lS, razporeditve sidranja fs in es, kot tudi elastičnega modula sidra ES, premikovnega parametra
Q in polmera odprtine predora . Enačba 6.24 prikazuje izračun normalne togosti in maksimalnega
podpornega tlaka podporja krožne odprtine s takšnimi sidri:

=

∙

∙

∙

∙

6.24

∙

Maksimalni podporni tlak izračunamo z enačbo 6.25, pri čemer je
pri izvlečnem testu.
,

=

,

,

maksimalna obremenitev
6.25

∙

Premikovni parameter Q se določi s pomočjo nateznega sidrnega preskusa. Slika 6.18 prikazuje
shematični potek takšnega nateznega sidrnega preskusa, enačba 6.26 pa izračun parametra Q.

Slika 6.18: Shematični potek nateznega sidrnega poskusa
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=

6.26

Pri izračunu krivulje podporja je pri takšnih sidrih potrebno paziti, da tudi končni točki sidra na dnu
pripada radialni premik. Velikost radialnega premika na dnu vrtine se lahko določi z enačbami, ki
določajo potek radialnih premikov. Zaradi tega sidrom pripadajo manjše deformacije kot so radialni
premiki na robu predorske odprtine.
Primer hribinskega točkovnega sidra prikazuje slika 6.19 (Kabwe in Yiming, 2015). Predstavljeno sidro
ima tudi konstrukcijsko značilnost, ki mu omogoča duktilnost – po dosegu maksimalne sidrne sile,
sidro še vedno omogoča premike med točko sidranja v hribini in sidrno ploščo. To je omogočeno z
izvlačenjem prostega dela sidrne palice skozi vlečni obroč. V zadnjem desetletju je bilo razvitih še
nekaj drugačnih konstrukcijskih izvedb duktilnih sider. Avtorja podajata pregled takšnih sider.

Slika 6.19: Prikaz mehanizma delovanja popustljivega točkovnega sidra; levo delovanje celotnega
sidra; desno detajl vlečnega obroča; povzeto po Kabwe in Wang, 2015
Hribinska trenjska sidra
Za razliko od točkovnih sider trenjska sidra s hribino niso povezana samo na dveh skrajnih točkah,
ampak so s hribino spojena po celotni dolžini sidra. Spoj po celotni dolžini se lahko doseže z umetnimi
dvokomponentnimi – lepilnimi masami ali s cementnimi injektirnimi masami. Sidru s tem ni vsiljeno
samo prevzemanje razlike premikov med robom odprtine in točko sidranja, ampak celotni potek
premikov hribine vzdolž sidrne dolžine (Gschwandtner, 2010). V praksi se pri gradnji predorov
masovno uporabljajo SN ali IBO oz. IBI sidra.
Sidra, ki so polno povezana s hribino, se lahko računsko upoštevajo kot izboljšanje hribinskih lastnosti
in ne kot del krivulje podporja. Na osnovi polne povezanosti injektiranih sider s hribino po celotni
sidrni dolžini se uporabi postopek z računskim izboljšanjem karakteristik hribin. Običajna računska
metoda za poboljšanje hribinskih lastnosti je povečanje kohezije. Dvig kohezije »Δ «lahko določimo z
in-situ ali laboratorijskimi preiskavami strižne trdnosti sidranega območja. Če nimamo možnosti
eksperimentalne določitve dviga kohezije, uporabimo analitični postopek. Za MC materialni model se
lahko povečanje kohezije opravi na dva načina. V obeh primerih se zvišanje kohezije zgodi s
podpornim tlakom, ki povzroči triosno napetostno stanje. »Aktivni« način je bolj konzervativen in se
opravi s horizontalnim premikom »τ« osi. »Pasivni« način dopušča večje obremenitve hribine od
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osnovnega začetnega stanja, kar je predstavljeno z odmikom porušne premice vzdolž »τ« osi. Oba
pristopa sta prikazana na slikah 6.20 in 6.21. V nadaljevanju bom pri računskem primeru uporabil
»pasivni« način.
Pritisk, ki ga sidro izvaja na rob odprtine, znaša:

=

=

Parametra

=

in

∙

6.27

sta vzdolžni in prečni razmik med sidri na robu izkopa.

Slika 6.20: »Pasivni« način zvišanja kohezije zaradi sidranja z injektiranjem po celotni dolžini sidra
(povzeto po Kainrath-Reumayer, 2009)
Zvišanje kohezije ∆

∆

=

∙

∙

pri »pasivnem« načinu znaša:
6.28

Pri tem pristopu, ki se najpogosteje uporablja, se privzame, da tlačna trdnost sidranega materiala
naraste za fiktivni podporni tlak
(Kainrath-Reumayer, 2009). Mohrov krog enoosne tlačne trdnosti
se s tem razširi, porušnica se dvigne za vrednost ∆ .
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Slika 6.21: »Aktivni« način zvišanja kohezije zaradi sidranja z injektiranjem po celotni dolžini sidra
(povzeto po Kainrath-Reumayer, 2009)
»Aktivni« pristop se uporablja redkeje in privzame v dvodimenzionalnem Mohr-Coulombovem
diagramu horizontalni premik – osi za napetost
Zvišanje kohezije ∆

∆

=

∙ tg

.

pri »aktivnem« načinu znaša:
6.29

Najenostavnejši način obravnave hribinskih sider, injektiranih po celotni dolžini, ne upošteva časovne
odvisnosti parametrov injekcijske malte oz. mase. Ob takšni predpostavki se celotni podporni tlak
sidranja lahko mobilizira že neposredno po vgraditvi. Po izvrednotenju povečanja kohezije se lahko
izračuna nova karakteristična linija tal, ki opisuje obnašanje sidrane hribine.
V nasprotju s časovno neodvisnim modelom izračuna pri časovno odvisni obravnavi upoštevamo
časovno kontinuirano priraščanja kohezije. Način odpovedi sider, injektiranih po celotni dolžini, je
različen in odvisen od mnogih faktorjev. Pri izračunih je potrebno zlasti paziti na hitrost premikov in
na priraščanje trdnosti injektirne malte oz. mase.
Raziskovalci so izvajali porušne izvlečne preizkuse pri različnih izvlečnih hitrostih. Slika 6.21 prikazuje
rezultate takšnih preskusov (Blümel, 1996). Iz prikazanih rezultatov je jasno razvidno, da je odpor
proti izvleku močno odvisen tudi od hitrosti izvleka. Pri izračunu odpovedi sidra, injektiranega po
celotni dolžini, je potrebno upoštevati porušno obremenitev in porušno deformacijo sidrne palice,
hitrost izvleka in iz njega določen maksimalni izvlečni odpor ter priraščanje trdnosti injektirne malte
oz. mase. Blümel, 1996 je izvajal tudi preskuse pri različnih temperaturah, da je s tem ugotavljal
vplive temperature na priraščanje trdnosti injektirne mase. Povzemam pristop, ki ga je predlagal
Oreste, 2003 (cit. po Gschwandtner, 2012). Uvedeni faktor temperature f(T) pri razvoju nosilnosti
sidra upošteva vpliv temperature okolice na hitrost priraščanja nosilnosti sidra. Faktor ima vrednosti
od 0,01 do 0,05.

=

,

∙ 1−

∙

6.30
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Slika 6.22: 3D diagram izvlečnih preskusov sider (povzeto po Blümel, 1996)

Slika 6.23: Časovno priraščanje nosilnosti sider ob upoštevanju različnih faktorjev temperature f(T]
S predhodno sprejetimi kriteriji časovno odvisnega priraščanja trdnosti injektirne malte, porušnim
kriterijem izvlečnega odpora in maksimalno izvlečno silo je mogoče sedaj izračunati podporni tlak
podporja in povišanje kohezije. To povečanje kohezije se doda koheziji hribine in s skupno kohezijo se
nato izračuna nova krivulja podporja. Čim manjši časovni interval izberemo za izračun, toliko
natančneje lahko določimo nov potek karakteristične krivulje tal. Iz tega razloga bi bilo smiselno, da
se izračun natančnega časovnega poteka izboljšujoče hribine opravi z računalniškim programiranjem,
podobno kot je to smiselno pri izračunu spremembe vzdolžnega profila radialnih premikov zaradi
vgradnje radialnega podpornega sistema. Izračun z navadnim urejevalnikom tabel (npr. z MS
EXCELOM) je v tem primeru zamuden, saj je potrebno do zaključka strjevanja injektirne malte za
vsako vmesno časovno odvisno trdnostno stanje (oz. računsko pri vsakem izbranem poljubno velikem
časovnem prirastku) izračunati pripadajočo karakteristično krivuljo tal. Sistemske karakteristične
krivulje tal ne predstavlja ena sama izračunana karakteristična krivulja tal, ampak jo v splošnem
predstavljajo vse točke različnih časovno odvisnih karakterističnih krivulj tal vse do mesta končne
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strditve injektirne malte. Slika 6.24 predstavlja diagram poteka izračuna pasivnega sidrnega sistema
sider injektiranih po celotni dolžini.
Slika 6.25 prikazuje spremembo karakteristične krivulje tal zaradi sistemskega sidranja z uporabo
pasivnih sider injektiranih po celotni dolžini (Gschwandtner, 2012). Karakteristična krivulja tal se s
priraščanjem nosilnosti sider »niža«. Potrebni podporni tlak, ki ga morajo zagotoviti ostali elementi
podgradnje, se tako s priraščanjem časovno odvisne nosilnosti sider zmanjšuje. S predstavljene slike
je razvidno, da med strjevanjem injektirne malte lahko karakteristična krivulja tal v posameznem
odseku (rdeča črtkana linija) sledi samo eni časovno odvisni krivulji, kar pomeni, da so se izvršile
deformacije hribine in s tem tudi roba izkopa oz. vgrajenega brizganega betona, sočasno pa ni prišlo
do dodatnih obremenitev sider, ki bi posledično povzročile dvig kohezije.

Slika 6.24: Diagram poteka izračuna pasivnega sidrnega sistema, kjer so sidra injektirana po celotni
dolžini (povzeto po Gschwandtner, 2012)
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Slika 6.25: Primer spremembe karakteristične krivulje tal zaradi dviga kohezije ob deformiranju
ostenja po vgradnji pasivnih po celotni dolžini injektiranih sider (povzeto po Gschwandtner, 2012)
Z namenom, da se ohrani nosilnost sider v zgodnji fazi razvoja njegove nosilnosti, ko je njihova
najšibkejša komponenta injektirna malta, je potrebno uporabiti popustljiva pasivna sidra. Ena izmed
možnih konstrukcijskih izvedb takšnega sidra je dodatni popustljivi element, ki povezuje sidrno
ploščo s sidrno palico. Dolžina in togost popustljivega elementa je predmet dimenzioniranja.
Osnovno načelo delovanja popustljivega elementa sidra je, da s svojim gnetenjem dovoli premik
sidrne plošče brez dodatnega obremenjevanja injektirne malte in ji s tem dovoli časovni prirast
trdnosti. Po izrabi deformacijske dolžine popustljivega elementa sidra, sila na sidrni glavi naraste. S
tem lahko pride do vnovičnega prirastka kohezije. Ena od konstrukcijskih izvedb takšnih sider je že
bila uporabljena pri izvedbi prve cevi cestnega predora Karavanke (Karpellus, 1991). Pri izdelavi
predora se je pokazalo, da so vgrajena SN sidra 24 mm, Fs,maks=350 kN po vgradnji prenesla
radialne premike obloge osnovne podgradnje do približno 20 cm, pri večjih premikih pa se pričela
trgati pri sidrni glavi. Firma Mayreder je zato razvila in patentirala sidro s popustljivo sidrno glavo
(CD), ki sloni na zelo preprosti osnovni zamisli. Natezno silo, ki obstaja v sidru, se preko tlačnega
deformirajočega elementa (cev), vodi zopet v ovojno cev, ki je natezno obremenjena in ki prenaša
silo na sidrno ploščo. Kot je razvidno s slike 6.26, ki prikazuje delovanje, ob deformacijah celotni
sidrni zaključek (navojni del z matico) izgine v vrtino. Tako nastane na oblogi brizganega betona ravna
površina. Potreba po prekritju matice s finalnim brizganim betonom za zgladitev površine pred
vgradno hidroizolacijske plasti se s tem zmanjša samo na potrebno prekrivanje sidrne plošče.
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Slika 6.26: CD sidrna glava popustljivega trenjskega SN sidra (patent firme Mayreder); levo zgoraj:
prerez sidrne glave; levo spodaj: potek premika v odvisnosti od obremenitve sidra, nosilna varnost
sidra znaša 100 kN; desno: položaj sidrne glave CD pred obremenitvijo in po njej (povzeto po
Karpellus, 1991).
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7.

Definiranje fenomena iztisljivosti in strategije podpiranja v takšnih
pogojih

7.1.

Pojem iztisljivosti

Na začetku bom navedel leposlovno besedilo nastalo pred več kakor 100 leti, ki ga napisal žal skoraj
pozabljeni eden prvih uveljavljenih graditeljev predorov slovenskega rodu, Tržačan Maks Klodič vitez
Sabladoski.
»…
V dolgih in dolgočasnih desetih minutah, ki jih traja vožnja našega brzovlaka s Koroškega na Kranjsko,
1000 m globoko pod zemljo, se spomnimo važnejših podrobnosti te velike gradbe! Proti koncu leta
1900. So rove začeli vrtati, v začetku leta 1905. Pa so gorovje predrli. Na severu so delali električni, na
južni strani pa pnevmatični vrtalni stroji. Tostran so naleteli na vsakovrstne in hitro se vrsteče
dolomite, skrilavce in apnence triasne dobe, onostran pa na karbonske sklade. Ko bi bil kdo mislil ob
začetku gradbe, da ne bi nič novega tam notri v črni gori, češ, saj so menda drugod že poskusili vse,
kar je le mogoče slabega in dobrega, bi se bil motil. Takega tlaka od gore in groznih morečih plinov v
drugih predorih vendar ni bilo. Tlak od gore je ugonabljal le les, mečkajoč 60 cm debele hlode v
pravcato slamo in lomeč jih kot vžigalice, plini pa so, žalibog morili človeška bitja. Še pomnimo grozno
eksplozijo novembra l. 1904., ki je pretrgala nit življenja 14 vrlim možem. Ko bi le bilo manj res, da
brez žrtev ni nikjer uspeha! Pritisk gore pa je bil tako močan, da so že mislili opustiti široki dvotirni
predor in prodirati v dveh enotirnih, vštričnih kakor pri Simplonu. Za nas ljudi-mravlje je pač ta
karbonski skrilavec »trd«, da ga moramo streljati z dinamitom, a v masivu gore je vendarle
preplastičen, da bi mogel vzdržati kako odprtino; od vseh strani nastane pritisk, ki skuša zapreti rano,
ki jo je človek prizadel gori.
Oddahnemo se zopet, ko se zasveti izhod in ko zagledamo na planem zeleno Savo in kranjski svet. …«
Povzeto iz: Nova železnica; S Koroškega skozi Karavanke, bohinjske gore in črez Kras v Trst.; Kratek
opis železnice v tehničnem in turističnem oziru.; Spisal Maks Klodič vitez Sabladoski, »Slov. plan.
društvo«, Ljubljana, 1905.
V zgornjem besedilu je sicer uveljavljeni tehnični strokovnjak podal poljudno leposlovno besedilo, ki
bralcu na poljuden a vseeno popolnoma nazoren način pojasni pojem iztisljivih hribin. O izdelavi
železniškega predora Karavanke je napisal skupaj s Franzem, 1912 (Klodič in Franz, 1912) strokovni
članek, ki ga je poznal, in v svojem delu uporabil tudi Rabcewicz, 1944.
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Slika 7.1: Pojavi prelamljanja podporja zaradi hribinskega pritiska pri prehodu skozi hribino karbonske
starosti v predoru Karavanke, Klodič in Franz, 1912
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Slika 7.2: Stiskanje v talnem in temenskem rovu predora Karavanke, Klodič in Franz, 1912
V novejšem času seveda pojem iztisljivosti (angl. squeezing) opredeljujemo (oz. poskušamo) s
kvantitativnimi merili. V nadaljevanju bom navedel nekaj uveljavljenih meril, povzetih po Radončić,
2011.
V splošnem obstaja soglasje, da o pogojih iztiskanja govorimo, ko sekundarne napetosti povzročijo
globoke porušitve tal in velike premike ostenja odprtin. Fenomen iztisljivosti je torej povezan z
visokimi napetostmi in nizko nosilnostjo tal. V praksi vseeno obstaja kar nekaj predlaganih kriterijev,
ki opredeljujejo iztiskanje, in se med sabo razlikujejo v pristopih, ki jih uporabljajo za določitev mej.
Kriterije lahko na ta način razdelimo v tri skupine:
-

kriteriji, ki upoštevajo kritično razmerje trdnosti,
kriterije, ki upoštevajo kritične specifične deformacije in
kriterije, ki uporabljajo empirične klasifikacijske sisteme.

V nadaljevanju podajam nekaj kriterijev:
o Barla in sod.,1995 (cit. po Singh, 2011) so kot kriterij za definiranje stopnje iztiskanja uporabili
razmerje med enoosno tlačno trdnostjo hribinske mase σc in ocenjenim nivojem primarnega
napetostnega stanja ∙ , kjer je prostorninska teža hribine in
višina nadkritja. Stopnje
iztiskanja so razvidne iz tabele 7.1.
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o

ISRM (International Society for Rock Mechanic) klasifikacija stopnje iztiskanja (cit. po Singh,
2011) kot kriterij za definiranje stopnje iztiskanja uporablja razmerje med obodno napetostjo σ
in enoosno tlačno trdnostjo hribinske mase σc. Stopnje iztiskanja so razvidne iz tabele 7.1.

stopnja iztiskanja

ni iztiskanja
blago iztiskanje
zmerno iztiskanje
močno iztiskanje

∙

(ISMR)

(Barla in sod.)

<1
1-2
2-4
>4

>1
0,4 - 1
0,2 – 0,4
< 0,2

Tabela 7.1: Stopnje iztiskanja po ISMR in Barla, 1995
o

Singh in sod.,1992 (cit. po Radončić, 2011) so predstavili jasno mejo v diagramu soodvisnosti
kvalitete hribinske mase Q (Barton in sod, 1974) in višine nadkritja. Kot je razvidno s slike 7.3, je
pogoj za pričakovanje pogojev iztiskanja naslednji:
> 350 ∙

H pri tem predstavlja višino nadkritja, izraženo v metrih.

7.1

Slika 7.3: Q-H diagram za definiranje nastopanja fenomena iztisljivosti (Singh in sod. 1992)
o

Goel in sod.,1995 (cit. po Radončić, 2011 in Singh, 2011) so osnovali podoben kriterij kot Singh,
1992 z nespremenljivim SRF faktorjem (faktor redukcije napetosti).
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Slika 7.4: Diagram za definiranje nastopanja fenomena iztisljivosti po Goelu in sod. (1995)
Indeks hribinske mase N, ki nastopa v abscisi grafa, se izračuna kot indeks kvalitete hribinske
mase Q, kjer se za faktor redukcije napetosti – SRF upošteva vrednost 1:
=

=1

Višina nadkritja H se upošteva v metrih, B predstavlja razpon odprtine v metrih.

7.2

Radončić, poroča o slabosti kriterijev, ki vključujejo Q klasifikacijo. Ta klasifikacija je namreč v
osnovi zasnovana za razpokane in masivne hribinske mase in večine hribinskih mas, kjer se velike
deformacije zgodijo, ne moremo jasno opredeliti s tem klasifikacijskim sistemom.
o

Jethwa in sod., 1984 (cit. po Radončić, 2011) so kot kriterij predlagali razmerje med enoosno
in primarnim napetostnim stanjem .
tlačno trdnostjo hribinske mase
=

7.3

Avtor predlaga, da se pogoji iztiskanja zgodijo pri
< 0,4. Radončić, 2011 poroča, da je meja
groba, poleg same vrednosti razmerja, pa je pomembna tudi sama velikost primarnega
napetostnega stanja. Izkušnje namreč kažejo, da se pogoji iztiskanja tudi ob izpolnjevanju pogoja
vrednosti razmerja
niso zgodili, če je bilo samo napetostno stanje nizko. Kot primer navaja
predor z nadkritjem 100 m, kar pomeni primarno napetostno stanje okoli 2,8 MPa, izdelanega v
neogenskem meljevcu z enoosno tlačno trdnostjo približno 1 MPa. Po kriteriju bi se moralo
iztiskanje zgoditi, Radončić pa poroča, da se v tem in v številnih podobnih primerih gradnje
predorov iztiskanje ni zgodilo.
o

Aydan s sod., 1993 in Hoek, 2001 (cit. po Radončić); oba avtorja sta definirala nivo radialnih
deformacij predora, ki sta jih izračunala ob upoštevanju nepodprte odprtine skupaj z radialnimi
premiki pred izkopnim čelom, in jih povezala z različnimi stopnjami pojavljanja pogojev iztiskanja.
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Neodvisno drug od drugega sta meje intenzivnosti pojavljanja fenomenov iztiskanja, ki so
predstavljene na sliki 7.5 določila podobno. Za določevanje potenciala iztiskanja imajo specifične
deformacije prednost pred trdnostjo hribinske mase, saj je v praksi in situ deformacije
enostavneje izmeriti. Radončić, 2011 kot slabost predstavljenega kriterija izpostavlja, da ne
upošteva primarnega napetostnega stanja. Navaja, da 2 % radialnih deformacij nepodprtega
prostora v pogojih nizkega nadkritja ni neobičajno, in da jih je mogoče enostavno obvladovati ob
uporabi konvencionalnega togega podporja. Podobne radialne deformacije pa pri globokih
predorih v večini primerov lahko povzročijo porušitev podporja.

Slika 7.5: Težavnost gradnje predorov v odvisnosti od stopnje radialnih deformacij po Hoeku, 2001
-

Barla, 2001 (cit. po Radončić); avtor je podal opisno kvalitativno definicijo: »Iztiskanje
opredeljujejo velike časovno odvisne konvergence med izkopom predorov« in v nadaljevanju
članka dodaja: »Vrednost konvergenc v predoru, obseg deformacij in velikost plastičnega
območja okoli predora so odvisni od geoloških in geotehničnih pogojev, razmerja med in situ
napetostnim stanjem in trdnostjo hribinske mase, pretoka podzemne vode in pornega tlaka
ter lastnosti hribinske mase. Iztiskanje je torej sinonim za popuščanje in časovno odvisnost; je
močno povezano s tehniko izkopa in podpiranja, ki se uporablja.« To je celovita (ponekod
sicer nekoliko nejasna) definicija, ki pa jasno opredeljuje vse vplivne faktorje. Jasno pove tudi
naslednje: pojav fenomenov iztiskanja med gradnjo ni odvisen zgolj od naravnih danosti. Te
so zgolj potreben pogoj in lahko rečemo, da določujejo potencial. Nastop iztiskanja med
gradnjo je odvisen tudi od značilnosti (predvsem kapacitete) podporja. V skrajnem
(teoretičnem) primeru, če bi imeli na razpolago podporne ukrepe, ki bi zagotavljali
neomejeno nosilnost in togost, potem fenomenov iztiskanja nikoli ne bi mogli zaznati.
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Posledično lahko iz tega zaključimo tudi naslednje, kriteriji iztiskanja so začasni in vezani na
razvoj tehnike podpiranja. Z razvojem tehnike, ko bodo na voljo boljši podporni ukrepi, bodo
morali biti posodobljeni tudi kriteriji iztisljivosti.

7.2.

Koncepti (strategije) podpiranja

Običajna rešitev za obvladovanje velikih deformacij v rudarstvu (življenjska doba podzemnega
objekta je v večini primerov do nekaj mesecev - največ let, za obliko in velikost svetlega profila so
precejšnje tolerance, reprofiliranje svetlega profila je v veliki večini možno brez nesorazmernih
stroškov oz. zaprtja komunikacije oz. namena podzemnega prostora ipd.) je TH jekleno ločno
podporje kratica »TH« pomeni okrajšavo začetnic izumiteljev Heinrich Toussaint and Egmont
Heintzmann) s popustljivimi stiki z objemkami. Pomanjkljivost takšnega sistema podpiranje je nizka
nosilnost podporja, nekontrolirano obnašanje v primerih nesimetričnih obremenitev in močno
popuščanje hribinske mase, ko se zgodijo premiki in s tem specifične deformacije. Kot je razvidno na
sliki 6.9 je Rabczewicz, 1950 (cit. Po Radončić, 2011) predlagal segmentno oblogo z lesenimi
»popustljivimi« elementi kot modifikacijo nastajajoče metode NATM s konceptom podpiranja z
brizganim betonom in sidri. V nadaljevanju so se razvili številni dodatni podporni koncepti, ki se
ukvarjajo z načinom podpiranja pri velikih premikih. Med sabo se razlikujejo v »filozofiji« načrtovanja
(princip odpora proti principu popuščanja) in zaradi razlik, ki jih povzročijo uporabljene metode
izkopavanja. V grobem lahko te koncepte razdelimo v skupine predstavljene v nadaljevanju
(Radončić, 2011).
Masivna obloga iz brizganega betona: Značilnost tega koncepta podpiranja je zelo debela obloga iz
brizganega betona in gosto hribinsko sidranje. S tem se doseže povečanje nosilnosti podporja do
ravnotežne točke med odpornostjo podporja in nastajajočimi premiki. Metoda izgleda na videz
enostavna in intuitivna. V praksi pa se izkaže, da so obremenitve, ki jih povzročajo deformirajoča tla
običajno stopnjo velikostnega razreda višje kot tehnične in ekonomske zmožnosti nosilnosti
podporja. V najboljšem primeru je napredovanje predora zelo počasno in drago zaradi velikih količin
vgrajenih podpornih elementov. Togo podpiranje je mogoče le ob izkopu celotnega izkopnega čela ali
z uporabo začasnega talnega oboka. Posledično to pomeni tudi bistveno povečanje potreb po
podpiranju izkopnega čela in masivne gradbene stroje. Cena takšne gradnje z višanjem togosti
narašča, obstaja tudi možnost, da ob spremenjenih geotehničnih pogojih gradnje, obloga ne more
prenesti velikih obremenitev. V primeru, da ravnotežni pogoji niso izpolnjeni, prihaja do
»spektakularnih« porušitev.
Še en zelo škodljiv vidik togega podporja je preprečevanje razvoja premikov kot merljive količine, ki
predstavlja najbolj neposreden indikator obnašanja sistema. Analiza dobro zbranih podatkov
spremljave ne nudi samo direktno oceno stabilnosti ampak tudi napoved pogojev izkopa pred
izkopnim čelom (Klopčič, 2009). Z masivno togo podgradnjo močno zmanjšamo premike ostenja
predora. Opazovane spremembe deformacij s tem postajajo precej manj očitne, pri vrednotenju
podatkov pa imajo večji pomen tudi merski pogreški. Sodobne analize izmerjenih deformacij so v
takšnih primerih otežene.
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Segmentirana obloga iz brizganega betona: Značilnost tega koncepta podpiranja je obloga iz
brizganega betona, ki je mestoma prekinjena z režami med posameznimi segmenti in gosto
sistematično sidranje. Takšen koncept podpiranja je bil uporabljen v številnih predorih v Avstriji v
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (npr. Tauern, Arlberg, Intall). Med najpogosteje navedenimi
primeri tega koncepta podpiranja je obstoječa cev AC predora Karavanke in kot referenco kasnejši
avtorji navajajo članek Schuberta, 1989 (soavtor Marinko, T.). Koncept, ki temelji na deformacijskih
režah (prekinitev obloge brez »polnitve«), omogoča velike deformacije hribine brez poškodb
brizganega betona. Dokler se reže ne stisnejo, sama obloga brizganega betona tudi skoraj ne sodeluje
pri ustvarjanju podpornega tlaka. V tem času se določena odpornost podporja vzpostavi zgolj z
mobilizacijo gostega sistemskega sidranja in strižnim odporom sider, ki delujejo kot mozniki na stiku
obloge brizganega betona in hribine. Takšen koncept se je uporabljal samo pri izkopih kalot brez
začasnega talnega oboka. Izkazalo se je, da je kasnejši izkop stopnice precej enostavnejši, saj je do
pretežnega dela prerazporeditev napetosti prišlo že med izkopi kalot. Pomanjkljivost takšnega
koncepta podpiranje je v splošnem nizka stopnja mobilizacije podporja pred zaprtjem rež in s tem
nizka izkoriščenost brizganega betona, ki jih spremljajo velike deformacije. Obenem pa koncept
temelji na zaupanju v gosto sistematično sidranje, ki mora zagotoviti globalno stabilnost ves čas do
zaprtja rež. Iz prakse so znani tudi primeri, ko se zaupanje v sidranje ni izpolnilo – npr. predor
Galgenberg, 1994. Nastanek velikih premikov oz. deformacij v hribini povzroči koncentracije
napetosti v boljših delih hribinske mase. V opisanem primeru so se nato pojavili zdrsi (porušitve)
med hribinskimi sidri in injekcijsko maso, s čimer se je nosilnost hribinskih sider zmanjšala na nizko
rezidualno vrednost.
Segmentirana obloga iz brizganega betona z vgrajenimi popustljivimi elementi: Pomanjkljivosti
zgoraj opisanega sistema je vodila v naslednjo generacijo koncepta podpiranja, kjer so bile
spremembe koncepta usmerjene v zgodnejše zagotavljanje večje odpornosti podporja in s tem tudi v
višjo zgodnejšo varnost sistema podpiranja kot celote. Značilnost koncepta oz. razlika s predhodnim
konceptom je v tem, da so v reže vstavljeni popustljivi elementi (Radončić, 2011, Ramoni, 2011). Ti
elementi po eni strani omogočajo deformacije, po drugi strani pa zagotavljajo zgodnejši dvig
podpornega tlaka. Idealne karakteristike popustljivih elementov bi bile takšne, ki bi omogočile
kontinuirano popuščanje elementov tik pred tem, ko bi zaradi povečanih obodnih napetosti v oblogi
brizganega betona prišlo do porušitve brizganega betona.
Primeri praktične uporabe kažejo, da se lahko koncept uporabi v različnih osnovnih kombinacijah
obloge iz brizganega betona, hribinskih sider in popustljivih elementov z ali brez sočasne uporabe
začasnega talnega oboka ali tudi z izkopom celotnega izkopnega profila s takojšnjim zapiranjem
nosilnega obroča obloge. Kot je bilo dokazano v predoru Gotthard se lahko koncept uporabi tudi pri
kontinuiranem napredovanju izkopa – TBM (Ramoni, 2010).
TH ločno podporje s popustljivimi objemkami: Referenčno uporabo je navedel Kovari in sod, 2005. V
osnovi je to koncept, ki je opisan v uvodu tega razdelka, izvira iz rudarstva in je tudi podedoval
njegove pomanjkljivosti. To pa so nizka podporna kapaciteta in visoka občutljivost na pojav upogibnih
momentov, ki nastanejo zaradi asimetričnega polja premikov.
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HPC - prefabricirani betonski ločni elementi iz visokozmogljivega betona: Prefabricirani elementi so
namenjeni za zamenjavo običajnih prefabriciranih elementov uporabljenih pri TBM ščitih na odsekih,
kjer se predvidevajo veliki premiki. Koncept je osnovan zgolj na povečanju kapacitete podporja
prefabriciranih betonskih segmentov, do nivoja, ko se lahko zadržijo prekomerni premiki (Wagner,
2009). Kot pomanjkljivost takšnega koncepta je izpostavljena znatno nižja nosilnost pri asimetričnih
obremenitvah, ki nastanejo zaradi neenakomerne zapolnjenosti prostora med oblogo in hribino in
poznega aktiviranja podporja zaradi vgradnje pod ščitom.
Rebrasti prefabricirani betonski ločni segmenti: Takšne elemente je predlagal Vigl, 2007.
Prefabricirani elementi imajo posebno obliko, katere značilnost so oblikovana rebra po zunanjem
plašču. Po vgradnji ima deformirajoča hribina možnost, da se deformira v prostor med rebra, in
preden ta prostor ne zapolni hribina, ne povzroča prekomernih obremenitev podporja. Sistem
trenutno obstaja zgolj na konceptualnem nivoju, v praksi še ni bil uporabljen.
Prefabricirani betonski ločni segmenti s popustljivimi elementi: Takšno podgradnjo oz. popustljive
elemente je razvila železarna Bochum (Podjadte, 2010). Gibljiva povezava med segmenti v vzdolžni
smeri je rešena z jeklenimi mozniki s krožnim sklepom, ki dopuščajo določene razlike v radialnih
premikih v vzdolžni smeri.
Visoko stisljiva malta med hribino in prefabriciranimi elementi: Takšna malta je zamenjava polnila iz
drobnega proda pri napredovanju predorov s TBM skozi nizkonosilna tla (Schneider, 2008). Malta se
pripravi z znatnim deležem stiropora, s čimer se zagotovi visoka poroznost in deformabilnost malte.
Sistem je že bil uspešno uporabljen kot poskus z vidika tehnične izvedljivosti (preskusi in optimizacija
logistike, črpnost ipd.) ne pa tudi pri gradnji predora v dejanskih iztisljivih pogojih.
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8.

Računski primer

8.1.

Geotehnične lastnosti obravnavane hribine

V prihodnjih letih v naši državi pričakujemo gradnjo do sedaj enocevnega dvosmernega predora
Karavanke v dvocevnega, kjer se bo promet v vsaki cevi po dograditvi druge in sanaciji prve cevi
odvijal enosmerno. Z nalogo želim predvsem oceniti procese, sestavne elemente osnovne
podgradnje z njihovim medsebojnim učinkovanjem in vplivom hitrosti napredovanja izkopa, ki bodo
vršili ob izgradnji edinega slovenskega predora, ki je zgrajen pod visokim nadkritjem. Posebno težavo
bo tako kakor pri izgradnji obstoječe cevi avtocestnega predora in tudi še starejšega železniškega
predora predstavljalo napredovanje skozi kamnine permokarbonske (PC) starosti, ki jih sestavljajo
konglomerati, peščenjaki, meljevci in glinavci. Celotno območje je bilo v zadnjih okoli 300 mil. let
(starost PC kamnin) podvrženo številnim endogenim procesom, med katerimi lahko povzamem, da se
je ta prvotna pretežno horizontalna faciesna gmota, ki so jo tvorile sekvence kamnin v zgoraj
navedem zaporedju (ni nujno, da je bila vedno razvita celotna vrsta, konglomerati večinoma
manjkajo), v odvisnosti od svoje trdnosti ali drobila ali gnetla. Zaradi relativno šibke regionalne
metamorfoze so prvotne kamnine postale skrilave. Ob tektonskih procesih so v drobeči oz. gnečoči
masi nastajale praznine, ki so bile kasneje v hidrotermalnih procesih zapolnjene s kremenovimi ali
kalcitnimi žilami. PC skladi se pojavljajo sklenjeno med 1.721 in 2.386 metrom prve predorske cevi
cestnega predora.
Skrilave glinavce sestavljajo glineni minerali illit, klorit in montmorillonit. Poleg njih nastopajo še
kremen, siderit, ankerit in dolomit. Skrilavi glinavec je povzročal pri napredovanju največ težav, tudi
zato ker nabreka (Budkovič, 1991, Sovinc 1989).
V skrilavem meljevcu prevladujejo glineni minerali, pirit ter večja količina kremena kot v skrilavem
glinavcu.
Peščenjak je kremenov, sljudno kremenov, litično-kremenov in karbonatno kremenov. Kremenov
konglomerat sestavljajo dobro zaobljeni prodniki kremena, veliki 2-5 cm.

Slika 8.1: Levo: način gubanja zgornjekarbonsko – spodnjepermskih klastitov – predor Karavanke
(stac.: 2.184); povzeto po Budkovič, 1991 in 1993; slika prikazuje približno polovico kalote; desno:
obrusek vzorca gube PC kamnine, predor Trojane, merilo v [cm], vzorec pripravil Čadež, F. (arhiv
avtorja)
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1

podatek iz geoloških popisov čela kalote
Hoek in Brownov kriterij – Hoek in sod., 2002
3
določeno na osnovi vizualnega ogleda in laboratorijskih preiskav
4
povzeti podatki se nanašajo na karakteristike cone tektonske gline in tektonskega zdroba
5
podatki HB modela so ocenjeni na osnovi pregleda obstoječih preiskav, strukturno – geološkega kartiranja terena in
inženirsko geološkega pregleda terena; parametri MC modela so ocenjeni na podlagi izkušenj in rezultatov povratne
analize deformacij; navedeni rezultati veljajo za dva tipa PC hribine, ki sta ocenjena kot visoko do zelo visoko tektonsko
poškodovana
2

Tabela 8.1: Karakteristike kamnin PC starosti – nekateri slovenski viri

78

Andrej ŠTIMULAK: Uporaba duktilnega časovno odvisnega podporja v iztisljivih hribinah
Magistrsko delo, UL, NTF, Oddelek za getehnologijo, rudarstvo in okolje, Ljubljana 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geološka sestava območja cestnega predora Karavanke je dokaj dobro znana. V času izdelave
železniškega predora je o geološki sestavi območja pisal Budkovič, 1991, 1993; iz časov gradnje
železniškega predora pa je znan predvsem Teller, 1910.
Geotehnične karakteristike prostora so precej slabše dokumentirane.
V tabeli 8.1 podajam kratek pregled nekaterih objavljenih geomehanskih karakteristik in
geotehničnih opredelitev hribin, ki so jih različni poročevalci navedli za PC kamnine v slovenskem
prostoru. Navedbe se nanašajo na meljevce in glinavce.
Rezultati parametrov med posameznimi raziskovalci se med sabo močno razlikujejo. Posebej močno
odstopajo predstavljeni moduli v zadnjem primeru (Sovinc 1979, 1989). To veliko odstopanje lahko
razložimo z razliko med modulom hribinske mase in modulom intaktnih vzorcev hribine. Slika 8.2
predstavlja še zanimive sovisnosti globin odvzema vzorca jedra vrtine proti prostorninski teži in
enoosni tlačni trdnosti hribine. Podatkov ni dovolj in so preveč raztreseni, da bi lahko na njihovi
osnovi izrisal zanesljivi aproksimacijski krivulji, ki bi ponazarjali odvisnost parametrov od globine.
Podatke bom uporabil v nadaljnjih izračunih, vendar bom privzel od globine neodvisne značilne
vrednosti.
Pri nadaljnjih izračunih predvsem izberem dva tipa hribine, ki po vrednostih v veliki meri sovpadata z
najnižje nosilnima tipoma PC hribine, ki jih je predvidela začetna faza projektiranja druge cevi
predora Karavanke (Žibert, 2014). V spodnji tabeli so predstavljeni izbrani parametri obeh tipov
hribine, ki jih bom v nadaljevanju uporabil pri izračunu.

Slika 8.2: Preiskave PC kamnin iz predora Karavanke, Sovinc, 1979, 1989; levo: prikaz odnosa globina
proti prostorninski teži in enoosni tlačni trdnosti, desno zgoraj: izgled dveh vzorcev jeder po porušitvi
v triosnem aparatu; desno spodaj: prikaz rezultatov triosnih testov
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Tabela 8.2: Računski primer - karakteristike hribin TIP A in TIP B (izbrano na osnovi Žibert, 2014), za
izračun parametrov HB in MC modela je uporabljen program RocSciene, RocLab

80

Andrej ŠTIMULAK: Uporaba duktilnega časovno odvisnega podporja v iztisljivih hribinah
Magistrsko delo, UL, NTF, Oddelek za getehnologijo, rudarstvo in okolje, Ljubljana 2016

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Privzamem, da so rezidualne karakteristike tal enake vrhunskim. Material obravnavam kot idealno
elastičnega, idealno plastičnega – slika 2.2 c), kar je značilno obnašanje materialov z vrednostmi
< 5.

8.2.

Določitev karakteristične krivulje tal

Za izračun karakteristične krivulje tal uporabim pripravljeno računsko tabelo na način, kot sta
predlagala Carranza-Torres in Fairhurst, 2000. V ta namen si pripravim tudi ustrezno programsko
tabelo (MS EXCEL), kot sta predlagala avtorja. V nadaljevanju opravim izračun za obe obravnavani
hribini za primer krožne odprtine polmera 2,5 m, pri hidrostatičnem primarnem napetostnem stanju
v globini H=400 m; rezultate primerjave med obema hribinama z izračunom z računalniškim
programom Rocscience, RocSupport, ki ima vgrajeno funkcijo za izračun karakteristične krivulje tal po
metodi Carranza-Torres, 2004. S programom Rocscience, RocSupport izračunam tudi karakteristično
krivuljo tal za MC materialni model (metoda Duncan-Fama). Rezultate prikazuje slika 8.3.

Slika 8.3: Karakteristične krivulje tal za hribini tipov A in B izračunane po metodah Carranza-Torres in
Fairhurst, 2000; Carranza-Torres, 2004 in Duncam-Fama; izračuni so opravljeni za krožno odprtino
polmera 2,5m
V nadaljevanju bom zaradi večjega števila izračunov uporabljal pri izračunih izključno izračune po
metodi Carranza-Torres, 2004.
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V nadaljevanju podajam komentar, zakaj med karakterističnimi krivuljami tal ni popolnega ujemanja.
Izračuni, ki sem jih opravil z računsko preglednico (Carranza-Torres, 2000) namreč upoštevajo HB
model v njegovi izvorni obliki, kot je bil predstavljen okoli 1980. Kasneje je bil porušitveni kriterij
posplošen in namesto kvadratnega korena se je v kriterij uvedel potenčni faktor a, ki je v splošnem
večji kakor 0,5. Odmiki krivulj so torej posledica razlike izvornega in posplošenega HB porušitvenega
kriterija. Postopek izračuna karakteristične krivulje tal z uporabo posplošenega porušitvenega
kriterija je natančno pojasnil Alejano, 2010. Avtor pojasni, da ob uporabi posplošenega kriterija ni
mogoče izpeljati natančne analitične rešitve. Potrebno je upoštevati poenostavitve in za izračun
uporabiti numerične rešitve.

8.3.

Izračun vzdolžnega profila radialnih premikov

Za izračune vzdolžnih profilov radialnih premikov sem uporabil model, ki sta ga predlagala
Vlachopoulos in Diederichs, 2009. Opis izračuna je podan v poglavju 5.3 oz. v dodatku 3 (poglavje
11.3). Model je pogosto citiran v novejših člankih in primeren zlasti pri analizah po metodi omejitve
konvergenc v primerih, ko se pričakuje razmerje med polmerom plastificiranega območja in polmera
krožne odprtine

∗

=

> 2. Pred celotno analizo interakcije med hribino in podporjem tega

razmerja ne poznamo. Šele iz ravnovesne točke sistema hribina - podporje je mogoče izvrednotiti
tudi normiran polmer plastificiranja ∗. Pred natančnim izračunom normiranega polmera
plastificiranja, lahko le-tega zgolj ocenimo. Pri tem bom uporabil enačbe, ki jih je predlagal Alejano,
2012. Avtor je podal ločene enačbe za različne tipe obnašanja hribin po porušitvi. V primeru uporabe
HB oz. MC modela in idealno elastoplastičnega obnašanja hribin se za materialni parameter a=0,5
(Carranza-Torres, 2000) za izračun uporabi enačbe v tabeli 8.3
Avtor poroča, da se lahko enačba prilagodi tudi za primere drugačnih vrednosti materialnega
parametra a. Vendar rezultati bistveno ne odstopajo, zato je zaradi možnosti analitične rešitve
predstavljena enačba primernejša.
Končni polmer plastificiranja je polmer po popolni relaksaciji, ki ustreza vrednosti podpornega tlaka
= 0, in tako v tem primeru velja:
= ⁄
.
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Mohr-Coulomb (Carranza-Torres, 1998, cit. po
Alejano, 2012)

∗

=

=

∗

=
∗

, kjer je:

1 + sin
=
1 − sin

=2∙ ∙

Hoek-Brown (Carranza-Torres, 2000)

∗

=

∙

=
=
=
=

=e
∙
∙

∙

+
+

1 − 1 + 16 ∙
4

Tabela 8.3: Enačbe za oceno polmera plastične cone ob izkopu krožnih odprtin v MC in HB materialu
(povzeto po Alejano, 2012)

Rezultati izračunov so za oba tipa hribine in za hitrosti napredovanja čela izkopa 1, 3 in 6 m⁄s
prikazani na sliki 8.4.
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Slika 8.4: Vzdolžni profili radialnih premikov (izraženih v obliki konvergence v odstotkih), izračunani za
hribino TIP A in TIP B po Vlachopoulosu, 2009

8.4.

Podpiranje predora

8.4.1.

Sistematično sidranje

Sistematično sidranje upoštevam z dvigom kohezije hribinske mase, pri čemer uporabim pasivni
pristop prikazan v razdelku 6.1.5.
Obravnavana tipa hribin TIP A in TIP B (Tabela 8.3) uporabim za izračun novih karakterističnih krivulj
tal. Za izračun uporabim MC materialni model in metodo izračuna Duncan-Fama. Slika 8.5 prikazuje
primerjave karakterističnih krivulj tal z in brez sistematičnega sidranja.
Pri tem je potrebno poudariti, da je cilj mojega numeričnega primera predvsem obravnava
brizganega betona, zato vseh kontrol sidranja ne opravim. Prav tako je potrebno vedeti, da v
začetnem delu – neposredno po vgradnji sider izračunane karakteristične krivulje tal z upoštevanjem
sistematičnega sidranja ne odražajo realnega stanja. Običajno se pri gradnji predorov uporabljajo
pasivna sidra in neposredno po vgradnji sider sidra še ne razvijejo nosilne sile, ker je hribina z
razvijajočimi deformacije še ne mobilizira. Po drugi strani je v primeru, da je sidro s hribino spojeno z
masami na npr. cementni osnovi, je ta zakasnela mobilizacija nosilnosti sider koristna, saj na ta način
ne pride do odpovedi časovno odvisne trdnosti veziva. Ob velikih deformacijah lahko do odpovedi
sider prihaja tudi ob polno razviti trdnosti veziva. Mehanizmi odpovedi so lahko različni kot npr.:
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zlom sidrne palice, prestrig sidrne plošče, odpoved navoja matice ali odpoved stika veziva s sidrno
palico. Kot je bilo že opisano v teoretičnem razdelku, je mogoče s posebnimi konstrukcijskimi
izvedbami sider ali sidrnih glav doseči zaščito sider pred odpovedjo pri povečanih deformacijah
ostenja. Vseeno s takšnim pristopom ne naredimo bistvene napake, saj z dimenzioniranjem
dosežemo oz. vplivamo, da se ravnovesna točka zaradi razlogov gospodarnosti dosežejo po primernih
deformacijah brez odpovedi sider. V tabeli 3 podajam podatke, ki jih uporabim pri izračunu učinka
sistematičnega sidranja.

[m]
vzdolžni razmik med sidri
[m]
prečni razmik med sidri
[kN]
nosilnost sidra
[o]
kot notranjega trenja pri
H=400 m
[kPa]
kohezija pri H=400 m

∆

=

∙

∙

1 + sin
2 ∙ cos

[kPa]

TIP A

TIP B

2

1

1

1

250

350

20,0

13,1

373

205

89

220

462

425

1,32

1,07

prirastek kohezije – pasivni
pristop

+∆

[kPa]

računska kohezija ob
upoštevanju sistematičnega
sidranja

=

∙ ∙

[MPa]

enoosna tlačna trdnost
Tabela 8.3: Izračun učinkov sistematičnega sidranja
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Slika 8.5: Karakteristične krivulje tal za hribini tipov A in B izračunane z uporabo računalniškega
programa Rocscience, RocSupport; izračuni opravljeni za krožno odprtino polmera 2,5 m, pri
hidrostatičnem primarnem napetostnem stanju v globini H = 400 m, za materialni model MC po
postopku Duncan-Fama za primera s sistematičnim sidranjem in brez njega

8.4.2.

Obloga iz brizganega betona in njeno varovanje s popustljivimi elementi

Pri analizi obloge iz brizganega betona in njenega varovanja s popustljivimi elementi bom uporabil
postopek, ki so ga opisali Radončić in sod., 2009. Predstavili so preprosto in jasno metodo za
dimenzioniranje popustljivega podpornega sistema kot kombinacijo metode omejitve konvergenc in
časovno odvisnih lastnosti brizganega betona. Predstavljena metoda je podvržena vsem omejitvam
in pomanjkljivostim metode omejitve konvergenc, toda omogoča enostavno predstavitev in
sodelovanje med togostjo podporja, trdnostjo brizganega betona in načrtovano hitrostjo
napredovanja. Splošni postopek predstavlja slika 8.6. in ga sestavlja šest korakov:
1. Določitev ravnovesne točke:
- Karakteristično krivuljo tal lahko izračunamo z uporabo ene izmed razpoložljivih zaključenih
analitičnih oblik za krožno odprtino v hidrostatičnem napetostnem stanju.
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Slika 8.6: Razširitev metode omejitve konvergenc za dimenzioniranje popustljivih elementov;
opozorilo: rdeča krivulja ne predstavlja krivulje mobiliziranega podpornega tlaka ampak krivuljo
razpoložljivega podpornega tlaka iz časovno odvisnih lastnosti brizganega betona (povzeto po
Radončić in sod., 2009)
-

Za izračun izvršenih radialnih predpremikov uporabim enačbo (5.4):

= ∙ e—

-

,

∗

5.4

Karakteristično krivuljo podporja z vgrajenimi popustljivimi elementi lahko poenostavimo z
dvema lomljenima odsekoma z linearnim odnosom. Začetna veja mobiliziranega odpora je pri
tem zelo pomembna, saj ima mladi brizgani beton majhno trdnost. Mobilizirani odpor
podporja (na tekoči meter podporja) se izračuna z naslednjo enačbo:

=

∙

∙

∙

∙

∙

∙

∙

8.1

V enačbi 8.1 prestavljajo:
[m] – radialni premik podporja,
[ ] – število popustljivih elementov v prečnem preseku,
[m] – dolžina reže s popustljivim elementom v oblogi brizganega betona v obodni smeri,
[MPa] – sekantni elastični modul mladega brizganega betona,
[MPa] – debelina obloge brizganega betona in
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[MPa/m] – začetna togost popustljivega elementa.
Avtorji metode predlagajo, da je zaradi zanesljivosti izračuna primerno kot sekantni elastični modul
mladega betona privzeti vrednost 5.000 MPa.
Radialni premik, pri katerem se zgodi popuščanje, se izračuna z naslednjo enačbo:

=

+

∙

∆

∙

+

V zgornji enačbi prestavlja:

∙

2∙

∙

−

∙

8.2

[MN/m´] – sila popuščanja popustljivega elementa na tekoči meter.
Mobilizirani odpor podporja se izračuna iz obremenitve popuščajočega elementa:

=

,

8.3

Večina popustljivih elementov izkazuje po določeni tlačni deformaciji ∆
znatno zvišanje
mobilizirane obremenitve. Mejno radialno deformacijo
, pri kateri podporna krivulja vnovič začne
naraščati se izračuna z naslednjo enačbo:

=

+

∆

∙ ∙

8.4

Ker je brizgani beton do te faze že otrdel, se lahko prirastek njegove tlačne deformacije v tej fazi
zanemari. Na takšen način se lahko na preprost način izračuna odpor podporja in doda k že
mobiliziranemu odporu plastične faze.

=

,

+

∙

,

8.5

[MPa] predstavlja togost popustljivega elementa v fazi, ko se element krči pri maksimalni sili,
in
radialni premik podporja. Končna točka ravnotežja se doseže s presekom karakteristične
krivulje tal in krivulje odpora podporja, kot je predstavljeno na sliki 8.6.
,

2. Izračun razvoja radialnih premikov:
Za oceno razvoja radialnih premikov lahko enostavno uporabimo odnos, ki ga je predstavil Panet in
sod. – poglavje 5.1.
3. Izris diagrama napredovanja:
S pomočjo pričakovane hitrosti napredovanja enostavno izrišemo odnose med časom in
oddaljenostjo od čela izkopa.
4. Izris maksimalnega razpoložljivega podpornega odpora:
Maksimalni razpoložljivi odpor podporja izračunamo po naslednji enačbi:
,

=

8.5
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[MPa] časovno odvisno funkcijo trdnosti brizganega betona. Za njen
Pri tem predstavlja
izračun uporabimo eno izmed enačb, ki so predstavljene v poglavju 6.1.2. Pri izračunu bom uporabil
enačbo, ki jo je predlagal Müller, 2001, in je predstavljena v enačbi 6.16.
5. Določitev nosilnosti brizganega betona:
Maksimalni odpor podporja lahko določimo za vsak položaj izkopnega čela in s tem za vsak premik z
njihovim križanjem z diagramom napredovanja. Grafični postopek je predstavljen na sliki 8.6.
Rezultat je rdeča krivulja nosilnosti brizganega betona.
6. Presoja izbrane togosti sistema:
V primeru, da mobilizirani odpor podporja seka krivuljo nosilnosti brizganega betona, je »mladi«
brizgani beton preobremenjen. Slika 8.6 prikazuje oba primera, prvega, ko je nosilnost mladega
brizganega betona presežena (modra črtana krivulja) in drugega, ko je začetna togost podporja oz.
popustljivih elementov primerno izbrana, tako da trdnost brizganega betona v najbolj občutljivi
zgodnji fazi razvoja trdnosti ni presežena (modra polna krivulja). Da preprečimo poškodbe obloge
brizganega betona v zgodnji fazi razvoja njegove trdnosti, imamo v praksi naslednje možnosti in
njihove kombinacije:
-

povečanje debeline brizganega betona (z namenom zmanjšanja napetosti v njem),
sprememba delovne krivulje (obremenitev/premik) popustljivih elementov (če je to mogoče),
povečanje števila rež s popustljivimi elementi v prečnem profilu,
zmanjšanje meje popuščanja popustljivih elementov (s tem sprejmemo tudi višje
deformacije) in/ali
znižanje hitrosti napredovanja.

V nadaljevanju opravim začetni izračun razmer za oba tipa hribine pri hitrostih napredovanja 1, 3 in 6
m/dan. Vrstni red postopka izračuna, ki je predstavljen zgoraj zaradi določitve začetnih osnovnih
velikosti parametrov, spremenim. Način izrisa prilagodim možnosti grafične predstavitve v
urejevalniku tabel (uporabim MS EXCEL). Po kvadrantih v smeri urinega kazalca prikazujem – slika 8.7
in 8.8:
kvadrant x y predstavljeni parameter
I
+ + karakteristična krivulja hribine,
karakteristična krivulja podporja
II
+ - potek konvergenc v odvisnosti od
odmika od izkopnega čela
III
- - diagram napredovanja
IV
- + razpoložljivi podporni tlak v
odvisnosti od časa
Tabela 8.4: Legenda veličin v diagramu računskega primera
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Moj izračun je potekal po naslednjem vrstnem redu:
1. izračun in izris karakteristične krivulje tal po postopku Duncan-Fama z uporabo MC modelnih
parametrov za oba tipa hribine; pri tem uporabim povišano kohezijo, ki izhaja iz predvidenih
učinkov sistematičnega sidranja (slika 8.5),
2. na osnovi karakteristične krivulje tal ocenim realne ravnovesne točke:

radialni premik
podporni tlak
normirani polmer
plastičnega območja

[%/m]
[MPa]
∗

[]

TIP A
14 / 0,35
0,3

TIP B
30 / 0,75
1,55

13,2

14,6

Tabela 8.5: Ocenjene lege ravnovesnih točk
3.
4.
5.
6.

izračun predpremikov ,
izračun in izris poteka premikov v odvisnosti od oddaljenosti od izkopnega čela,
izračun in izris diagramov napredovanja za hitrosti 1, 3 in 6 m/dan,
izračun in izris razpoložljivega podpornega tlaka, pri čemer upoštevam naslednja izhodišča:

karakteristična trdnost
betona pri 28 dneh
debelina obloge iz
brizganega betona
polmer odprtine predora
ob vgradnji obloge

= 28 dni

TIP A

TIP B

25

30

[m]

0,2

0,3

2,41

2,30

[MPa]

[m]

Tabela 8.6: Podatki za izračun razpoložljivega podpornega tlaka
7. določitev teoretične nosilnosti obloge iz brizganega betona po zgoraj predstavljenem
grafičnem postopku,
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8. v tem koraku v izbrana območja med
in
= 0 in izbranima ravnotežnima točkama
»položim« pri obeh tipih hribine podporno krivuljo, ki izpolnjuje predpostavljene robne
pogoje. Pri tem uporabim realne podatke za popustljive elemente:

število popustljivih elementov v prečnem
preseku
dolžina reže s popustljivim elementom v
oblogi brizganega betona v obodni smeri
sekantni elastični modul mladega
brizganega betona
elastični modul brizganega betona po 28
dneh
sila popuščanja popustljivega elementa
na tekoči meter predora
skrajšanje popustljivega elementa do
doseženega popuščanja
začetna togost popustljivega elementa

TIP A

TIP B

[]

4

6

[m]

0,31

0,42

[GPa]

5

5

16

16

[MN/m´]

0,5

2

[m ]

0,06

0,1

[MN/m·m´]

8,33

20

= 28

[GPa]

Tabela 8.7: Podatki za izračun delovne krivulje podporja
Rezultati so predstavljeni grafih – sliki 8.7 in 8.8.
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Slika 8.7: Izvrednotenje pogojev napredovanja pri izkopu v hribini TIP A
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Slika 8.8: Izvrednotenje pogojev napredovanja pri izkopu v hribini TIP B
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8.4.3.

Komentar rezultatov izračuna podgrajevanja s popustljivimi elementi

Rezultati izkazujejo možnost uspešnega podgrajevanja v obeh tipih hribine. V hribini tipa B pride pri
napredovanju s hitrostjo 6 m/d do porušitve obloge iz brizganega betona v zgodnji fazi obremenitve.
S predstavljenim izračunom sem ocenil osnovne okvirje parametrov podgrajevanja, kot so: debelina
obloge iz brizganega betona, dosegljivo območje ravnovesne točke, število popustljivih elementov,
dolžino premika popustljivih elementov pred lezenjem elementov, silo popuščanja elementov in
dolžino popuščanja elementov. V naslednjih fazah izračuna bi nato na osnovi konkretnih komercialnih
proizvodov in njihovih karakteristik, optimiral pogoje podgrajevanja. V primeru nižje nosilne hribine
(tip B) je očitno dvoje:
-

-

pri hitrosti napredovanja 6 m/d bi bile obremenitve obloge iz brizganega betona v začetnem
obdobju tako velike, da bi bila nosilnost brizganega betona presežena. Hitrost napredovanja bi
bilo potrebno posledično omejevati. Obstajajo tudi drugačne tehnološke možnosti. Ena med
takšnimi bi bila prilagoditev popustljivih elementov na način, da bi elementi imeli dodatno režo
ali predhodno stopnjo primerno nizke začetne togosti. Druga možna rešitev bi bila kasnejša
zaključitev nosilnega obroča iz brizganega betona; to bi dosegli s kasnejšo vgradno talnega
oboka iz brizganega betona. Seveda iz predhodnih teoretičnih poglavij izhaja, da ima takšna
prilagoditev za posledico večjo obremenjenost sidrnega sistema.
za ustrezno aktiviranja samonosilnosti hribine – znižanje potrebnih podpornih tlakov sem v
začetnem primeru predvidel skupne radialne premike 0,75 m (zmanjšanje polmera krožne
odprtine po vgradnji podgradnje znaša 55 cm), kar je zmanjšalo profil analiziranega območja
odprtine 2,5 m na 1,75 m. Glede na namen in tehnološko izvedbo takšnega objekta takšno
zmanjšanje profila ni nujno sprejemljivo. V primeru, da gradimo dolgotrajni objekt, mora ta imeti
v večini primerov v celotni dolžini enak prečni profil. Zaradi spreminjajoče kvalitete hribinske
mase bodo premiki po vgradnji podporja vedno različni. S postopkom optimizacije izkopnega
profila moramo doseči, da svetli profil po celotnih izvršenih deformacijah ustreza pogojem
minimalnega svetlega profila. V primeru, da je obravnavani objekt kratkotrajen, npr. raziskovalni
rov, je smiselno, da so pogoji napredovanja vključno s podpiranjem čim bolj konstantni, s čimer
kontrasti v izvršenih deformacijah najučinkoviteje odražajo spremembe v kakovosti hribinske
mase. Končni svetli profil je v tem primeru zaželeno različen, vendar mora tudi v tem primeru
zadoščati minimalnemu tehnološkemu svetlemu profilu. Takšen tehnološki profil je potreben za
nemoteno napredovanje objekta in je pogojen z gabariti strojev za izdelavo objekta.

V primerih osnovnih izračunov ni bilo upoštevano lezenje betona v času popuščanja popustljivih
elementov. Upoštevanje tega fenomena bi pomenilo, da bi za doseganje iste ravnovesne točke lahko
uporabili nekaj krajše dolžine lezenja pri meji popuščanja popustljivih elementov. Razlika ne bi bila
velika. Podatki iz literature prikazujejo, da so skupne deformacije betona do okoli 0,5 %, medtem, ko
znaša celotno skrajšanje obloge v primeru podpiranja hribine tipa A 7,1 % in v primeru podpiranja
hribine B 17,4%. Posledično je jasno, da se velika večina deformacij obloge izvrši zaradi deformacij
popustljivih elementov in le majhen delež zaradi deformacij betona.
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9.

Zaključek

Tema predmetne naloge je usmerjena v eno najtežjih področij gradnje predorov - v izkop in
podpiranje predorov v območjih nizkonosilnih tal in visokih primarnih napetostnih stanj (visokih
hribinskih nadkritij). Ob izkopu predora nastanejo napetostne prerazporeditve, ki v takšnih pogojih
vodijo v globoka plastificiranja hribinske mase, velike premike hribinske mase in s tem tudi roba
odprtine predora v izkopani prostor. Takšne razmere opišemo s pojmom pogoji iztiskanja.
Obvladovanje takšnih pogojev gradnje je še danes ob vsem teoretičnem razvoju obravnave tematike,
tehnik gradnje in materialov izreden inženirski izziv.
Prva dokumentirana gradnja v takšnih pogojih na področju Slovenije je bila gradnja železniškega
predora Karavanke v letih 1901-1905. Metoda gradnje je bila Stara avstrijska metoda gradnje
predorov. Metoda je vključevala tudi gradnjo dveh smernih rovov manjšega prečnega preseka v
kaloti in stopnici. Rova sta bila trapezaste oblike podprta z lesenim podporjem. Zaradi velikih
obremenitev ju je bilo potrebno v delu predora, ki se je nahajal v masivu permokarbonske starosti,
večkrat reprofilirati. Koncepta popustljivega podporja v tistih časih še niso poznali. Ko je bilo
podporje deformirano do takšne mere, da ni več izpolnjevalo svojih funkcij, so razrušeno podporje
odstranili, poglobili izkop v iztisnjeno hribino in ponovno podprli rov v prvotni profil. V literaturi je
mogoče najti impozantni podatek, da je bila zaradi večkratnih reprofilacij poraba lesa za podporje
izjemna, in je mestoma znašala po tekočem metru do četrtine prostornine svetlega profila tekočega
metra predora.
S pridobivanjem izkušenj, z razvojem znanja, tehnike gradnje in materialov so se kasneje, še pred
poznavanjem natančnega teoretičnega ozadjaa, razvili zametki konceptov popustljivega podporja. Z
nadaljnjim razvojem metod gradnje predorov – zlasti NATM in masovno uporabo hribinskih sider in
brizganega betona kot najpomembnejših podpornih elementov, so se razvili sodobni koncepti
popustljivega predorskega podporja. Popustljivo podporje se uporablja tudi v pogojih nabrekajočih
kamnin in poleg uporabe pri konvencionalnih (cikličnih) metodah gradnje predorov tudi pri
kontinuiranih metodah gradnje (TBM).
V magistrski nalogi uporabljam metodo omejitve konvergenc (CCM) kot osnovno analitično orodje za
dimenzioniranje predorskega podporja. Ob današnjem vsesplošnem razvoju numeričnih orodij za
dimenzioniranje predorov, je to metoda, ki se uporablja praviloma v začetnih fazah projektiranja.
Predstavljam njene predpostavke in značilnosti s tem pa tudi večino njenih omejitev. Metoda se tako
omejuje na izotropno obnašanje hribin in osno simetrične geometrične pogoje gradnje predorov.
V delu so predstavljeni osnovni tipi hribin glede na njihovo obnašanje po prehodu v plastično
območje obnašanja. Pri izračunih se v nadaljevanju omejujem na materiale, ki izkazujejo idealno
elastoplastično obnašanje. Idealnega obnašanja v naravi seveda ne najdemo. V zgodnjih fazah
projektiranja je prav tako praviloma na voljo malo izmerjenih materialnih lastnosti hribin, zato si je v
tej fazah načrtovanja potrebno izdatno pomagati z izkušnjami in sistemi klasifikacij hribin. Pri oceni
materialnih lastnosti sem uporabil Geološki trdnosti indeks – GSI in z njegovo pomočjo ocenil
lastnosti trdnosti in deformabilnosti.
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V svoji nalogi sem hribino obravnaval kot časovno neodvisni medij z uporabo Mohr in Coulombovega
in Hoek in Brownovega materialnega zakona. Pri obravnavi podporja pa sem uporabil časovno
odvisno spreminjanje lastnosti brizganega betona in hribinskih sider in navedel bistvene vire in
enačbe, ki pojasnjujejo problematiko časovno odvisnih lastnosti podpornih elementov.
Z dodatnimi ukrepi je v praksi mogoče doseči, da se podporni elementi, ki izkazujejo časovno
priraščaje svojih trdnostnih lastnosti, v najbolj kočljivih trenutkih, ko je formiranje njihove trdnosti še
začetni fazi, zaščitijo. Za ta namen se uporabljajo popustljivi elementi, ki se deformirajo namesto
brizganega betona oz. hribinskih sider in na ta način ohranijo celovitost teh dveh podpornih
elementov. Podajam način delovanja in značilne tipe popustljivih elementov, ki ščitijo pred
odpovedjo oblogo iz brizganega betona in primere posebnih konstrukcijskih izvedb popustljivih
hribinskih sider.
Predvsem zaradi bližajoče gradnje predora Karavanke so bile v nalogi predmet mojega zanimanja
predvsem hribine permokarbonske starosti, ki jih v razumnem približku lahko obravnavamo kot
takšne, ki izkazujejo idealno elastoplastično obnašanje. Te hribine so bile v slovenskem prostoru v
zadnjih dvajsetih letih predmet številnih raziskav; nekatere vire v delu tudi navajam in povzemam
njihove rezultate. Izračune v računskem primeru sem opravil z dvema tipoma hribine, ki sta bila v
zgodnji fazi načrtovanja druge cevi predora Karavanke ocenjena kot tektonsko najbolj poškodovana
tipa. V delu ju imenujem TIP A in TIP B.
V nadaljevanju sem izdelal orodje, s katerim sem z metodo omejitve konvergenc analiziral interakcijo
med hribino in podporjem, ki izkazuje časovno odvisne lastnosti. Geometrija problema je bila zaradi
metode analize poenostavljena. Obravnaval sem krožno odprtino polmera 2,5 m, ki po velikosti
dosega raziskovalni rov pri podpobnih gradnjah (npr. raziskovalni rov predora Šentvid). Analiza je bila
usmerjena predvsem v obravnavo brizganega betona in popustljivih elementov, ki zagotavljajo
celovitost betonske obloge. Glavna naloga pri takšni obravnavi je predvsem dokazati, da trdnost
mladega brizganega betona pri napredovanju čela izkopa ni presežena.
Analize sem opravil ob predpostavki enakomernega napredovanja del pri izkopu za tri različne
hitrosti napredovanja del. Z enostavnim razmislekom je namreč mogoče predvideti, da je hitrost
napredovanja del tisti tehnološki parameter gradnje, ki bistveno vpliva na razmerje med
obremenitvijo podpornih elementov in časovno odvisno trdnostjo podpornih elementov.
Rezultate ni mogoče popolnoma primerjati z napredovanjem v realnih pogojih gradnje. Predpostavke
metode omejitve konvergenc (idealizirani materiali, pravilna geometrija problema, sočasno podprtje
celotnega krožnega profila ipd.) niso v praksi nikoli popolnoma izpolnjene. Računski primer dokazuje,
da je napredovanje v obeh predvidenih tipih ob danih predpostavkah mogoče. Kot pričakovano je
ravnotežno točko v primeru hribine TIP B mnogo težje doseči, zaradi nižjih lastnosti trdnostni in
deformabilnostni tega tipa hribine. Jasno je razviden tudi vpliv hitrosti napredovanja izkopa in
podgrajevanja. V primeru hribine TIP B napredovanje z najvišjo analizirano hitrostjo ni več mogoče,
ker bi prišlo do preobremenitev mladega brizganega betona.
Druga cev predora Karavanke se bo v območju masiva permokarbonske starosti najverjetneje gradila
v treh izkopnih fazah (kalota, stopnica in dno). Pri podgrajevanju kalote se bo najverjetneje uporabljal
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začasni talni obok, pri podgradnji dna pa se bo zagotovo uporabil talni obok. Začasni talni obok oz.
talni obok bosta sledila fazi kalote oz. stopnice s primernim tehnološkim zamikom. Posledično bo to
pomenilo, da bodo zaradi nesklenjene betonske obloge obremenitve betonske obloge v tem obdobju
manjše, radialne deformacije v hribini pa se bodo zaradi manjšega podpornega tlaka hitreje razvijale.
Dodatna zahteva pri gradnji bo omejitev vplivov gradnje nove cevi na obstoječo staro cev. Izračuni
opravljeni v okviru te naloge kažejo, da se pri obravnavi hribine TIPA B že ob izkopu krožne odprtine
relativno majhnega prečnega preseka, ki se neposredno po izkopu po celotnem obodu podpre,
razvije okoli krožne odprtine široka plastična cona, katere razmerje polmerov z izkopano odprtino
dosega vrednost 12. Če predvidimo geometrijsko podobnost, bi to pri drugi cevi predora Karavanke
(normalni profil dvopasovnega AC predora) pomenilo razširitev plastične cone prek območja
obstoječe cevi. Navedena podobnost bi veljala že ob sočasnem podpiranju celotnega izkopnega
profila predora, pri napredovanju, kjer se betonska obloga podporja sklene šele na določeni razdalji
za predhodno izkopno fazo, pa je pričakovati samo še intenzivnejše širjenje plastične cone. Po drugi
strani sem v računskem primeru predvidel homogene pogoje. V praksi ni pričakovati, da bi hribina, ki
jo označujem s hribina TIP B, tvorila široko območje predora, ampak je vezana na prelomne cone
končnih širin. Posledično lahko pričakujemo ugodnejše 3D prerazporeditve napetostnega polja in
polja premikov v hribini kakor v homogenih pogojih.
Ni mogoče popolnoma izključiti, da bo potrebno v osi druge cevi predora Karavanke v okviru
dodatnih raziskav ali tehnoloških rešitev gradnje izdelati pilotni rov. V tem primeru, so lahko razmere
pri gradnji takšnega rova mnogo bolj podobne takšnim, kot sem jih analiziral v tej nalogi.
Ne glede na vso težavnost primerjave analitičnega izračuna z uporabo metode omejitve konvergenc
ter dejanskih razmer v praksi, pa lahko kot največji dosežek svoje naloge izpostavim edukativni vidik
tega dela. Enostavno in nazorno je predstavljena kompleksna problematika. Ne glede na dejstvo, da
bodo dejanski problemi v praksi bolj kompleksni po geometriji, spremenljivosti, nehomogenosti
naravnih pa tudi umetnih materialov, ipd. bodo še vedno obvladovani z mehanizmi in obnašanji, ki
so nazorno opisani v tej nalogi. Geotehnično obnašanje ob gradnji predorov je težko napovedljivo. V
praksi se zato široko poslužujemo opazovalne metode, pri kateri se projektne rešitve med gradnjo
prilagajajo. Dobro poznavanje problematike - tudi na osnovi analitičnih pristopov, je dobra osnova
za uspešno prepoznavanje problematike gradnje in njeno uspešno prilagajanje. V geotehniki, pri
gradnji predorov pa še posebej, ima (hitra) inženirska ocena pogosto prednost pred eksaktnim
izračunom. Tudi tem smislu sta Hoek in Londe, 1974 izrazila svojo znano misel: »The function of Rock
Mechanics engineers is not to compute accurately but to judge soundly.«
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11.

Dodatki

11.1. Dodatek 1: Karakteristična krivulja tal - Carranza-Torres, 2004
Transformiran zapis posplošenega HB porušitvenega kriterija, po pravilu, ki ga je predlagal Londe,
1988 (cit. po Carranza-Torres, 2004):

=

+

=

11.1

+

11.2

V enačbah 11.1 in 11.2 pomenijo:
a [ ] – konstanta HB modela,

[ ] – materialna konstanta HB modela,

[ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino) in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine.

Znano enačo posplošenega HB porušitvenega kririja lahko sedaj v transformirani obliki zapišemo kot:

=

+

Parameter

∙

je enak:

=

Brezdimenzijska napetost

=

11.3

+

11.4

(oddaljenega napetostnega polja) z vrhunskimi parametri trdnosti:

11.5

V enačbi 11.5 pomenijo:
a [ ] – konstanta HB modela,

[ ] – materialna konstanta HB modela,

[MPa] – primarna napetost,

[ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino) in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine.
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Brezdimenzijski notranji tlak

=

+

z vrhunskimi parametri trdnosti:
11.6

V enačbi 11.6 pomenijo:
a [ ] – konstanta HB modela,

[ ] – materialna konstanta HB modela,

[MPa] – podporni tlak,

[ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino) in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine.

Brezdimenzijski kritični notranji tlak

=

z vrhunskimi parametri trdnosti:

+

11.7

Na enak, kot so določeni transformirane napetosti z uporabo parametrov vrhunske trdnosti, se
transformirane napetosti z rezidualnimi parametri trdnosti.
Brezdimenzijska napetost

=

+

z rezidualnimi parametri trdnosti:
̃

11.8

V enačbi 11.8 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),

[ ] – materialna konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),

[MPa] – primarna napetost,

̃ [ ] – konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo) in

[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine (materiala z rezidualno trdnostjo).

Brezdimenzijski notranji tlak

=

+

z rezidualnimi parametri trdnosti:

̃

11.9

V enačbi 11.9 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),

[ ] – materialna konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),
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[MPa] – podporni tlak,

̃ [ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino; materiala z rezidualno trdnostjo) in
[ ] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine (materiala z rezidualno trdnostjo).

Brezdimenzijski kritični notranji tlak

=

+

z rezidualnimi parametri trdnosti:

̃

11.10

Ustrezno parametru (en. 11.4), ki velja za območje vrhunske trdnosti se definira tudi parameter ,
ki velja za območje rezidualne trdnosti:

=

11.11

V enačbah 11.10 in 11.11 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),
[ ] – materialna konstanta HB modela (materiala z rezidualno trdnostjo),
[MPa] – kritični podporni tlak,

̃ [ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino; materiala z rezidualno trdnostjo) in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine (materiala z rezidualno trdnostjo).

Po analogiji z metodo Carranza-Torres in Fairhuurst, 2000 lahko kritični podporni tlak izračunamo iz
naslednje transcendentne enačbe:

μ∙P

+ 2P − S = 0

11.12

Eksaktna rešitev enačbe 11.12 je mogoča zgolj v primeru, ko je trdnosti parameter
primeru kritični podporni tlak izrazimo z enačbo:

=

= 0,5. V tem
11.13

Rešitev za brezdimenzijski kritični notranji tlak je potrebno poiskati z numeričnimi metodami.
Sofianos, 2003 (cit. po Carranza-Torres, 2004) je podal tudi sprejemljivo približno rešitev za P za
primere, ko HB parameter trdnosti a ≠ 0,5, a zavzema vrednosti, ki jih ta parameter v praksi običajno
ima. Ko je vrednost P znana, lahko z inverzijo enačbe 11.7 izrazimo vrednost kritičnega
podpornega tlaka .

=

−

∙

11.14
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V enačbi 11.14 pomenijo:
a [ ] – konstanta HB modela,
[ ] – materialna konstanta HB modela,

[ ] – brezdimenzijski kritični notranji tlak z vrhunskimi parametri,

[ ] – konstanta HB modela (s=1 za intaktno hribino) in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine.
Polmer plastičnega cone:

=

∙e

11.15

V enačbi 11.15 pomenijo:
[ ] – brezdimenzijski kritični notranji tlak z rezidualnimi parametri,

[ ] – brezdimenzijski notranji tlak z rezidualnimi parametri,
[m] – polmer odprtine podzemnega prostora in

[m] – polmer plastičnega območja.

Potek brezdimenzijskih radialnih in obodnih napetosti v plastični coni podajata enačbi 11.16 in 11.17.

=

=

+

+ 1−

ln

11.16
11.17

V enačbi 11.16 pomeni:
[m] – tekoča spremenljivka – razdalja od osi odprtine.
Z upoštevanjem enačb 11.8 do 11.10 izrazimo potek radialnih in obodnih napetosti v plastični coni:

σ
σ

=

=

−

−

11.18
̃

11.19
̃

Določitev radialnih premikov v plastični coni zahteva rešitev naslednje diferenciaalne enačbe:

ρ

−A ρ

+A u −

ρ A

−A

=0

11.20
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Neodvisna spremenljivka ρ v zgornji enačbi je:

=

11.21

=

11.22

Količina G v enačbi 11.20 je strižni modul normaliziran z HB parametri rezidualne trdnosti:

Pomožni koeficienti v enačbi 11.20 so odvisni od Poissonovega količnika
in pravila tečenja
materiala. Pri materialih, za katere velja linearno pravilo tečenja, imajo naslednje vrednosti:

=−

11.23

=1− − ∙
=

11.24

− 1−

Koeficient

11.25

izrazimo iz dilatacijskega kota:

=

11.26

Robni pogoji potrebne za integriranje diferencialne enačbe 11.20 so radialni premik in prvi odvod po
spremenljivki ρ na zunanji meji plastičnega območja pri = 1:

=1 =

=1 =

−

−

1 +

[

+

2

[1 −

1−

1−

]

]

11.27

−

+

−

11.28

Diferencialno enačbo 11.20 je mogoče integrirati z uporabo nuumeričnih metod. Eksaktna rešitev je
mogoča zgolj pri vrednosti HB parametra a = 0,5 in linearnega pravila tečenja materiala – koeficienti
A , A in A imajo vrednosti določene z enačbami 11.23 do 11.25. V tem primeru je rešitev podana v
enačbi 11.29.

=

1
1−

+

+

1 −
2 4 1−

−

∙

ln

−

1 +

1
1−
∙

−

−

+ 1−

1

∙ ln

11.29
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V elastičnem področju ≥

je rešitev že podana z Laméjevo rešitvijo.

Potek radialnih napetosti v elastičnem območju:

=

−

−

11.30

=

+

−

11.31

Potek obodnih napetosti v elastičnem območju:

Potek radialnih premikov v elastičnem območju:

=

V enačbah 11.30 do 11.32 pomenijo:

11.32

[MPa] – primarna napetost,

[MPa] – kritični podporni tlak,

[m] – polmer plastičnega območja,

[m] – tekoča spremenljivka – razdalja od osi odprtine in
[MPa] – strižni modul.
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11.2. Dodatek 2: Izračuni Mohr in Coulombovih in Hoek in Brownovih
modelnih parametrov
Hoekov in Brownov porušni kriterij in njegovi parametri:

=

+

=

+

∙

s= e

= +

11.33
11.34
11.35

−

11.36

V enačbah 11.33 do 11.36 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela,
[ ] – parameter HB modela - poškodovanost hribine (zaradi poškodovanosti pri miniranju);
= 0 - hribina ni poškodovana, = 1 - hribina je močno poškodovana,
[ ] – geološki trdnosti indeks
[ ] – materialna konstanta HB modela,
[ ] – konstanta HB modela; s=1 za intaktne hribine,
[MPa] – večja glavna napetost,
[MPa- ] – manjša glavna napetost in
[MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine.

Kot notranjega trenja:

=

∙ ∙

∙ ∙

Kohezija:

=

[

∙ ∙

]

11.37

11.38

V enačbah 11.37 in 11.38 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela,
[ ] – materialna konstanta HB modela,
[ ] – konstanta HB modela; s=1 za intaktne hribine,
[MPa] – normirana večja glavna napetost,
o
[ ] – strižni kot.
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Enoosna tlačna trdnost:

=

=

=

11.39

11.40

V enačbah 11.39 in 11.40 pomenijo:
[ ] – konstanta HB modela,
[ ] – materialna konstanta HB modela,
[ ] – konstanta HB modela; = 1 za intaktne hribine,
σ [MPa] – normirana večja glavna napetost,
σ [MPa] – enoosna tlačna trdnost intaktne hribine in
φ[°] − strižni kot.
Deformacijski modul:

= 100000

11.41

V enačbi 11.41 pomenijo:
E [MPa] – deformacijski modul hribinske mase,
D [ ] – parameter HB modela - poškodovanost hribine in
GSI [ ] – geološki trdnosti indeks.

=

0,02 +

11.42

V enačbi 11.42 pomenijo:
E [MPa] – deformacijski modul hribinske mase,
E [ ] – deformacijski modul intaktne hribine,
D [ ] – parameter HB modela - poškodovanost hribine in
GSI [ ] – geološki trdnosti indeks.
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11.3. Dodatek 3: Vzdolžni potek radialnih premikov po Vlachopoulosu, 2009
Radialni premiki na izkopnem čelu:
∗

∗

=

=

,

= ∙ e—

∗

=

,

∗

11.43

11.44

Potek radialnih premikov pred izkopnim čelom:
∗

=

=

=

= 1− 1−

∗

∙ e , za
∗

∗

≤ 0 v hribini

11.45

Potek radialnih premikov za izkopnim čelom:
∗

∗

∙e

V enačbah 11.43 do 11.46 pomenijo:

∙ ∗
∙ ∗

, za

∗

≥ 0 v predoru

11.46

[ ] – normirani premik na izkopnem čelu,
[m] – radialni premik na izkopnem čelu,
[m] – maksimalni radialni premik okoli predora,
∗
[ ] – normiran polmer plastičnosti,
[m] – polmer plastičnega območja,
[m] – polmer krožne odprtine,
∗
[ ] – normirana vzdolžna razdalja od izkopnega čela,
[m] – tekoča spremenljivka – vzdolžna razdalja od izkopnega čela in
∗
[ ] – normirani radialni premik na oddaljenosti x pred izkopnim čelom.
∗
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