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HIDROGEOLOGIJA V GEOTEHNIKI: NAPOVEDLJIVOST RAZMER IN 
ZANESLJIVOST MODELOV  

POVZETEK: Pri projektiranju geotehničnih posegov je pogosto bistven dejavnik pojavljanje in 
obvladovanje podzemne vode. Pri tem gre lahko tako za podzemno vodo v delno zasičeni coni (plazovi, 
prekrovi, vgradnja materialov pri linijskih infrastrukturnih objektih), kot tudi v zasičeni coni (varovanje 
gradbenih jam, predorogradnja, hidroelektrarne, poplavni nasipi). Za učinkovito projektiranje in izvedbo 
gradbenih del ter dolgoročno varnost objektov je ključno temeljno poznavanje hidrogeoloških razmer, 
ocena napovedljivosti in izdelava ustreznih zanesljivih hidrogeoloških modelov. Tako kot pri ostalih 
segmentih geotehnične obdelave je potrebno tudi pri obdelavi hidrogeoloških problemov dosledno slediti 
procesom recenziranja in zagotavljanja kvalitete. V članku so predstavljeni nekateri vidiki napovedljivosti 
hidrogeoloških razmer pri različnih vrstah posegov, kjer se podzemna voda pogosto smatra kot eden od 
ključnih dejavnikov. 

HYDROGEOLOGY IN GEOTECHNICS: PREDICTABILITY AND 
RELIABILITY OF HYDROGEOLOGICAL MODELS  

ABSTRACT: Occurrence and management of groundwater is one of the key features in geotechnical 
engineering. Water can be a key factor in unsaturated zone (e.g. landslides, final covers, earthworks in 
linear infrastructure) and also in saturated zone (excavations, tunnel construction, dam construction, etc). 
Adequate geotechnical planning, construction and the long term safety of geotechnical structures is 
based on solid basic knowledge of hydrogeological settings, assessing predictability of future conditions, 
and building reliable hydrogeological models. As well as with other segments of geotechnical engineering, 
the processes of peer reviews and quality assurance must be followed closely in analysing 
hydrogeological aspects of geotechnical problems. 
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UVOD 

Reševanje geotehničnih problemov zahteva obdelavo mnogih vidikov obnašanja zemeljskih materialov, s 
katerimi se ukvarjajo ločene, a sorodne vede. Za določitev temeljnih pogojev za gradnjo je tako potrebno 
obdelati vprašanja mehanike tal, mehanike kamnin, geološke sestave, geofizikalnih in hidrogeoloških 
lastnosti materialov, inţenirske geologije in drugih sorodnih ved.  

Poznavanje vsakega od vidikov geotehnike bistveno vpliva na razumevanje geotehničnega problema kot 
celote in s tem omogoča učinkovitejšo iskanje ustreznih rešitev. Zato je skupni jezik med sodelujočimi 
panogami bistven za pravilno zdruţevanje videnj problema v skupno sliko, ki najbolje predstavlja stanje v 
naravi in je sposobna dobro predvideti razvoj dogajanja v času. 

Kakor vse ostale panoge hidrogeologija obstaja tudi izven okvirov geotehnike, kjer se ukvarja z razvojem 
metodologij na klasičnih področjih, kot so preskrba s pitno vodo, raba energije iz podzemne vode, 
varovanje podzemne vode, analiza širjenja in razvoja onesnaţenja v podzemni vodi in drugo. V 
poldrugem stoletju hidrogeoloških raziskav in razvoja so se uveljavile preiskave in analize, ki na svoj 
način obravnavajo porozni medij. Zaradi prepletanja področij, s katerimi se hidrogeologija ukvarja ter 
različnih strokovnih ozadij, iz katerih izhaja širši geotehnični kader, pogosto prihaja do različnega 
pojmovanja vprašanja pojavljanja in toka podzemne vode tako v nezasičeni, kot v zasičeni coni na 
območju geotehničnih posegov. 

Hidrogeologija je tista, ki se mora podrediti obliki geotehnične obravnave problema, saj predstavlja le del 
celote. Da pa bi geotehniki, ki se ukvarjajo predvsem s celoto, lahko bolje razumeli tudi hidrogeološki 
segment (naravne hidrogeološke procese na eni in metodologije za njihovo preučevanje na drugi strani), 
bodo v tem prispevku preko prikaza primerov osvetljeni nekateri pristopi reševanja hidrogeoloških vidikov 
geotehničnih problemov. Pri tem ne gre za izčrpen popis geotehničnih problemov, kjer je prisotna 
hidrogeologija, zajema pa večje posege, ki so v zadnjih letih aktualni v Sloveniji, kjer se je vprašanje 
podzemne vode pogosto smatralo kot eno najpomembnejših. Obravnavan je predvsem inţenirski vidik 
reševanja geotehničnih problemov s predstavitvijo praktičnih detajlov, s katerimi se srečujemo pri svojem 
delu. 

KONCEPTUALNA IZHODIŠČA 

Poznavanje učinkov, ki jih ima podzemna voda na geotehnične posege in objekte, je skupni cilj 
hidrogeoloških in geotehničnih preiskav. Pri tem je za geotehnično analizo pomemben predvsem 
podatek, kakšne hidrostatske tlake in porne hitrosti toka podzemne vode lahko pričakujemo na nekem 
območju. Na osnovi teh podatkov pa je mogoče ovrednotiti odzive sistema na predvideno hidrološko 
stanje.  

Naloga hidrogeologije pri geotehničnih problemih je tako v največji meri odgovoriti na vprašanje določ itve 
celotnega spektra hidrogeoloških razmer, za kar je potrebno poznavanje dinamike podzemne vode. Za to 
je potrebno izhajati tako iz lastnosti poroznega medija kot iz določitve vseh relevantnih dejavnikov, ki 
določajo obnašanje sistema v hidrogeološkem smislu. Pri tem imamo največkrat opravka s prostorsko 
spremenljivimi in anizotropnimi lastnostmi poroznega medija, vedno pa tudi z bolj ali manj dinamičnimi 
hidrogeološkimi dejavniki. Stopnja poenostavitve tovrstnega stanja v naravi je vprašanje konceptualnega 
hidrogeološkega modela, ki mora biti podvrţena namenu, kateremu sledi geotehnična analiza. 

Ker mora torej hidrogeološka analiza opredeliti celoten hidrogeološki sistem za določitev vhodnih 
podatkov za geotehnično presojo, je s hidrogeološkim modelom na razpolago še cela vrsta drugih 
uporabnih informacij, ki presegajo najpogostejše informacije na relaciji hidrogeolog - geotehnik. Te lahko 
v veliki meri pomagajo pri oblikovanju odgovorov na nadaljnja bolj specifična vprašanja. Dodatne 
informacije dajejo podlago nadaljnjim analizam, ki lahko temeljijo na izračunanih vrednostih za 
posamezno lokacijo namesto zgolj na ocenjenih intervalih. 

Poleg običajnih rezultatov hidrogeoloških napovedi, kot so skalarne napovedi nivoja in hitrosti toka 
podzemne vode, je tako mogoče v geotehniki uporabiti tudi podatke o prostorski porazdelitvi omenjenih 
rezultatov in sicer tako v dveh kot tudi v treh dimenzijah. Pri vsakih precejanjih podzemne vode lahko 
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namreč prihaja do kritičnih con, kjer so hitrosti toka povišane nad sprejemljivo raven varovanja in lahko 
povzročijo izpiranje tal. Prav tako se pri večplastnih sistemih z visokimi kontrasti v prepustnostih lahko 
pojavljajo razmere, v katerih ekvipotencialne ploskve niso vertikalne, torej obstaja vertikalna komponenta 
toka, ki lahko v mnogih primerih povzroči dodatno nestabilnost sistema. 

Z analizo časovnega razvoja tlaka in hitrosti toka med izvajanjem posega ali v času obratovanja objekta 
je prav tako mogoče dobiti podatke o moţnih amplitudah tlakov in hitrosti toka na posameznem območju 
ter hitrost njihovega spreminjanja. S tem lahko v praksi npr. napovedujemo kdaj in v kakšni velikosti bo na 
določen podzemni objekt pričel delovati vzgonski tlak. 

Iz dobro postavljenega hidrogeološkega modela lahko torej dobimo celo vrsto uporabnih rezultatov, na 
katere pa je vedno vezano tudi vprašanje zanesljivosti napovedi. Ta je v prvi vrsti odvisna ţe od 
napovedljivosti hidrogeoloških razmer, torej ustreznosti karakterizacije terena glede na njegovo 
kompleksnost in učinka stohastične narave nekaterih procesov, ki vplivajo na hidrogeološke razmere 
(padavine, poplave, nihanje nivoja podzemne vode, ipd.). 

NAPOVEDLJIVOST RAZMER 

Zahtevnost geotehničnega problema v hidrogeološkem smislu ni le posledica naravnih hidrogeoloških 
razmer, temveč predvsem interakcije okolja in posega. Ta je odvisna tako od kompleksnosti naravnih 
hidrogeoloških razmer pred posegom, kot tudi od kompleksnosti in občutljivosti posega/objekta, zato je pri 
obravnavi napovedljivosti razmer potrebno izhajati iz napovedljivosti interakcije. 

Orodje za izboljšanje napovedljivosti je obseg karakterizacije območja, ki je v splošnem vezan na zahteve 
projektne naloge. Ta običajno obsega celotne geološko - geotehnične raziskave, kar ima lahko mnogo 
prednosti, kot so hkratna obdelava celovite problematike in racionalizacija raziskav. Pri tem lahko pogosto 
izvedemo določene dodatne segmente karakterizacije, ki sicer niso bili predvideni, so pa smiselni, saj se 
delno prekrivajo z npr. geomehanskimi raziskavami in interpretacijami. Tako lahko npr. hidravlični 
poizkusi v geomehanskih vrtinah dajejo okvirno sliko prepustnosti poroznega medija, enako pa je mogoče 
za razpone prepustnosti, poroznosti in specifične teţe uporabiti tudi rezultate sejalnih analiz iz 
geomehanskih laboratorijskih raziskav. 

Vseeno gre pri takih optimizacijah prepogosto za premoščanje pomanjkljivosti samih projektnih nalog. Te 
izhajajo bodisi iz preozke skupine pripravljavcev bodisi iz končne optimizacije, ki ni usklajena med 
pripravljavci različnih strok. Sodelovanje med geotehniko in hidrogeologijo in celovito svetovanje 
investitorju je zato ključno ţe pri pripravi projektov, v nasprotnem primeru se lahko srečamo z 
neustreznimi vrstami raziskav za dani problem ter podcenjeno ali precenjeno zahtevnost problema. 
Zaradi napačne ocene zahtevnosti problema se srečujemo s projekti praktično brez hidrogeoloških 
preiskav za zelo hidrogeološke probleme (npr. protipoplavni nasipi) ali pa z raziskavami, ki za dano vrsto 
problema niso primerne ali niso zadostne. 

Posamezne klasične hidrogeološke metode se kljub svoji potrjeni uspešnosti uporabljajo redko, kakor na 
primer določitev širšega nabora hidravličnih parametrov. Hidravlični poizkusi v vrtinah tako podajajo zgolj 
horizontalno komponento prepustnosti, medtem ko so vertikalne prepustnosti določene zgolj v 
laboratorijskih preiskavah, pri čemer se pojavlja vprašanje reprezentativnosti zaradi velikosti samega 
vzorca. Ker so prepustnosti največkrat v naravi porazdeljene v merilu normalnega logaritma, predstavljajo 
tudi tisti parameter, na katerega vrednosti so rezultati napovednih modelov najbolj občutljivi. Zelo redko 
se za vsakodnevne inţenirske probleme merijo hidravlični parametri nezasičene cone. Faktor elastičnega 
uskladiščenja se določa še redkeje, vendar je za izdelavo dinamičnih modelov enako pomemben kot sam 
tenzor prepustnosti. Posledično se izdelujejo stacionarni hidrogeološki modeli ali redko dinamični modeli 
z ocenjenimi vrednosti uskladiščenja. Na primer, kolmatiranost struge površinskih tokov je bistven, a 
redko zahtevan parameter za določitev dinamike interakcije med vodonosnikom in vodotokom. Podobno 
redko so zahtevane vodnobilančne analize, napajalna zaledja, izvor voda ter druge metodologije, ki niso 
nujno vezane na področje plitve hidrogeologije. 
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Z druge strani tudi klasične hidrogeološke metode niso vedno primerne za vse vrste geotehničnih 
problemov. Uspešnost merjenja pornih tlakov preko klasičnih piezometrov je pri problemih, kjer nas 
zanima dinamika odziva na tlačne motnje, zelo odvisna od difuzivnosti poroznega medija. V določenih 
primerih je tako za dodatno informacijo nujno vgrajevati naprednejšo mersko opremo.  

Poleg obsega in vrste raziskav je za izboljševanje napovedljivosti razmer potrebna ustrezna interpretacija 
dobljenih rezultatov. Preverjanje te ustreznosti je mogoče le z recenzentskim preverjanjem sledenja 
standardom in pravilom stroke ter zagotavljanja kvalitete. Pogosto pomanjkljiva ali neusklajena 
dokumentiranost dela znotraj hidrogeološke stroke predstavlja določeno oteţitev ocenjevanja 
recenzentov. Prav tako je na področju hidrogeologije razmeroma malo slovenskih standardov, ki bi bili 
zahtevani v projektnih nalogah, tudi pri prenosu znanja v prakso v obliki strokovno tehničnih smernic za 
posamezne vrste geotehničnih objektov pa je še precej rezerve. Tak prenos je hitrejši npr. na področju 
varovanja podzemne vode.  

ZANESLJIVOST MODELOV 

Z modelom skušamo zajeti vse relevantne lastnosti in dejavnike sistema, ki smo jih prepoznali v fazi 
karakterizacije, v povezano celoto, s katero lahko ob predvidenih posegih napovemo odziv sistema. 
Izdelava konceptualnih in matematičnih hidrogeoloških modelov temelji na podprtosti z reprezentativnimi 
podatki s terena. V inţenirski praksi je zagotavljanje zanesljivosti modela proces, v katerem od relativno 
enostavnih uporabljenih metod in dobljenih rezultatov po potrebi prehajamo proti zahtevnejšim metodam 
in popolnejšim odgovorom. Pri tem je pomembno najti pravo mero kompleksnosti modela, saj je moţna 
tako tendenca k pretirani poenostavitvi kot tudi pretiranem kompliciranju problema.  

Kalibracija modelov daje končno oceno njihove zanesljivosti, vendar pa ni vedno mogoča. To velja v 
primerih, ko gre za bodoč poseg, med katerim bodo hidrogeološki pogoji spremenjeni do te mere, da 
današnja opazovanja ne predstavljajo prave osnove za kalibracijo. Po drugi strani za kalibracijo pogosto 
obstaja vrsta podatkov, a se avtorji ne odločijo za uporabo vseh zaradi poenostavitve reševanja 
problematike. Da se izognemo neunikatnim rešitvam, je potrebno za kalibracijo hidrogeoloških modelov 
toka podzemne vode uporabljati ne le podatke o nivojih, temveč tudi podatke o pretokih in druge podatke, 
ki so odraz toka podzemne vode (koncentracije sledil, onesnaţeval, ipd).  

Recenzenti največkrat dobijo v pregled le končna poročila, medtem ko se samih modelov detajlno ne 
pregleduje. To je razumljivo z vidika porabe časa (izdelava in kalibracija novega modela lahko traja tudi 
več mesecev), vendar hkrati ne odgovori na vprašanje ponovljivosti izračunov. 

Gradnja zaupanja v modelne izračune je nadaljnji proces, ki pa se pri nas ţal izvaja redko. Izvedba 
modelov je namreč vezana na določeno fazo projektiranja, v kateri se izvedejo raziskave in na njih 
temelječ modelni izračun, medtem ko se kasnejše preverjanje in verifikacija modela z dejanskimi 
meritvami napovedanih vrednosti praviloma ne izvede. Pri tem je potrebno poudariti, da verificiranje 
modela zgolj preko primerjave z obnašanjem na podobnih terenih ne zadošča. Subjektivne ocene namreč 
mnogokrat niso preverjene z različnimi pristopi za povečanje zaupanja v rezultate oz. niso kritično 
ocenjeni v širšem krogu strokovnjakov. 

PRIMERI IZ PRAKSE: VISOKOVODNI NASIPI 

V Sloveniji imamo več vrst vodnih pregrad in sicer od energetskih nasipov za hidroelektrarne in črpalne 
hidroelektrarne, nasipov za akumulacije, ki so bile prvotno sicer namenjene namakanju, kasneje pa so 
bile v uporabi zgolj v rekreativne namene (ribolov, kopanje, veslanje, ipd), nasipov za odlagališča 
odpadkov v vodni suspenziji, do protipoplavnih nasipov in retenzij meteorne vode. S hidrogeološkega 
vidika se nasipi, vezani na zmanjševanje učinkov občasnih visokih voda (protipoplavni nasipi in retenzije 
meteorne vode), bistveno razlikujejo od ostalih naštetih vrst nasipov. Glavna naloga teh objektov je 
namreč obvladovanje tesnjenja med dinamičnim procesom polnjenja in praznjenja, torej procesov, ki v 
primerjavi z ţivljenjsko dobo objektov predstavljajo zelo kratke časovne intervale. Zahtevane lastnosti 
takšnih nasipov so zato nekoliko drugačne od lastnosti preostalih vrst nasipov, ki so v funkciji neprestano 
preko celotne ţivljenjske dobe.  
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V zadnjem desetletju je največ geotehničnih del s področja gradnje in varovanja nasipov vezanih na 
gradnjo verige hidroelektrarn. V okviru tega se izvajajo tako energetski nasipi, katerih naloga je vzdrţevati 
tlačno razliko med akumulacijo in okolico, kakor tudi retenzije meteorne vode v okviru zmanjševanja 
poplavne ogroţenosti območja. V nadaljevanju bosta predstavljena pristopa k določevanju učinkovitosti 
obeh vrst objektov, torej stacionarnih in dinamičnih problemov v kompleksnih hidrogeoloških razmerah. 

Stacionarni hidrogeološki problemi - energetski nasip 

Z izgradnjo akumulacijskega bazena za hidroelektrarno in z njim povezanih tesnilnih ukrepov se običajno 
vsaj delno spremeni reţim toka podzemne vode ter medsebojnih odnosov med površinsko in podzemno 
vodo. Zaradi tega je potrebno z učinkovitim sistemom tesnjenja, dreniranja in odvajanja precejne vode 
dolgoročno zagotavljati sprejemljive nove nivoje podzemne vode. V fazi izgradnje je potrebno ob 
ugotovljenih novih dejavnikih pogosto prilagajati detajle projektnih rešitev za doseganje teh ciljev. Tako se 
ob nepričakovano visokih ali nizkih nivojih podzemne vode, ugotovljenih med tehničnim opazovanjem, 
išče vzroke za nastalo situacijo ter primerne ukrepe za njeno rešitev. 

S takim primerom smo se srečali na HE Arto-Blanca, kjer se je med poizkusno polnitvijo akumulacijskega 
bazena pričelo pojavljati več neţelenih učinkov, ki so nakazovali na pomanjkljivo tesnjenje nasipa. Sam 
akumulacijski bazen se sicer razteza od Sevnice do naselij Arto in Blanca v dolţini cca 8 km, obravnavani 
energetski nasip pa na levem bregu Save pri naselju Dolnje Brezovo v dolţini cca 2 km (Slika 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Spodnji del akumulacijskega bazena HE Arto-Blanca z označenim energetskim nasipom. 

Dolnjebrezoviško polje je sestavljeno iz kvartarnih aluvialnih naplavin reke Save, podlago tem 
sedimentom pa tvorijo glinavci, kalkareniti z roţenci in breče kredne starosti. Aluvialne sedimente 
predstavljajo na površju peščeni melji v debelini ca. 2 m, v spodnjem delu pa peščeni prodi. S 
hidrogeološkega vidika lahko glede na lastnosti posameznih geoloških enot kredne kamnine opredelimo 
kot podlago dobro prepustnega peščeno prodnatega vodonosnika. Ta je prekrit s slabo prepustnimi 
peščeno meljastimi zapornimi plastmi. 

Pred izgradnjo energetskega nasipa za HE Arto-Blanca se je aluvialno polje napajalo s strani padavin, 
reke Save ter v manjši meri iz pritokov Save in drugih dotokov iz zaledja. Napajanje iz Save je potekalo 
predvsem v zahodnem in deloma osrednjem delu polja, medtem ko je napajanje iz padavin vezano 
praktično enakomerno na celotno površino polja. Dreniranje podzemne vode se je prav tako vršilo v reko 
Savo ter nizvodno po aluvialnem vodonosniku proti naselju Blanca. Dreniranje v Savo je potekalo deloma 
v osrednjem, večinoma pa v vzhodnem delu Dolnjebrezoviškega polja. 

Po izgradnji tesnilne zavese se je torej prekinilo tako napajanje, deloma pa tudi dreniranje s strani reke 
Save. Pri tem je bilo dreniranje po vodonosniku proti naselju Blanca še vedno mogoče, medtem ko se je 
napajanje iz Save v tem času bistveno zmanjšalo. Nivo podzemne vode je zato pred polnjenjem bazena 
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pričel padati, kar potrjujejo podatki iz piezometrov, o tem pojavu pa poročajo tudi uporabniki vaških 
vodnjakov. Po pričetku polnjenja bazena se je zaradi razlike v vodostajih med reko in vodonosnikom 
ponovno vzpostavilo tudi napajanje s strani reke in sicer po celotni dolţini akumulacijskega bazena. Zato 
je sledil dvig nivoja podzemne vode do kote, ki je višja od kote pred izgradnjo. Pred izgradnjo je Sava 
namreč tako napajala kot tudi drenirala vodonosnik, po izvedbi pa ga le še napaja skozi energetski nasip.  

Sam nasip je sestavljen iz savskega proda ter tesnilne zavese, izvedene z jet-grout koli. Dreniranje 
vodonosnika je po izgradnji vezano na odtok vzdolţ vodonosnika proti naselju Blanca ter na drenaţni 
jarek, ki poteka vzdolţ energetskega nasipa. Jarek je bil zgrajen do globine ca 3 m od kote berme, torej v 
slabo prepustne peščeno meljaste plasti.  

Z izgradnjo HE Arto-Blanca se je spremenila tudi hidrodinamika samega vodonosnika. Ob vodostaju pred 
izgradnjo je gladina podzemne vode namreč segala pod spodnjo koto peščeno meljastih plasti, zaradi 
česar je šlo v tem primeru za hidrodinamsko odprt vodonosnik. Po dvigu nivoja nad stik med peščenimi 
prodi in peščenimi melji je postal vodonosnik polzaprt do zaprt. Ta sprememba je pomembna predvsem z 
vidika smeri toka podzemne vode v posameznih plasteh. Tok v prodnatih plasteh je tako še vedno 
horizontalen, medtem ko je tok v meljastih plasteh največkrat vertikalen oz. subvertikalen, s čemer so 
ustvarjeni neugodni hidrodinamski pogoji z vidika stabilnosti in notranje erozije. 

V primerih hidrogeološko tako heterogenih okolij ter tehnično kompleksnih objektov je bilo potrebno za 
učinkovito dimenzioniranje ukrepov izdelati natančen hidrogeološki model za prikaz smeri in hitrosti toka 
podzemne vode od akumulacije in zaledja proti drenaţnemu jarku. Ta je temeljil na podatkih izmerjenih 
nivojev na suhi strani nasipa ter na zunanji strani drenaţnega jarka, izmerjenih prepustnostih aluvialnih 
sedimentov (peščenih prodov in meljastih plasti) ter posameznih jet-grout kolov ter ocenjenih lastnostih 
nasipnega materiala.  

   

    

Slika 2. Preiskave za določitev učinkovitosti tesnjenja energetskega nasipa (meritve nivojev v 
piezometrih, izvedba infiltracijskih poizkusov, izvedba črpalnih poizkusov, meritve pretokov v drenažnem 
jarku) 
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Za določitev enakomernosti učinkovitosti vzdolţ celotnega nasipa je bil na več mestih v drenaţnem jarku 
merjen pretok. Kljub različnim dejavnikom, ki lahko vplivajo na količino toka vode v drenaţnem jarku, je 
bilo mogoče prepoznati nekatere kritične odseke nasipa / drenaţnega jarka. Te smo lahko določili na 
dveh območjih na podlagi pretokov v jarku in hkratnega popisa vidnih dotokov s strani akumulacije. 

Izdelan numerični hidrogeološki model je bil sestavljen iz serije 7 dvodimenzionalnih profilov, ki sovpadajo 
s prevladujočo smerjo toka podzemne vode v fazi poizkusnega polnjenja in praznjenja akumulacijskega 
bazena (Slika 3), torej prečno na tesnilno zaveso in smer toka Save.  

 

Slika 3. Konceptualni model toka podzemne vode v smeri prevladujoče smeri toka od akumulacije v fazi 
poizkusnega polnjenja 

Posamezna geološka plast je bila za posamezen profil zaradi odsotnosti večjega nabora podatkov 
obravnavana kot homogena in izotropna. Vrednosti prepustnosti za posamezne enote so bile bodisi 
izmerjene za posamezen profil, bodisi ocenjene. Dno modela je bilo postavljeno na koto 140 m, da bi 
lahko ustrezno simulirali tudi tok vode skozi kalkarenitno podlago. Nivo vode v akumulaciji je bil simuliran 
kot konstanten na obratovalni koti 174,2 m in sicer z robnim pogojem konstantni hidravlični tlak. Drug 
robni pogoj predstavlja drenaţni jarek, ki je bil matematično predstavljen kot lice izcejanja, torej območje, 
kjer je hidrostatski tlak enak 0.  

Legenda 
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Slika 4. Prikaz porazdelitve piezometričnih nivojev znotraj nasipa za izbran profil pri različnih scenarijih 
diskontinuitet in rešitev (od leve proti desni in od zgoraj navzdol: normalni scenarij, diskontinuiteta nad 
meljasto plastjo, diskontinuiteta pod meljasto plastjo in premostitev meljastih plasti) 

Z modelom je bilo obdelanih več scenarijev precejanja podzemne vode in sicer: (1) normalni scenarij oz. 
scenarij brez diskontinuitet v tesnilni zavesi, (2) scenarij 1m diskontinuitete v tesnilni zavesi nad meljasto 
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plastjo, (3) scenarij 1m diskontinuitete v tesnilni zavesi pod meljasto plastjo ter (4) scenarij premostitve 
zapornih plasti pri diskontinuiteti pod meljasto plastjo.  

Enovita tesnilna zavesa s prepustnostjo 1×10
-7

 m/s po celotni dolţini in globini zavese v normalnem 
scenariju omogoča visoko tlačno razliko do 5 m med mokro in suho stranjo nasipa ter strm padec tlaka 
tako na zgornji kot na spodnji strani zapornih meljastih plasti na vseh obravnavanih profilih. Razlike med 
posameznimi profili se kaţejo predvsem v nivojih podzemne vode na zaledni strani drenaţnega jarka. 
Tako so se v 2 profilih (od 7 obdelanih) nivoji podzemne vode v meljastih plasteh močno pribliţali površju, 
kar pa je skladno tudi s kasnejšim opaţanjem na terenu, ko so se poplavljanja njivskih površin zaradi 
dviga podzemne vode pojavljala predvsem v tistem delu Dolnjebrezoviškega polja. Tak pojav je posledica 
slabše prepustnih meljastih plasti, katere je teţje drenirati z obstoječim drenaţnim jarkom. Depresijski 
lijak vzdolţ jarka je v slabše prepustnih sedimentih namreč bolj strm in oţji ter s tem tudi manj učinkovit 
kot v bolje prepustnih sedimentih. Heterogenost meljastih plasti ima tako za posledico lokalno pojavljanje 
dviga podzemne vode, ki lahko vodi v poplavljanje in nestabilnost breţin na zaledni strani. 

Tesnilna zavesa z diskontinuiteto nad meljasto plastjo omogoča le še med 3 in 4 m tlačne razlike, strm 
padec pa je vezan le še na območje spodnjega dela tesnilne zavese, ne pa tudi nad meljasto plastjo. 
Razlike med posameznimi profili se spet kaţejo predvsem v nivojih podzemne vode na zaledni strani 
drenaţnega jarka. V dveh profilih je nivo podzemne vode nad koto terena, kar bi brez dodatnih drenaţnih 
ukrepov vodilo v poplavljanje.  

Tesnilna zavesa z diskontinuiteto pod meljasto plastjo sicer omogoča tesnjenje v zgornjem delu zavese, 
kjer je tlačna razlika še vedno med 3 in 4 m, v območju pod meljasto plastjo pa praktično ne omogoča več 
nikakršne tlačne razlike med mokro in suho stranjo nasipa (do največ 0,5 m). To je poleg same 
diskontinuitete predvsem posledica zelo dobre prepustnosti peščeno prodnatih sedimentov, po katerih se 
tlačni val širi bistveno laţje. Tudi ta pojav je bil potrjen z opaţanjem v naravi v parih piezometrov na 
nasipu in ob drenaţnem jarku.  

 

 

 

Legenda 

 

  

 

  

Slika 5. Prikaz hitrosti toka podzemne vode skozi nasip za izbran profil pri različnih scenarijih 
diskontinuitet in rešitev (oz leve proti desni in od zgoraj navzdol: normalni scenarij, diskontinuiteta nad 
meljasto plastjo, diskontinuiteta pod meljasto plastjo in premostitev meljastih plasti)  

Kot smernice za iskanje projektne rešitve je bil obdelan scenarij izkopa skozi dno drenaţnega jarka oz. 
izvedba drenaţnih vodnjakov, kar bi sluţilo kot premostitev zapornih meljastih plasti in povečanje 
drenaţne sposobnosti jarka. Izvedba takega posega bi pomenila bolj kontrolirano precejanje podzemne 
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vode v sicer zelo heterogenem sistemu. Premostitev delno učinkuje na samo tlačno razliko med mokro in 
suho stranjo energetskega nasipa. Najbolj zaţelen učinek premostitve z vidika piezometričnih nivojev pa 
je v zniţanju nivoja podzemne vode v zaledju, saj z izkopom povečamo drenaţno sposobnost 
drenaţnega jarka, izvedenega v meljastih plasteh. 

Najhitrejši tok podzemne vode v normalnem scenariju je bil v dveh profilih vezan na osrednje območje 
dreniranja iz smeri akumulacije, torej v peščeno prodnatih plasteh in skozi dno drenaţnega jarka. V 
ostalih profilih so najvišje hitrosti na območju nad meljastimi plastmi in predvsem v drenaţni peti, kot je 
tudi zaţeleno z vidika čim manjšega izpiranja delcev. V vseh profilih maksimalne hitrosti toka ne 
presegajo nekaj metrov na dan, po večini pa znašajo po nekaj cm/dan. 

Porazdelitev hitrosti toka podzemne vode pri diskontinuiteti v tesnilni zavesi nad meljasto plastjo kaţe na 
pojavljanje visokih hidravličnih gradientov nad meljasto plastjo med tesnilno zaveso in drenaţnim jarkom, 
kar vodi v visoke hitrosti toka podzemne vode - tudi po nekaj deset m/dan, v območju izliva v drenaţni 
jarek pa celo za red velikosti višje hitrosti (100 m/dan). Hitrosti toka v peščeno prodnatih plasteh so 
podobne kot pri scenariju po projektu, kar je posledica intaktne tesnilne zavese pod meljasto plastjo. 

Porazdelitev hitrosti toka podzemne vode pri diskontinuiteti v tesnilni zavesi pod meljasto plastjo kaţe na 
najvišje hitrosti toka podzemne vode še vedno nad meljasto plastjo, v profilih, kjer imamo opravka z bolj 
prepustnimi prodnatimi plastmi, pa tudi na območju same diskontinuitete v peščeno prodnatih plasteh. 
Predvsem slednja je lahko problematična z vidika izpiranja, saj visoke hitrosti na stiku z meljastimi plastmi 
vodijo v odnašanje meljastih delcev skozi pore v produ. Hitrosti toka podzemne vode znašajo povečini 
nekaj m/dan, v primeru bolje prepustnih prodnatih plasti na posameznih mestih pa tudi do nekaj deset 
m/dan. Prav tako je pri diskontinuitetah pod meljasto plastjo mogoče opaziti, da prihaja do povečanega 
vertikalnega toka navzgor skozi meljaste plasti do reda velikosti m/dan. 

Porazdelitev hitrosti toka podzemne vode pri diskontinuiteti v tesnilni zavesi pod meljasto plastjo in s 
premostitvenimi vodnjaki kaţejo, da se na račun ponovnega povečanja tlačne razlike med mokrim in 
suhim delom nasipa poveča tudi hitrost toka skozi peščeno prodnate plasti. Ker pa je s premostitvami 
omogočen hitrejši iztok skozi meljasto plast, se s tem razbremeni neugodni vertikalni tok navzgor skozi 
meljasto plast pod energetskim nasipom. Hitrost vertikalnega toka navzgor skozi meljaste plasti se na ta 
način zmanjša za 1 do 2 reda velikosti. 

PRIMERI IZ PRAKSE: DINAMIČNI HIDROGEOLOŠKI PROBLEMI - RETENZIJE METEORNE VODE 

Po izgradnji in polnitvi akumulacije za HE Arto-Blanca so se na celotnem območju akumulacije 
spremenile hidrogeološke razmere v peščeno prodnatih aluvialnih vodonosnikih ter ostalih hidrodinamsko 
povezanih hidrogeoloških enotah. Ena od posledic dviga podzemne vode na obravnavanem območju ob 
polnitvi akumulacije je tudi povečana moţnost vpliva podzemne vode na najbolj izpostavljene 
stanovanjske objekte, predvsem na tistih z globokimi kletnimi prostori v vplivnem območju retenzij. Te so 
namenjene zadrţevanju visokovodnega vala zalednih voda in lahko dodatno vplivajo na podzemno vodo. 
Predvsem je ta vpliv relevanten v času povečanih padavin, torej v času višjega nivoja podzemne vode. Za 
opredelitev skupnega vpliva dviga podzemne vode zaradi polnitve akumulacije, napajanja s strani 
padavin ter napajanja s strani retenzij na objekte je bil izdelalan dinamični hidrogeološki model toka 
podzemne vode v času visokih voda. 

Obravnavano območje je podobno kot na Dolnjebrezoviškem polju sestavljeno iz aluvialnih naplavin reke 
Save, ki so v spodnjem delu sestavljene predvsem iz peščenih prodov in peskov, v zgornjih delih pa se 
lahko pojavlja več metrov debela plast slabše prepustnega peščenega melja. Podlago aluvialnim 
sedimentom tvorijo miocenski laporji na levem bregu ter ponekod mezozojske karbonatne kamnine. 
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Slika 6. Lokacija obravnavanih retenzij (zgoraj: retenzije A, B in C; spodaj: retenzija Staro mesto) 

Hidrodinamske razmere na območju so pogojene predvsem s površinskimi vodami, manj pa z 
napajanjem s strani padavin, kar še dodatno zmanjšujejo slabo prepustne meljaste plasti ter kontrolirana 
odvodnja padavinskih voda v urbanih predelih. Hidrogeološke razmere dodatno pogojuje izvedena 
tesnilna zavesa do podlage med retenzijo Staro mesto in Savo, medtem ko na območju preostalih retenzij 
ni tesnilne zavese. 

Opredelitev vpliva retenzij na podzemno vodo je bila izvedena z izdelavo numeričnega modela toka 
podzemne vode, podobno kot v prejšnjem primeru. Uporaba dvodimenzionalnega konceptualnega 
modela prikazuje tok v dveh smereh, zaradi česar gre za zmerno konzervativno oceno vpliva retenzij na 
podzemno vodo in okoliške objekte. 

Upoštevan je prehod visokovodnega vala, kot ga prikazuje Slika 7. Ob tem niso bili na razpolago podatki 
o dejanskem reţimu polnjenja in praznjenja retenzij. Scenariji numeričnih modelov so tako predpostavljali 
do maksimalne kote napolnjeno retenzijo. Dejansko se retenzije po določenem času pričnejo prečrpavati 
v vodotok, zato so repi napovednih krivulj konzervativno ocenjeni. 



Joţe Ratej 
Hidrologija v geotehniki: napovedljivost razmer in zanesljivost modelov 

49 

Poplavni val reke Save 

(17.9.2010 - 20.10.2010)

Obratovalna kota HE Blanca

173.5

174

174.5

175

175.5

176

176.5

177

177.5

178

178.5

16-Sep 18-Sep 20-Sep 22-Sep 24-Sep 26-Sep 28-Sep 30-Sep 02-Oct 04-Oct 06-Oct 08-Oct 10-Oct 12-Oct 14-Oct 16-Oct 18-Oct 20-Oct

G
la

d
in

a
 r

e
k
e
 S

a
v
e
 (

m
 n

.v
.)

Kota reke Save (m n.v.) Obratovalna kota HE Blanca

 

Slika 7. Prikaz prehoda visokovodnega vala reke Save ob poplavah v letu 2010 

Izdelana sta bila dva matematična modela: (1) model, ki predstavlja retenzije B, A in C, ki je predstavljen 
s pravokotnim prerezom na reko Savo skozi piezometer BLPV-6 (Slika 8, zaradi podobnih hidrogeoloških 
razmer in relacij z reko Savo je rezultate te simulacije mogoče uporabiti tudi za oceno vpliva na 
podzemno vodo na območjih retenzij A in C) in (2) model, ki predstavlja retenzijo v starem mestnem jedru 
Sevnice (Slika 9). Poleg različne oblike podlage vodonosnika se to območje od ostalih retenzij razlikuje 
tudi po relaciji z reko Savo. Med retenzijo Staro Mesto in reko Savo poteka nasip s tesnilno zaveso do 
podlage vodonosnika, ki jo v tem primeru predstavlja razpokan dolomit. 

Za potrebe ocene vpliva polne retenzije v času visokovodnega vala sta bili za oba modela simulirani stanji 
z in brez retenzije, pri čemer razlika med rezultati nakazuje dejanski vpliv retenzije na podzemno vodo v 
času visokovodnega vala. S tem je bilo mogoče neposredno opredeliti povečanje tveganja za zalivanje 
kletnih prostorov zaradi bliţine retenzije. 
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Slika 8. Matematični model retenzije B, A in C. Svetlo modra plast predstavlja peščen prod, plast temno 
modre barve pa meljasti pokrov (za potrebe prikaza je model raztegnjen 5x v vertikalni smeri).  

 

 

 

Slika 9. Konceptualni model retenzije Staro mesto. Svetlo modra plast predstavlja peščen prod, plast 
temno modre barve meljasti pokrov, rumena pa tesnilno zaveso (za potrebe prikaza je model raztegnjen 
3× v vertikalni smeri). 

Vpliv retenzije B (ter A in C) na podzemno vodo  

Slika 10 prikazuje prehod visokovodnega vala podzemne vode na območju najbliţjih objektov z in brez 
upoštevanja vpliva retenzije B, A in C. Po prihodu visokovodnega vala se le-ta v primeru polne retenzije 
na območju bliţnjih objektov pojavi le malenkost prej (okrog 5 minut prej) kot pa bi se, če bi bila retenzija 
prazna. Sam maksimum visokovodnega vala se na območju najbliţjih objektov pri polni retenziji pojavi 
slabih 10 minut prej in je 17 cm višji zaradi sočasne infiltracije iz retenzije.  

Časovna in višinska razlika visokovodnega vala, ki se pojavi zaradi prisotnosti polne retenzije, je 
povezana tudi z dinamiko polnjenja retenzije. V predpostavljenem scenariju je retenzija polna ves čas 
trajanja simulacije. Zaradi izcejanja vode iz retenzije v vodonosnik je visokovodni val bolj poudarjen. Ker 
je sama retenzija bliţje opazovalni točki (najbliţji objekti) kot reka Sava, se v primeru infiltracije iz 
retenzije podzemna voda na območju objektov tudi prej prične dvigovati. Vendarle je ta časovni zamik s 
praktičnega vidika nepomemben (10-20 minut). Začetek vpliva izcejanja vode iz retenzije na podzemno 
vodo je zaznamovan s strmim dvigom podzemne vode nekaj ur po začetku simulacije. 

BLMP-17 

BLPV-7 

BLPV-6 
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Slika 10. Prehod prvega dela visokovodnega vala na območju najbližjih objektov z in brez upoštevanja 
vpliva retenzije (prvi 4 dnevi).  

Maksimalna hitrost dviga podzemne vode se zaradi vpliva retenzije le malo poveča in sicer iz 5.4 cm/h na 
5.6 cm/h. Po prehodu maksimuma visokovodnega vala pa je upad podzemne vode zaradi infiltracije iz 
retenzije počasnejši. Tako se razlika med stanjem po visokovodnem valu brez upoštevanja retenzije in 
stanju z upoštevano retenzijo povečuje. V kolikor ostane retenzija polna, se po prehodu visokovodnega 
vala (po 33 dneh) podzemna voda zadrţi okrog 0.4 m višje, kot pa bi se, če se retenzija izprazn i skladno 
z upadom visokovodnega vala (Slika 11).  
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Slika 11. Povečevanje razlike v gladini podzemne vode v kasnejših fazah visokovodnega vala zaradi 
vpliva retenzije.  
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V primeru prehoda visokovodnega vala se razlika med stanjem z in brez retenzije z oddaljenostjo od 
retenzije zmanjšuje zaradi disipacije tlaka v vodonosniku. To pomeni, da se zaradi prisotnosti polne 
retenzije na območju najbliţjih objektov višina visokovodnega vala v vodonosniku poveča za 19 cm v 
primeru retenzije A. V primeru retenzije C znaša sprememba višine visokovodnega vala slabih 15 cm. 
Slika 12 prikazuje primerjavo maksimalnih gladin visokovodnega vala z in brez upoštevanja polne 
retenzije ter njihovo odvisnost od oddaljenosti od roba maksimalne gladine v retenziji.  
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Slika 12. Primerjava maksimalnih vrednosti gladine podzemne vode visokovodnega vala v vodonosniku v 
odvisnosti od oddaljenosti od retenzije.  

Vpliv retenzije Staro mesto na podzemno vodo  

V primeru retenzije Staro mesto je visokovodni val reke Save na podzemno vodo zaradi tesnilne zavese 
močno dušen. Vpliv samega povišanja nivoja reke Save na nivo podzemne vode je razmeroma majhen 
kot posledica tesnilne zavese. Ob napolnitvi retenzije Staro mesto se ob predpostavki, da le-ta ostane 
napolnjena, podzemna voda na območju najbliţjih objektov ţe v nekaj dneh dvigne za 1 m (174.7 m n.v.).  

Maksimalna hitrost dviganja podzemne vode pri polni retenziji znaša slabih 13 cm/h, hitrost dviganja zgolj 
zaradi dviga nivoja Save pa le 0.6 cm/h. Slika 13 prikazuje primerjavo dviga podzemne vode na območju 
bliţnjih objektov ob prehodu visokovodnega vala brez in z upoštevanjem polne retenzije. Zaradi delovanja 
tesnilne zavese tako dvig podzemne vode zaradi infiltracije iz retenzije bistveno presega vpliv same reke 
na podzemno vodo in zaradi tega predstavlja relativno pomembnejši dejavnik kot pri retenzijah A, B in C. 
Kljub temu bo skupni vpliv na podzemno vodo niţji kot v primerih A, B in C, ponovno zaradi delovanja 
slabo prepustne tesnilne zavese. 
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Slika 13. Primerjava dviga podzemne vode na območju bližnjih objektov ob prehodu prvega dela 
visokovodnega vala brez in z upoštevanjem polne retenzije Staro mesto 

DISKUSIJA 

Z natančno hidrogeološko analizo smo lahko v predstavljenih primerih podali zadostne geotehnične 
podlage projektantom za določitev tehničnih rešitev dveh sorodnih, a konceptualno precej različnih 
problemov. 

V primeru energetskega nasipa za HE Arto-Blanca je bilo z analizami in izračuni ovrţenih nekaj domnev, 
ki so se pojavljale med delovnimi sestanki v širokem krogu strokovnjakov z različnih področij geotehnike, 
gradbeništva in drugih področij. Različne interpretacije so obsegale trditve, kot so: 

- »Tesnilna zavesa je neustrezno izvedena vzdolţ celotnega odseka«.   
S terenskimi opaţanji, meritvami in izračuni smo lahko locirali območja verjetnih poškodb 
tesnilne zavese. Po izvedeni sanaciji na teh odsekih se je stanje bistveno izboljšalo. 

- »Diskontinuitete pod meljasto plastjo povzročajo povečane dotoke iz drenaţne pete«  
Drenaţna peta leţi nad meljasto plastjo in pri ugotovljeni dinamiki podzemne vode taka razlaga 
ni mogoča. 

- »Drenaţna rebra dolţine cca 10 m v medsebojni oddaljenosti cca 20 m bodo rešila problem 
poplavljanja podzemne vode«.   
Izračuni so pokazali, da bo tveganje ostajalo tudi po izvedbi drenaţnih reber, kar je bilo potrjeno 
ob kasnejših visokih vodah, ko se je poplavljanje podzemne vode ponovilo. Problem je bil nato 
rešen z nadvišanjem kmetijskih zemljišč. 

- »Za nestabilnosti na severni strani drenaţnega jarka ter za poplavljanje podzemne vode so krive 
zaledne vode«.  
Koncept izvora podzemne vode pri vzpostavitvi novih hidrogeoloških razmer ni smiseln, saj 
same zaledne vode brez prisotne akumulacije ne bi ustvarjale tako visokih vodostajev. 
Ugotovljena dinamika podzemne vode to potrjuje. 
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- »Elektroprevodnosti podzemne vode v piezometrih na suhi strani tesnilne zavese kaţejo na 
prisotnost zaledne vode«.  
Tudi v tem primeru ugotovljen tok podzemne vode ne podpira te domneve, saj je ta vedno 
usmerjen od polne akumulacije proti drenaţnemu kanalu. Poleg tega je elektroprevodnost vode 
posledica v vodi raztopljenih snovi in se lahko zelo hitro spreminja v odvisnosti od različnih 
dejavnikov, tudi antropogenih vplivov. Kot taka ni primerno orodje za ugotavljanje izvora 
podzemne vode. 

V primeru retenzij meteorne vode smo določili relativni in absolutni vpliv infiltracije iz polne retenzije na 
vodostaj podzemne vode in s tem okoliških objektov v odvisnosti od vodostaja reke in napajanja 
vodonosnika s strani Save. Ta se od primera do primera razlikuje zaradi različne izvedbe tesnilnih 
ukrepov. Za posamezno retenzijo je bilo mogoče podati dinamiko polnjenja in praznjenja vodonosnika 
med prehodom visokovodnega vala ter maksimalne doseţene kote na določeni oddaljenosti od retenzij. 

SKLEP 

Podzemna voda lahko prinaša številne negotovosti pri reševanju geotehničnih problemov, ki so lahko 
zaradi pomanjkljivega poznavanja problematike zanemarjene in se v postopku projektiranja, izgradnje ali 
vzdrţevanja izgubijo. Te negotovosti bi lahko v prihodnosti pogosto pojasnile določeno obnašanje 
sistema, vendar so izgubljene v nedokumentiranih postopkih, privzetih predpostavkah, poenostavitvah ter 
izvedenih zaključkih. 

Pomembno je zato pravilno oceniti velikost in vrsto geotehničnega problema tudi z vidika hidrogeologije, 
še posebej ker v reševanju sodeluje cela vrsta strokovnjakov z različnih področij. Z dobro 
dokumentiranimi metodologijami se lahko izognemo intuitivnim ocenam delovanja sistema in veljavnosti 
rezultatov, ki pogosto niso pravilne. Take ocene se namreč v primerih, ko jih je sploh mogoče preverjati, 
največkrat izkaţejo za netočne ţe pri dosti enostavnejših problemih, zato ne gre pričakovati, da bodo 
preproste analogije z navidez podobnimi tereni zadoščale za podajanje odgovorov pri kompleksnejših 
vprašanjih. Številnih procesov in parametrov, ki so vključeni v kompleksnejšem hidrogeološkem problemu 
(kontrasti v prepustnostih, nejasni robni pogoji, ipd) preprosto ni mogoče zajeti v okviru ocene. 

Izdelavo modelnih izračunov lahko spremljajo razmeroma velik obseg začetnih del, ki so posledica 
spremljajočih raziskav in izdelave konceptualnega modela obravnavanega sistema. Vendarle pa, če je 
model zastavljen dovolj fleksibilno in dokumentiran po standardnih postopkih izdelave modelov, lahko 
praktično brez ali z razmeroma majhnimi dopolnitvami pridemo do velikega spektra zanesljivih odgovorov 
na vrsto različnih vprašanj. Le ob zagotavljanju posodabljanja nastavljenih modelov z rezultati novih 
opazovanj pa je mogoče graditi tudi dolgoročno zaupanje v izdelane modele.  
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