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VLOGA IN DOSEŽKI KOMISIJE ZA ZEMELJSKA DELA PRI
IZGRADNJI AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI
POVZETEK: Komisija za zemeljska dela je ena od šestih strokovnih komisij, ki so bile pod okriljem
DARS ustanovljene decembra 1995 z namenom, da bi opredelile in poenotile postopke raziskav in
vrednotenja rezultatov med številnimi laboratoriji, vključenimi v program kontrole kakovosti pri izgradnji
AC. V času intenzivne gradnje v letih 1996 in 1997 se je pokazalo, da je zaradi pomanjkanja ustreznih
tehničnih specifikacij in številnih problemov z naravnimi in proizvedenimi materiali, potrebno delo
komisij razširiti iz na začetku bolj birokratsko naravnanega v bolj strokovno področje. Komisija za
zemeljska dela se je soočala s številnimi odprtimi vprašanji, ki so od članov zahtevala poleg
strokovnosti tudi znatno mero daljnovidnosti in strokovne odgovornosti. V okviru komisije za zemeljska
dela so bile izpeljane aktivnosti, ki so v zadnjih desetih letih pomembno vplivale na dopolnila in
spremembe tehničnih specifikacij, uvedbo novih tehnologij priprave materialov, uvedbo novih
tehnologij kontrole kakovosti in drugo. V prispevku so opisani nekateri dosežki, ki so v času uvajanja
bili popolna novost, danes pa so sprejeti v redno rabo na vseh področjih, tudi pri gradnji hidrotehničnih
in okoljskih objektov.

ROLE AND ACHIVEMENTS OF THE COMISSION OF EARTH WORKS
IN MOTORWAY CONSTRUCTION IN SLOVENIA
SUMMARY: The commission for earth works is one of six commissions, established by DARS in
December 1995, with the purpose to describe and unify procedures and evaluations of results of
numerous laboratories, in the program of quality control at highway construction. In the time of intense
build (1996, 1997) it has come up, that because of the lack of specifications and numerous problems
with natural and artificial materials, the work area of the commission should be more expert than
administrative. The earth works commission has faced many open questions, which apart of expertise
required a longsighted view and expertise responsibility from the members. The commission held
activities that in the last 10 years majorly influenced on change of technical specifications, use of new
technologies, material preparation, use of new quality control technologies etc. The article also
consists of some achievements, that were totally new in the time of their introduction, and are today of
regular use in all areas, including in build of hidrotechnical and environmental objects.

119

SPLOŠNO
Ustanovitev komisije za zemeljska dela
V sistemu nacionalnega programa izgradnje slovenskih avtocest (NPIAC) so poleg glavnih akterjev
(Naročnik, Inženir, Izvajalec in Institucija za kontrolo kvalitete) sodelovale različne strokovne skupine,
ki so usmerjale posamezne dejavnosti tako v projektni kakor tudi v izvedbeni fazi gradnje. V fazi
projektiranja je pomembno vlogo odigrala recenzijska komisija, v fazi izgradnje pa so podobno vlogo
prevzele posamezne strokovne komisije (za asfalt, beton, jekla, konstrukcije, odvodnjo s cest,
zemeljska dela in drugo). Ustanovitelj komisij je Družba za avtoceste v R Sloveniji (DARS), ki v NPIAC
nastopa kot naročnik izgradnje avtocest oziroma predstavnik investitorja (države Slovenije).
Organizacijo in načine dela strokovnih komisij je DARS uredil s Poslovnikom v letu 1995 in njegovo
novelacijo leta 1999. Po poslovniku so strokovne komisije svetovalni organ pogodbenih podjetij, ki so
odgovorna za področje kakovosti. Sklepi, predlogi, navodila, smernice in priporočila, ki jih pripravi
komisija, stopijo v veljavo šele takrat, ko jih potrdi DARS. Osnovne naloge komisije so tako:
− presoja kakovosti materiala ali postopka, ki ni v celoti skladen z veljavnimi tehničnimi
specifikacijami, ali v primeru, ko za proizvod (še) ni ustrezne tehnične specifikacije,
− izdelava predlogov, navodil, smernic, priporočil ipd. v primeru, ko se oceni, da so takšni
dokumenti potrebni za nemoteno izvedbo del,
− pripravo osnutkov tehničnih dokumentov za tehnične odbore, ki so ustanovljeni na USM in
TSC,
− presoja oziroma arbitraža v primeru, ko prihaja do prevelikih razlik pri rezultatih meritev med
posameznimi izvajalci preiskav.
Kadrovska sestava KZD in njene aktivnosti
DARS je za delo v komisijah predvidel »uravnoteženo« članstvo. Komisijo vodi predstavnik Inženirja,
člani pa so predstavniki izvajalcev, ki so specialisti za določeno področje in en predstavnik zunanje
kontrole kvalitete (ZAG). Po potrebi se k delu povabi zunanje eksperte. Komisije štejejo od 4 do 7
članov. Delo komisije je koordinirano na rednih in izrednih sestankih, ki so sklicani po potrebi, običajno
pa vsaj štiri krat letno. Pobudo za sklic sestanka lahko poda kateri koli od zgoraj omenjenih akterjev
NPIAC ali član komisije. Strokovna komisija odloča o posameznih odločitvah s konsenzom ali z
dvotretjinsko večino, če je to potrebno.
Komisija za zemeljska dela (KZD) je bila ustanovljena februarja 1996 v sestavi g.Ajdič, ga. Petkovšek,
g. Mejak, g. Bebar in dr. Žmavc kot zunanji član komisije. Komisija se je v štirih letih srečala na 10
sestankih. V letu 2000 so bile ob izteku garancijskih dob na prvih odsekov avtocest iz NPIAC opažene
določene poškodbe, kljub temu, da so bila med gradnjo vsa izvedena dela skladna z zahtevami.
Pridobljene izkušnje ter nekaj kadrovskih sprememb (g.Ločniškar, ga.Petkovšek, ga.Zrim, g.Bebar in
g. Erbežnik kot stalni člani ter dr.Žmavc, g.Cotič in g. Klokočovnik kot občasni člani) so po letu 2000
dali nov zagon tudi KZD. V letih 2000 – 2007 se je komisija srečala na 24 sestankih in sprejela 43
sklepov. Štirje (4) sestanki so bili sklicani na poziv Izvajalcev, deset (10) sestankov pa na poziv
Inženirja oziroma nadzornikov iz različnih odsekov v gradnji. Komisija je organizirala dve delavnici oz.
izobraževanji na ZAG in UL FGG ter dve krožni analizi, h katerima je bilo povabljenih 20 laboratorijev.
Področje dela in aktualne teme
Že od same ustanovitve dalje se KZD srečuje s problematiko, ki je aktualna in živa še danes.
Spreminjajo se le podrobnosti, ki jih na eni strani narekujejo značilnosti geološkega okolja, v katerem
poteka gradnja določenega avtocestnega odseka, na drugi strani pa trenutno stanje tehničnih
specifikacij, standardov za preiskave in produktnih standardov in njihova medsebojna neusklajenost,
oboje vselej podprto s prehitrim prehajanjem iz enega v drug sistem, ki mu udeleženci ne moremo
dovolj hitro slediti.
Posebni tehnični pogoji iz leta 1989 z dopolnitvami so bili osnova za vrednotenje kakovosti materialov
in del po večini pogodb, sklenjenih med Dars in Izvajalci oz. dobavitelji materialov. Leta 2003 je
Direkcija za ceste izdala šest (6) tehničnih specifikacij (TSC), ki se neposredno dotikajo področja dela
KZD, hkrati pa je po letu 2000 Slovenija pospešeno prevzemala evropske produktne standarde in
standarde za metode preiskav, te pa se vsebinsko razlikujejo od starih JUS standardov. Pričakovali
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smo, da bodo novi standardi in tehnični dokumenti olajšali in poenotili delo in odločitve v zvezi z
materiali in gradnjo, v resnici pa je po njihovem sprejemu prišlo do dodatne zmede. Zato ni naključje,
da so bile glavni predmet razprav in obravnav na KZD naslednje teme (slika 1):
− neusklajenost predpisov in standardov za preiskave z merili kakovosti, tudi pri dokumentih,
sprejetih po letu 2000,
− slabo sledljiva raba postopkov za preverjanje kakovosti brez ustreznih standardov ali smernic,
na primer izotopske sonde, preizkušanja tlačne trdnosti cementne stabilizacije, nadzora
homogenosti z apnom stabiliziranih zemljin,
− neustrezno opredeljena merila kakovosti za rabo nekaterih vrst materialov, na primer
geosintetikov, kanalizacijskih cevi, nerazumevanje pomena »certifikat« proizvoda,
− odstopanje kakovosti kamnitih materialov za tampone in posteljico od aktualnih zahtev,
− posodabljanje programov povprečne pogostosti kontrole kvalitete in poudarjanje funkcionalnih
testov nad indeksnimi točkovnimi testi, na primer uvajanje dinamičnega triosnega preizkušanja
za preverjanje kakovosti tamponov iz gramoznic in valjarjev z vgrajenimi sistemi CCC za
kontrolo zgoščenosti nasipnih plasti,
− uvedba preiskav na izvoru materiala in potrjevanje materiala na deponijah in ne v razgrnjeni
plasti,
− uvedba poskusnih polj z navodili za mehansko vgrajevanje in zgoščanje.

Teme na sestankih KZD
12
10
8
6
4
2

lo
ta
os

na
ož
kr

tn
en
m

ce

a
an

st
a

m
ta

no

al
iz

ab

.

ni
po

at
.
m
st

et
ab
or
up

ge

os

in

h.
te

et
ik

ec
sp

av
isk
re
.p
pr

i

0

Slika 1. Pregled glavnih tem v obravnavi na KZD.
GLAVNE TEME OBRAVNAVE NA KOMISIJI ZA ZEMELJSKA DELA
Nevezana nosilna plast
Veliko problemov in veliko neskladij
Med najpogostejšimi temami razprav (slika 1) je bila kakovost kamenega agregata za nevezane
nosilne plasti in kamnito posteljico. Glavnino obravnavanih tem lahko zaokrožimo v naslednje:
− previsok delež zrn velikosti pod 0,063 mm in 0,02 mm¸
− slaba dorečenost zahtev glede lastnosti finih zrn – kriterij metilen modro in ekvivalent peska,
− pomen kriterija Los Angeles pri vrednotenju žilavosti zrn in relevantnost previsokih kriterijev,
− določanje deleža drobljenih zrn (predvsem v prodih iz murskih gramoznic),
− priprava in prevzem deponij materialov za NNP v kamnolomih (na izvoru),
− neusklajenost metod preiskovanja in meril kakovosti (JUS, TSC) z novimi evropskimi
standardi,
− pomen certifikata kakovosti.
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Razlogov za ponavljajoča se odstopanja kakovosti kamenega agregata za nevezane plasti je več.
Med njimi lahko navedemo le nekaj najbolj značilnih:
− proizvodnja kamenega agregata za tampone je izrazito kampanjska. Lokalni obrati se pri
gradnji avtoceste srečajo s povpraševanjem, ki je več desetkratno v primerjavi z običajno
proizvodnjo obrata in po izgradnji tudi hitro ugasne,
− zaradi prostorskih omejitev, formiranje velikih deponij ni možno, zaradi kratkoročnega
povpraševanja velike investicije v obrat niso smiselne,
− tampon se v obratih še vedno obravnava kot manjvreden agregat, pogosto izhaja iz jalovinske
veje,
− z gradnjo avtocest v Pomurju smo vstopili v surovinsko izjemno revno geološko okolje,
kakovost surovine na virih pa ne dosega minimalnih zahtev, ki so se v Sloveniji oblikovale na
osnovi izkušenj iz osrednje in zahodne Slovenije, kjer so številni kamnolomi dolomita in
apnenca,
− zahteve kakovosti, podane v starih Posebnih tehničnih pogojih (PTP, 1989) so zelo stroge,
− s privzemom novih evropskih standardov se tamponski agregati razvrščajo v razrede (glede
na žilavost, vsebnost in kakovost finih zrn, odpornost na delovanje zmrzali itd). S produktnim
standardom SIST EN 13242 je postal tudi agregat za tampone podvržen obveznemu
certificiranju. Certifikat agregata se nanaša na deklarirano kakovost (razred), ne pa na
zahteve TSC za določen namen uporabe. Nekoliko karikirano, a žal resnično ugotavljamo, da
lahko proizvajalec izda certifikat že na osnovi ene, dveh ali treh preiskav agregata, čeprav
nobeden od rezultatov ne potrjuje uporabnosti materiala glede na veljavna določila TSC.
Izključno razgledanost Inženirja in laboratorija za kontrolo kakovosti lahko prepreči velikansko
škodo, ki pri tem nastane.
Kriterij metilen modro
Drobna zrna v agregatih so škodljiva v primeru, če jih je preveč, predvsem pa takrat, kadar njihov
značaj ni kamnit, temveč "glinen". Potrebno je torej razlikovati med dvema načinoma razvrščanja:
- drobni ali fini delci, ki jih opišemo z deležem zrn manjših od 0,063 mm in na osnovi katerih
kategoriziramo kameni agregat (na primer kategorija f3, f5, f7 ...) po standardu SIST EN 13242;
- drobni ali fini delci, ki jih kategoriziramo po njihovi aktivnosti. Tako je tamponski agregat, ki
vsebuje na primer zgolj 5 % finih delcev, v kolikor so le ti glinenega značaja, bistveno slabši
od agregata, ki vsebuje tudi do 10 % finih delcev, če so le ti kamnitega značaja.
Po starih tehničnih pogojih (PTP, 1989) sta bila vsebnost in kakovost finih delcev omejena z
zahtevami glede vsebnosti finih delcev velikosti < 0.063mm na deponiji največ 5%, po vgradnji največ
8% in delcev velikosti < 0.02mm: največ 3% in glede kakovost finih delcev, izražene kot ekvivalent
peska (SE) po JUS metodi na frakciji 0/4 (SE>60%).
Novi TSC 06.200 je povzel stare kriterije, opustil je le kriterij deleža delcev < 0.02mm. Kriterij SE 60 %
je bil vselej (pre)strog kriterij, s privzemom novih postopkov preizkušanja pa v številnih obratih ni bil
več dosegljiv.
Nov produktni standard SIST EN 13242 predvideva uporabo dveh postopkov za določitev značaja
finih delcev in sicer ekvivalent peska po SIST EN 933-8 in metilen modro po SIST EN 933-9. Ker z
nobenim od navedenih postopkov ni bilo niti izkušenj niti v krajevnem okolju postavljenih meril, je KZD
predlagala DARS – u, da razpiše raziskovalno nalogo. Nalogo je izdelal IGMAT (Bohar et al., 2007).
Po recenziji so bili sprejeti novi kriteriji za vrednotenje finih zrn v kamenih agregatih, usklajeni z novimi
standardi za preizkušanje in z realnimi možnostmi slovenskih dobaviteljev (Preglednica 1). Rezultati
naloge so pomembnejši kot se zdi na prvi pogled. Kriteriji za fina zrna so med redkimi kriteriji, ki smo
jih postavili na osnovi lastnih raziskav na lastnih materialih in na osnovi lastnih izkušenj. Velika večina
kriterijev je v Sloveniji le prepisana iz tujih tehničnih specifikacij, pogosto tudi iz povsem neprimerljivih
okolij.
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Preglednica 1. Priporočila novih kriterijev za vrednotenje značaja finih delcev v tamponskem
agregatu.
Kontrolna preiskava v
Vsebnost finih Ocena lastnosti finih delcev v kamenih agregatih za
primeru spornih
nevezane nosilne plasti
delcev
slučajev
< 0,063 mm
Uporabno v vseh primerih.
Inženirska presoja na
<3%
Kakovost finih zrn ni relevantna.
podlagi izkušenj
Za potrditev uporabe ni potrebnih drugih dokazil.
Vrednosti SE, MB ali druge, tudi če obstajajo, niso
relevantne za presojo.
Meritev sukcije
SE ≥ 40 % ali
3–8%
Meritev specifične
MB ≤ 1,5 g/kg
površine
Inženirska presoja na
podlagi izkušenj
Meritev specifične
Kriterij velja za program izgradnje AC in težko
površine
8 – 10 %
obremenjenih cest z debelim slojem vezanih plasti
MB ≤ 0,7 g/kg ali
vlaga pri sukciji 1500 kPa < 5 %
Kriterij drobljenih in lomljenih zrn v tamponskem agregatu
Nevezana nosilna plast je prva strukturna plast v voziščni konstrukciji. Njena trdnost je direktno
odvisna od strukture, gostote pakiranja kamnitih zrn ter stopnje zasičenja in jo lahko opišemo s
splošnim Mohr – Coloumbovim strižnim zakonom. Vpliv hrapavosti površine na trdnost je določen
empirično in po Kezdiju znaša pri kamenih agregatih primerljive zrnavosti do šest (6) stopinj. Strižna
trdnost plasti, zgrajene iz okroglega proda je torej lahko do 6 stopinj nižja od trdnosti plasti, zgrajene iz
na primer, drobljenega dolomita, dimenzije vezanih plasti vozišča pa so v obeh primerih enake.
Podobno velja za deformacijsko obnašanje plasti pod prometom. Plast, zgrajena iz okroglih zrn, je
zaradi slabe trenjske odpornosti podvržena veliko večjim trajnim in povratnim deformacijam kot plast,
zgrajena iz drobljenega agregata. Ponavljajoče medsebojno premikanje med zrni povzroča bogatenje
plasti s finimi delci in posledično večanje občutljivosti plasti na zmrzal. Obstoječi postopki
laboratorijskega in terenskega preizkušanja teh posebnosti ne zaznajo. Prava narava zrn se pokaže
šele pod prometom, največkrat v obliki predčasnega ustvarjanja kolesnic, neravnin in mrežastih
razpok na asfaltnem vozišču.
KZD je že pred začetkom gradnje avtocest v Pomurju opozorila na problem oskrbe avtocestnih
gradbišč s tamponskim agregatom. Dve raziskovalni nalogi (Petkovšek et al., 1998 in Pavšič et al,
2004) sta pokazali, da murski prod ni primeren za rabo v težko obremenjenih voziščih, s postopki
drobljenja ali kemičnega stabiliziranja pa je možno znatno izboljšati njegove lastnosti in tehnološko
obvladljivost (slika 3, 4). Za kamnito posteljico je bil določen delež 50 %, za tampon pa 70 %
drobljenih zrn. Na agregatih iz specifičnih obratov so bili ti deleži natančneje ovrednoteni z
raziskavami v dinamičnem triosnem aparatu. Vsi kraki pomurskih odsekov avtocest so danes zgrajeni
z uporabo tamponskih materialov, pridobljenih in predelanih v lokalnih obratih. Ta dosežek, ki je
nedvomno zasluga KZD, ne pomeni le velike pridobitve za lokalne obrate. Z njim so bili doseženi
pomembni ekonomski in okoljski učinki, predstavljeni tako na domačih in tujih strokovnih srečanjih
(Petkovšek, Correia, 2002, Pavšič et al., 2004 itd.), predvsem pa so opozorilo, da je treba materiale za
prometnice vrednotiti na osnovi na pogoje uporabe orientiranih lastnosti in ne le indeksnih lastnosti, ki
prave narave materiala največkrat ne odkrijejo.

123

)
-4

murski prod - Krapje

[ε 3P-ε 3P(N=100)] (10

)
-4

[ε 1P-ε 1P(N=100)] (10

250

murski prod - Ivanci
murski prod + 5% EF (7 dni)

200

murski prod + 10% EF (7 dni)
drobljenec apnenca - V. Pirešica

150

100

0

-50

-100

-150

murski prod - Krapje
murski prod - Ivanci

50

murski prod + 5% EF (7 dni)

-200

murski prod + 10% EF (7 dni)
drobljenec apnenca - V. Pirešica
0

-250
0

5000

10000

15000

20000
cikli
(N)

0

5000

10000

15000

cikli
(N)
20000

Ec (MPa)

Slika 2. Rezultati preiskave v dinamičnem triosnem aparatu. Murski prod se poruši že v začetni fazi
obremenjevanja. S stabilizacijo z EF pepelom pridobi lastnosti, primerljive z zelo dobrimi drobljenimi
kamenimi agregati iz kamnolomov (Petkovšek et al., 1998).
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Slika 3. Klasifikacija tamponskih materialov. Nedrobljenega murskega proda ni možno uvrstiti,
drobljen prod je v skupini C 4, stabiliziran prod pa v skupini C 2 (Pavšič et al., 2004).
Določanje deleža lomljenih in drobljenih zrn v tamponskem agregatu
Klasično izobražen geotehnik jemlje material kot naravno danost in pri vrednotenju rezultatov najbolj
zaupa lastnim izkušnjam ali podatkom iz Poročila o laboratorijskih raziskavah. Ali lahko in koliko lahko
zaupamo rezultatom raziskav pri postopkih, ki nimajo tradicije v geomehanskih laboratorijih, je
pokazala primerjalna analiza določanja deleža drobljenih in lomljenih zrn v agregatu, izpeljana v okviru
KZD.
Po PTP (1989) je prodčev drobljenec zmes zrn, pridobljena z drobljenjem naravnih zrn, ki vsebujejo
najmanj 90 mas% drobljenih zrn velikosti nad 2mm, po TSC 06.200 pa mora biti delež drobljenih zrn
določen pri dimenzioniranju voziščne konstrukcije glede na razvrstitev v SIST EN 13242, kategorijo C.
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V predhodnem poglavju smo poudarili, kako zelo pomembna je vsebnost drobnih zrn za preživetje
nevezane nosilne plasti iz murskega proda. Površni opazovalec bi ocenil, da so formalno kriteriji
primernosti oziroma zahtev jasno in dobro določeni, a žal temu ni tako. Po JUS standardu se je delež
drobljenih zrn določal na zrnih velikosti nad 2mm, po SIST EN 933-5 pa je delež določen na zrnih
večjih od 4mm (preglednica 2).
Preglednica 2. Primerjava bistvenih razlik posameznih postavk v aktualnih standardih
določitev
JUS
SIST EN
Določitev izvajamo na frakcijah:
Običajno št.zrn za preverjanje
Število skupin ločenih zrn

2-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-45mm
100
3 skupine:
- popolnoma zaobljena zrna,
- lomljena zrna (ko je le ena
lomljena ploskev),
- drobljena zrna (dve ali več
lomljenih ploskev)

Postopek vrednotenja

določimo delež posamezne
skupine v vsaki frakciji in jih
preračunamo na celotno
zrnavostno sestavo
(upoštevamo delež posamezne
frakcije v celotnem vzorcu).

Prikaz rezultatov

rezultat je delež drobljenih zrn
(dve ali več lomljenih ploskev) v
kompletnem deležu zmesi zrn
večjih od 2 mm

4-8, 8-16, 16-32, 32-45mm
100
4 skupine:
2 glavni skupini
- Cc (drobljena zrna)
- Cr (zaobljena zrna)
2 podskupini
- Ctc (popolnoma drobljena
zrna)
- Ctr (popolnoma zaobljena
zrna)
Za vsako frakcijo določimo
najprej delež posamezne
glavne skupine in nato tudi
delež podskupine in jih
preračunamo na celotno
zrnavostno sestavo
rezultat je delež drobljenih zrn
(več kot 50% površine zrna je
drobljenega ali lomljenega) in
delež popolnoma zaobljenih zrn
(več kot 90% površine zrna je
naravno zaobljenega) v zmesi
zrn večjih od 4 mm

Z ozirom na nov postopek SIST EN 933-5 je KZD želela preveriti, kakšna je primerljivost rezultatov
med različnimi laboratoriji in tehniki. V primerjalni analizi je sodelovalo 5 laboratorijev in 13 tehnikov.
Določali so deleže Cci, Ctci, Cri, in Ctri za posamezna zrnavostna območja (»frakcije«) ter dobljene
rezultate ovrednotili s podanimi deleži »frakcij« v sestavi (podal jih je laboratorij, ki je pripravil testne
deleže) ter tako podali vrednosti Cc, Ctc, Cr, in Ctr.
Rezultati primerjalne analize trinajstih laborantov, ki so za isti vzorec definirali vrednost Cc in Ctr so
grafično prikazani na diagramih na slikah 4 in 5. Po medlaboratorijski analizi smo organizirali
delavnico, na kateri smo poleg predstavitve razlik opravili skupni pregled vzorcev posameznih zrn s
težko določljivim deležem drobljenje površine. Pri oceni, v katero skupino in podskupino spada zrno,
tudi tokrat nismo bili enakega mnenja (preglednica 3).
Rezultati primerjave vrednotenja na delavnici kažejo, da smo bili v povprečju enotnega mnenja v manj
kot 50%. Ugotovimo lahko, da je obravnavani preizkus zelo individualno pogojen. Večletno
vrednotenje po JUS standardu je pustilo določeno sled, ki je ne bo možno tako hitro zabrisati. Rešitve
vidimo le v stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju.
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Slika 4. Rezultati določitve deleža zrn z več kot 50% površine lomljene ali drobljene ( Cc).
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Slika 5. Rezultati določitve deleža zrn z več kot 90% površine naravno zaobljene (Ctr).
Medlaboratorijsko določanje referenčne gostote in vzpodbujanje rabe valjarjev s CCC
V letu 2005 je KZD izvedla anonimno med-laboratorijsko krožno analizo, ki smo jo načrtovali več let. K
analizi je bilo povabljenih 20 laboratorijev. Na etalonskem vzorcu gramoznega materiala so bile
izvedene tri preiskave in sicer :določitev zrnavosti zmesi po SIST EN 933 – 1,določitev zrnavosti finih
delcev po JUS U.B1.018 in določitev optimalne vlage in maksimalne suhe gostote po Proctorju po DIN
18 127.
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Preglednica 3. Rezultati določevanja na delavnici
Cc

Cr

Se ne more
opredeliti

Srednja vrednost

39,6%

48,6%

11,8%

Standardni odklon

29,1%

31,1%

10,3%

Min. vrednost

0,0%

0,0%

0,0%

Max. vrednost

91,7%

83,3%

25,0%

Analiza kaže, da je sledljivost rezultatov določanja zrnavosti na sitih in z areometrijo zelo dobra, manj
ugodni pa so rezultati Proctorjevega preizkusa (slika 6). Razlike v referenčni gostoti so več kot 300
kg/m3. Za neodvisne strokovnjake je bil tak rezultat pričakovan in je realistična slika pomanjkljivosti
točkovnega vrednotenja zgoščenosti plasti iz gramoznih materialov z rabo izotopske sonde in
referenčne gostote.

Slika 6. Rezultati krožne raziskave za določitev referenčne gostote po Proctorju. V sivem polju se je
nahajalo 12 krivulj, posebej so prikazane krivulje z največjimi ali zelo značilnimi odstopanji.
Tudi ta analiza kaže, da bo treba v prihodnje veliko pozornosti namenjati izobraževanju vodstvenega
in tehničnega kadra v laboratorijih in pri Inženirju, predvsem pa bo treba vzpodbujati rabo valjarjev s
sistemi za kontinuirano kontrolo zgoščanja (CCC).
Valjarji z vgrajenimi sistemi CCC so v Sloveniji že več kot 15 let, vendar pa njihova raba nikakor ne
zaživi. V številnih razvitih državah je raba valjarjev z vgrajenimi sistemi obvezna ali pa daje
uporabnikom vrsto bonitet. Obsežna poskusna polja z valjarji z vgrajenimi sistemi CCC lastnika
Primorje so bila izvedena spomladi 2007 na avtocestnih gradbiščih v vzhodni Sloveniji predvsem z
namenom, da se v celoti izpopolnimo v postopkih za kalibracijo, ki je najpomembnejši del rabe
valjarjev z vgrajenimi sistemi CCC. Pri izpopolnjevanju so sodelovali tudi eksperti iz TU na Dunaju, na
UL FGG pa je bila organizirana delavnica na temo rabe in kalibracij valjarjev s CCC. Rezultati analiz in
redne rabe valjarjev s CCC bodo predstavljeni na 9. slovenskem cestarskem kongresu v Portorožu.
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Slika 7. Poskusna polja za kalibracijo valjarjev z vgrajenimi sistemi CCC. Ekipa Primorja in zunanjih
svetovalcev na avtocestnem gradbišču se pripravlja na meritve.

Slika 8. Zapis rezultatov valjarja z vgrajenim CCC. Šibkega mesta v podlagi ni možno prezreti ali
prikriti.
S cementom vezana spodnja nosilna plast ali cementna stabilizacija (CS)
Pri dimenzioniranju vozišč velja načelo superpozicije, to je, da ima vsaka višja plast v vozišču večjo
togost od predhodne. CS je izjema, saj kot zelo toga plast leži med tamponsko plastjo spodaj in manj
togo, fleksibilno plastjo iz bitumenskega drobirja zgoraj. Z vidika nosilnosti vozišča je prispevek CS
pozitiven, med asfalterji pa je stalno prisoten dvom zaradi nevarnosti razpok in refleksije le-teh na
asfaltno površino. Za omejitev morebitnih negativnih vplivov CS mora biti plast čim bolj homogena in
ne pretoga. Pomembna je pravilna sestava zmesi, pravilna izbira cementa oz. kombinacije veziv ter
nenazadnje pravilna priprava in nega laboratorijskih preizkušancev za izdelavo receptur in redno
kontrolo mešanic, ki se vgrajujejo. V okviru KZD so bili natančno opredeljeni in predvsem usklajeni
postopki za:
− pripravo vzorcev za preiskave tlačne trdnosti CS,
− določen je bil optimalni način priprave cementne stabilizacije in njeno vgrajevanje,
− opuščeni so bili zamudni testi zamrzovanja in tajanja preizkušancev, ki niso dajali realnega
vpogleda v obnašanje materiala,
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−

velik poudarek pa je bil namenjen tudi zagotavljanju enakomernosti pri in-situ pripravi in
izvedbi cementne stabilizacije.

Ob začetku izgradnje avtocest so se zmesi za CS pripravljale v stacionarnih mešalnih napravah,
bodisi v klasičnih šaržnih ali v pretočnih mešalnih napravah, od tam pa so se s kamioni dovažale na
odseke in vgrajevale s finišerji. Pri teh postopkih so se pojavljale težave zaradi segregacije zrn in
slabe možnosti zgoščanja na robovih. Na AC odseku Kozina – Klanec je bila prvič v okviru NPIAC
vpeljana tehnologija izdelave CS po postopku »mix in place« z rezkanjem že vgrajenega tampona,
posutega s cementom. Kljub občasnim težavam z neenakomerno vlažnostjo in homogenostjo plasti je
po mnenju udeleženih prevladalo mnenje, da so postopki z rezkanjem na mestu primernejši od
postopkov z mešanjem v betonarnah (slika 9). Danes se postopki z rezkanjem uporabljajo na vseh AC
gradbiščih v Sloveniji.

Slika 9. Gradnja s cementom stabilizirane plasti na avtocestnem gradbišču.
Na pobudo KZD je bila v letih 2003 in 2004 izdelana razvojno raziskovalna naloga z naslovom
"Optimalne rešitve pri izbiri veziv za stabiliziranje nosilnih plasti voziščne konstrukcije" (Bebar et al.,
2004), v kateri so avtorji preverili vpliv lastnosti veziva na CS. Pokazalo se je, da so za CS primernejša
veziva nižjega trdnostnega razreda. Uporaba veziv nižjih trdnostnih razredov pri proizvodnji cementne
stabilizacije je priporočljiva predvsem pri volumskem doziranju veziva kot je to naprimer pri postopku
»mix in place« ali pri pretočnih betonarnah.
Vzporedno je bil opisan in predlagan tudi postopek priprave preizkušancev za določitev tlačnih trdnosti
CS ter preverjen vpliv nadgradnje sveže CS z vročimi asfaltnimi plastmi. S predlogom za izdelavo
preizkušancev na Proctorjevem aparatu z zmanjšano energijo zgoščanja (3 x 75 udarcev namesto 5 x
59 kot jih predvideva standard za MPP) smo lastnosti preizkušanca v veliki meri približali lastnostim
vgrajene plasti.
Preverjen je bil tudi vpliv nadgradnje cementne stabilizacije z vročimi asfaltnimi plasti. Ugotovljeni
toplotni učinki so bili aplicirani na preizkušance CS pri različnih starostih. Iz rezultatov ni bilo mogoče
zaznati škodljivega učinka povišane temperature na CS v zgodnji fazi hidratacije.
Filc ali geosintetik
Gradnja avtoceste preko Ljubljanskega barja pred več kot 25 leti je na široko odprla vrata rabi ločilnih
geosintetikov oziroma po starem »PP polsti«. Kakovost takratnih PP polsti je bila vrednotena s
površinsko maso ali gramaturo in običajno deklarirana z zahtevami za 300 gramske in 400 gramske
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polsti, takratna merila kakovosti, prilagojena uporabljenim proizvodom pa so se prenesla tudi v PTP za
zemeljska dela.
Bliskovit razvoj na področju raziskav in proizvodnje geosintetikov je v okviru NPIAC zahteval hitro
prilagoditev meril kakovosti novim proizvodom in standardom, delno tudi zaradi pritiska tujih
dobaviteljev. Ker v Sloveniji ne delujejo posebne strokovne komisije za geosintetike, je morala vlogo
komisije za uskladitev novih zahtev prevzeti kar KZD.
Nove, z evropskimi priporočili primerljive zahteve, so izšle v V. knjigi dopolnil STP (2004), v istem
dokumentu pa so navedene tudi »Smernice za načrtovanje in rabo geosintetikov za ločilne, filtrske in
drenažne plasti v cestogradnji«. Osnova za dopolnitve je bila razvojna naloga, ki jo je financiral DARS
, izsledki naloge in dopolnila pa revidirane in v razpravi potrjene na KZD. Posebej je treba omeniti delo
skupine, ki je pripravljala Smernice za zaščito podzemne vode (Dars, 1999) in ki je postavila evropsko
primerljive zahteve za geosintetike za zaščito podzemne vode. V komisiji za pripravo smernic so
sodelovali tudi trije člani KZD.
Med proizvajalci in dobavitelji geosintetikov je razširjeno prepričanje, da je geosintetik kot gradbeni
material v Sloveniji še vedno podcenjen in premalo izkoriščen. Vendar pa bi vzroke za to težko iskali
pri geotehnikih, prej pri projektantih, ki se raje odločajo za klasične rešitve in za uporabo klasičnih
gradbenih materialov. KZD ocenjuje, da je kultura rabe geosintetikov v Sloveniji zelo napredovala tudi
po zaslugi novih smernic, ki jih nameravamo še nadgraditi tudi za druga področja uporabe. Vendar pa
se na tem področju zelo čuti pomanjkanje dela ustreznega tehničnega odbora, ki bi se podobno kot v
tujini, ukvarjal izključno z geosintetiki in v katerem bi sodelovali tudi predstavniki razvojnih služb
proizvajalcev geosintetikov .

Slika 10. GCL ali geosintetični bentonitni trak je pri gradnji avtocest v Sloveniji skoraj v celoti izpodrinil
rabo klasičnih glinenih nabojev.
Stabiliziranje nabrekljivih glin z apnom
Po trenutnih merilih za zemeljska dela (PTP) je v nasipe dopustno vgrajevati vse vrste zemljin, ne
glede na njihovo plastičnost, nagnjenost k strukturnemu kolapsu ali nabrekanju. Pomembno je le, da
naravna vlaga nasipnega materiala omogoča zgoščanje in da v vgrajenih plasteh dokažemo
zahtevano zgoščenost in togost plasti. Inženirske izkušnje govorijo drugače. KZD je na gradbiščih, kjer
so prisotne visoko plastične gline, skladno z možnostmi, ki jih nudi Poslovnik, strogo omejila razrede
zemljin, ki so primerne za uporabo in razrede zemljin, ki jih ni dopustno uporabljati v nobenem
primeru.
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V zadnjih dveh letih smo postopoma uveljavili nova spoznanja na področju kemične stabilizacije glin z
apnom. Ugotavljamo, da je pri stabiliziranju nabrekljivih glin velik problem v zagotavljanju homogenosti
stabilizacije. Pri izdelavi receptur ni več edino merilo tlačna trdnost, temveč tudi pH zmesi. Na terenu
smo vpeljali kontrolo homogenosti z uporabo barvila fenolftalein, pri nadzoru kakovosti pa se veliko
večja pozornost namenja kontroli vlage pri vgrajevanju, kar je bilo v preteklosti vse prevečkrat prezrto
(slika 11). Pričakujemo, da bomo še v letu 2008 pripravili nove smernice za poboljšanje in stabilizacijo
zemljin z apnom. O izkušnjah, pridobljenih pri gradnji AC nasipov iz glin, stabiliziranih z apnom, bomo
poročali na 9. cestarskem kongresu v Portorožu v oktobru 2008.
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Slika 11. Razvoj tlačne trdnosti z apnom stabilizirane nabrekljive gline v odvisnosti od začetne vlage
zmesi (Starbek, 2008)
ZAKLJUČEK
V prispevku smo predstavili kratek izsek iz dejavnosti KZD in njenih članov. Številni tehnološki
postopki in merila kakovosti, ki so danes v široki rabi, niso bili sprejeti na tehničnih odborih USM ali v
okviru drugih nacionalnih komisij, pooblaščenih za pripravo in revizijo standardov. Večina
opravljenega dela je rezultat vsakodnevnih izkušenj in izzivov, s katerimi se srečujemo v okviru NPIAC
in jih člani komisije nato z bolj ali manj »ljubiteljskim« delom poskušamo zaokrožiti v ustreznih
smernicah in postopkovnih navodilih. Žal včasih šele potem, ko je že prišlo do poškodb na predhodno
zgrajenih odsekih.
Znova in znova na KZD ugotavljamo, da težko pričakovani »evropski red« ni prinesel želenega reda,
temveč precejšnji nered. Ta je predvsem posledica prehitrega prevzemanja novih standardov in
specifikacij, ne da bi se pravočasno preverile in uskladile razlike med starim in novim.
Uvedba standarda za geotehnično projektiranje Evrokod 7 je bila deležna dolgoletnih razprav in
primerne javne in medijske pozornosti, predvsem pa usmerjenega izobraževanja. Nasprotno pa so bili
standardi za rabo in za preizkušanje kamenega agregata za tampone in s cementom vezane plasti
sprejeti čez noč, ne da bi se nanje ustrezno pripravili. Šele zadrege v praksi so pokazale na vrsto
pomanjkljivosti in nedorečenosti. Nekaj podobnega se sedaj dogaja pri uveljavljanju novih standardov
za klasificiranje in preiskovanje zemljin.
Na KZD že več let ugotavljamo, da so tehnične specifikacije za izvajanje zemeljskih del zastarele in ne
odgovarjajo več sodobnim stanjem znanj in spreminjajočih se klimatskih razmer. Tehnični odbor TSC
05, ki naj bi pokrival zemeljska dela, ne deluje. Pri izdelavi in pred izdajo novih tehničnih pogojev za
zemeljska dela bo treba temeljito preveriti sedanje zahteve in jih ustrezno korigirati ter nadgraditi
tudi/ali predvsem z znanji in izkušnjami, pridobljenimi v okviru dejavnosti KZD na programu NPIAC.
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