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PREISKAVE VODOPREPUSTNOSTI JET-GROUTING TESNILNE
ZAVESE
POVZETEK: V okviru projekta izgradnje HE Krško je sestavni del ureditve akumulacijskega
bazena HE Krško LOT A3 tudi izvedba jet grouting kolov za potrebe stabilizacije železniškega
nasipa in tesnitve akumulacijskega bazena na levem bregu reke Save. Jet grouting koli so izdelani
po enofaznem (enofluidnem) postopku in dveh različnih recepturah. Poleg stabilizacije je njihov
glavni namen ustvariti neprepustno bariero, ki bo varovala železniški nasip pred visoko zajezitveno
vodo akumulacijskega bazena. Uspešnost izvedbe tesnilne zavese smo preverjali z nalivalnimi
poizkusi, kjer smo na podlagi izmerjenih vrednosti po metodi Hvorsleva nato izračunali koeficient
vodoprepustnosti izvedene tesnilne zavese. Prav tako so se na odvzetih jedrih jet grouting kolov
izvajale preiskave tlačne trdnosti, ki so služile kontroli statične stabilnosti.
V članku je podan kratek pregled nad delom zunanjega nadzora, ki smo ga izvajali tekom izvedbe
stabilizacijsko tesnilnih jet grouting kolov na levem bregu reke Save. Podan je kratek opis projekta
zaščite železniškega nasipa z jet grouting koli, rezultati dodatnih geoloških preiskav ter rezultati
preiskav na izvedenih JG kolih s poudarkom na rezultatih vodoprepustnosti. Na koncu podajamo
še nekaj posebnosti, s katerimi smo se srečali pri svojem delu.

WATER PERMEABILITY INVESTIGATIONS OF JET GROUTED WATER
BARRIER
ABSTRACT: Construction of the hydroelectric power plant Krško also includes regulation of the
accumulation reservoir, of which the crucial part is the construction of jet grouting piles for the
purpose of stabilizing the railway embankment and sealing the accumulation on the left bank of the
Sava River. Jet grouting piles are manufactured by a single fluid system and with two different sets
of technical parameters. Besides the stabilization function, the main purpose of the jet grouting use
is to create a waterproof barrier that will protect railway embankment against high barrage water of
the reservoir. Effectiveness of the seal curtain implementation was verified by the water
permeability tests, where the measured values and the Hvorslev theory were used to calculate the
coefficient of water permeability of the seal curtain. In addition to water permeability tests, uniaxial
compression tests on core samples were performed for the purpose of static stability control.
The article gives an overview of the work of external control, which was performed during the
execution of jet grouting works on the left bank of the Sava River. A brief description of the railway
embankment protection project, the results of further geological investigations and the results of the
investigations carried out on completed jet grouting piles are presented with the focus on the water
permeability results. Finally some special features, encountered during those tasks are presented.
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UVOD
V okviru izgradnje akumulacijskega bazena HE Krško – LOT A3, smo izvajali zunanji nadzor oz.
zunanjo kontrolo kakovosti pri izvedbi jet groutinga. Točneje so se dela nanašala na izvedbo jet
grouting kolov za potrebe stabilizacije in tesnitve železniškega nasipa na levem bregu reke Save
od jezovne zgradbe HE Krško do Brestaniškega mostu.
Dela, ki smo jih izvajali v okviru zunanjega nadzora, so med drugim obsegala geološko spremljavo
vrtanja, kontrolo izvajalca pri celotni izvedbi jet grouting (JG) kolov ter izvedbo nekaterih preiskav
izvedenih JG kolov. Med slednjimi gre omeniti preiskave strižne trdnosti JG kolov ter preiskave
vodoprepustnosti izvedene JG tesnilne zavese.
V nadaljevanju podajamo kratek opis projekta zaščite železniškega nasipa z jet grouting koli na
objektu HE Krško, rezultate dodatnih geoloških preiskav ter rezultate preiskav na izvedenih JG
kolih s poudarkom na rezultatih vodoprepustnosti. Na koncu podajamo še nekaj posebnosti,
opažanj, mnenj itd. s katerimi smo se srečali pri svojem delu.
OPIS PROJEKTA
Projekt HE KRŠKO – BAZEN med drugimi ukrepi za zaščito železniške proge in železniških
objektov pred vplivi zajezne gladine in visokih voda predvideva stabilizacijo železniškega nasipa z
jet grouting koli. Ti se izvedejo med jezovno zgradbo HE Krško na km 470+015 in gorvodno, z
vmesnimi prekinitvami, vse do km 473+749. V začetnem delu, to je od km 470+015 do km
471+014 imajo JG koli tesnilno – stabilizacijsko vlogo, medtem ko od km 471+014 dalje ti
opravljajo le vlogo stabilizacije.
Tesnilno – stabilizacijski JG koli (tesnilna zavesa) se izvedejo v ravni liniji na medosni razdalji, ki se
predhodno določi s poskusnim poljem. Z armaturno palico D32 mm se armira vsak drugi JG kol. V
vseh ostalih odsekih, kjer imajo jet grouting koli le vlogo stabilizacije nasipa, se le ti izvedejo na
medosni razdalji 1m v vzdolžni smeri in z zamikom 0,5 m na obe strani osi vrste kolov. Medosna
razdalja kolov je 1,4 m, kar zagotavlja prost pretok podtalnice iz zaledja železniškega nasipa v reko
Savo. Armaturno palico D32 mm se vgradi v vsak JG kol po celotni višini kola.
JG koli morajo obvezno segati vsaj 1 m globoko v hribinsko podlago. Za določitev globine manj
prepustne podlage je predvidena izvedba dodatnih geofizikalnih in geoloških raziskav. Obseg
geoloških raziskav predvideva izvedbo dodatnih raziskovalnih vrtin na jedro ter na osnovi ocenjenih
lastnosti vzorcev določitev potrebne globine tesnjenja.
Poleg predhodnih geološko geofizikalnih preiskav projekt predvideva tudi predhodno izvedbo
poskusnih polj s ciljem določiti optimalni način izvedbe JG kolov, ki bodo ustrezali zahtevanim
karakteristikam. Med slednjimi je poleg trdnosti JG kolov v tesnjenem odseku nasipa najbolj
pomembna vodotesnost končne konstrukcije, kar pomeni zagotavljanje medsebojnega stikovanja
oz. prekrivanja JG kolov.
Uspešnost izvedbe JG kolov se preveri s kontrolnimi vrtinami, iz katerih se odvzame jedra za
potrebe preiskav tlačne in strižne trdnosti. Poleg tega se v vrtinah izvedejo nalivalni poizkusi oz.
določi vodoprepustnost JG kola.
DODATNE GEOLOŠKE IN GEOFIZIKALNE RAZISKAVE
V okviru dodatnih preiskav so bile med drugim izvedene geofizikalne preiskave, katerih cilj je bil
določiti globino nosilne podlage ter izdvojiti območja večje tektonske porušenosti. To je bila namreč
osnova za določitev potrebne globine tesnilne zavese oz. s tem povezane dolžine JG kolov.
Nadalje je bil na izdvojenih območjih večje tektonske porušenosti cilj predvideti izvedbo strukturnih
vrtin za ugotovitev dejanske stopnje porušenosti kamnine.

182 | Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD

Gregor Vesel, Jože Ratej:
Preiskave vodoprepustnosti jet-grouting tesnilne zavese

Obseg geofizikalnih preiskav je zajemal plitvo refrakcijsko seizmiko, aktivne MASW metode ter
plitvo refleksijsko seizmiko. Na osnovi rezultatov omenjenih preiskav je bil nato skupaj s podatki
vrtin, ki so bile izvedene v fazi predhodnih preiskav, izrisan vzdolžni geološki profil po osi tesnilne
zavese. Dani profil je v osnovi prikazoval geološko mejo med zgoraj ležečimi rečnimi in pobočnimi
sedimenti ter močno pretrtim dolomitom ter geološko mejo med močno pretrtim dolomitom in
kompaktnim dolomitom. Nadalje je dani profil prikazoval lego razpoklinskih in prelomnih con ter s
tem povezan predlog izvedbe dodatnih strukturnih vrtin.
Cilj dodatnih strukturnih vrtin je bil dokončna potrditev dejanske globine kontakta med dolomitnim
gruščem in kompaktnim dolomitom, ki se ga iz geofizikalnih preiskav ni dalo jasno določiti. V ta
namen je bilo v obravnavanem območju tesnilne zavese skupaj izvedenih 16 geomehanskih vrtin,
na osnovi popisa jeder vrtin pa je bil nato izrisan detajlni vzdolžni geološki profil. Ta nam razkriva,
da zgoraj ležeči rečni in pobočni sedimenti v glavnem sestojijo iz nasipa, meljastega peska,
meljastega grušča in peščenega proda. Debelina pretrte dolomitne podlage, ki se pojavlja le v
določenih odsekih, varira in v nekaterih delih znaša tudi 2,0 m in več. Globina kompaktnega
dolomita prav tako močno varira in znaša od cca. 0 – 10 m. V nekaterih delih dolomitna podlaga
torej celo izdanja na površju, vendar gledano v povprečju znaša njena globina cca. 6 – 7 m.

Slika 1. Tipična sestava tal na območju tesnilne zavese.
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POSKUSNO POLJE
V začetku meseca avgusta 2011 je izvajalec skupaj z notranjo in zunanjo kontrolo, na levem bregu
reke Save, izvedel prvo poskusno polje. Pri tem je uporabil pet različnih variant izvedbe JG kolov
(polje A, B, C, D in E), pri čemer so bili glavni parametri spremembe medosna oddaljenost JG
kolov, vodocementni faktor in poraba cementa na tekoči meter. Na izvedenih odsekih JG kolov so
se nato izvrtale kontrolne vrtine in odvzela jedra JG kolov za potrebe preiskav tlačne in strižne
trdnosti, hkrati pa so se v izvedenih kontrolnih vrtinah izvedli nalivalni poizkusi. Sledil je razkop
poskusnega polja in vizualni pregled izvedenih JG kolov s poudarkom na ugotavljanju
medsebojnega stikovanja oz. prekrivanja JG kolov.

Slika 2. Odkop JG kolov prvega poskusnega polja.
Na osnovi rezultatov preiskav se je določila receptura oz. tehnološko tehnični parametri izvedbe
tesnilne zavese. V osnovi je ta predvidevala medosni razmak JG kolov 50 cm, vodocementni faktor
0,9, pritisk injektiranja 400 barov in porabo cementa 220 kg/m. Vsi JG koli so izvedeni po
enofaznem oz. enofluidnem postopku. S temi parametri se je pričela izvedba stabilizacijsko
tesnilnih JG kolov.
V mesecu septembru 2011 je izvajalec skupaj z notranjo in zunanjo kontrolo, na levem bregu reke
Save, izvedel drugo poskusno polje. Cilj tokratnega poskusnega polja je bil poiskati racionalnejšo
rešitev izvedbe JG kolov predvsem z vidika zmanjšanja količin porabe materiala. Po pregledu
razkopa se je sprejela odločitev o novi recepturi, ki je predvidevala medosni razmak JG kolov 60
cm, vodocementni faktor 0,9, pritisk injektiranja 400 barov in porabo cementa 250 kg/m. Razen že
začetih odsekov tesnilne zavese, ki so se izvajali po prvi recepturi, so se od tedaj naprej vsi JG koli
izvajali po novi recepturi, kar velja tudi za stabilizacijske JG kole od km 471+014 dalje.
Strižna trdnost odvzetih vzorcev JG kolov
Na valjih odvzetih v prvem poskusnem polju smo v geomehanskem laboratoriju IRGO opravili
preiskave strižne trdnosti vzorcev v triosnem napetostnem stanju. Analizirali smo vzorce treh
različnih polj (polje A, B in C) oz. treh različnih receptur izvedbe.
Na terenu odvzete vzorce smo prvo predhodno obvrtali s krono velikosti NX (54 mm) in obrezali, da
je bila zagotovljena ravnost in paralelnost osnovnih ploskev ter zahteva po standardu l > 2 d. V
Hoekovi celici smo nato posamezen preizkušanec pri različnem bočnem tlaku, ki je znašal od 0,5
do 4 MPa, osnosimetrično obremenjevali vse do porušitve.
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Hidravlični sistem za vzdrževanje bočnega tlaka je bil povezan z ekspanzijsko posodo za izravnavo
manjših tlačnih sprememb. Napetostno deformacijske spremembe smo beležili avtomatsko.
Uporabljena oprema je prikazana na spodnji sliki (Sl. 3).

Slika 3. Uporabljena oprema za izvedbo strižnih preiskav.
Mohr-Coulombova parametra strižne trdnosti c in φ smo določili po modificiranem »p-q« postopku,
saj je pri večjem številu Mohrovih krogov težko oceniti tangento najboljšega ujemanja. Vrednosti
strižnih parametrov c in φ se za vsa tri analizirana polja A, B in C medsebojno razlikujejo. Na
spodnji sliki (Sl. 4) podajamo rezultate preiskav polja A, katerega parametri izvedbe so sledeči:
medosna oddaljenost JG kolov 50 cm, vodocementni faktor 0,9, pritisk injektiranja 400 barov in
poraba cementa 220 kg/m. Na vzorcih iz polja A je bilo skupaj opravljenih 7 triosnih preiskav
strižne trdnosti.
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Slika 4. Modificiran Mohr-Coulombov »p-q« diagram.
Na osnovi prikazanega diagrama lahko izračunamo Mohr Coulombova strižna parametra, ki v
danem primeru znašata c=1,63 MPa in φ=43,8°. Omenjena strižna parametra predstavljata torej
neko povprečje strižne trdnosti izvedenih JG kolov testnega polja A pri danih geoloških pogojih in s
podano recepturo izvedbe.
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TLAČNA TRDNOST ODVZETIH VZORCEV JG KOLOV
Strižna trdnost izvedenih JG kolov, obravnavana v prejšnjem poglavju, je primarna zahteva
stabilizacijskih JG kolov, ki pa je izpolnjena v kolikor izvedni JG koli izpolnjujejo pogoj tlačne trdnosti.
Ta je s strani projektanta prvotno znašala 12 MPa, vendar se je dani kriterij kasneje nekoliko znižal.
Ker je izvedba preiskav tlačne trdnosti valjev izvedenih JG kolov veliko enostavnejša od preiskav
strižne trdnosti, so se v okviru kontrole kakovosti izvedenih JG kolov izvajale le preiskave tlačne
trdnosti. Te so se izvajale na vzorcih pridobljenih iz jeder kontrolnih vrtin.
Preiskave tlačne trdnosti je izvajala notranja kontrola izvajalca, v nadaljevanju pa podajamo
povzetek njihovih preiskav. Na celotnem odseku 9, ki vključuje tako tesnilno stabilizacijske kot tudi
samo stabilizacijske JG kole je bilo skupaj opravljenih 52 preiskav enoosne tlačne trdnosti.
Izmerjene vrednosti varirajo od 4,1 MPa do 58,2 MPa.
Velik raztros vrednosti tlačne trdnosti je pričakovan in je odvisen predvsem od vrste materiala v
katerem je bil JG kol izveden. Prav tako se je potrebno zavedati, da se dane vrednosti nanašajo na
posamičen primer (en vzorec), ki je lahko podvržen ostalim dejavnikom, ki vplivajo na izmerjene
vrednosti (mikrorazpokanost vzorca, neparalelnost kontaktnih ploskev, prisotnost večjega prodnika
itd.). Večji poudarek kot kritičnim (najnižjim) vrednostim, je zato potrebno posvetiti povprečnim
vrednostim. Povprečna tlačna trdnost vseh opravljenih preiskav (skupno 52) znaša 19,6MPa, kar je
več kot po projektu zahtevanih 12,0 MPa.
VODOPREPUSTNOST IZVEDENE TESNILNE ZAVESE
Vodotesnost izvedene tesnilne zavese je bil eden ključnih projektnih pogojev in eden ključnih
parametrov kontrole kakovosti. Kot zunanji nadzor smo z izvajanjem kontrolnih vrtin in s tem
povezanih preiskav vodoprepustnosti izvedene tesnilne zavese pričeli v mesecu decembru 2011.
Do konca meseca januarja 2012 smo skupaj izvedli 26 preiskav vodoprepustnosti.
Lokacije kontrolnih vrtin smo izbrali naključno, pri čemer smo sledili priporočilu strokovnega
mnenja, ki pravi, da se za kontrolo tesnjenja preveri cca. 2,5% izvedenih JG kolov. Glede na
medosno razdaljo JG kolov to pomeni približno eno kontrolno vrtino na vsakih 25-30 m izvedene
tesnilne zavese. Kontrolne vrtine so se vrtale v osi tesnilne zavese in sicer 20 cm od osi JG kola.
Vse vrtine so se vrtale na jedro z dvojnim jedrnikom premera 131 mm.

Slika 5. Primer merjenja vodoprepustnosti v kontrolni vrtini izvedene tesnilne zavese.
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Vodotesnost izvedene tesnilne zavese smo preverjali z nalivalnimi poizkusi. Ti so primernejši od
sprva predvidenih VDP poizkusov iz več razlogov. VDP poizkusi so v prvi vrsti namenjeni
ugotavljanju injektibilnosti, vodoprepustnost se lahko zanesljivo določi le v bolj uniformnih pogojih.
Poleg tega povečevanje hidrostatskega tlaka v vrtini nad predvideno koto zajezbe, kot je to v
primeru VDP poizkusa, ni smiselno in lahko vodi celo do povečanja diskontinuitet v JG kolih.
Nalivalne poizkuse smo v kontrolnih vrtinah izvedenih JG kolov praviloma izvajali v dveh stopnjah.
V prvi stopnji se je vrtina končala cca. 1,0m nad dnom JG kola, v drugi stopnji pa cca. 1,0m pod
dnom JG kola (v dolomitni podlagi). V obeh primerih se je nato v vrtino vstavila tlačna sonda in
nalila voda, ki je segala cca. 1,0m pod ustje vrtine. Tekom poizkusa se je nato merilo upadanje
gladine vode v vrtini po času in na osnovi tega izračunal koeficient prepustnosti k. Čas merjenja je
v povprečju znašal cca. 2 uri.
Koeficient prepustnosti k smo izračunali po metodi Hvorsleva, katere ključni parametri izračuna so
površina omočenja ter sprememba višine vode po času. Povzetek rezultatov vseh izvedenih
preiskav vodoprepustnosti je podan v spodnji preglednici (Pregl. 1).
Preglednica 1. Rezultati preiskav vodoprepustnosti izvedene tesnilne zavese.
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Oznaka vrtine
A12.06 poglobljena
A12.53
A13.21
A13.21 poglobljena
A13.57 poglobljena - I
A13.57 poglobljena - II
A1.12
A2.14 poglobljena
A3.20
A4.30
A5.03
A5.03 poglobljena
A5.37
A5.37 poglobljena
A6.04
A7.25
A8.22
A8.63
A9.54
A10.12
A10.47
A11.40
A22.27
A23.01
A23.48
A24.26
povprečje

Koeficient vodoprepustnosti k [m/s]
5,71× 10-7
5,77 × 10-7
5,38 × 10-7
1,16 × 10-6
6,79 × 10-7
7,68 × 10-7
1,65 × 10-7
3,66 × 10-8
1,39 × 10-8
3,53 × 10-8
3,58 × 10-8
4,49 × 10-8
9,99 × 10-8
3,53 × 10-8
8,81 × 10-8
3,49 × 10-7
5,02 × 10-10
9,22 × 10-8
4,65 × 10-7
1,04 × 10-8
2,82 × 10-7
1,53 × 10-8
2,59 × 10-7
3,39 × 10-8
3,21 × 10-7
7,35 × 10-8
1,00 × 10-7

Meritev izvedena
december 2011
december 2011
december 2011
december 2011
december 2011
december 2011
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012
januar 2012

Zaradi časovne zamude, kateri je v veliki meri botroval daljši zastoj v mesecu oktobru in novembru
2011 kot posledica okvare vrtalnega stroja, vseh predvidenih kontrolnih vrtin in s tem povezanih
nalivalnih poizkusov nismo mogli izvesti. To velja predvsem za zadnji del tesnilne zavese ter
nekatere ostale odseke, kjer se je nalivalni poizkus izvedel le v prvi stopnji (nepoglobljeni del
kontrolne vrtine). Vzrok, da se v nekaterih kontrolnih vrtinah poglobitev ni izvedla, je tudi ta, da je
bilo iz popisa jedra vrtine prve stopnje že jasno razvidno, da je JG kol dosegel kompaktno
dolomitno podlago. V takih primerih se zato poglobitev vrtine in nalivalni poizkus druge stopnje
(poglobljeni del kontrolne vrtine) ni izvedel.
Na osnovi izvedenih nalivalnih poizkusov lahko potegnemo določene zaključke glede uspešnosti
izvedbe tesnilne zavese. Pri tem naj omenimo, da eksplicitna merila kakovosti (zahtevan koeficient
vodoprepustnosti izvedenih JG kolov) niso bila podana. Glede na strokovno mnenje o izvajanju
tesnitve z JG koli, ki je bilo narejeno v sklopu izvedbe drugega poskusnega polja, znaša
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orientacijska vrednost dosežene tesnosti JG kola k ≤ 1x10-6m/s. Tu je potrebno poudariti, da je bil
dani kriterij določen za konkretni primer, upoštevajoč konkretno geološko sestavo tal z obstoječim
nizkim koeficientom prepustnosti, prisotnost vzdolžne drenaže za tesnilno zaveso, ki bo odvajala
pronicajočo talno vodo itd.
Glede na rezultate opravljenih preiskav lahko ugotovimo, da vse vrtine izpolnjujejo zgoraj navedeni
kriterij (k ≤ 1x10-6m/s) z izjemo vrtine A13.21 poglobljena (k=1,16x10-6m/s). Vzrok večje
prepustnosti omenjene vrtine je težko nedvoumno potrditi. Lahko je posledica nepopolno
izvedenega JG kola, odklona ali drugače pozicionirane kontrolne vrtine, nekvalitetno izvedene
kontrolne vrtine ali kaj drugega. Ker gre v danem primeru za poglobljeno vrtino, ki se konča cca.
1,0 m pod dnom JG kola, je lahko vzrok za večjo prepustnost dane vrtine tudi razpokana dolomitna
podlaga oz. njena večja prepustnost. Slednje potrjuje podatek prepustnosti nepoglobljene vrtine
A13.21, ki znaša 5,38 x 10-7m/s. Gledano v celoti lahko ugotovimo, da znaša povprečna vrednost
koeficienta vodoprepustnosti vseh izvedenih preiskav cca. 1,0x10-7m/s.
Na osnovi tega lahko zaključimo, da je izvedena tesnilna zavesa med stacionažama 470+015 in
471+014 izvedena dovolj kvalitetno, da bo lahko služila svojemu namenu.
POTEK HIDRAVLIČNEGA POIZKUSA NA KONTROLNI VRTINI
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Slika 6. Primer poteka hidravličnega poizkusa na kontrolni vrtini A5.37 poglobljena.
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Slika 7. Primer diagrama Hvorsleva za kontrolno vrtino A5.37 poglobljena.
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Da bi lahko iz dobljenih prepustnosti sklepali na prepustnost celotne tesnilne zavese, bi bilo
potrebno kontrolne vrtine locirati naključno znotraj posameznega kola. Prepustnosti med dvema
koloma so namreč lahko precej višje od tistih v notranjosti kola, zaradi česar so ravno ta mesta
tista, ki odločilno vplivajo na prepustnost celotne tesnilne zavese. Ker pa je bilo potrebno s
preizkusi v prvi vrsti ugotavljati efektivnost posameznega JG kola so bila mesta preizkušanja
poenotena, kot je predstavljeno v prispevku.
Končni rezultat uspešnosti izvedbe jet grouting tesnilne zavese se bo pokazal šele po zajezitvi oz.
dvigu gladine reke Save. Tudi tu moramo vedeti, da je celotna tesnitev železniškega nasipa
sestavljena iz dveh delov, to je jet grouting tesnilne zavese v podlagi (tesnitev I. faze) in bentonitne
membrane nad njo (tesnitev II. faze). Prav tako lahko omenimo, da pravokotni zaključek tesnilne
zavese na brežino, zaradi specifičnih pogojev izvedbe (glavna železniška proga Dobova Ljubljana) ni bil izveden v celoti. Temu prištejmo še vodo, ki bo za tesnilno zaveso pritekala iz
zalednih brežin in jasno je, da bo tekom obratovanja HE Krško v železniškem nasipu bila prisotna
določena količina talne vode, ki jo bo potrebno odvesti. V ta namen je za tesnilno zaveso
predvidena globoka drenaža, ki bo odvajala to vodo, seveda v obsegu projektno predvidenih
vrednosti.
POSEBNOSTI, OPAŽANJA, MNENJA
V tem poglavju izpostavljamo nekatera področja, ki zadevajo uporabo jet groutinga. Kot prvo bi radi
poudarili pomen strojnih oz. računalniških izpiskov (Jean Lutz), kateri prikazujejo parametre vrtanja
in injektiranja tekom izvedbe JG kola. Še ne dolgo tega je bila uporaba teh izpiskov prej izjema kot
pravilo. Na projektu HE Krško je bila to nuja, saj je pri izvedbi JG kolov veljal pogoj, da mora imeti
vsak izveden JG kol svoj strojni (računalniški) izpisek, sicer se šteje, da JG kol ne obstaja. Zaradi
specifičnosti izvedbe JG kolov je to eden ključnih virov, ki nam nudi širok vpogled v potek izvedbe
JG kola, ugotavljanje morebitnih nepravilnosti izvedenega kola, statistično obdelavo podatkov
(diagram dosežene globine vrtanja, porabe injektirne mase itd.) Menimo, da se mora praksa
obveznega beleženja parametrov vrtanja in injektiranja nadaljevati tudi v prihodnje, še posebej na
objektih strateškega pomena.

Slika 8. Primer strojnega izpiska za vrtino JA12.04.
Naslednja stvar, ki bi jo radi izpostavili, je opazovanje izlivanja odvečne injektirne mase na površje.
Standard SIST EN 12716:2002 (Izvedba posebnih geotehničnih del – Injektiranje pod visokimi
pritiski), ki obravnava področje jet groutinga, v večih točkah navaja pomembnost opazovanja
izlivanja odvečne injektirne mase po površini terena z oceno količine izgubljene mase, njeno
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sestavo in gostoto. To naj bi se opazovalo za vsak JG kol posebej, ugotovitve pa zabeležile v
protokolu izvedbe posameznega JG kola. Upoštevajoč dejstvo, da konkretno obravnavana tesnilna
zavesa sestoji iz cca. 1800 JG kolov, kar pomeni prav toliko zaznamkov o ugotovitvah ter da je bilo
površje delovnega platoja zaradi onemogočanja odtekanja odvečne injektirne mase zainjektirano v
debelini do 20cm, je bilo v danem primeru tako opazovanje praktično nemogoče. Naše mnenje je,
da to ni vplivalo na kvaliteto izvedbe JG kolov, saj je proces potekal kontinuirano in večjih
posebnosti, kot so nenadni upad, večji zastoj iztekanja injektirne mase itd. ni bilo opaziti. Dejansko
lahko, glede na poznavanje razmer v našem prostoru ugotovimo, da se navedeno priporočilo
standarda pri nas le redko izvaja.
Kvaliteta izvedbe kontrolnih vrtin oz. izkušenost izvajalca vrtanja kontrolnih vrtin je samoumevna,
saj v zelo veliki meri vpliva na izmerjene vrednosti. Po našem mnenju je izbiri izvajalca vrtanja
kontrolnih vrtin ter njegovim referencam potrebno posvetiti posebno pozornost. Enako velja pri
izbiri vrtalnega stroja, ki naj bo večjih dimenzij oz. gabaritov ter vrtalnemu priboru (vrtalne krone), ki
naj bo višjega cenovnega razreda.
Kot zaključno ugotovitev naj omenimo še velik raztros izmerjenih vrednosti opravljenih preiskav ter
pomen števila izvedenih preiskav. Velik raztros izmerjenih vrednosti enoosne tlačne trdnosti
izvedenih JG kolov in prepustnosti izvedene tesnilne zavese smo že omenili. Da bi dobili realno
sliko o kvaliteti izvedenih JG kolov je zato po našem mnenju ključnega pomena zadostno število
opravljenih preiskav ter podrobna analiza dobljenih rezultatov. Slednje je še posebej pomembno pri
izvedbi poskusnega polja, katerih rezultati preiskav so osnova nadaljnjim odločitvam izvedbe JG
kolov.
ZAKLJUČEK
V danem članku smo predstavili delo zunanjega nadzora, ki smo ga opravljali pri izvedbi jet
grouting kolov na projektu HE Krško. Cilj članka je bil poleg okvirne predstavitve projekta
predstaviti tudi rezultate opravljenih preiskav na izvedeni tesnilni zavesi. Gre se za rezultate
preiskav strižne trdnosti, tlačne trdnosti ter vodoprepustnosti izvedenih JG kolov. Te rezultate v
literaturi ni enostavno dobiti, saj se omenjene preiskave ne izvajajo ravno pogosto.
Pri tem naj poudarimo, da se vse navedene metodologije in vrednosti opravljenih meritev nanašajo
na konkretni primer s konkretno sestavo tal, ki v pretežni meri narekuje končen rezultat. Pri uporabi
navedenih rezultatov v druge namene je zato potrebno biti pozoren in proučiti njihovo primernost
uporabe.
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