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RAZISKAVE OBČUTLJIVOSTI PESKOV NA KRŠKEM POLJU NA 
UTEKOČINJENJE 

POVZETEK: HE Brežice je predzadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Za potrebe 
akumulacije bodo na levem in desnem bregu zgrajeni obrežni nasipi v skupni dolžini več kot 10 km. 
V temeljnih tleh pod načrtovanimi nasipi se nahajajo rahli peski, občutljivi na likvifakcijo. Opravljene 
so bile terenske in laboratorijske preiskave za natančnejšo opredelitev obnašanja peska v primeru 
potresa.  

INVESTIGATION OF LIQUEFACTION POTENTIAL OF SANDS FROM 
KRŠKO POLJE 

ABSTRACT: Hydropower plant (HPP) Brežice is the last HPP in the chain of hydropower plants on 
the lower Sava river in Slovenia. Embankments with a total length of more than 10 km will be 
constructed on both banks of the river for the purpose of water accumulation. Ground below the 
future embankments consists of 1 to 5 m thick layer of fine grained loose silty sand, which could be 
susceptible to liquefaction during earthquake or other dynamic load. In order to specify the 
behavior of this sand in case of dynamic load extensive field and laboratory test have been carried 
out. 
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UVOD 
 
HE Brežice je predzadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi v Sloveniji. Za potrebe akumulacije 
bodo na levem in desnem bregu zgrajeni obrežni nasipi v skupni dolžini več kot 10 km. Višina 
nasipov narašča od Krškega proti Brežicam in pred pregradnim profilom v Brežicah doseže višino 
ca 10 m. Projektant HE Brežice je IBE Ljubljana. 
 
Geološke raziskave za potrebe načrtovanja HE Brežice je izvajal IRGO za naročnika HSE. 
Raziskave so pokazale, da se v temeljnih tleh vzdolž trase energetskih nasipov nahajajo 
holocenski drobni peski, katerih lastnosti – zrnavostna sestava in gostotno stanje – kažejo na 
občutljivost materiala za pojav likvifakcije. Ker je krška kotlina eno izmed seizmično najbolj aktivnih 
območij Slovenije (slika 1), je geološko pogojeno tveganje pojava likvifakcije veliko in ga je treba 
ovrednotiti tako z vidika varnosti v obstoječem stanju kot tudi z vidika tehnoloških možnosti 
poboljšanja tal. 
 
Raziskave in analiza občutljivosti holocenskih sedimentov na likvifakcijo, kot tudi analiza njihove 
vgradljivosti in možnosti poboljšanja s klasičnimi postopki kompaktiranja so bile opravljene na UL 
FGG Ljubljana v letu 2009. V tem prispevku so predstavljeni rezultati raziskav in analiz, dopolnjeni 
tudi s kratkim zgodovinskim pregledom razvoja postopkov preiskovanja likvifakcije pri načrtovanju 
drugih energetskih objektov v Sloveniji. 
 

 
Slika 1. Projektni pospešek tal (za tip tal A) za povratno dobo potresa 475 let (ARSO) 
 

LIKVIFAKCIJA ZEMLJIN 
 
Pod pojmom utekočinjenje ali likvifakcija zemljin običajno razumemo prehod dinamično 
obremenjene, zasičene zemljine iz trdnega v tekoče stanje. Do likvifakcije pride zaradi porasta 
pornega tlaka in posledično znižanja efektivnih napetosti v zemljini. Teoretično lahko pride do 
likvifakcije v vsaki zasičeni nevezani zemljini ali zemljini podobnem materialu, če so dinamične 
obremenitve dovolj velike in če je zemljina v takem gostotnem stanju, da teži k zgoščanju.  
 
Ker je strižna trdnost zemljine (τf) odvisna od totalnih napetosti (σ) in pornega tlaka (u), pomeni 
vsak prirast pornega tlaka ob nespremenjeni totalni napetosti hkrati tudi znižanje strižne odpornosti 
zemljine. V trenutku, ko je porni tlak enak totalni napetosti, v zemljini ni več kontakta med zrni in 
zemljina se prične obnašati kot tekočina (en. 1). 
 

τ σ ϕ′= −( ) tanf u  (1)

                                                                                  
Analize pojavov likvifakcije v naravi kažejo, da se likvifakcija največkrat zgodi v drobno zrnatih, 
rahlih zemljinah, slabo stopnjevane zrnavosti, z malo ali nič kohezije (Kramer, 1996). Če so takšne 
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zemljine izpostavljene nenadni obtežbi, se zaradi majhne prepustnosti ne morejo zdrenirati v času 
trajanja obtežbe, zato v njih pride do ustvarjanja dodatnega tlaka porne vode (slika 2). Likvifakcijo 
lahko sprožijo monotone, impulzne ali ponavljajoče se motnje. Na pojav likvifakcije  so posebej 
občutljive zemljine v plitvih, pripovršinskih slojih, na globinah do ca 10 m pod površino terena. 
 

 
Slika 2. Kontaktne sile med zrni v zasičenem nevezanem materialu. Dolžina belih puščic 
predstavlja velikost kontaktne sile, ki je močna, ko je porni tlak nizek (Johansson, 2000) 
 
Ker med potresom ali drugo dinamično obtežbo pride v zemljini do prirasta strižnih napetosti, sta 
Seed in Idriss (1971) vpeljala izraz CSR – količnik ciklične napetosti (en. 2) kot merilo vpliva 
potresa na zemljino.  
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CSR je podan kot razmerje med povprečno strižno napetostjo (τav ) in začetno vertikalno efektivno 
napetostjo (σ′v0 ). Povprečno strižno napetost (τav ) izračunamo ob predpostavki, da se zemljina nad 
izbrano globino obnaša kot togo telo. 
 
Razmerje med dinamično obremenitvijo v zemljini in sinusoidno obremenitvijo je definirano s 
koeficientom β, za katerega Seed in sod. (1975) podajajo vrednost 0,65. amax je maksimalni pospešek 
tal, brezdimenzijski faktor rd pa upošteva zmanjšanje potresnih sil z globino zaradi deformabilnosti 
višje ležečih plasti (nad izbrano globino). Različni avtorji, npr. Youd in Idriss (2001), Idriss in 
Boulanger (2004), Seed in sod. (2003) in drugi podajajo različne enačbe za izračun faktorja rd. Za 
potrebe izračuna CSR je bil rd za obravnavano lokacijo določen s pomočjo krivulj na sliki 3.  
 

 
Slika 3. Krivulje za določitev redukcijskega faktorja rd (Youd in Idriss, 2001) 
 
Varnost zemljine na likvifakcijo ocenjujemo s pomočjo terenskih preiskav z SPT, CPT ali SDMT 
testi ali s pomočjo laboratorijskih preiskav v triosnih ali enostavnih cikličnih strižnih aparatih.  
 
V primeru uporabe rezultatov SPT testov si na primer pomagamo z empiričnimi diagrami (slika 4), 
ki povezujejo korigirano vrednost SPT udarcev, izraženo kot (N1)60 z vrednostjo CSR, ki povzroči 
likvifakcijo. V kolikor je izračunana vrednost CSR nad krivuljo, v zemljini pride do likvifakcije. 
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Slika 4. Odnos med količnikom ciklične napetosti in korigiranim številom udarcev  za v svetu 
potrjene pojave likvifakcije (Idriss in Boulanger, 2004). Z rumeno barvo je na sliki že dodano 
območje peskov v temeljnih tleh pod energetskimi nasipi za HE Brežice.  
 
Pri laboratorijskih preiskavah opazujemo število ciklov do pojava likvifakcije pri izbranem CSR. 
Pojav likvifakcije zaznamo z vidno deformacijo vzorca ali ko porni tlak doseže vrednost kritičnega 
tlaka v vzorcu (slika 5). Število ciklov, ki jih mora material prenesti do pojava likvifakcije ocenimo iz 
diagrama, kjer je podana soodvisnost števila ciklov do likvifakcije in magnitude potresa (slika 6). 
 

 
Slika 5. Zapis poteka preiskave med cikličnim obremenjevanjem. Zgornja slika prikazuje količnik 
ciklične napetosti, spodnja slika pa prirast pornih tlakov in strižnih deformacij s časom 
 
Druga možnost za določitev števila ciklov do porušitve je numerična analiza potresa ter pretvorba 
potresne obtežbe v ekvivalentno sinusoidno obtežbo. Pri tem si pomagamo z laboratorijskimi 
raziskavami, ki povezujejo število ciklov do utekočinjenja z različnimi vrednostmi CSR (slika 17 v 
nadaljevanju). 
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Slika 6. Število ciklov do likvifakcije za različne magnitude potresa (Kramer, 1996) 
 

ZGODOVINSKO OZADJE RAZISKOVANJA LIKVIFAKCIJE 
 
Čeprav so potresi stalni spremljevalec geološkega razvoja planeta Zemlja in pomemben dejavnik 
pri oblikovanju reliefa, se je znanstveno zanimanje za likvifakcijo močno povečalo šele po potresih 
na Aljaski (1964) in na Japonskem (1964). Utekočinjenje je povzročilo velikansko škodo tako na 
objektih, kot tudi v naravi, pojavi utekočinjenja so bili dobro dokumentirani, posnetki, ki so obšli svet 
pa fascinantni in šokantni. Poleg številnih stavb, ki so se nagnile celo za 80 stopinj glede na 
vertikalo (slika 7), so se zaradi vzgona na površje dvignili prazni podzemni rezervoarji, prišlo je do 
peščenih izvirov iz tal, letališče Niigata pa je bilo zaradi posledic likvifakcije potopljeno (Waller, 
1966, Bolt, 1967). Peščeni izviri so stalni spremljevalci likvifakcije tudi drugod po svetu (slika 8). 
Tudi ob potresu v Fukušimi leta 2011, ki sta ga usodno zaznamovala popotresni tsunami in 
nesreča v jedrski elektrarni, je likvifakcija povzročila velikansko škodo na inženirskih objektih. 
 

 
Slika 7. Posledice potresa z magnitudo 7.5 v Niigati leta 1964 (http://www.ce.washington.edu/ 
~liquefaction/html/quakes/niigata/niigata.html) 
 
Na področju nekdanje skupne države Jugoslavije so bili pojavi likvifakcije dobro dokumentirani ob 
Črnogorskem potresu leta 1979. Potres z magnitudo 7.0 po Richterjevi lestvici je trajal približno 20 
sekund in je imel epicenter na morskem dnu med Barom in Ulcinjem, približno 10 -15 km od obale 
(Bubnov, 1980). Največ primerov likvifakcije je bilo zabeleženih v priobalnem pasu zaliva Boke 
Kotorske  in ob reki Bojani v Ulcinju. Zaradi likvifakcije so se tla posedla tudi za 1 m, objekti so 
potonili tudi za več deset cm, zabeleženi so bili veliki horizontalni pomiki. Do likvifakcije je prišlo v 
drobnih peskih, zasičenih z vodo. 
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Slika 8. Peščeni izviri kot posledica potresa z magnitudo 6,5 po Richterju v El Centru leta 1979 
(http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/what/what2.html) 
 
Pojavi likvifakcije so bili evidentirani tudi ob potresu v Zagrebu leta 1880. Izdelovalci študije 
temeljenja nuklearne elektrarne Prevlaka (Talaganov et al., 1985, Znidarčić et al., 1984) poročajo o 
pojavih likvifakcije v plasteh holocenskih sedimentov vzdolž Save na dolžini 25 km. Potres z 
magnitudo 6.5 po Richterju je takrat povzročil škodo tudi v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji 
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2006). 
 
V Sloveniji ni z argumenti potrjenih pojavov likvifakcije zaradi potresa. Domneva se, da je bila 
porušitev obale bohinjskega jezera v dolžini ca 100 m ob potresu v Posočju aprila 1998 morda 
posledica likvifakcije jezerske krede, vendar pa raziskave niso bile opravljene (slika 9). Potres z 
magnitudo 5,8 je imel nadžarišče v Krnskem pogorju. Prav tako bi lahko bile hude poškodbe stavb 
v Mali vasi pri Bovcu ob potresih v Posočju posledica likvifakcije jezerske krede, ki je v tem delu 
bovške kotline prisotna v debelejših slojih. 
 

 
Slika 9. Porušitev obale bohinjskega jezera ob potresu leta 1998 (foto: M. Tomaževič) 
 
Po drugi strani pa imamo v Sloveniji dobro potrjene primere utekočinjenja uranske in drugih vrst 
kemičnih sader. Na sliki 10 je prikazano utekočinjenje trdnega kolača uranske sadre med 
transportom od predelovalnega obrata v Gorenji vasi do nekaj km oddaljenega odlagališča Boršt, ki je 
bilo sicer zgrajeno kot odlagališče za »trdni kolač« hidrometalurške jalovine (Petkovšek et al., 2008).  
 

RAZISKAVE LIKVIFAKCIJE V SLOVENIJI 
 
Raziskave likvifakcije potekajo običajno v povezavi z načrtovanjem in gradnjami pomembnih 
infrastrukturnih objektov. Pred letom 1990 so v Sloveniji sicer potekale gradnje velikih infrastrukturnih 
objektov (NEK, HE Vrhovo, avtoceste), vendar pa so bila geološka okolja gradenj povečini ocenjena 
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kot zahtevna iz drugačnih geotehničnih vidikov (npr. z vidika posedanja, stabilnosti, notranje erozije), 
ne pa z vidika likvifakcije. Postopoma se je tako med inženirji ustvarilo mnenje, da v slovenskem 
geološkem okolju ni zemljin, občutljivih na likvifakcijo, omenjanje možnosti pojava likvifakcije pa je 
med projektanti dolgo veljalo bolj za znanstveno eksotiko in manj za strokovno realnost. 
 

 
Slika 10. Primer utekočinjanja uranske sadre po nekaj kilometrov dolgem transportu iz 
predelovalnega obrata (foto: Zmago Logar) 
 
Prvi poskusi laboratorijskega raziskovanja likvifakcije so bili na ZRMK Ljubljana (sedanji ZAG) 
opravljeni v letih 1985 in 1986 v okviru ameriško-jugoslovanskega raziskovalnega projekta. V 
modelno celico so bili vgrajeni umetno sestavljeni peski pod kontroliranimi pogoji, celica pa je bila 
nato prenesena na potresno mizo (Umek, 1986, 1987; Grimšičar et al., 1986). 
 
Med načrtovanjem prve odžvepljevalne naprave v TE Šoštanj in med načrtovanjem nove 
tehnologije odlaganja produktov izgorevanja premoga na območju med Družmirskim in Velenjskim 
jezerom v letih med 1991 - 1996, je Petkovškova (Petkovšek et al., 1993, 1994, Grilc et al., 1997), 
ki je vodila raziskave, ugotovila, da hidravlično transportirani elektrofiltrski pepeli, ki ležijo pod 
nivojem vode in na novo nastajajoče kemične sadre sodijo v skupino za likvifakcijo izjemno 
občutljivih materialov. Ker deluje deponija hkrati tudi kot pregradni nasip med obema jezeroma in 
se nahaja na ugrezninskem območju premogovnika, je bila varnost načrtovanega novega 
pregradnega nasipa preverjena tudi za primer likvifakcije (Logar et al, 1997). Preiskave likvifakcije 
so bile izvedene v triosnem cikličnem strižnem aparatu v laboratorijih Arsenala na Dunaju (Schwab, 
1997) in so potrdile zelo visoko občutljivost materiala na likvifakcijo. Rezultatom raziskav in analiz 
je bila nato prilagojena tehnologija gradnje deponije. 
 
Pri načrtovanju tretjega bloka v Termoelektrarni Trbovlje (TET 3) je bilo treba dokazati stabilnost 
več kot 80 m visokega odlagališča odpadnih produktov tudi za slučaj obremenitev med potresom. 
Tomaževič et al. (1999) so skonstruirali posebno preizkuševalno napravo (slika 11), v kateri so 
raziskovali obnašanje materiala v treh različnih gostotnih stanjih, ki so bila med statičnimi 
raziskavami določena kot najbolj reprezentativna za načrtovano deponijo (Petkovšek et al., 1999). 
Naprava se je odlično obnesla in v modelni celici so bili med likvifakcijo zabeleženi podobni pojavi, 
kot jih sicer poznamo iz primerov likvifakcije v naravi (slika 12). Škoda je, da rezultati preizkusov 
niso bili objavljeni v literaturi, vendar pa se v praksi upoštevajo pri gradnji južnega dela 80 m visoke 
deponije Prapretno. 
 
Novembra 2000 se je po obilnih padavinah nad Mangartsko planino sprožil plaz Stovže, ki se je 
preobrazil v drobirski tok in povzročil razdejanje v Logu pod Mangartom. Med prvimi, ki so sicer 
posredno zaznali pretečo nevarnost so bili  prav upravljalci MHE Možnica. 
 
Kasnejše raziskave so pokazale, da so se v plazovini pojavljale tudi tanke plasti drobno zrnatega 
karbonatnega materiala brez kohezije (Petkovšek, 2001), ki je bil v veliki meri odgovoren za 
preobrazbo zemljine v hitri drobirski tok. Lenart (Lenart, 2003 in 2006) je pričel s sistematskimi 
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raziskavami deformacij in likvifakcije na vzorcih plazovine, podatke pa je kasneje dopolnil še s 
preiskavami meljnih peskov iz nasipa železniške proge ob akumulaciji HE Boštanj in jih uporabil za 
izdelavo energijskega modela (Lenart, 2006). Raziskave je izvajal v enostavnem in v triosnem 
cikličnem strižnem aparatu na različno zgoščenih vzorcih. 
 

 
Slika 11. Celica, posebej skonstruirana za preiskave likvifakcije EF pepela in sadre za potrebe 
izgradnje TET 3 (Tomaževič et al., 1999) 
 

 
Slika 12. Posedek materiala v celici (levo) in površina materiala v celici po končani preiskavi 
(desno). Vidne so posledice vrenja (primerjaj s sliko 8) in potonitev kocke 
 
Raziskave, ki jih je opravil Lenart (Lenart, 2003 in 2006) so zelo pomembne za boljše razumevanje 
razmer v geoloških okoljih, kjer se pojavljajo debeli sloji jezerske krede. Dokazujejo namreč, da bi 
morali pri načrtovanju objektov na območjih, kjer se v temeljnih tleh nahajajo debelejši sloji 
jezerske krede, začeti bolj dosledno in sistematično raziskovati tudi njeno zgoščenost in 
občutljivost na likvifakcijo. Taka področja pa so v Sloveniji razširjena prav na seizmično visoko 
aktivnih območjih (Kuščer et al., 1974). Raziskave likvifakcije vzorcev melja iz železniških nasipov 
v vplivnem območju akumulacije HE Boštanj (Lenart, 2006; Logar et al., 2005) so se uporabili pri 
načrtovanju ojačitev starih nasipov pred napolnitvijo akumulacije. 
 
Za potrebe ocene varnosti plitvo temeljenih objektov na lokaciji NEK na likvifakcijo so bile leta 1996 
(Parsons Power, 1996) izvedene analize na osnovi starih podatkov penetracijskih raziskav, ki so 
bili na voljo še iz časa geoloških preiskav lokacije. Te analize so bile ponovljene in dopolnjene leta 
2004, za nove potresne pospeške, a na starih podatkih. Ker bo izgradnja HE Brežice vplivala tudi 
na spremembe gladine podzemne vode na območju NEK, se je v letu 2010 ponovno sprožilo 
vprašanje varnosti na likvifakcijo, dodatne raziskave, ki jih opravlja IRGO pa še niso zaključene. 
 
Iz podanega kratkega pregleda zgodovine raziskav likvifakcije v Sloveniji lahko ugotovimo, da se 
preiskave občutljivosti materialov na likvifakcijo izvajajo v Sloveniji že več kot 25 let in se niso 
začele šele potem, ko so prišli v naše laboratorije sodobni triosni ciklični aparati.  
 
Nivo odgovornosti pri preiskovanju likvifakcije za potrebe znanstvenih objav je drugačen od nivoja 
odgovornosti v primerih, ko preiskave izvajamo za potrebe zelo zahtevnih geotehničnih gradenj. Pri 
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realnih gradnjah temelji breme odgovornosti na eni strani na pomanjkanju primerljivih izkušenj in 
zagotavljanju dolgoročne varnosti objekta, na drugi strani pa na zavedanju, da so varne odločitve 
lahko povezane z visokimi investicijskimi stroški poboljšanja tal, ki jih praviloma zahtevajo ukrepi za 
preprečevanje posledic likvifakcije. Med take zelo odgovorne odločitve sodijo tudi odločitve v zvezi 
z gradnjo obrežnih nasipov v bazenu HE Brežice, ki v času pisanja tega članka še niso sprejete. 
 

GEOLOŠKO GEOTEHNIČNE RAZMERE 
 
Geološki prerez tal 
 
Geološko geotehnični prerez temeljnih tal vzdolž trase obrežnih nasipov je z vidika načrtovanja 
gradnje nasipov enostaven. Teren je raven. Pod humusno plastjo so odložene rahle in zelo rahle 
holocenske peščeno meljaste plasti v debelini od 1 do 5 m, pod njimi je do 10 m debela plast 
srednje gostega do gostega kvartarnega proda. Korigirane penetracijske vrednosti peščenih plasti 
so (N1)60 so pod 10 (Petkovšek et al., 2010). Predkvartarno podlago sestavljajo miocenski 
sedimenti. To generalno sliko sicer na levem bregu prekinja globoka kadunja, zapolnjena s 
pliokvartarnim prodom, kar pa za našo obravnavo ni pomembno (slika 13). 
 
Vzorčenje zemljin iz temeljnih tal in izbor vzorcev za raziskave likvifakcije 
 
Neporušeni in porušeni vzorci so bili odvzeti iz 11 raziskovalnih jaškov na levem bregu in iz 14 
raziskovalnih jaškov na desnem bregu Save. Vsi jaški so segali skozi površinsko plast mladih 
sedimentov do prodne podlage. Izkopi jaškov so se izvajali selektivno, po stopnjah – stopnicah, na 
posameznih stopnicah so bile poleg odvzema vzorcev opravljene preiskave togosti plasti s krožno 
ploščo z lahko padajočo utežjo in preiskave penetrabilnosti z zabijanjem Künzel sonde. Nekatere 
plasti peska so tako rahle, da je Künzel sonda »padla« skozi plast že pod enim samim udarcem 
lahkega nabijala. 
 

 
Slika 13. Shematski prikaz geološkega prereza z obrežnimi nasipi 
 
Velike težave smo imeli tudi pri vzorčenju. V nekaterih plasteh intaktnega vzorca ni bilo možno 
odvzeti, ker se je sipal iz cilindra. 
 
V laboratoriju so bile na vseh vzorcih opravljene indeksne preiskave, s katerimi smo določili 
zrnavostno sestavo, naravno gostoto, naravno vlago in na izbranih vzorcih tudi druge lastnosti, kot 
so vsebnost lahkih delcev in vpijanje vode. Na osnovi analize rezultatov indeksnih raziskav smo 
izbrali tri karakteristične vzorce za preiskave likvifakcije. Njihove lastnosti so prikazane v 
preglednici 1 in na sliki 14. 
 
Vzorca 4 in 5 sta bila odvzeta iz poskusnega nasipa, ki je opisan v nadaljevanju. 
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Slika 14. Zrnavostna sestava karakterističnih naravnih vzorcev iz temeljnih tal obrežnih nasipov za 
HE Brežice (vzorci 1-3), izbranih za raziskavo likvifakcije. Vzorca 4 in 5 sta odvzeta iz zgrajenega 
poskusnega nasipa. Prikazani sta tudi območji zrnavostne sestave materialov, ki so potencialno 
nevarni in zelo nevarni za likvifakcijo (Sitharam, 2004) 
 
Preglednica 1: Indeksni kazalniki lastnosti karakterističnih vzorcev (vzorci 1-3) za preiskavo 
likvifakcije. Vzorci 4 in 5 so iz zgrajenega poskusnega nasipa. 

 
 Vzorec 

1 
Vzorec 
2 

Vzorec 
3 

Vzorec 
4 

Vzorec 
5 

ρ (t/m3) 1,32 1,28 1,23 1,86 1,77 
ρd (t/m3) 1,26 1,10 1,01 1,53 1,53 
w (%) 5,06 16,3 21,5 21,7 15,6 
e0 1,20 1,38 1,61 0,841 0,751 
wopt (%) 17,4 15,0 27,5 21,2 19,4 
ρdmax (t/m3) 1,65 1,77 1,34 1,54 1,60 
Dpr (%) 76 62 75 99 96 

 

PREISKAVE LIKVIFAKCIJE V CIKLIČNEM STRIŽNEM APARATU 
 
Postopki preiskave 
 
Preiskave smo izvedli v cikličnem strižnem aparatu DTA-136 proizvajalca Seiken (Slika 15), ki je 
namenjen izvedbi dreniranih in nedreniranih enostavnih strižnih preiskav zemljin. Meritve se lahko 
izvajajo v statičnih in psevdo dinamičnih pogojih s frekvenco obremenjevanja do 1 Hz. V prvem 
primeru merimo strižno trdnost in strižni modul z naraščajočo deformacijo, v drugem primeru pa 
spremembo togosti z naraščajočo deformacijo, trdnost materiala pri ciklični obremenitvi, obnašanje 
zemljine pri naraščanju števila ciklov obremenitve in odziv stanja pornega tlaka v vzorcu med 
ciklično obremenitvijo. 
 
Preizkušanci so bili statično stisnjeni v kalup premera 70 mm in višine 30 mm pri optimalni vlagi v 
različnih gostotnih stanjih. V napravi so bili saturirani s pomočjo CO2, z vodo, ki je prosto tekla čez 
vzorec in z višanjem povratnega pritiska. Saturacija je bila končana, ko je vrednost 
Skemptonovega parametra B presegla vrednost 0.95. Po končani saturaciji so bili preizkušanci 
izotropno konsolidirani pri efektivni napetosti 100 kPa. Sledilo je ciklično strižno obremenjevanje v 
nedreniranem stanju z ekvivalentno sinusno horizontalno (strižno) obtežbo (Slika 16). 
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Slika 15. Ciklični strižni aparat v laboratoriju UL FGG - KMTal 
 
Pričetek likvifakcije je definiran z vrednostjo pornega tlaka, ki znaša 95% vrednosti efektivne 
napetosti na preizkušancu po konsolidaciji oz. tik pred ciklično strižno obremenitvijo. 
 
Med preiskavo so bili merjeni horizontalni in vertikalni pomiki, horizontalna in vertikalna obtežba, 
celični in povratni tlak in število ciklov ekvivalentne sinusne obremenitve (Slika 5) 
 

 
Slika 16. Shematski prikaz poteka preiskave 
 
Pričakovani količniki ciklične napetosti na lokaciji HE Brežice 
 
Količniki ciklične napetosti CSR so bili izvrednoteni po enačbi 2, ločeno za rahle peske (stanje v 
naravi) in ločeno za peske, zgoščene na različne gostote glede na maksimalno suho gostoto 
določeno s Proctorjevim preskusom (Preglednica 1). Vrednost količnika ciklične napetosti je 
odvisna od nivoja vode. V teh analizah je bila upoštevana voda na nivoju temeljnih tal (z = 0 m). 
 
Iz preglednice 2 vidimo, da je potrebno preizkušance v rahlem stanju obremeniti z višjimi količniki 
ciklične napetosti, kar je posledica nižjih efektivnih napetosti. Gosti vzorci tako izkazujejo višjo 
odpornost na likvifakcijo. 
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Preglednica 2: Vrednosti CSR za preiskovane vzorce v odvisnosti od povratne dobe potresa. V 
izračunu so upoštevani pospeški tal v peskih podani v preglednici 3. 
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200 0.44 0.38 0.45 0.37 0.50 0.44 0.39 
475 0.53 0.46 0.54 0.45 0.61 0.53 0.47 
1000 0.56 0.49 0.57 0.47 0.64 0.56 0.50 

 
Preglednica 3: Projektni pospešek tal v odvisnosti od povratne dobe potresa za območje HE Brežice. 

Povratna 
doba 

Projektni 
pospešek za 
tip tal A 
(kamnina, 
ARSO)  

Pospešek tal v Krški 
kotlini, določen z 
verjetnostno analizo 
(Aleksovski, 2008) 

let  kamnina pesek 
200  0.230g 0.290g 
475 0.225g 0.280g 0.350g 
1000 0.250g 0.295g 0.370g 

 
Število ciklov do likvifakcije 
 
Število ciklov obremenitve, ki jih mora material prenesti do likvifakcije je odvisno od magnitude 
potresa (slika 6), ta pa od povratne dobe potresa. Za različne povratne dobe potresa so iz analize 
evidentiranih potresov na območju Krške kotline, določene magnitude (Preglednica 4) (Aleksovski, 
2008). 
 
Preglednica 4: Magnitude potresa za različne povratne dobe in potrebno število ciklov do likvifakcije. 
Potrebno število ciklov do likvifakcije je zaokroženo navzgor na celo število. 

Povratna doba Magnituda Število ciklov 
200 5.60 4 
475 5.80 4 
1000 6.25 5 

 
Rezultati cikličnih strižnih preiskav 
 
Število ciklov do likvifakcije je odvisno od količnika ciklične napetosti (Slika 17). Na sliki 17 so 
podani rezultati za umetne kompozite iz naravnih vzorcev (vzorci 1-3), za intaktne vzorce iz 
poskusnega nasipa (vzorci 4 in 5) in za v literaturi pogosto opisan referenčni material, Toyoura 
pesek (Hosono in Yoshimine, 2004).  
 
Iz slike 17 vidimo, da je število ciklov obremenitve do likvifakcije močno odvisno od gostote peska. 
Rahli peski so sposobni prevzeti bistveno manj ciklov od bolje zgoščenih peskov. Izbran referenčni 
material Toyoura pesek, je slabo graduiran čist pesek z minimalnim količnikom por (emin) 0.597 in 
maksimalnim količnikom por (emax) 0.977 (Hosono in Yoshimine, 2004). V primerjavi s Toyoura 
peskom, so peski iz temeljnih tal na lokaciji HE Brežice manj občutljivi na likvifakcijo. 
 

POSKUSNO ZGOŠČANJE TEMELJNIH TAL IN IZGRADNJA POSKUSNEGA NASIPA 
 
Z izdelavo umetnih zgoščenih kompozitov smo v laboratoriju ugotovili, da je teoretično možno 
poboljšati gostotno stanje peskov  do take meje, da bodo varni pred likvifakcijo tudi pri potresu s 
povratno dobo 475 let (slika 17).  
 
Vendar pa obstaja velika razlika med laboratorijskim zgoščanjem peska, kjer se vzorec med pripravo 
ne more bočno deformirati in med zgoščanjem na terenu, ko se pesek pod bandažo valjarja ne 
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zgošča, temveč deformira (pojav poznamo kot pojav gumijaste blazine). Zato smo na levem bregu 
Save septembra 2009 zgradili poskusni nasip in izvedli preizkuse zgoščanja temeljnih tal (slika 18). 
Preizkusi so potekali tako, da je bil iz temeljnih tal najprej najprej odrinjen humus in korenine, sledilo 
je zgoščanje in utrjevanje temeljnih tal ter gradnja nasipa iz lokalno izkopanih peskov z uporabo 
klasičnih postopkov gradnje. Vgrajenih je bilo 5 poskusnih plasti pri različnih obratovalnih pogojih 
zgoščanja, s sprotnim kontroliranjem dosežene zgoščenosti in togosti nasipnih plasti.  
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Slika 17. Rezultati cikličnih strižnih preiskav, vzorca 4 in 5 sta intaktna vzorca iz poskusnega polja 
 
Meritve na terenu so pokazale, da temeljnih tal zaradi vplivov korenin in mehke podlage ni možno 
zgostiti do 95 % zgoščenosti. Šele nasipne plasti nad temeljnimi tlemi je bilo možno zgostiti do 95 % 
zgoščenosti po Proctorju, povprečna dosežena togost (Evd) pa je bila nizka in ni presegla 20 MPa. 
 
Iz vgrajenih plasti na poskusnem nasipu so bili odvzeti vzorci za laboratorijske raziskave, rezultati, 
določeni na dveh značilnih intaktnih vzorcih iz nasipa (vzorec 4 in vzorec 5) so predstavljeni na slikah 
14 in 17. Na sliki 17 so prikazani količniki ciklične napetosti za zgoščene peske v odvisnosti od povratne 
dobe potresa (oranžne horizontalne črte). Dodano je tudi število ciklov, ki jih mora material prenesti do 
likvifakcije (zelene vertikalne črte). Glede na pogoja za količnik ciklične napetosti in število ciklov do 
likvifakcije izkazujejo peski v naravnem (rahlem) stanju nevarnost likvifakcije že v primeru potresa s 
povratno dobo 200 let, zgoščeni peski pa so varni v primeru potresa s povratno dobo 200 let, verjetno bi 
prenesli tudi potres s povratno dobo 475 let, ob močnejšem potresu pa bi se zagotovo utekočinili. 
 
Rezultati preiskav so ovrednoteni za horizontalna temeljna tla, brez vsakršne površinske obtežbe 
(npr. nasip) in ob upoštevanju nivoja vode na površini.  
 
Med poskusnim zgoščanjem in po analizi rezultatov raziskav s poskusnega polja je bilo ugotovljeno 
naslednje: 

- Z uporabo klasičnih postopkov zgoščanja z valjarji, temeljnih tal iz peska ni možno zgostiti 
tako, da bi temeljnim tlem po globini izboljšali odpornost na likvifakcijo. Ves pesek bi morali 
izkopati in ga ponovno vgrajevati v plasteh. 

- V naravnem stanju so peski malo saturirani. Potrebne so velike količine vode za pripravo 
peska na vgrajevanje. Globoke korenine predstavljajo dodatno nevarnost notranje erozije 
in bi jih morali predhodno na začasnih deponijah peska izločiti, kar bo zahtevalo dodaten 
tehnološki proces. 

- Peski so zelo občutljivi na površinsko in notranjo erozijo. 
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Slika 18. Poskusni nasip zgrajen septembra 2009 (vir: arhiv KMTal) 
 

ZAKLJUČKI 
 
Terenske in laboratorijske preiskave so pokazale, da so peski v temeljnih tleh na lokaciji obrežnih 
nasipov HE Brežice občutljivi na likvifakcijo in se utekočinijo že pri potresu s povratno dobo 200 let. 
Z zgoščanjem do približno 95 % zgoščenosti se občutljivost na likvifakcijo zmanjša, vendar pa se 
pri močnejših potresih, s povratno dobo nad 475 let, tudi do maksimalne gostote zgoščeni peski 
zanesljivo utekočinijo. Dodatne težave pri vrednotenju vgradljivosti peskov predstavlja bogat 
koreninski sistem, lokalno velike količine delcev premoga in velika občutljivost peska na erozijo. 
  
Temeljna tla v naravnem stanju niso primerna podlaga za temeljenje obrežnih nasipov za HE 
Brežice, zato bo potrebno peske ali odstraniti ali poboljšati s katerim od znanih globinskih postopkov 
poboljšanja (na primer z impulznim zgoščanjem, kemično stabilizacijo, vgradnjo gruščnatih kolov).  
Projekti za HE Brežice so še v fazi izdelave. Ob znani geometriji energetskih nasipov, ob znanih 
materialih, ki bodo vanje vgrajeni in ko bodo znane odločitve o izbranih postopkh  poboljšanja 
temeljnih tal, bo potrebno opraviti kontrolne raziskave.  
 
Na osnovi dolgoletnih inženirskih izkušenj in poznavanja razmer, pa zadnja avtorica tega prispevka 
ocenjuje, da bi bila v obravnavanem primeru najbolj varna in tehnološko najbolj razumna odločitev 
taka, da bi se rahli peski, kadar se nahajajo v debelinah nad 1m, odrinili iz temeljnih tal v celoti in 
vgradili v široke platoje visokih nasipov tako, da bi se med samo gradnjo stabilizirali  z dodatki 
aditivov, npr. bele žlindre ali EF pepela ter bočno zaščitili s prodom iz lokalnih izkopov. 
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