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IZVLEČEK
Pri gradnji predorov pride v okolici izkopnega prostora do prerazporeditve napetostnega
stanja, ki lahko ob nepravi izbiri podpornih ukrepov privede do porušitve predora. Če
poznamo primarno napetostno stanje, lahko z raznimi metodami določimo prerazporeditev
napetosti ter pojavljanje deformacij z napredovanjem izkopa. Pri tem moramo razlikovati
različne kategorije obnašanja hribin. Pri elastičnem obnašanju hribine prerazporeditev
napetosti izračunamo z pomočjo Kirsch-ovih enačb, pri elastoplastični hribini pa moramo
upoštevati pojav plastične cone. Ta se razvije v okolici predora v primeru, da je napetostno
stanje večje od strižne trdnosti hribine. Pri iztisljivih hribinah imamo običajno največje težave
s pojavom velikih deformacij, ki jih moramo absorbirati z vgradnjo popustljivih elementov v
povezavi z drugimi podpornimi elementi, kot na primer brizgani beton ter hribinska sidra.
Izračune prerazporeditev napetosti izvajamo s pomočjo računalniških programov, ki običajno
delujejo na principu metode končnih elementov. To metodo na primer uporablja program
Phase2, ki omogoča simuliranje gradnje predorov kakršnekoli oblike. Tako lahko simuliramo
izgradnjo predora po fazah, kot to priporoča nova avstrijska metoda gradnje predorov
(NATM), ali pa uporabimo krožno obliko predora in simuliramo gradnjo predora z TBM. Pri
izbiri načina izkopa moramo predvsem upoštevati karakteristike hribin. Določimo jih lahko z
več različnimi metodami, kot so na primer RMR, RQD, Q in GSI.
Ključne besede: prerazporeditev napetosti, plastična cona, metoda končnih elementov,
podporni elementi, NATM
ABSTRACT
When constructing an underground tunnel, stress and strain redistribution can appear, which
can lead to the tunnel collapse. If we know the primary stress field, we can determine stress
redistribution and displacement at advancing the tunnel with different methods. For that, we
must distinguish different rock mass behavior. For calculating stress and strain changes in the
elastic behavior of the rock mass, we use the Kirsch equations, but in the elastoplastic rock
mass we need to take into account the occurrence of the plastic zone. This kind of zone
develops, when the stress field is greater than the shear strength of the rock mass. In high
squeezing ground we usually have problems with big deformations, which we have to absorb
with the installation of yielding elements. Yielding elements are usually combined with the
shotcrete and rock bolts.
Calculations of the stress and strain redistribution are usually done with computer programs,
which are using the finite element method. This method is, for example, used by the Phase2
program, which allows the simulation of a construction of any shape of the tunnel. We can
simulate tunnel construction faze by faze, as it is recommended in the New Austrian
Tunneling Method (NATM). We can also use circular tunnel shape, which presents the tunnel
construction with the Tunnel Boring Machine (TBM). When choosing a method, we must
i

take into consideration different rock mass characteristics, which can be determined by
different methods like RMR, RQD, GSI or Q.
Key words: stress redistribution, plastic zone, finite element method, support elements,
NATM.

Kazalo vsebine
1

UVOD ................................................................................................................................. 1

2 ANALIZE PRERAZPOREDITVE NAPETOSTNIH IN DEFORMACIJSKIH
STANJ ....................................................................................................................................... 2
2.1. PREDOR V ELASTIČNIH HRIBINAH .................................................................................. 2
2.2. PREDOR V ELASTOPLASTIČNIH HRIBINAH ...................................................................... 4
2.2.1. Deformacija okrog napredujoče predorske cevi .................................................. 4
2.2.2. Definicija porušitvenega kriterija ........................................................................ 5
2.2.3. Analiza obnašanja predora v elastoplastični hribini ........................................... 6
2.3. PREDORI V IZTISLJIVIH HRIBINAH .................................................................................. 8
2.3.1. Vpliv iztisljivosti hribin na razvoj deformacij oboda predora ............................. 9
3

METODA KONČNIH ELEMENTOV ......................................................................... 10
3.1.
3.2.

4

OSNOVNA ENAČBA KONČNEGA ELEMENTA ................................................................. 10
RAVNINSKI KONČNI ELEMENTI .................................................................................... 11

TEHNOLOGIJE IZDELAVE PODZEMNIH PROSTOROV ................................... 12
»CUT AND COVER« METODA ....................................................................................... 12
METODA VRTANJA IN RAZSTRELJEVANJA ................................................................... 12
TBM – TUNNEL BORING MACHINE, STROJ ZA VRTANJE PREDOROV ........................... 12
NATM – NEW AUSTRIAN TUNNELING METHOD, NOVA AVSTRIJSKA METODA
PREDOROGRADNJE ................................................................................................................. 13
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5

PODPORNI ELEMENTI ............................................................................................... 14
5.1. AKTIVNI PODPORNI ELEMENTI .................................................................................... 15
5.1.1. Hribinska sidra ................................................................................................... 15
5.1.2. Sulice .................................................................................................................. 16
5.2. PASIVNI PODPORNI ELEMENTI ..................................................................................... 16
5.2.1. Jekleno ločno podporje ....................................................................................... 16
5.2.2. Brizgani beton in betonski bloki ......................................................................... 16
5.2.3. Jeklene armaturne mreže .................................................................................... 17
5.2.4. Popustljivi elementi v iztisljivih hribinah ........................................................... 17

6

DOLOČITEV OSNOVNIH HRIBINSKIH KATEGORIJ ......................................... 18
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7

RQD – ROCK QUALITY DESIGNATION – FAKTOR RAZPOKANOSTI JEDRA .................... 18
RMR – ROCK MASS RATTING .................................................................................... 18
GSI – GEOLOGICAL STRENGTH INDEKS – GEOLOŠKI TRDNOSTNI INDEKS ................... 19
Q KLASIFIKACIJA – INDEKS KAKOVOSTI HRIBINE ........................................................ 19

PRIMER IZRAČUNA NAPETOSTI IN POMIKOV ZA PREDOR KARAVANKE
19
7.1.
7.2.

GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA PREDORA ............................................................. 19
GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI PREDORA NA PROFILU 2400 M ............................................. 20
iii

7.3. GEOMEHANSKI PARAMETRI HRIBINE ........................................................................... 20
7.4. SPLOŠNO O PROGRAMU PHASE2................................................................................... 21
7.5. IZRAČUN PARAMETROV ZA MOHR-COULOMBOV PORUŠITVENI KRITERIJ .................... 21
7.6. NASTAVITEV VHODNIH PODATKOV V PHASE2. ............................................................ 21
7.7. SIMULIRANJE FAZ IZKOPA PREDORA............................................................................ 23
7.8. INTERPRETACIJA REZULTATOV ................................................................................... 26
7.8.1. Aksialne sile v betonu ......................................................................................... 27
7.8.2. Momenti v betonu ............................................................................................... 28
7.8.3. Aksialna deformacija sidra................................................................................. 30
7.8.4. Skupna deformacija predora .............................................................................. 30
7.9. ANALIZA ODSEKA NA STACIONAŽI 2400M. ................................................................. 31
8

ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 32

9

LITERATURA ................................................................................................................ 33

SEZNAM SLIK
Slika 1: Preoblikovanje primarnega napetostnega stanja v elastičnih hribinah (Brady in
Brown, 2006). ............................................................................................................................. 2
Slika 2: Deformacije napredujoega predora (Hoek, 2008). ........................................................ 5
Slika 3: Prikaz plastične cone okrog cilindričnega predora (Hoek, 2008). ................................ 8
Slika 4: Tipi 2D končnih elementov. ....................................................................................... 11
Slika 5: Primer swellex sidra, ki se pod visokim tlakom vode razširi in tako ustvari vez med
hribino in sidrom (Hoek in Wook, 1987). ................................................................................ 15
Slika 6: Kombinacija obloge iz brizganega betona, jeklenega ločnega podporja ter
popustljivih elementov (Likar in soavtorji, 2012). ................................................................... 18
Slika 7: Preračun iz H-B v M-C trdnostne parametre. ............................................................. 21
Slika 8: Vnos karakteristik hribine. .......................................................................................... 22
Slika 9: Faza izgradnje obstoječe cevi. ..................................................................................... 23
Slika 10: Simulacija devete faze. .............................................................................................. 24
Slika 11: Simulacija dvanajste faze. ......................................................................................... 25
Slika 12: Končni profil in podporni elementi. .......................................................................... 26
Slika 13: Učinek obstoječe cevi na novo cev je minimalen, zato ga v interpretaciji
zanemarimo. ............................................................................................................................. 26
Slika 14: Vrednosti glavnih napetosti ter območje pojava plastične cone. .............................. 27
Slika 15: Prikaz aksialnih sil po obodu predora. ...................................................................... 28
Slika 16: Upogibni momenti obloge iz brizganega betona. ..................................................... 29
Slika 17: Vrednosti pomikov okoli predora. ............................................................................ 30

v

SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

a

polmer predora

As

površina preseka posameznega loka

c'

efektivna kohezija

D

faktor razrahljanosti

E

elastični modul

ESR

izkopni podporni količnik

F

sila

FS

faktor varnosti

G

strižni modul

H

višina nadkritja

IB

vztrajnostni moment ploskve

Ja

faktor polnitve razpok

Jn

faktor števila sistemov razpok

Jr

faktor hrapavosti razpok

Jw

faktor prisotnosti podtalnice pri izkopavanju

K

koeficient horizontalnega tlaka

L

dolžina sidra

l

dolžina

Mmax,min

maksimalni in minimalni moment

mi

Hoek-Brown-ov parameter trdnosti

Ns

koeficient stabilnosti predora

NΦ

koeficient notranjega trenja

p

reaktivni tlak podporja

p0

primarno napetostno stanje

pBB

maksimalna nosilnost oz. reaktivni tlak obloge iz brizganega betona

pkrit

kritičen tlak podporja
vi

pJLP

reaktivni tlak jeklenega ločnega podporja

r

oddaljenost računske točke od osi predora

rp

radij plastične cone

s

ploščina prereza betonske obloge

Si

razdalja med posameznimi loki

SRF

faktor napetosti

tB

debelina nanosa brizganega betona

Ur

radialna deformacija

Uθ

tangencialna deformacija

x

razdalja težišča ploskve od osi

Z

deformacija sidra

γ'

prostorninska teža

εs

specifična deformacija

θ

kot od horizontale do računske točke

λ

stopnja razbremenitve

λkrit

kritična razbremenitev

ν

Poissonov količnik

σ'1

aksialna napetost, pri kateri se pojavi porušitev

σ'3

radialna napetost pri porušitvi

σB

enoosna tlačna trdnost betona

σB1

aksialna napetost v betonu

σBT

natezna trdnost betona

σcm

enoosna tlačna trdnost

σh

horizontalna napetost

σrr

radialna napetost

σrθ

strižna napetost
vii

σxs

natezna trdnost jekla

σv

vertikalna napetost

σθθ

tangencialna napetost

ϕ`

efektivni kot notranjega trenja

viii

Jaka HRAST; diplomska naloga:
Geomehanska analiza sprememb napetosti in deformacij okrog predorske cevi

1 UVOD
Gradnja predorov je prisotna že od časa Rimljanov. Ti so predore gradili predvsem v zelo
trdnih, samonosilnih kamninah. V srednjem veku so že znali graditi predore v manj nosilnih
kamninah ter jih znali tudi ustrezno podpreti. Z današnjo tehnologijo lahko zgradimo predor v
praktično kakršnikoli vrsti kamnine, v velikih globinah, pod morsko gladino ter drugih
zahtevnih področjih. Gradimo lahko predore dolge 10 km in več, najdaljši dosegajo tudi
dolžine več kot 50 km. To seveda zahteva veliko načrtovanja in prilagajanja opreme. Danes
imamo na voljo veliko mehanizacije ter metod gradnje, ki jih lahko uporabimo glede na vrsto
tal, v katerih izkopavamo predor. Seveda pa je kot povsod drugod pomembna tudi cena, ki je
odvisna od izbire metode in mehanizacije.
Pri nas je gradnja predorov najbolj intenzivno potekala ob prelomu tisočletja. Pospešeno so se
gradili predori na slovenskem avtocestnem križu. Danes so, z izjemo druge cevi predora
Karavanke, ki je trenutno v začetnih fazah načrtovanja, zgrajeni vsi pomembnejši cestni
predori v Sloveniji. Se pa zato v zadnjih letih gradijo drugi cestni in železniški predori, ki pa
niso nič bolj enostavni za izgradnjo.
Namen diplomske naloge je, da spoznamo, kako se ob izkopu različnih prečnih profilov
predora prerazporedijo napetosti v okolici. Preučiti moramo tudi, kako napetosti vplivajo na
pojav deformacij v različnih hribinskih razmerah. Za potrebe praktičnega dela diplomske
naloge pa moramo spoznati še različne vrste podpornih elementov, ki jih lahko vgrajujemo v
predor, ter poznati različne metode gradnje predorov.
Cilj naloge je določiti potrebne podporne elemente pri podpiranju predora podkvaste oblike,
ki se bo gradil v iztisljivi hribini tako, da ne bo prišlo do porušitve nobenega od vgrajenih
podpornih elementov. Določiti moramo tudi izkopni profil predora tako, da bo po pojavu
deformacij zadostoval profilu, ki ga zahteva naročnik.

1
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2 ANALIZE PRERAZPOREDITVE NAPETOSTNIH IN
DEFORMACIJSKIH STANJ
Za izgradnjo predora je ključnega pomena poznavanje primarnega napetostnega stanja v
hribini ter pojav napetosti in deformacij v že izkopanem predoru. Glede na različne hribinske
razmere so bile razvite različne metode za izračun napetosti in pomikov. Vse te metode so
uporabne v teoriji, saj predpostavljajo idealno hribino brez diskontinuitet. V praksi pa lahko
razpoke v hribini kritično spremenijo napetosti in lahko privedejo do porušitve.

2.1.

Predor v elastičnih hribinah

Za izračun napetosti in deformacij okrog cilindrične odprtine v elastičnem mediju
uporabljamo enačbe, ki jih je izpeljal Kirsch1. Metoda predpostavlja idealno elastično
obnašanje izotropne hribine, ki nima razpok in diskontinuitet. Na sliki 1 je prikazan teoretični
tlak na delec v bližini predora v popolnoma elastični hribini.

Slika 1: Preoblikovanje primarnega napetostnega stanja v elastičnih hribinah (Brady in Brown, 2006).

Za izračun radialnih napetosti je Kirch podal naslednjo enačbo:
𝜎𝑟𝑟 =

𝑝0
2

[(1 + 𝐾) (1 −

𝑎2
𝑟2

𝑎2

) − (1 − 𝐾) (1 − 4 𝑟 2 +

3𝑎4
𝑟4

) 𝑐𝑜𝑠2𝜃]

(2.1)

Kjer je:
𝜎𝑟𝑟 – radialne napetosti,
1

Ernst Gustav Kirsch (1841 – 1901) je bil nemški inženir.
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p0 - primarne napetosti v hribini,
K - koeficient horizontalnega tlaka, 𝐾 =

𝜎ℎ
⁄𝜎𝑣 , kjer je σh horizontalni napetost in σv vertikalni

napetost
a - polmer predora,
r - oddaljenost računske točke od osi predora,
𝜃 - kot od horizontale do računske točke.
Pri hidrostatičnem napetostnem stanju, kjer so vertikalne in horizontalne napetosti enake, torej
je K = 1, enačbo poenostavimo, in sicer:
𝜎𝑟𝑟 =

𝑝0
2

[(1 + 𝐾) (1 −

𝑎2
𝑟2

)]

(2.2)

Podobna kot enačba za izračun radialnih napetosti je tudi enačba za izračun tangencialnih
napetosti, in sicer:
𝜎𝜃𝜃 =

𝑝0
2

𝑎2

[(1 + 𝐾) (1 + 𝑟 2 ) + (1 − 𝐾) (1 +

3𝑎4
𝑟4

) 𝑐𝑜𝑠2𝜃]

(2.3)

Kjer je:
𝜎𝜃𝜃 – tangencialna napetost.
Enačbo 2.3 pri hidrostatičnem napetostnem stanju poenostavimo na:
𝜎𝜃𝜃 =

𝑝0
2

𝑎2

[(1 + 𝐾) (1 + 𝑟 2 )]

(2.4)

Za izračun strižnih napetosti uporabimo enačbo 2.5:
𝜎𝑟𝜃 =

𝑝0
2

[(1 − 𝐾) (1 +

2𝑎2
𝑟2

−

3𝑎4
𝑟4

) 𝑠𝑖𝑛2𝜃]

(2.5)

Kjer je:
𝜎𝑟𝜃 – strižna napetost
Enačba 2.5 se pri hidrostatičnem napetostnem stanju izniči, saj je za katerikoli kot θ in za
katerokoli oddaljenost od središča predora r vrednost enačbe enaka 0.
𝜎𝑟𝜃 (𝐾=1) = 0

(2.6)

Kirch je podal tudi enačbe za izračun pomikov. Za izračun radialnih pomikov je podal
enačbo:
𝑈𝑟 = −

𝑝0 𝑎2
4𝐺𝑟

𝑎2

[(1 + 𝐾) − (1 − 𝐾) {4(1 − 𝜈) − 𝑟 2 } 𝑐𝑜𝑠2𝜃]

(2.7)

Kjer je:
Ur – radialna deformacija,
3
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𝐸

G - strižni modul, 𝐺 = 2(1+𝜈) ,
E – elastični modul,
ν - Poissonov količnik.
Enačbo 2.7 za izračun radialnih pomikov pri hidrostatičnem napetostnem stanju
poenostavimo:
𝑈𝑟 = −

𝑝0 𝑎2
4𝐺𝑟

(𝐾 + 1)

(2.8)

Za tangencialne pomike pa je podal enačbo:
𝑈𝜃 = −

𝑝0 𝑎2
4𝐺𝑟

𝑎2

[(1 − 𝐾) {2(1 − 2𝜈) + 𝑟 2 } 𝑠𝑖𝑛2𝜃]

(2.9)

Kjer je:
𝑈𝜃 – tangencialna deformacija.
Pri hidrostatičnem napetostnem stanju se ta enačba izniči, saj je za katerikoli kot θ in za
katerokoli oddaljenost od središča predora r vrednost enačbe enaka 0.
𝑈𝜃 (𝐾=0) = 0

(2.10)

Na obodu predora, kjer je a = r, enačbe 2.1, 2.3 in 2.5 poenostavimo:
𝜎𝑟𝑟 = 0

(2.11)

𝜎𝜃𝜃 = 𝑝0 [(1 + 𝐾) + 2(1 − 𝐾)𝑐𝑜𝑠2𝜃]
𝜎𝑟𝜃 = 0

(2.12)

(2.13)
(Povzeto po: Brady in Brown, 2006)

2.2.

Predor v elastoplastičnih hribinah

Gradnja predorov v slabših hribinah, ki se obnašajo po elastoplatični teoriji, predstavlja
poseben izziv za inženirje, saj lahko slabo projektiranje podpornih ukrepov privede do hujših
posledic v obliki različnih vrst porušitev. Za razumevanje delovanja podpornih elementov na
hribino moramo najprej poznati osnovno obnašanje hribine in njene deformacije ter vedeti
kako podporje vpliva na te deformacije (Rocscience, 2016).
2.2.1. Deformacija okrog napredujoče predorske cevi
Deformacije hribine se začnejo pojavljati približno na oddaljenosti ene polovice premera
predora pred napredujočim čelom izkopa, svojo maksimalno vrednost pa dosežejo približno
1,5 premera za čelom predora. Na čelu predora imajo pomiki običajno vrednost okoli ene
tretjine svoje končne vrednosti. V večini primerov predorov v kamninah je to dober približek
4
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dejanskemu stanju. Ali bodo te deformacije vplivale na stabilnost predora, je odvisno od
razmerja med trdnostjo hribine ter in situ napetosti v okolici predora (Rocscience, 2016).
Analiza deformacij okrog predorske cevi temelji na Mohr-Coulomb-ovem porušitvenem
kriteriju ter daje enostavno rešitev za postopno porušitev hribinske mase okrog predora.
Predpostavljeno je, da se predor nahaja v zelo razpokani hribini, ki se obnaša kot popolnoma
elastoplastičen material, v katerem se porušitev pojavi brez plastične spremembe volumna
(Rocscience, 2016).

Slika 2: Deformacije napredujoega predora (Hoek, 2008).

2.2.2. Definicija porušitvenega kriterija
Predpostavlja se, da je nastanek plastične deformacije, za različne vrednosti napetosti σ3,
opredeljen po Mohr-Coulomb-ovem kriteriju porušitve in izražen z naslednjo enačbo
(upoštevan je princip efektivnih napetosti):
𝜎′1 = 𝜎𝑐𝑚 + 𝑁𝜙 𝜎′3

(2.14)

Enoosno tlačno trdnost σcm, definiramo kot:
𝜎𝑐𝑚 =

2𝑐′ 𝑐𝑜𝑠𝛷
1−𝑠𝑖𝑛𝛷

= 2𝑐 √𝑁𝜙

(2.15)

Koeficient notranjega trenja Nφ, ki je razmerje med 𝜎′1 in 𝜎′3, pa definiramo kot:
1+𝑠𝑖𝑛𝜙

𝑁𝜙 = 1−𝑠𝑖𝑛𝜙

(2.16)

Kjer je:
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σ'1- aksialna napetost, pri kateri se pojavi porušitev,
σ'3- radialna napetost pri porušitvi,
c'- efektivna kohezija,
Φ'- efektivni kot notranjega trenja (Rocscience, 2016).
2.2.3. Analiza obnašanja predora v elastoplastični hribini
Napetosti, ki jih povzroči podporje s svojim delovanjem na hribino v primeru krožnega
izkopa predora, izračunamo po naslednjih enačbah:
𝑎2

𝜎𝑟𝑟 = 𝑝 𝑟 2

(2.17)
𝑎2

𝜎𝜃𝜃 = −𝑝 𝑟 2

(2.18)

Radialne deformacije zaradi delovanja podporja na hribino izračunamo po enačbi:
𝑝𝑎2

𝑈𝑟 = 2𝐺𝑟

(2.19)

Napetosti v podprtem predoru v elastoplastičnem materialu pri hidrostatičnem napetostnem
stanju izračunamo s pomočjo naslednjih enačb:
𝑎2

𝑎2

𝑎2

𝑎2

𝜎𝑟𝑟 = 𝑝0 − 𝑝0 𝑟 2 + 𝑝 𝑟 2

𝜎𝜃𝜃 = 𝑝0 + 𝑝0 𝑟 2 − 𝑝 𝑟 2

(2.20)
(2.21)

Kjer pomeni:
𝜎𝑟𝑟 – radialne napetosti,
𝜎𝜃𝜃 – tangencialne napetosti,
Ur – radialni pomiki,
p0 – primarne napetosti v hribini,
p – reaktivni tlak podporja,
G – strižni modul,
a – polmer predora,
r – oddaljenost računske točke od osi predora.
Če je reaktivni tlak podporja enak primarnim napetostim, potem so tako radialne kot
tangencialne napetosti enake primarnim napetostim:
𝜎𝑟𝑟 = 𝜎𝜃𝜃 = 𝑝0

(2.22)

Če je reaktivni tlak podporja enak 0, potem se enačbi za napetost spremenita v:
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𝜎𝑟𝑟 = 𝑝0 (1 −

𝜆𝑎2

𝜎𝜃𝜃 = 𝑝0 (1 +

𝑟2

)

𝜆𝑎2
𝑟2

(2.23)

)

(2.24)

Kjer je stopnja razbremenitve λ enaka:
𝑝

𝜆 = 1−𝑝

(2.25)

0

Vrednost parametra λ se giblje med 0 in 1. Vrednost λ je v stanju pred izkopom predora oz. v
primeru, ko je reaktivni tlak podporja enak vertikalnim napetostim, enaka 0, v primeru
nepodprtega predora pa je vrednost enaka 1.
Na steni predora, kjer je a = r, je radialna napetost enaka tlaku podporja, tangencialna napetost
pa je izražena z enačbo:
𝜎𝜃𝜃 = 2𝑝0 − 𝑝

(2.26)

Radialne pomike pri podprtem predoru izračunamo po enačbi:
𝑎

𝑈𝑟 = 2𝐺 𝜆 𝑝0

(2.27)

Stopnjo razbremenitve λ, pri kateri pride do porušitve podprtega predora, imenujemo kritična
razbremenitev λkrit. Pojavi se pri kritičnem reaktivnem tlaku podporja, pkrit, ki ga izračunamo
po enačbi:
𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑝0 (1 − 𝜆𝑘𝑟𝑖𝑡 )

(2.28)

Kjer je λkrit enaka:
1

𝜆𝑘𝑟𝑖𝑡 = 1 − 1+𝑁

𝑁𝑠 −1
𝜙

(2.29)

𝑁𝑠

Kjer pomeni:
Ns – koeficient stabilnosti predora,
2𝑝0

𝑁𝑠 = 𝜎

(2.30)

𝑐𝑚

V primeru, da je Ns < 1 in λ < λkrit, se hribina obnaša po elastični teoriji, ko pa je Ns ≥ 1 in λ >
λkrit, se hribina obnaša po elastoplastični teoriji. Če se v hribini okoli predora pojavi plastična
cona, radij rp le-te izračunamo z enačbo, ki jo je podal Carradas leta 1992:

𝑟𝑝 = 𝑎 [(𝑁

2

)

𝜙 +1

2
𝑁𝑠 +
𝑁𝑠 −1

(1−𝜆)𝑁𝑠 +

2
𝑁𝜙 −1

1
𝑁𝜙 −1

]

(2.31)
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Slika 3: Prikaz plastične cone okrog cilindričnega predora (Hoek, 2008).

Za točke, ki se nahajajo znotraj plastične cone (r < rp), radialne in tangencialne napetosti
izračunamo po enačbah:
𝑟 𝑁𝜙 −1

𝜎

𝜎𝑟𝑟 = 𝑁 𝑐𝑚
((𝑎)
−1
𝜙

𝜎𝜃𝜃 =

𝑁𝜙 𝜎𝑐𝑚
𝑁𝜙 −1

𝑟 𝑁𝜙 −1

[(𝑎)

𝑟

− 1) + (𝑎)𝑁𝜙 −1 𝑝
𝑟

− 1] + 𝜎𝑐𝑚 + 𝑁𝜙 (𝑎)𝑁𝜙 −1 𝑝

(2.32)

(2.33)

Kjer je:
𝜎𝑟𝑟 – radialna napetost,
𝜎𝜃𝜃 - tangencialne napetosti,
𝜎𝑐𝑚 - enoosna tlačna trdnost,
NΦ – naklon premice, razmerje med σ1 in σ3,
r – oddaljenost računske točke od osi predora,
a – polmer predora,
p – reaktivni tlak podporja.
Za točke, ki se nahajajo zunaj plastične cone (r > rp) računamo napetosti po elastični teoriji.

2.3.

Predori v iztisljivih hribinah

Iztisljive hribine, to so hribine, katerim pripisujemo iztisljive lastnosti, imajo specifične
trdnostne in deformacijske lastnosti. Iztisljivost v kamninah se lahko pojavi, kadar so
določene kombinacije skupnih napetosti in materialnih lastnosti takšne, da se nekatera
območja okoli podzemnega izkopnega sistema močno deformirajo in s tem povzročajo
8
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presežke omejene strižne napetosti. Seveda pa se lahko iztisljivost pojavi tudi v intaktnih
kamninah, zapolnjenih kamninskih razpokah, vzdolž večplastnih slojev in na prelomnih
conah. Ker ni pogojena s spremembo prostornine je ne smemo enačiti z nabrekanjem (Singh
in Goel, 2006 v Likar in soavtorji, 2012). Razlika med nabrekanjem in iztisljivostjo je v
debelini con. Cone plastičnih deformacij, ki je pojavijo pri iztiskanju, so lahko debeline do
nekaj premerov prečnega profila predora, medtem ko je debelina con nabrekanja le do nekaj
metrov (Likar in soavtorji, 2012).
Pogosto se zgodi, da se hribini okrog izkopnega prostora s časom nižajo samonosilne
lastnosti. To se dogaja še posebej takrat, ko je izpostavljena vplivom zraka in vode. Posledice
teh procesov so časovno odvisne deformacije. Te so povezane z lezenjem, iztiskanjem in
plastičnim tečenjem, odražajo pa se v časovno odvisnih napetostnih razmerah, ki vladajo v
hribini okrog izkopnega podzemnega prostora ter vplivajo na dolgoročno obnašanje hribine.
Zaradi presežene omejene strižne trdnosti začne hribinska masa drseti v izkopni prostor, ki se
plastično deformira, torej iztiska. »Fizikalno je iztiskanje proces, ki dolgoročno vpliva na
postopno kopičenje hribinske obtežbe na podporne elemente« (Likar in soavtorji, 2012).
Nekateri učinki iztiskanja se pri izkopu predora pojavijo takoj po izkopu kot povečani radialni
pomiki oboda, velikost le-teh pa je odvisna od obsega plastične cone okrog izkopa
podzemnega prostora, hribinske obtežbe, trdnostnih in deformacijskih lastnosti ter primarnih
napetostnih razmer, ki vladajo v okoliški hribini. Deformacijske in napetostne spremembe se
lahko zaustavijo že med samo izdelavo podzemnega prostora, lahko pa se v daljšem
časovnem obdobju nadaljujejo tudi, ko je gradnja podzemnega prostora končana (Likar in
soavtorji, 2012).
2.3.1. Vpliv iztisljivosti hribin na razvoj deformacij oboda predora
Iztiskanje hribine je počasen in postopen proces. Možno ga je nadzirati z ustreznimi
sanacijskimi ukrepi. Na podlagi izkušenj se je v preteklosti izkazalo, da se v zelo iztisljivih
hribinah najbolje obnese krožen profil predora, za podpiranje pa popustljivo jekleno ločno
podporje (Hoek in Guevara, 2009). Zelo pomembno je, da se podporje vgradi takoj za
izkopnim čelom, saj se na ta način zagotovi primerne stabilnostne razmere (Likar in soavtorji,
2012).
Pri hidrostatičnem napetostnem stanju v preobremenjeni hribini je specifična deformacija
določena z enačbo:
−2

𝜎

𝜀𝑠 = 0.2 ( 𝑝𝑐𝑚 )
0

(2.34)

Kjer pomeni:
εs – specifična deformacija,
σcm – enoosna tlačna trdnost,
p0 – primarno napetostno stanje (Likar in soavtorji, 2012).
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V slabo nosilnih hribinah v večjih globinah, ki imajo nizko strižno odpornost, je razmerje med
premerom plastične cone in premerom predora podano z naslednjo enačbo:
𝑟𝑝
𝑎

= 1.25

𝜎𝑐𝑚 −0.57
𝑝0

(2.35)

Kjer pomeni:
rp – radij plastične cone,
a – radij predora (Likar in soavtorji, 2012).

3 METODA KONČNIH ELEMENTOV
Metoda končnih elementov (MKE) je numerična matematična metoda za določanje približnih
rešitev parcialnih diferencialni enačb, kjer so analitične rešitve mogoče samo za zelo
poenostavljene modele. Metoda je bila razvita okoli leta 1940, bolj podrobno pa so jo razvili
po letu 1960, ko so računalniki postali bolj dostopni in zmogljivejši. Metodo danes
uporabljamo v različnih vejah znanostih, vsaka ima svojo programsko opremo, ki je bila
razvita za specifične primere uporabe. Pri MKE se celoten računski prostor razdeli na končno
število elementov – mrežo. Končna rešitev problema je združevanje enostavnih funkcij
posameznega elementa v celoto.
Glede na obliko končnega elementa ločimo linijske, ploskovne in volumske elemente. Pri
linijskih elementih je ena dimenzija elementa bistveno večja od drugih dveh. Pri ploskovnih
elementih je ena dimenzija (običajno debelina) bistveno manjša od ostalih dveh, lahko pa je
tudi bistveno večja, na primer pri predorih, kjer je dolžina veliko večja od premera. Pri
volumskih elementih pa govorimo o telesih, ki imajo vse tri dimenzije podobnih velikosti. Pri
MKE tako celotno konstrukcijo diskretiziramo na manjše elemente, ki so med seboj povezani
z vozlišči. Z pomočjo elastomehaničnih enačb tvorimo osnovno enačbo končnega elementa,
kjer so neznanka vozliščni pomiki. Ob upoštevanju robnih pogojev ter zunanje obremenitve
lahko združimo enačbe posameznega elementa v enačbo konstrukcij ter tako izračunamo vse
neznane vozliščne pomike, specifične deformacije ter napetosti (Kolsek, 1998).
Reševanje problema s pomočjo računalniških programov, ki uporabljajo MKE, običajno
poteka v naslednjih fazah:
 izdelamo geometrijski računalniški model konstrukcije,
 diskretiziramo model (model razdelimo na manjše dele - končne elemente ustreznega
tipa),


definiramo robne pogoje in obremenitve,



izračun (samodejni izračun zahtevanih veličin),



prikaz rezultatov izračuna (Kolsek, 1998).

3.1.

Osnovna enačba končnega elementa

Osnovna enačba končnega elementa podaja zvezo med vozliščnimi silami {F} in vozliščnimi
pomiki {U} elementa. Faktor [K] predstavlja togostno matriko, ki jo za določen element
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lahko izračunamo glede na geometrijo elementa ter fizikalne lastnosti materiala. Enačba je
podana kot:
{𝐹} = [𝐾]{𝑈}

(3.1)

Z združevanjem enačb vseh elementov dobimo enačbo konstrukcije, ki je zapisana enako kot
enačba končnega elementa, le da so v vsakem členu združene vrednosti členov vseh enačb.
Tako v vektor {F} združimo vse vozliščne sile ter v vektor {U} vse vozliščne pomike,
togostna matrika [K] pa nastane z združevanjem parcialnih togostnih matrik posameznih
elementov (Kolsek, 1998).

3.2.

Ravninski končni elementi

Glede na to, da program, ki bo uporabljen v praktičnem delu naloge, uporablja MKE v 2D
dimenziji, bomo to v nadaljevanju nekoliko podrobneje opisali. Pri ravninskih problemih
tvorijo končni elementi oblike trikotnika ali pravokotnika z ravnimi ali ukrivljenimi
stranicami. Pri trikotnih elementih imajo lahko trikotniki 3 ali 6 vozlišč, pri pravokotnih
elementih pa 4 ali 8 vozlišč, kot je prikazano na sliki 4. Najenostavnejši za izdelavo in izračun
je model s trikotniki s tremi vozlišči, vendar pa je zato tudi manj natančen. Izkazalo se je, da
so pravokotni elementi običajno najbolj natančni.

Slika 4: Tipi 2D končnih elementov.

V 2D modelu se lahko elementi deformirajo samo v dveh smereh in imajo tako samo dve
komponenti pomikov, to sta komponenti v x in y smeri. Isto velja tudi za napetosti. Za
ravninske napetostne probleme je pomembna tudi debelina elementa z, saj z njo izračunamo
togostno matriko ter napetosti. Pri tem je pomembno, da upoštevamo po celotni ravnini enako
debelino. Če ima ploskev različne debeline, jo moramo razdeliti na manjše dele tako, da bo
debelina na posameznem delu konstantna (What-when-how, 2016).
11

Jaka HRAST; diplomska naloga:
Geomehanska analiza sprememb napetosti in deformacij okrog predorske cevi

4 TEHNOLOGIJE IZDELAVE PODZEMNIH PROSTOROV
Tehnologije izgradnje predorov so se iz zgodovine do danes precej spremenile, čeprav
nekatere osnovne principe pri nekaterih metodah uporabljamo še danes. V 19. in 20. stoletju
je imela vsaka država, ki se je ukvarjala z gradnjo predorov svojo metodo, ki jo je uporabljala.
Tako so obstajale Angleška, Belgijska, Nemška in Avstrijska metoda, ki so uporabljale
različne principe izkopa ter podpiranja. Iz Avstrijske metode se je sredi 20. stoletja razvila
nova Avstrijska metoda, ki je danes najbolj uporabljena metoda za gradnjo predorov v
Sloveniji. Ni pa Avstrijska metoda edina, saj so se istočasno razvijale tudi druge metode.

4.1.

»Cut and cover« metoda

»Cut and cover« metodo uporabljamo pri gradnji plitvih predorov oz. pokritih vkopov. Je zelo
pogosto uporabljena metoda, saj je dobro preizkušena. Z to metodo lahko izvedemo predore
različnih oblik, velikosti in prečnih profilov. Običajno sicer z to metodo izvajamo pravokotne
profile, vendar pa lahko naredimo tudi profil drugačne oblike. Največkrat se uporablja za
izgradnjo predorov z nizkim nadkritjem ter za izgradnjo podzemnih postaj. Gradnjo predora
po tej metodi delimo v tri faze:


izkopljemo jarek oz. traso predora,



izgradimo predor,



prekrijemo ga s prej izkopano zemljino ali kakšnim drugim materialom (Kodrič,
2014).

Pri tej metodi običajno poleg primarnega betonskega obroča niso potrebni dodatni podporni
elementi, saj je višina nadkritja v večini primerov zelo majhna, ter so posledično tudi
napetosti nizke.

4.2.

Metoda vrtanja in razstreljevanja

Ta metoda gradnje predorov vključuje uporabo vrtanja in eksploziva (Drill and Blast). Z
vrtalnimi garniturami izvrtamo minske vrtine določene dolžine v čelo izkopa. Te vrtine nato
zapolnimo z eksplozivom ter detonatorji, ki imajo možnost zakasnitve detonacije. Po
končanem miniranju material odpeljemo iz predora. Pred naslednjim ciklom razstreljevanja je
potrebno na novo odprti del predora ustrezno podpreti, odvisno od vrste hribine. Pri tej metodi
so velik problem vibracije, ki nastanejo ob miniranju, zato te metode ne moremo uporabljati v
predorih pod naseljenim območjem, saj lahko tako učinkujemo na objekte na površju
(Sharma, 2011).

4.3.

TBM – Tunnel Boring Machine, stroj za vrtanje predorov

Stroj za odrezovanje celotnega profila predora oz. TBM (Tunnel Boring Machine) je bil razvit
v zadnjih desetletjih. Popolnoma je spremenil način gradnje predorov, predvsem z gledišča
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varnosti in ekonomike gradnje. S TBM lahko izdelamo predor tudi v takšnih kamninah, kjer
to nekoč ni bilo mogoče.
Predorski vrtalni stroj (TBM) največkrat uporabljamo za izvedbo zelo dolgih predorov. Za
različne kamninske mase moramo izbrati primerno vrsto TBM, saj imamo lahko v
nasprotnem primeru velike težave pri napredovanju. Z njim lahko izvedemo predor tako v
kamninah kot v zemljinah. Odvisno od hribinskih razmer izberemo stroj z ali brez ščita. Ščit
nudi odpor na hribino v okolici predora, dokler ne vgradimo podpornih elementov. Včasih je
pri rezanju predora v zelo trdih hribinah prihajalo do velike obrabe nožev, vendar pa je v
zadnjih letih tehnologija rezanja kamnin in s tem uporabljeni materiali za nože močno
napredovala. Najpomembnejši sestavni del stroja je rezalna glava, ki se vrti in tako reže
hribino. Odpadlo hribino prek odjemalnih polžev in tekočih trakov nato odpeljemo iz predora.
Danes so rezalne glave lahko velikosti tudi do 20 m. Pri takih premerih glave je pomožna
oprema dolga tudi do 200 m (Kodrič, 2014).
Običajno pri strojih TBM vgrajujemo prefabricirane betonske elemente, ki tvorijo sklenjen
obroč po celotnem obodu predora. Prostor, ki ostane med steno predora ter betonskimi bloki,
se poinjektira skozi vnaprej pripravljene luknje v betonskih blokih. Če hribinske razmere to
zahtevajo, lahko vgrajujemo tudi hribinska sidra, ki dodatno izboljšajo stabilnost predora.
V večini primerov so TBM stroji narejeni za eno vrsto hribine in tako prehajanje med
različnimi hribinami ni mogoče. Obstajajo pa tudi modeli strojev, ki imajo možnost
prehajanja iz trše kamnine v mehkejše zemljine in obratno.

4.4.
NATM – New Austrian Tunneling Method, nova Avstrijska metoda
predorogradnje
Nova Avstrijska metoda gradnje predorov (NATM) je izrazito inženirska metoda, katere
osnovno načelo je, da v kombinaciji s podpornimi ukrepi hribina v okolici izkopne odprtine
postane nosilna konstrukcijska komponenta. Omogočeno mora biti tekoče dimenzioniranje
podpornih elementov glede na kvaliteto hribine na določenem odseku. Stalno je potrebno
zagotavljati ravnotežje med nosilnostjo hribine in odpornostjo podporne konstrukcije predora,
in sicer gre pri tem za prehod od naravnih napetostnih stanj v intaktni hribini preko stanj, ki
nastanejo neposredno po izkopu predorske votline, ter do stanj po vgradnji podpornih
elementov predora. Glavni sestavini podporne konstrukcije predstavljajo geotehnična
(hribinska) sidra in brizgani beton. Zelo pomemben je sproten nadzor med gradnjo in
prilagajanje podpornih ukrepov lokalnim geološkim razmeram. Zagotoviti je potrebno sprotno
dreniranje oziroma odvodnjevanje med gradnjo. Ker je NATM najbolj ustrezna metoda
gradnje predorov za naše geološke razmere, je bila uporabljena pri gradnji vseh sodobnih
cestnih predorov v Sloveniji. Pri NATM se lahko izkopni profil predora razdeli v več faz:
 Izkop kalote – kalota predstavlja zgornji del izkopa. Za izkop se uporablja
razstreljevanje ali freze, v mehkejših hribinah pa bagre. Korak izkopa je običajno med
1 m in 3 m, odvisno od lastnosti hribine, nato se vgradi podporne elemente. Najprej se
vgradi brizgani beton z armaturnimi mrežami, nato pa še hribinska sidra. Če je hribina
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slabo nosilna, moramo začasno varovati tudi čelo izkopa z uporabo brizganega betona
in sider, ali pa z začasnim nasipom iz izkopanega materiala.


Izkop stopnice – stopnica predstavlja srednji del izkopa. Odkopavati jo začnemo med
50 m in 100 m za izkopom kalote. Korak izkopa ter vgradnja podpornih elementov je
lahko nekoliko večja kot pri kaloti. V stopnici izvedemo tudi temeljenje oboda.



Izkop talnega oboka – talni obok predstavlja spodnji del predora. Lahko se prične, ko
so vgrajeni vsi podporni elementi v stopnici. Običajno ga izvajamo v večjih korakih
izkopa, saj običajno ni težav s stabilnostjo. Po izkopu talni del zalijemo z betonom
(Saje, 2014).

Pri uporabi NATM metode moramo pred izkopom zagotoviti ustrezne lastnosti hribine.
Pomembno je, da je hribina suha oz. drenirana, zato moramo poskrbeti za primerno
odvodnjevanje. V zelo slabih hribinah moramo izkop varovati z sulicami ali cevnim ščitom,
ki jih namestimo po obodu čela. Okoliško hribino predora lahko izboljšamo tudi z uporabo jet
grouting metode. Posebne metode varovanja izkopa so izkop v komori z stisnjenim zrakom ali
izkop v zamrznjenih tleh (Greifeneder, 2003)
Glavni značilnosti NATM metode sta, da podporni elementi in okoliška hribina predstavljajo
enovit nosilni sistem, kar nam omogoča stalno prilagajanje glede na pričakovane geološko –
geotehnične razmere, pri čemer je pomembna sprotna spremljava gradnje, ter da dopuščamo
deformacije, pri čemer je pomembno, da je obloga iz brizganega betona dovolj tanka.

5 PODPORNI ELEMENTI
Podporne elemente v grobem ločimo na aktivne in pasivne elemente. Aktivni podporni
elementi imajo nalogo izboljšati strižne karakteristike zemljine ter so vgrajeni izven prereza
predora. Pasivni elementi preprečujejo izpadanje blokov v izkopni prostor, vgrajeni pa so
znotraj prereza predora.
Med aktivna podporja štejemo:
 hribinska sidra,


cevni ščit,



sulice,



zamrzovanje tal,



injiciranje (jet grouting).

Med pasivne elemente uvrščamo:


jekleno ločno podporje,



brizgani beton in prefabricirane betonske elemente,




armaturne mreže,
deformacijske elemente.
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V nadaljevanju bomo opisali tipe podpornih elementov, ki so najpogosteje uporabljeni pri
gradnji predorov v Sloveniji ter tudi po svetu.

5.1.

Aktivni podporni elementi

5.1.1. Hribinska sidra
Hribinska sidra so sestavljena iz veznega dela, prostega dela ter glave sidra. V veznem delu je
sidro zacementirano in prevzema nase silo. Prosti del je povezava med veznim delom in glavo
sidra. Pri aktivnih sidrih na glavo sidra nanesemo napetost, pri pasivnih sidrih pa se napetost
pojavi s pojavom deformacij sten predora. Če je sidro preobremenjeno, se porušitev običajno
pojavi v prostem delu ali v glavi sidra, redkeje pa se sidro poruši v veznem delu.

Slika 5: Primer swellex sidra, ki se pod visokim tlakom vode razširi in tako ustvari vez med hribino in sidrom (Hoek in Wook,
1987).

Dolžina sidra je odvisna od namembnosti sidra. Sidra, ki so namenjena preprečevanju
odpadanja kamninskih blokov, so običajno krajša od sider, ki pripomorejo k globalni
stabilnosti predora. Barton je podal enačbo za oceno dolžine sidra za podporo predora:
𝐿=

2+0.15𝑎
𝐸𝑆𝑅

(5.1)

Kjer je:
L – dolžina sidra,
a – polmer predora,
ESR – izkopni podporni količnik (Excavation Support Ratio), odvisen od pomembnosti
objekta.
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Vrednosti za ESR se gibljejo med 0,8 in 5. Za objekte kot so podzemni objekti jedrske
elektrarne, postaje podzemne železnice in drugi javni podzemni objekti je priporočena
vrednost 0.8. Za cestne in železniške predore, elektrarne ter podzemna skladišča so
priporočene vrednosti od 1 do 1,3, odvisno od pomembnosti objekta. Za predore za vodo in
rudniške rove pa so vrednosti običajno več kot 1,5.
5.1.2. Sulice
Sulice pri gradnji predorov uporabljamo za varovanje čela izkopa. Namestimo jih po stropu
oboda čela pod majhnim kotom proti hribini. Nameščene morajo biti tako, da preprečujejo
odpadanje kamninskih blokov v izkopno območje. Dolžine sulic so različne, običajno od 3m
do 10 m in na medsebojni razdalji med 30 cm in 40 cm. Uporabljamo jih pri gradnji predorov
v zelo razpokanih hribinah, kjer obstaja nevarnost odpadanja kamninskih blokov.

5.2.

Pasivni podporni elementi

5.2.1. Jekleno ločno podporje
Jekleno ločno podporje predstavljajo jekleni nosilci, ki obdajajo predor po celotnem obodu.
Podporje je lahko v obliki I ali U profila ali pa je sestavljeno iz treh ali štirih jeklenih palic, ki
so med seboj povezane z vzdolžnimi in prečnimi jeklenimi palicami. Običajno nimajo velike
nosilne funkcije, ampak služijo za zagotavljanje pravilne oblike predora. Spada med pasivne
podporne elemente, saj začne nositi obtežbo šele takrat, ko se pojavijo deformacije okoliške
hribine. Nosilnost takega podporja je odvisna od oblike podporja ter razdalje med
posameznim vgrajenim lokom. Jekleno ločno podporje je najprimerneje vgrajevati v predore s
premerom do 13 m, v nasprotnem primeru se nosilnost posameznega loka zmanjša.
Maksimalni reaktivni tlak jeklenega podporja na okoliško hribino izračunamo po naslednji
enačbi:
𝑝𝐽𝐿𝑃 =

𝐴𝑠 𝜎𝑥𝑠
𝑆𝑖 𝑎

(5.2)

Kjer je:
pJLP – reaktivni tlak jeklenega ločnega podporja,
As – površina preseka posameznega loka,
σxs – natezna trdnost jekla,
Si – razdalja med posameznimi loki,
a – polmer predora (Hoek, 2008).
5.2.2. Brizgani beton in betonski bloki
Brizgani beton nanašamo v plasteh debelih od 0,05 do 0,3 m, izjema so prefabricirani
betonski bloki, ki so lahko skupne debeline do 1 m. Spada med pasivne podporne elemente.
Problem brizganega betona je ta, da zaradi postopnega sušenja začne prevzemati težo šele po
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določenem času. Pri prefabriciranih betonski blokih tega problema ni, saj je beton ob vgradnji
že pridobil večino svoje trdnosti. Nosilnost je odvisna od kakovosti betona, debeline nanosa
ter premera predora. Pri predorih večjih premerov je brizgani beton uporaben samo za
varovanje pred odpadanjem manjših skal, medtem ko je iz vidika širše nosilnosti njegov
učinek zanemarljiv. Maksimalna nosilnost brizganega betona je prikazana v naslednji enačbi:
𝑝𝐵𝐵 =

𝜎𝐵
2

[1 −

(𝑟0 −𝑡𝐵 )2
𝑎2

]

(5.3)

Kjer je:
pBB – maksimalna nosilnost oz. reaktivni tlak obloge iz brizganega betona,
σB – enoosna tlačna trdnost betona,
a – polmer predora ,
tB – debelina nanosa brizganega betona (Hoek, 2008).
5.2.3. Jeklene armaturne mreže
Uporabljamo jih kot zaščito pred odpadanjem manjših kosov kamnine iz sten predora. Same
po sebi so nekoristne, razen če jih vgrajujemo v povezavi s hribinskimi sidri in/ali brizganim
betonom. Mreže lahko med seboj povezujemo z varjenjem ali z žico za vezanje armature.
Vezanje mreže z žico je bolj zapleteno pri vgrajevanju, lahko pa pride tudi do težav, če mrežo
vgradimo v povezavi z brizganim betonom, saj lahko v bližini povezav pride do ujetih zračnih
mehurčkov v betonu, ki zmanjšujejo trdnost (Hoek in Wook, 1987).
5.2.4. Popustljivi elementi v iztisljivih hribinah
V iztisljivih hribinah prihaja do težav, ker se velike deformacije pojavijo takoj po izkopu
predora. Zaradi tega obloga iz brizganega betona ne more pravočasno doseči želene trdnosti
in tako prihaja do porušitve betonske obloge, še preden le-ta doseže končno trdnost.
Popustljivi elementi so bili načrtovani zato, da absorbirajo energijo, ki deluje na betonsko
oblogo. Deformacijski elementi delujejo tako, da se stiskajo pri relativno konstantni sili.
Stiskajo se popolnoma plastično ter tako preprečujejo poškodbe obloge iz brizganega betona v
času strjevanja betona. Obstaja več tipov popustljivih elementov različnih oblik, ki pa imajo
povsem enako funkcijo (Marolt, 2015).
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Slika 6: Kombinacija obloge iz brizganega betona, jeklenega ločnega podporja ter popustljivih elementov (Likar in soavtorji,
2012).

V kombinaciji s popustljivimi elementi lahko uporabimo tudi jekleno ločno podporje, ki ima
možnost drsenja na spojih med posameznimi segmenti lokov ter se tako prilagaja krčenju
obloge brizganega betona zaradi popuščanja stisljivih elementov.
Vrsto in količino podpornih elementov se določi glede na vrsto in kakovost hribine, v kateri
gradimo predor. Pomembna je tudi metoda izdelave predora ter pomembnost objekta. Pri
pomembnih objektih kot so jedrski objekti, pomembni prometni predori ter drugi javni
podzemni objekti, moramo zagotoviti višji faktor varnosti proti porušitvi in posledično
uporabiti več podporni elementov. Pri manj pomembnih objektih kot so začasni rudniški rovi
in predorih za vodo lahko vgrajujemo manj podpornih elementov. Količina elementov je
odvisna tudi od kakovosti hribine, ki jo določimo z različnimi klasifikacijami hribinskih vrst.

6 DOLOČITEV OSNOVNIH HRIBINSKIH KATEGORIJ
Obstaja veliko klasifikacij hribinskih vrst, med katerimi so najbolj znane RQD klasifikacija,
RMR klasifikacija, Q klasifikacija, in GSI.

6.1.

RQD – Rock quality Designation – faktor razpokanosti jedra

Za izračun RQD indeksa potrebujemo vzorce hribine iz vrtine. Indeks izračunamo kot
razmerje med dolžino vseh delov jedra, ki so daljši od 10 cm in dolžino opazovanega dela
jedra.
𝑅𝑄𝐷 =

6.2.

∑ 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑣 𝑗𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑙𝑗š𝑖ℎ 𝑜𝑑 10 𝑐𝑚
𝑠𝑘𝑢𝑝𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑟𝑎

(6.1)

RMR – Rock Mass Ratting

Pri klasifikaciji RMR ocenjujemo posamezne parametre hribinske mase. Pri vsakem
parametru hribino točkujemo po podanem točkovniku, ki ga je podal Bienawski leta 1973.
18

Jaka HRAST; diplomska naloga:
Geomehanska analiza sprememb napetosti in deformacij okrog predorske cevi

Ocenjujemo trdnost kamnine, razpoke ter prisotnost talne vode. Glede na skupno število točk
nato hribino razvrstimo od zelo slabih do zelo dobrih hribin.

6.3.

GSI – Geological Strength indeks – Geološki trdnostni indeks

Geološki trdnostni indeks, ki ga je leta 1993 podal Hoek, določamo ločeno za razpokane
hribinske mase ter tektonsko poškodovane hribine, kjer se upošteva strukturo hribine ter
stanje površine diskontinuitet. Pri izračunu upoštevamo tudi dve konstanti, in sicer mi, ki je
materialna konstanta, ki določuje vrsto kamnine, ter D, ki je definirana kot faktor
poškodovanosti hribine, vezan na tehnologijo izkopa.

6.4.

Q klasifikacija – indeks kakovosti hribine

Barton je leta 1993 podal enačbo za klasifikacijo hribinskih mas. Indeks Q izračunamo po
enačbi:
𝑄=(

𝑅𝑄𝐷
𝐽𝑛

𝐽𝑟

𝐽𝑤

) (𝐽𝑎) (𝑆𝑅𝐹)

(6.2)

Kjer je:
RQD – faktor razpokanosti jedra,
Jn – faktor števila sistemov razpok,
Jr – faktor hrapavosti razpok,
Ja – faktor polnitve razpok,
Jw – faktor prisotnosti podtalnice pri izkopavanju,
SRF – faktor napetosti.

7 PRIMER IZRAČUNA NAPETOSTI IN POMIKOV ZA PREDOR
KARAVANKE
Pri praktičnem delu diplomske naloge se bomo osredotočili na predor Karavanke, zlasti na
drugo cev predora. Predor, ki leži na meji med Slovenijo in Avstrijo, povezuje avtocesto A2 v
Sloveniji in A11 v Avstriji. Trenutno je to še edini enocevni predor na slovenskem
avtocestnem križu in predstavlja ozko grlo v povezavi med Slovenijo in Avstrijo. Prva cev je
bila odprta junija 1991. Načrtovan je bil dvocevni predor, vendar se je zaradi majhne količine
prometa izgradila samo ena cev. V zadnjih letih se je promet skozi predor drastično povečal,
zato se je pokazala potreba po izgradnji druge cevi, ki bi olajšala pretok med državama.
Trenutno je projekt v fazi načrtovanja, odprtje druge cevi pa je predvideno za leto 2021.
Skupna dolžina predora bo okoli 7820 m, od tega približno 3445 m na slovenski strani.

7.1.

Geološke značilnosti območja predora

Trasa predora je umeščena v geografski enoti Karavanškega pogorja. Karavanško pogorje ima
obliko dolge in ozke gorske verige z relativno visokimi vrhovi. Oblika je posledica gubanja in
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zamikanja plasti ob prelomih v pliocenu, nastalih zaradi podrivanja Jadranske plošče. Ob
strmih prelomih je tako prišlo do izrivanja tektonskih blokov v obliki pahljače in nastanka
Karavanškega pogorja. Zaradi pestre litološke sestave in velike tektonske porušenosti je
razvita gosta mreža potokov in izvirov (Fux in soavtorji, 2016).

7.2.

Geološke značilnosti predora na profilu 2400 m

Za izračun bomo uporabili del predora v 4. odseku na pododseku PC10, ki se nahaja v
območju permokarbona. Na stacionaži predora 2400 m, gledano iz slovenske strani predora,
oz. na stacionaži 5420 m, gledano iz avstrijske strani, kjer bomo izvedli izračun napetosti in
deformacij, se zaradi nizke nosilnosti in visoke deformabilnosti hribine nahaja kritično
območje glede stabilnosti. Kot je navedeno v Geološko-geomehanskem poročilu za predor
Karavanke (Fux in soavtorji, 2016), se na pododseku PC10 nahajajo: »Skrilavi meljevec do
glinavec, apneni in kremenov peščenjak, apnenec; močno pretrto, skrilavec je plastično
deformiran in spremenjen v tektonsko glino‐občutljiv na vodo (izguba kohezije), peščenjak in
apnenec, spremenjena v milionit«. Stopnja tektonske poškodovanosti v tem delu je zelo
visoka.
V Fux in soavtorji (2016) je navedeno, da je: »Obravnavani odsek tektonsko močno porušen
vzdolž Mlinške in Hrušenske prelomne cone. Na podlagi izsledkov iz zaključnega inženirsko‐
geološkega poročila, so imeli strukturni elementi prečno dinarsko smer. Od stacionaže 2385
m je heterogen tektonski material nakazoval na bližino Hrušenske prelomne cone, ki
predstavlja levozmični prelom prečno dinarske smeri. Med stacionažama 2385 in 2600 m so
se znotraj plasti permokarbonske starosti pojavljali vkleščki kamnin Werfenske formacije
(2385 – 2402 m in 2422 – 2427 m). S hidrogeološkega vidika predstavlja obravnavani odsek
neprepustno območje, razen nekaterih leč apnenca, ki so vsebovale visoko mineralizirano
vodo (stacionaža 2300 m).«
7.3. Geomehanski parametri hribine
Kot vhodne podatke za spodaj prikazan izračun smo uporabili podatke, ki so jih za pododsek
PC10 določili v že omenjenem geološko-geomehanskem poročilu za predor Karavanke (Fux
in soavtorji, 2016):
H (višina nadkritja): 735 m,
D (faktor razrahljanosti, določen na podlagi izkušenj): 0,2,
GSI (določen ne podlagi popisov čel opisov hribine): 15,
mi (Hoek‐Brownov parameter trdnosti): 8,
σcm (enoosna tlačna trdnost): 15 MPa,
γ' (prostorninska teža): 19 kN/m3,
Φ' (kot notranjega trenja – se izračuna po HB kriteriju, razen za zemljine): 20- 30°,
c' (kohezija – se izračuna po HB kriteriju, razen za zemljine): 0,5 - 1,5 MPa,
ν (Poissonov količnik, določen na podlagi izkušenj): 0,4,
E (elastični modul): 550 MPa.
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Pri tem moramo opomniti, da so »vrednosti za Φ' in c' ocenjene vrednosti na podlagi izkušenj
in rezultatih povratne analize deformacij narejene s strani projektantov« (Fux in soavtorji,
2016).

7.4.

Splošno o programu Phase2

Za izračun napetosti in deformacij bomo uporabili program Phase2 oz. RS2. To je program, ki
deluje na osnovi metode končnih elementov v 2D območju in je uporaben v zelo širokem
območju geotehnike. Program omogoča simulacijo in analizo gradnje objektov v več fazah.
Lahko ga uporabljamo za analizo stabilnosti predorov, večjih podzemnih prostorov, odprtih
kopov, brežin in nasipov. Program omogoča fazno vnašanje izkopnega prostora, vgradnje
podpornih elementov, obtežb in talne vode.

7.5.

Izračun parametrov za Mohr-Coulombov porušitveni kriterij

Glede na to, da so Fux in soavtorji podali parametre za Hoek-Brownov (v nadaljevanju H-B)
porušitveni kriterij, je bilo potrebno nekatere parametre preračunati tako, da jih bomo lahko
uporabili za Mohr-Coulombov (v nadaljevanju M-C) porušitveni kriterij. Program Phase2 ima
sicer tudi možnost vnašanja H-B trdnostnih parametrov, vendar smo se za izračun odločili
uporabiti M-C parametre. Za preračun iz H-B parametrov v M-C parametre smo uporabili
program RocData. Rezultati preračuna so prikazani na sliki 7.

Slika 7: Preračun iz H-B v M-C trdnostne parametre.

Zaradi zelo nizkih vrednosti hribinskih karakteristik φ' in c' smo se odločili, da bomo pri
izračunu uporabili tiste, ki so jih predlagali Fux in soavtorji. V nasprotnem primeru bi se pri
analizi izračuna pojavile prevelike deformacije hribine.

7.6.

Nastavitev vhodnih podatkov v Phase2.

Profil obeh predorskih cevi ter postavitev hribinskih sider je bila izrisana v programu
AutoCAD, saj bi bilo risanje takšnega prereza cevi v programu Phase2 prezapleteno. V
AutoCADu smo risbo shranili v formatu .dxf, tako da smo jo lahko uvozil v Phase2. Nato
smo določili splošne nastavitve projekta ter dodali 14 faz, ki jih bomo potrebovali za
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simulacijo gradnje predora po metodi NATM. Določiti moramo še zunanjo mejo, ki jo bo
program uporabil kot fiksne točke, v katerih je konstantna napetost. Priporočeno je, da je ta
meja vsaj 3 premere profila predora oddaljena od obeh osi predora. Določimo še napetost, ki
bo delovala na zunanjo mejo izračuna. Glede na to, da je višina nadkritja zelo velika, je
nesmiselno uporabljati gravitacijsko napetostno stanje, zato raje uporabimo napetostno stanje
na zunanje meje. Napetostno stanje določimo z enačbo:
𝜎𝑣 = Υ´ H
Kjer je:
σv – vertikalna napetost,
γ' – prostorninska teža,
H – višina nadkritja.
Za naš primer je σv enaka:
𝜎𝑣 = 0.019

MN
∗ 735 m
𝑚3

σv = 13,97 MPa
Naslednji korak je določitev parametrov hribinske mase. V program vstavimo parametre, ki
smo jih predstavili zgoraj. Izberemo M-C porušitveni kriterij ter elastično obnašanje hribinske
mase. Vnesemo podatke, kot je prikazano na sliki 8.

Slika 8: Vnos karakteristik hribine.
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7.7.

Simuliranje faz izkopa predora

Za simuliranje napredovanja izkopa predora bomo uporabili 14 faz, v katerih bomo prikazali,
kako se z oddaljenostjo od čela izkopa pojavljajo radialne deformacije v cevi. Pred simulacijo
gradnje nove cevi bomo simulirali tudi gradnjo že obstoječe, saj tako ponazorimo
prerazporeditev napetosti v okolici, ki se je zgodila med gradnjo te cevi.
Preden začnemo s simuliranjem faz izkopa, moramo v območje postaviti mrežo končnih
elementov, saj v nasprotnem primeru ne moremo vnašati podpornih elementov. Program bo
sam določil mrežo elementov glede na število robnih točk ki smo jih določili. V primeru, da z
mrežo nismo zadovoljni, lahko sami spreminjamo mejne točke mreže.
V fazah 1 do 7 simuliramo gradnjo obstoječe cevi z vsemi pripadajočimi podpornimi
elementi. Faze simuliranja gradnje si sledijo v enakem vrstnem redu kot kasneje pri simulaciji
gradnje nove cevi, zato bomo opise teh faz izpustili, saj nas zanima le napetostno stanje po
izkopu prve cevi, ki je simulirano v fazi 7. Zaporedje faz 1 do 7 je prikazano na sliki 9.

Slika 9: Faza izgradnje obstoječe cevi.

V sedmi fazi začnemo s simulacijo gradnje nove cevi. V tej fazi je prikazano stanje z že
obstoječo Zahodno cevjo. Nove cevi v prvi fazi še ne dodajamo, saj je ta faza prikaz stanja
pred izkopom druge cevi. V vseh nadaljnjih fazah obstoječe cevi ne spreminjamo več, saj
ostaja v vseh fazah gradnje enaka.
Osma faza prikazuje izkop kalote takoj za čelom izkopa. Ker v ravnini ni mogoče popolnoma
določiti kakšen učinek ima čelo izkopa na že izkopano hribino, to simuliramo tako, da
vstavimo tolikšen tlak proti zemljini, da so izračunane deformacije okrog nove cevi v tej fazi
enake približno 1/3 deformacij, ki bi nastale, če bi izkopali celoten profil predora in ga pustili
nepodprtega. To napetost določimo s poskušanjem. V našem primeru je bila ugotovljena
potrebna napetost za simuliranje nosilnosti čela 4.09 MPa.
V deveti fazi vstavimo podporne elemente v območje kalote. Hribinska sidra uvozimo v
projekt na enak način, kot smo uvozili oba profila. Odločili smo se za vgradnjo sider R32N
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proizvajalca DSI2 (DSI, 2016), ki smo jih po celotni dolžini zacementirali. Za simulacijo smo
uporabili naslednje trdnostne parametre:


premer: 32 mm,



elastični modul: 200 000 MPa,



natezna kapaciteta: 0,23 MN (DSI, 2016).

Dodamo še 30 cm debelo oblogo iz brizganega betona. Ker simuliramo fazo gradnje, moramo
brizganemu betonu postopoma dodajati trdnost. Za končno trdnost izberemo vrednost modula
elastičnosti 20 000 MPa (Marolt, 2015), za faze takoj po izkopu pa to vrednost zmanjšamo na
3000 MPa (Marolt, 2015). Izbrati moramo tudi opcijo »sliding gap«, ki simulira vgradnjo
popustljivih elementov. V novi cevi bodo vgrajeni popustljivi elementi na dveh mestih v
kaloti skupne širine 28 cm (2*14cm). To simuliramo z 1,5% deformacije, ki jo dobimo kot
rezultat deljenja:
𝑋=

skupna š𝑖𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑠𝑡𝑙𝑗𝑖𝑣𝑖ℎ 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑣
𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑣 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑡𝑖
X = 1,5 %.

V tej fazi je vrednost tlaka na steno predora še vedno enaka kot v prejšnji fazi, saj ta faza
prikazuje isto oddaljenost od čela kot prejšnja. Slednjo smo morali dodati zgolj kot prikaz, da
se deformacije pojavijo že pred vgradnjo podporja. Prikaz simuliranja devete faze je prikazan
na sliki 10.

Slika 10: Simulacija devete faze.
2

Dywidag-systems international,
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Deseta faza prikazuje izkop stopnice. Zaradi zelo majhne oddaljenosti izkopa stopnice od čela
izkopa kalote moramo pri tej fazi še vedno upoštevati majhno nosilnost, ki jo nudi čelo
predora. Ponovimo isti postopek kot v osmi fazi, le da tokrat s preizkušanjem določamo tlak,
ki simulira 90 % končnih pomikov. V našem primeru smo ta tlak določili na 0,14 MPa, ki ga
določimo za del, kjer je bila izkopana kalota. Za tlak v spodnjem delu, ki ga nudi čelo izkopa
stopnice, privzamemo isto vrednost, kot smo jo uporabili pri simuliranju podpiranja čela
kalote, torej 4,09 MPa.
Enajsta faza je podoben primer kot deveta faza, le da so tu dodani podporni elementi v
stopnici. V tej fazi moramo vgraditi novo vrsto brizganega betona, saj bomo spremenili
količino deformacijskih elementov, in sicer širine 8 cm, kar simuliramo z 1 % deformacije.
Ostali parametri betona ostanejo enaki kot pri betonu, vgrajenem v kaloti.
V dvanajsti fazi prikazujemo izkop talnega oboka. Za talni obok so projektanti določili, da se
bo izkopaval 40 m za čelom izkopa. Pri tej oddaljenosti čelo izkopa nima več učinka na
nosilnost, zato lahko ta tlak odstranimo. Tlak v predelu izkopa stopnice zmanjšamo na isto
vrednost, kot smo v stopnici zmanjšali tlak v predelu kalote, torej na 0,14 MPa. Dodati pa
moramo tlak čela talnega oboka, ki ga ocenimo na 0,5 MPa. Na sliki 11 je prikazana
simulacija dvanajste faze.

Slika 11: Simulacija dvanajste faze.

V trinajsti fazi dodamo podporne elemente v talni obok. Ponovno moramo dodati novo vrsto
brizganega betona, saj tu ne vgrajujemo popustljivih elementov. Debelina in simulacija
strjevanja ostane ista kot pri ostalih vrstah betona.
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V zadnji fazi odstranimo vse pritiske na zemljino, ki so ostali, in tako dobimo profil predora,
ki prikazuje stanje daleč stran od izkopa čela predora. Ko končamo s simuliranjem faz,
projekt shranimo ter zaženemo izračun. Ko program konča z izračunom, lahko odpremo okno
za interpretacijo rezultatov. Izgled obeh profilov po končani simulaciji je prikazan na sliki 12.

Slika 12: Končni profil in podporni elementi.

7.8.

Interpretacija rezultatov

Pri interpretaciji stabilnosti predora je najbolj pomembno, da preučimo stabilnost podpornih
elementov, in sicer aksialno silo ter upogibne momente v brizganem betonu in dolžinsko
deformacijo sider. Poleg podpornih elementov je pomembna tudi skupna deformacija predora,
saj moramo v primeru pojava deformacij povečati izkopni profil predora tako, da bo
deformiran profil ustrezal predpisani obliki in velikosti.
Pri prerazporeditvi sil običajno upoštevamo obe cevi predora, vendar je v našem primeru
zaradi velike oddaljenosti obstoječe cevi to nepotrebno, saj smo ugotovili, da je učinek
obstoječe cevi na novo cev zelo majhen,. To je prikazano na sliki 13.

Slika 13: Učinek obstoječe cevi na novo cev je minimalen, zato ga v interpretaciji zanemarimo.
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Pri interpretaciji bomo predpostavili dolžino izkopnega koraka 1 m in hitrost napredovanja 2
koraka na dan, torej 2 m na dan. To je pomembno zaradi časovne odvisnosti strjevanja
brizganega betona v oblogi.
Pri pregledu glavnih napetosti σ1 opazimo, da se okoli predora pojavi plastična cona. Če se od
oddaljene točke približujemo predoru, se glavne napetosti višajo, ko pa preidemo v plastično
cono, začnejo napetosti spet padati. Vrednosti glavnih napetosti v bližini predorske cevi so
prikazane na sliki 14.

Slika 14: Vrednosti glavnih napetosti ter območje pojava plastične cone.

7.8.1. Aksialne sile v betonu
Aksialne sile v brizganem betonu se pojavijo zaradi deformacij sten predora proti oblogi.
Brizgani beton ima manjšo nosilnost kot naveden beton, zato moramo biti pozorni, da ne
pride do porušitve. V našem primeru smo z vgradnjo popustljivih elementov omogočili
betonu, da absorbira nekaj deformacij, ne da bi bil kakorkoli obremenjen. V praksi sicer ni
čisto tako, saj tudi popustljivi elementi nudijo nekaj odpora proti stiskanju.
Najvišje aksialne napetosti se nam pojavijo v talnem oboku, saj v tem delu nismo vgradili
popustljivih elementov in je beton sam prevzel vse napetosti, ki so nastale zaradi deformacij.
Najvišja vrednost sile v betonu je 2,59 MN. Ta napetost se pojavi v predelu, kjer je beton že
pridobil svojo trdnost. Če upoštevamo debelino betonske obloge 0,3 m na 1 meter dolžine,
potem je:
𝜎𝐵1 =

𝐹 2,59 𝑀𝑁
=
= 8,63 𝑀𝑃𝑎
𝑠
0,3𝑚2

Kjer je:
𝜎𝐵1 – aksialne napetosti v betonu,
F – sila,
s – ploščina prereza betonske obloke.
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Glede na to, da je enoosna tlačna trdnost brizganega betona po 1 dnevu od 8 do 30 MPa, po
treh dneh pa že med 20 in 55 MPa (Marolt, 2015), in je maksimalna vrednost napetosti
nastopila pri starosti betona, večji od 3 dni, je minimalni faktor varnosti proti porušitvi:
𝐹𝑆 =

20𝑀𝑃𝑎
= 2,32
8,63𝑀𝑃𝑎

Kjer je:
FS – faktor varnosti.
V brizganem betonu v stopnici in kaloti so aksialne sile manjše, in sicer je najvišja vrednost
0,7 MN, torej so napetosti manjše od:
𝜎𝐵1 =

0,7 𝑀𝑁
0,3 𝑚2

= 2,33 𝑀𝑃𝑎.

V tem primeru je faktor varnosti proti porušitvi še večji kot pri talnem oboku. Prikaz notranjih
sil v betonski oblogi je prikazan na sliki 15.

Slika 15: Prikaz aksialnih sil po obodu predora.

7.8.2. Momenti v betonu
Za stabilnost obloge iz brizganega betona je pomemben tudi upogibni moment. Maksimalni
ali minimalni moment v betonski oblogi izračunamo po enačbi:
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛 = ±(

𝜎𝐵 − 𝜎𝐵𝑇 𝐼𝐵
)
𝐹𝑆
𝑡𝐵

Kjer pomeni:
Mmax,min – maksimalni in minimalni moment,
𝜎𝐵 - enoosna tlačna trdnost betona,
𝜎𝐵𝑇 – natezna trdnost betona,
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𝑡𝐵 – debelina nanosa brizganega betona,
𝐼𝐵 – vztrajnostni moment ploskve, 𝐼𝐵 = 𝑡𝐵 ∗ 𝑙 ∗ 𝑥 2 ,
tB – debelina nanosa brizganega betona,
l – dolžinski meter,
x – razdalja težišča ploskve od osi (Marolt, 2016).
V našem primeru ima vztrajnostni moment vrednost:
𝐼𝐵 = 0,3𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0.152 𝑚2
𝐼𝐵 = 0,00675m4.
Iz tega sledi, da sta maksimalni in minimalni moment enaka:
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛

25𝑀𝑃𝑎 − 3𝑀𝑃𝑎 0,00675𝑚4
= ±(
)
1
0,3𝑚
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑖𝑛 =±0,495MNm

Pri interpretaciji rezultatov iz programa smo dobili maksimalno vrednost upogibnega
momenta 0,372 MNm in minimalno vrednost -0,423 MNm. Glede na to, da smo v zgornjem
izračunu upoštevali samo odpornost betona, bi z upoštevanjem armature v betonu dobili višje
vrednosti. Zatorej lahko rečemo, da je betonska obloga odporna na upogibni moment. Na sliki
16 je prikazana razporeditev momentov v oblogi iz brizganega betona.

Slika 16: Upogibni momenti obloge iz brizganega betona.
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7.8.3. Aksialna deformacija sidra
Proizvajalci hribinskih sider poleg trdnostnih lastnosti sidra podajo tudi maksimalno
dolžinsko deformacijo sidra, ki ne sme biti presežena. Tako moramo za vsako sidro odčitati
deformacijo hribine ob vgradnji sidra ter ob končni obremenitvi na vsakem koncu sidra in
določiti razliko, ki predstavlja raztezek sidra. To vrednost nato delimo s skupno dolžino sidra,
ki je v našem primeru 9 m oz. 6 m. Največji raztezek smo dobili pri sidru na meji med kaloto
in stopnico, in sicer se je sidro pri glavi raztegnilo za 0,168 m, na drugem koncu pa za 0,094
m. Torej je bil skupni pomik 0,074 m. To pomeni, da je deformacija pri sidru dolgem 9 m
enaka:
𝑍=

0.074𝑚
= 0,8%
9𝑚

Kjer je:
Z – deformacija sidra.
Največja dovoljena deformacija sider je običajno okoli 5 %, torej je v našem primeru sidro
dovolj deformabilno, da se ne pretrga.
7.8.4. Skupna deformacija predora
Deformacije predora se pojavljajo dokaj enakomerno po celotnem obodu predora.
Maksimalna vrednost se pojavi v talnem oboku, in sicer 28 cm, minimalna vrednost pa se
pojavi na meji med stopnico in talnim obokom, in sicer 22 cm. Da bi dosegli želeni končni
profil predora, bi morali celoten profil povečati za približno 30 cm, saj ocenjujemo, da bi se
zaradi povečanja polmera predora pomiki povečali za največ 2 cm.

Slika 17: Vrednosti pomikov okoli predora.
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7.9.

Analiza odseka na stacionaži 2400m.

Ugotovili smo, da je odsek načrtovanega predora Karavanke na stacionaži 2400 m zelo
problematičen, saj je moč pričakovati zelo velike deformacije. Zaenkrat še niso povsem znane
natančne karakteristike hribine na tem območju, zato so projektanti s pomočjo podatkov iz
časa izkopa prve cevi predvidevali pomike, ki so lahko tudi večji od 50 cm. V naših analizah
smo predpostavili nekoliko boljše parametre, zato imajo pomiki nekoliko manjše vrednosti. V
vsakem primeru pa bo gradnja predora v takšnih razmerah zelo zapletena.
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8 Zaključek
Ugotovili smo, da je izračun napetosti in deformacij okrog podzemnih objektov zelo
kompleksna naloga, sploh če se ta objekt nahaja na območju z nizkimi geotehničnimi
karakteristikami hribine. Obstajajo mnoge poenostavitve izračunov, ki jih lahko uporabimo v
primeru posebnih okoliščin, v nasprotnem primeru pa se danes poslužujemo izračunov z
računalniškimi programi, saj bi bilo računanje prezapleteno, dolgotrajno in nezanesljivo. Za
izvajanje izračunov v računalniških programih moramo poznati osnove delovanja metode
končnih elementov (MKE), ki jo večina teh programov uporablja, saj lahko v primeru npr.
slabe postavitve mreže končnih elementov pride do velikih odstopanj rezultatov od prave
vrednosti.
Pri analizi napetosti in deformacij odseka 4 v pododseku PC10 v drugi t. j. vzhodni cevi
predora Karavanke smo ugotovili, da bodo imeli projektanti največ dela s pojavom velikih
deformacij predora v tem odseku. Zaradi velike globine so prisotne tudi velike primarne
napetosti, ki bodo lahko v kombinaciji z zelo neugodnimi hribinskimi razmerami povzročale
veliko nevšečnosti med gradnjo.
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