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ZANIMIVI PRIMERI VZDOLŽNIH PREMIKOV ČELA PREDORA V
MEHKIH HRIBINAH
POVZETEK: Med izkopom predorov so natančne geodetske 3D meritve pomikov predorske obloge v
Sloveniji postale rutina. Analiza teh meritev omogoča ukrepanje med gradnjo, hkrati pa predstavlja
zakladnico dobro dokumentiranih izkušenj. Posebej zanimiva so značilna odstopanja od običajnega
obnašanja hribine v okolici čela predora. Ko se taka odstopanja ponavljajo v podobnih razmerah, pa
ne moremo več govoriti o odstopanjih, temveč o fenomenu, ki zasluži posebno obravnavo.
Tako smo pri predorih Ločica, Jasovnik, Golovec in Trojane opazili, da so vzdolžni premiki čela
predora na mestih, kjer izkop poteka pod pobočjem v smeri vse manjšega nadkritja, namesto v
izkopani prostor, usmerjeni v smeri izkopa.
Prispevek predstavlja značilne meritve vzdolžnih pomikov in poda možne razloge za takšno
obnašanje.

INTERESTING CASE-HISTORIES OF THE LONGITUDINAL
DISPLACEMENTS OF THE TUNNELS IN WEAK ROCK
SUMMARY: Precise 3D geodetic measurements of displacements of the primary lining have become
an every day practice at the construction sites of tunnels in Slovenia. Analysis of the measured
displacements serves for the modifications of the support and excavation sequence during the
construction and arranged to a database presents valuable experience for future projects. Of special
interest are the deviations from the expected behaviour of the rock mass in the vicinity of the tunnel
face. If such deviations repeatedly occur in similar conditions, these are no longer deviations but a
phenomenon that needs to be thoroughly analysed.
Analysis of the measured displacements in tunnels Ločica, Jasovnik, Golovec and Trojane revealed
the longitudinal displacements oriented in the excavation direction in the case of declined overburden
which is in contradiction with previous experience.
The paper presents characteristic longitudinal displacement pattern and give a plausible reason for the
observed behaviour.
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UVOD
Osnovna metoda gradnje avtocestnih predorov v Sloveniji je NATM. Integralni del te metode so
meritve pomikov predorske obloge (Rabzewicz, 1962), ki so se dolga leta merile s pomočjo
konvergenčnega traku, s katerim so se merile relativne razdalje med posameznimi točkami v merskem
profilu. S primerjavo več zaporednih meritev se je pridobila informacija o različnih odzivih med točkami
na boku predora in točko v temenu predora.
Z razvojem tehnologije se je tehnika merjenja spremenila in tako se v Sloveniji od gradnje predora
Golovec dalje izvajajo 3D meritve položajev merskih točk, s čimer pridobimo celovito informacijo o
obnašanju predorske cevi.
Izmerjene vrednosti se grafično prikaže na več načinov tako, da nam le-ti nudijo kar največ informacij,
na podlagi katerih preverjamo odziv sistema hribina – podporje in sklepamo o zgradbi hribinske mase
izven odkopanega območja. Običajno se za oceno stabilnosti prereza uporabljajo radialni pomiki oz.
horizontalni in vertikalni, ki sledijo določenim zakonitostim (povečane deformacije v prvih dneh izkopa,
prirastek deformacij z oddaljevanjem čela upada in se začne ponovno povečevati v vplivnem območju
čela naslednje faze izkopa). Radialni pomiki so s pomočjo določenih analitičnih funkcij (Guenot et al,
1985; Barlow, 1986; modifikacije Sellner, 2000) predvidljivi in jih tako lahko z dovolj veliko
zanesljivostjo modeliramo in tudi vnaprej napovemo njih potek in velikost (Sellner, 2000).
VZDOLŽNI POMIKI - LITERATURA
Za razliko od radialnih pomikov pa vzdolžni pomiki ne sledijo omenjenim analitičnim funkcijam in se
nasploh obnašajo drugače, bolj nepredvidljivo. Zato je bila njih uporaba v geološko – geotehnični
interpretaciji obnašanja sistema kar nekaj časa zanemarljiva.
Najprej so na spreminjanje vzdolžnih pomikov postali pozorni ob prečenju tektonske cone v
železniškem predoru Inntal v Avstriji (Schubert, 1993). V močno tektonsko poškodovanem območju
hribine so se pojavili vzdolžni pomiki v izkopani prostor, povprečne velikosti 80 mm in z največjim
izmerjenim pomikom 170 mm v temenu predora ter 100 mm na bočnih točkah. Podobna opažanja so
bila zabeležena tudi v železniškem predoru Galgenberg v Avstriji v dveh tektonskih conah (Schubert
et al, 2000).
Pri približevanju tektonski coni pred čelom so se vzdolžni pomiki povečali precej bolj kot radialni, kar je
naznanjalo območje pred čelom, preko katerega je prenos napetosti v prostoru otežkočen.
Da bi kar najbolje pojasnili opaženi fenomen in se naučili lekcije za prihodnje projekte, so bile na
podlagi teh ugotovitev izdelane številne numerične simulacije (Steindorfer, 1998). Študija je pokazala,
da je prav razmerje med vzdolžnimi in vertikalnimi pomiki (v nadaljevanju vektor orientacije L/S)
primeren indikator za predhodno ugotavljanje sprememb v togosti hribinske mase pred čelom predora.
»Normalno« obnašanje je bilo na podlagi numeričnih analiz in izmerjenih pomikov določeno kot odklon
orientacije vektorja L/S 8°-12° v izkopani prostor (Schubert et al, 2002). Druga študija je kot normalni
odklon določila nekoliko večji kot - 15° v izkopani prostor (Jeon et al, 2005).
Pri približevanju območju manj toge hribinske mase pred čelom se vektor od normalne lege bolj
odkloni v izkopani prostor (Slika 1), pri približevanju območju bolj toge hribinske mase pa se odkloni
od normalne lege proti čelu predora ali celo v smer izkopa.
Na podlagi analiz obnašanja vektorja orientacije lahko tako vnaprej predvidimo območja bolj oz. manj
toge hribinske mase pred čelom predora. Odvisno od razlike v togostih hribinske mase in primarnega
napetostnega stanja lahko takšna območja zaznamo od 1 – 2 premera predorske cevi vnaprej (Jeon
et al, 2005; Steindorfer, 2000).
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smer napredovanja čela

normalna
(značilna) lega
poslabšanje

izboljšanje

Slika 1. Prikaz vpliva izboljšanja oz. poslabšanja geološko-geotehničnih pogojev na odklon vektorja
pomikov od normalne (značilne) lege.
Velikostni razred vzdolžnih pomikov, ki so objavljeni v pregledani literaturi, je od nekaj milimetrov do
170 milimetrov v predoru Inntal v izkopani prostor. O izmerjenih vzdolžnih pomikih v smeri nadaljnjega
izkopa literatura skorajda ne poroča, če pa že, so le-ti zelo majhni (do 0,5 cm; Steindorfer, 2000).
VZDOLŽNI POMIKI - MERITVE
Kot je bilo že omenjeno, so bile prve 3D geodetske meritve pomikov predorske obloge izvedene pri
gradnji predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici. Od omenjenega projekta dalje so takšne
meritve postale rutina. Na Katedri za mehaniko tal smo uspeli zbrati meritve z vseh avtocestnih
predorov, ki so se gradili v tem času in jih urediti v enotno bazo podatkov. Ob analizah izmerjenih
podatkov v predorih v mehkih skrilavih hribinah smo naleteli na zanimiv primer vzdolžnih pomikov v
smeri napredujočega čela v podobnih pogojih. V nadaljevanju bomo podrobneje orisali te primere v
predorih Trojane, Golovec, Jasovnik in Ločica. Osnovni podatki o vseh štirih predorih so podani v
spodnji preglednici.
Preglednica 1. Osnovni podatki za predore Trojane, Golovec, Jasovnik in Ločica
predor
lokacija
gradnja
cev
dolžina
hribina
severna
2840
A1 Maribor permo-karbonski
2000-2004
Trojane
Koper
skrilave hribine
južna
2931
vzhodna
565
ljubljanska
permo-karbonski
1997-1999
Golovec
obvoznica
skrilave hribine
zahodna
595
severna
1633
A1 Maribor psevdozilske
1999-2001
Jasovnik
Koper
plasti, dolomit
južna
1612
severna
750
A1 Maribor zgornje triasne
1999-2000
Ločica
Koper
skrilave hribine
južna
810

nadkritje [m]
2-140
do 80
do 250
do 105

Predor Trojane
Predor Trojane je s skoraj 3 km dolžine najdaljši dvocevni avtocestni predor v Sloveniji. Grajen je v
mehkih skrilavih hribinah iz geološkega obdobja karbona in perma. Celotno območje je bilo v več
fazah izpostavljeno močnemu tektonskemu delovanju, zato je gradnja potekala v zelo težkih geološkogeotehničnih pogojih s povečanimi deformacijami v predoru in na površini ter večimi zruški. Gradnja je
potekala hkrati na 4 deloviščih: v obeh ceveh z zahodne in vzhodne smeri.
Ob podrobni analizi meritev v predoru Trojane smo prvič opazili daljše območje vzdolžnih pomikov v
smeri napredujočega čela (stacionaža km 81+760 – km 81+615 v severni (desni) cevi - dolžina
območja 145 m; stacionaža km 81+840 – km 81+660 v južni (levi) cevi – dolžina območja 180 m:
izkop iz zahodnega portala – območje 1 na sliki 2). Presenečenje je vzbudil predvsem velikostni
razred pomikov: maksimalni vzdolžni pomik 14,2 cm stropne točke v merskem profilu MS30 na

71

stacionaži km 81+674 v severni (desni) cevi (Schubert et al, 2005). Podoben velikostni razred pomikov
v isti smeri smo opazili tudi v južni (levi) cevi.
Glede na predstavljene primere iz literature bi lahko sklepali na območje zelo toge hribinske mase
pred čelom predora, saj sprememba smeri vzdolžnih pomikov sovpada z največjimi vertikalnimi
pomiki, a geološka interpretacija (Budkovič et al, 2005) tega ne potrjuje. Pojav bi tako lahko pojasnili s
kombinacijo morfologije (padajoče pobočje) in tektonike (zaradi narivanja so v hribinskih skladih
možne zaostale napetosti) (Schubert et al, 2005).

območje 1

območje 2

Slika 2. Vertikalni (smer y) in vzdolžni (smer z) pomiki v južni (levi) cevi zahod predora Trojane s
podrisanim nadkritjem
Šele kasneje (po opravljenih analizah merjenih pomikov predora Golovec) smo povezali spremembo
orientacije vektorja pomikov oz. smeri vzdolžnih pomikov s spremembo naklona pobočja. Na sliki 2
lahko opazimo spremembo smeri vzdolžnih pomikov pri spremembi padnice pobočja pri nadkritju 45 m
na začetku območja 1 na sliki 2. Vzdolžni pomiki se zmanjšajo oz. obrnejo v izkopani prostor, ko je
izkop predora potekal tik pod dnom doline.
Podobno situacijo, le da pri precej višjem nadkritju (približno 135 m), je opaziti na začetku območja 2
na stacionaži približno km 81+970. V nadaljevanju izkopa pod padajočim pobočjem lahko opazimo
pretežno pomike v smeri napredujočega čela. Nekatera odstopanja lahko pripišemo lokalnim
geološkim pogojem.
Predor Golovec
Predor Golovec je edini obratujoči tripasovni predor v Sloveniji. Ob izvedbi portalnih vkopov na južnih
portalih se je sprožil plaz večjih dimenzij in zahteval obsežna sanacijska dela (Popovič et al, 1998).
Gradnja samega predora je bila izredno težavna, z velikimi deformacijami predorske obloge, pogostimi
zruški, ki so bili posledica težkih geoloških razmer, dodatno poslabšanih zaradi plazenja južnih brežin.
Sprva je bil izkop predviden le iz južnega portala, a se je zaradi precejšnjega podaljšanja časa gradnje
zaradi omenjenih problemov kasneje izkop vršil tudi iz severnega portala.
Ob izdelavi diplomske naloge (Šlibar, 2005) smo postali pozorni na območje pomikov v smeri
napredujočega čela na območju dolžine 100 m (razdalja 250 do 350 m od portala) v vzhodni cevi in
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dolžine 130 m (razdalja 270 do 400 m od portala) v zahodni cevi. Maksimalni vzdolžni pomik na tem
območju je znašal 14,1 cm in sicer stropne točke v merskem profilu MS32 na stacionaži km 2+897 v
zahodni cevi. Prav pri analizah pomikov predora Golovec smo prvič opazili, da se obrat v smeri
vzdolžnih pomikov zgodi na mestu, ko se začne izkop vršiti v smeri padajočega pobočja (prikazano na
sliki 3 – črna pikasta črta označuje vrh hriba Golovec). Vektor orientacije (prikazan na sliki 3 za
stropno točko), ki je ob povečevanju nadkritja imel smer 0°-10° v izkopani prostor, se obrne v smer
padajočega pobočja z naklonom do 15° (obrat se zgodi pri najvišjem nadkritju približno 80 m).

Slika 3. Geološki vzdolžni prerez predora Golovec (zgoraj), orientacija vektorja pomikov stropne točke
(sredina) in vektorji pomikov v tlorisu vzdolž odseka vzhodne cevi predora Golovec (spodaj).
Predor Jasovnik
Za razliko od predorov Trojane in Golovec, ki se v celoti nahajata v permokarbonskih skrilavcih, je
geološka zgradba področja predora Jasovnik mnogo bolj pestra (Čadež et al, 2001). Vzhodni (večji)
del predora poteka v zgornje triasnih dolomitih in dolomitiziranih apnencih, zahodni del pa v srednje
triasnih psevdoziljskih skrilavih hribinah s prehodom v tufske kamnine. Ker so izmerjeni pomiki
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predora, ki se nahaja v dolomitu, majhni in na ravni merske napake, se bomo v nadaljevanju
osredotočili le na del predora v mehkih skrilavih hribinah. Gradnja predora je potekala v obeh ceveh
hkrati in sicer iz vzhodnega portala proti zahodnemu in iz geološko – geotehničnega vidika ni bila
posebej zahtevna.
Podrobnejše analize predora Jasovnik smo se lotili potem, ko smo pri pri predorih Trojane in Golovec
opazili opisani vzorec. Ker se sprememba padnice pobočja zgodi, ko je izkop potekal še v dolomitu,
samega obrata vektorja orientacije pomikov ne moremo potrditi, a ko je izkopno čelo predora prešlo v
psevdoziljske skrilave hribine (zeleno območje na sliki 4), je opaziti precejšnje pomike v smeri
napredujočega čela. Največji vzdolžni pomik merske točke na tem območju je znašal kar 20,3 cm
(desna bočna točka v merskem profilu MS30 na stacionaži km 76+563 v južni (levi) cevi). Do sedaj
tako velikih vzdolžnih pomikov bodisi v izkopani prostor bodisi v smer napredujočega čela v mehkih
skrilavih hribinah še nismo opazili, niti jih nismo zasledili v literaturi!

S

D

T

D ... dolomit in dolomitizirani apnenec
S ... psevdoziljski triasni skrilavci
T ... tufiti - tufski meljevci in peščenjaki

Slika 4. Vertikalni in vzdolžni pomiki v južni (levi) cevi predora Jasovnik s podrisanim nadkritjem
Ob prehodu v tufske meljevce in peščenjake se velikostni razred pomikov precej zmanjša, a se ohrani
generalna usmeritev vzdolžnih pomikov, ki se nadaljuje tudi po ponovnem izkopu v mehkejših
psevdoziljskih skrilavcih. V celoti je torej območje z vzdolžnimi pomiki v smer napredujočega čela
dolgo kar približno 500 m: v južni (levi) cevi od stacionaže km 76+450 do km 76+950 in v severni
(desni) cevi od km 76+520 – km 77+020. Območje fenomena vzdolžnih pomikov v smer
napredujočega čela se v predoru Jasovnik začne pri nadkritju približno 100 m.
Predor Ločica
Predor Ločica se v celoti nahaja v skrilavih hribinah iz časovnega obdobja triasa. Hribinska masa je
malo tektonsko poškodovana in gradnja iz geotehničnega vidika ni bila zahtevna. Tako kot v predoru
Jasovnik je izkop potekal v obeh ceveh hkrati iz vzhodnega portala proti zahodnemu.
Iz podobnega razloga kot v primeru predora Jasovnik smo se tudi tu lotili analize merjenih pomikov,
čeprav so izmerjeni pomiki precej manjši (maksimalni vertikalni pomik do 12 cm) in razdalja med
merskimi profili precej večja (približno 35 m).
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Slika 5. Vektorji pomikov v tlorisu vzdolž osi južne (leve) predorske cevi predora Ločica
Vzorec se je ponovil: pomiki v smer napredujočega čela na območju od km 73+100 – km 73+300 v
južni (levi) cevi (slika 5) in od km 73+050 – km 73+200 v severni (desni) cevi. Največji pomik: 7,1 cm
desne bočne točke v merskem profilu MS12 na stacionaži km 72+948,4 v južni (levi) cevi. Sprememba
smeri vzdolžnih pomikov se zgodi pri nadkritju približno 100 m.
Preglednica 2. Območja z vzdolžnimi pomiki v smer napredujočega čela
predor

cev
severna

Trojane
južna
Golovec
Jasovnik
Ločica

vzhodna
zahodna
severna
južna
severna

max pomik

stacionaža območja

dolžina

14,2
6,1
13,7
7,3
9,7
14,1
12,8
20,3
7,1

km 81+760 - km 81+615
km 80+970 - km 80+600
km 81+840 - km 81+660
km 81+100 - km 80+400
250 - 350 (od portala jug)
270 - 400 (od portala jug)
km 76+520 - km 77+020
km 76+450 - km 76+950
km 73+050 - km 73+200

145
370*
180
700*
100**
130**
500
500
150

južna
5,8
km 73+100 - km 73+300
200
* izkop na tem delovišču se tu konča, čeprav se pobočje še spušča; vmes so tudi pomiki v izkopani prostor
** izkop na tem delovišču se tu konča, čeprav se pobočje še spušča

VZDOLŽNI POMIKI – NUMERIČNE ANALIZE
Da bi pojasnili opisani fenomen vzdolžnih pomikov v smeri napredujočega čela, smo izvajali
numerične analize. Delovna hipoteza je bila, da je vsaj v primeru območja 1 v predoru Trojane, kjer se
teren z nadkritja cca 40 m spusti na vsega 2 metra nad predorom, stabilnost brežin blizu mejnemu
stanju. Izkop predora v takem pobočju povzroči spremembo napetosti v širšem območju predora
(napetosti se prerazporedijo na boke), kar povzroči velike deformacije v smeri padnice (ob domnevi,
da je hrib blizu mejnega stanja).
V programskem paketu Cesar-LCPC Cleo 3D smo naredili model s 6250 končnimi elementi (slika 6).
Materialni prarametri so razvidni iz preglednice na sliki 6. Da bi se izognili pretiranemu vplivu robnih
pogojev ob ne preveč razsežnem modelu, smo ob robu modela uvedli elastično območje, ki omejuje

75

osno togost predorskega podporja. Izvedenih je bilo veliko simulacij, a postavljene hipoteze nismo
mogli potrditi kljub precejšnjemu poslabševanju trdnostnih parametrov – izračunani pomiki so bili še
vedno usmerjeni v izkopani prostor (slika 7). Razlog za takšen odziv lahko delno pripišemo uporabi
Mohr-Coulombovega materialnega modela za hribino, z uporabo katerega so izračunani dvižki zaradi
izkopa nerealno veliki.
Pomike v smeri napredujočega čela smo uspeli izračunati le v primeru, če smo od nekega izkopnega
koraka dalje poslabšali strižne karakteristike hribinske mase ( ϕ = 18° → ϕ = 15° v koraku 8 – slika
8). Slabšanje materialnih lastnosti hribinske mase kot posledica izkopa je verjetno, saj se zaradi
izkopa v skrilavi in razpokani hribini odpirajo razpoke, s čimer se spreminjajo tudi pogoji za talno vodo
ali za transport vlage. Kljub temu smo mnenja, da to ni poglavitni in še manj edini razlog za merjeno
obnašanje.

Slika 6. Numerični model v programskem paketu Cesar LCPC z navedenimi materialnimi
karakteristikami
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Slika 7. Vektorji pomikov v vzdolžnem prerezu; nespremenjene karakteristike v vseh izkopnih korakih

Slika 8. Vektorji pomikov v vzdolžnem prerezu; spremenjene karakteristike v 8. izkopnem koraku
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ZAKLJUČEK
V članku smo predstavili meritve vzdolžnih premikov v predorih Trojane, Ločica, Jasovnik in Golovec
na območjih, kjer smo opazili izrazito velike vzdolžne premike v smeri napredujočega čela izkopa. Vsa
območja s takim obnašanjem sovpadajo z izkopom pod padajočim nadkritjem. V literaturi nismo našli
nobenega poročila o podobnem obnašanju.
S tridimenzionalno numerično analizo smo skušali preveriti hipotezo, da je razlog za tako obnašanje
mejno stanje hribinske mase že pred izkopom predorov. Kljub številnim analizam s preprostim Mohr
Coulombovim materialnim modelom te hipoteze nismo mogli potrditi, razen v primeru, da smo s
spremembo trdnostnih karakteristik v določenem računskem koraku simulirali mehčanje materiala.
Rezultati take analize so se približali merjenemu obnašanju, kar pomeni, da bo treba v nadaljnjih
analizah uporabiti materialne modele višjega reda, ki vključujejo opis mehčanja materiala pri
plastičnem obnašanju. Verjetno je za merjeno obnašanje več razlogov, ki jih bo treba še sistematično
raziskati.
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