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NEKATERE POSEBNOSTI GRADNJE PODZEMNIH PROSTOROV V
ZELO IZTISLJIVIH HRIBINAH
POVZETEK: Za gradnjo podzemnih prostorov v zelo iztisljivih hribinah so značilni veliki radialni
pomiki v izkopni prostor, ne samo pri napredovanju ampak tudi kasneje, ko je že vgrajena primarna
obloga. Poleg prikaza nekaterih metod izkopa in podpiranja v takšnih razmerah, so nadrobno
podani rezultati izračunov učinkovanja deformacijskih elementov v smislu preprečevanja poškodb
brizganega betona v fazi strjevanja. Uporabljena je bila numerična metoda za izračun pomikov v
vzdolžnem profilu predora, karakteristične krivulje hribine in reaktivnega tlaka podporja s
pripadajočo podajnostjo. Posebej so podani rezultati izračunov pomikov in obtežb na podporni
sistem, ki so bili dobljeni s 3D geomehanskim modelom, ki je vključeval poleg parametrov hribine
tudi popustljive podporne elementi, kot sestavne dele primarne obloge.
Ključne besede: iztisljive hribine, popustljivi elementi, vzdolžni profil pomikov, krivulja pomikov
vzdolžnega profila predora, karakteristična krivulja podporja.

SOME SPECIAL APPLICATIONS OF UNDERGROUND
CONSTRUCTIONS IN HIGH SQUEEZING GROUNDS
ABSTRACT: The construction of underground facilities in high squeezing grounds followed big
radial displacements towards excavation space not only during the time of construction but later on
when the inner lining was installed. In addition to showing some of the methods of excavation and
support of such ground circumstances are being given the results of the calculations effect of the
support elements influence on preventing shotcrete damage in the time of curing stage. Numerical
method was used to calculate the tunnel wall displacements along the longitudinal profile of the
tunnel, characteristic support - ground curve and reactive support pressure relating to its
deformability. Particularly, the results of loads and displacement calculations of the designed
support system are given, which were obtained by 3D geomechanical model. In addition to the
model were included ground parameters and deformable support elements, as well as the
components of the primary lining.
Key words: squeezing ground, yielding elements, longitudinal displacement of the tunnel wall,
longitudinal tunnel displacement curve, characteristic radial - support pressure curve.
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UVOD
Hribine, katerim pripisujemo iztisljive lastnosti, imajo specifične deformacijske in trdnostne lastnosti.
Tako se lahko iztisljivost pojavi v kamninah, kadar so določene kombinacije skupnih napetosti in
materialnih lastnosti takšne da se močno deformirajo nekatera območja okoli podzemnega
izkopnega prostora. S tem povzročajo presežke omejene strižne napetosti. Iztisljivost se lahko
pojavi tudi v intaktnih kamninah, zapolnjenih kamninskih razpokah, vzdolž večplastnih slojev in na
prelomnih conah ter ni pogojena s spremembo prostornine, kar pomeni, da se iztisljivosti ne sme
enačiti z nabrekanjem (Singh in Goel, 2006). Nabrekanje je povezano s povečanjem prostornine
nabrekljivih mineralov v vlažnih razmerah, ko prihaja pogosto do kemične reakcije. Cone
nabrekanja imajo debelino do nekaj metrov, medtem, ko imajo cone plastičnih deformacij, ki se
pojavijo pri iztiskanju, lahko debeline do nekaj premerov prečnega profila predora.
ZNAČILNOSTI IZTISLJIVIH HRIBIN
Hribini okrog izkopnega prostora se pogosto s časom nižajo samonosilne lastnosti še posebej
takrat, ko je izpostavljena vplivom zraka in vode. Značilne posledice teh procesov so časovno
odvisne deformacije, ki so povezane z lezenjem, iztiskanjem in plastičnim tečenjem, ki se odražajo
v časovno odvisnih napetostnih razmerah, ki vladajo v hribini okrog izkopnega podzemnega
prostora in vplivajo na dolgoročno obnašanje hribine. Zaradi presežene omejene strižne trdnosti
začne hribinska masa drseti v izkopni prostor, ki se obenem plastično deformira - iztiska. Nekateri
učinki iztiskanja se pri izkopu predora pojavijo takoj po izkopu kot povečani radialni pomiki oboda
predora in se nadaljujejo tudi kasneje. Fizikalno je iztiskanje proces, ki dolgoročno vpliva na
postopno kopičenje hribinske obtežbe na podporne elemente. Velikost radialnega pomika hribine v
izkopni prostor je odvisna od obsega plastične cone okrog izkopa podzemnega prostora, hribinske
obtežbe, trdnostnih in deformacijskih lastnosti ter primarnih napetostnih razmer, ki vladajo v
okoliški hribini. Deformacijske in napetostne spremembe se lahko zaustavijo že med samo izdelavo
podzemnega prostora ali pa se nadaljujejo v daljšem časovnem obdobju, tudi po končani gradnji
podzemnega prostora.

Slika 1. Odnos med enoosno tlačno napetostjo in deformacijo za krhke in duktilne kamnine ter
odvisnost enoosne tlačne trdnosti od poroznosti (prirejeno po Klein, 2001).
Pri izdelavi podzemnega prostora v t.i. idealnih kamninah se spremeni primarno v sekundarno
napetostno in deformacijsko stanje tako, da radialna napetost pade na robu prostora na nič, medtem ko
tangencialna (cirkularna) napetost naraste do njene trikratne vrednosti. Če je enoosna tlačna trdnost
hribine nižja od tangencialne napetosti, se hribina obnaša plastično, kar pod določenimi pogoji lahko
predstavlja tudi iztisljivo hribino. Pri takšnih prekoračitvah lahko nastaneta dve vrsti porušitev, in sicer
duktilna porušitev, ki je posledica zmanjšane nosilnosti hribine in posledično povzroči notranjo
prerazporeditev obremenitve na okoliške hribine, dokler niso doseženi ravnotežni pogoji. Druga vrsta je
krhka porušitev, ki je posledica odkrušitve dela stene podzemnega prostora, to pa pomeni, da na tem
delu ni nobene rezidualne trdnosti, zato se obremenitev prerazporedi. V primeru nizko nosilne hribine ali
prevelike obremenitve, ki jo povzroča nadkritje, se lahko izkopni podzemni prostor povsem zapre sam
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vase oz. se popolnoma deformira. Na duktilnost in krhkost kamnin vpliva predvsem mineraloška
sestava kamnine. Krhkost je značilna za grobozrnate kamnine, kot so peščenjaki, konglomerati in
kreda. Če izkopni prostor ni pravočasno podprt oz. ustrezno stabiliziran, se sprožajo odkruški v izkopni
prostor. Duktilnost pa je značilna za drobnozrnate kamnine, kot so skrilavci, glinavci, laporji ter
preperele, hidrotermalno in kemijsko spremenjene kamnine. Ostenje predora se v teh primerih
plastično deformira kar ima v mnogih primerih za posledico iztiskanje v podzemni prostor. Pomemben
dejavnik, ki vpliva na trdnost nizko nosilnih hribin, je poroznost oz. količina praznih prostorov v kamnini.
Na Sliki 1 je prikazan vpliv poroznosti na enoosno tlačno trdnost treh nizko nosilnih sedimentih kamnin,
in sicer glinavca, meljevca in peščenjaka. Enačbi (1) in (2) se lahko uporabi za izračun tangencialnih
(cirkularnih) napetosti okrog podzemnega prostora krožnega profila:
σθ = (3k0 – 1) γH

v kaloti in talnem oboku

(1)

σθ = (3 – k0) γH

v stopnici

(2)

kjer pomeni:
k0 - koeficient bočnega tlaka
σθ - tangencialno-cirkularna napetost (kPa)
H - višina nadkritja (m)
γ – prostorninska teža hribine (kN/m3).
Preglednica 1: Tangencialno-cirkularna napetost kot funkcija k (prirejeno po Klein, 2001).
Koeficient
bočnega tlaka

Tangencialno-cirkularna
kaloti in talnem oboku

0.5
1.0
1.5

0.5 γ H
2γH
3.5 γ H

napetost

v

Tangencialno-cirkularna
napetost v stopnici
2.5 γ H
2γH
1.5 γ H

Povprečna
tangencialnocirkularna napetost
1.5 γ H
2γH
2.5 γ H

V Preglednici 1 je prikazan pomemben vpliv koeficienta bočnega tlaka hribine za vrednosti 0.5, 1.0
in 1.5. na tangencialno-cirkularne napetosti, ki se razvijejo okrog predora krožnega profila.
Maksimalni tangencialno-cirkularni napetosti za vrednosti koeficienta bočnega pritiska 0.5 in 1.5 sta
za 25 in 75 odstotkov višji kot v primeru, ko je koeficient bočnega tlaka enak 1. Kadar je k večji od
1 je pojav nestabilnosti hribine v stropu predora zaradi povečanih tlačnih napetosti v tesni zvezi s
stabilnostjo izkopnega čela.

Slika 2. Pojav nestabilnosti v predoru krožnega profila glede na vrednost koeficienta bočnega tlaka.
Hribina okrog izkopnega prostora je delno porušena ko tangencialno-cirkularne napetosti okrog
izkopnega prostora presežejo njeno trdnost. V ta namen je bil razvit modificiran faktor
preobremenitve, ki se uporablja za oceno možnosti razvoja prenapetostnih pogojev v hribini:
· 100

(3)

kjer pomeni:
OFM - modificiran faktor preobremenitve
- tangencialno-cirkularna napetost (kPa)
- enoosna tlačna trdnost intaktne hribine (kPa).
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Večina postopkov, ki opredeljujejo nizko nosilne hribine, temelji na podlagi enoosne tlačne trdnosti
σci intaktne hribine. International Society for Rock Mechanics, v nadaljevanju ISRM, opisuje zelo
nizko nosilno hribino z enoosno tlačno trdnostjo intaktne hribine σci v razponu od 0.25 do 25 MPa.
Primernejša zgornja meja za enoosno tlačno trdnost intaktne hribine pri nizko nosilnih hribinah je
20 MPa, saj ima od te vrednosti višje hribina v načinu obnašanja različno strižno trdnost.
Prekoračene napetostne razmere v hribini se okrog izkopnega podzemnega prostora pojavijo,
kadar je modificiran faktor preobremenitve večji od 1.
Lastnosti hribine, premer predora,
globina, enoosna tlačna trdnost
hribine, koeficient bočnega pritiska,
višina nadkritja

Napetostno-deformacijsko
obnašanje hribine

Duktilnost

OFM
<1

Potencialno
trdna hribina

OFM
1 do 3

Srednje
iztisljiva
hribina

Krhkost

OFM
>3

Iztisljiva do
zelo iztisljiva
hribina

OFM
<1

Potencialno
trdna hribina

OFM
>1

Prenapetostno stanje, ki
povzroči drobljenje in
lomljenje

Slika 3. Trenutni odziv nizko nosilne hribine v predoru (prirejeno po Klein, 2001).
Kako se bo hribina obnašala v takšnih pogojih, je odvisno od napetostno deformacijskih lastnosti, ki
vladajo v hribini. Tako ločimo krhke kamnine, ki imajo tendenco, da se deformirajo s prelamljanjem,
in duktilne, ki se na napetost odzovejo predvsem s spremembo oblike. Sprememba oblike je
ireverzibilna v obliki plastične deformacije. Zato je v zelo iztisljivih hribinah je priporočljivo, da se za
podpiranje uporabljajo popustljivi elementi, ki so deformabilni, s tem pa absorbirajo energijo, ki se
sprošča s stiskanjem. Z naraščanjem napetosti po obodu primarne obloge se elementi plastično
deformirajo kar pomeni, da pride do poškodbe zaradi plastifikacije, ne pa tudi do porušitve.
Na Sliki 3 je prikazan način razvrstitve nizko nosilnih hribin glede na trenutni odziv hribine, oznaka
OFM pa pomeni modificiran faktor preobremenitve.
Vpliv iztisljivosti hribin na razvoj deformacij oboda predora
Iztiskanje hribine je počasen in postopen proces, ki ga je možno nadzirati z ustreznimi sanacijskimi
ukrepi. Na podlagi izkušenj izdelave predora v zelo iztisljivih hribinah se je v preteklosti izkazalo, da
se v zelo iztisljivih hribinah najbolje obnese krožen profil predora, za podpiranje pa popustljivo
jekleno ločno podporje (Hoek in Guevara, 2009). Pomembno je, da se vgradi podporje takoj za
izkopnim čelom in na ta način zagotovi primerne stabilnostne razmere.
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Specifična deformacija v hribini okoli predora v preobremenjeni hribini je določena z enačbo:
ε

(4)

0.2

kjer pomeni:
ε - specifična deformacija
- enoosna tlačna trdnost hribine (MPa)
– hidrostatsko primarno napetostno stanje (MPa).
Razmerje med premerom plastične cone in premerom predora je podana z enačbo:
1.25

.

(5)

kjer pomeni:
- premer plastične cone (m)
- premer predora (m)
- enoosna tlačna trdnost hribine (MPa)
- hidrostatsko primarno napetostno stanje (MPa).
Analiza temelji na predpostavki, da sta horizontalni in vertikalni primarni napetosti enaki. Ta
predpostavka velja za nizko nosilne hribine v večjih globinah, za katere je značilno, da imajo nizko
strižno odpornost. Navedeno je potrjeno z opazovanji in povratnimi analizami obnašanja predorov v
zelo iztisljivih hribinah.

ε

S Slike 4 je razvidno, da specifična deformacija narašča eksponentno, če razmerje
pada.
Specifične deformacije, manjše od 1 %, običajno ne povzročajo težav z iztisljivostjo, zato
ohranjanje stabilnosti zagotavljamo s šibkimi podpornimi elementi. Po drugi strani specifične
deformacije, večje od 10 %, napovedujejo izjemno iztisljivo hribino. Za zagotovitev stabilnosti se
mora uporabiti popustljivo podporje, ki je sposobno prilagajanja velikim deformacijskim
spremembam v odvisnosti od časa

ε -specifična radialna deformacija, (/)
- konvergenca – radialni pomik stene predora (m)
- polmer predora (m)

Slika 4. Prikaz odvisnosti specifične deformacije predora od stopnje iztisljivosti hribine (prirejeno
po Hoek in Guevara, 2009).
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Sistem popustljivih elementov s komercialnim nazivom hiDCon (Highly Deformable Concrete), so razvili
v podjetju Solexperts. Element ima obliko kvadra. Sestavljen je iz zelo trdne mešanice cementnega
betona z dodatkom poroznih agregatov, npr. z dodatnim granulatom steklene pene. Sistem hiDCon se
lahko izdela za vsak projekt posebej v odvisnosti od pričakovanih geotehničnih pogojev.

Slika 9. Popustljiv element sistema hiDCon (Opolony idr., 2011).
Sistem Wabe (Slika 10) so razvili v podjetju Bochumer Eisenhütte Heintzmann. Značilno obliko mu
dajejo jeklene cevi, ki so razporejene v treh ravneh, ki so medsebojno ločene z dvema vmesnima
ploščama. Cevi morajo biti na te plošče ustrezno pritrjene. Praznine znotraj celotnega sistema
Wabe med nosilnima ploščama omogočajo premike. Dimenzije in nosilnost celotnega jeklenega
sistema je mogoče prilagoditi specifičnim zahtevam za različne hribinske razmere, še več, manjše
jeklene cevi lahko tudi kasneje vstavimo znotraj že obstoječih, kar dodatno poveča togost.

Slika 10. Popustljiv element sistema Wabe (Opolony idr., 2011).
Slika 11 prikazuje rezultate laboratorijskih testov stisljivosti različnih deforamcijskih elementov. V
praksi doseganje idealnih obtežb ni mogoče, ker se pojavljajo ekscentričnosti v radialni smeri, zato
je treba upoštevati morebitno njihovo izklinjanje. To pomeni, da je popustljiv element obremenjen
ne samo z osno silo ampak tudi s strižno silo in upogibnim momentom. Ta ugotovitev je pomembna
za odločitev o primerni izbiri tipa deformacijskega elementa denim geotehničnim pogojem.

Slika 11. Graf obremenitve v odvisnosti od pomika (prirejeno po Opolony idr., 2011).
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ANALIZA PODPORNEGA SISTEMA PREDORA V ZELO IZTISLJIVI HRIBINI
Zaradi plastične cone, ki nastane okrog izkopnega profila predora, je treba vgraditi podporni
sistem, da se ohrani prostor stabilen. Koncept računanja radialnih pomikov oboda predora z
nastankom plastične cone okrog izkopa predora je uvedel Fenner (1938). Na Sliki 12 je prikazana
velikost območja plastične cone v odvisnosti od reaktivnega tlaka podporja. Prvi pomiki se pojavijo
približno na razdalji 1/2 premera predora pred izkopnim čelom. Končni pomiki, ki so posledica
plastične cone okrog izkopnega profila predora, se zgodijo približno na razdalji 1½ premera
predora za izkopnim čelom, 1/3 pomikov pa se zgodi takoj za izkopnim čelom predora.
pi reaktivni tlak podporja
p0 hidrostatsko primarno napetostno stanje

pi=p0

pi p0

pi=0

Slika 12. Reaktivni tlak podporja na različnih mestih glede na napredovanje izkopnega čela predora
(prirejeno po Hoek, 1999)
Povezava med reaktivnim tlakom podporja pi in radialnim pomikom oboda predora podaja
karakteristično krivuljo obnašanja hribine. Izračun karakteristične krivulje hribine temelji na
predpostavki, da izkop predora poteka skozi iztisljivo hribino. Radialni pomiki oboda predora torej
niso povezani z nabrekanjem okoliške hribine, temveč s pojavom plastične cone. V okoliški hribini
izkopa predora se pojavi plastična cona še preden so nameščeni podporni elementi. Reaktivni tlak
podporja narašča z večanjem radialnih pomikov oboda predora dokler ni dosežena nosilnost
podpornega elementa. Konvergenca predora brez podpornih ukrepov je pri predoru (Slika 12)
približno 28,5 %, kar pomeni, da je pri predoru premera 10 m velikost radialnih pomikov oboda
predora 2,85 m, kar pomeni porušitev predora, če se ne zagotovi takojšnje vgradnje podpornih
ukrepov takoj za izkopnim čelom predora. Konvergenca izkopnega čela predora je torej 9.5 %, kar
pomeni, da je treba zagotoviti tudi stabilnost izkopnega čela. Polmer plastične cone se izračuna po
enačbi:
(6)
kjer pomeni:
- polmer plastične cone
- polmer predora
- hidrostatsko primarno napetostno stanje
- koeficient pasivnega pritiska
- enoosna tlačna trdnost hribine.
Debelina plastične cona se izračuna po enačbi:
(7)
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Slika 13. Karakteristična krivulja hribine in krivulja debeline plastične cone.
Na Sliki 13 so izračunane vrednosti za predor premera 10 m v hidrostatskem primarnem
napetostnem stanju, ki poteka skozi iztisljivo hribino, kjer pomenijo pi reaktivni tlak podporja, ur pa
radialni pomik oboda predora in dpc debelina plastične cone. Karakteristična krivulja hribine je
sestavljena iz dveh delov, in sicer iz območja elastičnih deformacij in območja plastičnih
deformacij. Za območje elastičnih deformacij karakteristične krivulje hribine velja:

1

(8)

Radialni pomiki oboda predora, ki se dogajajo v elastičnem območju, se izračunajo po enačbi:
(9)
kjer pomeni:
- hidrostatsko primarno napetostno stanje
- reaktivni tlak podporja
- polmer predora
- radialni pomik oboda predora
- strižni modul.
Za območje plastičnih deformacij karakteristične krivulje hribine velja:

1

(10)

Radialni pomiki oboda predora, ki se dogajajo v plastičnem območju, se izračunajo po enačbi:

1

(11)

se kot radialna napetost pojavi med plastično in elastično cono.
Kritični reaktivni tlak podporja
Če je obstoječ reaktivni tlak podporja manjši od kritičnega reaktivnega tlaka podporja, pride do
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nastanka plastičnih deformacij v primeru, ko je obstoječ reaktivni tlak podporja večji od kritičnega
reaktivnega tlaka podporja, pa nastanejo elastične deformacije. Kritični reaktivni tlak podporja se
izračuna po enačbi:
(12)
Izračun debeline plastične cone dpc predstavlja ravninsko rešitev, vendar je pri napredovanju
izkopnega čela predora prerazporeditev napetosti in deformacij prostorski problem, ki se ga reši s
3-D numerično analizo, radialne pomike pa z 2-D analitično rešitvijo ob upoštevanju reaktivnega
tlaka podporja. Z izračunom krivulje pomikov vzdolžnega profila predora se je ukvarjalo več
avtorjev in sicer Hoek, Corbetta, Sulem in Panet ter Vlachopoulus (2009).

Slika 14. Povezava med 3D numeričnim rešitvijo in 2-D analitično rešitvijo (prirejeno po
Pilgerstofer, 2009).
Izračun krivulje pomikov vzdolžnega profila predora temelji na Hoekovi teoriji, ki jo je razvil leta
1999 s pomočjo prilagajanja trendne črte skupini izvedenih meritev. Radialni pomik oboda
vzdolžnega profila predora se izračuna po enačbi:
∞

·

.
.

(13)

kjer pomeni:
- radialni pomik oboda vzdolžnega profila predora
največji
radialni pomik določen na osnovi karakteristične krivulje obnašanja hribine pri pogoju
∞
pi = 0
- razdalja v vzdolžni smeri vzdolžnega profila predora
- polmer predora.
V tem primeru je razdalja v vzdolžni smeri predora enaka 50 m, premer predora 10 m in dolžina
izkopnega koraka 2 m. Za zagotovitev stabilnosti je potrebno namestiti ustrezne podporne
elemente. Karakteristična krivulja podporja se lahko izračuna za vsak podporni element posebej in
podaja odpor posameznega podpornega elementa proti iztiskanju hribine v izkopni prostor.
Podporni element mora biti sposoben obvladati spremenjeno napetostno stanje okrog izkopa
predora, saj se porušitev od roba izkopnega prostora širi v globlje področje nepodprte hribine. S
karakteristično krivuljo podporja se določi, ali se je podporni element sposoben prilagoditi nastalim
napetostnim spremembam. Nadalje je s Slike 16 je razvidno, da je nosilnost obloge iz brizganega
cementnega betona brez popustljivih elementov dosežena pri manjših radialnih pomikih. Zato je
nujno potrebno v zelo iztisljivih hribinskih razmerah uporabiti oblogo iz brizganega cementnega
betona z vključenimi popustljivimi elementi. V analiziranem primeru so upoštevani popustljivi
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elementi s tremi stopnjami obremenitve, in sicer 600 kN, 700 kN in 1000 kN, kar pomeni
zagotovitev reaktivnega tlaka podporja v velikosti 0.120 MPa, 0.140 MPa in 0.200 MPa.
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Slika 15. Karakteristična krivulja hribine in krivulja pomikov vzdolžnega profila predora.
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Slika 16. Karakteristični krivulji brizganega cementnega betona in brizganega cementnega betona
z vključenimi popustljivimi element pri treh stopnjah obremenitve, ki jih popustljivi prevzamejo.
Ravnotežna točka peq se nahaja na presečišču med karakterističnima krivuljama obnašanja hribine
in podporja. S pomočjo krivulje pomikov vzdolžnega profila predora se ugotovi najprimernejšo
razdaljo od izkopnega čela do vgradnje podpornega elementa, ki v tem primeru znaša približno
1.0 m.
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Slika 17. Karakteristična krivulja hribine, karakteristični krivulji podporja in krivulja pomikov
vzdolžnega profila predora.
NUMERIČNA ANALIZA SISTEMA IZTISLJIVA HRIBINA - PODPORJE
Vzporedno z analitično rešitvijo smo s programom Phase2 izdelali primerjalno 2D numerično
analizo s simulacijo obnašanja ostenja predora ob upoštevanju kvazi 3D deformacijskega stanja.
Izbrani numerični program omogoča uporabo sprostitve obodne deformacije do vrednosti, ki jo
dopuščajo izbrani popustljivi elementi. Mejno deformacijo popustljivih elementov se določi s
spodnjima izrazoma (enačba 14 in 15)

2·

·

,

(14)
(15)

· ·

Poleg obravnave mejnih deformacij oboda, je treba določiti tudi nadomestni modul elastičnosti
obloge iz brizganega betona. Oblogo iz brizganega betona v našem primeru obravnavamo z
elasto-plastičnim materialnim modelom. Napetost v oblogi iz brizganega cementnega betona
dobimo s kvocientom maksimalne osna sile v popustljivih elementih in prerezom obloge. V
naslednji fazi na podlagi mejne napetosti v popustljivih elementih in njihove mejne deformacije,
določimo nadomestni modul elastičnosti (glej izraza 16 in 17).
_

,
,

(16)
(17)

Na sliki 18 je prikazan 2D numerični model za analizo obnašanja popustljivega podporja. Analiza je
bila izdelana v 20 računskih fazah. Uporabljeno je bilo konstantno napetostno polje.
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Slika 18. 2D numerični model za analizo obnašanja popustljivega podporja.
Na slikah 19 in 20 sta prikazana končni radialni pomik ostenja predorske cevi in osne sile v oblogi
iz brizganega cementnega betona. Končno stanje pomika in osnih sil v brizganega cementnega
betona izkazuje stanje po polni izkoriščenosti deformacijske kapacitete popustljivih elementov.

Slika 19. Končni radialni pomik ostenja predorske cevi.
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Slika 20. Osne sile v oblogi iz brizganega cementnega betona pri izkoriščeni deformacijski
kapaciteti.

Slika 21. Diagram razvoja radialnega pomika po računskih fazah.
Na sliki 21 je prikazan diagram razvoja radialnega pomika v ostenju predorske cevi. Iz diagrama je
razvidno, da je bila obloga iz brizganega cementnega betona vgrajena v deveti računski fazi. V
deseti računski fazi je bila deformacijska kapaciteta popustljivih elementov izkoriščena.
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POVZETEK
Gradnja oz. izdelava podzemnih prostorov v iztisljivih hribinah že več let vzbuja posebno
pozornost, saj se pogosto pojavijo velike težave pri zagotavljanju njihove srednje in dolgoročne
stabilnosti.
Z računsko presojo je bilo dokazano, da se lahko opredeli iztisljivost hribin po različnih teorijah. Na
ta način se lahko potrdi prisotnost iztisljivih razmer in določimo stopnjo iztisljivosti.
Analiza načinov napovedovanja iztisljivosti je pokazala, da na osnovi znanih podatkov o
geomehanskih lastnostih hribin, ki jih imamo na razpolago, lahko določimo stopnjo iztisljivosti
določene hribine oz. lahko zanesljivo preverimo ali je ta iztisljiva.
Opredeljena stopnja iztisljivosti hribine omogoča utemeljeno in smotrno načrtovanje podpornih
ukrepov v sklopu ocene možnosti napredovanja izkopnega čela. To lahko poteka v večkrat
deljenem profilu, pri rezanju celega profila pa je potrebno dosledno izvajati armiranje hribine. Kadar
ti postopki sami po sebi niso dovolj, se je treba posluževati metod za izboljšanje stabilnosti hribine.
Specifične deformacije, ki presegajo vrednost 10 %, se pojavljajo v izjemno iztisljivih hribinah, zato
je treba radialne pomike pri iztiskanju hribine v izkopni prostor kontrolirano popuščati. To
omogočajo sistemi popustljivih elementov, ki kontrolirano dopuščajo velike deformacije oboda
podzemnega prostora. Do danes so najpogosteje uporabljeni trije načini podpiranja s popustljivimi
podpornimi elementi, ki imajo specifične mehanske lastnosti.
Z 2-D analitično rešitvijo za geomehanski model je bila določena karakteristična krivulja hribine, s
3-D numerično rešitvijo pa krivulja pomikov v vzdolžnem profilu predora. Na karakteristični krivulji
sistema hribina - podporje je bilo določeno navidezno elastično območje, meja med elastičnimi in
plastičnimi deformacijami ter karakteristična krivulja podporja in sicer za brizgani cementni beton in
brizgani cementni beton z vgrajenimi popustljivimi elementi.
Ugotovljeno je bilo, da je nosilnost obloge iz brizganega cementnega betona brez popustljivih
elementov hitro dosežena že pri manjših radialnih pomikih oboda predora. To pomeni, da je pri
večjih deformacijah prisotno neizogibno širjenje razpok ali celo porušitev obloge, kar je moč
preprečiti z gospodarnim načrtovanjem in vgradnjo ustreznih popustljivih elementov.
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