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IZVLEČEK
Plazove poznamo kot zemeljska ali hribinska gmota, ki je bila pred porušitvijo in premikom
sestavni del prvotne brežine in se je porušila zaradi več dejavnikov, ki so zmanjšali stabilnost
brežine. Plazenje je gibanje zemljinskih ali hribinskih mas po pobočju, ki so pod vplivom
gravitacije. Da bo brežina stabilna, mora biti vrednost maksimalne sile notranjega odpora
(strižni odpor) večja ali enaka gravitacijskim silam, v nasprotnem primeru bo prišlo do njene
porušitve. Na nastanek plazov vplivajo endogene (notranje) in eksogene (zunanje) sile, ki
lahko delujejo vsaka posebej ali v kombinaciji. Dejavnike, ki vplivajo na stabilnost brežin,
delimo na vzroke in povode. Vzroki delujejo dlje in krhajo ravnovesje brežine, dejavnik, ki
privede do porušitve, pa imenujemo povod. Najpogostejši povod za porušitev brežine so
obilne in intenzivne padavine, saj omočijo preperino in s tem povečajo vzgonske tlake,
zmanjšajo pa se medzrnske sile vzdolž potencialne drsne ploskve. Plazove klasificiramo glede
na več lastnosti, kot so vrsta plazenja, sestava plazu, vrsta plazu, hitrost plazenja, globina,
oblika drsne ploskve itd.
Obravnavan plaz, ki se je sprožil pod lokalno cesto Zavratec–Velika Hubajnica–Mala
Hubajnica v Občini Sevnica, imenujemo usad. Po terenskem pregledu območja je bilo
ugotovljeno, da plaz ogroža lokalno cesto in ga je treba sanirati. Na obravnavanem plazu sta
se je izvedla inženirsko-geološko kartiranje in preiskava z raziskovalnimi vrtinami,
sondažnimi razkopi in laboratorijskimi raziskavami. Izdelala se je stabilnostna analiza, ki je
pokaza nestabilnost terena od lokalne ceste proti dnu brežine. Stabilnostna analiza se je
izdelala po Simplified Bishopovi in Janbu-Siplifiedovi metodi. S povratno stabilnostno
analizo se je ugotovilo potrebno silo podpiranja za najbolj neugodno drsno ploskev. Po
izdelani stabilnostni analizi je bilo treba podati predlog sanacije. Glede na geometrijo terena
in globino kompaktne podlage je bila izbrana sanacija s podporno konstrukcijo, in sicer s
kamnitim težnostnim zidom. Zid bo temeljen v kompaktno podlago dolomita z laporjem in bo
visok 6,2 metra. Za zidom bo izvedena plast nasutega gramoza za dreniranje talne vode, ki bo
speljana v bližnji odvodnik. Po izdelavi načrta zidu je bila izvedena še stabilnostna analiza za
preveritev stabilnosti brežine. Analiza je pokazala, da je pobočje stabilno in s tem sta bili
izbira velikosti zidu zadovoljiva in predlagana sanacija uspešna.

Ključne besede: zemeljski plazovi, inženirsko-geološko kartiranje, stabilnostna analiza,
sanacijski ukrepi, kamnit težnostni zid
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ABSTRACT
Lanslides are known as a soily or rocky mass, which was, before the failure, a part of primary
slope and failed because of multiple factor, which loosen the stability of the slope. Landslide
is a movement of soil or rock mass down the slope, which are under the influence of gravity.
The slope will be stable when the maximum forces of internal resistance will be grater or
equal gravitational forces, otherwise the faiulure of slope will occur. Forces that effect the
slope stability are divided to endogenous (internall) and exogenous (outside) forces, which
can work individually or in combination. This factors can be further devided into causes and
triggers. Causes work long period of time and loosen the slope stabilitiy, faktor which causes
the slope to fail is called a trigger. The most common trigger for slope failure are heavy an
intense rainfalls, which increase buoyancy pressures and reduce intergranual forces.
Landslides are classified according to the different features like sort of landslide, structure of
landslide, stype of landslide, landslide speed, depth and shape of the sliding surface, etc.
Present lanslide, which has triggered under the local road Zavratec-Velika Hubajnica-Mala
Hubajnica in municipality of Sevnica is named in Slovenian language ''usad''. After fieldwork
survey it was found that the landslide is threatening the local road and have to be restorated.
Engineering-geological mapping was carried out on the present landslide and also
investigational boreholes probes and shafts and laboratory studies. The stability analysis was
made, which showed the instability of the terrain from the local road to the bottom of the
slope. The stability analysis was caried out by Simplified Bishop and Janbu Siplified method.
With the back analysis it was found the necessary force to support the most unfavorable slip
surface. After the stability analysis was made, the next thing was to make a remediation
proposal. Considering the slope geometry and the depth of foundation base, remediation was
choosen with the support construction namely with gravity stone wall. The gravity stone wall
will be foundated on to foundation base of dolomite with marl and will be 6,2 meters tall.
Behind the wall the drainage system will be made to drain the underground water and
transport it to the near stream. After the gravity stone wall plans was made, the next think was
to make the slope stability analysis with the new remediation suggestion. The analysis had
shown that the slope is stable and the size of the wall was adequate, and the suggested
remeditation was successful.

Key words: Landslides, engineering-geological mapping, stability analysis, back stability
analysis, remediation measure, gravity stone wall
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1 UVOD
1.1 Območje obravnave
Zemeljski plazovi so za oblikovanje površja povsem naravni in normalni pojavi, vendar imajo
velikokrat negativne posledice na živi svet. Zato je zelo pomembno preučevanje zemeljskih
plazov, da ugotovimo, zakaj in kako so nastali, predvsem pa, kako preprečiti nastanek novih.
Ko govorimo o zemeljskih plazovih, so to procesi, ki potekajo že zelo dolgo, in sicer od
takrat, ko se je zemeljsko površje ohladilo in so se začeli pojavljati prelomi in posledično
potresi, kateri so z zunanjimi vplivi (erozijo) rušili stabilnost zemeljska površja. Ti procesi pa
so povzročali plazenje površja, kateri potekajo nenehno in spreminjajo zemeljsko površje
(Tomšič, 2007).
Slovenija je znana po pestri geološki sestavi in zaradi tega je tudi ena najbolj plazovitih držav
v Evropi, saj je plazovitega približno 1/3 slovenskega ozemlja. Slovenija je skoraj v celoti
plazovita, razen v območju dolenjskega krasa, Primorske in aluvialnih nižinskih predelih.
Zemeljski plazovi v Sloveniji nastajajo predvsem v srednje trdnih kamninah, kot so klastične
kamnine, laporji, skrilavci, peščenjaki itd., in polhribinah, kot so permokarbonski meljevci in
glinovci (Tomšič, 2007).
Preučevanja zemeljskih plazov ne moremo uvrščati v eno samo znanstveno panogo, saj
presega njene zmožnosti zaradi kompleksnosti sprožanja in veliko dejavnikov, ki vplivajo na
sprožitev. Z zemeljskimi plazovi se ukvarjajo geologi z dobrim znanjem geološke sestave tal,
inženirske geologije in hidrologije. Z njimi se ukvarjata tudi geomorfologija in geografija, saj
so del sistema eksogenih geomorfnih procesov in eden od pokrajinskih elementov. Zaradi
ocenjevanja nevarnosti plazov in pri njihovi sanaciji imajo zelo pomembno vlogo inženirski
geologi, hidrologi in gradbeni inženirji. Z njimi pa bi se morali ukvarjati tudi prostorski
načrtovalci in še mnogi drugi (Zorn in Komac, 2008).

1.2 Namen in cilj diplomskega dela
Namen diplomskega dela je predstaviti teoretično osnovo o plazovih ter pregledati in raziskati
obravnavan plaz v Občini Sevnica. Namen teoretičnega dela je bralcu prikazati predvsem, kaj
so plazovi, zakaj nastanejo, kakšni so njihovi vzroki za nastanek in katere vrste plazov
poznamo. Pri praktičnem delu pa je namen ugotoviti, zakaj je do nastanka plazu sploh prišlo,
kakšna je njegova in kakšna okoliška geološka zgradba.
Cilj diplomske naloge je v prvem delu predvsem seznaniti bralca s teoretičnimi osnovami
plazov. Cilj drugega, praktičnega dela diplomske naloge pa izdelati inženirsko-geološko karto
za obravnavan plaz, izvesti stabilnostno in povratno stabilnostno analizo ter podati predlog
sanacijskega ukrepa.
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2 TEORETIČNE OSNOVE O PLAZOVIH
2.1 Plazovi
Plaz je zemeljska ali hribinska gmota, ki je bila pred porušitvijo in premikom sestavni del
prvotne brežine. Do porušitve je prišlo zaradi delovanja več dejavnikov in sil, ki zmanjšajo
stabilnost brežine. Plazenje si lahko razlagamo kot gibanje zemljinskih ali hribinskih mas po
pobočju, ki so pod vplivom gravitacije. Med plazenje uvrščamo tudi pojave, kot so padanje
kamnov in blatni tokovi. Najpogosteje pride do plazov zaradi porušitve notranje trdnosti
materiala, ki je pod vplivom gravitacije (zunanjih sil). Torej je gravitacija tisti faktor, ki teži k
porušitvi plazu, in notranja trdnost materiala, ki preprečuje premik (Ribičič, 2007).
Razmerje notranjega odpora in gravitacije lahko zapišemo v obliki:

 ௦  ௦ ௧ ௗ ௩  /௭ 
௩௧௦ ௦

=1,

Če se na določeni ploskvi zaradi česarkoli začnejo povečevati gravitacijske sile, se bo
vzporedno s tem mobiliziral tudi strižni odpor. Vendar se strižni odpor lahko mobilizira samo
do neke maksimalne vrednosti, ki jo imenujemo strižna trdnost kamnine. Da bo prišlo do
porušitve brežine, ni odvisno samo od prirastka gravitacijskih sil, saj se lahko zmanjša strižna
trdnost materiala zaradi dolgotrajnega delovanja eksogenih sil. Spreminjanje gravitacijskih sil
in strižne trdnosti materiala lahko poteka posebej, lahko pa tudi istočasno (Ribičič, 2007).
Ko je razmerje med notranjim odporom in gravitacijo večje ali enako 1, je območje stabilno.
To pomeni, da je notranji odpor materiala večji od gravitacijskih sil. Ko pa je razmerje manjše
od 1, je notranji odpor materiala manjši od gravitacijskih sil in brežina ni več stabilna, zato
pride do premikov zemljine oz. hribine (Tomšič, 2007).
Da si lahko predhodno omenjene sile, ki delujejo na brežino na drsni ploskvi, predstavljamo,
je na sliki 1 prikazana analiza sil, ki se pojavljajo vzdolž drsne ploskve.
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Slika 1: Sile, ki delujejo na drsno ploskev plazu
Vir: Ribičič, 2007.
W
N
T
T'
A

teža celotnega materiala nad drsino
normalna komponenta teže materiala
vzporedna komponenta teže materiala
mobilizirani strižni odpor
površina delovanja sil

Celotno težo materiala (W), ki se nahaja nad drsino, razdelimo na normalno (N) in
vzporedno/vzdolžno (T) komponento. Normalna komponenta deluje pravokotno na drsno
ploskev, vzdolžni komponenti teže materiala pa nasprotuje strižni odpor (T'). Predstavljene
sile lahko interpretiramo s Coulombovim zakonom, ki se glasi:
ܶ′ ௫ = ܿ∗  ܣ+ ܰ ∗ tan ߮
ܶ′ ௫
ܿ
ܣ
ܰ
߮

(2.1)

maksimalni strižni odpor
kohezija materiala
izbrana ploskev
normalna komponenta teže materiala
kot notranjega trenja materiala

Enačbo (2.1) lahko izrazimo z napetostmi, če predpostavimo, da sile delujejo v elementu na
izbrano ploskev (A):
߬ ௫ = ܿ∗ ߪே ∗ tan ߮
߬ ௫
ߪே

(2.2)

maksimalna strižna trdnost materiala, ki deluje vzdolžno s ploskvijo
normalna napetost, ki deluje pravokotno na ploskev
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Do zdrsa brežine bo prišlo takrat, ko bo strižna napetost ߬ večja od maksimalne strižne
napetosti ߬ ௫. To lahko zapišemo z razmerjem:
߬ ≥ ߬ ௫ ali

߬ ௫ൗ
߬≤ 1

(2.3)

2.2 Vzroki za nastanek plazov
Vzroki za nastanek plazov so endogene in eksogene sile. Ti procesi lahko delujejo vsak
posebej ali pa v kombinaciji in delujejo daljši čas, preden pride do porušitve pobočja.
Endogene ali notranje sile so sile, ki izhajajo iz notranjosti zemlje. Glavni predstavnik
endogenih sil je tektonika in povzroča spreminjanje morfologije zemeljske površine. Med
eksogene ali zunanje sile pa uvrščamo erozijo, preperevanje in ponikanje meteorne vode. Te
dejavnike, ki skoraj vedno delujejo v kombinaciji, lahko delimo na dolgotrajne in kratkotrajne
ter na naravne in človeške (Ribičič, 2007; Tomšič, 2007).
Med dolgotrajne dejavnike štejemo geološke in morfološke procese. Ti dejavniki zmanjšujejo
strižno trdnost zemljin in hribin in povzročajo preoblikovanje terena. Posledica zmanjšanja
trdnostnih karakteristik so kemijsko in fizikalno preperevanje ter tektonika. Delovanje
geoloških in morfoloških procesov je počasno, saj trajajo od tisoč do deset tisoč let, preden
pride do porušitve plazu (Tomšič, 2007).
Kratkotrajni dejavniki trajajo od nekaj dni do nekaj mesecev in ustvarijo pogoje na lokacijah,
na katerih so se seštevala negativna delovanja dolgotrajnih dejavnikov, ter povzročijo
nastanek plazu. Tipičen kratkotrajni dejavnik so močne in/ali dolgotrajne padavine, ki
povzročijo vzgonske in strujne vodne tlake in naredijo brežino nestabilno. Kratkotrajna
dejavnika, ki jih povzroča človek, pa sta najpogosteje spodkopavanje in obremenjevanje
pobočja (Tomšič, 2007).
Med vsemi dejavniki, ki vplivajo na stabilnost brežine, je treba ločiti vzroke in povode.
Vzroki deluje dlje in krhajo ravnovesje brežine. Tisti dejavnik, ki poruši dinamično
ravnovesje oziroma povzroči, da gre preko točke meje stabilnosti, imenujemo povod. Povod
določa le čas porušitve brežine in ne količine. Količina je odvisna od časa in intenzivnosti
vzrokov, ki rahljajo območje plazu. Zato je potres lahko vzrok, ki dlje ruši ravnovesje brežine,
ali pa je povod in povzroči porušitev in nastanek plazu (Zorn in Komac, 2008).
Vzroki, ki vplivajo na nastanek plazu, so prikazani v preglednici 1.
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Preglednica 1: Vzroki za nastanek plazov
Geološki dejavniki


Šibke kamnine in
zemljine



Preperele kamnine



Tektonsko
poškodovane
kamnine

Morfološki dejavniki








Neugodna
orientacija
diskontinuitet
(razpoke, skrilavost,
plastnatost)



Človeški dejavniki

Ostali
naravni dejavniki

Tektonsko in
vulkansko
dvigovanje terena



Potresi





Nenaden dvig
podzemne vode

Izkop na pobočju ali
ob vznožju pobočja



Obremenitev
pobočja

Vodna erozija pete
ali robov plazu



Močne padavine





Poplave
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Vir: Landslide Types and Process, 2004.
Nekaj od zgoraj naštetih dejavnikov, ki vplivajo na stabilnost pobočja, bo v nadaljevanju
podrobneje opisanih. Med temi dejavniki je treba posebej izpostaviti obilne in intenzivne
padavine. Te so najpogostejši razlog za nastanek plazu, saj omočijo preperino in s tem
povečajo vzgonske tlake. Poleg povečanja vzgonskih tlakov se zmanjšajo tudi medzrnske sile
vzdolž potencialne drsne ploskve. Zaradi tega se ruši ravnovesno stanje pobočja in je možnost
zdrsa večja (Zorn in Komac, 2007).
Dejavniki, prikazani v preglednici 1, ki rahljajo brežino ali povzročijo porušitev, se uvrščajo v
dve skupini. V prvo skupino spadajo vzroki, ki zmanjšujejo strižno trdnost brežine, dokler ni
manjša od gravitacijskih sil (teže zemljine) in ravnovesje ni več izpolnjeno. V drugo skupino
pa spadajo vzroki, ki povečujejo strižne napetosti v brežini (Duncan et al., 2005).
2.2.1 Zmanjševanje strižne trdnosti brežine
Eden od pogojev za porušitev brežine je zmanjševanje njene strižne trdnosti. Vzrokov, ki jo
zmanjšujejo, je kar nekaj. Spodaj so opisani nekateri najpomembnejši, ki vplivajo na strižno
trdnost brežin (Duncan et al. 2005):
Povečani porni tlaki se pojavijo pri povečanju ravni podzemne vode in njenem pretakanju,
vzrok česar so močne padavine. Zaradi povečanja pornih tlakov se zmanjšujejo efektivne
napetosti. Te pa so pomembne za stabilnost (nosilnost) brežin. Na povečanje pornih tlakov so
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občutljive vse vrste zemljin. Razlika je edino v tem, koliko časa je potrebno, da se porni tlaki
povečajo, ker imajo zemljine različno vodoprepustnost.
Nastanek razpok se običajno zgodi pred porušitvijo brežine. Nastanejo zaradi nateznih
obremenitev, ki se pojavijo zaradi premikanja brežine, in predvsem, ker zemljine in tudi
kamnine niso zmožne prenašati velike natezne obremenitve. Kjer nastanejo razpoke, nastane
nova ploskev in na tem mestu brežina izgubi svojo strižno trdnost.
Nabrekanje je znana lastnost za glinene zemljine. Te zemljine ob stiku z vodo, še posebej pri
plastičnih in prekonsolidiranih glinah, začnejo nabrekati ali, drugače povedano, povečuje se
jim prostornina. Zaradi nabrekanja se zemljini zmanjšuje trdnost in zaradi tega lahko pride do
porušitve brežine.
Deformacija zaradi trajne obtežbe (ang. Creep) je pojav pri glinah, še posebej pri zelo
plastičnih, da se kontinuirano deformira pod trajno obremenitvijo. Pri teh glinah lahko pride
do porušitve že pri manjših strižnih napetostih od kratkotrajne strižne trdnosti. Vpliv teh
deformacij pa še poveča ciklično spreminjanje trenutnih razmer, kot sta mokro-suho in
zmrznjenost-taljenje. Ko so te razmere na vrhu vpliva, pride do premika brežine navzdol. Ti
premiki pa ostanejo stalni in se ne povrnejo v prvotno lego, ko so razmere ugodnejše.
Preperevanje je fizikalni, kemični in biološki proces, ki povzroča razpadanje kamnin ali
trdne zemljine in znižuje njihovo strižno trdnost.
Ciklična obremenitev povzroča, da se vezi med delci zemljine prekinejo in lahko pride do
povečanja pornih tlakov. Zaradi tega se zmanjšuje strižna trdnost materiala. Zemljine, ki so
najobčutljivejše na ciklično obremenitev, so rahle zemljine in zemljine, ki imajo šibke vezi
med delci. Za primer lahko pri rahlih peskih zaradi cikličnih obremenitev pride do izgube
strižne trdnosti in material se obnaša kot tekočina.
2.2.2 Povečevanje strižnih napetosti v brežini
Kot že vemo, je strižna trdnost brežine tista, ki preprečuje njeno porušitev. Lahko pa se
brežina poruši, ko ta ostane nespremenjena. V tem primeru se morajo povečati strižne
napetosti, ki negativno vplivajo na stabilnost brežine in so posledica zunanje bremenitve. Tudi
za ta povečanja strižnih napetosti je poznanih kar nekaj vzrokov (Duncan et al., 2005).
Obremenjevanje glave brežine povzroči povečanje strižnih napetosti v brežini. Glavni
dejavniki obremenjevanja glave plazu so dodatni nasipi in gradnja zgradb. Da preprečimo
takšno obremenjevanje, je priporočljiva varna oddaljenost od vrha nasipa, ki jo lahko
določimo s pomočjo stabilitetnih analiz. Obremenjevanje glave plazu je prikazano na sliki 2.
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Slika 2: Prikaz obremenjevanja glave brežine, varna razdalja in odstranjevanje spodnjega
dela
Odstranjevanje spodnjega dela brežine (slika 2) naredi brežino strmejšo in višjo, kar pa
povzroči povečanje strižnih napetosti in zmanjša stabilnost. Podoben vpliv ima erozija ob
vznožju zaradi toka vode.
Vodni pritiski v nastalih razpokah so posledica dotoka vode v te razpoke, kar povzroča
dodatno obremenitev na brežino in zmanjšuje stabilnost. Če so te razpoke zapolnjene dovolj
dolgo, da voda pronica proti zunanjosti brežine, se porni tlaki še dodatno povečajo in pogoji
so s tem še slabši.
Povečanje teže brežine zaradi vsebnosti vode se zgodi zaradi infiltracije in pronicanja vode
v notranjost brežine. S tem se povečata vsebnost vode in teža celotne brežine. Ta dodatna teža
lahko v kombinaciji z ostalimi pogoji, ki povečujejo strižne napetosti, bistveno zmanjša
stabilnost pobočja.
Znižanje nivoja vode v vznožju brežine zmanjša podporo nanjo in povečajo se strižne
napetosti. Edino v tem primeru bi lahko rekli, da ima voda dober vpliv na brežino. Če proces
znižanja nivoja vode poteka hitro, zmanjšanje pornih tlakov pa je zaradi tega počasnejše, se
zmanjša stabilnost brežine. Ta vpliv je zelo pomemben za brežine pri gradnji jezov, ki se
nahajajo za njim in pod vodo.
Potresne obremenitve povzročajo vertikalne in horizontalne pospeške in posledično ciklične
spremembe napetosti v brežini. Te napetosti so za trenutek večje od predhodnih (statičnih). Če
tudi v tistem trenutku potresni pospeški nimajo vpliva na trdnost zemljin, imajo za trenutek
vpliv na njihovo stabilnost. To je posledica delovanja dinamičnih obremenitev, ki delujejo v
vseh smereh. Če so potresni pospeški dovolj veliki, da vplivajo tudi na trdnost brežine, so ti
vplivi še večji.
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2.3 Zgradba plazu
V osnovi je zemeljski plaz, ki je prikazan na sliki 3, sestavljen iz treh glavnih delov: glave,
telesa in noge plazu. Poleg teh treh glavnih delov plaz vsebuje še odlomne robove, razpoke,
drsno ploskev itd. Plaz se začne z zgornjim odlomni robom in je najvišji del drsne ploskve.
Zgornji odlomni rob je večinoma strm in se lahko kaže kot odlomna razpoka, če ni prisotnih
večjih premikov. Nad odlomnim robom se lahko pojavijo natezne zaledne razpoke različnih
oblik. Z vzdolžnim premikanjem plazu nastanejo stranski odlomni robovi, ki so bolj ali manj
dobro vidni na obeh straneh (levi in desni odlomni rob) vse do pete plazu. Na teh odlomnih
robovih nastajajo razpoke različnih oblik in dimenzij, ki prikazujejo smer premika plazu. Plaz
se zaključi s peto plazu, ki se nariva na podlago in s tem nastane narivni rob (Ribičič, 2007).

Slika 3: Opis posameznih elementov plazu
Vir: Ribičič, 2007; prirejeno po: Landslide Types and Processes, 2004.

2.4 Vrste plazenja
Na sliki 3 je prikazan primer zemeljska plazu s krožno drsno ploskvijo. Za ta primer bi se
lahko reklo, da je idealen primer plazenja, saj je drsna ploskev krožne oblike in homogen
material, kar pomeni, da je njegova sestava bolj ali manj enaka. Vendar v naravi poznamo
tudi druge vrste plazov, ki niso tako idealne in homogene. Poleg zemeljskih plazov poznamo
še t. i. hribinske plazove in masne tokove. Ti procesi so prikazani na slikah 4, 5 in 6 (Ribičič,
2007).
Plazove delimo po več kriterijih, in sicer se po International Association for Engineering
Geology and the Environment (IAEG) plazovi delijo glede na vrsto plazenja. Poznamo
padanje (padanje, valjenje, kotaljenje, odbijanje) (slika 8, 9), prevračanje (prevračanje,
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podiranje blokov) (slika 10), plazenje (klasično plazenje, drsenje, polzenje) (slika 5, 6, 11),
razmikanje ali širjenje (bočno razlivanje) (slika 7) in tečenje (drobirski, zemljinski, blatni tok)
(slika 12, 13, 14). Pri padanju gre za odvajanje kamninskih mas od strmih pobočij brez ali z
zelo malimi predhodnimi premiki in nato prosto padajo, se kotalijo in odbijajo od površine.
Ko govorimo o prevračanju, se kamninski bloki odvajajo in rotirajo od zaledja in lahko nato
padajo ali plazijo. Pri plazenju se gibljejo koherentne zemljinske in hribinske mase po eni ali
več dobro definiranih drsnih ploskvah. Pri tečenju gre za gibanje hribinskih mas z različnimi
hitrostmi in vsebnostmi vode. Pogosto izvira iz plazenja, prevračanja ali padanja pri strmih
pobočjih, pri čemer pride pri gibajočem materialu do izgube kohezije (Ribičič, 2007).
Druge lastnosti, po katerih še lahko delimo plazove, so sestava gradiva plazu, hitrost plazenja,
velikost plazu, globina plazu, način premikanja plazu (predhodno opisano), vrsta gradiva
plazu, oblika drsne ploskve, vsebnost vode glede na stanje plazu itd. (Ribičič, 2007; Zorn et
al., 2008):
Glede na sestavo plazu je lahko plaz iz hribine, polhribine, pobočnih nanosov in zemljine.
Tako kot pri zemljinah lahko do zdrsa pride tudi v kamninah, vendar poteka zdrs pri
kamninah po šibkih točkah (diskontinuitetah). Te šibke točke so lahko med posameznimi
plastmi znotraj kamnine ali pa na stiku z drugo vrsto kamnine.
Glede na vrsto plazu lahko plaz splazi kot glina, melj, pesek, grušč, preperina itd. Velikokrat
ti plazovi vsebujejo raznoliko gradivo. Najpogostejši so preperinski plazovi.
Po hitrosti plazenja plazove delimo na trenutne zdrse, hitro plazenje in počasno plazenje. Pri
hitrem plazenju je velikostni red premikov nekaj centimetrov na minuto, pri počasnem pa je ta
velikost manjša in znaša nekaj milimetrov. Ribičič (2007) klasificira plazove glede na hitrost
premikanja še nekoliko podrobneje, in sicer od izjemno hitrih (do 200 km/h) in postopoma do
izjemno počasnih (16 mm/leto).
Glede na globino jih delimo na plitve plazove, ki zajemajo le preperino, in globoke plaze, ki
segajo več metrov globoko in obsegajo matično kamnino. Po inženirsko-geološki klasifikaciji
plazov po globini jih delimo na:


zdrs humusa (od 0 do 0,5 m),



plitek plaz (od 0,5 do 2 m),




srednje globok plaz (od 2 do 5 m),
globok plaz (od 5 do 10 m),



zelo globok plaz (od 10 in preko 100 m).

Glede na obliko drsne ploskve, ki je zelo pomembna za analiza stabilnosti pobočja,
poznamo krožno drsno ploskev, linijsko drsno ploskev, kombinirano drsno ploskev,
podolgovato in nepravilno drsno ploskev.
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Po vsebnosti vode poznamo suhe plazine, vlažne plazine, z vodo prepojene in popolnoma
saturirane plazine.
Glede na stanje plazu se plazovi delijo na aktivne, umirjene in fosilne plazove. Aktivni
zemeljski plaz se premika s prekinitvami, ki so lahko krajše ali daljše. Umirjen plaz se ne
premika več. Fosilni plaz je v glavnem starejši plaz in je viden samo po morfologiji
(nagubano ali hribinasto površje).
Kako hitro se plazina premika in kolikšno vsebnost vode ima, lahko prikažemo z diagramom
na sliki 4. Glede na ti dve klasifikaciji lahko plazine razdelimo na določene pobočne procese.

Slika 4: Delitev pobočnih procesov glede na hitrost premikanja in vsebnost vode
Vir: Zorn et al., 2008.
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Slika 5: Zemeljski plaz s krožno drsno
ploskvijo
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 6: Zemeljski plaz s pogojeno drsno
ploskvijo
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 7: Bočno razmikanje zemeljskih mas
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 8: Hribinski plaz s kamninskim
zdrsom
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 9: Hribinski plaz s skalnim podorom
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«

Slika 10: Hribinski plaz s skalnim
prevračanjem
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 11: Masni tok kot polzenje
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 12: Masni tok preperinskega materiala
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 13: Masni tok drobirskega materiala
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.

Slika 14: Masni tok kamninskega materiala
Vir: Landslide Type and Processes, 2004.
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3 TERENSKO IN PRAKTIČNO DELO
Za terenski del diplomske naloge sem si izbral plaz, ki se sprožil pod lokalno cesto LC
372221 Zavratec–Velika Hubajnica–Mala Hubajnica (slika 15). To območje se nahaja v
Občini Sevnica, kar je prikazano na sliki 16. Natančneje gre na območju obravnave za usad.
Usad je manjši zemeljski plaz, pri katerem se plazina premakne v enem kosu in je skoraj brez
deformacij. Premik brežine, pri katerem se gmota materiala tudi premeša, pa imenujemo
zemeljski plaz (Zorna in Komac, 2008).

Slika 15: Prikaz obravnavanega plazu
Ker se je usad prožil na spodnji strani cestišča, se je gmota materiala premaknila po pobočju
navzdol pod cesto. Ta material je prej imel funkcijo podpiranja brežine, s tem premikom pa se
je ta podpora zmanjšala, posledično pa se je zmanjšala tudi stabilnost ceste. Ker lahko pri
naslednjem močnem deževju pride do nastanka novega plazu, ki bi lahko poškodoval tudi
cesto, je njegova sanacija zelo pomembna.
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3.1 Lokacija obravnavanega plazu
Lokacija plazu
GKY
GKX
Nadmorska višina

525697
91092
391,60 m

Slika 16: Lokacija obravnavanega plazu
Vir: Geopedia, 2015.
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Kot je že bilo omenjeno, slika 16 prikazuje lokacijo obravnavanega plazu. Poleg tega pa slika
prikazuje tudi potencialna plazovita območja za območje celotne Slovenije. Verjetnost
nastanka plazu je razdeljena v šest verjetnostnih razredov, in sicer od ’ni verjetnosti’ pa do
’zelo velika verjetnost’ nastanka plazu. Glede na lokacijo obravnavanega plazu ta spada v
območje, kjer je verjetnost pojavljanja plazov velika.

Slika 17: Podrobnejša geografska lokacija plazu v Občini Sevnica
Vir: Atlas okolja, 2015.

3.2 Geološke značilnosti obravnavanega območja
Občino Sevnica v veliki meri sestavlja Posavsko hribovje z burno geološko preteklostjo in
zaradi tega ima zelo raznoliko in zapleteno geološko zgradbo. Zelo poznan del Posavskega
hribovja so posavske gube, ki so nastale z gubanjem in narivanjem v srednjem miocenu. Z
geomorfološkimi procesi, kot so erozija, denudacija in zakrasevanje, pa je nastala današnja
oblika hribovja. Posavske gube so znane po izjemno pestri kamninski sestavi. Jedro
Posavskega hribovja je sestavljeno iz temno sivega kremenčevega peščenjaka in skrilavih
glinavcev, ki so nastali pred približno 280 milijoni let (perm). Pred približno 190 milijoni let
(jura) pa so se na te plasti nasadili novi peščenjaki in skrilavci rdečkaste barve. In nazadnje so
te plasti prekrili dolomiti in apnenci. To usedanje je trajalo kar nekaj let in nato je v
kenozoiku sledilo močno premikanje tektonskih plošč. To je povzročilo nastanek današnjih
posavskih gub. Sile tektonskih plošč so delovale v smeri vzhod-zahod, zato je orientacija teh
gub v enaki smeri (Repanšek, 2011; Cizej, 2006).
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3.3 Geološko-geomorfološki opis terena
Glede na terenski pregled lokacije plazu in geološke karte Slovenije se območje plazu nahaja
na tleh spodnje triasne starosti, ki predstavljajo dolomit in plasti temno rjavega laporja, kot
prikazuje slika 18 z oznako T1. Tektonsko uvrščamo to območje v enoto posavskih gub,
natančneje v skrajni južni rob z usmerjenostjo vzhod-zahod (Pleničar, 1970).

Slika 18: Geologija lokacije obravnavanega plazu
Vir: Geološki zavod Slovenije, 2015.
Svetlo siv plastnas in neplastnas dolomit s
ključki apnenca (anizična stopnja)
Dolomit s plastmi laporja, oolitni apnenec,
siv apnenec, peščenjak in argilit (skitska
stopnja)
Območje lokacije obravnavanega plazu
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3.4 Inženirsko-geološki opis obravnavanega plazu
3.4.1 Opis plazu
Kot je že bilo omenjeno, se je obravnavani plaz sprožil na spodnji strani cestišča. Zaradi tega
se je geometrija plazu prilagodila geometriji ceste in s tem je zgornji odlomni rob z njo
vzporeden. Ta odlomni rob meri v dolžino približno 42 metrov, kar lahko vidimo na karti
inženirsko geološkega kartiranja v prilogi 1. Iz inženirsko geološke karte je razvidna tudi
širina plazu, ki meri 39 m, njegova dolžina pa je 37 m. Naklon pobočja plazu meri okoli 30°.
Ker je vrhnji sloj poleg humusa in organskih snovi sestavljen iz gline, je naklon pobočja že
kritičen. Po Ribičičevi (2007) klasifikaciji je stabilen naklon brežine, ki je sestavljen iz
zemljine in na kateri prevladujejo gline 15° do 20°. Ribičičeva klasifikacija glede
stabilnostnih naklonov brežin za obravnavano brežino sovpada tudi s karto verjetnosti
nastanka plazu (slika 16).
3.4.2 Vegetacija v okolici plazu
Vegetacija je eden od pomembnih faktorjev, ki vpliva na stabilnost pobočij, saj njen
koreninski sistem zadržuje brežino, odvodnjava vodo iz tal za njihovo rast, preprečuje
površinsko erozijo itd. Za stabilnost pobočja pa ni nujna samo prisotnost vegetacije, ampak
tudi njena vrsta. Na splošno je znano, da imajo listavci globlji koreninski sistem in s tem
večjo zadrževalno sposobnost kot iglavci, ki imajo korenine bolj na površju.
Na območju obravnavanega plazu prevladujejo listnati gozdovi, mestoma je mogoče opaziti
tudi kakšno iglasto drevo. Spodnji del območja plazu je zelo zaraščen, zato kartiranja v
njegovem spodnjem delu ni bilo mogoče opraviti.
3.4.3 Inženirsko-geološko kartiranje
Inženirsko-geološko kartiranje je eden od zelo pomembnih del, ki jih je treba narediti pred
vsakim posegom v teren. Z inženirsko-geološkim kartiranjem pregledamo teren in zbiramo
podatke za inženirsko-geološko karto. Na terenu preučujemo izdanke, ki so nam na voljo in
nam povedo tip kamninske sestave na tej lokaciji. Inženirsko-geološke karte vsebujejo
(Muhić, 2007):


litološke podatke (sestava kamnine, zemljine),



podatke o stanju kamnin (razpokanost, preperelost, monolitnost, pojav zakraselosti),




starost kamnin,
starost plazenja,



pojave na površini (stabilna in nestabilna pobočja, udori, podzemne vode),



hidrološke podatke (izviri, bližnji močvirnati tereni).

Inženirsko-geološke karte so običajno izdelane prav za določen namen, zato načeloma
vsebujejo podatke, ki so pomembni predvsem za to.
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Na obravnavanem plazu sta bila zaradi njegove zaraščenosti v spodnjem delu pregledana vrh
plazu in njegovo zaledje. Določeni izdanki so bili preizkušeni s klorovodikovo kislino, da se
je ugotovilo, ali gre za dolomit ali apnenec. Na izdankih ni prišlo do reakcije, to pa poleg
geološke karte dokazuje, da gre na obravnavanem območju za dolomitna tla. Primer kartiranja
izdankov prikazuje slika 19.

Slika 19: Primer kartiranja izdankov

3.5 Terenske preiskave
Terenske preiskave izvajamo, kadar pride do nastanka plazu in je treba pred sanacijo raziskati
področje. Preiskave so pomembne za določitev natančnega izvora plazu in pozneje načina
njegove sanacije, saj če niso izvedene, je sanacija nesmiselna in nenatančna. Zgodi se lahko,
da sanacija ni ustrezna in lahko pride do poznejše porušitve saniranega območja. Lahko pa
celoten sistem sanacije tudi predimenzioniramo in s tem izbira ni ekonomična. Brez raziskav
lahko naredimo le opis na podlagi kartiranja in nato se lahko poda nekaj možnosti za izvedbo
sanacije. S terenskimi raziskavami je treba ugotoviti velikost plazu, njegovo stanje,
geotehnične lastnosti plazu in globino kompaktne plasti itd. Ko izvajamo terenske preiskave,
je pomembno, da pred izvajanjem določimo mrežo preiskav. To pomeni, kje se bodo
preiskave izvedle in katere preiskave bodo izvedene na vzorcih. Ko določimo natančne
karakteristike plazu, njegov vzrok plazenja in karakteristike materialov, določene z
laboratorijskimi preiskavami, lahko določimo vrsto sanacijskega ukrepa.
Raziskave, ki se uporabljajo za plazove, v splošnem delimo na površinske, globinske in
raziskave v vrtinah. Pod površinske raziskave spadajo inženirsko-geološko posnemanje plazu,
kartiranje značilnosti plazenja, geodetske meritve, geofizikalne meritve in meritve deformacij
na površini. Med globinske raziskave in raziskave v vrtinah pa spadajo meritve nivojev vode,
meritve za določanje globine plazenja, meritve z inklinometri in žičnimi ekstenziometri, testi
vodoprepustnosti, geomehanske raziskave na jedrih vrtin in in-situ geomehanske raziskave
(Ribičič, 2007).
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Za izbran plaz so bile izvedene naslednje preiskave.
Površinske preiskave:


inženirsko-geološko kartiranje in



geodetske meritve.

Globinske preiskave:



izvedba dveh raziskovalnih vrtin,
izvedba štirih sondažnih razkopov (jaškov),



SPT-preiskave v vrtinah in



laboratorijske preiskave.

3.5.1 Popis vrtin
Ko je treba ugotoviti tip in lastnosti materiala, se pri raziskovalnem vrtanju vedno uporablja
vrtanje na jedro. Z njegovo pomočjo pridobimo vzorec, na katerem lahko nato izvajamo
dodatne raziskave. Pomembno je, da pridobljeni vzorec skrbno vzamemo, ga zaščitimo in čim
prej prenesemo v laboratorij. Pridobljeni vzorci so prikazani na sliki 20.
Vrtini z oznakami vrtine V-1/15 in V-2/15 sta bili izvedeni na zgornji levi in desni strani
plazu za cestiščem (priloga 1).
3.5.1.1 Vrtina V-1/15
Lokacija vrtine
GKY
GKX
Nadmorska višina
Globina

525.296,04
91.591,09
392,59 m
6m

Rezultati vrtanja so pokazali, da po asfaltu in tamponskem nasutju sledi prva plast, sestavljena
iz temno rjave, mestoma sivkaste deluvialne gline z nekaj temno rjavega lapornatega grušča.
Nato je sledila samica dolomita z laporjem, zatem pa plast rdečkasto rjave, mestoma okraste
deluvialne gline. Na dnu te plasti je bila plast zelo razmočena. Za to plastjo je sledila plast
temno rjave, mestoma sivkaste deluvialne gline, ki pa je na gosto vsebovala temno rjavi
lapornati grušč. Od globine 4,3 metra do končne globine vrtine 6 metrov se je nahajala
kompaktna podlaga dolomita s temno rjavim laporjem.
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Slika 20: Jedro iz vrtine V-1/15
3.5.1.2 Vrtina V-2/15
Lokacija vrtine
GKY
GKX
Nadmorska višina
Globina

525.327,38
91.576,31
392,59 m
7,5 m

Pri vrtini V-2/15 je asfaltu in tamponskemu nasutju sledila plast temno rjave, mestoma
sivkaste peščene deluvialne gline z drobnim temno rjavim lapornatim gruščem. Nato je sledil
enak tip plasti, vendar z večjo vsebnostjo temno rjavega lapornatega grušča. Temu sta sledili
plast preperele sivkaste gline in plast okraste do sivkaste preperele deluvialne gline s temno
rjavim lapornatim gruščem. Tej plasti je sledila temno rjava do rdečkasta deluvialna glina, ki
je na gosto vsebovala temno rjav lapornati grušč. Po tej plasti in do končne globine vrtine pa
je bila plast temno rjavega, meljastega do peščenega lapornatega grušča zelo na gosto.
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Slika 21: Jedro iz vrtine V-2/15
Med vrtanjem raziskovalnih vrtin so bile izvedene meritve standardne dinamične penetracije
(SPT). Namen SPT-preiskav je določiti trdnostne in deformabilnostne karakteristike zemljin.
Vendar te preiskave dajejo natančnejše rezultate v nekoherentnih zemljinah (predvsem v
drobnozrnatih peskih) (Muhić, 2007).
3.5.2 Popis sondažnih razkopov (jaškov)
Namen sondažnih razkopov (sondažnih jaškov) je enak kot pri raziskovalnih vrtinah, in sicer
da raziščemo in ugotovimo kamninsko sestavo pod površjem, kjer nam globina to omogoča.
Od raziskovalnih vrtin se razlikuje po tem, da so sondažni razkopi bolj površinski in ne
moremo dosegati tolikšnih globin. Za sondažne razkope se običajno uporabljajo različni bagri,
pri raziskovalnem vrtanju pa je za to potrebna posebna vrtalna garnitura.
Sondažni razkopi J1, J2 in J3 so bili izkopani v plazu, medtem ko je bil sondažni razkop J4
izkopan na zgornji strani cestišča, da se razišče še geološka sestava za njim.
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Preglednica 2: Lokacija, nadmorska višina in globina sondažnih razkopov
Sondažni
J1
J2
J3
J4
razkop
GKY
525.305,48
525.311,66
525.317,74
525.314,60
GKX
91.586,62
91.584,31
91.583,02
91.592,02
Nadmorska
391,19
390,87
391,52
393,20
višina [m]
Globina [m]
2,4
1,7
2,4
1,0
Vir: Božiček, 2015.
Geologija vseh sondažnih razkopov se je začela s temno rjavim humusom s koreninami. Pri
zakopih J1 in J3 se je plast nadaljevala v plast temno rjave zemljine, ki je na gosto pomešana
z organskimi ostanki. Naslednja plast, ki je sledila v vseh sondažnih razkopih, je bila plast
temno rjave deluvialne gline, mestoma peščene gline z lapornatim gruščem velikosti od 3 do
10 cm. V razkopih J2, J3 in J4 sega ta plast do njihove končne globine. Pri sondažnem
razkopu J1 je naslednja plast, ki sega do končne globine razkopa, plast preperele podlage
temno rjavega laporja, pomešanega z deluvialno glino in okrastim peskom.
Po pregledu in analizi raziskovalnih vrtin in raziskovalnih sondažnih razkopov se je v
Autocadu izdelal prečni karakteristični profil terena, ki poteka skozi vrtino V-1/15. V tem
prečnem profilu (slika 22) so vnesene posamezne plasti, nivo podtalne vode, razpoke in
porušnica plazu.

Slika 22: Prečni karakteristični profil terena skozi vrtino V-1/15
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4 OBDELAVA PODATKOV IN KLJUČNI REZULTATI
Za obravnavan plaz je po terenskih in laboratorijskih raziskavah treba izvesti še stabilnostno
analizo. Podatke, ki smo jih pridobili na terenu in iz laboratorijskih raziskav vzorcev,
prenesemo v računalniški program za izračun stabilnosti, ta pa nam po določenih metodah
izračuna stabilnost terena in poda količnik varnosti. V našem primeru smo za obravnavan plaz
uporabili računalniški program Slide 6.0, s katerim bomo izdelali analizo stabilnosti terena in
s pomočjo povratne stabilnostne analize pridobili podatke, potrebne za izdelavo sanacijskega
ukrepa.

4.1 Stabilnostna analiza v programu Slide
Program Slide se uporablja za preračunavanje stabilnosti drsin, krožne in poligonalne oblike v
zemljinskih in kamninskih pobočjih. S tem programom lahko dokaj hitro in preprosto
obdelamo kompleksne modele zaradi njegove razmeroma preproste uporabe. Z njim lahko
analiziramo posamezne drsne površine, lahko pa se z uporabo iskalnih metod poišče najbolj
kritično drsno ploskev pobočja. S programom lahko s pomočjo determinističnih analiz
poiščemo varnostni faktor, lahko pa s pomočjo verjetnostne analize izračunamo, kolikšna je
verjetnost porušitve pobočja (Marodi, 2011).
4.1.1 Opis uporabljenih numeričnih metod za izračun stabilnosti
Metodi, kateri bodo uporabljeni v diplomski nalogi sta Simplfied Bishop metoda in Janbu
Simplified metoda. Obe uporabljeni metodi temeljita na metodi lamel. Pri lamelni metodi
razdelimo maso zemljine, katera je nad drsno ploskvijo, na določeno število vertikalnih rezin
(lamel).Točno število teh lamel je odvisno od geometrije terena in lege plasti. Za vsako
lamelo posebej pa je potrebno izraziti ravnovesni pogoj delujočih sil. V principu lamelna
metoda temeljni na ravnovesju momentov v središču drsne ploskve. Da je sistem v ravnovesju
mora biti vsota momentov, katera povzroča drsenje brežine (masa od središča porušnice do
vrha brežine), enaka vsoti momentov, katera temu nasprotuje (masa od središča porušnice pa
do dna brežina) (slika 23). Ta slika prikazuje osnovni model lamelne metode in sicer navadno
lamelno metodo, katera ne upošteva horizontalnih in strižnih sil. Glede na to osnovno lamelno
metodo, pa so se pozneje razvile posamezne metode izračuna stabilnosti z določenimi
izboljšavami in predpostavkami (Duncan et al., 2005).
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Slika 23: Lamelna metoda z krožno drsno ploskvijo
Vir: Prirejeno po Duncan et al., 2005
ܹ
ܵ
ߙ
ܽ
ݎ

teža lamele
strižna napetost lamele
kot naklona lamele
ročica od središča drsne ploskve do središča lamele
radij drsne ploskve

4.1.1.1 Simplified Bishop metoda
Simplified Bishopa metoda predpostavlja, da so stranske sile, katere so vzrok sosednjih lamel,
horizontalne. Kar pomeni da med posameznimi lamelami ni strižnih napetosti. Rešitev se
izvede iz ravnovesnih pogojev v vertikalni smeri in iz momentnih pogojev v središču krožne
porušnice. Pogoje se določi za vsako lamelo posebej, kot je prikazano na sliki 24 in jih nato
za vse lamele seštejemo. Količnik varnosti predpostavljene drsne ploskve dobimo s pomočjo
enačbe (4.1). Pri simplified Bishopovi metodi dobimo količnik varnosti drsne ploskve tako,
da najprej določimo količnik varnosti ܨᇱ, in nato s pomočjo poizkušanja dobimo pravi
količnik varnosti ܨ, kateri mora biti enak predhodno določenemu. Bishopova metoda daje
natančnejše rezultate kot navadna lamelna metoda, še posebej pri analizi z efektivnimi
napetosti, ko so prisotni visoki porni tlaki. Uporablja se predvsem pri krožnih drsnih ploskvah
(Duncan et al., 2005).
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Slika 24: Prikaz sil na lamelo po Simplified Bishopovi metodi
Vir: Prirejeno po Duncan et al., 2005.
ܹ
ܰ
ܵ
ܧ

ܨൌ
ܨᇱ

teža lamele
normalna komponenta reakcijske sile
strižna komponenta reakcijske sile
horizontalne sile

ܿᇱΔ݈cos ߙ + (ܹ − ݑΔ݈cos ߙ) tan ߮ ᇱ
∑

(sin ߙ cos ߮ ᇱ)
ߙ 
ܨᇱ
∑ ܹ sin ߙ

količnik varnosti (predpostavljen)

ܹ

teža lamele

ݑ

porni tlaki

ᇱ

ܿ

(4.1)

kohezija

߮ ᇱ kot notranjega trenja
ߙ

kot naklona lamele

Δ݈ dolžina lamele
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4.1.1.2 Janbu Simplified metoda
Enako kot pri Simplified Bishopovi metodi Janbu Simplified metoda predpostavlja, da so
stranske sile, katere povzročajo sosednje lamele, horizontalne in zaradi tega ni strižnih
napetosti med lamelami. Rešitev izvedemo iz ravnovesnih pogoje v vertikalni in horizontalni
smeri. Momenti pogoj v središču porušnice pri tej metodi ni uporabljen. Ta metoda daje
nekoliko nižje faktorje varnosti, katere se s pomočjo korekcijskih faktorjev popravi na bolj
smiselne vrednosti (Duncan et al., 2005).
4.1.2 Definiranje geomehanskega modela
Preden lahko v programih za izračun stabilnosti karkoli izdelujemo, moramo najprej definirati
geomehanski model. Pri definiranju modela je treba zbrati potrebne parametre o
zemljinah/kamninah, ki jih lahko nato vnesemo v program. Parametri za obravnavan plaz so
prikazani v preglednici 3. Da bomo lahko izdelali stabilnostno analizo, moramo najprej v
program vnesti podatke o geometriji terena, geometriji posamezne plasti, nivoju podtalne
vode, parametre za posamezno plast itd. Podati je treba tudi podatek, po katerih metodah
bomo izdelovali stabilnostno analizo.
Preglednica 3: Karakteristične vrednosti geomehanskih parametrov
Enoosna
tlačna
trdnost

Nedrenirana
strižna
trdnost

Kohezija

Strižni
kot

Modul
stisljivosti

Modul
elastičnosti

γ
[݇ܰ ⁄݉ ଷ]

ݍ௨
[kPa]

ܿ௨
[kPa]

C
[Kpa]

F
[o]

[kPa]

ܯ௬

E
[kPa]

21

100

50

0,1

15

10000

/

2,4–7,5

22

/

/

0,5

17

/

/

7,5

25

1000

/

50

40–50

/

/

0,3

25

/

/

1

25

/

/

Globina

S
Deluvialne
gline
(CL-GC)
Preperela
kompaktna
podlaga
(deluvij –
GC)
Kompakten
dolomit z
laporjem
Tamponsko
nasutje

Gl.
[m]
0–2,4

Prostorninska
teža

Vir: Božiček, 2015.
V osnovni geomehanski model, ki je prikazan na sliki 23, je poleg osnovnih karakteristik
posameznih plasti in nivoja podtalne vode zaradi vpliva prometa bilo treba dodati še obtežbo
v velikosti 20 ݇ܰ ⁄݉ ଶ. Območje terena, ki bo upoštevan pri analizi, sega od zgornjega roba
cestišča do dna brežine, kakor je prikazano na sliki 23 z modrimi trikotniki. To območje je
izbrano zato, ker obravnava samo plaz in cesto zaradi vpliva prometa. Zaledje plazu se v
stabilnostni analizi nebo obravnavalo, upoštevala pa se bo zaledna voda.
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Slika 25: Osnovni geomehanski model obravnavanega plazu v programu Slide 6.0
4.1.3 Izdelava stabilnostne analize
Izračun zadanega problema je pokazal nestabilno pobočje pod cestiščem in najbolj kritično
drsno ploskev pod levim robom ceste, kot prikazuje slika 24. Na teh slikah so prikazane drsne
ploskve, k imajo količnik varnosti manjši od 1. Slika 24 prikazuje analizo po Bishopovi
metodi in nekoliko višji količnik varnosti kot Janbu-Simplified metoda. Pri obeh analizah pa
kritične drsne ploskve segajo do plasti kompaktnega dolomita z laporjem. To pomeni, da bo
izbrana sanacijska metoda morala segati vse do kompaktne podlage.
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Slika 26: Analiza stabilnosti terena po Bishopovi metodi
4.1.4 Povratna stabilnostna analiza
Povratna stabilnostna analiza nam omogoča pridobiti podatke o sili podpiranja za najbolj
kritično drsno ploskev glede na podan količnik varnostni, ki se predhodno določi in mora biti
dosežen. Sila podpiranja, ki jo pridobimo s to metodo, je izhodišče za nadaljnjo načrtovanje
sanacijskega ukrepa. Povratno stabilnostno analizo izvedemo tako, da najprej določimo
količnik varnosti, ki mora biti dosežen za najbolj kritično ploskev, in določimo višino, na
kateri bo ta sila podpiranja delovala. Primer določanja podporne sile je prikazan na osnovnem
geomehanskem modelu na sliki 23 s puščico in podanim količnikom varnosti.
Povratna stabilnostna analiza je pokazala, da je aktivna sila, ki je potrebna pri podpiranju
najbolj kritične drsne ploskve pri količniku varnosti 1,5 in po Bishopovi metodi, enaka
393,888 kN. Janbu-Simplifiedova metoda pa je pokazala nekoliko nižjo potrebno podporno
silo, in sicer je bila enaka 212,136 kN. To silo bo treba upoštevati pri izbiri sanacijskega
ukrepa in pri njegovem dimenzioniranju
.

4.2 Predlog sanacije plazu
Po pregledu terena in izdelavi stabilnostne analize je treba podati predlog za sanacijo
obravnavanega plazu. Sanacija mora zagotavljati ravnotežje in varnost gradbenemu objektu in
njegovi okolici. Preprečiti mora nadaljnje deformacije pobočja ter zagotoviti trajno in
nemoteno obratovanje prometa. Ko načrtujemo sanacijske ukrepe, moramo vedno odpraviti
vzroke plazenja in zagotoviti zadostno dodatno varnost. Pri načrtovanju sanacijskega ukrepa
pa moramo upoštevati še hitrost izvedbe sanacije, prevoznost ceste in okoljevarstvene vidike.
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Da zagotovimo zadostno varnost in odpravimo vzroke plazenja, mora biti izveden eden od
naslednjih ukrepov (Maček, 2009):


zmanjšamo strižno napetost v brežini,



povečamo strižne trdnosti materialov v območju porušitve ali



izdelamo nosilno konstrukcijo, ki bo prevzela zemeljski pritisk.

Če želimo zmanjšati strižno napetost v brežini, bomo izvedli sanacijo z dreniranjem. Talna
voda ter porni in vzgonski tlaki so najpogostejši vzrok za nastanek plazu in nestabilnosti
pobočja. Dreniranje pobočja v praksi se zelo veliko uporablja, ker se z njim odstrani eden od
vzrokov za nastanek plazov. Drugi ukrep, s katerim povečamo strižno trdnost materiala v
območju porušitve, je sanacija s preoblikovanjem pobočij. To se uporablja za preprostejša
plazišča, in sicer se uporablja metoda pregrupacij zemeljskih mas. Lahko razbremenimo
aktivni del plazišča tako, da odstranimo odvečni material, lahko pa obremenimo pasivni del z
dodatnim nasipom materiala. Vendar je obremenjevanje pasivnega dela v hidrološko nejasnih
razmerah lahko celo škodljivo za stabilnost pobočja. Predvsem je odvisno od prepustnosti
zemljin, ker se z dodatnim obremenjevanjem pasivnega dela povečajo porni nadtlaki, ki lahko
povsem izničijo ugoden gravitacijski vpliv dodatne obremenitve in s tem povzročijo
nestabilnost. Zadnji ukrep, ki zagotovi zadostno varnost pobočja in bo uporabljen pri
obravnavanem plazu, je sanacija plazišča s podpornimi konstrukcijami. Podporna konstrukcija
ima funkcijo prevzemanja zemeljskega pritiska in s tem zagotavlja stabilnost pobočja. Med
podporne konstrukcije uvrščamo vpete podporne konstrukcije, masivne podporne
konstrukcije, sestavljene podporne konstrukcije in armirano zemljino (Maček, 2009).
Kot že omenjeno, se bo za obravnavan plaz izvedel ukrep s podporno konstrukcijo. Uporabila
se bo masivna podporna konstrukcija, in sicer se bo izdelal oporni kamnit težnostni zid. Te
vrste sanacija je bila izbrana zaradi geometrije terena in globine kompaktne podlage, ki ni
tako globoka in na katero bo temeljena oporna konstrukcija. Lahko bi bilo obravnavano
območje sanirano tudi z armiranobetonskim zidom, vendar stroškovna analiza za izbrana
primera ni bila izvedena in tako je bila izbrana sanacija s kamnitim težnostnim zidom. Ko
govorimo o težnostnem zidu, je zanj značilno, da je v prečnem profilu večjih dimenzij, s tem
zagotovi zadostno težo, s katero podpira brežino.
Za uporabljen kamniti težnostni zid je bila pregledana in preučena dokumentacija statičnega
izračuna, katera je bila podana iz strani Božiček (2015). Podan statični izračun v diplomski
nalogi ni bil dodan, vendar se je izračunala stabilnost podanega kamnitega težnostnega zidu,
katera bo v nadaljevanju podrobneje prikazana.
V prilogi 2 je izdelan kamnit težnostni zid, s katerim se bo saniralo nestabilno pobočje
brežine. Zid je temeljen v kompaktno podlago dolomita z laporjem in sega v višino 6,2 metra.
Zaradi te višine se je zmanjšal naklon terena med zidom in cesto in teren je stabilnejši. Za
zidom se je po celotni višini izdelal drenažni sistem z gramoznim nasipom debeline 0,4 metra
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in drenažno cevjo pri dnu zidu, po kateri se bo podzemna voda speljala stran od saniranega
območja in do vznožja brežine. Zid bo v dolžino meril 42 metrov in bo od cestišča oddaljen
2,8 metra. Načrt zidu v tlorisu je prikazan v prilogi 3.
Ureditev odvodnjavanja pri plazu je zelo pomembna, saj kot že rečeno, dodatna voda, ki se
akumulira v brežinah, zmanjšuje strižno trdnost brežin. Zato je treba vso površinsko vodo, ki
nastaja zaradi deževja, speljati v cestne kanale in s pomočjo odvodnjevalnega sistema stran od
brežin, in če se da, v bližnje potoke in reke. Odvodnjavanje voda je smiselno tudi zaradi
dimenzioniranja zidu, saj se zid v praksi dimenzionira samo na zemeljske pritiske. Ne bi bilo
smiselno in ekonomično dimenzionirati zid tudi na vodne pritiske, če je ta lahko speljana
stran.
Cesta, ki poteka na obravnavanem plazu, je dotrajana in brez odvodnjevalnega sistema. Zaradi
tega je najverjetneje prišlo do akumuliranja vode in posledično do sprožitve plazu. Zato bi
bilo smiselno urediti odvodnjevalni sistem na cestišču in vodo speljati v najbližji vodotok. Po
pregledu območja plazu in karte na spletni strani Atlasa okolja se ob vznožju plazu nahaja
odvnodnik, v katerega bi lahko bila odvodnjevana voda speljana.
4.2.1 Stabilnostna analiza z izbrano sanacijsko metodo
Po izbiri vrste sanacije, s katero se bo saniralo obravnavano pobočje, je treba izvesti še
stabilnostno analizo, če izbrana velikost ustreza zemeljskim pritiskom brežine. V praksi je
treba glede na zemeljske pritiske, ki jih povzroča brežina, izvesti statično analizo podporja. S
statično analizo lahko izračunamo, ali je glede na podane zemeljske pritiske in izbrano
podporje sistem stabilen. Pri statični analizi težnostnih zidov sta najpomembnejši sili pri
izračunu aktivni zemeljski pritisk in teža konstrukcije. Statična analiza se izdeluje, da se
preverijo naslednja mejna stanja (Rajšter, 2012):


globalna stabilnost,



prevrnitev,



lega rezultante v dnu temelja,




zdrs pod temeljem in
nosilnost temeljnih tal.

Po izboru velikosti kamnitega težnostnega zidu je bilo treba geometrijo zidu in njegove
parametre vnesti v program Slide in izvesti stabilnostno analizo. V to analizo je bil k brežini
dodan kamnit težnostni zid, za zidom pa plast nasutega gramoza za dreniranje zaledne vode.
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Slika 27: Prečni profil brežine z dodanim kamnitim težnostnim zidom
Stabilnostna analiza, ki je prikazana na sliki 25, je pokazala, da je sanirano območje stabilno.
Drsna ploskev z najnižjim količnikom varnosti, ki znaša 1,466, se nahaja med kamnitim
težnostnim zidom in cesto. Ta drsna ploskev je prikazana tudi na prej omenjeni sliki. S to
analizo potrjujemo, da je bila izbira velikosti podporja prava in izbira sanacije uspešna.

Slika 28: Analiza stabilnosti terena z dodanim kamnitim težnostnim zidom
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5 ZAKLJUČEK
Slovenija je geološko zelo pestra dežela in zaradi tega je ena tretjina slovenskega ozemlja
plazovita. Plazovito je praktično celotno ozemlje, razen Primorske, dolenjskega krasa in
aluvialnih nižinskih predelov. Plaz si lahko razlagamo kot zemljinsko ali kamninsko gmoto,
ki se zaradi gravitacijskih sil giblje po pobočju navzdol in je bila pred porušitvijo sestavni del
prvotne brežine. Do porušitve pride, ko gravitacijske sile (zunanje sile) presežejo notranjo
strižno trdnost materiala. V brežini se lahko zaradi različnih dejavnikov, ki delujejo nanjo,
povečajo gravitacijske sile, ki povzročajo strižne napetosti, lahko pa se zmanjša strižna
trdnost materiala. Vzroki za nastanek plazov so lahko endogenega ali eksogenega izvora in
delujejo posamezno ali pa v kombinaciji. Endogeni ali notranji procesi (sile) izhajajo iz
notranjosti zemlje, njihov glavni predstavnik je tektonika. Med eksogene ali zunanje procese
pa uvrščamo erozijo, preperevanje in ponikanje meteorne vode. Dejavniki, ki delujejo na
brežino in vplivajo na njeno stabilnost, se delijo na vzroke in povode. Vzroki delujejo dlje in
krhajo stabilnost brežine, vzrok, ki povzroči porušitev, pa imenujemo povod. Zemeljski plaz
je v osnovi sestavljen iz treh delov, in sicer iz glave, telesa in noge plazu. Poleg teh delov pa
plaz sestavljajo še odlomni robovi, razpoke, drsna ploskev itd. Plazove delimo po več
lastnostih, kot so sestava plazu, vrsta plazu, hitrost plazenja, globina plazu, oblika drsne
ploskve, vsebnost vode in glede na stanje plazu.
Obravnavan plaz zaključne naloge se je zgodil pod lokalno cesto Zavratec–Velika Hubajnica–
Mala Hubajnica v Občini Sevnica. Te vrste plazov imenujemo usad, saj je zanje značilno, da
se plazina premakne v enem kosu in skoraj brez deformacij. Območje, kjer je nastal plaz, ima
burno geološko preteklost, saj je geologija območja raznolika in zapletena. Po karti verjetnosti
plazov območje obravnave spada pod veliko verjetnost nastanka plazov. Ker se je plaz sprožil
na spodnji strani ceste, je njegov odlomni rob povzel obliko vzporedno z cesto in meri v
dolžino 42 metrov. Njegova širina in dolžina pa merita 39 in 37 metrov. Vegetacija v okolici
plazu je večinoma listnati gozd, mestoma tudi kakšno iglasto drevo. Spodnji del plazu je zelo
zaraščen, zato kartiranje ni mogoče. Kartiralo sta se območje vrha plazu in njegovo zaledje.
Inženirsko-geološko kartiranje je pokazalo, da gre v območju obravnave plazu za dolomitna
tla, kar dokazuje tudi geološka karta. Raziskave, ki so potekale na obravnavanem plazu, se
delijo na površinske in globinske. Za površinske raziskave so se uporabili inženirskogeološko kartiranje in geodetske meritve. Pri globinski raziskavah so se izvedli dve
raziskovalni vrtini, štiri raziskovalni sondažni razkopi (jaški), SPT-preiskave v vrtinah in
laboratorijske preiskave. Raziskave v vrtinah in sondažnih razkopih so pokazale, da je
geološki sistem pod plazom sestavljen iz treh glavnih plasti. Prva plast je plast deluvialne
gline, sledi plast preperele kompaktne podlage in kočna s kompaktnim dolomitom z laporjem.
Po pregledu raziskovalnih vrtin in raziskovalnih sondažnih razkopov se je izdelal osnovni
geomehanski model, ki se je prenesel v računalniški program Slide 6.0. Slide program se
uporablja za izračun stabilnosti drsin (porušnic), s tem pa nam prikaže, kako je teren stabilen
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in nam poda količnik varnosti. V geomehanskem modelu imamo zbrane podatke, kot so
geomehanski parametri posameznih plasti, njihova usmerjenost, oblika terena, dodatne
obtežbe, podtalna voda itd. Ko so bili v program vneseni vsi podatki, smo izračunali
stabilnostno analizo po Simplified Bishopovi in Jabu-Simplifiedovi metodi. Analiza je
pokazala nestabilnost pobočja od zgornjega roba cestišča in v smeri brežine navzdol.
Porušnice, ki so imele količnik varnosti manjši od 1, so segale vse do kompaktne plasti
dolomita z laporjem. To nam pove, da bo morala izbrana sanacijska metoda segati vse do
kompaktne podlage.
Poleg stabilnostne analize je bila izvedena še povratna stabilnostna analiza, ki nam je podala
rezultat o potrebni podporni sili pri podanem količniku varnosti 1,5 za najbolj kritično drsno
ploskev. Po končani stabilnostni analizi je bilo treba podati predlog o izbiri sanacije. Sanacija
mora biti izvedena tako, da zagotavlja varnost gradbenemu objektu in njegovi okolici.
Izdelana mora biti tako, da prepreči nadaljnje deformacije terena in zagotovi nemoteno
obratovanje prometa. Glede na teren in globino kompaktne podlage smo izbrali sanacijsko
metodo s podporno konstrukcijo, in sicer se bo izdelal kamnit težnostni zid, ki bo temeljen v
kompaktno podlago dolomita z laporjem. Zid je od temelja visok 6,2 metra in zato se je
nekoliko zmanjšal naklon terena med zidom in cesto, s tem pa se je zagotovila večja
stabilnost. Za zidom je izdelana plast gramoznega nasipa debeline 0,4 metra za dreniranje
podzemne vode, ki bo nato speljana v dno brežine v odprt odvodnik. V praksi je treba za
vsako izbrano sanacijsko metodo izdelati še statično analizo. Z njo se izračuna, ali je izbrana
sanacijska metoda stabilna glede na zemeljske pritiske in ali nudi zadostno varnost. Po
izdelanem načrtu kamnitega težnostnega zidu smo izdelali stabilnostno analizo, da smo
preverili, ali je brežina stabilna. Rezultati so pokazali, da je brežina stabilna in da je najnižji
količnik varnosti, ki ima porušnico med zidom in cestiščem, 1,466. S to analizo potrjujemo,
da je bila izbira velikosti podpornega zidu prava in sanacija uspešna.
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Priloga 1: Inženirsko-geološka karta obravnavanega plazu

Vir: Povzeto in prirejeno po osnovnem geodetskem načrtu (Božiček, 2015)
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