Jakob LIKAR
prof.dr., univ.dipl.inž., Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

PREDOR TROJANE
POVZETEK: 2900m dolg dvocevni predor Trojane je umeščen v prostor na avtocestnem odseku
Ljubljana – Celje je trenutno še v fazi gradnje. Pričetek gradnje z vzhodne strani je bil v obeh ceveh
izvajan kontinuirano do območja, ki je poseljeno. Predorski cevi imata ekvivalenten premer okrog
11m, medtem ko gradnja poteka na osnovi principov NATM. Zahtevne geotehnične razmere gradnje,
majhna debelina nadkritja in prisotnost poseljenega območja nad predorskima cevema so dejstva ki
sovpadajo in ki so vplivala na potek gradnje. Široko zastavljen opazovalni sistem, ki je bil postavljen
na vseh ključnih objektih na površini kot so ceste, stanovanjski in gospodarski objekti, plinovodi,
elektične napeljave itd., je omogočal kontrolo deformacij, ki so bile povzročene z gradnjo predora.
Sistema opazovanj v predoru in na površini sta omogočala določitev deformacijskega polja nad
predorom.
Meljevec, glinovec in peščenjak so prevladujoče hribine, ki gradijo širše območje predora Trojane.
Kamnine, ki gradijo območje Trojan, so tektonsko poškodovane in pregnetene pogosto preprežene s
strukturnimi anomalijami ter mehkimi vložki znotraj kamninske osnove. Hitre in pogoste spremembe v
kamnini med posameznimi geološkimi sekvencami so povzročale potencialne zdrse in porušitve ter
vplivale na težavne pogoje gradnje.
Izkop predora je potekal v štirih napadnih točkah na vsakem portalu na vzhodni in zahodni strani.
Izvajan je bil s pomočjo hidravličnih kladiv in bagerjev s sprotnim vgrajevanjem primarnih podpornih
elementov, kot so jekleni loki, brizgani cementni beton z armaturnimi mrežami in hribinska sidra. V
naslednjih fazah so bila izvedena ali so še v izvajanju druga gradbena dela kot so betonski temelji,
talni obok, drenažni sistem, hidroizolacija, notranja obloga in cestišče.

TROJANE TUNNEL
SUMMARY: The 2900m long twin Trojane tunnels, located on the motorway section AC A10
Ljubljana-Celje, are currently under construction. Starting from the east portal the construction works
advanced on both tunnels to the most demanding section, this was immediately beneath the Trojane
village. The tunnels are of about 11m diameter and are constructed using principles of the New
Austrian Tunnelling Method (NATM). Difficult ground conditions, low overburden and the presence of
the urban development above the tunnels all congregated at this particular section. A comprehensive
monitoring system including roads, buildings, pipelines, electric cable towers and other communal
infrastructure had been set up to enable control of the displacements caused by the tunnelling. The
monitoring data were used to establish the surface and subsurface deformation field above the
tunnels.
Mudstone, claystone and sandstone dominate the rock layering of the geological sequence relevant to
Trojane tunnel. The ground is tectonically reworked and damaged, contains structural anomalies and
there are some very weak parties within the rock matrix. Sudden and frequent transitions between
lithological sequences impose potential instabilities and make the excavation of the tunnel particularly
difficult.
The construction of the twin tunnel was carried out at four advancing points, one at the end of each
tube on both ends of the tunnel. The construction was carried out by the hydraulic hammer and
machine excavations and the subsequent installation of the primary support, which consisted mainly of
the steel ribs, the reinforced shotcrete and the rock bolts. The next phase was the construction of the
invert and the foundations, followed by the installation of the drainage and the hydro-insulation.
Finally, the construction of the secondary lining and the road pavement concluded the civil works.
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UVOD
Trasa avtoceste je na območju Trojan speljana tako, da je prilagojena zahtevanim prometno tehničnim
in okoljevarstvenim pogojem ter v manjši meri upošteva geološko geotehnične razmere v smislu
iskanja manj zahtevnih pogojev gradnje.
Območje, kjer je v prostor umeščen dvocevni dvopasovni predor Trojane, ki je dolg okrog 2900m, je
gričevnato in hribovito. V pretežni meri ga gradijo kamnine karbonske in permske starosti. Trasa
predora, ki je sestavni del trojanskega odseka je bila izbrana na osnovi obsežnih prometno tehničnih
študij in okoljevarstvenih zahtev, katere so imle bistven vpliv na odločitev o izbiri trase. Manj je bil
upoštevan geotehnični kriterij izbora, saj so dotedanje izkušnje pridobljene pri gradnji v podobnih
kamninah nakazovale zahtevno gradnjo. Vsekakor sodobni tehnično tehnološki postopki gradnje
podzemnih objektov omogočajo izvajanje del tudi v tako zahtevnih geotehničnih pogojih, kot so
prisotni na območju Trojan. Zahtevnost gradnje, ki je bila ocenjena pred pričetkom izvajanja del je
sicer kazala na izjemno težke pogoje, vendar so nekatera dogajanja med gradnjo presegla predhodne
ocene, tako da je bilo potrebno dopolniti tehnologijo gradnje s ciljem zagotavljanja primernih
stabilnostnih razmer v predorskih ceveh ter zmanjšati velikost absolutnih deformacij na površini v
vplivnem območju predora. Izkop in vgradnja primarne obloge sta zahtevala, glede na probleme, ki so
se pojavljali med gradnjo, intenzivno vključevanje Geotehničnega sveta za predore in drugih
eminentnih strokovnjakov s področja gradnje podzemnih objektov. Poleg navedenega je bilo potrebno
dopolniti projekte, ki se nanašajo na nekatere elemente zagotavljanja varnosti v predoru, skladno z
najnovejšimi avstrijskimi smernicami, saj je v vmesnem času od leta 1995, ko so bili izdelani projekti,
prišlo do sprememb tudi zaradi nesreč, ki so se zgodile v predorih v Evropi. Na sliki 1 je prikazana
situacija območja gradnje predora Trojane.

Slika 1: Lokacija predora Trojane
INŽENIRSKO GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA TROJAN
Trojanski hrbet in širše območje v geološkem pogledu pripada karbonski in permski starosti. Kamnine
so v geološki preteklosti doživele velike mehanske spremembe kot posledica tektonskih dogajanj in
drugih sprememb, tako da so v pretežni meri močno tektonsko poškodovane z značilnimi vertikalnimi
in subvertikalnimi prelomnimi conami debelimi od nekaj dm do več 10m, katere zapolnjuje tektonska
glina z nizkimi geotehničnimi karakteristikami. Premaknjene plasti se kažejo v različnih prostorskih
legah z bolj ali manj izraženimi skrilavimi lastnostmi, ki še posebej vplivajo na pogoje izkopa in
primarnega podpiranja, saj je v mnogih primerih vpad plasti usmerjen v izkopni prostor (območje
Trojane zahod).
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Slika 2: Značilna geološka prečna prereza predorske cevi Trojane zahod - predorska cev
Preperinski pokrov, ki je v stabilnostnem pogledu najbolj problematičen, sega do različnih globin,
odvisno od globine in intenzivnosti preperevanja v preteklih obdobjih. Tako imamo na nekaterih mestih
globino preperinskega pokrova tudi do 17 m, medtem ko drugje debelina ne presega 1m. V
geotehničnem smislu so dokaj pomembne tektonske anomalije, ki se razprostirajo v smeri SZ - JV in
vsebujejo v največ primerih tektonsko glino, ki ima sicer določeno kohezijo, je pa deformabilnostno
gledano precej manj toga kot so druge kamnine, ki se nahajajo na območju Trojan. Kot je bilo z
izkopnimi deli ugotovljeno, so meljevci, glinovci in peščenjaki značilne kamninske plasti, katerih lega
se pogosto spreminja, kar je posredno vplivalo na zagotavljanje stabilnostnih razmer v času gradnje
predora. Prehodi iz enega plastovnega sistema v drugega so bili mnogokrat nepredvidljivi, še posebej
tam, kjer je bilo to povezano z vertikalnimi preskoki, ki jih z vertikalnimi vrtinami ni bilo mogoče
predhodno ugotoviti. Zato je bile sprotna geološko geotehnična spremljava in na osnovi tega izdelane
sprotne analize, izjemnega pomena za pravočasno in učinkovito ukrepanje.
VHODI V PREDOR TROJANE
Na vzhodnem in zahodnem delu so vhodi v predor Trojane locirani inženirsko gledano v dokaj
neugodnih kamninah. Dostopi v rudarske dele predora so pod ostrimi koti glede na pobočja in temu
primerno so portalna območja sorazmerno dolga, zgrajena v značilnih kamninah, ki jih v pretežni meri
sestavljajo tektonsko poškodovani glinavci, meljevci in peščenjaki, pogosto zapolnjeni s hribinsko
vodo, ki se nekontrolirano pretaka po razpokah. Prav ta pojav je dokaj neugoden, saj spremenljivo
precejanje vode otežuje učinkovito vgradnjo drenažnega in odvodnjevalnega sistema. Na sliki 3 je
prikazano območje zahodnih portalov.

Slika 3: Območje zahodnih portalov
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TEHNIČNE POSEBNOSTI GRADNJE
Fazama gradnje predora, ki sta zajemali izkop in primarno podpiranje na štirih napadnih
točkah,(preboj desne cevi je bil 01.10.2003 in preboj leve cevi je bil 26.3.2004), sledijo ostale
gradbene faze kot so vgradnja temeljev in talnega oboka, priprava primarne obloge za namestitev
zaščitne in hidroizolacijske folije, vgradnja notranje betonske obloge, odvodnjevalnega sistema za
hribinsko vodo itd.
Značilni prečni prerez predorske cevi je prikazan na sliki 4, iz katerega sta razvidni velikost in oblika
profila ter konstrukcijski elementi predora. Gradnja, ki je zajemala izkop in primarno podpiranje je
poteka ob upoštevanju principov NATM (Nove avstrijske metode gradnje predorov) ob sprotnem
prilagajanju podpornih ukrepov spremenljivim geotehničnim pogojem gradnje.

Slika 4: Splošni prečni prerez predora
Geotehnične lastnosti kamnin in zemljin, ugotovljene med izkopom, ki gradijo Trojanski hrbet so dokaj
spremenljive in v nekaterih primerih močno tektonsko poškodovane, tako da so večkrat odstopale od
značilnega povprečja predvsem v smislu manjše samonosilnosti.

Slika 5: Nameščanje jeklenega loka K24

Slika 6: Vgradnja talnega oboka iz brizganega
cementnega betona MB25 debeline 35cm

Prav slednje je bilo pomembno pri odločanju o izbiri mehanizacije in druge opreme, ki se je uporabljala
pri izkopu in vgradnji podpornih elementov. Pri izkopu predora je uporabljena mehanizacija opremljena
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z odkopnimi hidravličnimi kladivi, omogočala še primerno hitrost napredovanja in v primerih, ko je bila
hribina dovolj mehka, so bili uporabjeni tudi navadni bagri v stopnici in talnem oboku. Pri tem je
potrebno pojasniti, da Izvajalec del ni uporabljal predorskih bagrov, ki se pogosto uporabljajo za izkop
v tovrstnih kamninah.
Hitrost izkopa je različna odvisna od trdote, trdnosti in žilavosti kamnine, tako da traja izkop kalote, ki
ima prečni prerez okrog 53m2 od 2ure do 5ur. Pri tem igra veliko vlogo pravilno odpiranje prostih
ploskev v plastovitih kamninah, kar omogoča učinkovit izkop. Lastnosti kamnine zahtevajo takojšnjo
vgradnjo podpornih elementov, kot je prikazano na sliki 5, na sliki 6 pa vgradnjo talnega oboka iz
brizganega cementnega betona MB25 debeline 35cm.
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Slika 7: Način izkopa in odpiranja ploskev v plastoviti kamnini – primer asimetričnega sidranja
Ker so lastnosti nastopajočih kamnin takšne, da imajo izjemno nizko samonosilnost in da uporaba
vrtanja in razstreljevanja ni bila potrebna, je pa bila nujna vgradnja močnejšega podporja oz.
kombiniranega podpornega sistema, ki prenaša dodatne obtežbe okoliških kamnin.

Slika 8: Vgradnja IBO sider v kamninski
steber pred izkopnim čelom

Slika 9: Vgradnja mikropilotov v desni bok
predorske cevi

V pretežni meri so bili uporabljeni standardni podporni elementi kot so brizgan cementni beton MB25
debeline do 35cm, hribinska pasivna sidra (SN, IBO) z nosilnostjo 250kN in 350kN, armaturne mreže
Q189 in Q283 ter jekleno ločno podporje (TH21, K24) ter pomožni podporni elementi kot so jeklene
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sulice, jekleni cevni ščit (slika 11), začasni talni obok iz brizganega cementnega betona, razširjena
peta v kaloti, jekleni mikropiloti (slika 9), ipd.
Sistem izkopa in podpiranja je bil prilagojen spremenljivim geotehničnim pogojem gradnje in
tehnološkim posebnostim, ki so jih narekovale izjemno zahtevne hribinske razmere. Pojavi iztiskanja
kamnin in časovno odvisnih sprememb napetostnih in deformacijskih polj ter posledičnega razvoja
pomikov ostenja predorskih cevi in okoliških kamnin so bili zelo pogosti.

Slika 10: Pričetek izkopa povoznega prečnika
Poleg iztiskanja in diferenčnega posedanja kalote, ki sta pri gradnji predora Trojane dokaj pogosta, se
v nastopajočih kamninah pogosto pojavljajo povečane preostale napetosti v kamninskih gmotah, ki
povzročajo asimetrične obremenitve podpornega sistema, pospešeno posedanje kalote in
deformiranje predorske cevi v različnih smereh.

Slika 11: Priprava na vgradnjo jeklenega
cevnega ščita

Slika 12: Primer večjih diferenčnih pomikov
v kaloti

Ti vplivi so dokaj neugodni za vzdrževanje stabilnih razmer. Kadar se seštevajo so težko obvladljivi ter
predstavljajo najneugodnejše stanje v predoru. Ukrepi za obvladovanje težav s stabilnostjo se morajo
izvajati pravočasno, hitro in učinkovito saj potegnejo za seboj poleg vgradnje dodatnih podpornih
elementov, izmed katerih so najpogosteje uporabljena sidra, tudi manjše hitrosti napredovanja izkopa
in primarnega podpiranja.
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Na sliki 12 so prikazane deformacije v merskem profilu iz katere se vidi problematiko gradnje v
anizotropnih pogojih ob velikih absolutnih in diferenčnih pomikih.
SPREMEMBE NAPETOSTNIH IN DEFORMACIJSKIH STANJ V KAMNINAH OKROG IZKOPNEGA
ČELA
Napredovanje izkopa v nizkonosilnih in tektonsko močno poškodovanih kamninah, kot so glinavci,
meljevci in tektonske gline, ki gradijo območje Trojan, je bilo povezano z velikimi vplivi oz.
spremembami deformacijskih polj pred izkopnim čelom in širšem območju okrog predorske cevi. V
močno zaglinjenih in relativno mehkih kamninah oz. trdih zemljinah, je ta vpliv segal tudi 3D ali celo
4D pred izkopnim čelom, če je D ekvivalentni premer predorske cevi. Ta pojav je bil izjemno
neugoden, saj je izrazito vplival na absolutni časovni razvoj posedanja na širšem območju. Iz
dosedanjih analiz in inženirskih interpretacij sledi, da vsebnost večjih količin glinastih komponent
bistveno vpliva na časovni potek deformacij, kar je izjemnega pomena za pravilno oceno možnih
sprememb v daljšem časovnem obdobju.
Zato je gradnja pod poseljenim območjem, kjer je bil uporabljen prilagojen podporni sistem v hribinski
kategoriji SCC2, še posebej zahtevna – slika 13.
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Slika 13: Podporni sistem v dopolnjeni hribinski kategoriji SCC2
Statične analize napetostnih in deformacijskih polj za potrebe izračuna deformacij na površini
Sodobni računski postopki sloneči na numeričnih metodah omogočajo hitro in kakovostno ugotavljanje
sprememb, ki so posledica izkopa in vgradnje podpornih elementov pri gradnji predora. Vendar v
posebnih primerih, kot je npr. Predor Trojane, so prognoze in rezultati tovrstnih izračunov pogojno
uporabni. Vsekakor vhodni podatki, ki jih dobimo na osnovi različnih standardnih laboratorijskih in »in
situ« raziskav niso vedno povsem realni in ne dajejo pravih vrednosti, če primerjamo dejansko
dogajanje med izkopom in podpiranjem predora. Te ugotovitve so jasno dokazane pri predoru Trojane
predvsem v tistih odsekih, kjer je vsebnost glinastih komponent večja v primerjavi z drugimi odseki, ki
imajo večjo vsebnost meljaste in peščene komponente. V vseh dosedanjih izračunih, ki so bili narejeni
v okviru prognoznih ocen deformacij, so bile izračunane absolutne vrednosti precej manjše od kasneje
izmerjenih med samo gradnjo. Izmerjeni diferenčni posedki pa so se bolj ujemali z izračunanimi, tako
da so bili v večini primerov celo manjši od prognoziranih.
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Iskanje vzrokov, ki so bili najpomembnejši, da je prišlo do večjih razlik med prognoziranimi in
izmerjenimi deformacijami, nas je pripeljalo do naslednjih ugotovitev:
- z dvodimezionalnimi analizami se ne upošteva 3D učinka, kar je v tovrstnih kamninah
izjemnega pomena;
- vhodni parametri – predvsem deformabilnostni – ugotovljeni s standardnimi laboratorijskimi in
»in situ« raziskavami ne ustrezajo realnim lastnostim, ki jih imajo nastopajoče kamnine.
Poleg navedenega uporaba dvodimenzionalnih statičnih analiz za ugotavljanje posedanja oz.
deformacijskih sprememb zahteva – če hočemo, da so izračuni kolikor toliko skladni z izmerjenimi
vrednostmi – bistveno znižanje vrednosti vhodnih parametrov.
Na sliki 14 prikazujemo v shematski obliki vpliv izkopa na površino nad predorom.
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Slika 14: Shematski prikaz izkopa predora in vplivnih kotov, kot posledice napetostnih in
deformacijskih sprememb v kamninah in primarni oblogi
Vpliv togosti podpornega sistema in kamninskega stebra pred izkopnim čelom
Neodvisno od navedenega je vpliv togosti podpornega sistema na velikost in časovni razvoj
deformacij velikega pomena za ustrezno dimenzioniranje tehnološkega procesa gradnje. Povečano
togost primarne obloge lahko dosežemo na več načinov, kot npr:
- z vgradnjo podpornega sistema, ki zagotavlja hitro prevzemanje dodatnih obtežb, ki so
posledica izkopa;
- z načinom izkopa in podpiranja po delih npr. način izkopa s stranskimi rovi, kjer je
vzpostavljeno ravnovesje v manjših prečnih prerezih;
- z vgradnjo dodatnih nizko deformabilnih pomožnih podpornih elementov npr. povečanje
togosti kamninskega stebra pred izkopnim čelom;
- kombinacija nekaterih navedenih.
Način izkopa, ki je bil uporabljen na nekaterih odsekih pri gradnji predora Trojane, kot kombinacija
togih podpornih elementov v primarni oblogi in zaščita izkopnega čela z brizganim cementnim
betonom debeline 15cm ter hribinskimi sidri dolžine do 15m z nosilnostjo 250kN, se je izkazal kot
primeren, v danih geotehničnih pogojih.
Izvedena zaščita izkopnega čela s podpornimi elementi je bila takšna, da je bila še omogočeno
normalno odvijanje tehnološkega procesa izkopa in podpiranja. To dejstvo je bil bistvenega pomena
za normalno izvajanje del s ciljem čim manjših prekinitev oz. čimbolj kontinuiranega dela pri
napredovanju gradnje.
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REZULTATI MERITEV IN OPAZOVANJ
Gradnja v hribinsko zahtevnih in povrh tega še poseljenih območjih je zahtevala stalno mersko
preverjanje dogajanj v predoru in na površini. Sodobne geometrične metode opazovanj prostorskih
pomikov so omogočile hitro in kakovostno izvajanje meritev ter pregledno predstavitev rezultatov. Tak
način dela je sicer zahteval stalno prisotnost projektanta, je pa bil učinkovit in je zagotavljal
pravočasno ukrepanje. Prav to je pomembno, saj bi prepozno odzivanje lahko imelo za posledico
povečane pomike na površini in s tem bi lahko nastale potencialno večje poškodbe na objektih.
Opazovalna mreža na vplivnem območju predora Trojane in v predoru je bila sestavljena iz več
sistemov opazovanj:
a) na površini
- repernih točk v osi predora za opazovanje posedanja in prostorskih pomikov;
- prečnih merskih profilov, ki jih sestavljajo reperji, ki so postavljeni prečno na os predora za
potrebe ugotavljanja širine deformacijskega polja;
- vertikalnih inklinometrov za merjenje horizontalnih pomikov po globini;
b) v predorskih ceveh
- reperjev za merjenje prostorskih pomikov;
- več točkovnih ekstenzometrov;
- merskih sider in
- horizontalnega inklinometra za merjenje časovnega razvoja in velikosti posedkov pred in za
izkopnim čelom.
Na sliki 15 je prikazan razpored merskih mest na površini nad predorsko cevjo.
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Slika 15: Razpored merskih mest na površini nad predorsko cevjo
Izvajanje meritev na površini nad predorom in v predoru v horizontalnem inklinometru je bilo izvajano
dvakrat na dan z namenom, da se je natančno ugotovilo, pri katerih fazah izkopa in podpiranja so se
razvile največje deformacije pred in kasneje za izkopnim čelom. Iz diagrama, ki prikazuje odvisnost
med posedki in napredovanjem izkopa v kaloti ter fazami izkopa je razvidno, da so bili pomiki največji
od 2m do 6m pred izkopnim čelom in so bili posledica:
- deformiranja kamninskega stebra pred izkopnim čelom,
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- sproščanja deformacij v smeri izkopanega dela predora v času faznega izkopa.
Ocenjeno je, da je bil ta odnos med posedanjem in horizontalnimi pomiki enak 40:60. To dejstvo je
pomembno tudi zato, da so bile ustrezno določene velikosti izkopnih faz in število hribinskih sider,
vgrajenih v kamninski steber pred izkopnim čelom.

Slika 16: Fazni izkop v kaloti v hribinski
kategoriji SCC2

Slika 17: Izmerjeni pomiki v hribinskem stebru
pred izkopnim čelom v predoru

POVZETEK
- Tehnologija gradnje predora v izrazito časovno odvisnih kamninah, ki je upoštevala principe NATM,
je bila prilagojena izjemno zahtevnim geotehničnim pogojem gradnje.
- Največje težave pri gradnji so povzročale primarne - preostale napetosti v kamnini in neugodna
lega skrilavosti in plastovitosti glede na smer napredovanja. Ti pojavi so se kazali v pogosti
nestabilnosti izkopnih čel in povečanih nateznih napetosti v primarni oblogi.
- Posebna pozornost in dopolnjen način gradnje je bil namenjen izkopu tistih odsekov predorskih
cevi, ki so potekali pod stanovanjskimi objekti in drugimi infrastrukturnimi objekti.
- Cilj prilagajanja načina izkopa in podpiranja je bil čim večje zmanjšanje pomikov v sistemu hribina podporje, kar je zahtevalo fazni izkop in povečano togost primarnega podpornega sistema vključno
z vgradnjo pomožnih podpornih elementov.
- Kakovostna geološka in geotehnična spremljava je bila trdna oporna točka, ki je omogočala hitro in
argumentirano ukrepanje.
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