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PREDSTAVITEV POTEKA IN REZULTATOV GEOLOŠKO
GEOMEHANSKIH PREISKAV ZA POTREBE ČHE KOZJAK
POVZETEK: Izgradnja bodoče črpalne hidroelektrarne Kozjak je predvidena na levi strani Drave pri
Mariboru. Strojnica omenjene elektrarne se bo nahajala na nadmorski višini 280 metrov, na območju
kmetije Hlebin, akumulacijski bazen pa na približno 1000 metrih na Kolarjevem vrhu. Strojnico in
bazen bo povezoval tlačni rov dolžine 2,4 kilometra, katerega padec znaša 710 m. Na omenjenem
območju so bile v času med novembrom 2006 in junijem 2007 izvedene obsežne geološkogeomehanske preiskave, katerih namen je bil podati geotehnične pogoje izvajanja vseh treh objektov.
Na osnovi vseh opravljenih preiskav so bile podane strukturno-geološke, inženirsko-geološke,
hidrogeološke, geomehanske, tektonske, seizmične in stabilnostne razmere na omenjenih območjih. V
prispevku so predstavljene geološko-geomehanske preiskave, izvedene na omenjenem območju ter
njihovi rezultati. Sinteza rezultatov omenjenih preiskav je predstavljena v obliki 3D celovitih strukturnogeoloških-geomehanskih modelov za posamezen objekt. Z modeli smo uspeli iz posameznih
prostorsko referenciranih podatkov modelirati prostorsko razširjanje značilnih geomehanskih enot na
celotnem območju predvidene črpalne hidroelektrarne.

OVERVIEW OF THE GEOLOGICAL AND GEOMECHANICAL
INVESTIGATION AND RESULTS CARRIED OUT FOR PUMPING
HYDROELECTRIC POWER PLANT KOZJAK
SUMMARY: The construction of the future pumped storage hydroelectric power plant Kozjak is
expected to be built on the left side of the River Drava, near Maribor. The engine room of the power
plant will be located 280 metres above mean sea level, in the area of the Hlebin farm and the
accumulation reservoir will be located 1000 metres above mean sea level, on top of the hill Kolarjev
vrh. The engine room and HE reservoir will be connected by a pipeline, which will be 2.4 kilometres
long, the drop of which will be 710 metres. In order to specify the geotechnical conditions for the
implementation of all three structures, the mentioned area has undergone considerable geological and
geomechanical investigations from November 2006 to June 2007. On the basis of the acquired data
the structural geological, engineering geological, hydrogeological, geomechanical, tectonic, seismic
and stability conditions of the area were presented. In this article, the geological geomechanical
investigations of the area and the results of them are presented. The synthesis of the results of the
previously mentioned investigations is presented in the form of the 3D structural geological
geomechanical models for basin and engine room. The models made on the basis of the individual
spatial data provide the spatial expansion of the characteristic geomechanical units of the entire area
of the expected pumped storage hydroelectric power plant.
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UVOD
Izgradnja črpalne elektrarne Kozjak je predvidena v bližini HE Fala na Dravi. Strojnica predvidene
črpalne hidroelektrarne je locirana na levem bregu reke Drave na ravnici med Falo in Šturmovo grapo
pri kmetiji Helbin, na nadmorski višini 280 metrov. Akumulacijski bazen pa na približno 1000 metrih, na
Kolarjevem vrhu. Strojnico in bazen bo povezoval tlačni rov dolžine 2,4 kilometra.

Slika 1. Geografska lega bodoče ČHE Kozjak, letalski posnetek obravnavanega območja.
OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI
Celotna elektrarna je sestavljena iz treh ključnih objektov: akumulacijskega bazena, tlačnega rova in
strojnice. V ČHE Kozjak je predvidena namestitev dveh turbin moči 220 MW, z nazivnim številom
vrtljajev 600 obr/min in s predvideno letno proizvodnjo 860 GWh. Akumulacijski bazen bo imel
površino 300.000 m2 s koristno vsebino 3 milijone m3.

Slika 2. Podolžni profil bodoče ČHE Kozjak.
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SPLOŠNE GEOLOŠKE RAZMERE
Bodoča črpalna HE Kozjak se nahaja na območju Kobanskega, ki ga gradi kompleks metamorfnih
kamnin Centralnih Alp. Območje je prešlo srednjo stopnjo metamorfoze, kasneje so bile kamnine še
bolj ali manj retrogradno metamorfozirane. Najpogosteje se pojavlja blestnik s prehodi v gnajs,
kamnine so v nižjem delu kompleksa močno karbonatizirane. Akumulacijski bazen se bo v celoti
izdelal znotraj filonitinega bloka, ki predstavlja strukturno najvišje ležečo enoto in je na Osnovni
geološki karti tega območja [1] označena kot filit. Gradijo jo močno spremenjeni skrilavci in gnajsi,
zaradi česar je bila kamnina poimenovana tudi »diaftorit« [2], vendar je ustreznejše ime filonit [3].
Kamnina kaže izredno močne znake strižnih deformacij: milonitsko strukturo, gosto foliacijo in
penetrativne strižne pasove, je praviloma tudi precej preperela, nekompaktna in se dobro kolje vzdolž
foliacije. Ta enota izdanja na najvišjih delih ozemlja, stik s spodaj ležečo enoto je subhorizontalen.
Enota predstavlja subhorizontalno strižno cono debeline do 200 m, ki poteka ob glavni ločilni ploskvi
ekstenzijskega kompleksa Pohorja in Kozjaka [3].

narivnica

Akumulacijski bazen

FILONIT

GNAJS in
BLESTNIK

Tlačni rov

prelomi
AMFIBOLIT
Strojnica
Slika 3. Geološka karta preiskovanega območja.
Strojnico in akumulacijski bazen povezuje tlačni rov, ki poteka po značilnem zaporedju metamorfnih
kamnin, ki se pojavlja na celotnem območju Kozjaka in sosednjega masiva Pohorja [1]. Strukturno
najnižje se nahaja enota, ki jo pretežno gradi gnajs, podrejeno pa se pojavlja tudi blestnik. Ta enota
izdanja na večini kartiranega ozemlja. Znotraj te enote se na kartiranem ozemlju pojavljajo tudi leče in
telesa amfibolita, pegmatita z milonitsko strukturo in kvarcita. Lateralno se vložki in leče hitro izklinjajo.
Daleč najbolj prevladuje amfibolit. V najnižjih delih tega člena se vmes pojavljajo tudi pole marmorja,
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gnajs pa je pogosteje kalcitiziran (karbonatiziran). Generalni vpad metamorfnih skladov je v smeri 180220°, pod kotom 20-40°, foliacija znotraj skladov pa se hitro spreminja od subhorizontalnega do
subvertikalnega vpada.
Na območju strojnice, ki je umeščena na rečno teraso Drave, izdanki niso bili prisotni. Zaradi pokritosti
površja z kvartarnimi sedimenti smo se za podatke o spodaj ležečih kamninah in prelomih posluževali
večinoma le popisov iz vrtin ter rezultatov geofizikalnih in drugih raziskav. Med kvartarnimi sedimenti
na območju strojnice prevladujejo predvsem sedimenti rečne terase reke Drave. Območje strojnice se
nahaja na mlajši rečni terasi reke Drave, katero sestavlja rjavo siv glinast do meljast peščen prod.
Pobočni grušč se nahaja vzdolž celotnega pobočja NE od strojnice. Debelina pobočnega grušča ni
natančno opredeljena. Pod rečno teraso reke Drave se začne kamninska metamorfna podlaga.
PREGLED OPRAVLJENIH GEOLOŠKO-GEOMEHANSKIH PREISKAV
Uvod
Na območju bodoče Črpalne hidroelektrarne Kozjak so bile v času med novembrom 2006 in junijem
2007 izvedene naslednje geološko geomehanske preiskave, katerih namen je bil podati geotehnične
pogoje izvajanja vseh treh objektov.
Morfotektonska analiza
Na podlagi morfotektonske analize digitalnega modela reliefa (DMR) širše cone raziskovanega
prostora so bile izločene štiri družine prelomnih struktur, dominantne v regionalnih razmerah.
Ugotovljene smeri so služile kot izhodišče za strukturno-geološko in inženirsko-geološko kartiranje.
Strukturno-geološko in inženirsko-geološko kartiranje
Ozemlje je bilo detajlno geološko kartirano v merilu 1:5000, pri čemer so bili delno upoštevani tudi
podatki predhodnih geoloških kartiranj. Zaradi precejšnje topografske razgibanosti in različne
razgaljenosti terena je bilo kartirano po kombinirani metodi profiliranja in sledenja. Pri kartiranju so bili
določeni osnovni litološki različki kamnin ter popisane njihove strukturne značilnosti, kot so vpad in
izraženost foliacije in lineacije, orientacija razpok, orientacija osi mezoskopskih gub, ter orientacija,
širina in pretrtost prelomnih con. Za analizo kinematike prelomov so bile izmerjene tudi drse na
prelomnih ploskvah.
Strukturno vrtanje z izplako
Na območju akumulacijskega bazena je bilo izvedenih 12 strukturnih vrtin s skupno dolžino 252,7 m in
15 razkopov. Dolžina posameznih vrtin je znašala med 15 do 28 m. Na območju tlačnega rova sta bili
izvrtani dve strukturni vrtini dolžine 130 m in 70 m. Na območju strojnice pa so bile izvrtane 3
strukturne vrtine dolžine 110 m. Vse omenjene vrtine na celotnem območju so bile vrtane z dvojnim
jedrnikom.
Na podlagi pridobljenih jeder so bili na zemljinah izvedeni geotehnični vizualni popisi po USCS
klasifikaciji, kamninam pa je bila poleg litologije popisana zdrobljenost, vpad foliacije, vpad in polnitev
razpok, stopnja preperelosti, RQD in delež jedra. Izvajali so se tudi preizkusi s penetrometrom na
zemljinah in sklerometrom na kamninah. Na osnovi spremljanja in popisa vrtin so bili izdelani
geološko-geotehnični profili vrtin. Iz posameznih vrtin so bili odvzeti karakteristični vzorci za
laboratorijske preiskave. Za oceno gostotnega stanja, zemljin, oziroma stopnje penetrabilnosti hribine,
so bili v vrtinah izvedeni standardni penetracijski preizkusi oziroma testi penetrabilnosti (SPT).
Presiometrične preiskave
Na območju akumulacijskega bazena je bilo v vrtinah izvedenih 26 presiometričnih meritev. Na
območju strojnice je bilo narejenih 33 preisometričnih preiskav, na tlačnem rovu pa 15. Ena preiskava
vsebuje po tri meritve na izbranem odseku dolžine 3 do 3,5 m. Pri vsaki meritvi so bile narejene tri
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obremenilno-razbremenilne zanke. Na osnovi izmerjenih rezultatov so bile izračunane vrednosti
presiometričnih modulov elastičnosti (razbremenilni modul E2 in elastični modul prve obremenitve E1).
Geofizikalne preiskave
Na območju bodoče črpalne hidroelektrarne Kozjak so bile izvedene naslednje geofizikalne preiskave,
ki so predstavljene po posameznih ključnih objektih.
Akumulacijski bazen
-seizmometrične raziskave s postopki seizmične refrakcije (6 profilov po 240 m)
-vzorčenje mikrotremorjev (32 točk)
-seizmometrično etaloniranje (1 profil)
-vertikalno seizmično profiliranje–VSP (v 11 vrtinah)
Tlačni rov
-elektrometrično sondiranje (6 sond)
-seizmično refrakcijsko profiliranje (1 profil dolžine 400 m)
Strojnica
-elektrometrično profiliranje parametra specifične el. upornosti
-elektrometrično trasiranje (mise-a-la-masse)
-seizmično refrakcijsko profiliranje
-seizmično tomografsko profiliranje (single hole)
Video snemanje vrtin
Snemanje se je izvajalo v vrtinah na območju strojnice. V vrtino je bila spuščena video kamera s
pomočjo katere se je izvedlo neprekinjeno snemanje sten vrtine z začetkom na ustju vrtine. Na osnovi
pridobljenih video posnetkov je bila izvedena morfometrična analiza sten vrtin in podlagi teh podatkov
sintetizirana slika prelomnih con. Snemanje vrtin je omogočilo določitev prostorske usmeritve foliacije
in diskontinuitet.
Hidrogeološke preiskave
Poleg terenskega ogleda in popisa izvirov in močil je bilo na celotnem območju v geomehanskih
vrtinah opravljenih tudi več nalivalnih poizkusov in meritev nivoja podzemne vode. V vrtinah na
območju strojnice je bilo izvedenih več krajših črpalnih poizkusov in meritev z multiparametrično
minisondo, s pomočjo katere smo po vertikali izmerili temperaturo (T), pH in električno prevodnost (η).
V okviru hidrogeoloških raziskav, so se v vrtinah izvajali tudi VDP testi. Zaradi porušitev VDP test v
vrtini V1_STR_06/07 ni bil v celoti izveden, prav tako ni bil v celoti izveden VDP preizkus v vrtini
V3_STR_06/07. Na območju strojnice je bilo ugotovljeno, da ima vrtina V1_STR_06/07 svoje od
ostalih vrtin neodvisno napajalno zaledje, kar nakazuje drugačne temperature gradiente in električne
prevodnosti.
Laboratorijske preiskave
Na območju bodoče ČHE Kozjak je bilo na lokacijah treh ključnih objektov iz jeder vrtin odvzetih 233
vzorcev. Na vzorcih so bile opravljene indentifikacijke preiskave (zrnavostni sestav, naravna in suha
prostorninska teža γ,γd, naravna vlažnost w), preiskave trdnosti kamnin (točkovni trdnostni indeks,
enoosna tlačna trdnost σc (pri elastičnih preiskavah)) in zemljin (strižna trdnost pri neposrednem strigu
τdir) preiskave deformabilnosti kamnin (preiskave elastično deformacijskih lastnosti (E, ν), ocena
nabrekljivosti in volumske obstojnosti) ter preiskave strižne trdnosti kamnin (strižna trdnost kamnin po
razpokah, triosna strižna trdnost kamnin) in zemljin.
Mineraloško-petrološke analize
Raziskovalno analitska metoda dela temelji na preiskavi 30 mikrometrov debelih presevnih preparatov
kamnin (zbrusek, oz. tanki rez polirane kamnine prilepljen na stekleno ploščico) s petrografskim
mikroskopom. Optični efekti v presevnih mineralih pri presevni svetlobi omogočajo kvalitativno
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identifikacijo mineralov in spoznavanje njihove strukture ter omogočajo semikvantitativno mineralno
analizo kamnine ter na osnovi njihove strukture in teksture določitev zaporedja izločanja mineralov ter
z upoštevanjem stabilnostnih polj posameznih mineralov ter opaženih reakcij med njimi tudi okolje
njihovega nastanka ter s tem geološko zgodovino raziskovane kamnine. Iz vzorcev vrtin na območju
strojnice je bilo narejenih in pregledanih 19 vzorcev. Mikroskopske analize so bile potrebne za
kalibracijo makroskopskih opazovanj, identifikacij in deskripcij, ki so bile opravljene za vsa jedra.

REZULTATI
Razdelitev na geomehanske enote
Na podlagi vseh opravljenih preiskav (litologije, in-situ meritev, laboratorijskih meritev,...) so bile
litološke enote razdeljene na posamezne značilne inženirsko-geološke oz. geomehanske enote. Tem
enotam je bil določen razpon trdnostno-deformacijskih vrednosti, ki bodo predstavljale osnovo za
nadaljnje izračune in projektiranje.
Na primeru jedra vrtine iz območja akumulacijskega bazena ČHE Kozjak je na sliki 4 prikazana
razdelitev skladovnice filonita na posamezne značilne inženirsko-geološke in geomehanske enote, v
odvisnosti od njihove pretrtosti, preperelosti in laboratorijskih in in-situ rezultatov.

Filonit: geomehanska enota: 2

Filonit: geomehanska enota: 3

Filonit: geomehanska enota: 4

Filonit: geomehanska enota: 5

Slika 4. Prikaz značilnih geomehanskih enot filonita.
Filonit je bil razdeljen na 5 geomehanskih enot. Prvo enoto (oznaka plasti: 1) predstavlja proluvij, plast
filonitnega grušča s kosi velikimi do 20 cm v glinasti osnovi, ki je odložena pod od 0,5 m debelo plastjo
humusa. Debelina proluvija se spreminja od 1 m do 4 m. Pod plastjo proluvija se nahaja plast močno
preperelega pretrtega in zaglinjenega filonita (oznaka plasti: 2), ki zvezno prehaja iz proluvija.
Debelina plasti je zelo spremenljiva in se spreminja od nekaj metrov do približno 10 m, v območju
prelomov pa tudi več. Naslednja izdvojena enota filonita (oznaka plasti: 3) predstavlja močno preperel
filonit z jasno izraženo foliacijo. Debelina te enote je spremenljiva. Enota 4 predstavlja delno do močno
preperel filonit, z bolj jasno izraženo skrilavo strukturo. Zadnjo izdvojeno enoto (oznaka plasti: 5) pa
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predstavlja kompakten, nepreperel in neporušen filonit, ki je bil v več odsekih ugotovljen le v spodnjem
delu treh vrtin.
Izdelava 3D geološko-geomehanskih modelov
Geološko-geomehanski 3D modeli so bili izdelani z upoštevanjem rezultatov vseh opravljenih
preiskav. Modeli zajemajo podatke strukturno geološkega kartiranja, morfotektonske analize širšega
območja Kozjaka, podatke inženirsko-geološkega kartiranja vrtin ter rezultate geofizikalnih preiskav. V
modelu akumulacije je bila izločena narivna ploskev med gnajsom in flionitom, ter ploskve razširjanja
1, 2 in 5 geomehanske enote filonita. Geomehanske enote 3 in 4 v prostoru niso izdvojene, zaradi
njihovega hitrega menjavanja, prav tako pa niso posebej izdvojeni tanjši segmenti geomehanske
enote 2 znotraj enot 3 in 4. V območju prelomnih ploskev so v modelu upoštevana območja širine 10
do 20 m (10 m za manjše prelome in 20 m za pomembnejše prelome), kjer je bilo do globine 20 m
upoštevano pojavljanje geomehanske enote 2. Širina teh prelomih con je bila določena na osnovi
strukturno geološkega kartiranja in ostalih preiskav. Prostorski geološko-geomehanski model območja
akumulacijskega bazena ČHE Kozjak je predstavljen na sliki 5.

Meja enote 2

Nasip

Meja enote 5

Meja enote 1

Prelomi

Narivnica

Slika 5. Prostorski geološko-geomehanski model območja akumulacijskega bazena ČHE Kozjak.
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Nasip

Narivnica

Meja enote 5

Meja enote 1

Meja enote 2

Prelomi

Slika 6. Prerez preko prostorskega geološko-geomehanskega modela.
Na osnovi izdelanega prostorskega modela je bilo na območju akumulacije izdelanih 12 prečnih
prerezov preko nasipa. Prerezi upoštevajo vse prostorske elemente postavljenega modela, vključno z
predvidenim nasipom. V profilih je predpostavljeno enakomerno menjavanje območij z pojavljanjem
enot 3 in 4. V jugozahodnem delu akumulacije (približno 25% celotnega območja) ni bilo opravljenih
preiskav, zato je model na tem območju nepopoln. Modeliranje nam je omogočilo predpostaviti najbolj
verjetno prostorsko razširjanje značilnih geomehanskih enot tudi na območjih, kjer preiskave niso bile
opravljene.
Na podoben način je bil izdelan tudi model območja strojnice. Osnovo za izdelavo modela območja
strojnice so predstavljali rezultati seizmične tomografije in popisov vrtin. Na osnovi interpretacije
hitrosti razširjanja valov so bile ugotovljene oslabljene cone. Pri izdelavi modela so bili na podlagi
geološke zgodovine upoštevani kinematično in mehansko dopustni modeli, možne glavne smeri
razširjanja posameznih struktur pa so bile privzete na osnovi opravljenega kartiranja in morfotektonske
analize širšega območja Kozjaka.
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V model so bili vključeni tudi rezultati električnega skeniranja in preiskave misse-a-la-masse s čimer
so bile preverjene postavljene ploskve struktur v prostoru.

Strojnični jašek

Prelomi

Profili seizmične tomografije

Slika 7. Rezultati seizmične tomografije v prostoru s prelomnimi ploskvami.
S pomočjo geološko-geomehanskega modela so bili izdelani 4 prečni geološko-geotehnični profili s
sečiščem v osi strojnice.

Prelomi

Profil_4

Litološke meje

Vrtine

a)

b)

Slika 8. a) Prerez preko prostorskega geološko-geomehanskega modela, s črno črto je označen potek
prečnega geološko tehniškega profila, ki je prikazan na sliki b).
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ZAKLJUČEK
V prispevku so opisane opravljene preiskave na območju treh ključnih objektov bodoče črpalne
hidroelektrarne Kozjak. Na osnovi preiskav so bile podane strukturno-geološke, inženirsko-geološke,
hidrogeološke, geomehanske, tektonske, seizmične in stabilnostne razmere na območju predvidene
ČHE Kozjak. Na podlagi tega pa so bili izdelani 3D geološko-geomehanski modeli strojnice in
akumulacijskega bazena. Prostorski modeli predstavljajo učinkovit pripomoček pri določitvi najbolj
kritičnih prerezov v prostoru in nam omogočajo predpostaviti najbolj verjetno prostorsko razširjanje
značilnih geomehanskih enot tudi na območjih, kjer preiskave niso bile opravljene.
V naslednji fazi bo potrebno izvesti še nekaj preiskav na delu akumulacijskega bazena, ki v tej fazi
niso bile izvedene. Izdelati bo potrebno manjkajoče vrtine in dodatne razkope, ter opraviti in-situ
meritve deformacijskih lastnosti filonita. Potrebno bi bilo izvesti tudi dodatne geofizikalne profile na
severnem in južnem delu akumulacijskega bazena. Na območju strojnice bo potrebno za oceno
možnih dotokov in pogojev črpanja vode iz strojnice izvesti dodatne hidrogeološke preiskave.
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