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IZVLEČEK
Prve ideje o izgradnji visokotlačnega skladišča zemeljskega plina na Reštanju oz. pod
vzpetino Gradec v krajevni skupnosti Senovo segajo v leto 2004. Ob visokotlačnem
podzemnem skladišču najprej pomislimo na trdno hribino, ki je npr. iz granitnih kamnin,
vendar pa so raziskave na Švedskem pokazale, da je visokotlačna skladišča zemeljskega plina
možno zgraditi tudi v karbonatnih kamninah.
V diplomskem delu sem se osredotočila na vpliv višine nadkritja in delovnega tlaka, ki se
vzpostavi ob izkopu ter polnitvi visokotlačnega skladišča zemeljskega plina na pomike in
napetostno stanje v hribini ter na luščenje kamnine. Izdelala sem osemnajst geomehanskih
modelov. Geomehanski modeli so bili izdelani z metodo robnih elementov z numeričnim
programom Examine2D podjetja Rocscience. Vsak geomehanski model je kombinacija
različnih višin nadkritij in obremenitev oz. delovnih tlakov. Za vsak model so bile opravljene
podrobne analize, v katerih sem sledila spremembam pomikov in napetosti ter stabilnosti
izkopa glede na kriterij luščenja v štirih kontrolnih točkah. Poleg opravljenih analiz so v
diplomskem delu podrobno opisane geografske in geološke značilnosti predvidenega območja
gradnje ter postopek inženirsko-geološkega popisa hribine in določitve hribinskih tipov. Med
drugim so predstavljene tudi tri uporabljene klasifikacije hribin: RQD (Rock Quality
Designation index), RMR (Rock Mass Rating) in GSI (geološki trdnostni indeks).
Analiza modelov je pokazala, da se z višino nadkritja pomiki v hribini bistveno ne
izboljšujejo oz. ta nima velikega vpliva na rezultate. Delovni tlak ima veliko večji vpliv, in
sicer tako pozitiven kot negativen. Glede na rezultate ugotavljam, da je optimalni delovni tlak
v mejah med 10 in 15 MPa.
Ključne besede: visokotlačno podzemno skladišče zemeljskega plina, geomehanske
karakteristike hribine, Examine2D, pomiki v hribini, napetosti v hribini, kriterij luščenja
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ABSTRACT
The idea of building a high-pressure underground storage of natural gas in Reštanj bellow the
Gradec Hill, Senovo community (southeastern Slovenia), was initiated in 2004. Normally,
high-pressure underground storages of natural gas are built in strong rocks like granite. But
research in Sweden has shown that it is also possible to build a high-pressure underground
storage in carbonate rocks.

In my diploma thesis I simulated the effect of different heights of overburden and of working
pressures produced by filling of the planned storage in Senovo. I have modelled
displacements, stress field, and have evaluated spalling criteria. Eighteen geomechanical
models were designed using boundary element method with numerical program Examine2D
(Rocscience). Each produced model uses a different combination of overburden height and
working pressure. For each model I evaluated the displacements, stress field, and the stability
of the excavation according to the spalling criterion in four checkpoints. In addition to the
analyses carried out in this thesis, detailed geographical and geological characteristics of the
planned building area are described along with the processes of engineering geological
description of rock masses and determination of rock types. Also, three classifications used in
rocks are presented. These standard classifications are: RQD (Rock Quality Designation
Index), RMR (Rock Mass Rating) and GSI (Geological Strength Index).

Analysis results show that the overburden height does not significantly influence the rock
response. Much larger is the imapct of working pressure, both in a negative and positive way.
From the modeling results the optimal working pressure is in the range from 10 MPa to 15
MPa.

Key words: high pressure underground storage of natural gas, rock geomechanical
characteristics, Examine2D, displacements, stress field, spalling criterion

ii

POVZETEK

Termoelektrarna Brestanica d. o. o. (v nadaljevanju TEB) ima vrsto let posebno vlogo, pomen
in vrednost v slovenskem elektroenergetskem sistemu. S svojo specifično tehnologijo,
plinskimi bloki skupne moči 297 MW in ugodno lokacijo zagotavlja vse temeljne sistemske
storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije. Ena od dejavnosti je proizvodnja električne
energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) (Termoelektrarna
Brestanica d. o. o., 2015).
Tako kot vsa podjetja tudi TEB stremi k izboljšavam in boljšemu poslovanju, zato je skušala
poiskati rešitev za zmanjšanje stroškov pri dobavi zemeljskega plina, in sicer z izgradnjo
lastnega visokotlačnega podzemnega skladišča zemeljskega plina.
Na oddeleku za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani so
izdelali študijo možnosti izgradnje visokotlačnega skladišča zemeljskega plina na lokaciji
takratnega Rudnika Senovo v zapiranju (Vukelič et al., 2004) po modelu izgrajenega
visokotlačnega skladišča na Švedskem. Gre za koncept izgradnje prevlečene podzemne
komore (LRC – Lined Rock Cavern). V hribini z ustrezno karakteristiko (kompaktna sestava)
se izkoplje kaverna, v kateri se izdela jeklena obloga za skladiščenje zemeljskega plina in se
oblije z debelo armirano betonsko oblogo.
Predvidena lokacija izgradnje visokotlačnega skladišča plina se nahaja pod vzpetino Gradec
na Reštanju. Reštanj je naselje, ki spada pod krajevno skupnost Senovo. Vzpetino Gradec v
večji meri gradijo triasne karbonatne kamnine in oligocenski premogonosni sedimenti.
Diplomsko delo je razdeljeno v štiri sklope. V prvem sklopu – uvodu sta prikazani geografska
in geološka situacija predvidene lokacije za izgradnjo visokotlačnega podzemnega skladišča
zemeljskega plina. V drugem sklopu (metode dela) so prikazani splošni podatki o
visokotlačnem podzemnem skladišču. Prikazani so tudi prvi koraki načrtovanja podzemnih
gradenj oz. na kakšen način izvedemo inženirsko-geološki popis hribine in določimo
hribinske tipe. Opisane so tudi uporabljene klasifikacije hribin RQD (Rock Quality
Designation indeks), RMR (Rock Mass Rating) in GSI (geološki trdnostni indeks). V zadnji
točki drugega sklopa je splošna predstavitev programa Examine2D, v katerem je bilo
izdelalanih in analiziranih osemnajst različnih geomehanskih modelov. Modeli so
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kombinacija upoštevanja treh različnih višin nadkritja (150, 200 in 300 m) in uporabljenih
šestih različnih obremenitev oz. delovnih tlakov, ki se vzpostavijo ob izkopu in polnitvi
skladišča zemeljskega plina (0, 5, 10, 15, 20 in 25 MPa). Za vsak tako izdelan model sem
izračunala vertikalne in horizontalne pomike ter vertikalne in horizontalne napetosti ter
prikazala stabilnost kaverne glede na kriterij luščenja kamnine.
V tretjem sklopu (numerične metode) so podani rezultati inženirsko-geološkega popisa vrtin.
Predstavljeni so, vrtine iz obravnavanega območja, njihov pomen ter hribinski tipi. Temu
sledi prikaz izbora parametrov za izdelavo geomehanskega modela in postopkov modeliranja
v programu Examine2D. V četrtem sklopu (rezultati in razprava) so prikazani rezultati
izračuna s programom Examine2D za vsako analizo posebej.
Za vsak tako izdelan model so bili izračunani vertikalni in horizontalni pomiki, vertikalne in
horizontalne napetosti ter vrednost koeficienta luščenja kamnine. Rezultati na podlagi
izbranih štirih kontrolnih točk ob steni kaverne so predstavljeni v tabelah in grafikonih.
Z diplomskim delom sem želela podrobno prikazati razmere na lokaciji vzpetine Gradec in
vpliv višine nadkritja ter delovnega tlaka na vertikalne in horizontalne pomike, vertikalne in
horizontalne napetosti ter na luščenje kamnine. Modeli so izdelani za izkop ene kaverne.
Že na začetku sem predvidela, da se bodo pomiki manjšali z višanjem višine nadkritja in
višali s povečevanjem delovnega tlaka v kaverni, medtem ko se bodo napetosti tako z
višanjem nadkritja kot dodajanjem delovnega tlaka višale.
Rezultati izračunov, pridobljeni iz zgoraj omenjenih analiz, so podrobno obdelani in prikazani
po sklopih.

V prvem sklopu so prikazani vertikalni in horizontalni pomiki. Po izkopu kaverne se v okolici
izkopa razvijejo veliko večji horizontalni pomiki od vertikalnih, kar je pogojeno tudi z obliko
same kaverne. Delovni tlak ima velik vpliv za razvoj vertikalnih in horizontalnih pomikov,
medtem ko je vpliv višine nadkritja opazen le pri vertikalnih pomikih.
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V drugem sklopu so bile predstavljene vertikalne in horizontalne napetosti. Pri tem sem
ugotovila, da imata višina nadkritja in delovni tlak velik vpliv tako na horizontalne kot
vertikalne napetosti, vpliv delovnega tlaka pa je večji.
V tretjem sklopu so predstavljene vrednosti po kriteriju luščenja, kjer sem ugotovila, da ima
višina nadkritja pozitiven vpliv, medtem ko ima delovni tlak negativen in veliko večji vpliv
na stabilnost hribine.
Skupni zaključek vseh opravljenih analiz je, da ima delovni tlak velik vpliv pri vseh
izračunanih modelih. Podatki kažejo, da se sprememba delovnega tlaka izkaže za ugodno oz.
optimalno pri obremenitvah 10−15 MPa. Višina nadkritja nima tako velikega pomena oz. se z
njo pomiki v hribini ne izboljšujejo. Izboljšanje je vidno le pri napetostih.
Izračuni kažejo, da bi bili za zagotovitev ustrezne stabilnosti kaverne potrebni dodatni
podporni ukrepi že med samim izkopom, seveda ob predhodnih obsežnejših raziskavah.
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1. UVOD

1.1.

NAMEN DIPLOMSKEGA DELA

Zanimanje za projekt izgradnje visokotlačnega podzemnega skladišča zemeljskega plina na
Reštanju sem dobila že kot krajanka Senovega. V času opravljanja študentskega dela pri
podjetju ELEA iC d. o. o. (eden od izvajalec raziskav) sem imela možnost, da sem sodelovala
pri popisu vrtine V-6 za dotičen projekt. S TEB kot naročnikom raziskav za možnost
izgradnje visokotlačnega skladišča sem se dogovorila za dovoljenje uporabe podatkov
raziskav za namen izdelave diplomskega dela.

TEB ima vrsto let posebno vlogo, pomen in vrednost v slovenskem elektroenergetskem
sistemu. S svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 297 MW in ugodno
lokacijo zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije.
Ena od dejavnosti je proizvodnja električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in ekstra
lahko kurilno olje) (Termoelektrarna Brestanica d. o. o., 2015).
Ker vsako »zdravo« podjetje stremi k izboljšavam in dobičku, je TEB skušala poiskati rešitev
za zmanjšanje stroškov pri dobavi zemeljskega plina z izgradnjo lastnega visokotlačnega
podzemnega skladišča. Največji delež stroškov pri proizvodnji električne energije
predstavljajo ravno odhodki za gorivo, ki tako bistveno vplivajo na proizvodnjo električne
energije. V zadnjih letih se pojavlja tudi težava pri oskrbi z zemeljskim plinom. Težave se
pojavljajo tako pri sami dobavi kot tudi ceni. Z lastnim visokotlačnim skladiščem zemeljskega
plina bi tako znižali stroške omrežnine in nabavljali plin po nižji oz. ugodnejši ceni.
Na oddeleku za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani so
izdelali študijo možnosti izgradnje visokotlačnega skladišča zemeljskega plina na lokaciji
takratnega Rudnika Senovo v zapiranju (Vukelič et al., 2004) po modelu izgrajenega
visokotlačnega skladišča v Skallenu na Švedskem leta 2003. Gre za koncept izgradnje
prevlečene podzemne komore (LRC – Lined Rock Cavern). V hribino ustrezne kompaktne
sestave se izkoplje kaverno, v kateri se izdela jeklena obloga za skladiščenje zemeljskega
plina in se oblije z debelo armirano betonsko oblogo.

1

Diplomsko delo je razdeljeno v štiri sklope. V uvodu sem se posvetila geografski in geološki
situaciji predvidene lokacije za izgradnjo visokotlačnega podzemnega skladišča zemeljskega
plina. V drugem sklopu (metode dela) so prikazani splošni podatki o visokotlačnem
podzemnem skladišču in prvi koraki načrtovanja podzemnih gradenj. Temu sledijo
predstavitev popisa hribin, določitev hribinskih tipov in predstavitev uporabljenih klasifikacij
hribin: RQD (Rock Quality Designation indeks), RMR (Rock Mass Rating) in GSI (geološki
trdnostni indeks). V zadnji točki drugega sklopa je v splošnem predstavljen program
Examine2D, v katerem sem izdelala osemnajst različnih modelov. Modeli so kombinacije
upoštevanja treh različnih višin nadkritja (150, 200 in 300 m) in uporabljenih šestih različnih
obremenitev oz. delovnih tlakov, ki se vzpostavijo ob izkopu in polnitvi skladišča
zemeljskega plina (0, 5, 10, 15, 20 in 25 MPa). Za vsak tako izdelan model sem izračunala
vertikalne in horizontalne pomike ter vertikalne in horizontalne napetosti ter prikazala
stabilnost kaverne glede na kriterij luščenja kamnine.
V tretjem sklopu (numerične metode) so prikazani rezultati inženirsko-geološkega popisa
vrtin oz. predstavitev vrtin iz obravnavanega območja, njihovega pomena ter hribinskih tipov.
Temu sledi prikaz izbora parametrov za izdelavo geomehanskega modela in postopkov
modeliranja v programu Examine2D.
V četrtem sklopu (rezultati in razprava) je podan pregled rezultatov izračuna s programom
Examine2D za vsako analizo posebej.
Z diplomskim delom sem želela podrobno opisati razmere na vzpetini Gradec in prikazati
vpliv višine nadkritja ter delovnega tlaka na vertikalne in horizontalne pomike, vertikalne in
horizontalne napetosti ter luščenje kamnine. Modeli so izdelani za scenarij izkopa ene
kaverne.
Že na začetku sem predvidela, da se bodo pomiki manjšali z višanjem višine nadkritja in
višali s povečevanjem delovnega tlaka v kaverni, medtem ko se bodo napetosti tako z
višanjem nadkritja kot dodajanjem delovnega tlaka višale.
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1.2.

GEOGRAFSKA OPREDELITEV OBMOČJA

Senovo je naselje v severnem delu Občine Krško, ki leži v vzhodnem delu Slovenije in spada
v spodnjeposavsko regijo.
Gre za kraj z več kot dvestoletno tradicijo rudarjenja. Premogovnik Senovo, ki danes ne
obratuje več, so smatrali kot najvzhodnejši zasavski premogovnik rjavega premoga, saj so
plasti premoga po starosti, kvaliteti in vrstnem redu plasti podobne zasavskemu
premogovnemu sloju. Razteza se od Sevnice do Podsrede in zajema kraje Šedem, Reštanj,
Mrčna sela, Servatna dolina, Veliki Kamen in Senovo (Seher, 1986).

Slika 1: Lega območja (Geodetska uprava RS, 2015)
Obravnavano območje leži v bližini Senovega, natančneje na Reštanju. Postavljeno je severno
od naselja Senovo in rudnika Senovo (Ravne − glavni rudniški vhod) na Reštanj oz.
natančneje na vzpetino Gradec z nadmorsko višino 568 m (slika 1). Na južnem delu od
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vzpetine Gradec se dviga greben, ki poteka v smeri vzhod−zahod. Na severnem delu grebena
je strmejše pobočje, na južnem delu pa se greben spušča v Senovško kotlino (slika 2).
Zahodno od vzpetine Gradec je bila zgrajena umetna ploščad, ki je v preteklosti služila kot
vhod v rudniški jašek Zakov, ki je sedaj opuščen in zasut. Na vzhodni strani se pobočje spusti
proti manjšemu naselju Reštanj in rudniškemu jašku Reštanj.

Slika 2: Lega območja (Google Earth)

1.3.

GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA

1.3.1. Razvoj ozemlja
Razvoj ozemlja je povzet po Vrabec et al., (2009)
Slovenija leži na stičišču treh velikih geotektonskih enot. To so Dinaridi, Alpe in Panonski
bazen.
Nastanek plitvovodnega morskega sedimentacijskega bazena − Slovenske karbonatne
platforme (v nadaljevanju SKP) v zgornjem permu je pomemben dogodek za naše ozemlje.
Zaradi srednejtriasne ekstenzije je prišlo do razpada SKP na več grud. Tako prvič govorimo o
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zasnovi Slovenskega bazena. Iz teh grud sta se izoblikovali še Julijska in Dinarska karbonatna
platforma.
V zgornjem ladiniju se je ekstenzija končala in z njo tudi povezano ugrezanje, kar je
povzročilo postopno zasipavanje bazenov. S koncem triasa je prišlo do razpada
superkontinenta Pangee. V juri se je formiral nov ozek oceanski prostor − Alpska Tetida, ki je
posledica odpiranja Atlantika. Sledila je ločitev Jadranske plošče od Evrazije. Jurska
ekstenzijska faza je povzročila nastanek pravih globokovodnih bazenov in podmorskih planot,
ki so obstajale vse do konca krede. Sledile so faze pogrezanja, v kredi pa je ob subdukciji in
zaprtju oceana Meliata prišlo do orogeneze in obsežnega narivanja avstroalpinskih pokrovov
proti severozahodu in zahodu. V zgornji kredi je sledila kolizija Jadranske plošče s
kontinentalno litosfero, ki bi lahko pripadala današnji megaenoti Tisa. Kolizijski narivni
sistem pretežno položnih narivov je napredoval v smeri od severovzhoda proti jugozahodu. V
oligocenu so kolizijski procesi in nastajanje gorskih verig Dinaridov, Alp in Karpatov od
Atlantika in Tetide izolirali plitev morski prostor Paratetide, ki je na našem ozemlju obstajala
do pliocena. Po koncu subdukcije Alpske Tetide je v paleogenu prišlo do kontinentalne
kolizije Jadranske in Evrazijske plošče. Konvergenca med ploščama se je v začetni fazi
kolizije absorbirala predvsem z narivanjem in vertikalnimi premiki delov Alpskega orogena
po sistemu strmih litosferskih prelomov oz. Periadriatskem prelomnem sistemu. Pritisk
Jadranske plošče proti severu v vzhodnem delu orogena je v oligocenu povzročil bočno
iztiskanje ozemlja Vzhodnih Alp proti vzhodu. Ta iztisnjeni blok je imel klinasto obliko,
njegovo južno mejo pa je predstavljal Periadriatski prelomni sistem. Ti premiki so razdelili in
razmaknili paleogenski fleksurni bazen na južno slovensko in severno madžarsko polovico.
Sledil je astenosferski vlek subducirane evropske litosfere pod nastajajočim orogenom
Karpatov, ki je na prehodu iz spodnjega v srednji miocen povzročil zelo močno raztezanje in
hitro ugrezanje litosfere v prostoru med Karpati, Dinaridi in Vzhodnimi Alpami. Nastal je
Panonski bazen, v katerem se je kasneje odložilo več kilometrov debelo zaporedje pretežno
klastičnih sedimentnih kamnin. Te miocenske kamnine Panonskega bazena pokrivajo obsežna
območja severovzhodne Slovenije in preko Posavskih gub segajo vse do osrednje Slovenije,
vendar pa so bile v tem predelu pozneje nagubane in delno erodirane. Tektonska aktivnost in
globalni upad morske gladine sta povzročila okopnitev in nastanek erozijske diskordance. V
srednjem miocenu je sledilo ponovno ugrezanje, kar je povzročilo močno poplitveno
sedimentacijsko okolje. Odložili so se peski, prodi, gline in laporji, ki predstavljajo najmlajše
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znane miocenske sedimente v večjem delu Posavskih gub. Ugrezanje se je nadaljevalo še v
zgornjem miocenu. Tako se je v vzhodni Sloveniji in južnih Posavskih gubah odložilo debelo
zaporedje pretežno klastičnih sedimentov, s čimer se je pri nas končala sedimentacija v
Panonskem bazenu.
Desnozmični premiki ob Periadriatskem prelomnem sistemu so se nadaljevali v miocenu in
pliocenu. Vzdolž slovenskega dela prelomnega sistema je bil desni premik ocenjen na okoli
100 km, severni del ozemlja pa je bil zaradi ekstruzije in ekstenzije Panonskega bazena še
dodatno raztegnjen. Ocenjeni razmik znaša okoli 300 km ob Periadriatsem prelomu med
predoligocenskimi enotami.
Neogensko krčenje je v Alpah južno od Periadriatskega prelomnega sistema sprožilo
narivanje od severa proti jugu. To narivanje imenujemo južnoalpsko narivanje, ki se je začelo
v srednjem miocenu. Južnoalpsko narivanje je prekrilo in deformiralo starejše dinarske
strukture. Končno zaprtje oceanskega bazena v Karpatih in z njim povezana kontinentalna
kolizija sta ustavila ekstruzijo Vzhodnih Alp proti vzhodu. Jadranska plošča je začela rotirati
v smeri nasproti urinemu kazalcu. Pritisk zaradi rotacije je povzročil tektonsko inverzijo −
reverzno reaktivacijo bazenskih normalnih prelomov in dviganje tektonskih blokov ob njih. Ti
premiki so povzročili gubanje terciarnih sedimentov v Posavskih gubah in dvig hrbtov ter
blokov v Vzhodni Sloveniji. Posledica zmičnih prelomov so nastanek majhnih intramontanih
bazenov, ki so jih zapolnili kontinentalni sedimenti z različno debelimi premoškimi horizonti.
V kvartarju se je nadaljeval tektonski režim inverzije. V tem obdobju se je izoblikovala
pokrajina, kot jo imamo danes. Podatki kažejo, da se podrivanje Jadranske plošče nadaljuje.
Še vedno ga spremljajo narivanje proti jugu in reverzni in desnozmični premiki, kar je
dokazano z GPS-tehnologijo in številnimi potresi na našem ozemlju.

1.3.1. Litostratigrafske značilnosti
Območje Senovega oz. vzpetino Gradec pokrivata lista Osnovne geološke karte 1 : 100.000
Celje in Rogatec.
Na sliki 3 je prikazan geološki stolpec formacij Bohorja (pogorje zahodno od Reštanja) in
okolice, ki zajema litostratigrafske formacije, ki se pojavljajo na Reštanju.
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Kot je razvidno iz geološkega stolpca, je širša okolica Senovega zgrajena iz karbonskih,
permskih, triasnih, jursko-krednih kamnin in terciranih ter kvartarnih kamnin.

Slika 3: Geološki stolpec Bohorja in okolice (Aničić & Petrovič, 2008)
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V sklopu obsežnih raziskav za projekt izgradnje visokotlačnih kavern za podzemno skladišče
plina je podjetje ELEA iC d. o. o. (Žigon et al., 2008) na podlagi preučitve predhodno
izdelanih poročil in kart ter na podlagi ponovnega terenskega ogleda in podatkov iz vrtin
izdelala karto, ki med drugim prikazuje geološko zgradbo in prelome na območju vzpetine
Gradec (priloga 1).

Na obravnavani lokaciji je bilo izvrtanih sedem vrtin, ki so podale detajlno sliko litološke
zgradbe.
V tem poglavju sem se osredotočila zgolj na formacije, ki gradijo vzpetino Gradec. Vzpetino
gradijo triasne karbonatne kamnine, ki na jugu mejijo na oligocenske premogonosne
sedimente, te pa prekrivajo še mlajši miocenski apnenci in laporji, ki izdanjajo na pobočju
južno od vzpetine Gradec. Kot je razvidno iz tabele 1, se znotraj območja triasnih kamnin
pojavljata dve vrsti karbonatnih kamnin: norijsko-retijski baški dolomit (T32+3) in karnijski
apnenci ter skrilavi glinavci (T31) (Žigon et al., 2008).
Tabela 1: Litološke enote (povzeto po Žigon et al., 2008)
OPIS

Mc

apnenci in
laporji

fosilni apnenci in laporji

Ol

premog

rjavi premog

Ol

Norij-retij

Oligocen

STRATIGRAFSKA
DEFINICIJA
FORMACIJA

T32+3

Karnij

TRIAS

TERCIAR

Miocen

STAROST

T31

gline, melji, peski, delno
cementirani; lokalno
horizonti konglomeratov in
premoga
svetlosivi dolomiti in apnenci
z gomolji roženca, vmes
baški dolomit
tanke plasti zelenosivega
laporja, lokalno se pojavljajo
kot sivo-rumenkasta breča
temni mikritni apnenci (90 do
apnenci in
70 %) s plastmi črnih skrilavih
skrilavi
glinavcev in meljevcev (10 do
glinavci
30 %), navadno nagubani
glinasti
sedimenti

Na vzpetini Gradec izdanjajo starejše kamnine (triasne), ki so ob narivanju in gubanju postale
vidne na površini.
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1.3.2. Tektonske značilnosti
Ozemlje Slovenije je v svoji geološki zgodovini doživelo močne tektonske premike in
deformacije ter tudi občasno vulkansko delovanje. Vse to se odraža na pestrosti naše
pokrajine.
Današnja tektonska zgradba je nastala med terciarno orogenezo po koliziji Apulijske in
Evrazijske litosferske plošče. Ozemlje Slovenije tektonsko ločimo na: 1. Jadransko-Apulijsko
predgorje, 2. Dinaride, 3. Južne Alpe, 4. Vzhodne Alpe in 5. Panonski bazen (slika 4) (Placer,
2008).
Obravnavano območje, torej vzpetina Gradec in okolica, stratigrafsko spada v enoto
Dinaridov, medtem ko Senovška kotlina pripada Panonskemu bazenu.
Za Dinaride je značilna narivna in krovna zgradba, kar pomeni, da so zgrajeni iz krovnih enot,
narinjenih proti jugozahodu, ki so nastajale od zgornje jure do zgornjega eocena in še v
spodnjem oligocenu. Panonski bazen sestavljajo posamezne depresije, ki so se tekom
paleogena in neogena konstantno spreminjale in so zapolnjene s sedimenti Paratetide, ki so
odloženi na pogreznjenih vzhodnih podaljških Vzhodnih in Južnih Alp ter Dinaridov. S
postkolizijskim tektonskim pobegom Vzhodnih Alp v začetku miocena se je prostor
Panonskega bazena začel dejavneje strukturno izoblikovati. Ob menjavanju ekstenzijskih in
kompresijskih pogojev je bil razvoj bazena večstopenjski. Rezultat teh procesov je nastanek
izoliranih bazenov na zahodnem obrobju. Pomembnejši so Smrekovški, Celjski, Laški in
Senovški bazen (Placer, 2008).
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Slika 4: Tektonska razčlenitev Slovenije (Placer, 2008)
(1. Jadransko-Apulisjko predgorje; 2. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karb. platforme: eocenski fliši; 3. Dinaridi;
4. Zunanji Dinaridi; 5. Sedimenti degradacije Jadransko-Dinarske karb. platforme: zgornjekredni karbonatni turbiditi,
kredno-paleocenski in eocenski fliši; 6. Kredno-paleocenska scaglia: Trnovski pokrov (1 – Goriška brda, 2 – Banjščice),
Hrušiški pokrov (3 – Predjama, 4 – Kališče), 5 Kočevsko; 7. Paleozoik (karbon, perm); 8. T − Trnovski pokrov, H − čelo
Hrušiškega pokrova, S – čelo Sneniške narivne grude; 9. STW − tektonsko okno Strug; 10. Prehodno območje med
Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi; 11. Notranji Dinaridi; 12. Južne Alpe; 13. Paleozoik (devon, karbon, perm); 14. STO –
Slatenska tektonska krpa (Slatenska plošča), PTO – Ponikvanska tektonska krpa; 15. Slovenski bazen; 16. Vzhodne Alpe; 17.
Avstroalpinski pokrovi: metamorfne kamnine; 18. Avstroalpinski pokrovi: permotrias in karbonatni sedimentni pokrov
(Ziljske Alpe in Severne Karavanke); 19. Pluton tonalita/granodiorita (miocen), Pohorje; 20. Železnokapelska magmatska
cona: periadriatski intruziv tonalita (oligocen); 21. Železnokapelska magmatska cona: granit (trias); 22. Panonski bazen in
marginalni bazeni; 23. Jadranska mikroplošča: polne črte – neogenska zasnova, polne in prekinjene črte – recentni obseg; 24.
Prelomi: PAF – Periadriatski prelom; 25. KRF – Prelom Kungora – Raba, LAF – Labotski prelom, VEF – Velenjski prelom,
SOF – Šoštanjski prelom, LJF – Ljutomerski prelom, DOF – Donački prelom, SAF – Savski prelom, MRF – Marijareški
prelom, ZEF – Želimeljski prelom, IDF – Idrijski prelom, RVF – Ravenski in Sovodenjski prelom, BRF – Borovniški in
Ravniški prelom, PRF – Predjamski prelom, ZZL – lineament Zagreb-Zemplin; 26. Narivni in krovni prelomi v Dinaridih:
PNTF – Palmanovski narivni prelom; 27. Narivni in krovno prelomi v Južnih Alpah: SATB – Južnoalpska narivna meja,
KKTF – Krnsko-Koblanski narivni prelom; 28. Severnokaravanški narivni prelom v Vzhodnih Alpah; 29. Posavske gube:
MS – Motniška sinklinala, TA – Trojanska antiklinala, LS – Laška sinklinala, LA – Litijska antiklinala)
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V srednjem toku reke Save v Sloveniji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi leži pas
nagubanih kamnin, ki jih imenujemo Posavske gube. Prvič jih je tako poimenoval Winkler
(1923), pred tem pa je Kosmat (1913) uporabil izraz Savski sistem gub (Placer, 1999).
Posavske gube, gledano regionalno, ležijo v trikotniku med neotektonsko aktivnimi
tektonskimi conami: na severu Periadriatska tektonska cona, Idrijsko tektonska cona na
jugozahodu in Srednjemadžarska tektonska cona na jugo-jugovzhodu (slika 5). To območje
Placer (1999) imenuje Savski kompresijski klin. V tem območju leži tudi Senovo.

Reštanj

Slika 5: Skica domnevnega obsega Savskega kompresijskega klina (Placer, 1999)
(1. Periadriatska tektonska cona; 2. Srednjemadžarska tektonska cona; 3. Idrijska tektonska cona, a – zunanji del, b – notranji
del; 4. Idrijsko-Srednjemadžarska presečna cona; 5. Savski kompresijski klin; 6. Prvotna lega Periadriatskega lineamenta; 7.
Prvotna lega Savskega preloma; 8. Savska soteska; 9. Prvotna lega Labotskega preloma; 10. Periadriatski lineament; 11.
Savski prelom; 12. Stiški prelom; 13. Idrijski prelom; 14. Raški prelom; 15. Labotski prelom)

Gube so del Savskega kompresijskega klina. V obravnavanem območju je pomembna
Senovška sinklinala.
Os Senovške sinklinalne poteka v smeri vzhod−zahod, kar je razvidno na sliki 6. Sestavljena
je iz zgornje- in spodnjemiocenskih, tortonijskih, sarmatijskih, panonijskih in pliocenskih
sedimentov. Plasti v sinklinali so rahlo nagubane (Aničić & Juriša, 1985). V sinklinalo se
uvršča tudi terciarne erozijske ostanke v okolici Šentjanža. Ob številnih prelomih, ki sekajo
sinklinalo, je na stiku pogledala na dan triasna podlaga (Buser, 1979).
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Slika 6: Posavske gube (Placer, 1999)
(1. Pliokvartar in kvartar; 2. Paleozoik, mezozoik, terciar; 3. Periadriatski lineament (Balatonski l.); 4. Savski prelom; 5.
Prelom; 6. Prelom – prekrit in grobo lociran; 7. Nariv Kamniško-Savinjskih Alp čez Savski prelom; 8. Posavske gube; (1) –
Pletovarsko-Maceljska antiklinala, (2) – Celjska sinklinala, (3) – Motniška sinklinala, (4) – trojanska asntiklinala, (5) – Laška
sinklinala, (6) – Rudniško-Ivanjiška antiklinala, (7) – Planinsko-Desiniška sinklinala, (8) – Litijska antiklinala, (9) –
Senovška sinklinala, (10) – Orliška antiklinala, (11) – Bizeljsko-Z.gorska sinklinala, (12) – Brezinska sinklinala, (13) –
Marijagoriška antiklinala, (14) – Brdovška sinklinala)

Območje Senovega z okolico je bilo dodobra raziskano na račun odkritja rjavega premoga v
19. stoletju. Tako so že starejši priznani geologi umestili obravnavano območje v tektonsko
enoto Posavskih gub.
Petrica in sodelavci (1990) so v svojem poročilu poimenovali senovško sinklinalo kot
senovško terciarno kadunjo. Senovško kadunjo opisujejo kot sinklinalno tvorbo, ki je bila
zaradi deformacij, predvsem ob reverznih prelomih zahod−vzhod, razkosana na več manjših
deformiranih sinklinal in antiklinal. Uhan (1986) v svojem poročilu navaja, da gradijo ta del
kadunje dve sinklinali gubi in antiklinalna med njima.
V kadunji so bile dokumentirane naslednje družine prelomov (Petrica et al., 1990):
-

posamezni prelomi s smerjo sever−jug usmerjeni, ki so najstarejši. Na samo zgradbo
ozemlja ti prelomi niso imeli večjega vpliva.

-

Sistem prelomov s smerjo zahod−vzhod je na tem območju povzročil največje
deformacije, ob katerih je prišlo do dviganja in narivanja blokov. Ti prelomi so starejši
od dinarskih in prečnodinarskih, saj jih le-ti sekajo.

-

Sistem

dinarskih

(severozahod−jugovzhod)

in

prečnodinarskih

(jugozahod−severovzhod) prelomov ki so najmlajši in sekajo tako predterciarno
12

podlago kot terciarne plasti. Na obravnavanem območju so od teh pomembnejši
Reštanjski prelom, Zakovski prelom in Senovški prelom. Prečnodinarski prelomi na
obravnavanem ozemlju niso tako pogosti kot dinarski.
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2. METODE DELA

2.1.

SPLOŠNI PODATKI O VISOKOTLAČNEM SKLADIŠČU ZEMELJSKEGA
PLINA

Kot je že opisano v poglavju 1.1., je TEB skušala poiskati rešitev za zmanjšanje stroškov pri
dobavi zemeljskega plina z izgradnjo lastnega visokotlačnega podzemnega skladišča
zemeljskega plina.
Koncept izgradnje naj bi slonel na modelu izgrajenega visokotlačnega skladišča na Švedskem.
Gre za koncept izgradnje prevlečene podzemne komore (LRC – Lined Rock Cavern). V
hribino ustrezne kompaktne sestave se izkoplje kaverno, v kateri se izdela jeklena obloga za
skladiščenje zemeljskega plina in se oblije z debelo armirano betonsko oblogo.
V idejni zasnovi je bila predpostavljena postavitev različnih števil kavern z različnimi
dimenzijami. Ena od verjetnih in predstavljenih v idejnem projektu je postavitev štirih
visokotlačih kavern premera 25 m in višine 75 m.

Slika 7: Shematski prerez podzemnega skladišča z eno kaverno (Radenšek et al., 2004)
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Predvideno projektno območje oz. območje postavitve kavern je postavljeno pod vzpetino
Gradec in je definirano z naslednjimi omejitvami (Žigon et al., 2008):

-

minimalna višina nadkritja naj bi bila 150 m;

-

kaverne naj bi bile postavljene znotraj geotehnično ugodnejših triasnih dolomitov
(T32+3) oz. znotraj hribinskega tipa GT2a;

-

na severu je ciljno območje omejeno z mejo pridobivalnega prostora rudnika Senovo
(na severnem delu ni bilo opravljenih raziskav, ta del gradijo karnijski apnenci T31, ki
so opredeljeni kot neprimerni);

-

na jugu je ciljno območje omejeno z oligocenskimi glinami;

-

proti zahodu je omejeno z varnostno oddaljenostjo od jaška Zakov;

-

proti vzhodu je omejeno zaradi zmanjšanja nadmorske višine oz. višine nadkritja ter
bližine Reštanjskega preloma.

Končna lokacija postavitve kaverene oz. kavern ni določena, saj je projekt obstal v fazi
raziskav oz. idejnih zasnov. Preiskave so se končale z zadnjo izvrtano vrtino V-7 leta 2008.
Vpliv podzemne vode pri izgradnji kavern ni bil upoštevan, saj v času raziskav ni bila
izdelana hidrogeološka študija, s katero bi lahko pridobili ustrezne podatke za numerični
model.
Načrtovanje podzemnih gradenj, torej izgradnja visokotlačnega skladišča zemeljskega plina,
zahteva specifične postopke. Prvi koraki načrtovanja podzemnih gradenj so opisani v
poglavju 2.2.

2.2.

PRVI KORAKI NAČRTOVANJA PODZEMNIH GRADENJ

Glavna naloga geotehničnega načrtovanja gradenj podzemnih objektov je ekonomska
optimizacija izgradnje, pri čemer je treba upoštevati hribinske razmere, varnost, dolgotrajno
stabilnost in okoljevarstvene zahteve (Likar, 2015).
Med načrtovanjem gradnje je treba uporabljati splošne in specifične postopke glede na
spremenljivost geološke zgradbe, lokalno sestavo hribin, parametre nastopajočih hribin,
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napetosti v hribinah, naravo in pogoje pretakanja ter akumuliranja podzemnih (hribinskih)
vod itd.
Ključni dejavniki, ki vplivajo na geotehnično načrtovanje gradnje podzemnih objektov, so
hribinske razmere in načini obnašanja hribin. Pri izdelavi geotehničnega projekta se upošteva
naslednjih pet korakov:
1. korak: določitev vrste hribine;
2. korak: določitev obnašanja hribine;
3. korak: določitev postopkov izkopa in podpiranja ter načina obnašanja širšega sistema;
4. korak: geotehnično poročilo – osnovni konstrukcijski načrt;
5. korak: določitev izkopnih razredov.
Na sliki 8 je podan shematski prikaz prvega in drugega koraka oz. začetnih postopkov
načrtovanja gradnje.
Prvi korak se začne z opisom osnovnih geoloških formacij, ki tvorijo obravnavano območje,
in se nadaljuje z definiranjem ključnih geotehničnih parametrov. Vrsto ključnih parametrov,
njihove vrednosti in porazdelitev določimo iz poznanih informacij in/ali ocen na osnovi
inženirsko-geološke presoje. Hkrati se te vrednosti stalno dopolnjujejo in popravljajo tekom
raziskav. Na podlagi vrednosti parametrov se nato določi vrsta hribine. Število vrst hribine je
odvisno od specifičnih geoloških razmer, vrste projekta in faze izdelave projekta.
Drugi korak načrtovanja gradnje vključuje določitev možnih načinov obnašanja hribine, in
sicer za vsako vrsto nastopajoče hribine posebej. Hkrati je treba upoštevati lokalne vplivne
faktorje, kot so orientacija diskontinuitet glede na lego objekta, pogoji talne (hribinske) vode,
napetostna stanja v hribini itd. Določeni načini obnašanja hribine predstavljajo osnovo za
določitev načina izkopa in primarnega podpiranja objekta oz. podzemnega prostora.
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Slika 8: Shematski prikaz geotehničnega projektiranja (načrta) − 1. in 2. korak (Likar, 2015)

2.3.

POPIS HRIBINE

Prvi korak pri načrtovanju izgradenj podzemnih prostorov se začne z opisom osnovnih
geoloških formacij, ki tvorijo obravnavano območje. Nadaljuje se z definiranjem njihovih
ključnih geotehničnih parametrov. Prvi korak obsega torej definiran popis hribine oz.
inženirsko-geološko in geotehnično interpretacijo (Likar, 2015). Kot rezultat dobimo opisno,
slikovno in grafično poročilo, ki hkrati podaja navodila za nadaljnje delo.
Popis hribine zapišemo na popisni obrazec, ki si ga izvajalec raziskav prilagodi glede na
potrebe podatkov, medtem ko pri klasifikaciji in znakovnih označbah ni tako. Opis kamnine je
definiran po standardu SIST EN ISO 14689-1: 2004, kar pomeni, da mora biti popisni list
opremljen s standardnimi grafičnimi oznakami, kamnine pa razvrščene in opisane po
predpisanem standardu.

Sledi prikaz popisa kamnine po SIST EN 14689-1: 2004, ki je uveljavljen standard v
Sloveniji.
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Podrobneje so opisane točke, katerih deli se nanašajo na popis vrtine. Torej so prikazane
tabele, ki so bile uporabljene med njihovim popisom (Ribičič, 2002).

OPIS KAMNINE obsega:

-

litološki opis;

-

barvo;

-

zrnatost kamnine;

-

mineraloško sestavo;

-

preperelost;

-

vsebnost karbonata;

-

stabilnost;

-

stabilnost v vodi;

-

trdnost.

Na popisnem listu podamo opis kamnine v rubriki splošnega oz. geološko-geotehničnega
opisa. Primer popisnega lista vrtine je priložen v prilogi 2 (popisni list vrtine V-6).

OPIS DISKONTINUITET
Proučevanje diskontinuitet v hribini zahteva posebne postopke, katere sem uporabila pri
popisu vrtine.

Diskontinuiteta je vsaka mehanska prekinitev v masi hribine. Izraz zajema prelome,
plastovitost in vse tipe razpok. Razpoke po geoloških značilnostih lahko predstavljajo klivaž,
foliacija itd.
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število
sistemov
razpok

orientacija;
vpad in
vpadni kot

tip hribine

razdalja
med
razpokami

odprtost
razpoke

razširjanje v
prostoru

precejnost

preperelost
razpoke

trdnost
stene
razpoke

oblika bloka

polnilo
razpoke

tip
diskontinuitete

hrapavost
razpoke

Slika 9: Shematski prikaz parametrov, ki jih opazujemo pri opisu diskontinuitet (Fifer Bizjak,
2014)

Vsako diskontinuiteto opišemo z desetimi parametri, ki so predstavljeni v nadaljevanju
(Ribičič, 2002).

-

Orientacija

Orientacijo razpok v prostoru določata azimut in vpad padnice ploskve diskontinuitete, ki ju
izmerimo z geološkim kompasom. Pri popisu vrtine si največkrat ob zapisu orientacije (če jo
je mogoče določiti) naredimo še skico.

-

Gostota razpokanosti

Gostota diskontinuitet je definirana z razdaljo med razpokami, a le med razpokami istega
sistema (tabela 2).
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Tabela 2: Povprečna razdalja med razpokami (Ribičič, 2002)
OPIS
IZREDNO MAJHNA ODDALJENOST
ZELO MAJHNA
MAJHNA
SREDNJA
VELIKA
ZELO VELIKA
IZREDNO VELIKA

-

RAZDALJA (mm)
< 20
20–60
60–200
200–600
600–2000
2000–6000
> 6000

Obseg (razširjanje v prostoru)

Obseg razpoke pomeni njeno razširjanje v prostoru. Izrazimo jo s podatkom največje dolžine
diskontinuitete na ploskvi, na kateri jo opazujemo. Za obseg lahko določimo tudi približno
vrednost, saj je razprostiranje ploskve v prostoru zelo težko določiti.
Tabela 3: Opis obsega diskontinuitet (Ribičič, 2002)
OPIS
Zelo majhen obseg
Majhen obseg
Srednji obseg
Velik obseg
Zelo velik obseg

-

OBSEG (m)
<1
1−3
3−10
10−20
> 20

Hrapavost

Hrapavost opisujemo s hrapavostjo in valovitostjo obeh ploskev, ki tvorita diskontinuiteto.
Določujemo jo za vsako mrežo in sistem diskontinuitet posebej. Kategoriziramo jo slikovno
na podlagi slike 10.

GROBO

GLADKO

STOPNICASTO

VALOVITO

RAVNO

Slika 10: Klasifikacija hrapavosti ploskve (SIST EN ISO 14689-1: 2004, 2004)
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-

Trdnost sten ob diskontinuiteti

Tlačna trdnost je ekvivalentna tlačni trdnosti pripadajoče hribine na obeh straneh
diskontinuitete. Poznamo več metod določevanja. Trdnost je odvisna od več dejavnikov, med
drugim tudi od preperevanja, kar klasificiramo z vizualnim ogledom po tabeli 4.
Tabela 4: Ocena stopnje preperelosti hribine (Ribičič, 2002)
GRUPA

NAZIV

OPIS

I

SVEŽA

Ni vidnih znakov preperevanja, možne so le male
spremembe barv ob razpoki

MALO PREPERELA

Sprememba barve kaže pri preperevanju hribine ob
razpoki in površini razpoke
V preperevanje je lahko zajeta hribina v celoti. S tem
se trdnost hribine zmanjša v celoti.

III

SREDNJE PREPERELA

Manj kot polovica hribinskega materiala se je že
spremenila v zemljino, ostali del pa kaže vse znake
močnega preperevanja

IV

MOČNO PREPERELA

Več kot polovica hribinskega materiala se je
spremenila v zemljino, ostali del je močno preperel

V

POPOLNOMA PREPERELA
(ostane struktura)

Celotna hribina se je spremenila v zemljino, vendar
je še ostala struktura hribine

VI

POPOLNOMA PREPERELA

Hribina se je popolnoma spremenila v zemljino

II

Enoosno tlačno trdnost ocenimo preko tabel 5 in 6, seveda pa jo določimo tudi z
laboratorijskimi testi.
Tabela 5: Ocenjevanje enoosne tlačne trdnosti za mehke stene oz. zemljine (Ribičič, 2002)
STOPNJA
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

OPIS

REZULTAT TESTA

Zelo mehka
glina
Mehka glina
Čvrsta glina
Trda glina
Zelo trda glina
Prehod v
hribino

Z lahkoto vtisnemo prst več
cm globoko
Težje vtisnemo prst
Palec vtisnemo s srednjo silo
Težko vtisnemo palec
Ni možno vtisniti palca
Zarežemo lahko le z nohtom
palca
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OCENJENA VELIKOST ENOOSNE
TLAČNE TRDNOSTI (MPa)
< 0,0025
0,025–0,05
0,05–0,10
0,10–0,25
0,25–0,50
> 0,50

Tabela 6: Ocenjevanje enoosne tlačne trdnosti za kamnine (Ribičič, 2002)
STOPNJA

REZULTAT TESTA

OCENJENA
VELIKOST TLAČNE
TRDNOSTI (MPa)

H0

Ekstremno
preperela hribina Težko zarežemo z nohtom

0,25–1,0

H1

Zelo preperela
hribina

1,0–5,0

H2
H3

Preperela hribina
Srednje trda
hribina

H4

Trda hribina

H5

Zelo trda hribina
Izjemno trda
hribina

H6

-

OPIS

Drobimo z lahkimi udarci geo. kladiva,
luščijo se lahko z žepnim nožem
Lušči se z žepnim nožem s težavo; odtis
naredimo z lahkim udarcem kladiva
Ne moremo luščiti z nožem. Drobec
odlomimo z lahkim udarcem kladiva
Da povzročimo lom na kosu hribine, je
treba več lahkih udarcev s kladivom
Posebno močni udarci s kladivom, da
vzorec poči

100–250

Iz vzorca s kladivom le krušimo drobce

> 250

5,0–25
25–50
50–100

Odprtost diskontinuitete

Odprtost diskontinuitete je pravokotna razdalja med ločenimi stenami razpoke. Prostor med
stenama lahko zapolnjujeta zrak ali voda.
Tabela 7: Opis diskontinuitet glede na odprtost (Ribičič, 2002)
OPIS
Zelo tesne
Tesne
Delno odprte
Odprte
Zmerno široke
Široke
Zelo široke
Ekstremno široke
Kaverne

-

ODPRTOST
< 0,1 mm
0,1–0,25 mm
0,25–0,5 mm
0,5–2,5 mm
2,5–10 mm
> 10 mm
1−10 cm
10–100 cm
>1m

Polnitev

Polnitev predstavlja material, ki zapolnjuje prostor med stenama razpok in je po navadi manj
odporen ter mehkejši od okoliške kamnine. Tipični polnilni material so pesek, melj, glina,
breča, kataklastični zdrob ali pa tanke mineralne prevleke, kristali in kalcitne ali kremenove
žile. Treba je poudariti, da polnilni material vpliva na strižno trdnost ploskev diskontinuitet,
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saj v večini primerov znižuje vrednosti parametrov geomehanskih karakteristik razpok. Kalcit
je primer polnila, kjer se trdnost v razpoki lahko zviša.

-

Precejnost/vodoprepustnost

Za razpoko določimo precejnost, če opazimo vodni tok skozi diskontinuiteto ali pa samo
vlažnost materiala v njej. Prisotnost vode v diskontinuitetah povzroča močnejše kemično in
mehansko preperevanje sten diskontinuitet. Vodoprepustnost določimo s pomočjo spodnjih
dveh tabel (tabela 8 in 9).
Tabela 8: Opis diskontinuitet glede na vodni tok in prepustnost (Ribičič, 2002)
GRUPA
I
II
III
IV
V
VI

OPIS
Diskontinuitete so zelo ozke in suhe; vodnega toka ni in ni možen
Diskontinuitete so suhe in brez vidnega vodnega toka
Diskontinuitete so suhe, toda kažejo se določeni znaki vodnega toka
Diskontinuitete so vlažne, toda prosta voda ni prisotna
Kapljanje, curljanje
Stalen zvezni tok (l/min)

Tabela 9: Opis diskontinuitet glede na vodni tok in prepustnost pri zapolnjenih razpokah
(Ribičič, 2002)
GRUPA
I
II
III
IV
V
VI

-

OPIS
Polnilni material je močno konsolidiran in suh
Polnilni material je vlažen, toda prosta voda ni prisotna
Polnilni material je moker (kapljanje)
Polnilni material kaže znake spiranja
Polnilni material je lokalno spran, opazni vodni kanali z vodnim tokom
Polnilni material je popolnoma spran, zelo velik vodni tlak

Število sistemov razpok

Skupina vzporednih in približno enako orientiranih razpok tvori en sistem razpok. Pri popisu
določimo število sistemov in vsakega opišemo. Obstajajo še naključne ali slučajne razpoke, ki
jih ne pripišemo nobenemu sistemu.

-

Velikost blokov

Na velikost blokov vplivajo število sistemov diskontinuitet, razdalje med razpokami v vsakem
sistemu posebej in obseg razširjanja razpok.
V vrtinah opisujemo gostoto razpokanosti z RQD-indeksom, ki je opisan v poglavju 2.5.1.
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2.4.

DOLOČITEV HRIBINSKIH TIPOV

Glede na rezultate inženirsko-geološkega popisa vrtin in popisa izdankov se zemljinam in
kamninam določi oz. pripiše hribinski tip (Likar, 2015). Hribino glede na podatke
klasificiramo v skupine z enakimi oz. podobnimi značilnostmi (GT − ground type), ki
vključujejo geološke, geomehanske in kemične lastnosti.
Število vrst oz. tipov hribin ki jih razločujemo je odvisno od specifičnih geoloških razmer,
vrste projekta in faze izdelave projekta.
Da lahko hribino kategoriziramo, moramo pred tem določiti ključne parametre. V kamninah
smo pozorni na vrsto kamnine, mineralno sestavo, trdnost, deformabilnost, geomehanske
lastnosti intaktne kamnine in kamninskih mas, diskontinuitete itd., v zemljinah pa na
porazdelitev zrnavosti, gostoto, mineralno sestavo, vsebnost vode, deformabilnost, morebitne
znake posebnega obnašanja zemljin itd. Parametre izberemo glede na hribino, ki jo
obravnavamo, in jih prikažemo v obliki minimalnih ter maksimalnih vrednosti. Hribinska
masa, ki ima podobne kombinacije parametrov, se kategorizira v isti hribinski tip.
Treba je poudariti, da je treba podobne litološke člene, ki se zelo razlikujejo po
diskontinuitetah in lastnostih intaktne hribine, kategorizirati kot različne hribinske tipe oz.
podtipe.
Določeni hribinski tipi na vzpetini Gradec so predstavljeni v poglavju 3.1.2.

2.5.

KLASIFIKACIJE HRIBIN – RQD, RMR in GSI

Poznamo več vrst klasifikacij, ki so bile izdelane na osnovi poznavanja obnašanja hribine
glede na njene geomehanske lastnosti. Narejene so bile z namenom, da ob določitvi lastnosti
hribin ugotovimo njihovo primernost za izgradnjo različnih geomehanskih objektov, in
predstavljajo osnovo za razvrščanje hribine v hribinske tipe. Postopek razvrščanja je opisan v
poglavju 2.3.
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V naslednjih treh podpoglavjih so opisane klasifikacije:
-

RQD;

-

RMR;

-

GSI.

2.5.1. RQD – Rock Quality Designation index
RQD je praktičen parameter, ki temelji na meritvah deleža intaktne kamnine v določenem
intervalu vrtine, ki ga je razvil Deere leta 1967. Pri gradnjah se indeks uporablja za
prepoznavanje območij bolj razpokane kamnine, ki si zaslužijo večjo pozornost in nadzor, saj
se na podlagi indeksa projektant lahko odloči za dodatne raziskave, kot so nove vrtine in
druge raziskave (Bieniawski, 1989).
RQD-indeks omogoča kvantitativno oceno hribine na osnovi deleža pridobljenega jedra vrtine
in je običajni postopek pri geološkem popisu vrtine. Društvo ISRM (International Society for
Rock Mechanics) priporoča, da je za določitev indeksa potrebno jedro premera vsaj 54,7 mm,
jedrovano pa mora biti z dvojnim jedrnikom. Treba je opozoriti, da se pri izračunu indeksa
uporabljajo dolžine kosov, ki so večje od 100 mm. Dolžina izbrane meritve je odvisna od
dolžine jedrnika. Običajno je to od 1 do 3 m.
Za določitev RQD se uporablja spodnja enačba, kvaliteta hribine pa se določi po spodnji
tabeli (tabela 10):

𝑅𝑄𝐷 (%) =

Σ 𝐿𝑖
𝐿

× 100 %,

kjer sta:
𝛴 𝐿𝑖 ..... seštevek dolžin kosov, večjih od 100 mm;
𝐿 ......... dolžina opazovanega odseka.
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Tabela 10: Zveza med RQD in opisom hribine (Bieniawski, 1989)
STANJE HRIBINE
Zelo slaba hribina
Slaba hribina
Zadovoljiva
Dobra
Zelo dobra

RQD (%)
< 25
25−50
50−75
75−90
90−100

Kot že omenjeno, gre za preprosto klasifikacijo. Težave nastopijo v območjih, kjer so razpoke
zapolnjene z glino, ki zmanjšuje strižno trdnost razpokane hribine. Rezultat po RQDklasifikaciji je lahko visok, hribina pa nestabilna kljub temu, da so lahko razpoke redke. Ker
naj bi RQD predstavljal stanje hribine, moramo biti posebej pozorni na razpoke, ki nastanejo
kot posledica vrtanja, in jih izločiti. RQD-indeks je najbolj uporaben kot sestavni del
klasifikacij RMR in Q ter ima nanju velik vpliv.

2.5.2. RMR – Rock Mass Rating

RMR-klasifikacijo je razvil Bieniawski (1989). Za ustrezno klasificiranje kamnine je treba
upoštevati šest parametrov:

-

trdnost intaktne hribine;

-

RQD;

-

razdaljo med razpokami;

-

stanje razpok − hrapavost in polnitev;

-

podzemno vodo;

-

orientacijo razpok.

Vsak kriterij določimo ločeno po spodnji tabeli (tabela 11). Vsakemu kriteriju je pripisana
določena vrednost, ki si jo zapisujemo. Za lažjo določitev stanja razpok je obrazcu pod točko
E dodana klasifikacija vpliva vpada diskontinuitet.
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Tabela 11: Vrednotenje parametrov pri RMR (prevedeno po Bieniawski, 1989)

Seštevek odčitanih vrednosti prvih petih parametrov zmanjšamo s šestim parametrom iz
tabele 12. Kadar gre za določitev diskontinuitet v predorih, je dodana preglednica pod točko F
− vpliv vpada diskontinuitet v predorih.
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Tabela 12: Vpliv orientacije razpok (prevedeno po Bieniawski, 1989)

Končni dobljeni rezultat je število (razpon 0−100), po katerem razvrstimo hribino v eno od
petih skupin (tabela 13).
Tabela 13: Uvrstitev v razred in pripadajoče lastnostni hribine (prevedeno po Bieniawski,
1989)

Potrebno podpiranje oz. povprečni čas obstojnosti kamnine lahko odčitamo iz naslednjega
diagrama (slika 11).
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Slika 11: Diagram za določanje časa obstojnosti nepodprte kamnine v predorih (Bieniawski,
1989)

Z vrednostjo RMR je mogoče oceniti tudi potrebno velikost sile za podpiranje izkopa predora.
Izračunamo jo po formuli:

𝑃=

100−𝑅𝑀𝑅
100

∙ 𝛾 ∙ ℬ,

kjer so:
𝑃........ potrebna sila podpiranja;
𝑅𝑀𝑅 ... klasifikacijski indeks;
𝛾 ......... prostorninska teža (KN/m3);
ℬ ........ širina predora.

Na osnovi RMR-vrednosti lahko ocenimo tudi deformacijski modul hribine po korelaciji:
𝐸 = 10(𝑅𝑀𝑅−10)/40 ,

kjer je:
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𝐸 ….... modul deformacije in-situ.
Pri praktični uporabi RMR-klasifikacije se je pokazalo, da se RMR-klasifikacija močno opira
na RQD-indeks, ki je pri zelo slabi hribini zanemarljiv oziroma enak nič. Zato je bila vpeljana
nova klasifikacija – geološki trdnostni indeks (GSI) (Marinos et al., 2005), ki je opisana v
poglavju 2.5.3.

2.5.3. GSI − geološki trdnostni indeks
GSI-klasifikacija je bila izdelana za namen uporabe v inženirski geologiji za dobre in tudi
zelo slabe hribine (Marinos et al., 2005).
GSI-indeks temelji na oceni vizualnega opisa kamnine na izdankih (bodisi izdanki na površju
ali steni hribine v tunelu bodisi iz jedra vrtine). Glavna kriterija sta razpokanost hribine in
stanje razpok.
GSI-indeks določimo s primerjavo skic razpokanosti, podanih v tabelah. Spodaj je prikazana
tabela za razpokane hribine, ki je bila uporabljena pri določanju trdnostnega indeksa v jedrih
vrtin na vzpetini Gradec. Uporabljena je bila tudi v programu Examine2D.
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Slika 12: Določanje GSI-indeksa za razpokane hribine (Program Examine2D)

Prednost GSI-klasifikacije pred ostalimi je v možnosti izračuna geomehanskih parametrov
razpokane hribine. Osnova za izračun je Hoek-Brownov porušitveni kriterij.
Ta kriterij predstavlja naslednja enačba (Hoek et al., 2002):

,

kjer so:
σ'1 in σ'3 .... maksimalna in minimalna efektivna napetost v hribini pri porušitvi;
σci ............. enoosna tlačna trdnost;
s, mb in a ... faktorji, ki opredeljujejo razpokanost hribine.
Faktor mb predstavlja enačba:
.
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Faktorja mi in D se določita preko preglednic (slika 13 in 14), ki so priložene tako v programu
RocData kot programu Examine2D. Faktor mi je odvisen od litologije kamnine, faktor D pa
od vpliva tehnologije izkopa na predor.

Slika 13: Določitev vrednosti faktorja D (Program Examine2D)

Slika 14: Določitev vrednosti faktorja mi (Program Examine2D)
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Faktorja s in a izračunamo po naslednjih dveh enačbah:

.
Na osnovi opisanega porušitvenega kriterija in litoloških parametrov hribine se preračunata
strižni kot (φ') in kohezija (c'). Ta dva parametra sta izpeljana v odnosu z MohrCoulombovim porušitvenim kriterijem in sta podana z naslednjima enačbama:

.
Pri izvedbi zgoraj opisanih postopkov izračuna se največkrat poslužujemo računalniških
programov, kot sta RocLab in RocData (Rocscience, 2015c).

2.6.

SPLOŠNA PREDSTAVITEV PROGRAMA Examine2D

2.6.1. Metode modeliranja
Z numeričnimi metodami danes rešujemo skoraj vse geotehnične probleme. Poznamo več
numeričnih metod. Metode, ki rešujejo problem z diskretizacijo (preslikava/prenos), so:
metoda končnih elementov (FEM – finite element method), metoda končnih diferenc (FDM –
finite difference method) in metoda robnih elementov (BEM − boundary element method).
Za metodo končnih elementov in metodo končnih diferenc je značilno, da slonita na
diferencialnem pristopu in diskretizirata material ter robne pogoje obravnavanega problema.
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Osnova pri obeh je razdelitev prostora v manjša območja, kar vidimo kot izdelano mrežo.
Mreža pri metodi končnih diferenc je po navadi sestavljena iz pravokotnih elementov,
medtem ko je pri metodi končnih elementov običajno iz elementov trikotnih oblik, lahko pa
tudi iz poljubnih mnogokotnikov.
Metoda robnih elementov je drugačna od zgoraj omenjenih, saj sloni na integralskem
pristopu. Omogoča prenos reševanja diferencialnih enačb iz notranjosti na rob modela, ki
omejuje območje. Gre za diskretizacijo točk na rob modela. Na sliki 15 je razvidna razlika
med metodama končnih in robnih elementov.

Slika 15: Prikaz diskretizacije pri a) metodi končnih elementov in b) metodi robnih elementov
(Katsikadelis, 2002)

Ko je izpeljana oz. rešena robna integralska enačba, dobimo hitro rešitev za vsako poljubno
točko v območju znotraj roba (Katsikadelis, 2002). Program Examine2D omogoča izračun po
metodi robnih elementov.
Da dobimo prave končne izračune, je treba najprej nastaviti robne pogoje. Treba je opredeliti
območje in tip ter število robnih elementov. Na sliki 16 so prikazani različni tipi robnih
elementov, ki opredeljujejo porazdelitev napetosti vzdolž vsakega robnega elementa.
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Slika 16: Prikaz različnih tipov robnih elementov (prevedeno po Katsikadelis, 2002)

2.6.2. Predstavitev programa Examine2D

Predstavitev programa Examine2D je povzeta po Rocscience Inc. (2015a).
Examine2D je program, ki omogoča izračune v elastičnem območju v dvodimenzionalnem
ravninskem napetostnem polju pri gradnji podzemnih prostorov. Uporablja se za izračun
stabilnosti podzemnih prostorov v kamnini in zemljini.
Examine2D je zasnovan kot hitro in enostavno parametrično orodje za ugotavljanje vpliva
geometrije in spremembe napetostnega stanja v hribini med izkopom.
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Deformacije oz. pomiki se lahko sčasoma umirijo, če je hribina dovolj samonosilna, da
prevzame novonastale napetosti. Če so napetosti, ki se izvršijo po izkopu podzemnega
prostora prevelike in je presežena nosilna sposobnost hribine, pride do porušitve. Da do
porušitve ne pride, se v hribini izvedejo primerni podporni ukrepi.
Treba je poudariti, da v programu analiza upošteva elastične robne elemente, kar pomeni, da
se ob tem predpostavlja, da je material:
-

homogen;

-

izotropen;

-

linearno elastičen.

Očitno je, da večina kamnin nima teh lastnosti, zato je izračun primeren le pri trdnih hribinah,
kjer se razvijejo minimalni pomiki. Kljub temu program poda dobro posplošeno sliko stanja
hribine ob izkopu.

Na sliki 17 je prikazano delovno okolje programa Examine2D. V orodni vrstici so vse
potrebne funkcije (za izris izkopa, prikaz podatkov, dodajanje delovnega tlaka, spremembe
nastavitev programa itd.). Na desni strani okna vidimo urejevalnik vhodnih podatkov,
potrebnih za izračun. V tem delu imamo več možnosti izbire vnašanja različnih podatkov. V
nadaljevanju so prikazani tisti, ki so bili uporabljeni pri izdelavi modelov. Predstavljeni so v
poglavju 3.1.3.
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Naslovna vrstica

Menijska vrstica

Orodne vrstice

Urejevalnik vhodnih podatkov

Slika 17: Prikaz delovnega okolja v programu Examine2D
Delovni list

Okno za vnos koordinat in
znakov za izris izkopa

Ko odpremo okno programa, se najprej posvetimo osnovnim − projektnim nastavitvam, ki so
prikazane na slikah 18 in 19.
V osnovnih nastavitvah najprej izberemo merske enote. Izbran je bil metrični sistem. V
nadaljevanju je bila izbrana možnost upoštevanja gravitacije pri izračunu primarnega
napetostnega stanja, ki je priporočena za izkope blizu površja. V izračunu sem uporabila
izotropno stanje hribine, kar pomeni, da so elastične lastnosti hribine v celotnem modelu v
vseh smereh enake in so definirane z elastičnim/deformacijskim modulom ter Poissonovim
količnikom. Za izračun trdnostnih lastnosti je bil izbran Hoek-Brownov kriterij z uporabo
geološkega trdnostnega indeksa in faktorjev mi ter D.

37

Slika 18: Splošne nastavitve v programu Examine2D (prvi zavihek)

Metoda robnih elementov v programu ponuja izbiro opredelitve porazdelitev napetosti vzdolž
vsakega robnega elementa. Izbran je bil konstanti robni element. Pri enostavnih izkopih pri
izračunu ni bilo opazne razlike med izbiro robnih elementov, zato je konstantni element
izbran kot privzeta nastavitev v programu.
Metoda robnih elementov zahteva, da se podatke ob robu izkopa diskretizira v več manjših
segmentov oz. robnih elementov. Ker je izbran izračun z upoštevanjem gravitacije in s tem
nadmorske višine površine, je število robnih elementov neodvisno od površine, kar pomeni,
da sta diskretizirana tako rob izkopa kot rob površine. Pri izbiri 100 robnih elementov to
pomeni, da imamo skupno 200 elementov. Program pri enostavnem izkopu priporoča izbiro
100 robnih elementov. Ta vrednost je izbrana v nastavitvah.

Izbrano je bilo ravninsko deformacijsko/napetostno stanje, kar pomeni, da je ena od glavnih
napetosti usmerjena oz. vzporedna osi izkopa, medtem ko sta ostali dve pravokotni na to os.
Program ponuja dve možnosti reševanja matrik − z Gaussovo eliminacijo in Jacobijevim
gradientom. Pri enostavnih izkopih ni opazne razlike med njima, zato je izbrana privzeta
nastavitev v programu Jacobijev gradient.
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Slika 19: Splošne nastavitve v programu Examine2D (drugi zavihek)

Sledi izris izkopa oz. izkopnih elementov, kar lahko izvršimo na več načinov. Lahko uvozimo
DXF-datoteko, uporabimo funkcije v orodni vrstici ali pa v okencu pod delovnim listom to
izvršimo s pomočjo vpisa koordinat in znakovnih ukazov za izris. Uporabila sem zadnjo
našteto metodo.
V naslednjem koraku se določijo podatki o napetostnem stanju in lastnostih hribine (slika 20).
Parametri za izračun primarnega napetostnega stanja so nadmorska višina, prostorninska teža
in koeficient mirnega zemeljskega pritiska, ki predstavlja razmerje med primarno
horizontalno ter vertikalno napetostjo (slika 20).
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Primarno
napetostno stanje

Elastični parametri

Lastnosti materiala

Trdnostni parametri

Slika 20: Prikaz izbranih in uporabljenih podatkov v programu Examine2D

Trdnostni parametri nimajo vpliva na izračun napetosti, imajo pa ga na izračun stabilnosti
kaverne glede na kriterij luščenja kamnine, zato je v nadaljevanju prikazana tudi ta analiza.
Pomiki, napetosti in vrednosti po kriteriju luščenju so v modelu prikazani z barvno lestvico,
katerih vrednosti so na vsaki sliki podane v legendi. Smeri pomikov so podane z vektorji, ki
so prikazani s puščicami rdeče barve (glej sliko 21). S sivo linijo je prikazano končno stanje
pomikov kaverne.
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Vektor
pomika

Končno stanje
pomikov kaverne

Slika 21: Prikaz vektorjev pomika, velikosti pomikov (barva lestvica) in končnega stanja
pomikov kaverne

Kljub omejitvam je Examine2D primeren program za izdelavo preliminarnih analiz. Tako kot
pri vseh numeričnih modelih je treba pridobljene izračune uporabljati le za podkrepitev in
dopolnitev celotne slike. Pri določevanju končnih razmer v hribini je treba upoštevati mnogo
več faktorjev, ki niso zajeti v modelih, kot so diskontinuite, plastično obnašanje hribine itd.

2.6.2.1.

Pomiki

Sprememba napetostnega stanja povzroči pomike materiala. Poznamo plastično in elastično
območje.
Pomiki v programu Examine2D so iztračunani v elastičnem območju. V rezultatih analiz, ki
so prikazani v tabelah, negativni in pozitivni predznaki pred številom nakazujejo smer
pomikov. Pozitivne vrednosti so v smeri koordinatnega sistema. V modelu je smer pomika
lahko prikazana tudi z vektorjem pomika.
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V vseh štirih izbranih kontrolnih točkah ob izkopu v obeh izvedenih analizah so popisane
vrednosti pomikov prikazane tako v tabelah kot grafikonih. Namen tako prikazanih podatkov
oz. tabel je, da sta razvidna vpliv višine nadkritja in velikost delovnega tlaka na pomike v
hribini.

2.6.2.2.

Napetosti

Vertikalne (σyy) in horizontalne (σxx) napetosti so v programu Examine2D predstavljene v
smeri osi koordinatnega sistema.
Vertikalna primarna napetost je rezultat lastne teže tal na enoto površine v določeni točki
hribine. Vertikalna komponenta napetosti je definirana kot (Rocscience Inc, 2015b):
𝜎𝑣 = 𝜌𝑔𝑧
kjer so:
ρ ...... gostota hribinske mase (kg/m3);
g ....... gravitacijski pospešek (9,81 m/s2);
z ....... globina od površine (m).

Horizontalna komponenta napetosti je premo sorazmerna vertikalni in je odvisna od lastnosti
hribine. Definirana je kot (Rocscience Inc, 2015b):
𝜇

σH = 1− 𝜇 σv,

kjer je
μ ...... Poissonov količnik.

Pred izkopom je hribina v primarnem napetostnem stanju. Po posegu v hribino, torej po
izkopu, se v hribini vzpostavi sekundarno napetostno stanje. Zaradi novonastalega
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napetostnega stanja se v hribini izvršijo pomiki, ki povzročijo mobilizacijo napetosti za
vzpostavitev ravnotežja (Rocscience Inc., 2015a).

Tako kot pomiki so v poglavju 5. napetosti v obeh izvedenih analizah prikazane v tabelah in
grafikonih.

2.6.2.3.

Luščenje kamnine

Luščenje kamnine se lahko pojavi v primeru izkopa podzemnega objekta v območju visokih
primarnih napetosti. Pojavi se tudi ob večjih obremenitvah na hribino, ki povzročijo velike
sekundarne napetosti.
Če je hribina ob izkopu sposobna prevzeti dodatne napetosti, se v hribini vzpostavi
ravnotežje. V primeru, ko hribina nima te sposobnosti in je nosilna sposobnost presežena,
nastanejo v kamnini razpoke ter pride do luščenja. Večje obremenitve privedejo do porušitve
oz. izpada kamninskega bloka.
V programu Examine2D je predstavljen kriterij luščenja (Kl) (spalling criterion) po enačbi:
𝐾𝑙 =

𝜎1 − 𝜎3
𝑈𝐶𝑆

,

kjer so:
𝜎1 in 𝜎3 ....... maksimalna in minimalna glavna napetost;
UCS ............ enoosna tlačna trdnost.
Kot generalno vodilo pri tolmačenju rezultatov upoštevamo naslednje:

-

Vrednosti pri Kl = 0,4 nakazujejo na začetek poškodbe oz. na začetek luščenja
kamnine;

-

Vrednosti pri Kl = 0,7 nakazujejo na lom kamnine in možnost porušitve.
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Podatki oz. vrednosti, ki jih dobimo iz analize, so tako kot pri ostalih analizah prikazani v
tabeli in dveh grafikonih.
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3. NUMERIČNE METODE

3.1.

VHODNI PODATKI

3.1.1. Vrtine
Pri raziskavah je bilo izvrtanih sedem vrtin. Osnovni podatki vseh vrtin so prikazani v tabeli
14. V okviru študentskega dela pri podjetju ELEA iC d. o. o. sem bila prisotna pri popisu
vrtine V-6. Popisni list je podan v prilogi 2.
Vrtina V-6 je bila vrtana pod kotom 60°, medtem ko imajo ostale smer inklinacije 90°. Vrtina
V-6 je bila namenjena za preiskavo južne meje hribinskega bloka, torej meje oz. stika med
oligocenskimi glinami in triasnimi kamninami, ki je bila določena na nadmorski višini
približno 480 m oz. pri globini vrtanja 70 m.
Prvi korak pri načrtovanju podzemnih gradenj je opis osnovnih geoloških formacij, ki tvorijo
obravnavano območje. Prav te podatke pridobimo na podlagi popisa jeder vrtin. V popisu
hribino klasificiramo po standardnih klasifikacijah, ki so opisane v poglavju 2.5, in jo
razvrstimo v hribinske tipe. Torej vrtine oz. popis jeder vrtin predstavljajo temeljno podlago
za začetek snovanja gradnje.

Tabela 14: Osnovni podatki vrtin
VRTINA
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7

KOORDINATE USTJA
x
y
z
537035,59 100050,07
564
537091,24 100068,11
552
536957,15 100059,03
557
536936,83 100114,83
534
537244,00 100011,00
485
536991,75 99938,97
541
537119,82 99956,54
513

GLOBINA KOTA DOSEŽENEGA INKLINACIJA
DATUM
(m)
DNA VRTINE (m)
(°)
279
285
90
2004
250
302
90
2006
251
306
90
2006
200
334
90
2006
151
334
90
2006
80
461
60
2008
210
303
90
2008
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3.1.2. Hribinski tipi
Določitev hribinskih tipov je različna od projekta do projekta. Odvisna je od sestave tal, tipa
projekta itd. Splošna določitev je opisana v poglavju 2.4. Hribinski tipi vzpetine Gradec in
njihove tipične lastnosti so prikazani v tabeli 15.

Tipa 1a in 1b predstavljata zemljine, ostali tipi pa kamnine. Pri vsakem hribinskem tipu je
prikazan značilen izgled zemljine oz. kamnine. Za kamnine so predstavljene še značilnosti,
kot sta razpokanost in RDQ. Pri vsakem hribinskem tipu oz. kamnini je prikazana še
razvrstitev po klasifikacijah RMR in GSI.
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Tabela 15: Hribinski tipi s podanimi značilnostmi
ZNAČILNOSTI HRIBINE
RAZPOKANOST
RQD
(mm)
%

OPIS
GT

0

POVRŠINSKA
PLAST

LITOLOGIJA

2b

3a

3b

TRIASNE KARBONATNE KAMNINE

2a

TEKTONIZIRAN MATERIAL

1b

OLIGOCENSKE GLINE

1a

ZNAČILNI IZGLED

<2

2−20

20−
60

humus, preperina, pobočni
dobir
gline, melji, peski,
drobnozrnat grušč
značilne zemljini podobne,
lokalno cementirane in/ali z
oksidiranimi skorjami
prevladujejo drobnozrnate
plasti
gline, melji, peski,
drobnozrnat grušč
značilne zemljini podobne,
redko cementirane in/ali z
oksidiranimi skorjami
nagubane, strižno
deformirane na različnih
stopnjah, vendar določljiva
plastnatost
tanki do srednje plastnati
dolomiti s tankimi plastmi
zelenkastih
meljevcev/laporjev in/ali
apnencev z vmesnimi plastmi
skrilavih glinavcev in
meljevcev
strižne/razpoklinske cone < 1
m
strižne/razpoklinske cone,
lokalno nastopanje (< 1 na
10 m)
tanko do srednje plastnati
dolomiti s tankimi plastmi
zelenkastih
meljevcev/laporjev in/ali
apnencev z vmesnimi plastmi
skrilavih glinavcev in
meljevcev
strižne/razpoklinske cone < 3
m
strižne/razpoklinske cone,
redno nastopanje (> 1 na 10
m)
tektonska breča
močno razpokani do
zdrobljeni, značilno za
karbonatom sorodne
kamnine
prevladujejo zrna velikosti
grušča s podrejeno količino
finega materiala
tektonski zdrob
zdobljena karbonatna
kamnina in/ali močno
strižno deformiran
oligocenski sedimenti
peski, melji, gline, tipično
plastični
prevladuje fin material

X

X

X

60−
200

>
200− 600−
200
600 2000
0

0

< 25

25
−50

50
−75

KLASIFIKACIJA
GSI
75
> 90
−90

najmanjša
določena
vrednost

RMR

največja
določena
vrednost

vrednost razred

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

X

X

X

o

o

X

X ... prevladujoč, o... podrejen
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X

o

X

X

o

X

o

X

popolna izguba
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V nadaljevanju me je zanimal samo hribinski tip GT2a, ker je določen kot najboljši hribinski
tip.
Hribinski tip GT2a je klasificiran kot zadovoljiva do dobra hribina glede na RQD, po RMRklasifikaciji pa ga uvrščamo v razred zadovoljive hribine. Generalno gledano je torej hribinski
tip GT2a klasificiran kot zadovoljiva hribina.

Podatki oz. lastnosti kamnine tega hribinskega tipa so uporabljeni v programu Examine2D.
Izbor parametrov je podan v naslednjem poglavju.

3.1.3. Izbor parametrov za izdelavo geomehanskega modela
Za izdelavo geomehanskega modela v programu Examine2D so bili glede na potrebe
programa izbrani parametri in njihove vrednosti, ki so prikazani v tabeli 16.

Tabela 16: Prikaz izbranih parametrov
NADMORSKA PROSTORNINSKA
VIŠINA
TEŽA
nmv
(m)
500

OZNAKA
ENOTA
VREDNOST

γ
MN/m3
0.026

PRIDOBITEV
lastna presoja laboratorijski test
PODATKA

3.2.

KOEFICIENT MIRNEGA DEFORMACIJSKI POISSONOV
ZEMELJSKEGA PRITISKA
MODUL
KOLIČNIK
ko
0,5
laboratorijski test

Em
MPa
6360
laboratorijski
test

μ
0,23
laboratorijski
test

ENOOSNA TLAČNA
TRDNOST (UCS)
intaktne kamnine

GEOLOŠKI
TRDNOSTNI FAKTOR mi FAKTOR D
INDEKS

σci
MPa
55

GSI
mi
D
41
9
0.2
določeno iz določeno iz določeno iz
tabele
tabele
tabele

laboratorijski test

POSTOPKI MODELIRANJA

V programu Examine2D je bilo izdelanih več modelov glede na višino nadkritja in delovni
tlak, ki se vzpostavi ob polnitvi skladišča zemeljskega plina.
Pri izdelavi modela sem upoštevala tri višine nadkritja: 150, 200 in 300 m. Za vsak model z
določeno višino nadkritja so bili narejeni modeli z upoštevanimi šestimi različnimi delovnimi
tlaki. Izdelala sem modele z upoštevanimi delovnimi tlaki: 0, 5, 10, 15, 20 in 25 MPa.
V programu sem se osredotočila na naslednje analize:
-

vertikalne in horizontalne pomike;
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-

vertikalne napetosti σyy in horizontalne napetosti σxx;

-

luščenje kamnine.

Podatki so prikazani po sklopih v poglavju rezultati in razprava. Za boljšo primerjavo in
preglednost oz. analizo sem izbrala štiri kontrolne točke ob steni kaverne oz. izkopa, ki so
prikazane na sliki 22. V teh točkah sem sledila spremembi pomikov in napetosti ob različnih
vrednostih nadkritja ter delovnega tlaka. Prav tako sem v vseh modelih sledila spremembi
vrednosti kriterija luščenja. Analiza pokaže, kdaj v kamnini pride do luščenja oz. poškodb in
možne porušitve. Vsaka od teh analiz je predstavljena v svojem poglavju. Vsi rezultati
izračunov z upoštevanimi vsemi višinami nadkritja in delovnimi tlaki so prikazani v tabelah in
grafikonih.
Za vsako prikazano analizo sem izbrala slikovni prikaz le za nadkritje 150 m z upoštevanima
delovnima tlakoma 0 (minimum) in 25 MPa (maksimum).
V modelu obloga kaverne ali podporni ukrepi niso upoštevani.

Slika 22: Prikaz kontrolnih točk
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA

4.1.

PREGLED PODATKOV, PRIDOBLJENIH S PROGRAMOM Examine2D

Izdelani numerični modeli so kombinacije treh različnih višin nadkritja (150, 200 in 300 m)
ter šestih uporabljenih različnih obremenitev oz. delovnih tlakov, ki se vzpostavijo ob izkopu
in polnitvi skladišča zemeljskega plina (0, 5, 10, 15, 20 in 25 MPa). Za vsak tako izdelan
model sem izračunala vertikalne in horizontalne pomike ter vertikalne in horizontalne
napetosti ter prikazala stabilnost kaverne glede na kriterij luščenja kamnine.

4.1.1. Pomiki
Na sliki 23 so prikazani skupni pomiki oz. vektorji pomika pri višini nadkritja 150 m brez
dodatnih obremenitev. Kot je razvidno iz slike, pomiki potekajo v smeri proti izkopu.
Treba je poudariti, da so na slikah v nadaljevanju pomiki in vektorji pomika prikazani ločeno
za vertikalno in horizontalno komponento.
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Slika 23: Prikaz velikosti pomikov v okolici izkopa kaverne in vektorjev pomika pri višini
nadkritja 150 m , brez dodanega delovnega tlaka

4.1.1.1.

Vertikalni pomiki

Vertikalne pomiki so izraziti v temenu (kontrolna točka 1) in na dnu kaverne (kontrolna točka
2). Iz analize je moč razbrati, da ima delovni tlak pomembno vlogo, medtem ko jo ima višina
nadkritja glede na delovni tlak v manjši meri.
Slika 24 prikazuje izkop z višino nadkritja 150 m brez dodane obremenitve oz. dodanega
delovnega tlaka. Smer pomikov ponazarjajo rdeče puščice (vektor pomika). Iz danega primera
je razvidno, da vertikalni pomiki v temenu in na dnu kaverne potekajo v smeri proti izkopu.
Pri izkopu se vzpostavi sekundarno napetostno stanje, ki med drugim povzroči pomike v
smeri proti izkopu, kar vpliva na zmanjšanje volumna kaverne. V danem primeru so pomiki v
temenu manjši kot na dnu kaverne.
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Slika 24: Prikaz velikosti vertikalnih pomikov in vektorjev pomikov pri višini nadkritja 150m,
brez dodanega delovnega tlaka
Na sliki 25 je prikazan izkop z enako višino nadkritja (150 m), vendar z dodanim
maksimalnim delovnim tlakom 25 MPa. Razvidno je, da je smer pomikov obratna kot v
prejšnjem primeru in poteka v smeri proti hribini, pri čemer rob pomika kaverne kaže na
povečevanje volumna kaverne. V danem primeru so pomiki v temenu večji kot na dnu
kaverne.
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Slika 25: Prikaz velikosti vertikalnih pomikov in vektorjev pomikov pri višini nadkritja 150
m, z delovnim tlakom 25 MPa
Tabela 17 prikazuje vertikalne pomike v odvisnosti od višine nadkritja in delovnega tlaka.
Razvidno je, da so skupni pomiki v temenu glede na višino nadkritja velikostnega reda od
26,9 do 30,5 mm. Najmanjši so pri najvišji višini nadkritja, kar smo predvideli že na začetku,
vendar so razlike minimalne.
Višina nadkritja 150 m

V temenu pomiki ob izkopu potekajo proti kaverni vse do obremenitve z delovnim tlakom
10 MPa, ko se pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeležen pomik je pri obremenitvi
25 MPa in znaša 21,7 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 5 MPa in znaša
0,5 mm. Skupni pomik v temenu znaša 28,4 mm.
Na dnu kaverne so pomiki ob izkopu usmerjeni v kaverno − tako kot v temenu, le da se na
dnu kaverne usmerijo v hribino pri obremenitvi 20 MPa. Največji zabeležen pomik je ob
izkopu kaverne in znaša 19 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 20 MPa in
znaša 1,33 mm. Skupni pomik na dnu kaverne znaša 24,42 mm.
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Skupni pomiki so v temenu večji kot na dnu kaverne.
Višina nadkritja 200 m

V temenu so pomiki ob izkopu usmerjeni v kaverno in tako vse do obremenitve 10 MPa, ko
se pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeležen pomik je pri obremenitvi 25 MPa in znaša
19,2 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 10 MPa in znaša 2 mm. Skupni
pomik v temenu znaša 30,5 mm.
Na dnu kaverne pomiki ob izkopu potekajo v kaverno – tako kot v temenu, le da se na dnu
kaverne usmerijo v hribino pri obremenitvi 25 MPa. Največji zabeležen pomik je ob izkopu
kaverne in znaša 22 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 25 MPa in znaša
2,33 mm. Skupni pomik na dnu kaverne znaša 24,33 mm.
Skupni pomiki so v temenu večji kot na dnu kaverne.
Višina nadkritja 300 m

V temenu so pomiki ob izkopu usmerjeni v kaverno in tako vse do obremenitve 20 MPa, ko
se pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeležen pomik je ob izkopu kaverne in znaša 16,7
mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 15 MPa in znaša 0,42 mm. Skupni pomik
v temenu znaša 26,9 mm.
Na dnu kaverne pomiki ves čas potekajo v kaverno. Največji zabeležen pomik je ob izkopu
kaverne in znaša 26,6 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 25 MPa in znaša
8,5 mm. Skupni pomik na dnu kaverne znaša 26,6 mm.

Skupni pomiki so v temenu in na dnu kaverne skoraj enaki.
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Tabela 17: Prikaz podatkov iz geomehanskih modelov za vertikalne pomike

VERTIKALNI POMIKI V ODVISNOSTI OD VIŠINE NADKRITJA IN DELOVNEGA TLAKA (m)
DELOVNI
TLAK V
KOMORI

SMER

0 MPa

vertikalni
pomiki

5 MPa

vertikalni
pomiki

10 MPa

vertikalni
pomiki

15 MPa

vertikalni
pomiki

20 MPa

vertikalni
pomiki

25 MPa

vertikalni
pomiki
∑ (v točki 1.)

TOČKA
ODVZEMA
PODATKA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

VIŠINA NADKRITJA
150 m
−0,00671
0,019
0,00492
0,00492
−0,0005
0,0145
0,0055
0,0055
0,005
0,009
0,00633
0,00633
0,01
0,00437
0,00662
0,00662
0,0161
−0,00133
0,00658
0,00658
0,0217
−0,00542
0,00708
0,00708
0,0284

200 m
−0,0113
0,022
0,00533
0,00533
−0,00383
0,0178
0,00592
0,00592
0,002
0,0127
0,006
0,006
0,008
0,008
0,006
0,006
0,014
0,0035
0,0065
0,0065
0,0192
−0,00233
0,0055
0,0055
0,0305

300 m
−0,0167
0,0266
0,00671
0,00671
−0,0115
0,0235
0,006
0,006
−0,0055
0,0195
0,00575
0,00575
−0,00042
0,0152
0,006
0,006
0,005
0,0125
0,00625
0,00625
0,0102
0,0085
0,005
0,005
0,0269

Končna analiza
Največji vertikalni pomik v temenu je pri višini nadkritja 150 m in dodani obremenitvi
25 MPa ter znaša 21,7 mm v smeri proti hribini. Najvišji zabeležen skupni pomik, ki
predstavlja seštevek pomika ob izkopu in pomika ob največji obremenitvi je pri višini
nadkritja 200 m in znaša 30,5 mm. Pričakovati je bilo, da bo najvišji skupni pomik v temenu
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pri višini nadkritja 150 m, vendar se je izkazalo, da je bil pri višini nadkritja vpliv relaksacije
hribine po izkopu večji pri višini nadkritja 200 m.
Največji vertikalni pomik na dnu kaverne je pri višini nadkritja 300 m brez dodanega
delovnega tlaka in znaša 26,6 mm v smeri proti izkopu. Najvišji zabeležen skupni pomik, na
dnu kaverne je pri nadkritju 300 m in znaša 26,6 mm.
Iz tega sledi, da so glede na celotne pomike pri upoštevanih vseh obremenitvah in višinah
nadkritja največji vertikalni pomiki v temenu. To zahteva večjo pozornost pri izgradnji oz.
pred tem že pri oceni tveganja izgradnje. Skupni pomiki pri enakih obremenitvah in različnih
višinah nadkritja kažejo, da so pomiki pri obremenitvah do 10 MPa večji kot na dnu kaverne.
Pri obremenitvi 10 MPa so pomiki v obeh točkah enaki. Pri višanju obremenitve se izkaže, da
so pomiki na dnu kaverne večji kot v temenu.

Vertikalni pomik v temenu
25
20

POMIIK (mm)

15
10
5

150 m

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

200 m
300 m

-10
-15
-20

DELOVNI TLAK
(MPa)

Grafikon 1: Prikaz vertikalnih pomikov v vertikalni smeri v temenu kaverne
Grafikon 1 prikazuje vertikalne pomike v temenu. Kot je že omenjeno, ima višina nadkritja
vpliv na pomike. Tako iz tabele kot iz grafikona je razvidno, da se pomiki pri enakih
obremenitvah glede na višanje višine nadkritja spreminjajo. Razlika med višino nadkritja 150
in 300 m je pri vseh obremenitvah skoraj enaka ter znaša približno 10 mm. Iz grafikona med
drugim razberemo tudi, da se večanje obremenitev izkaže v določenih primerih za ugodno. Pri
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višini nadkritja 150 m se izkaže za ugodno obremenitev 5 MPa, saj so pri tej obremenitvi
zabeležni najmanjši pomiki v temenu, pri višini nadkritja 200 m pri obremenitvi 10 MPa in
pri višini nadkritja 300 m pri obremenitvi 15 MPa.

Vertikalni pomik v vseh kontrolnih točkah
30
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1. 150 m

POMIK (mm)
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3. in 4. 150 m

5
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0

2. 200 m
3. in 4. 200 m

-5

1. 300 m

-10

2. 300 m

-15

3. in 4. 300 m

-20
0
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15

20

25

30

DELOVNI TLAK (MPa)

Grafikon 2: Prikaz vertikalnih pomikov v vseh kontrolnih točkah (1., 2., 3. in 4.) glede na
višino nadkritja in delovnega tlaka
Grafikon 2 prikazuje vertikalne pomike v vseh štirih kontrolnih točkah glede na spremembo
višine nadkritja in delovnega tlaka. V točkah 3 in 4 so pomiki enaki, zato so v grafikonu
predstavljeni skupaj. Iz grafikona je razvidno, da tako višina nadkritja kot delovni tlak nimata
vpliva na vertikalne pomike ob steni kaverne, saj so skoraj ves čas konstantni. Kot je
omenjeno že v poglavju 2.6.2.1., negativne vrednosti predstavljajo smer poteka pomikov.
Negativne vrednosti v temenu prikazujejo smer pomikov v kaverno, na dnu kaverne pa smer
pomikov v hribino. Iz grafikona je razvidno, da so pomiki v temenu in na dnu kaverne enaki
pri višini nadkritja 150 m pri obremenitvi 10–15 MPa, pri višini nadkritja 200 m pri
obremenitvi 15 MPa in pri višini nadkritja 300 m pri obremenitvi malo manj kot 25 MPa.
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Zaključim lahko, da ima delovni tlak pri vertikalnih pomikih pomembnejšo vlogo oz. večji
vpliv na pomike kot pa sprememba višine nadkritja. Ob tem lahko zaključim, da se
obremenitve pri 10−15 MPa izkažejo za ugodne pri višini nadkritja 150 in 200 m.

4.1.1.2.

Horizontalni pomiki

Horizontalni pomiki so izraziti vzdolž kaverne ob stenah (točka 3 in 4), v temenu in na dnu
kaverne pa jih ni. Ker so pogoji na obeh straneh izkopa enaki, so temu primerno tudi rezultati
v obeh kontrolnih točkah enaki, vendar nasprotni po smeri premika.
Slika 26 prikazuje izkop z višino nadkritja 150 m brez dodanega delovnega tlaka. Rdeče
puščice prikazujejo smer pomikov, ki so usmerjeni v kaverno − tako kot pri prikazu
vertikalnih pomikov. Horizontalni pomiki potekajo vzdolž celotnega valja, v temenu in na
dnu kaverne pa jih ni.

Slika 26: Prikaz velikosti horizontalnih pomikov in vektorja pomikov pri višini nadkritja 150
m, brez dodanega delovnega tlaka
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Na sliki 27 je prikazan izkop z enako višino nadkritja (150 m), vendar z dodanim delovnim
tlakom 25 MPa. Pomiki so usmerjene v hribino, kar je razvidno s slike.

Slika 27: Prikaz velikosti horizontalnih pomikov in vektorjev pomikov pri višini nadkritja 150
m, z delovnim tlakom 25 MPa
Iz tabele 18 je razvidno, da so skupni horizontalni pomiki ob stenah kaverne ob različnih
višinah nadkritja velikostnega reda od 232,1 do 235,8 mm in so mnogo večji od prej
predstavljenih vertikalnih pomikov. Razvidno je, da se z višino nadkritja pomiki v
horizontalni smeri ne izboljšujejo. Največji vpliv na rezultate ima delovni tlak − tako kot pri
vertikalnih pomikih.
Višina nadkritja 150 m
Ob steni kaverne so pomiki usmerjene v kaverno le ob izkopu. Že pri obremenitvi 5 MPa se
pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeležen pomik je pri obremenitvi 25 MPa in znaša
217 mm. Najmanjši zabeležen pomik je ob izkopu in znaša 18 mm. Skupni pomik znaša
235 mm.
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Višina nadkritja 200 m
Ob steni kaverne so pomiki usmerjeni v kaverno le ob izkopu − tako kot pri višini nadkritja
150 m. Pri obremenitvi 5 MPa se pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeleženi pomik je pri
obremenitvi 25 MPa in znaša 208 mm. Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 5 MPa
in znaša 21,7 mm. Skupni pomik znaša 232,1 mm.
Višina nadkritja 300 m
Ob steni kaverne so pomiki usmerjeni v kaverno le ob izkopu − tako kot pri predhodnih
višinah nadkritja. Pri obremenitvi 5 MPa se pomiki usmerijo v hribino. Največji zabeležen
pomik je prav tako kot v prejšnjih dveh primerih pri obremenitvi 25 MPa in znaša 200 mm.
Najmanjši zabeležen pomik je pri obremenitvi 5 MPa in znaša 11,7 mm. Skupni pomik znaša
235,8 mm.
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Tabela 18: Prikaz podatkov iz geomehanskih modelov za horizontalne pomike

HORIZONTALNI POMIKI V ODVISNOSTI OD VIŠINE NADKRITJA IN DELOVNEGA TLAKA (m)
DELOVNI
TLAK V
KOMORI

SMER

0 MPa

horizontalni
pomiki

5 MPa

horizontalni
pomiki

10 MPa

horizontalni
pomiki

15 MPa

horizontalni
pomiki

20 MPa

horizontalni
pomiki

25 MPa

horizontalni
pomiki
∑

TOČKA
ODVZEMA
PODATKA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

VIŠINA NADKRITJA
150 m
0
0
−0,018
0,018
0
0
0,0267
−0,0267
0
0
0,0725
−0,0725
0
0
0,112
−0,112
0
0
0,167
−0,167
0
0
0,217
−0,217
0,235

200 m
0
0
−0.0241
0.0241
0
0
0,0217
−0,0217
0
0
0,0675
0,0675
0
0
0,105
−0,105
0
0
0,158
−0,158
0
0
0,208
−0,208
0,2321

300 m
0
0
−0.0358
0.0358
0
0
0,0117
−0,0117
0
0
0,0583
−0,0583
0
0
0,0975
−0,0975
0
0
0,143
−0,143
0
0
0,2
−0,2
0,2358

Končna analiza
Največji horizontalni pomik ob steni je pri višini nadkritja 150 m in z dodanim delovnim
tlakom 25 MPa ter znaša 217 mm v smeri proti hribini. Najvišji zabeleženi skupni pomik, ki
predstavlja seštevek pomika ob izkopu in pomika ob največji obremenitvi, je pri višini
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nadkritja 300 m in znaša 235,8 mm ter je praktično enak skupnemu pomiku pri nadkritju 150
m (235 mm).

Horizontalni pomik ob sredini stene
250
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Grafikon 3: Prikaz horizontalnih pomikov v sredini stene kaverne

Grafikon 3 prikazuje horizontalne pomike ob sredini stene kaverne glede na spremembo
višine nadkritja in delovnega tlaka. Negativne vrednosti nakazujejo smer pomikov v kaverno.
Iz grafikona je razvidno, da višina nadkritja praktično nima vpliva na zmanjšanje pomikov oz.
je ta vpliv skorajda zanemarljiv glede na primerjavo vpliva z delovnim tlakom.
Zaključim lahko, da glede na celotne pomike višina nadkritja nima vpliva na horizontalne
pomike oz. njihovo izboljšavo. Prav tako se pojavijo pomiki glede na višino nadkritja pri
enaki obremenitvi oz. je njihova sprememba minimalna. Iz podatkov iz tabele in grafikona je
razvidno, kako močan vpliv ima delovni tlak na horizontalne pomike ob sredini stene kaverne.
Z večanjem obremenitve se večajo pomiki. Ugoden vpliv na pomike se izkaže le v primeru
obremenitve 5 MPa.

62

4.1.2. Napetosti

4.1.2.1.

Vertikalne napetosti

Vertikalne napetosti so predstavljene kot normalne napetosti v y-smeri. Pri vertikalnih
napetostih sem se osredotočila na spremembo napetosti v točkah 1 (teme) in 2 (dno kaverne).
Slika 28 prikazuje izkop z višino nadkritja 150 m brez dodanega delovnega tlaka. Napetosti v
vertikalni smeri v temenu so manjše od napetosti na dnu kaverne, kar je pričakovano, saj se
vertikalne napetosti (tako kot horizontalne) povečujejo z globino.

Slika 28: Prikaz velikosti vertikalnih napetosti pri višini nadkritja 150 m in brez dodanega
delovnega tlaka
Na sliki 29 je prikazan izkop z enako višino nadkritja (150 m), vendar z dodanim delovnim
tlakom 25 MPa. Glede na analizo stanja pri ničelnem delovnem tlaku in pri maksimalnem
delovnem tlaku, je razlika (točka 1) v napetosti med njima 8,85 MPa.
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Slika 29: Prikaz velikosti vertikalnih napetosti pri višini nadkritja 150 m in z delovnim tlakom
25 MPa
Tabela 19 prikazuje vertikalne napetosti v odvisnosti od višine nadkritja in delovnega tlaka.
Podatki zopet kažejo, da se ob izkopu napetostno stanje zmanjša.
Višina nadkritja 150 m
V temenu primarna vertikalna napetost znaša 3,9 MPa. Največja zabeležena napetost je pri
obremenitvi 25 MPa in znaša 10,1 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se vzpostavi ob
izkopu kaverne in znaša 1,25 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj približa
primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 5–10 MPa.
Na dnu kaverne primarna vertikalna napetost znaša 5,85 MPa. Največja zabeležena napetost
se vzpostavi pri obremenitvi 25 MPa in znaša 10,9 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi pri izkopu kaverne in znaša 1,69 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj
približa primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 10–15 MPa.
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Višina nadkritja 200 m
V temenu znaša primarna vertikalna napetost 5,2 MPa. Največja zabeležena napetost je pri
obremenitvi 25 MPa in znaša 11 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se vzpostavi ob izkopu
kaverne in znaša 1,7 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj približa primarnemu
napetostnemu stanju pri obremenitvi 10 MPa.
Na dnu kaverne primarna vertikalna napetost znaša 7,15 MPa. Največja zabeležena napetost
se vzpostavi pri obremenitvi 25 MPa in znaša 10,3 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi pri izkopu kaverne in znaša 2,3 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj
približa primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 15 MPa.
Višina nadkritja 300 m
V temenu znaša primarna vertikalna napetost 7,8 MPa. Največja zabeležena napetost je pri
obremenitvi 25 MPa in znaša 11,8 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se vzpostavi ob
izkopu kaverne in znaša 3 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj približa primarnemu
napetostnemu stanju pri obremenitvi 10−15 MPa.
Na dnu kaverne znaša primarna vertikalna napetost 9,75 MPa. Največja zabeležena napetost
se vzpostavi pri obremenitvi 25 MPa in znaša 9 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi pri izkopu kaverne in znaša 5 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj
približa primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 25 MPa. Primarno napetostno
stanje je na tej globini že tako visoko, da ga ne dosežemo niti ob najvišjem delovnem tlaku.
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Tabela 19: Prikaz podatkov iz geomehanskih modelov za vertikalne napetosti (normalne
napetosti v y-smeri)
NORMALNE NAPETOSTI V Y SMERI V ODVISNOSTI OD VIŠINE
NADKRITJA IN DELOVNEGA TLAKA (MPa)
DELOVNI TLAK
V KOMORI

0 MPa

5 MPa

10 MPa

15 MPa

20 MPa

25 MPa

TOČKA
ODVZEMA
PODATKA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

VIŠINA NADKRITJA
150 m

200 m

300 m

1,25
1,69
5,19
5,19
3
3,44
6,94
6,94
5
5,5
8,5
8,5
6,6
7,2
10,1
10,1
8,3
9
11,7
11,7
10,1
10,9
13,3
13,3

1,7
2,3
7,1
7,1
3,9
3,9
8,2
8,2
5,5
6
9,3
9,3
7,2
7,2
10,7
10,7
9
9
11,7
11,7
11
10,3
13,3
13,3

3
5
10,3
10,3
4,3
5,7
11
11
6,3
7
12,3
12,3
8,2
7,5
13,2
13,2
10,3
8
14,8
14,8
11,8
9
15,7
15,7

Končna analiza
Iz tabele 19 je razvidno, da se napetosti v vertikalni smeri (točka 1 in 2) z višanjem višine
nadkritja z upoštevanim istim delovnim tlakom spreminjajo, načeloma se zvišujejo. To je
pričakovano, saj se napetosti z globino povečujejo. Zato ima višina nadkritja vpliv tako pri
horizontalnih kot tudi pri vertikalnih napetostih.
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Največja napetost v temenu se vzpostavi pri višini nadkritja 300 m in dodani obremenitvi
25 MPa ter znaša 11,8 MPa. Najvišja napetost na dnu kaverne je zabeležena pri višini
nadkritja 150 m in znaša 10,9 MPa.

Vertikalne napetosti v temenu
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Grafikon 4: Prikaz vertikalnih napetosti v temenu kaverne

Grafikon 4 prikazuje vertikalne napetosti v temenu glede na spremembe višine nadkritja in
delovnega tlaka. Iz grafa je razvidno, da ima višina nadkritja vpliv na napetostno stanje,
medtem ko ima veliko večji vpliv delovni tlak.
Zaključim lahko, da imata višina nadkritja in oblika izkopa vpliv na napetostno stanje. Iz
tabele in grafikona je razvidno, da se pri enakih obremenitvah z višanjem nadkritja spreminja
napetostno stanje, in sicer se v večji meri povečuje, kar je logično, saj se vertikalna
komponenta povečuje z globino. Velik vpliv ima delovni tlak, ki je zopet obravnavan kot
ugoden in neugoden faktor. Generalno gledano ima ob hkratnem upoštevanju podatkov
napetosti v temenu in na dnu kaverne obremenitev 10 MPa ugoden vpliv pri višini nadkritja
150 in 200 m, obremenitev 15−20 MPa pa pri višini nadkritja 300 m, saj se pri teh
obremenitvah sekundarno napetostno stanje najbolj približa primarnemu.

67

4.1.2.2.

Horizontalne napetosti

Horizontalne napetosti so v modelu predstavljene kot normalne napetosti v x-smeri oz. kot
horizontalna komponenta normalne napetosti. Pri horizontalnih napetostih sem se osredotočila
na spremembo napetosti v kontrolnih točkah 3 in 4.
Slika 30 prikazuje izkop z višino nadkritja 150 m brez dodatne obremenitve. Horizontalne
napetosti so ob steni na levi in desni strani načeloma enake, kar je povsem razumljivo, saj so
pogoji enaki na obeh straneh izkopa.

Slika 30: Prikaz velikosti horizontalnih napetosti pri višini nadkritja 150 m in brez dodanega
delovnega tlaka
Na sliki 31 je prikazan izkop z enako višino nadkritja (150 m), vendar z dodanim delovnim
tlakom 25 MPa. Glede na analizo brez dodatne obremenitve (slika 30) in opravljeno analizo,
kjer je upoštevan maksimalni delovni tlak (slika 31), je razlika v spremembi napetosti
28.8 MPa.
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Slika 31: Prikaz velikosti horizontalnih napetosti pri višini nadkritja 150 m in z delovnim
tlakom 25 MPa
Tabela 20 prikazuje horizontalne napetosti v odvisnosti od višine nadkritja in delovnega tlaka.
Ob izkopu se napetosti zmanjšajo, pri upoštevanju dodane obremenitve pa se napetosti
povečujejo.
Višina nadkritja 150 m
Primarna horizontalna napetost v točkah 3 in 4 znaša 14,56 MPa. Največja zabeležena
napetost je pri obremenitvi 25 MPa in znaša 28,9 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi ob izkopu kaverne in znaša 0,26 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj
približa primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 15 MPa.
Višina nadkritja 200 m
Primarna horizontalna napetost v točkah 3 in 4 znaša 18,44 MPa. Največja zabeležena
napetost je pri obremenitvi 25 MPa in znaša 29,7 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi ob izkopu kaverne in znaša 0,53 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj
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približa primarnemu napetostnemu stanju kot pri višini nadkritja 150 m, torej pri obremenitvi
15 MPa.
Višina nadkritja 300 m
Primarna horizontalna napetost v točkah 3 in 4 znaša 26,21 MPa. Največja zabeležena
napetost je pri obremenitvi 25 MPa in znaša 29,8 MPa. Najmanjša zabeležena napetost se
vzpostavi ob izkopu in znaša 0,7 MPa. Sekundarno napetostno stanje se najbolj približa
primarnemu napetostnemu stanju pri obremenitvi 20−25 MPa.
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Tabela 20: Prikaz podatkov iz geomehanskih modelov za horizontalne napetosti (normalne
napetosti v x-smeri)
NORMALNE NAPETOSTI V X SMERI V ODVISNOSTI OD VIŠINE
NADKRITJA IN DELOVNEGA TLAKA (MPa)
DELOVNI
TOČKA
VIŠINA NADKRITJA
TLAK V
ODVZEMA
150 m
200 m
300 m
KOMORI
PODATKA
0 MPa

5 MPa

10 MPa

15 MPa

20 MPa

25 MPa

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

4,43
5,68
−0,26
−0,26
−2,19
−1,38
5,49
5,49
−9,8
−8,8
10,8
10,8
−15,8
−15,8
15,8
15,8
−24,3
−21,9
20,9
20,9
−31,9
−28,9
28,9
28,9

6,13
6,92
−0,53
−0,53
−1,26
0,47
5,31
5,31
−8,8
−6,6
10,8
10,8
−15,8
−14
17,5
17,5
−23,5
−21
21,5
21,5
−30,05
−27,3
29,7
29,7

8,7
8,7
−0,7
−0,7
1,79
3,66
5,23
5,23
−5,3
−1,6
11,3
11,3
−12,1
−7,3
17,1
17,1
−18,9
−11,8
23,9
23,9
−30,5
−27,3
29,8
29,8

Končna analiza

Iz tabele 20 je razvidno, da se napetosti v horizontalni smeri ob sredini stene kaverne z
višanjem višine nadkritja z upoštevanim istim delovnim tlakom spreminjajo, načeloma se
zvišujejo. To je pričakovano, saj se napetosti z globino povečujejo, zato ima višina nadkritja
večji vpliv na horizontalne napetosti.
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Največja napetost ob steni kaverne (točki 3 in 4) se tako vzpostavi pri najvišji višini nadkritja
300 m in dodano obremenitvijo 25 MPa. Najnižja izmerjena napetost v točkah 3 in 4 se
vzpostavi pri izkopu kaverne pri višini nadkritja 150 m brez dodane obremenitve.

Horizontalne napetosti ob sredini stene
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Grafikon 5: Prikaz horizontalnih napetosti ob sredini stene kaverne

Grafikon 5 prikazuje horizontalne napetosti ob sredini stene kaverne glede na spremembo
višine nadkritja in delovnega tlaka. Iz grafa je razvidno, da višina nadkritja nima posebnega
vpliva na vzpostavitev sekundarnega napetostnega stanja ob steni kaverne, medtem ko ima
velik vpliv delovni tlak.
Zaključim lahko, da višina nadkritja nima posebnega vpliva na napetostno stanje oz. je iz
tabele in delno grafa razvidno, da se pri enakih obremenitvah z višanjem nadkritja napetostno
stanje spreminja minimalno. V večji meri se povečuje, kar je pričakovano, saj se horizontalna
komponenta normalne napetosti povečuje z globino oz. ima globina nanjo vpliv. Velik vpliv
ima delovni tlak, ki je zopet obravnavan kot ugoden in neugoden faktor. Generalno gledano
ima obremenitev 15 MPa ugoden vpliv pri višini nadkritja 150 in 200 m, obremenitev
20−25 MPa pri višini nadkritja 300 m, saj se pri teh obremenitvah sekundarno napetostno
stanje najbolj približa primarnemu.
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4.1.3. Luščenje kamnine
Slika 32 prikazuje izkop z višino nadkritja 150 m brez dodanega delovnega tlaka. Prikazana
analiza oz. podatki, pridobljeni po kriteriju luščenja, prikazuje, da v kamnini ne bo prišlo do
luščenja oz. loma, saj so vse zabeležene vrednosti pod mejno vrednostjo 0,4.

Slika 32: Prikaz vrednosti po kriteriju luščenja pri višini nadkritja 150 m in brez dodanega
delovnega tlaka
Na sliki 33 je prikazan izkop z enako višino nadkritja (150 m), vendar z dodanim delovnim
tlakom 25 MPa. Iz dane slike in tabele 21 je moč razbrati, da so v temenu in na dnu kaverne
prekoračene vrednosti 0,7, kar pomeni, da v danih točkah lahko pride do loma kamnine oz.
obstaja možnost porušitve.
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Slika 33: Prikaz vrednosti po kriteriju luščenja pri višini nadkritja 150 m in z delovnim tlakom
25 MPa
Tabela 21 prikazuje vrednosti po kriteriju luščenja v odvisnosti od višine nadkritja in
delovnega tlaka. Vrednosti, prikazane z modro, nakazujejo na začetek poškodb kamnine oz.
začetek luščenja le-te (vrednosti 0,4–0,7). Z rdečo so prikazane vrednosti, ki nakazujejo
luščenje oz. začetek loma kamnine, ki lahko vodi do porušitve (vrednosti nad 0,7).
Višina nadkritja 150 m
V temenu so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 15 MPa pod mejno vrednostjo
0,4, ki nakazuje začetek poškodbe v kamnini. Pri obremenitvi 15–20 MPa so vrednosti v
rangu začetnih poškodb in nakazujejo začetek luščenja kamnine. Pri najvišji obremenitvi
25 MPa je vrednost 0,7, ki nakazuje na lom kamnine oz. začetek porušitve, prekoračena.
Na dnu kaverne so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 20 MPa pod mejno
vrednostjo 0,4. Pri obremenitvi 20 MPa vrednosti nakazujejo na začetek poškodb. Pri
obremenitvi 25 MPa je mejna vrednost 0,7 prekoračena.
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Ob steni kaverne v nobenem primeru ni dosežena mejna vrednost 0,4, ki bi nakazovala
kakršne koli poškodbe kamnine.
Višina nadkritja 200 m
V temenu so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 15 MPa pod mejno vrednostjo
0,4. Pri obremenitvi 15–20 MPa so vrednosti v rangu začetnih poškodb. Pri najvišji
obremenitvi 25 MPa je vrednost 0,7, ki nakazuje na lom kamnine oz. začetek porušitve,
prekoračena.
Na dnu kaverne so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 20 MPa pod mejno
vrednostjo 0,4. Pri obremenitvi 20 MPa vrednosti nakazujejo na začetek poškodb. Pri
obremenitvi 25 MPa je dosežena mejna vrednost 0,7.
Ob steni kaverne v nobenem primeru ni dosežena mejna vrednost 0,4, ki bi nakazovala
kakršne koli poškodbe kamnine.
Višina nadkritja 300 m
V temenu so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 15 MPa pod mejno vrednostjo
0,4, ki nakazuje začetek poškodbe v kamnini. Pri obremenitvi 15–20 MPa so vrednosti v
rangu začetnih poškodb in nakazujejo začetek luščenja kamnine. Pri najvišji obremenitvi
25 MPa je vrednost 0,7, ki nakazuje na lom kamnine oz. na začetek porušitve, prekoračena.
Na dnu kaverne so vrednosti po kriteriju luščenja do obremenitve 25 MPa pod mejno
vrednostjo 0,4. Pri obremenitvi 20 MPa vrednosti nakazujejo na začetek poškodb. Na dnu
kaverne tako ni zabeležene vrednosti, ki bi nakazovale na lom kamnine oz. porušitev.
Ob steni kaverne v nobene primeru ni dosežena mejna vrednost 0,4, ki bi nakazovala kakršne
koli poškodbe kamnine.
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Tabela 21: Prikaz vrednosti kriterija luščenja iz geomehanskih modelov
VREDNOSTI PO KRITERIJU LUŠČENJA V ODVISNOSTI OD VIŠINE
NADKRITJA IN DELOVNEGA TLAKA
DELOVNI
TLAK V
KOMORI

0 MPa

5 MPa

10 MPa

15 MPa

20 MPa

25 MPa

TOČKA
ODVZEMA
PODATKA
1.

150 m

200 m

300 m

0,06

0,09

0,11

2.

0,08

0,1

0,11

3.

0,10

0,13

0,20

4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

0,10
0,11
0,09
0,05
0,05
0,28
0,27
0,09
0,09
0,45
0,43
0,16
0,16
0,64
0,60
0,23
0,23
0,81
0,77
0,26
0,26

0,13
0,10
0,07
0,07
0,07
0,3
0,23
0,09
0,09
0,49
0,38
0,15
0,15
0,66
0,55
0,22
0,22
0,85
0,70
0,25
0,25

0,20
0,05
0,05
0,11
0,11
0,23
0,15
0,09
0,10
0,43
0,25
0,12
0,12
0,63
0,37
0,18
0,18
0,78
0,49
0,24
0,28

VIŠINA NADKRITJA

Končna analiza
V hribini pride do poškodb oz. luščenja šele pri obremenitvi 15 MPa. Pred tem so pri
upoštevanih vseh obremenitvah in različnih višinah nadkritja rezultati pod mejo, ki nakazuje
začetek poškodb oz. luščenja kamnine (0,4).
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V kontrolnih točkah 3 in 4, torej ob steni kaverne, ne pride do poškodb ne glede na velikost
obremenitve. To nakazuje, da je kaverna ob steni v veliko bolj stabilnem stanju ne glede na
obremenitev kot pa v temenu in na dnu kaverne.
Poudarjeni črti v grafikonu 6 in 7 (modra in rdeča) prikazujeta mejne vrednosti po kriteriju
luščenja. Vrednosti 0,4 kažejo na začetek poškodb v kamnini, vrednosti 0,7 pa nakazujejo na
začetek loma kamnine oz. možnosti porušitve kamnine.)

Vrednosti kriterija luščenja v temenu
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Grafikon 6: Prikaz vrednosti po kriteriju luščenja v temenu kaverne

Grafikon 6 prikazuje vrednosti po kriteriju luščenja v temenu kaverne. Iz grafa je razvidno, da
višina nadkritja nima posebnega vpliva. Do začetka poškodb pride pri obremenitvi med
10−15 MPa. Kritična meja 0,7 je dosežena pri obremenitvi 20–25 MPa.
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KRITERIJ LUŠČENJA
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Grafikon 7: Prikaz vrednosti po kriteriju luščenja na dnu kaverne

Grafikon 7 prikazuje vrednosti po kriteriju luščenja na dnu kaverne. Iz grafa je razvidno, da se
z višino nadkritja vrednosti po kriteriju luščenja zmanjšujejo. Tako je mejna vrednost 0,4 pri
višini nadkritja 150 in 200 m presežena pri obremenitvi okrog 15 MPa, medtem ko je pri
višini nadkritja 300 m presežena pri obremenitvi okrog 20 MPa. Kritična vrednost, ki
nakazuje na možno porušitev pri višini nadkritja 150 in 200 m je dosežena pri obremenitvi
20–25 MPa, medtem ko pri višini nadkritja 300 m kritična vrednost ni dosežena.
Iz danih podatkov lahko zaključim, da imata tako višina nadkritja kot delovni tlak vpliv na
luščenje kamnine. Poudariti je treba, da ima višina nadkritja pozitiven vpliv, saj zmanjšuje
vrednosti, delovni tlak pa negativnega, njegov vpliv pa je veliko večji. Višina nadkritja ima
večji vpliv na preprečitev luščenja na dnu kaverne kot v temenu oz. pride do nastanka
poškodb v temenu pod manjšo obremenitvijo kot na dnu kaverne. Obremenitve, vključno z
vrednostjo 15 MPa, se izkažejo za optimalne glede na možnosti poškodb kamnine.
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5. ZAKLJUČEK

V skladu z dogovorom s TEB d. o. o. sem v programu Examine2D izdelala osemnajst
različnih modelov. Modeli so kombinacije upoštevanja treh različnih višin nadkritja (150, 200
in 300 m) in uporabljenih šestih različnih obremenitev oz. delovnih tlakov, ki se vzpostavijo
ob izkopu in polnitvi skladišča zemeljskega plina (0, 5, 10, 15, 20 in 25 MPa). Za vsak tako
izdelan model so bili analizirani:
-

vertikalni in horizontalni pomiki;

-

horizontalne in vertikalne napetosti;

-

možnost luščenja kamnine.

Na podlagi analiz, ki so podrobno obdelane in prikazane po sklopih, sem prišla do več
zaključkov.
Prvi sklop − vertikalni in horizontalni pomiki
Pri vertikalnih pomikih sem se osredotočila na kontrolni točki 1 in 2, torej na teme in dno
kaverne. Delovni tlak pri vertikalnih pomikih ima pomembnejšo vlogo oz. večji vpliv na
pomike kot pa sprememba višine nadkritja. Oba se izkažeta tako za ugoden kot tudi neugoden
faktor vpliva na pomike. Zaključim lahko, da se obremenitve pri 10−15 MPa izkažejo za
ugodne pri višini nadkritja 150 in 200 m.
Pri horizontalnih pomikih sem se osredotočila na kontrolni točki 3 in 4, torej na sredino stene
kaverne, saj so pomiki v temenu in na dnu kaverne nični. Pomiki so enaki tako na levi kot na
desni strani kaverne, saj so pogoji na obeh straneh enaki. Glede na celotne pomike višina
nadkritja nima vpliva na horizontalne pomike oz. njihovo izboljšavo. Prav tako so pomiki
glede na višino nadkritja pri enaki obremenitvi skoraj enaki oz. je njihova sprememba
minimalna. Iz podatkov je razvidno, kako močan vpliv ima delovni tlak na horizontalne
pomike ob sredini stene kaverne. Z večanjem obremenitve se večajo pomiki. Tako kot pri
vertikalnih pomikih se delovni tlak izkaže tako za neugoden kot ugoden faktor vpliva na
pomike. Kot ugoden vpliv na pomike se izkaže le v primeru obremenitve 5 MPa. Horizontalni
pomiki so veliko večjih razsežnosti kot vertikalni. Med drugim je lahko povzročitelj tega
vpliv višine kaverne oz. sama oblika le-te (oblika valja).
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Delovni tlak ima velik vpliv pri vertikalnih in horizontalnih pomikih, medtem ko je vpliv
višine nadkritja opazen le pri vertikalnih pomikih.
Drugi sklop − vertikalne in horizontalne napetosti
Pri vertikalnih napetostih sem se osredotočila na kontrolni točki 1 in 2. Višina nadkritja ima
vpliv na napetostno stanje. Iz podatkov je razvidno, da se pri enakih obremenitvah z višanjem
nadkritja spreminja napetostno stanje. V večji meri se napetosti povečujejo, kar je logično, saj
se vertikalna komponenta povečuje z globino. Velik vpliv ima delovni tlak, ki je zopet
obravnavan kot ugoden in neugoden faktor. Generalno gledano ima ob hkratnem upoštevanju
podatkov napetosti v temenu in na dnu kaverne obremenitev 10 MPa ugoden vpliv pri višini
nadkritja 150 in 200 m, obremenitev 15–20 MPa pa pri višini nadkritja 300 m, saj se pri teh
obremenitvah sekundarno napetostno stanje najbolj približa primarnemu.
Pri horizontalnih napetostih sem se osredotočila na kontrolni točki 3 in 4 oz. steno kaverne.
Zaključim lahko, da višina nadkritja nima posebnega vpliva na napetostno stanje oz. je iz
tabele in delno grafa razvidno, da se pri enakih obremenitvah z višanjem nadkritja spreminja
napetostno stanje. V večji meri se povečuje, kar je logično, saj se horizontalna komponenta
normalne napetosti povečuje z globino oz. ima globina nanjo vpliv. Velik vpliv ima delovni
tlak, ki je zopet obravnavan kot ugoden in neugoden faktor. Generalno gledano ima
obremenitev 15 MPa ugoden vpliv pri višini nadkritja 150 in 200 m, obremenitev 20–25 MPa
pa pri višini nadkritja 300 m, saj se pri teh obremenitvah sekundarno napetostno stanje najbolj
približa primarnemu. Kar sem že na začetku predvidela, sta potrdili izračuni. Napetosti so se
tako z višanjem nadkritja kot dodajanjem delovnega tlaka večale.
Zaključim lahko, da imata višina nadkritja in delovni tlak vpliv tako na vertikalne kot
horizontalne napetosti, vendar ima delovni tlak večji vpliv.
Tretji sklop − luščenje kamnine
Luščenje kamnine oz. vrednosti po kriteriju luščenja sem spremljala v vseh štirih kontrolnih
točkah. Tako višina nadkritja kot delovni tlak imata vpliv na luščenje kamnine. Poudariti je
treba, da ima višina nadkritja pozitiven vpliv, saj zmanjšuje vrednosti, delovni tlak pa
negativen, obenem pa je njegov vpliv tudi veliko večji. Višina nadkritja ima večji vpliv na
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preprečitev luščenja na dnu kaverne kot v temenu. Do nastanka poškodb v temenu torej pride
pod manjšo obremenitvijo kot na dnu kaverne. Obremenitve do 15 MPa, se izkažejo za
optimalne, saj pri teh vrednostih v kontrolnih točkah niso presežene mejne vrednosti, ki
nakazujejo začetek poškodb v kamnini. V nobenem primeru ne pride do poškodb ob stenah
kaverne oz. v kontrolnih točkah 3 in 4.
Zaključim lahko, da ima višanje višine nadkritja pozitiven vpliv na preprečitev poškodb v
kamnini, medtem ko ima delovni tlak veliko večji negativni vpliv, saj pride z njegovim
večanjem v kamnini do poškodb in možne porušitve.
Splošne ugotovitve
V splošnem lahko zaključim, da ima delovni tlak veliko večji vpliv pri vseh opravljenih
analizah kot pa višina nadkritja. Tako višina nadkritja kot tudi delovni tlak se izkažeta za
ugoden in neugoden faktor vpliva na izvedene analize. Podatki kažejo, da se v splošnem
sprememba delovnega tlaka izkaže za ugodno pri obremenitvah 10−15 MPa. To pomeni, da je
iz danih podatkov možno predvideti, da je izgradnja visokotlačnega podzemnega skladišča
skoraj neodvisna od izbire višine nadkritja (150−300 m) in optimalna pri obremenitvah
10−15 MPa. Poudariti je treba, da moramo upoštevati minimalno višino nadkritja 150 m.
Ker so to enostavni modeli, ki ne upoštevajo realnih oz. dejanskih značilnosti hribine, bi bilo
treba v nadaljevanju opraviti analize, pri katerih bi bili upoštevani bolj natančni podatki. V
mislih imam podrobnejšo preučitev geološke situacije za točno določen del hribine, saj bi tako
pridobili podrobnejše podatke o kamnini. Ko bo lokacija definirana, bi bilo treba upoštevati
vpliv okolice oz. robnih pogojev, kot so jašek Zakov na zahodni strani, oligocenske plasti na
jugu, vpliv nižanja nadmorske višine na vzhodu in Reštanjski prelom. Z definiranjem
postavitve lokacije in boljšo preučitvijo hribine bi lahko izdelala realnejše modele ter
pridobila natančnejše podatke iz opravljenih analiz, seveda ob predhodnem razmisleku o
uporabi programa.
Na koncu je še treba poudariti, da modeli prikazujejo izračune ob izkopu ene kaverne, v idejni
zasnovi pa je bila predvidena postavitev štirih.
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