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PODPORNI UKREPI NA VKOPIH TRASE AVTOCESTE KOPER LENDAVA NA ODSEKU OD DRAVE DO PESNICE
POVZETEK: Približno 3,9 km dolg odsek trase avtoceste Koper – Lendava na odseku med Dravo
in Pesnico poteka po morfološko razgibanem ozemlju, zgrajenem iz terciarnih klastičnih kamnin.
Na tem geotehnično zelo zahtevnem odseku je bilo zgrajenih šest viaduktov, en pokriti vkop in en
predor ter pet globokih vkopov, zavarovanih z opornimi konstrukcijami.
Prispevek obravnava gradnjo opornih konstrukcij v vkopih s posebnim poudarkom na rezultatih
geotehničnih opazovanj med gradnjo. Na geološko podobnem ozemlju so se na različnih odsekih
oporne konstrukcije med gradnjo obnašale zelo različno, kljub temu, da je bila zasnova gradnje pri
vseh podobna, po sistemu od zgoraj navzdol. Na opornem zidu OZ – 05 je prišlo med gradnjo do
največjih deformacij, zato je bil ta zid podvržen obsežnemu geotehničnemu monitoringu, rezultati
monitoringa pa so bili uporabljeni pri dimenzioniranju dodatnih ojačitvenih del.
ABSTRACT: The Drava – Pesnica section of the Maribor – Lendava motorway, which is 3,9 km
long, runs along morphologically very varied ground, consisting of tertiary clastic rocks. Along this
geotechnically very demanding section a total of six viaducts were constructed, one covered cutting
and one tunnel, and five deep cuttings, which were protected by means of retaining structures.
The paper deals with the construction of the retaining structures that were built in the cuttings, with
particular emphasis of the results of geotechnical monitoring during the construction works.
Although the ground was geologically similar, the retaining structures behaved very differently
depending on where they were located along the route. This was in spite of the fact that the design
of these structures was similar in all cases, using the from-the-top-downwards system. The largest
deformations occurred in the case of the retaining wall designated OZ – 05, so this wall was
subjected to extensive geotechnical monitoring, the results of which were used to design additional
strengthening works.
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UVOD
Splošno
Trasa AC Koper – Lendava, na odseku od Drave do Pesnice, v dolžini 3,850 km, poteka preko
šestih viaduktov, v pokritem vkopu, predoru in petih globokih vkopih, trajno varovanih z opornimi
konstrukcijami:
- od km 11+896 do km 12+347: GLOBOKI VKOP, oporni zid OZ-1 in OZ-2,
- od km 12+762 do km 12+867: GLOBOKI VKOP, oporni zid OZ-3,
- od km 13+073 do km 13+268: GLOBOKI VKOP, oporni zid OZ-4,
- od km 13+073 do km 13+268: GLOBOKI VKOP, proste brežine in kamnita zložba KZ-02,
- od km 14+080 do km 14+600: GLOBOKI VKOP, oporni zidovi OZ-05, OZ-06 in OZ-07.
Za avtocesto razmeroma kratek odsek je speljan po morfološko zelo zahtevnem in razgibanem
terenu, kjer so splošne geološke, hidrogeološke in geotehnične razmere podobne. Izbrani podporni
ukrepi so pogojeni z niveleto ceste. Praviloma se izvajajo od vrha terena navzdol, v točno
predpisanem vrstnem redu. V generalno podobnih geološko geotehničnih pogojih so odzivi
posameznih podpornih konstrukcij različni. Podatki, ki nam to pokažejo in s katerim razpolagamo,
so rezultati tehničnega opazovanja iz časa gradnje, medtem ko podatkov nultega stanja, izpred
pričetka gradnje, pravzaprav ni. V vseh primerih so podatki pridobljeni z večjo ali manjšo
zakasnitvijo, vezano na pričetek gradnje, izvedbo pripravljalnih, večinoma zemeljskih del, pred
gradnjo same konstrukcije.
Vplivi gradnje večjega globokega vkopa na oporno konstrukcijo in zaledje so bili najboljše
dokumentirani na globokem vkopu razcepa Dragučova, za oporni zid desne brežine označen kot
oporni zid OZ-05. Osnovno tehnično opazovanje je bilo, zaradi odzivov terena in konstrukcije,
razširjeno in dopolnjeno, tako v obsegu kot pogostosti meritev. Rezultati meritev so bili osnova za
predpis in izvedbo dopolnilnih podpornih ukrepov zagotavljanja fazne in trajne stabilnosti objekta.
PREGLED GEOTEHNIČNIH ZNAČILNOSTI TRASE
Splošen opis geoloških razmer
Osnovno hribino področja Meljskega hriba in zaledja vodolske doline tvorijo miocenski sedimenti
2
(helvetij), prepereli od 3,0 do 10,0 m (Mpr).

1M1

Sedimenti so peščeni laporji, peščenjaki in meljevci. Medsebojno se izmenjavajo, prevladujejo pa
plasti laporja. Po mineraloško petrografskih raziskavah (raziskave iz leta 1996) so to karbonatni
glinasti meljevci in kalcitno muskovitni kremenov meljasti glinavec.
Pri mikroskopskem opazovanju vzorcev je ugotovljeno, da so listasti minerali glinavcev in
meljevcev prednostno orientirani vzdolž plastovitosti, kar pogojuje močno higroskopičnost kamnine
vzdolž plastovitosti.
Lapor in meljevec sta svetlo sive do sive barve, ponekod rahlo olivno siva, na površini pa rjavo
preperela in razpokana. Med plastmi laporja in peščenjaka so zastopani različno debeli sloji svetlo
sivega drobnozrnatega sljudnatega kremenovega peščenjaka ter sivega peščenega meljevca.
Debelino in sestavo pokrovnega deluvialnega, tudi preperinskega sloja, pogojuje litološka sestava
osnovne hribine, njena razpokanost, preperelost in nagubanost zaradi tektonskega delovanja in
erozije. Sestavljajo ga meljno peščene gline, mestoma mastne do puste gline, peščeni melji in redko
zameljen pesek. Med glinami, melji in peski dobimo drobni grušč preperelega laporja in peščenjaka.
Inženirsko geološke značilnosti obravnavanega območja
Debelina deluvialnega pokrova se zelo spreminja. Največ preperine dobimo ob vznožju Meljskega
hriba ter ob prelomnih conah ob erozijskih grapah. Po podatkih raziskovalnih vrtin je zabeležena
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debelina od 0,0 do 12,0 m. Deluvialni sedimenti so slabo do srednje konsolidirani, nosilnost je
srednje dobra do slaba, konsistenca glin in meljev je srednje gnetna do poltrdna, izjemoma lahko
gnetna. Teren je labilen, podvržen plazenju in eroziji. Tako je na terenu zaznanih več aktivnih
plazov, labilnih con in odlomnih robov. Na predelih, kjer se teren formira v hrbte hribov so zaznana
labilna področja in erozijski pojavi. Lezenje sorazmerno tankega preperinskega pokrova je zaznano
na številnih pobočjih, skupno število se iz leta v leto spreminja.
Hidrogeološke razmere
Področje, v katerem je zgrajen ta del trase, lahko glede na hidrogeološko klasifikacijo, uvrstimo
med slabo prepustne terene. Voda je vezana le na določena mesta v litološko stratigrafskem
stolpcu in se pojavlja le na nekaterih območjih širšega terena oziroma bregov pred in za objekti.
Natančne napovedi, kje bo prišlo do dotokov podzemne vode, stacionaž in višinskih kot, ni bilo
mogoče podati. Po napovedih naj bi se pojavila le izjemoma. Morebitno pojavljanje vode v zemljini
pa ločimo v dva tipa.
Prvi tip predstavlja voda v preperinskem pokrovu zemljine, ki je zelo heterogen. Glavno vodonosno
strukturo predstavljajo sedimenti z nekoliko večjo zrnavostjo, kateri so navzgor in navzdol
praviloma zaprti z glino ali meljem. To povzroči, da je voda v peščenem sedimentu pod
hidrostatskim pritiskom maksimalno 2 bara, na podlagi ocene napajalnega zaledja in nivoja vode v
posameznih raziskovalnih vrtinah. Ker različne zemljine ne prehajajo druga v drugo le vertikalno
temveč tudi lateralno pričakujemo, da se bo voda pojavila v nekakšnih žepih, kateri se napajajo s
padavinami. Na tem področju lahko govorimo o zaprti in polzaprti vodonosni strukturi. Dotoki vode,
ki jih je pričakovati, so omejeni predvsem na mezenje vode iz preperinskega pokrova. Pojavlja se
le lokalno.
Drugi tip predstavlja voda v hribini. Voda nastopi le v peščenjakih, v katerih lahko zasledimo dvojno
poroznost. Dotoke vode v peščenjakih je pričakovati iz odprtih razpok, deloma pa tudi iz medzrnske
poroznosti peščenjakov, iz katerih se lahko voda izceja v obliki mezenja. Dotoki vode bodo
predvsem točkovni. Zaradi tega bodo določeni predeli hribine suhi. Pričakovati je, da se voda v
razpokah nahaja v hidrogeološko zaprtem sistemu, pod hidrostatičnim tlakom, ki ga ni mogoče
točno oceniti, glede na višinske odnose je le ta velikosti do 5 barov.
PROJEKTNE REŠITVE ZA POSAMEZNE OPORNE KONSTRUKCIJE IN SPREMLJAVA MED
GRADNJO
Oporna zidova OZ-01 in OZ-02
Oporna zidova OZ-01 in OZ-02 sta ločeni oporni konstrukciji, ki sta medsebojno prekinjeni s
pobočno grapo, z enako zasnovo konstrukcije in istim zalednim pobočjem. Globoki levi vkop,
skupne dolžine 450 m, je varovan s konstrukcijo vertikalnih sidranih slopov, prečno povezanih z
armirano betonskimi gredami. Največja globina vkopa na OZ-01 je cca 38 m, na OZ-02 pa 20 m. V
prečni smeri je vkopana samo leva stran, medtem ko je desni rob ceste na robu pobočja, mestoma
tudi v nasipu. V nižji desni vkop preide trasa v območju OZ-02 na kratkem iztočnem delu vkopa.
Sistemi sidranih podpornih konstrukcij so predvideni na celotnem vkopnem delu v zemljini,
preperini in kompaktni hribini laporja, meljevca in peščenjaka. Podporne konstrukcije so
razporejene po brežinah, medsebojno ločenih z bermami širine 3,00 in 5,00 m. Naklon konstrukcij
je izbran glede na globino vkopa in vrsto zemljine. V zgornjem, zemljinskem in preperinskem delu,
je naklon brežine n = 1 : 1, z največjo možno višino etaže h = 10 m in z največ 2 etažama (4. in 3.
brežina). Sidrani slopi na medsebojnem razmiku 5,00 m so prečno povezani s horizontalnimi vezmi
v približno kvadratnem rastru. Vertikalni slopi so sidrani s trajnimi geotehničnimi sidri dolžine 18,00
– 22,00 m na razmaku 4,00 m, skupaj 2 sidri na slop. Pred erozijo in preperevanjem je zemljina
zaščitena s kamnito oblogo po celotni vmesni površini.
Brežine izvedene v kompaktni hribini so strmejše, v naklonu n = 2 : 1, z višino spodnje, najnižje
etaže h = 10 m, zgornje pa 7,50 m (1. in 2. brežina). Sidrani slopi so na medsebojnem razmaku
4,00 m in 5,00 m in so sidrani s trajnimi geotehničnimi sidri dolžine 20,00 m – 24,00 m na razmaku
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2,00 m, skupaj 4 sidra na slop. Med slopi je spodnja brežina do 1/4 zapolnjena s kamnom, dalje pa
se, glede na razpokanost in obstojnost hribine, izvaja proti erozijska zaščita z vgradnjo betonskih
plohov pravokotno na slope.
Armirano betonski slopi srednje dimenzije B / H = 80 / 100 so montažni, lahko pa bi bili izvedeni
tudi na licu mesta.
Spremljava med gradnjo
Gradnja je potekala skladno s projektom od zgoraj navzdol. V času gradnje je bila na nivoju
nivelete, na desnem robu, izvedena gradbiščna cesta, kar je predstavljalo predčasno
razbremenitev terena na tem mestu, brez negativnih vplivov na zaledne zemljine in konstrukcijo.
Spremljava obnašanja konstrukcije in zalednega pobočja izhaja iz sistema tehničnega opazovanja:
- meritev horizontalnih premikov vertikalnih inklinometrov – 7 inklinometrov,
- meritev sidrnih sil v merilnih sidrih – 20 sider,
- meritev pomikov geodetskih točk – 18 reperjev.
Ustrezno postavljen sistem tehničnega opazovanja služi spremljavi odziva konstrukcije, izkazano
skozi spremembe sidrnih sil in povečanih pomikov v inklinometrih. Podatki, skupaj s podatki
pomikov repernih točk na robovih brežine, na konstrukcijskih delih objekta in podstavkih glav
inklinometrov, služijo za primerjavo s projektom predvidenih in dejanskih odzivov. Glede na
zahtevnost objekta in geološko geotehnične razmere se sistem tehničnega opazovanja lahko
razširi še na spremljavo nivojev vode, meritve specifičnih deformacij, prostorsko napetostnih stanj,
itd… Morebitne potrebne spremembe in dopolnitve, katere izhajajo iz danih geološko geotehničnih
razmer, so praviloma predvidene že s projektom. Zgodi se, da so le te slabše od predvidenih
mnogokrat tudi neposredno ali posredno povezane s samim potekom gradnje.

Slika 1. Gradnja slopov na OZ-1.
Odziv konstrukcije in dodatni ukrepi
Podatki meritev, pridobljeni v slabem letu gradnje, so pokazali povečane pomike v smeri proti osi
AC šele v zadnjem obdobju, ko se je izvedba vkopa bližala koncu. Pomiki velikosti 33,5 mm so
zaznani v zaledju, nad zgornjo vrsto sider, cca 11 mm veliki pomiki pa v nivoju nivelete ceste. Po
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napetju spodnjih sider se niso več povečevali. Večinoma so sidrne sile rahlo padle pod silo
zaklinjanja. Za cca 2 % so se povečale sidrne sile v treh sidrih.
Meritve nivojev vode se posebej niso izvajale. Informativni podatki spremljave nivojev v
inklinometrih kažejo postopen trend zniževanja, kot posledico dreniranja vkopa. Zadnji izmerjeni
nivoji so na višini druge berme.
Pri gradnji OZ-01 in OZ-02 dodatni ukrepi niso bili potrebni v nobeni od izvedbenih faz. V
obravnavanem primeru imamo opravek s pobočnim vkopom, kjer so razbremenitve terena zelo
male. Vznožje konstrukcije je od roba površja prvotnega pobočja oddaljeno največ 20 m, od tega je
zgornja 1/3 preperele zemljine.
Oporna zidova OZ-03 in OZ-04
Oporna zidova OZ-03 in OZ-04 sta sidrani pilotni steni pred in za viaduktom Vodole III. Prva je
dolga 105 m, druga pa 195 m, svetle višine do cca 8 m pri višini vkopa 12 in 14 m. Obe konstrukciji
sta pomaknjeni v pobočje in imata urejeno prosto brežino pred objektom. Ena vrsta sider vezne
grede sega za sloj preperine v kompaktni lapor. Velik del izmerjenih pomikov, predvsem v
zgornjem delu inklinacijske cevi, ima smer odklona v pobočje, v spodnjem delu, pod niveleto, pa
proti izkopu. Največji zabeležen pomik znaša 31 mm in je povezan z izkopi na mestih krajnih
podpor viadukta, pred sidranjem objekta. Po vzpostavitvi končnega stanja na pilotni steni in
podporah viadukta so se umirili tudi pomiki.

Slika 2. Izkop pred pilotno steno OZ-03.
Pri gradnji OZ-03 in OZ-04 dodatni ukrepi, vezani na geološko geotehnične razmere, niso bili
potrebni. Glede na morfologijo terena se je sicer izkazalo, da sta neustrezni tako višina kot dolžina
opornega zidu OZ-04, kar je pogojevalo podaljšanje objekta in dodatne podporne ukrepe na
brežini.
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Slika 3. Dodatni ukrepi na brežini v zaledju OZ-04
Proste brežine in kamnita zložba KZ-02
Naslednji globoki vkop je 240 m dolgi vkop na desni strani ceste, med viaduktoma Vodole IV in
Vodole V.

Slika 4. Izkop za kamnito zložbo KZ-02 na kontaktu gline in laporja.
Vkop je tudi edini globoki vkop s prostimi brežinami, na najvišjem delu globok 30 m, višina pa se
znižuje v obe smeri v obliko elipse. Izkop v laporju je izveden v naklonu brežin n = 1 : 1 z dvema
vmesnima bermama. Zgornja brežina je izvedena v naklonu n = 1 : 3. Na kontaktu zgornjega
preperinskega sloja in laporja je locirana kamnita zložba skupne dolžine 92 m. Pred erozijo so
lapornate brežine zaščitene z biotorkretom.
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Spremljava pomikov je bila predpisana s postavitvijo štirih inklinometrov. Predpisan monitoring ni
bil nikoli vzpostavljen.
Oporni zidovi OZ-05 in OZ-06 in OZ-07
Vsi trije oporni zidovi se nahajajo na območju 30 m globokega vkopa Dragučova, dolžine 520 m.
Gre za, na tej trasi, največkrat omenjen vkop na stičišču prometnih poti iz smeri Avstrije in
Madžarske proti Hrvaški in Italiji, kjer je avtocestni razcep načrtovan neposredno za globokim
vkopom. Oporni zid OZ-05 se razprostira pod dolgim, vzhodno orientiranim pobočjem, na levi strani
ceste, po celotni dolžini. Nasproti ležeča oporna zidova OZ-06 in OZ-07 sta krajša, med seboj
kratko prekinjena, predvsem pa se z vrhom brežine izklini oziroma obrne tudi zaledje.
Podporni ukrepi so zasnovani z enotnim sistemom sidranih montažnih konstrukcij, razvrščenih po
brežinah z vmesnimi bermami. Varovanje brežin je predvideno na vseh delih vkopa, kjer višina
vkopa doseže višino ene etaže, spodnje 9,00 m, srednje 8,00 m in zgornje 7,00 m. Slopi so v
naklonu n = 2,5 : 1, širina berme je 4,0 m, zaledna prosta brežina pa je urejena v naklonu n = 1 : 2.
Slope, sidra, vezne grede in polnila med slopi se vgrajuje sproti, skladno z izkopom, katerega smer
in višina sovpadata z delovnimi in končnimi višinami posamezne etaže. Iz časovnega in
logističnega vidika je takšna gradnja počasna gradnja.
Če je oporna konstrukcije objekt, s katerim je zagotovljena trajna stabilnost vkopa, je sam vkop
lahko tudi dragocen vir zemeljskega materiala za nadaljnjo uporabo. Iz laporja, pridobljenega na
tem vkopu, so zgrajeni visoki nasipi v nadaljevanju te trase in trase avtoceste proti Lenartu,
vključno z razcepom Dragučova. Količina nasipov, tehnologija gradnje, deformabilna tla in pogoj
odležanja nasipov so zahtevali ravno nasprotno, hiter izkop za čim hitrejšo gradnjo nasipov.

Slika 5. Pogled na oporni zid OZ-06.
Spremljava med gradnjo
Gradnja vkopa in objektov se je pričela v septembru 2006. Obravnavanemu odseku pripadajo tri
samostojne oporne konstrukcije in vkop, ki so jih gradila različna gradbena podjetja, katera so svojim
tehnološkim postopkom in razpoložljivim kapacitetam prilagodila potek gradnje. Tako se je, zraven že
omenjenega intenzivnega izkopavanja v območju osi ceste, objekte gradilo iz več napadnih mest.
Prevoznost gradbiščne ceste, dober meter nad niveleto avtoceste, je bila vzpostavljena zelo hitro po
pričetku izkopavanj, kar je bila tudi potreba, glede na to da je gradnja opornih zidov OZ-06 in OZ-07
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napredovala hitreje od gradnje opornega zidu OZ-05. Slednji ima na isti etaži bistveno več slopov in
sider kot ostala dva skupaj. Tudi če se je napredovanje del po posameznem objektu odvijalo skladno
s projektom pa to za skupno napredovanje del po etažah ne velja.
Obvezna geotehnična spremljava med gradnjo je opredeljena v zaključkih tekstualnih delov celotne
projektne dokumentacije, medtem ko projekt ali elaborat tehničnega opazovanja za celoten vkop
kot enoten objekt, ni bil izdelan. S projekti posameznih zidov so bile predpisane meritve, ki izhajajo
iz veljavnih standardov spremljave sil v merilnih sidrih in predpisana vgradnja geodetskih točk na
gredah. Vgradnja štirih vertikalnih inklinometrov se pojavi zgolj v popisu del. Ne glede na to, je
vzpostavljen sistem tehničnega opazovanja na opornem zidu OZ-05, svojo namembnost izkazal
kmalu po začetku gradnje, ko so zaznani povečani horizontalni pomiki v vertikalnih inklinometrih in
konstantno naraščanje sidrnih sil v merilnih sidrih opozorili na intenziviranje pomikov v zaledju 520
m dolge oporne konstrukcije, tako po velikosti, kot hitrosti naraščanja. Oporna zidova OZ-6 in OZ-7
sta se zaradi pomanjkanja podatkov obravnavla kot stabilni del vkopa. Na takšno stanje se sklepa
na osnovi meritev sidrnih sil, katerih rezultati so ustrezni in skladni s projektnimi napovedmi.
Pomen geotehnične spremljave med gradnjo se je prvič odrazil po manjši lokalni porušitvi v laporju, v
P587 na srednji bermi, oktobra 2006. V tem območju je izkop pred konstrukcijo prehiteval predpisane
faze gradnje objekta, s poglabljanjem izkopa v osi trase. Masa hribine pred objektom ni zagotavljala
zadostnega odpora, niti ni bila stabilna v lokalno izvedenem izkopu. Neposredno za tem dogodkom
so zabeleženi tudi večji premiki v zalednih inklinometrih. V posameznem inklinometru se večji
translatorni pomiki pojavijo na več višinah v velikosti do 40 mm. Dogodki so intenzivirali tudi aktivnosti
na spremljavi drugih, do takrat vgrajenih merilnih mestih. Meritve pomikov redkih geodetskih točk na
gredi in slopih so premike potrdile, medtem ko so sidrne sile vztrajno naraščale.

Slika 6. Podor laporja na srednji bermi v P587 in OZ-07 v ozadju.
Na osnovi vseh navedenih zaznav je bilo potrebno hitro ukrepanje za preprečitev nadaljnjih
deformacij. Prvi ukrepi so se nanašali na prekinitev izkopnih del, navoz balastnega materiala na
območje pred porušeno brežino, zahtevo po takojšnjem sidranju vseh izvedenih slopov in podanimi
podrobnimi navodili za napredovanje del. Stabilnostne razmere na vkopu pa so zahtevale dodatne
podporne ukrepe. Potrjena je bila prva dopolnilna projektna rešitev z izvedbo dodatne horizontalne
grede na zgornji brežini levega dela zidu, povečanjem števila in dolžine sider in podrobno
opredeljenim načinom napredovanja del po kampadah. Vzporedno so tekle dopolnilne geotehnične
raziskave in analize za vzpostavitev trajnega stabilnega stanja tudi na osnovi podatkov dodatno
vzpostavljenih merilnih mest in povečane predpisane pogostosti meritev. Zadnji slopi in sidra na
objektu OZ-05 so bili izvedeni novembra 2009.
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Slika 7. Pogled na oporni zid OZ-05, proti koncu gradnje.
Osnovni, razširjen in dodatni monitoring na OZ-05
Spremljava obnašanja konstrukcije in zalednega pobočja izhaja iz sistema osnovnega,
razširjenega in dodatnega tehničnega opazovanja:
- meritev pomikov repernih točk na gredah, slopih in inklinometrih (x,y,z) z vzpostavitvijo
preciznega nivelmana – 32 reperjev,
- meritev horizontalnih razdalj – sprememb pomikov enostavnih repernih točk na slopih, z
laserskim razdaljemerom – 19 točk,
- meritev sidrnih sil v merilnih sidrih – 33 sider,
- meritev horizontalnih premikov vertikalnih inklinometrov – 16 inklinometrov,
- meritev sekundarnih napetostnih stanj in pomikov horizontalnega ekstenzometra – 2
ekstenzometra,
- meritev sekundarnih napetostnih stanj in pomikov vertikalnega ekstenzometra – 2
ekstenzometra,
- meritve nivojev vode v obstoječem piezometru z avtomatskim zajemanjem podatkov,
- kartiranje izkopnih brežin – skladno z napredovanjem del.
Tako kot napreduje gradnja ji sledi tudi tehnično opazovanje. Ni neobičajno, da nekatera merilna
mesta sčasoma izpadejo ali zaradi omejitve merilnega območja ali zaradi poškodb pri gradnji, ter
se dodajajo nova. Vsekakor pa je potrebno obstoječi sistem vzdrževati in obraniti v obsegu, ki
omogoča kvalitetno spremljavo po končani gradnji.
Podatki meritev so zbrani in interpretirani opisno, v tabelah in diagramih, v do sedaj enajstih
periodičnih poročilih. Za karakteristične merne profile v prečnih profilih trase je podana grafična
interpretacija vektorja pomikov repernih točk in horizontalnih premikov v inklinometrih. V prečnih
profilih so nakazani tudi podporni ukrepi s sidri po projektu in dodatnimi sidri.
Za objekt je značilno, da so, kljub izvedenim dodatnim ukrepom, pomiki zaledja ves čas gradnje
linearno naraščali, s povprečno hitrostjo 4 mm/mesec. Časovni razvoj izmerjenih premikov je
prikazan na sliki 8 (Sl. 8).
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Slika 8. Časovni razvoj pomikov izmerjenih v inklinometrih.
Odziv konstrukcije in dodatni podporni ukrepi
Odziv konstrukcije, na izveden poseg, se odraža neposredno s skupnimi pomiki konstrukcije in
zaledja ter z naraščanjem sidrnih sil, posredno pa tudi z beleženjem sprememb sekundarnih
napetostnih stanj v zemljini in spremljavo nivojev vode v zaledju. Pri globokih vkopih gre za
normalen in pričakovan odziv, pri katerem je potrebno sprotno preverjanje rezultatov merjenih
vrednosti z rezultati geostatičnih analiz iz projekta.
Po določilih standarda EN 1990 podporni ukrepi v globokih vkopih v celoti ali delno izpolnjujejo
pogoje:
- zelo velikih in nenavadnih konstrukcij,
- konstrukcij, ki vključujejo neobičajno velika tveganja in izjemno zahtevne pogoje tal in
obtežbe,
- konstrukcij na področjih, kjer obstaja verjetnost nestabilnosti terena ali stalnih premikov
tal, kar zahteva ločene dodatne preiskave in posebne ukrepe.
V vkopu Dragučova so bili, na osnovi podatkov meritev, dopolnilnih raziskav in geostatičnih analiz,
izvedeni dodatni podporni ukrepi za zagotavljanje začasne in trajne stabilnosti objekta z:
- vgradnjo dodatnih sider,
- podaljšanjem projektiranih sider,
- izvedbo dodatnih horizontalnih gred in sider.
Po končani gradnji imamo na objektu OZ-05 vgrajenih 717 trajnih geotehničnih sider v skupni
dolžini 18545, m od tega je:
- projektiranih sider – 417, skupne dolžine 8336 m,
- dodatnih sider – 300, skupne dolžine 10 209 m.
Prva dodatna sidra na zgornji brežini so enaka projektiranim, medtem ko so sidra na srednji in
spodnji brežini daljša, z večjo nosilnostjo, določena na osnovi rezultatov dopolnilnih geotehničnih
raziskav in geostatičnih analiz.
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Slika 9. Prečni profil 598 s podatki geotehničnega monitoringa.
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Dopolnilne geotehnične raziskave
Dopolnilne geotehnične raziskave so bile izvedene na laporjih, pridobljenih z jedrovanjem vrtin,
vrtanih za potrebe vgradnje dodatnih inklinometrov.
Namen dopolnilnih preiskav je bil tudi podati odgovore na vprašanja:
- ali so trdnostni (vhodni) parametri za hribino, podani in uporabljeni v projektu, bili
precenjeni?
- ali so razmere v temeljnih tleh po izkopu enake razmeram v fazi raziskav?
- ali je v nadaljevanju gradnje in izkopa pričakovati poslabšanje razmer v temeljnih tleh?
- ali se bodo pomiki še nadaljevali ali umirili?
Osnovni geotehnični podatki za načrtovanje trase iz mikrolokacije vkopa so iz let 1996 in 1999.
Zamik od leta 1999, ko so bile izvedene raziskovalne vrtine za glavne raziskave (O vrtine) in do
leta 2006, ko so na teh istih »miocenskih laporjih« bile izvedene preiskave vgradljivosti je prinesel
nova znanja pri obnašanju zemljin z velikim nabrekalnim potencialom, kamor te zemljine tudi
sodijo. Ugotovljene razmere v temeljnih tleh so zelo neugodne. Plasti laporja, grobo ocenjene
debeline cca 0,50 m se ritmično izmenjujejo s sloji zasičenih drobnih peskov, kar je prosto vidno iz
odprtega izkopa.
Če gre pri preiskavah naravne vlage (w) in enoosne tlačne trdnosti (qu) za neposredno primerjavo
absolutnih vrednosti faze projektiranja in faze gradnje je bil namen dopolnilnih raziskav ugotoviti
tudi ali je hribina v vkopu nabrekljiva in če je, v kolikšni meri se je naravni nabrekalni potencial po
izkopu že mobiliziral. Določena je bila retenzijska krivulja, nabrekljivost in nabrekalni potencial ter
rezidualni strižni kot torej parametri s katerimi bi lahko razumeli vplive relaksacije kamnine v vkopu
na njene trdnostno deformacijske parametre.
Dopolnilne preiskave so pokazale povečanje vlage v brežini po izkopu za več kot 5 %, v povprečju
1,2 %, kar je pričakovano, saj se je, zaradi razbremenitve terena, povečal volumen por tako, da se
je hribina preko kapilarnega toka lahko dodatno zasitila. Zaradi spremembe hidrološkega režima,
ob katerem se v globino napredujoči vkop spreminja v drenažni rov viseče podzemne vode, ujete v
peščenih plasteh, je proces naknadnega vlaženja neposredno vezan na napredovanje vkopa v
globino. Zaradi plastičnega značaja laporja, spremlja proces sekundarnega vlaženja mehčanje
prvotno trdne zemljine.

Slika 10. Plastovitost izkopa z vidnimi vodonosnimi peščenimi plastmi.
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Slika 11. Odnos naravna vlaga – enoosna tlačna trdnost za vse vrtine na območju vkopa.
Analiza podatkov enoosnih tlačnih trdnosti pokaže, da so trdnosti materiala v brežinah aktivnega
vkopa nižje od trdnosti, zabeleženih v času naravnega stanja. Upad povprečne tlačne trdnosti,
merjeno za celotno globino in za vse vzorce, znaša povprečno 28 % iz povprečne vrednosti qu =
5036 kPa na qu = 3637 kPa. Po posameznih sosednjih vrtinah je razmerje tudi večje.
Največji upad trdnosti je zaznan na globinah pod 20 m t.j. v osrednjem delu vkopa.
Soodvisnost enoosne tlačne trdnosti in vlage iz faze raziskav in faze gradnje je podana v sliki 11
(Sl. 11).
Če vse zgoraj navedene ugotovitve sklenemo z rezultati povratnih analiz ugotovimo, da so:
- razmere v temeljnih tleh po izkopu slabše od razmer raščenega stanja in so posledica
mehčanja in pokanja plastovite hribine,
- da z nadaljevanjem izkopa ne bo prišlo do bistvenega poslabšanja razmer v temeljnih teh,
- da se bodo po izvedbi dodatnih sider pomiki umirili.
Za slednjo trditev lahko rečem, da so pomiki ves čas gradnje naraščali. Trend upadanja je zaznan
šele, ko so bila napeta vsa sidra v vseh etažah. Delno je to tudi znak in posledica hitrega
napredovanja del v zgornjih etažah. Prve večje deformacije so bile zabeležene vsaj 3 mesece po
izkopu. Ta časovni zamik se je ohranjal ves čas gradnje.
Primerjava trdnostnih parametrov
Pri načrtovanju globokih vkopov je potrebno upoštevati, da je razbremenitev pobočij bistveno bolj
neugoden obtežni primer kot obremenitev z objekti. Razbremenitev pobočij pomeni odstranitev
naravne podpore in običajno še zmanjšanje mehanskih lastnosti zemljin in hribin. Na zmanjšanje
trdnostnih parametrov postanemo pozorni med gradnjo in še to v primeru, da pride do vidnejših
poškodb na konstrukciji ali v zaledju. V boljše načrtovanih vkopih je za te namene predpisano
tehnično opazovanje.
Za obravnavan vkop in nasploh za vkope v hribini se največ pridobljenih podatkov nanaša na
enoosno tlačno trdnost medtem, ko so parametri strižne trdnosti določeni posredno.
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Za laporje iz vkopa Dragučova so priporočene in karakteristične vrednosti podane v preglednici 1:
Preglednica 1. Priporočene in karakteristične trdnosti laporja.
Mehansko fizikalne
lastnosti

Projektni vhodni
podatki

γ (kN/m³)
c (kPa)
φ (º)

21,0
35
39

Povratna stabilnostna
analiza
- razkrojena hribina
21,0
5
27,5

Povratna stabilnostna
analiza
- kompaktna hribina
21,0
15
30

Dopolnilne
geotehnične
raziskave
17,3
4,3 (0,0)
28,0 (28,5)

Podatki dopolnilnih raziskav so pokazali, da pomiki zaledja na OZ-05 niso posledica premikov na stari,
morda spregledani drsni ploskvi, temveč so posledica mehčanja in pokanja plastovite hribine, znotraj
katere prihaja tudi do znatnih sprememb gibanja vode in praznjenja zgornjih vodonosnih plasti.
Ponovna geostatična analiza
Glede na nastala odstopanja, med projektiranim in dejanskim stanjem, je bilo potrebno določiti
dodatne podporne ukrepe. Osnova za določitev obsega dodatnih ukrepov so ponovljene
geostatične analize izvedene kot:
- povratne analize,
- analize z novimi geotehničnimi parametri.
Geostatična analiza je narejena za profil P589. Narejeni sta dve analizi. V prvi so določeni trdnostni
parametri z upoštevanjem padca strižne trdnosti laporja, iterativno določene pri vrednosti, ko se
pojavi prekoračitev notranje ali zunanje nosilnosti po vsaj enem sidru po projektu. Območje zemljin,
kjer pride do občutnega zmanjšanja strižne trdnosti je določeno s pomočjo meritev pomikov v
inklinometrih s porušnico, katera povezuje kritične globine v posameznem inklinometru. Po
rezultatih je takšen pogoj izpolnjen pri uporabi strižnega kota φ = 27,5º in koheziji c = 5 kN/m2.

Slika 12. Podporni ukrepi po osnovnem projektu.
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Slika 13. Podporni ukrepi po podatkih dopolnilnih raziskav.
Z dobljeno mejno vrednostjo strižnega kota je ponovljena analiza, v kateri so določena vsa dodatno
potrebna sidra t.j. število, dolžina, nosilnost.
Za tako določene parametre in dodatna sidra je izkazana globalna stabilnost s faktorjem varnosti
F = 1,48.
ZAKLJUČEK
V predstavljenem gradivu so opisani podporni ukrepi na petih vkopih, na vsega 2,700 km dolgem
avtocestnem odseku, v generalno podobnih geološko geotehničnih pogojih, kjer so izbrani različni
podporni ukrepi, kjer se pri spremljavi razmer v temeljnih tleh in sidranih konstrukcijah, v na vlago
občutljivih laporjih tega dela Slovenije, pojavlja vprašanje ali so z raziskavami zadostni in kvalitetno
pridobljeni trdnostni parametri za hribino precenjeni, v kolikšni meri so v zaledju razmere po izkopu
enake razmeram v fazi raziskav in kako na celostno stanje in spremembo trdnostnih parametrov
vpliva hitrost gradnje, oziroma izkop hribine.
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