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SINTETIČNE SADRE V SLOVENIJI – KAKO IN KAM Z NJIMI
POVZETEK: Sintetične sadre so sekundarni produkti, ki nastajajo v kemičnih tovarnah pri
nevtralizaciji odpadnih kislin ali v energetskih objektih pri čiščenju dimnih plinov. Enakovredno
lahko nadomestijo naravne sadre pri proizvodnji cementa, mavca in mavčnih proizvodov, v
kmetijstvu, pri filmu in drugje, vendar pa morata biti bilanci - proizvodnja in poraba - približno
uravnoteženi. V Sloveniji je proizvodnja sintetičnih sader veliko večja od povpraševanja, zato se
velike količine sadre odlagajo na odlagališčih kot nenevaren odpadek. Čedalje pogosteje se
postavlja vprašanje, ali bi kemične sadre lahko uporabljali namesto zemljin pri gradnji zemeljskih
objektov. Jasnega odgovora še ni. Z okoljskega vidika je neugodna okoliščina predvsem velika
topnost sadre, okoli 2 g/l, z geotehničnega vidika pa je neznank precej več. Med najpomembnejše
sodijo: tiksotropija, spreminjanje strukture zaradi raztapljanja, prekristalizacije in lezenja.
Geotehnične izkušnje kažejo, da konvencionalni postopki, s katerimi opisujemo lastnosti zemljin,
ne zadoščajo za razumevanje obnašanja sadre. V prispevku so opisane geotehnične lastnosti in
posebnosti slovenskih kemičnih sader ter aktivnosti, ki jih vodimo z namenom, da bi v naslednjih
letih dobili odgovore na številna odprta vprašanja.

SYNTHETIC GYPSUMS IN SLOVENIA – HOW AND WHERE WITH
THEM
ABSTRACT: Synthetic gypsum is generally a by-product from power utilities and acid
neutralization. It can be used successfully to replace natural gypsum in cement, as well as for
gypsum dry walls and in agriculture. In Slovenia, production of chemical gypsum is much greater
than the needs of industry. Large quantities of FGD and other types of chemical gypsum have to be
disposed of. Recently the potential use of gypsum as fill material for earth works is under
discussion. The answer is not known. Gypsum is relatively soluble in water, dissolving up to 2
grams per litre. From the environmental point of view, the solubility must not be underestimated.
From the geotechnical point of view, the tixotropy, the super-saturation of pore water accompanied
by the new crystal growth and the long term creep of embankments represent the potential risk.
The paper provides a description of geotechnical experience gained in Slovenia with different types
of chemical gypsum, which show that its behaviour cannot be fully understood at the level of
conventional geotechnical laboratory experiments. A field scale is needed in order to understand
the relevant processes, which can strongly influence the compaction behaviour, long term stability
and the economical use of available space for disposal purposes.
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UVOD
Kalcijev sulfat sodi med najbolj razširjene sulfatne minerale v naravi. Nastopa v obliki sadre (gipsa),
(CaSO4 x 2H20) ali anhidrita, CaSO4 Lahko je sedimentnega ali magmatskega izvora, nastaja pa
tudi pri preperevanju sulfidnih mineralov v karbonatnem okolju (slika 1a). Znane so najrazličnejše
oblike naravne sadre: prozorno »steklo«, drobno zrnat alabaster, puščavska roža ipd. Kadar se
sadra in/ali anhidrit nahajata v geološkem okolju geotehničnih objektov, na primer v trasi predorov,
pod temelji objektov, v zemljinah, namenjenih za gradnjo nasipov ipd., je potrebna posebna
previdnost. Potencialne škodljive vplive sulfatov v kamninah lahko v splošnem razdelimo na dve
glavni skupini vplivov: na vplive na beton in kemično stabilizirane zmesi zaradi sulfatnega napada
(slika 1b) in na volumske deformacije zaradi nabrekanja (Wild et al,1999). V preteklosti je veljalo
splošno načelo, da kamnine nabrekajo zaradi prehoda anhidrita v sadro. Novejše raziskave
(Alonso et al, 2007) kažejo, da je nabrekanje lahko tudi posledica kristalizacije sulfatnih mineralov
iz prezasičene porne vode ob spremenjenih pogojih v mikro-okolju.

(a)

(b)

Slika 1. Gnezdo framboidalnega pirita v sivici, ob njem igličasta zrna naravne sadre v zaledju starega
predora Ljubno (a). Pojav etringita v betonu starega predora Ljubno (b).
Sintetične sadre so stranski produkti različnih kemičnih procesov. Ločimo dva glavna vira:
- energetski objekti, kjer nastaja t.i. energetska (FGD ali REA) sadra in
- kemična industrija, kjer nastajajo t.i. kemične sadre.
V termoelektrarnah, v katerih uporabljajo premog ali druga goriva, ki vsebujejo žveplo, morajo
dimne pline oprati. Za nevtralizacijo kislih pralnih voda se uporabljajo kalcitna moka, apno ali
kombinacije obeh. Pri tem nastane oborina - energetska sadra, znana tudi kot FGD gips (Flue Gas
Desulphurisation gips).
Drugi veliki vir sintetičnih sader so kemične tovarne, v katerih nevtralizirajo odpadne žveplove (VI)
kisline. Produkt nevtralizacije je oborina sadre, ki nosi ime po osnovnem proizvodu, na primer:
uranska sadra – nastaja pri proizvodnji rumene pogače, citronska sadra – nastaja pri proizvodnji
citronske kisline, titanska sadra – nastaja pri proizvodnji titanovega dioksida, itd.
Za razliko od naravne sadre, ki nastopa bodisi kot homogena trdna zemljina/kamnina ali razpršena
v osnovni kamnini, so sintetične sadre drobno zrnate oborine in nastajajo v vodnem okolju. Kadar
se oborina dodatno ožame na filtrskih stiskalnicah, nastane filtrski kolač (filter cake), ki je lahko
vezljiv (koheziven) ali nevezljiv (nekoheziven). Barva in tip kolača (vezljiv, nevezljiv) sta odvisna od
velikosti zrn sintetične sadre in od vrste primesi (slika 2). Kadar se kemične sadre ne ožemajo, se
kot redke suspenzije (gošče) spuščajo v vodotoke, jezera, morja ali v za ta namen posebej
zgrajene akumulacije – mokra odlagališča (angl. sludge lagoon).
Sintetične sadre lahko enakovredno nadomestijo sadre iz naravnih virov pri proizvodnji cementa,
mavca in mavčnih izdelkov, v kmetijstvu, pri filmu in drugje, vendar pa morajo izpolnjevati določene
minimalne kriterije kakovosti. Za učinkovito rabo sintetičnih sader je pomembna dolgoročna
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strategija države oz. politike, ki lahko vzpodbuja ali zavira rabo sekundarnih surovin. Na
Japonskem so na primer že pred več kot 20 leti prepovedali uvažanje in rabo naravnih sader,
dokler niso bile porabljene vse količine domače sintetične sadre.

Slika 2. Nasipni stožec nevezljive energetske sadre (levo) in filtrski kolač vezljive kemične sadre v
bunkerju (desno)
Evropski okoljski standardi ne poznajo milosti. Številni proizvodni obrati, v katerih so nastajale
sintetične sadre, so bili ukinjeni, z njimi pa tudi na stotine delavnih mest. Usode tistih proizvodenj,
ki so preživele, so odvisne od tega, kako bomo v bodoče znali upravljati s sintetičnimi sadrami.
Zemeljski objekti so zagotovo eden od velikih potencialnih uporabnikov sadre. Vendar pa moramo
biti previdni. Doslej je le malo poročil o rabi sintetičnih sader v konstrukcijskih nasipih, redka med
njimi so iz aridnih okolij, ki jih ne moremo primerjati s Slovenijo (Dapena et al, 2011). Zaradi
relativno visoke topnosti in specifičnega obnašanja sintetičnih sader, bomo prave odločitve glede
možnosti njihove široke uporabe v zemeljskih objektih v Sloveniji lahko sprejemali šele na osnovi
dolgoročnih opazovanj poskusnih nasipov. V prispevku je opisan poskusni nasip, zgrajen iz
kemične sadre, namenjen izključno dolgoročnemu geotehničnemu opazovanju obnašanja
konstrukcije iz sadre za potrebe načrtovanja dolgoročnega trženja sadre za konstrukcijske nasipe.
SINTETIČNE SADRE V SLOVENIJI
Zaradi intenzivne industrijske proizvodnje je bila v preteklosti v Sloveniji tudi proizvodnja kemičnih
sader velika in precej razpršena. Še v skupni Jugoslaviji smo proizvajali citronske, uranske,
fosforne, titanske in steklarske sadre. Z izjemo titanske sadre, ki se je odlagala v obliki gošče v
dveh velikih akumulacijah, Bukovžlak in Za Travnikom pri Celju, ter fosforne sadre, ki je dolga leta
odtekala po potoku Boben v Savo, so se ostale sadre odlagale na odlagališčih trdnih odpadkov.

(a)

(b)

(c)

Slika 3. Uranska sadra iz vrtine na odlagališču HMJ Boršt: a – površinski sloj, b – na globini 12 m in cpri dnu odlagališča, v bližini talne drenaže. Na sliki c so lepo vidna sekundarno kristalizirana zrna, ki so
zapolnila porni prostor med prvotnimi zrni.
Leta 1990 je bila na hitro ustavljena proizvodnja rumene pogače na Rudniku urana Žirovski vrh. Na
odlagališče hidrometalurške jalovine HMJ Boršt je bilo do takrat odložene ca 600 000 ton HMJ
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jalovine iz mešanice kremena, uranske sadre in manjšega deleža drugih mineralov. Že od samih
začetkov odlaganja so bile na odlagališču stalno prisotne težave zaradi utekočinjanja in erozije
filtrskega kolača ob odlaganju, po letu 1991 pa se je tehnološkim težavam pridružilo še drsenje tal
po globoki drsni ploskvi pod jaloviščem, ki še vedno ni sanirano. Geotehnične raziskave, izvedene
leta 2003 za potrebe zapiranja odlagališča HMJ Boršt so pokazale, da se je struktura sadre v
odlagališču močno spremenila (slika 3). Pri vsebnosti vlage v kolaču, ki je ob začetku odlaganja
leta 1984 omogočala buldozersko razgrinjanje in kompaktiranje, so se v deponijo odložene plasti
dvajset let kasneje tiksotropno utekočinjale (Logar, 2000; Petkovšek, 2004; Petkovšek et al., 2008).
Tudi ožemanje fosforne sadre in njeno suho odlaganje na odlagališču Unično nad Hrastnikom so
med vgrajevanjem spremljale težave zaradi tiksotropije. Suho odlaganje se je kmalu pokazalo za
neekonomično, proizvodnja fosforne kisline v TKI Hrastnik je bila ukinjena in z njo vred tudi
proizvodnja fosforne sadre. Danes je odložena fosforna sadra prekrita z nenevarnimi
(komunalnimi) odpadki in le upamo lahko, da upravljavec deponije vzdržuje vsaj minimalni nadzor
nad pomiki deponije in gladino podzemne vode v njej.
Raziskave za potrebe sanacije odlagališča steklarske sadre (slika 4) in raziskave energetskih
sader so pokazale, da je eno največjih tveganj pri načrtovanju tehnologije gradnje in v izračunih
stabilnosti in deformacij nasipov iz sintetičnih sader vezano na pojav tiksotropnega mehčanja.
Energetske sadre se danes v Sloveniji odlagajo kot stabilizat, skupaj z EF pepelom in žlindro; titanske
sadre, ki so se po letu 2008 začele odlagati na suho, pa so odložene za visokim zemeljskim nasipom.

Slika 4. Primera tiksotropije sadre na terenu. Levo na površini ca 10 m visoke deponije steklarske
sadre, desno na površini ca 20 m visoke deponije uranske sadre po ca 13 letih mirovanja.
Leta 1992 je bila v Sloveniji celotna proizvodnja sintetičnih sader ocenjena na 150 000 t/letno, od tega
je glavnina proizvodnje odpadla na titansko sadro (Grilc, 2002, Petkovšek, 2003). Deset let kasneje, leta
2002, je proizvodnja energetske sadre, brez kemičnih, znašala 270 000 t. Leta 2006 je količina
sintetičnih sader dosegla 600 000 ton. Tako velik prirast količin je bil posledica povečanja proizvodnje
titanovega dioksida in dodatne namestitve odžvepljevalnih naprav v termoelektrarnah.
V sodobni evropski družbi, v kateri so razvojni cilji naravnani v zmanjšanje negativnih vplivov na
okolje in na zmanjševanje nastajanja odpadkov na viru, predstavljajo sintetične sadre svojevrsten
paradoks, saj njihova količina na viru narašča prav zaradi ukrepov varovanja okolja. Obrati, ki v
Sloveniji ne razvijejo ustrezne strategije ravnanja s kemičnimi sadrami, morajo zapreti proizvodnjo,
saj novih deponij ne bo. Zanimivo je, da se v okviru razprav o upravičenosti gradnje 6. bloka TEŠ,
vprašanje sintetičnih sader doslej ni posebej omenjalo. Razlog je v tem, da se pomešane z EF
pepelom uporabljajo za zapolnjevanje rudniških ugreznin in jamskih prostorov.
GEOTEHNIČNE LASTNOSTI SINTETIČNIH SADER
Sintetične sadre nastajajo kot oborine – precipitati. Zato so drobno zrnate in tudi po ožemanju na
filtrskih stiskalnicah lahko zadržijo velike količine vode. Hitrost in učinkovitost ožemanja sta odvisni
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od velikosti zrn in prisotnih snovi - zlasti koloidov. Gostota zrnja je podobna kot pri naravni sadri in
se giblje med 2,3 in 2,4 t/m3. Velikost in oblika zrn sta močno odvisni od procesa nevtralizacije. Pri
opazovanju oblike zrn smo ugotovili, da je struktura zrn ugodnejša, kadar se za nevtralizacijo
uporablja kamena moka in ne apneno mleko. Struktura treh tipičnih svežih sintetičnih sader je
prikazana na sliki 5. Skupno vsem sintetičnim sadram je, da imajo izrazito usmerjeno rast zrn.

(a)

(b)

(c)

Slika 5. SEM posnetek treh slovenskih sintetičnih sader: a- energetska, b – titanska, c - steklarska
V preglednici 1 so prikazani osnovni fizikalno mehanski parametri kemičnih sader, na sliki 6 pa so
značilne »navidezne« krivulje zrnavosti. Termin »navidezne« uporabljamo zato, ker je
podolgovatost zrn in ne razporeditev zrn tista, ki daje obnašanju zrn iz oborine specifičen značaj.
Preglednica 1. Primerjava fizikalnih lastnosti nekaterih sintetičnih sader iz Slovenije

vlaga (%)
gostota zrn (g/cm3)
meja plastičnosti (%)
meja židkosti (%)
indeks plastičnosti (%)
maksimalna suha gostota
(g/cm3)
optimalna vlaga (%)
prepustnost (m/s)
Strižna trdnosti
c′ (kPa)
ϕ′ (°)

Energetsk
a
sadra
(FGD)
A
10
2.35
ni
plastična

Energetsk
a
sadra
(FGD)
B
7-9
2.31
ni
plastična

1.4-1.5

Titanska
sadra

Steklarsk
a sadra

Uranska
sadra

36
2.3-2.4
* - 45
46-56
* - 11

65-80
2.4
*
*
*

22-28**
2.4-2.7
ni
plastična

1.4-1.5

1.1-1.2

1.1-1.2

1.8-1.9

17-18
/

15-18
10-6-10-7

32-40
3×10-8

32-36
10-8-10-9

11-13 ***
10-8-10-9

15
36

>35

0
38

34
32

0-20
34-40

*določitev ni možna, ** preiskave izvedene pred letom 1984, *** preiskave izvedene v letu 2003
Z vidika zagotavljanja stabilnosti suhih deponij ali nasipov iz sadre je pomembna njihova
sposobnost zgoščanja. Iz preglednice 1 vidimo, da so maksimalne suhe gostote sintetičnih sader
neprimerljivo nižje, optimalne vlage pa neprimerljivo višje, če jih primerjamo z naravnimi zemljinami
s primerljivo zrnavostno sestavo. Ta razlika je delno posledica nižje gostote zrnja, predvsem pa je
posledica neugodne oblike zrn sadre, ki tudi po nabijanju zadržijo strukturo hiške iz kart, v kateri je
velikanski porni prostor.
Še manj ugodno informacijo dobimo, če Proctorjevo krivuljo sintetične sadre povežemo z
retencijsko krivuljo in jo nato primerjamo s krivuljama za kameno moko primerljive zrnavostne
sestave (slika 7). Sintetična sadra ima pri optimalni vlagi komajda zaznavno sukcijo (14 kPa),
kamena moka, ki velja z vidika vgradljivosti za zelo nehvaležen in na likvifakcijo zelo občutljiv
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material pa ima sukcijo med 80 in 100 kPa. Če v obravnavo vzamemo še krivulji peščene gline
(slika 7 spodaj) vidimo, da ima glina pri optimalni vlagi sukcijo okoli 300 kPa.
100
90
80
presejek (%)

70
60
50
FGD
Ti
U1
U2
U3
U4
steklarska

40
30
20
10
0
0.001

0.01
0.1
velikost zrn, D (mm)

1

Slika 6. Krivulje zrnavosti nekaterih značilnih sintetičnih sader iz Slovenije
Vsak najmanjši medsebojni premik sosednjih zrn v pornem prostoru nabite sadre povzroči polno
saturacijo in zaradi majhne prepustnosti tudi hiter prirast pornega tlaka. To stalno medsebojno
premikanje zrn v rahli strukturi, podobni hiši iz kart, vodi do zanimivega obnašanja sadre v
edometru, ko je pod vertikalnimi totalnimi tlaki komajda možno oceniti, ali pri sintetičnih sadrah
sploh lahko govorimo o primarni in sekundarni konsolidaciji, ali pa so vse deformacije le posledice
lezenja (slika 8).
Dodatno težavo pri vrednotenju vgradljivosti sintetičnih sader predstavljajo vezljivi (koherentni)
kolači. Pri vgrajevanju takih kolačev se srečujemo s pojavom dvojne poroznosti. Osnovno
(primarno) medzrnsko strukturo predstavljajo zrna sadre, zapakirana znotraj posameznega koščka
kolača, ta posamezna zrna kolača pa nato oblikujejo novo, drugotno (sekundarno) strukturo in
medzrnsko poroznost med zrni kolača. Ker je kolač potem, ko pade iz filtrske stiskalnice izrazito
ploščate oblike, je tudi sekundarna struktura, ki nastane med razkosanimi zrni kolača, podobno
neugodna, kot je neugodna osnovna struktura zrn sadre znotraj koščka kolača.
Tiksotropija je industrijsko izjemno pomemben časovno odvisen pojav, ki ga v običajnih zemljinah
le redko srečamo, dobro pa ga poznajo Skandinavci na morskih glinah (quick clay). Tekočine, pri
katerih viskoznost zvezno pojema s časom delovanja striga pri konstantni strižni hitrosti,
imenujemo tiksotropne tekočine. Po prenehanju delovanja striga se razgrajena struktura ponovno
obnovi, viskoznost pa je lahko enaka prvotni vrednosti (reverzibilno obnašanje) ali drugačna od
prvotne vrednosti (ireverzibilno obnašanje).
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Slika 7. Primerjava Proctorjeve in retencijske krivulje za sintetično sadro (zgoraj), kameno moko
(sredina) in peščeno glino (spodaj).
Če bi ocenjevali vgradljivost sintetičnih sader samo z uporabo Proctorjevega postopka, ne da bi
hkrati preverjali tudi njene poroznosti, sukcijo in tiksotropnega obnašanja pri različno gostih
strukturah, bi dobili preveč optimistične podatke. To se je tudi v resnici zgodilo projektantom suhih
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odlagališč sintetičnih sader pred 35 in več leti, zaradi česar so sadre na teh odlagališčih danes v
stanju tiksotropnega mirovanja in se tiksotropno utekočinijo že pri majhnih obremenitvah (slika 4).
Niti najmanjših podatkov nimamo za sklepanje o tem, v kolikšni meri je k tiksotropiji dodatno
pripomoglo raztapljanje sadre.

Slika 8. Edometrska krivulja titanske sadre. Vsaka bremenska stopnja je trajala približno 30 – 40 dni
POSKUSNI NASIP IZ SADRE
V uvodu smo omenili, da je obstoj tovarn, v katerih nastajajo sintetične sadre, odvisen od strategije
njihovega trženja in deponiranja. Cinkarna Celje, proizvajalka titanske sadre, je v letu 2008, po 40
letih, prešla iz mokrega načina odlaganja na suho odlaganje. S prehodom na suho odlaganje so se
stroški odlaganja sicer na kratki rok povečali, vendar se je hkrati zaradi veliko boljše izkoriščenosti
deponijskega volumna zelo povečala tudi življenjska doba deponij in s tem življenjska doba
proizvodnje v tovarni. Na dolgi rok se bodo znižali stroški opazovanja in rednega vzdrževanja
nasute pregrade, ki je bila zgrajena za zadrževanje mulja. Po suhi zapolnitvi sedanje mokre
akumulacije bo varnost ljudi pod pregrado zagotovljena in neprimerljivo večja tudi v primeru
največjih elementarnih nesreč, saj nevarnosti pojavov blatnega toka ob morebitni porušitvi
pregrade ne bo več.
Leta 2011 je Cinkarna pričela z izgradnjo poskusnega nasipa po zasnovi Petkovšek in Majes
(2010). Gradnja bo zaključena v juliju leta 2012. Nasip je zgrajen v realnih inženirskih dimenzijah:
visok je 12 m, efektivna dolžina na kroni je 40 m, efektivna širina v peti je 60 m, brežine so
oblikovane v naklonu 1:2. Vgrajevanje nasipnih plasti poteka tako, kot poteka klasična gradnja
zemljinskih nasipov, v plasteh, po predhodni preveritvi učinkovitosti valjarjev na poskusnem polju.
Kontrola kakovosti gradnje poteka klasično, z meritvami dosežene zgoščenosti in togosti. Po
končanih posameznih fazah gradnje, se v nasip sukcesivno vgrajujejo elementi za tehnično
opazovanje. Vrtine za piezometre in inklinometre so vrtane na jedro, vzorci jedra iz vrtin skozi nasip
se ponovno kontrolirajo v laboratoriju.
Poskusni nasip je namenjen izključno dolgoročnemu opazovanju obnašanja sadre v nasipu,
predvsem gibanju presežnega pornega tlaka in sukcije v povezavi z vertikalnimi in horizontalnimi
deformacijami. Vanj bosta vgrajena 2 horizontalna inklinometra, 4 vertikalni inklinometri, 8
merilnikov pornega tlaka, po 4 TDR merilniki vlage in temperature ter trije tenziometri (slika 9). V
času pisanja tega članka je vgrajene 2/3 načrtovane instrumentacije. Ko bo nasip zaključen, bodo v
nasipu izvedene in situ meritve v vrtinah in z dilatometrom.
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Slika 9. Karakteristični prerez instrumentacije poskusnega tehnološkega nasipa: B - merilniki pornih
tlakov, H - horizontalni inklinometer, V - vertikalni inklinometer. Druge instrumentacije (sukcija,
temperature, TDR) so prikazane na drugih profilih in iz zgornje slike niso vidne

Slika 10. Poskusni tehnološki nasip iz titanske sadre med gradnjo, jeseni 2011
Za spremljanje vplivov nasipov iz sadre na okolje je ob tehnološkem nasipu zgrajen mali ekološki
nasip po zasnovalni skici, ki jo je izdelal Brenčič (2009), gradbene načrte je izdelal R. Fazarinc
(2010). Mali ekološki nasip je bil dograjen poleti 2011, danes pa se že kaže, da je za dolgoročno
opazovanje premajhen in bo treba instrumentacijo prenesti na veliki nasip. Mali nasip deluje hkrati
kot lizimeter. Poleg merilnikov za spremljanje temperature, vlage in sukcije so v nasip vgrajene
sonde za izsesavanje porne vode, ob nasipu je merilnik padavin (slika 11, levo zgoraj), količine
površinske in pronikle vode se merijo z ločenim zbiranjem v rezervoarjih, nameščenimi pod
nasipom. Vsi merilniki sukcije so v nasip vgrajeni v območju sezonsko pogojenih sprememb vlage
in temperature in se nanje ustrezno odzivajo. Na sliki 13 vidimo na primer, da je konec avgusta
tenziometer že dosegel območje nezanesljivega delovanja, saj je sukcija narasla nad 70 kPa, v
času padavin pa sukcija vpade na nič, vzporedno pa se povečajo vtoki v talno drenažo.
Dolgoročni cilj opazovanj je strokovno podprto trženje sadre za gradnjo inženirskih nasipov, na
primer za protihrupne in poplavne nasipe, za spodnje ustroje prometnic in za gradnjo pokrovov na
deponijah odpadkov in pridobljeni podatki kažejo, da smo z razmišljanji na pravi poti.
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Slika 11. Pogled na mali ekološki nasip z vgrajenimi merilniki in odvodnikom za zajemanje površinske
vode. V ozadju površina na suho odložene sadre na mestu nekdanje ojezeritve.

Slika 12. Zasnova instrumentacije malega ekološkega nasipa (TEN – tenziometer za merjenje sukcije,
sukcijska sonda je za izsesavanje porne vode, TDR merilniki merijo vlago)
ZAKLJUČEK
Čeprav so sintetične sadre na prvi pogled zelo podobne zemljinam in jih lahko identificiramo s
podobnimi parametri kot zemljine, imajo z zemljinami zelo malo skupnega. Mineraloška sestava,
struktura in tekstura paketa zrn, topnost in kemična sestava porne vode vplivajo na to, da
obnašanja sintetičnih sader ne moremo napovedati s parametri, ki nam sicer dobro služijo pri
napovedovanju obnašanja zemljin. Nepravočasno prepoznane specifične lastnosti sintetičnih sader
pri projektiranju deponij so v preteklosti že pripeljale do napačnih projektnih prognoz in odločitev, te
pa so kasneje zahtevale drage sanacijske ukrepe.
Neznanje in strah pred neznanim sta največja sovražnika napredka. Že pridobljena znanja,
nadgrajena z opazovanji poskusnega nasipa, ki smo ga opisali v članku, bodo pomagala novim
rodovom projektantov pri iskanju novih strategij ravnanja s sintetičnimi sadrami in pri sprejemanju
boljših odločitev.
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Slika 13. Rezultati meritev iz sistema opazovanja vzpostavljenega na malem ekološkem nasipu
ZAHVALA
Avtorji se zahvaljujemo J. Smolar in M. Mačku, oba UL FGG, za pomoč pri preiskavah in pripravi
članka. Upamo, da bosta nadaljevala delo na sintetičnih sadrah ter znala stare in na novo
pridobljene podatke uporabiti za boljše in naprednejše geotehnične rešitve. Največja zahvala pa
gre vodstvu Cinkarne Celje, tehnični direktorici ga. N. Podgoršek Selič, direktorju za investicije, g.
B. Črepinšku in ga. B. Podgoršek Kovač, vodji ekološke službe, ki kot dobri gospodarji in
strokovnjaki razumejo potrebe časa in so vselej kritični, a konstruktivni strokovni sogovornik,
kakršnih bi si v geotehniki želeli več na vseh področjih velikih investicijskih gradenj v Sloveniji.
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