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Povzetek: Geotehniki okolja se sre ujemo z materiali, ki jih imenujemo tudi “zemljinam podobni 
materiali”. To so naravni geomateriali, ki so bili podvrženi razli ni stopnji predelave v proizvodnih 
obratih ali pa celo geomateriali »in situ«, ki so bili podvrženi delovanju kemikalij. Za naravne 
zemljine v geotehniki privzemamo, da so kemijsko in mineraloško inertne. V zemljinam podobnih 
materialih ne smemo prezreti možnosti, da v  asu  geotehni ne obravnave v njih še vedno potekajo 
kemijski, mineraloški in drugi diagenetski procesi, ki lahko pomembno vplivajo na mehanske lastnosti 
materiala in na obnašanje geotehni nega objekta kot celote. Te procese slabo poznamo, pogosto se jih 
niti ne zavemo, jih morda zavestno ignoriramo ali pa jih z ustaljenimi postopki geotehni nega 
preiskovanja ne zaznavamo in jih zato objektivno ne zmoremo pravilno opisati. Na deponijah 
odpadkov, hidrometalurških in rudniških jaloviš ih, na obmo jih opuš enih vojaških in industrijskih 
objektov in še kje se geotehniki sre ujemo z zemljinam podobnimi materiali. V prispevku so 
prikazane izkušnje, pridobljene pri vklju evanju geotehnike v na rtovanje, gradnjo, vzdrževanje in 
sanacijo razli nih objektov iz podro ja okoljskega inženirstva v Sloveniji. V predstavljenih primerih 
standardne geotehni ne raziskave niso zadoš ale za izdelavo zanesljive prognoze obnašanja materiala 
ali objekta na dolgi rok. S prispevkom želi avtorica opozoriti na nujnost ve jega vklju evanja 
geotehnikov na podro ju okoljskega inženirstva v Sloveniji, pa tudi na nujnost ustreznega 
izobraževanja, da bi izboljšali razumevanje nekaterih pojavov v okolju in sporazumevanje z drugimi 
vejami okoljskih znanosti. 
   
Abstract: In the environmental geotechnics we encounter materials, also called “soil-like materials”. 
These are natural geomaterials that were subjected to different levels of processing in production 
plants, or even »in situ« geomaterials that were subjected to the action of chemicals. When assuming 
that natural soils in geotechnics are chemically and mineralogically inert, in soil-like materials it 
cannot be neglected that there is the possibility that in the time of their geotechnical treatment there 
are still chemical, mineralogical and other diagenetic processes going in inside them, which can 
influence importantly the mechanical properties of the material and the behaviour of the geotechnical 
object as a whole. These processes are only poorly researched and we are often not even aware of 
them. We perhaps consciously ignore them, or cannot perceive them with standard processes of 
geotechnical research, which is why they cannot be objectively and correctly described. Waste 
deposits, hydrometallurgical and mine waste rock piles and the area of abandoned military and 
industrial objects are typical areas, where geotechnical experts encounter soil-like materials. The paper 
deals with the experiences, acquired when geotechnics was included into conception, construction, 
maintenance and repair according to the properties, behaviour and size of risk to environment of 
different objects, which all have one thing in common: they belong to that area of environmental 
geotechnics, where standard geotechnical research does not suffice to elaborate a reliable prediction of 
material or object behaviour. With the presented cases the author wishes to make aware of the 
necessity to include geotechnics in the area of environmental engineering in Slovenia more actively, 
and thus also of the necessity to provide for adequate education that would expand own knowledge 
and improve the communication with other fields of science taking part in the tasks of environmental 
protection.  
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UVOD 
 
V Sloveniji imamo številna odlagališ a odpadkov, jaloviš a in opuš ena skladiš a nevarnih 
snovi, ki so se gradila in polnila v  asu, ko je na rtovanje gradnje in ocenjevanje 
sprejemljivosti tveganja temeljilo na druga nih kriterijih kot danes. Nekateri vidiki tveganja 
so bili še povsem neznani, zanemarjeni kot nebistveni ali celo družbeno dovoljeni. Skladno z 
zahtevami nove slovenske zakonodaje je potrebno stare objekte sanirati tako, da se bodo 
emisije v tla, vodo in zrak zmanjšale na z zakonom dopustno raven, varnost objektov pa bo 
zagotovljena tudi za dogodke s  povratno dobo 500, 1000 in celo 10 000 let. Geotehnika ima 
pri tem pomembno vlogo. Vejo geotehnike, ki se vklju uje v reševanje problemov na 
podro ju okoljskega inženirstva, imenujemo tudi geotehnika okolja.  
 
Med glavne izzive geotehnike sodi opisovanje lastnosti in obnašanja razli nih materialov, v 
katere posegamo z geotehni nimi gradnjami. Razli ni geomateriali se ne podrejajo vselej 
„tipskim“ vzorcem obnašanja zemljin, na katerih so bili zasnovani standardni postopki 
preiskovanja. Uporaba neprimernih postopkov preiskovanja in slaba napoved obnašanja 
geomaterialov v spremenjenih pogojih okolja, vodijo do zgrešenih inženirskih odlo itev.  
 
Kljub vsemu lahko v geotehniki brez nevarnosti velikih napak privzamemo, da so naravne 
zemljine v zasi eni coni kemijsko in mineraloško inertne. V geotehniki okolja pa se 
sre ujemo z materiali, ki jih imenujemo tudi “zemljinam podobni materiali”. Tudi to so v 
osnovi geomateriali, vendar so bili v preteklosti podvrženi razli ni stopnji predelave v 
proizvodnih obratih. Lahko so tudi geomateriali »in situ«, ki so bili podvrženi nadzorovanemu 
ali nenadzorovanemu delovanju kemikalij. !e za naravne geomateriale lahko privzemamo, da 
so kemi no in mineraloško inertni, pa v zemljinam podobnih materialih ne smemo prezreti 
možnosti, da v  asu geotehni ne obravnave v njih še vedno potekajo kemijski, mineraloški in 
drugi diagenetski procesi. Ti procesi lahko na kratek ali dolgi rok pomembno vplivajo na 
mehanske lastnosti materiala, posledi no na trajnost inženirskih konstrukcij in na koncu na 
obnašanje geotehni nega objekta kot celote. Te procese slabo poznamo, pogosto se jih niti ne 
zavemo, morda jih celo zavestno ignoriramo, ali pa jih z ustaljenimi postopki geotehni nega 
preiskovanja ne zaznavamo in jih zato objektivno ne zmoremo pravilno opisati. 
 
Sodobna znanost, tudi geotehni na, temelji na principu, da neznane pojave razlaga na podlagi 
izkušenj, pridobljenih pri reševanju že znanih pojavov. Zato ni naklju je, da nas v primerih, 
ko z geotehni nimi deli posegamo v nova geološka okolja, kljub inženirsko korektno vodenim 
postopkom, neredko pri akajo nepredvideni pojavi, ki jih ozna ujemo kot “geološka 
presene enja”.  
 
V industrijsko razvitih državah vsak  lovek preoblikuje letno 20 ton naravnih geoloških 
materialov. Milijarda ljudi preoblikuje letno 20 milijard ton naravnih materialov, to pa je 
koli ina, ki jo lahko primerjamo s koli inami magme, ki letno oblikujejo srednje oceanske 
grebene na stikih zemeljskih ploš  (Seibold, 1990). S svojo dejavnostjo smo se priklju ili 
tistim dejavnikom, ki jih pogosto imenujemo tudi geološko pogojeni dejavniki tveganja.  
 
Zemljinam podobne materiale in objekte, v katere take materiale vgrajujemo, bi morali 
obravnavati kot “nova geološka okolja”, s katerimi nimamo izkušenj. Poglejmo primer 
uporabe železarskih žlinder. V Sloveniji smo, podobno kot v drugih evropskih državah, 
pri eli v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja uporabljati železarske žlindre 
kot alternativo naravnim kamenim agregatom v nevezanih nosilnih plasteh. Zaradi 
volumenske nestabilnosti, ki je posledica prehoda nestabilne oblike minerala larnita v stabilno 
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obliko, so žlindre povzro ile škodo, ki jo samo na podro ju Jesenic cenijo nad 1 milijardo 
tolarjev (slika 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1. Zrno žlindre po volumenskem razpadu (levo) in posledice porušitve tlakov zaradi 
nabrekanja žlindre v nasipnih plasteh pod asfaltom. 

 
 
Z geotehni nimi raziskavami ne moremo napovedati nevarnosti volumenskega razpada 
žlindre, lahko pa ga napovemo z ustreznimi mineraloškimi raziskavami. Niti s prvimi niti 
drugimi pa ne moremo natan no opredeliti velikosti deformacij in  asa, v katerih se bodo 
izvršile. Vendar  pa se lahko nezaželenim posledicam pravo asno izognemo,  e vemo, katere 
žlindre so volumensko nestabilne in kateri objekti so ob utljivi na volumenski razpad. 
 
Po drugi strani pa ima strah pred neznanim lahko tudi prevelike o i. Meritve ionizirajo ih 
sevanj in ugotovljene povišane koncentracije radona v objektih, zgrajenih iz zidakov iz 
elektrofiltrskega (EF) pepela so, v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, v Sloveniji povsem 
zavrle uporabo EF pepelov v geotehni nih gradnjah. Neosnovan strah pred radioaktivnostjo 
EF pepela, ki je izhajal iz neznanja, je skupaj z omejitvijo dovoljenih koli in proizvodnje EF 
pepela pripeljal tako dale ,  da je Toplarna Ljubljana prodajala EF pepele v tujino, za gradnjo 
nekonstrukcijskih in tudi posebnih nasipov, kjer bi pepele nujno potrebovali, pa le teh ni bilo 
možno dobiti, namesto njih pa so se izkoriš ali agregati iz kamnolomov, oddaljenih tudi ve  
kot 20 – 30 km. 
 
Naša naloga je, da se zavemo, kaj smemo in kaj zmoremo, predvsem pa, kje smo v preteklosti 
doživeli najve  neljubih presene enj. Z u enjem, pridobivanjem novih znanj in s stalno 
medsebojno izmenjavo in spoštovanjem preteklih izkušenj se bomo najlaže zavarovali pred 
novimi presene enji in zgrešenimi odlo itvami. 
 
 
ODLAGALIŠ E HIDROMETALURŠKE JALOVINE BORŠT – 
PRIMER DIAGENETSKIH PROCESOV V JALOVINI IN NJIHOVIH POSLEDIC  
NA GEOTEHNI NE RAZMERE  V JALOVIŠ U 
 
Uvod 
Hidrometalurška jalovina, ki nastaja pri proizvodnji uranovega koncentrata iz uranove rude 
vsebuje kemi ne snovi in radionuklide, ki lahko na dolgi rok vplivajo na zrak, površinske in 
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podzemne vode in na biosfero. Jaloviš e Boršt je odlagališ e hidrometalurške jalovine, ki je 
nastajala pri proizvodnji uranovega koncentrata na Rudniku urana Žirovski vrh.  
 
V rudniku, ki je bil ustanovljen leta 1976, se je odkopavanje rude za elo leta 1982, leta 1984 
pa je stekla proizvodnja uranovega koncentrata po kislem postopku. Do leta 1990, ko je bila 
proizvodnja nenadoma ustavljena, je bilo izkopanih okoli 3 300 000 ton kamnine, iz rude je 
bilo proizvedenih 450 ton U3O8, pri predelavi pa je nastalo 600 000 ton sive jalovine, ki se je 
s kamioni odvažala in odlagala na jaloviš u Boršt. Jamska jalovina se je odlagala na jaloviš u 
Jazbec.  
 

 
 

 
Slika 2. Jaloviš i hidrometalurške jalovine Boršt in jamske jalovine Jazbec, Žirovski vrh. 

 
 
Razpredelnica 1. Kemijska sestava HMJ jalovine (Logar, 2000) 

Element Enota Vrednost Element Enota Vrednost Element Enota Vrednost 
Aluminij % 5.5 Arzen ppm 153 Nikelj ppm 11 
Kalcij % 3.6 Kadmij ppm 19 Fosfati ppm 130 
Kalij % 0.6 Kobalt ppm 30 Stroncij ppm 87 
Magnezij % 0.4 Baker ppm 98 Torij ppm 24 
Natrij % 1.2 Krom ppm 22 Uran ppm 120 
Železo % 1.2 Svinec ppm 970 Cink ppm 164 
Kremen % 62.5 Mangan ppm 842 Vanadij ppm 110 
Sulfati % 5.7 Molibden ppm < 10    
Radij - 226, 8700 Bq/kg, Uran - 238 1000 Bq/kg, Torij -  230 3600 Bq/kg, Svinec -  210 < 
8600 Bq/kg 
 
Jaloviš!e Boršt – geotehni!ni objekt 
Jaloviš e je locirano na pobo ju nad Todraškim potokom, na nadmorski višini 530 – 570 m. 
Pokriva bivše dolinsko dno zavodnjene grape z ve  stranskimi kraki. Letna višina padavin je 
okoli 1800 mm. 
 
Tla so zgrajena iz triadnih - karnijskih klasti nih kamnin, za katere je zna ilno plastovito 
menjavanje meljevcev in peš enjakov s tufskimi plastmi. Geološke raziskave so že v 
predhodni fazi opozorile, da je celotno širše ozemlje tektonsko zelo porušeno ter površinsko 
in globoko plazovito (Novak, 1979). 
 
Geotehni ne raziskave in analize so obsegale vse standardne raziskave zemljin iz temeljnih 
tal, pa tudi raziskave hidrometalurške jalovine iz poskusne proizvodnje. Pogoji oblikovanja in 
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gradnje jaloviš a so bili dolo eni na osnovi geotehni nih analiz (Vidmar & all. 1979 – 1987). 
Jaloviš e je bilo zasnovano kot suho odlagališ e - visok zemeljski nasip. V dnu grape so bile 
vode iz talnih izvirov zajete v drenažne cevi, celotno dno pa nato prekrito z lokalno 
pridobljeno mešanico gline in gruš a, ki naj bi delovala kot talna tesnilna plast in tako 
varovala podtalje pred izcednimi vodami iz jaloviš a.  
 
Najvišja, severna brežina jaloviš a, se je oblikovala v povpre nem naklonu 220 z vmesnimi 
bermami, za pospešitev konsolidacije pa so bili v jaloviš e vgrajeni horizontalni drenažni 
trakovi. Za opazovanje u inkovitosti delovanja drenažnih trakov in dosežene konsolidacije so 
bili v obmo ju severnih brežin vgrajeni merilniki pornih tlakov in izdelane piezometrske 
vrtine. Izdelan je bil projekt tehni nega opazovanja jaloviš a. Z geotehni nega vidika so bili 
storjeni vsi potrebni koraki za varno gradnjo. 
 
Do leta 1990, ko se je proizvodnja uranovega koncentrata zaklju ila, je bilo v jaloviš e 
vgrajene 600 000 ton hidrometalurške jalovine in ca 85 000 jamske jalovine za vzdrževanje 
transportnih cest.  Danes pokriva jaloviš e površino 4,2 ha, na najvišjem delu pa doseže 
višino 25 m. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 3. Severna brežina jaloviš a (levo) danes in pogled na brežino med gradnjo (desno) 
(Foto Z. Logar) 

 
 
Hidrometalurška jalovina – nasipni material 
Jalovina je bila klasificirana kot melj (ML) in  meljast pesek (SM – ML),  v  stabilnostnih 
analizah jaloviš a je bil upoštevan povpre ni strižni kot   = 290 in c = 0, izmerjeni koeficienti 
prepustnosti pa so se gibali v mejah 10– 6 – 10– 7 cm/s. V  asu deponiranja je bila povpre na 
vlažnost proizvedene jalovine  20 % – 24 % (redko pod 20 % ali nad 26%), material s 
proizvodno vlago pa je bila z geotehni nega vidika ocenjen kot tehnološko obvladljiv.   
 
Eno prvih hidrogeoloških poro il (Novak, 1978) je opozorilo na možnost, da bodo vode 
obogatene z natrijem (Na) in klorom (Cl) iz jalovine izpirale dolo ene koli ine radija (Ra). V 
kasnejših dokumentih ne najdemo podatkov o mineraloških raziskavah ali izluževalnih testih.  
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Slika 4. Zrnavostna sestava jalovine, primerjava  prvotna in sedanja. 
 
Polnjenje jaloviš!a 
Tehnologiji polnjenja in zgoš anja jaloviš a se med na rtovanjem ni posve alo posebne 
pozornosti. Ocenjeno je bilo, da je vgrajevanje možno pri vlagah, ki jo vsebuje sveža jalovina, 
20 % – 24 % in pri vlagah, ki so nižje od 26 %. Pri vlagah okoli 30 % naj bi se buldozer 
ugrezal v jalovino. Ocenjene so bile deformacije 0.5 m debele plasti sveže jalovine pod  
gosenicami buldozerja s povpre no  kontaktno obtežbo 50 kPa in sicer na  3.5 cm (Vidmar, 
1979). 
Med razgrinjanjem je prihajalo do lokalnih pojavov uteko injenja materiala pod gosenicami 
buldozerja. Za nemoteno polnjenje so bile v jaloviš e izdelane transportne poti iz 
zdrobljenega kamnitega materiala, po katerih so tovornjaki navažali jalovino, od tam pa so jo 
buldozerji v lepem vremenu razgrinjali v jaloviš e. 
Decembra leta 1985 deponiranje jalovine zaradi pojavov uteko injenja ni bilo ve  možno. 
Oblikovati je bilo potrebno za asno zimsko deponijo iz katere se je v poletnem  asu material 
razgrinjal na jaloviš e. Med polnjenjem jaloviš a je bila opazovana mo na notranja in 
površinska erozija jalovine, zato so bili ob zunanjih robovih izdelani ca 0.5 m visoki robovi, 
ki so prepre evali odtekanje vode in mulja ter širjenje erozije na spodnje brežine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 5. Plato neprekritega jaloviš a (Foto Z. Logar). 
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Plaz 
Leta 1990, kmalu po prenehanju proizvodnje, se je po obdobju izjemno mo nih jesenskih 
padavin na obmo ju jaloviš a Boršt sprožil obsežen plaz. Skupna prostornina plazu je bila 
ocenjena na 2.9 MIO m3, od tega je bilo v plazu ca 0.33 MIO m3 jalovine. Hitrost premikov je 
na za etku znašala 1 – 2 mm/dan. Z obsežnimi raziskavami sta  bila ugotovljena obseg plazu 
in drsna ploskev, ki poteka globoko pod dnom odlagališ a v hribinski podlagi.  
 
V letu 1995 je bil zgrajen drenažni rov za odvodnjevanje hribinske vode, ki je segel v zaledje 
plazu. Geodetska opazovanja pomikov so pokazala, da je drenažni rov u inkovit, saj so se po 
izgradnji rova premiki upo asnili in zaustavili. Koli ina vode iz rova znaša ca 2 l/s (Beguš, 
2000). 
 
Trajna sanacija jaloviš!a - izolacija 
Povpre na vsebnost urana v jalovini je 0,9 Bq/g ali 80 g/t U3O8 in 8.6 Bq/g Ra – 266 (Logar, 
Požun, 2002). Jaloviš e je stalen vir izhajanja radona v zrak, v jalovini prisotne topne snovi 
pa potencialni vir onesnaževanja površinske in podzemne vode. Izdelan je bil na rt trajne 
sanacije,  ki je vklju eval preoblikovanje brežin iz sedanjega naklona 220 na blažji naklon 150 
ter izgradnjo pokrova, ki bo deloval kot zapora pred izhajanjem radona in kot zapora pred 
vtokom meteornih voda v jaloviš e. Pokrov je bil zasnovan kot ve  plastni sistem, zgrajen iz 
petih plasti, stabilnost in varnost preoblikovanih brežin pa dokazana in podprta z 
geotehni nimi izra uni (IBE, 2002). 
 
Jeseni l. 2002 so se za ela zemeljska dela z namenom, da se na poskusnem polju opredelijo 
tehnološki postopki preoblikovanja jaloviš a in gradnje pokrova. Že prvi poskusi 
preoblikovanja brežin so pokazali, da razmere v jaloviš u ne ustrezajo projektnim 
izhodiš em. V materialu jaloviš a, ki naj bi bil po projektni prognozi “suh”, skonsolidiran in 
brez podzemne vode, smo visoko nad temeljnimi tlemi odkrili mo ne in stalne izvire vode. 
Površine ob izkopu navidezno suhe jalovine so se po preoblikovanju spremenile v mehko – 
nestabilno maso gnetnega materiala, na katere ni bil možen dostop niti s kamioni niti z 
buldozerji. Gradnja poskusnega polja je bila zaustavljena in strokovna skupina, ki jo je 
imenoval Rudnik z namenom, da poiš e ustrezne rešitve, je spomladi leta 2003 pri ela z 
delom. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6. Površinska plast jaloviš a po poskusnem preoblikovanju. Levo zna ilna tiksotropija 

materiala, desno podzemna voda plitvo pod površino severne brežine na prvi bermi. 
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Pomanjkanje osnovnih podatkov o zgradbi jaloviš!a 
Po pregledu razpoložljive arhivske dokumentacije smo ugotovili, da kljub zelo obsežnim 
geološkim, hidrogeološkim in geotehni nim raziskavam, izvedenim v razli nih fazah del na 
jaloviš u, o dejanskih razmerah v jaloviš u ne vemo pravzaprav ni esar. Klju na vprašanja, 
pomembna za izdelavo na rtov trajne sanacije in tehnologije izvedbe kon ne sanacije, smo 
zaokrožili v naslednje skupine: 
- kakšna je v resnici sestava jaloviš a  (ne vemo, na razpolago ni nobenega podatka), 
- kakšne so lastnosti materiala v jaloviš u (ne vemo, nobenega podatka), 
- ali je material podvržen likvefakciji, strukturnemu kolapsu ali drugim strukturnim 

spremembam, ki lahko nastopijo pod zunanjimi vplivi (ne vemo, nobenega podatka, 
poskusni izkop je kazal na mo no tiksotropijo), 

- ali nastopa v jaloviš u podzemna voda, kakšni so pritiski podzemne vode in od kod se 
voda napaja (rudniški geologi opozarjajo na podzemno vodo, v kon ni rešitvi možnost 
nastopanja podzemne vode v jaloviš u ni upoštevana), 

- ali odlagališ e kot samostojen objekt na sicer umerjenem plazu miruje ali pa se premika 
(porušena mreža inklinometrov vse od l. 1991 ni bila obnovljena). 

 
Drugo skupino vprašanj smo usmerili na tehnološko obvladljivost materiala v jaloviš u: 
- ali je možno varno izvajati vkope v jaloviš e in varno izvesti preoblikovanje brežin, 
- ali bo tehnološko možno obvladovati izkopano jalovino,  
- ali je gradnja pokrova dopustna ali pa bi z izgradnjo pokrova še poslabšali geotehni ne 

razmere v jaloviš u, 
- kakšne so možne realisti ne dolgoro ne rešitve. 
 
Izdelali smo program dodatnih raziskav in opazovanj, katerih namen je bil: 
- pridobiti osnovne podatke o sestavi jaloviš a in lastnostih materialov v jaloviš u 
- obnoviti mrežo zaradi plazu poškodovanih piezometrov in inklinometrov in jih pripraviti 

za trajno opazovanje, 
- pridobiti podatke o pritiskih podzemne vode v jaloviš u 
- na osnovi pridobljenih podatkov ponovno preveriti ustreznost predlaganih sanacijskih del 

in njihovo tehnološko izvedljivost 
- pripraviti postopke nadaljnih aktivnosti v kolikor se pokaže, da predvideni ukrepi trajne 

sanacije niso zadostni. 
 
Dodatne raziskave 
Izdelan je bil  program dodatnih raziskav, ki je obsegal: 
- plitve piezometre za opazovanje podzemne vode  v jaloviš u, 
- globoke piezometre za opazovanje vode v kamninski osnovi, 
- merilnike pornih tlakov za ugotovitev pritiskov vode v jaloviš u, 
- preskuse stati ne penetracije in dilatometrske teste, 
- laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev jalovine, 
- hidrogeološke in geotehni ne analize, 
- tehnološke raziskave za opredelitev zgornjih meja vlage, pri katerih je jalovina še 

obvladljiva. 
V  asu od maja 2003 do pomladi 2004 so razli ni izvajalci, katerih delo je usklajeval Rudnik, 
izvedli terenske in laboratorijske raziskave po predstavljenem programu. 
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Rezultati raziskav in ugotovitve raziskav 
Zaradi kratkega  asovnega roka od pri etka dodatnih raziskav in obnovljenih geotehni nih in 
hidrogeoloških opazovanj vsi podatki meritev in opazovanj še niso na voljo. Glavne 
ugotovitve dosedanjih raziskav so: 
- v jaloviš u, ki je bilo zasnovano kot homogeno nasipno telo, so razmere izjemno 

heterogene. V njem nastopata dve po lastnostih in obnašanju izrazito razli ni vrsti 
materialov – drobno zrnata, malo prepustna jalovina in debelo zrnat gruš  opuš enih 
transportnih poti. Plastovito menjavanje dveh, po geotehni nih in hidravli nih lastnostih 
zelo razli nih materialov, ustvarja v jaloviš u pogoje, ki niso bili predvideni niti v 
predhodnih na rtih, niti v na rtih za gradnjo pokrova. 

- jalovina nastopa v jaloviš u v zelo razli nem gostotnem stanju – od zelo rahlega in 
povsem teko ega do zelo gostega. Najslabše so razmere na vplivnem obmo ju najvišje, 
za varnost jaloviš a in pobo ja pod njim merodajne brežine.  

- med vrtanjem so vrtine naletele na cone povsem teko e jalovine,  
- v jaloviš u je sklenjen horizont podzemne vode, slaba tretjina materiala jaloviš a je 

omo ena oziroma polno zasi ena z vodo, 
- tudi nad gladino podzemne vode se nahajajo številne plasti, v katerih je voda pod tlakom. 

Izmerjeni tlaki vode nad gladino podzemne vode so od 20 kPa - 80 kPa, 
- jalovina je v posameznih, sicer nezveznih delih jaloviš a v stanju, ki ga po enostavnih 

kazalnikih (CPT) lahko ozna imo kot nevarno za likvefakcijo, 
- jalovina je tiksotropna, 
- jalovina je v  asu od za etka odlaganja do danes doživela o itne diagenetske spremembe.  
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Slika 7. Zapis CPT raziskave (levo) in profil razporeditve vlažnosti v vrtini PP 9a (desno). 
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Slika 8. Med plastmi razli no goste jalovine  so prisotne povsem razmo ene in teko e plasti. 

 
 
Ob!utljivost in tiksotropija (sensitivity, thixotropy) – pomembni lastnosti pri obravnavi 
zemljinam podobnih materialov 
 
Razlaga tiksotropije 
Geološke in geotehni ne razmere v Sloveniji so takšne, da se pri reševanju vsakodnevnih 
geotehni nih nalog le redko sre amo z zemljinami, ki bi jih opisovali z izrazoma “ob utljive” 
ali “tiksotropne”. Zato pojem “ob utljivost” uporabljamo za opisovanje razli nih lastnosti, 
predvsem mehkih kamnin, pojma „tiksotropija” pa skorajda ne uporabljamo. Nasprotno pa je 
v zemljinam podobnih materialih tiksotropija pogosta in moramo biti nanjo zelo pozorni.  

 
Pri ve ini naravnih glin lahko opazimo, da je enoosna tla na trdnost problikovanega vzorca 
pri nespremenjeni vlagi manjša od enoosne tla ne trdnosti naravnega – neporušenega vzorca. 
To lastnost imenujemo “ob utljivost”, razmerje med trdnostjo neporušenega in porušenega 
vzorca pa imenujemo stopnjo ob utljivosti (Das, 1993). Pri navadnih zemljinah se stopnja 
ob utljivosti giblje med 1 in 8, pri nekaterih morskih glinah na predhodno poledenelih 
podro jih  Severne Evrope in Severne Amerike pa med 10 – 80. Takšne gline so znane kot  
“quick” clays.   
 
Izguba trdnosti ob utljivih zemljin je posledica razpada strukture, ki se je zgradila v  asu 
sedimentacije in ki je pri preoblikovanju ni ve  možno na novo vzpostaviti. Soli so zelo 
pogost vzrok nenadnega razpada strukture zemljine. 

 
V primeru, ko zemljina po preoblikovanju miruje (pri nespremenjeni vlagi) pa postopoma 
ponovno pridobiva na trdnosti. Ta pojav se imenuje tiksotropija. Tiksotropija je torej  asovno 
odvisen reverzibilen proces, pri katerem se material pri konstantni vlagi in sestavi med 
preoblikovanjem meh a, po mirovanju pa ponovno pridobiva na trdnosti.  

 
Ob utljivost in tiksotropija jalovine iz jaloviš a  Boršt – laboratorijske raziskave 
Raziskave v laboratoriju so pokazale, da se prvi znaki razpada strukture pojavijo pri vlagah 
med 17 % - 18 %.  Pri vlagah nad 20 % pa material, ko ga želimo preoblikovati, bolj ali manj 
te e. Stabilno, na preoblikovanje neob utljivo stanje smo ugotovili pri vlagah pod 15 %. 
Primerjava ugotovljenega stanja s stanjem vlažnosti v jaloviš u je pokazala, da je v celotnem 
osrednjem delu severne brežine jaloviš a, jalovina v stanju vlažnosti nad 15 % in tako tudi v 
stanju velike ob utljivosti in tiksotropije (slika 7, 9).  
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Slika 9. Diagram odvisnosti nedrenirane strižne trdnosti jalovine od vlažnosti. 

 
 
Ob utljivost in tiksotropija jalovine iz jaloviš a  Boršt – terenske  raziskave 
Meritve vlažnosti in togosti plasti, s katerimi smo spremljali poskusno razgrinjanje in 
zgoš anje  jalovine so pokazale, da se  tiksotropija materiala na terenu pokaže pri nižjih 
vlažnostih kot v laboratoriju. Vlažnost 12 % je bila na terenu ugotovljena kot zgornja meja 
tehnološke obvladljivosti jalovine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 10. Tehnološki poskusi na terenu. Postopno uteko injanje materiala. 
 
 
Primerjava lastnosti sveže jalovine v !asu polnjenja in jalovine v jaloviš!u  
Primerjava lastnosti današnje jalovine v jaloviš u in stare jalovine kaže, da so se fizikalno 
mehanske lastnosti s  asom spremenile: 

- primerjava vlažnosti kaže, da odležane jalovine pri vlagah nad 15 % ni možno valjati, 
ne da bi se pri tem uteko inila, medtem ko so se v  asu polnjenja, vlažnosti jalovine, 
ki se je vgrajevala, gibale nad 20 %. 

- primerjava stanja odležane jalovine pri vlagah  25 % kaže, da je ta v teko em stanju, 
medtem ko se je po podatkih za etnih raziskav pri vlagah do 26 %, jalovina še vedno  
lahko buldozersko razgrinjala, 
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- primerjava edometrskih modulov stisljivosti odležane jalovine in jalovine v  asu 
polnjenja kaže, da imamo opravka z  nekim “drugim” materialom,  

- primerjava zrnavostne sestave odležane jalovine s svežo jalovino je bolj težavna pa 
vendar se zdi, da je bilo v sveži jalovini prisotnih ve  drobnih delcev (lahko so bili to 
minerali primarne kamnine ali ostanki flokulantov in sekundarno nastalih soli), ki so 
bili sposobni adsorbirati ve je koli ine vode in s tem zagotavljati stabilno stanje pri 
višjih vlažnostih. 

 
Poskus rekonstrukcije dogodkov, ki so pripeljali do spremembe lastnosti jalovine in do 
obstoje!ega stanja v jaloviš!u 
Poskušali smo rekonstruirati dogodke, ki bi lahko vplivali na spremembe fizikalnih lastnosti 
jalovine in na razmere v jaloviš u. Analizirali smo: 

- vplive mineralne zgradbe jalovine,  
- vplive geološko geotehni nih in hidrogeoloških zna ilnosti lokacije, 
- vplive tehnologije polnjenja jaloviš a in dogodkov, ki so spremljali polnjenje. 

 
Razpredelnica 2.  Rezultati meritev na poskusnem polju – u inki valjanja 

Št. prehodov Vrsta w ! !d Evd 
valjarja valjanja (%) kg/m3 kg/m3 MPa 

Za etna  vlaga  10 - 12    
2 Stati no 11.5 1970 1770 16.8 
 Vibro 11.7 1990 1785 15.5 
 Val 14.5 1990 1730 < 5 
      

3 Stati no 11.4 1930 1730 17.1 
 Vibro 13.4 1990 1760 12.5 
 Val 15.4 2060 1790 4.7 
      

4 Stati no 11.2 1970 1770 17.9 
 Vibro 13.6 2030 1780 6.2 
 Val    te e 

Za etna vlaga  13 - 15    
1 Stati no 13.9 1950 1710 8.6 
 Vibro 17.6 2001 1702 3.5 
 Val 20.4 te e te e  

Proctorjeva preiskava: optimalna vlaga wopt. = 11.8 %, max. gostota !dmax. = 1920 kg/m3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 11. Pri vlagi 25 % se je v  asu polnjenja (1984) jalovina lahko razgrinjala in utrjevala z 
buldozerjem. V letu 2003 je jalovina pri vlagi 25 % teko a. 
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Slika 12. Primerjava edometrskih krivulj stisljivosti vzorcev jalovine v  asu polnjenja 
(Vidmar 1-4) in krivulj, dolo enih na vzorcih iz vrtin. 

 
 
Analiza vplivov spremembe mineralogije jalovine 
V jaloviš ih uranske jalovine diagenetski procesi niso neznan pojav. Ponavadi niso predmet 
geotehni nih raziskav, temve  namenskih geokemi nih in mineraloških raziskav za potrebe 
raziskovanja širjenja radionuklidov in težkih kovin v okolje (Ruhlman, 1996). Pri takšnih 
raziskavah je pomembno poznati za etno stanje jalovine in stanja jalovine po odlaganju. 
  
Mineraloška sestava in izlužljivost jalovine ob nastanku in v  asu polnjenja nista bili 
raziskani. Kemijska dogajanja so se spremljala z analizami voda v vplivni okolici, ne pa tudi 
v samem jaloviš u.  
 
Glede na mineralno zgradbo primarne kamnine (karnijski klastiti) lahko v jalovini s 
precejšnjo verjetnostjo pri akujemo dve glavni vrsti mineralov: 

- primarne minerale, to je osnovne minerale iz kamnine, ki se je drobila (kremen, 
glinence, sljude) in sledi drugih mineralov iz prikamnine,  

- sekundarne minerale, to je minerale, ki so nastali med izluževanjem ali kasneje v 
jaloviš u. Ti minerali so lahko sadra in razli ni drugi sulfati in kloridi (radijevi, 
amonijevi ipd.).  

 
Glede na mo no zavodnjenost lokacije ne moremo izklju iti možnosti, da so se v vodi dobro 
topni minerali – sulfati in kloridi - izlužili in jih v jaloviš u ni ve .  
 
Za mineraloško analizo smo izbrali vzorce jalovine iz površine, iz globine 12 m, to je 
približno iz sredine jaloviš a in iz dna. Rezultati rentgenske praškovne difrakcije in vrsti ne 
elektronske mikroskopije z energijsko disperzijsko spektroskopijo so pokazali, da v jalovini 
prevladujeta samo dva minerala: 

- kremen (SiO2), kot primarni material prikamnine in  
- sadra (CaSO4 x 2H20), kot zna ilni sekundarni mineral, nastal po rekristalizaciji.  
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Od primarnih mineralov so bili ugotovljeni še glinenci in sljuda (illit/muskovit). Drugih 
sekundarnih mineralov v jalovini analiza ni zaznala.  
 
SEM analiza kaže, da v jalovini zrna kremena niso v stiku, temve  plavajo med zrni sadre, ki 
nastopa v obliki lepo razvitih kristalov ploš ate oblike velikosti od 5 – 50 mikronov. Zrna 
sadre tvorijo zna ilno rahlo satasto strukturo (Slika 13). Sadra nastopa tudi v obliki zelo 
drobnih, slabo razvitih kristalov, ki se lepijo na zrna kremena. V globljih delih jaloviš a je 
drobnih zrn sadre ve . Ta sadra je verjetno nastala iz raztopin v samem jaloviš u, po 
odležavanju in po rekristalizaciji iz porne vode Prisotnosti drugih soli v jalovini nismo 
ugotovili.  
 
Izkopali smo geosinteti ne drenažne trakove iz spodnjega dela jaloviš a. Na spodnji strani 
inkrustiranih in za vodo neprehodnih trakov smo odkrili soli, ki jih vode niso uspele odnesti iz 
jaloviš a (slika 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 13. SEM posnetek vzorca jalovine iz globine 12 m. Zna ilna zrna sadre v satasti 
strukturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 14. SEM posnetek jalovine, sprijete na spodnji zunanji del drenažnega traku. 
 
 
Na ta na in smo z razmeroma skopim a usmerjenim iskanjem uspeli ugotoviti in dokazati, da 
se je mineralna  in kemijska sestava jalovine v  asu odlaganja in po njem spreminjala. V 
jaloviš u je verjetno že od samega za etka polnjenja prihajalo do  raztapljanja in izpiranja 
zelo topnih soli (kloridov, sulfatov), pa tudi do delnega raztapljanja in ponovne 
rekristalizacije sadre. Te ugotovitve bi bilo zanimivo nadgraditi z bolj sistematskimi in 
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celovitejšimi analizami, ki pa niso ve  predmet geotehni ne, temve  kakšne druge,bolj 
specializirane obravnave. Za geotehni ni del reševanja jaloviš a je pomembno to, da smo 
ugotovili naslednje: 

- mineralna zgradba jalovine iz razli nih delov jaloviš a dokazuje, da je prišlo v 
jaloviš u do diagenetskih sprememb, ki so vplivale tudi na spremembe mehanskih 
lastnosti jalovine, 

- visoka vsebnost ploš ate sadre (monoklinska singonija), ki tvori strukturo, ki jo lahko 
primerjamo s hišo iz kart, je vzrok velike ob utljivosti materiala na zunanje vplive in 
na pojave tiksotropije, 

- visoka trenjska odpornost jalovine je bila ugotovljena že v  asu polnjenja jaloviš a in 
ponovno v  asu dodatnih raziskav in je pri obravnavanju kriti nih situacij, ki lahko 
nastopijo v jaloviš u nepomembna, ker se resni ne pasti in nevarnosti skrivajo v  
navidezno stabilnih, v primeru tresljajev ali valjanja pa na izgubo trdnosti zelo 
ob utljivih visokih severnih brežinah jaloviš a, 

 
 
Veliko vprašanje, ki ostaja še naprej odprto pa je, ali so bile vlažnosti, dolo ene v  asu 
polnjenja jaloviš a v resnici samo vlažnosti, ki pripadajo gravimetri ni vlagi. Pri 
hidrometalurških jalovinah je potrebno biti pazljiv, saj so pogosto prisotne spojine, ki imajo 
vgrajeno vodo v kristalno rešetko. Pri preiskovanju vlažnosti s standardnimi postopki sušenja 
do 1050 C se lahko zgodi napaka, da kemijsko vezane vode prištejemo h gravimetri ni vlagi. 
Tudi to bi lahko bil eden od vzrokov velikih razhajanj med obnašanjem sveže in 20 let stare 
jalovine. 
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Slika 15. Rezultat zna ilnega CU preizkusa na vzorcu jalovine iz vrtine. 

 
 
Analiza vplivov geoloških  in morfoloških razmer na lokaciji na stanje jaloviš!a 
Jaloviš e Boršt je locirano v obmo ju zavodnjene grape z ve  stranskimi kraki. Pred 
za etkom gradnje so bili izviri vode zajeti v drenažno kanalizacijske cevi in preko glavne 
zbirne drenaže odpeljani izven obmo ja jaloviš a. Telo jaloviš a se je na južni, vzhodni in 
zahodni strani prislanjalo na zaledna pobo ja, na katerih med gradnjo sicer ni bilo vidnih 
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aktivnih izvirov, so pa del zelo zavodnjenega visokega zaledja. Geotehni ne izkušnje zadnjih 
let iz nekaterih velikih nasipov v Sloveniji, ki so se prislanjala na zaledna pobo ja kažejo, da 
je dreniranje voda s cevitvijo izvirov u inkovito le v  asu gradnje, na dolgi rok pa 
neu inkovito. Na razli nih odsekih cest smo ugotovili, da se v nasipih, ki se prislanjajo na 
zalednja pobo ja, prej ali slej ustvari stalna gladina podzemne vode.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 16. Urejanja dna (levo). Jaloviš e med polnjenjem (desno) (Foto Z. Logar) 
 
Jaloviš e Boršt se najverjetneje napaja iz izvirov, ki naj bi se drenirali skozi sedaj dotrajan in 
premalo u inkovit sistem talnih drenažnih cevi, v veliki meri pa tudi iz zalednih pobo ij. Ni 
izklju eno, da so se drenažni trakovi, položeni v obmo ju vzhodnih in dela južnih brežin 
spremenili v glavne recipiente zalednih voda, ki pa jih v osrednjem delu zaradi inkrustacij ne 
zmorejo ve  enako hitro odvajati iz jaloviš a (slika 16). 
 
Analiza vpliva polnjenja odlagališ!a 
Z vrtinami in sondažnimi razkopi smo v jaloviš u odkrili plasti popolnoma teko e jalovine, pa 
tudi prisotnost plasti jalovine, v katerih je voda pod visokimi tlaki nad gladino podzemne 
vode. Opisanih pojavov ni možno razložiti le z napajanjem jaloviš a z zalednimi vodami. Pri 
iskanju vzrokov za opisane pojave smo: 

- rekonstruirali potek starih transportnih poti, zgrajenih iz rudniške jalovine, 
- s strokovnjaki rudnika analizirali dogajanja med polnjenjem jaloviš a in analizirali 

fotografije, ki nam jih je posredoval Rudnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Slika 17. Stare transportne poti so se  spremenile v dovodne poti zaledne vode v jaloviš e 
(Foto Z. Logar). 

 52



Vloga geotehnike pri prepoznavanju in odpravljanju tveganj, 
 ki jih v okolju predstavljajo odpadne snovi 

Analiza je pokazala, da so transportne poti potekale od južnega pobo ja v smeri proti 
severnemu pobo ju, bolj ali manj zvezno, praviloma po osi bivše grape oz. po osi sedanjega 
odlagališ a. Transportna pot je vedno potekala v rahlem vzdolžnem padcu, razlika višin med 
vstopnim delom na južni brežini in zaklju kom poti pred severno brežino je bila približno 3 - 
4 m. Transportne poti se niso nikoli zaklju ile na robu severne brežine, temve  vedno nekaj 
metrov pred njo.  
 
Analiza dogajanj jasno kaže, da so se za asne, tehnološko nujno potrebne transportne poti, iz 
prepustne jamske jalovine, na dolgi rok spremenile v prioritetne poti dovajanja vode iz zaledja 
v obmo je osrednjega dela jaloviš a. Jalovina s prepustnostji, ki je razreda 103 manjša od 
prepustnosti rudniške jalovine se ne more dovolj hitro drenirati. Izmerjeni tlaki vode v 
jaloviš u v resnici ustrezajo razliki tla nih višin transportnih poti, poskusna polja, izvedena v 
septembru 2003, z izviri stalne izdatnosti 1.4 l/s pa potrjujejo pravilnost razlage (slika 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 18. Poskusno polje  – september 2003. Izviri vode iz “ suhega” jaloviš a 
 visoko nad dnom. 

 
Najtežje so razumljivi pojavi povsem židkih plasti jalovine globoko znotraj jaloviš a. Tudi te 
pojave razlagamo kot posledico dogajanj med polnjenjem jaloviš a, ko je prihajalo do mo ne 
notranje erozije in plavljenja erodiranega materiala v smeri proti severnim brežinam. Stalno 
mokre in teko e cone je bilo potrebno premoš ati s kamnitimi nasipi. !e smo v  asu vrtanja 
posumili, da je židka jalovina posledica geološkega vrtanja, pa so izkopi v jaloviš e pokazali, 
da židke plasti v dnu jaloviš a v resnici obstajajo  in predstavljajo resno nevarnost 
uteko injenja pri posegih v brežino. 
 
 
Zaklju!ek 
 
Glavni zaklju ki dodatnih geotehni nih raziskav na jaloviš u Boršt so naslednji: 

- v jalovini je prišlo v zadnjih 20 letih do pomembnih mineraloških sprememb, ki so 
vplivale na spremembo fizikalno mehanskih lastnosti jalovine in na stanje jaloviš a, 
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-  e bi preiskave vzorcev jalovine, pridobljene iz vrtin, usmerili le na standardne 
geomehanske postopke dolo anja deformacijskih in strižnih lastnosti intaktnih 
vzorcev, ne da bi preverili tudi  obnašanja porušene ali drugim pogojem izpostavljene 
jalovine, ne bi odkrili šibkih delov jaloviš a, 

- pri na rtovanju sanacij starih odlagališ  in jaloviš  je gradnja poskusnih polj nujna 
pred sprejemanjem kon nih odlo itev, 

- analiza jaloviš a Boršt je ponovno pokazala, da pri gradnji nasipov iz malo prepustnih 
materialov, ki se prislanjajo na zavodnjena zaledna pobo ja, ne bi smeli prezreti 
nevarnosti preusmeritve toka zaledne vode v nasipe. Takšne nasipe bi morali vedno 
drenirati z ustrezno dimenzioniranimi zveznimi drenažnimi plastmi, 

- zajemanje stalnih talnih izvirov v drenažno kanalizacijske cevi je neu inkovito in bi se 
ga morali pri gradnjah nasipov izogibati, 

- gradnja nasipov v sendvi  sistemu, v katerem se mehke, malo prepustne plasti drobno 
zrnate zemljine premoš ajo s prepustnimi plastmi iz debelo zrnatih materialov, je med 
gradnjo obi ajno dobra rešitev, ki pa se po izgradnji lahko spremeni v nevarno past. 

 
Zaklju ki, ki izhajajo iz ugotovitev dodatnih raziskav so  naslednji: 

- preoblikovanje in gradnja pokrova za trajno izolacijo jaloviš a Boršt po prvotno 
na rtovani zasnovi v tem trenutku ni možna iz varnostno tehni nih, ekoloških in 
tehnoloških razlogov, 

- pred pristopom k trajni izolaciji jaloviš a je potrebno prepre iti vtoke vode v jaloviš e 
iz zalednih brežin, zmanjšati pritiske porne vode v jaloviš u z izgradnjo ustreznih 
drenažnih ukrepov in pospešiti konsolidacijo jalovine, 

- zaradi velike ob utljivosti in tiksotropnosti jalovine, ki je samo z u inki konsolidacije 
ne bo možno zmanjšati, moramo vsa dela, s katerimi naj bi posegali v telo jaloviš a, 
ozna iti kot  tvegana in se jim v  im ve ji meri izogibati, 

- potrebna bo postopna sanacija jaloviš a s sprotnim opazovanjem, ki bo pokazalo, ali 
so izvedeni ukrepi dosegli pri akovane u inke, 

- jaloviš e Boršt je objekt, ki ga na mestu, kjer je, ne bomo mogli sami dokon no 
sanirati, temve  bomo njegovo sanacijo v dolo eni meri preložili tudi na ramena naših 
otrok. 

 
 
RABA PEPELOV IN KEMI NIH SADER V GEOTEHNI NIH IN CESTNIH 
GRADNJAH 
 
Uvod 
V Sloveniji proizvedejo termoelektrarne 35 % vse elektri ne energije. Gorivo v 
termoelektrarnah je doma i lignit s kurilno vrednostjo ca 9800 kJ/kg ter vsebnostjo pepela 
med 17 – 20 % ter rjavi premog  s kurilno vrednostjo ca 12 000 kJ/kg ter vsebnostjo pepela 
med 30 – 32 %. Termoelektrarne so danes glavni proizvajalci pepela in žlinder,  eprav manjše 
koli ine nastajajo tudi na drugih kuriš ih. Termoelektrarna Ljubljana je v preteklosti tudi 
uporabljala doma i premog, vendar pa je morala po letu 1992 preiti na rabo uvoženega 
premoga, ker so bile dovoljene koli ine proizvedenega pepela znižane iz nekdanjih 200 000 
t/letno na 35 000 t/letno. 
 
Glavna trdna odpadka v termoelektrarnah sta EF pepel in žlindra. Leta 1995 se je z uvedbo 
postopka  iš enja dimnih plinov, odpadnim produktom pridružila še energetska sadra v TE 
Šoštanj, v letu 2005 pa bo pri elo obratovati  iš enje dimnih plinov in proizvodnja sadre tudi 
v TE Trbovlje.  
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Razpredelnica 3. Proizvodnja in poraba pepelov in sader iz termoelektrarn v Sloveniji 
 Šoštanj Trbovlje Ljubljana 
PROIZVODNJA    
Gorivo (t) 4 344 000 (L) 660 000 (RP) 450 000 (IP) 
Pepel in žlindra (t) 727 148 209 000 10 400 
Sadra (t) 271 854 - - 
PORABA    
Nasipi, zasipi (t) 912 068* - 10 400* 
Rudniški porabniki (t) 60 000 70 000 - 
Cement (t) - 30 000 - 
Odlaganje (t) - 109 000 - 

*povpraševanje presega koli ine / L – lignit, RP – rjavi premog, IP – indonezijski premog 
 
 
Že pred letom 1980 se je v Sloveniji EF pepel uporabljal za proizvodnjo zidakov, raznih vrst 
malt in pri proizvodnji cementa. S pri etkom gradnje avtoceste preko Ljubljanskega barja se 
je raba EF pepela in žlindre mo no razširila tudi na podro je geotehni nih gradenj, predvsem 
za gradnjo nasipov. V nadaljevanju predstavljamo nekatera zna ilna podro ja uporabe EF 
pepelov v geotehni nih gradnjah v Sloveniji, s posebnim poudarkom na rezultatih nekaterih 
najnovejših raziskav.  
 
Mehanske lastnosti EF pepelov 
EF pepele v geotehniki obi ajno povezujemo s sorazmerno nizko prostorninsko težo, kar pa 
za slovenske pepele ni glavna odlika. Glavna zna ilnost pepelov iz slovenskih termoelektrarn 
je visoka sposobnost vezanja. Visoke trdnosti, visoka sposobnost vpijanja vode in sposobnost 
vezanja nekaterih polutantov so lastnosti, ki jih je možno s pridom izkoristiti v specifi nih 
geotehni nih objektih.  
 
Razpredelnica 4. Mehanske lastnosti pepelov in sadre iz slovenskih termoelektrarn (30 let) 
 Šoštanj Trbovlje Ljubljana Sadra 

Šoštanj 
Specifi na teža (kN/m3) 21.8 – 22.0 22.1 – 22.5 2.18 –2,23 23.1 
Optimalna vlaga (%) 
Max. suha gostota (kg/m3) 

16 – 35 
1095 -1335 

17 – 25 
1100 - 1400 

20 – 45 
1000 - 1250 

15 – 18 
1430 - 1530 

Strižna trdnost* (1 – 3 days) 
Strižni kot (0) 
Kohezija (kN/m2) 

 
30 – 40 
30 - 40 

 
30 – 40 
30 - 40 

 
30 – 40 
30 - 40 

 
tiksotropna 

Prepustnost za vodo(cm/s) 10 – 5 – 10 - 7 10 – 5 – 10 - 7 10– 5 – 10- 7 10 – 5 
Enoosna trdnost (MN/m2) 

- 7 dni 
- 28 dni 

 
0.4 – 0.8 

> 1.2 

 
0.4 – (> 2) 
0.6 – ( >4) 

 
0.3 – 1.0 

0.5 – (> 2) 

 
Ne veže 

 
 
Mešanice EF pepela in sadre za zasipe na ugrezninskem obmo!ju rudnika Velenje 
Leta 1995 je pri ela v TE Šoštanj nastajati sadra po mokrem postopku. Na za etku se je 
mokra sadra odlagala tako, da se je mešala z EF pepelom in nato odvažala na lo eno, suho 
monodeponijo sadre. Zaradi pomanjkanja EF pepela, ki se je potreboval za zasipavanje 
ugreznin na obmo ju rudarskih del, smo v letu 1995 pri eli z obsežnimi geotehni nimi in 
okoljevarstvenimi raziskavami možnosti uporabe zmesi pepela in sadre za gradnjo nasipov na 
ugrezninskem podro ju. Geotehni ne raziskave v laboratoriju in na poskusnih poljih, kjer smo 
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gradili poskusne nasipe so pokazale, da imajo zmesi pepela in sadre celo ugodnejše lastnosti 
od lastnosti  istega pepela. Nasprotno pa so izluževalni testi pokazali precejšen vpliv sadre na 
sestavo izlužkov.  
Kljub temu se je leta 1997 pristopilo k rabi zmesi EF pepela in sadre na ugrezninskem 
obmo ju po posebej prirejeni tehnologiji mešanja in staranja zmesi pred odrivom na kon no 
mesto vgradnje. Številna vprašanja so ostala odprta. Nanje bi morali odgovoriti z intenzivnim 
monitoringom v prvih letih polnjenja.  
 
 
Razpredelnica 5. Mehanske lastnosti zmesi pepelov in sadre iz TE Šoštanj (Petkovšek, 1996) 

 Pepel Šoštanj Sadra Šoštanj Zmes 
Specifi na teža (kN/m3) 21.8 – 22.0 23.1 22 
Optimalna vlaga (%) 
Max. suha gostota (kg/m3) 

16 – 35 
1095 -1335 

15 – 18 
1430 - 1530 

14 – 17 
1430 -1600 

Strižni kot (0) 
1 dan 
28 dni 
Kohezija (kN/m2) 
1 dan 
28 dni 

 
30 – 40 
30 - 40 

 
tiksotropna 

 
23 - 25 

60 – 70 (!) 
 

10 
> 150 

Prepustnost 10 – 5 – 10 - 7 10 – 5 10 – 6 – 10 - 7 
Enoosna trdnost (MN/m2) 

- 1 dan 
- 4 dni 
- 7 dni 
- 28 dni 

 
 
 

0.4 – 0.8 
> 1.2 

 
Ne veže 

 
0.18 – 0.20 

1.2 – 1.6 
1.8 – 3.0 
3.9 – 5.6 

 
 
Razpredelnica 6. Lastnosti izlužkov zmesi pepela in sadre  DIN 38414 (Grilc & ostali 1997) 

EF pepel : sadra 
sestava 

pH 
(/) 

el. kond. 
(mS/cm) 

Razt.snovi. 
(g/L) 

SO4 

(g/L) 
Cl 
(mg/L) 

IN SITU  
EF pepel, stari nasipi  
EF pepel, sveži 
Zmesi, 28 days 
Zmesi, nasipane v vodo 
LAB. VZORCI (28 dni) 
1 : 1.6 
1 : 1.9 
1 : 2 
1 : 2.2 

 
11.07 
10.7 
10.3 
10.3 
 
10.55 
11.0 
10.4 
10.35 

 
1200 
1500 
1750 
1800 
 
1700 
2600 
1760 
1850 

 
0.284 
1.044 
2.3 
2.38 
 
2.13 
2.50 
2.44 
2.45 

 
0.0318 
0.441 
1.592 
1.671 
 
- 
- 
1.400 
1.435 

 
51.3 
- 
68.9 
71.3 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
EF pepeli za stabilizacijo glinastih skrilavcev v visokih avtocestnih nasipih 
EF pepele smo v Sloveniji uporabljali za stabilizacijo glinastih zemljin že pred letom 1990, 
vendar pa nismo imeli nobenih izkušenj s stabilizacijo glinastih skrilavcev. V letu 1998 smo 
opravili obsežne raziskave za preveritev možnosti poboljšanja naravnih, zelo vlažnih glinastih 
skrilavcev iz obmo ja predvkopov predora Trojane in v Zideh z EF pepelom. Opravili smo 
laboratorijske raziskave, geotehni ne analize stabilnosti nasipov, zgrajenih z uporabo EF 
pepelov in zgradili poskusna polja na terenu. Analizirali smo postopke gradnje nasipov z 
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vgrajevanjem EF pepela v sendvi  sistemu med plasti glinastih skrilavcev in možnosti 
izvedbe stabilizacije z EF pepelom po postopku mešanja mix in place. Geotehni ne raziskave 
smo dopolnili tudi z analizami izlužkov za presojo vplivov nasipov iz EF pepelov na okolje. 
 
 
Rezultati in komentar rezultatov 
Raziskali smo dve vrsti pepelov. S standardnimi postopki geotehni nih raziskav smo dolo ili 
lastnosti svežih pepelov takoj ob vgradnji in pepelov  po 7 in 28 dneh vezanja. Raziskovali 
smo materiale v suhem stanju in materiale potopljene v vodo.  
 
Nabite preskušance pepela smo po 28 dneh  izpostavili izluževalnemu testu po takrat 
veljavnih standardih ONORM 2072 in DIN S 2 38414.  
 
Izkopne glinaste skrilavce smo stabilizirali z razli nimi dodatki EF pepela in apna in dolo ili 
njihove lastnosti v razli nih  asih. Rezultati izbranih laboratorijskih eksperimentov za izbrani 
dodatek EF pepela so prikazani v razpredelnici 7. Na osnovi opravljenih laboratorijskih 
raziskav smo ocenili, da je možno glinaste skrilavce uporabiti za gradnjo nasipov s 
stabiliziranjem s pepelom. Suhi pepeli že takoj ob vmešavanju znižajo vlažnost in na ta na in 
omogo ajo komprimiranje, na daljši rok pa prispevajo k ve ji togosti, trdnosti in manjši 
deformabilnosti plasti.  
 
Iz podatkov izluževalnih testov je bilo možno razbrati, da so vsi parametri, merjeni v izlužku  
pod dopustnimi mejnimi vrednostmi, zato pepel, tudi  e bi ga uporabili za samostojno gradnjo 
v nasipe, tudi iz okoljevarstvenega vidika ni bil problemati en za gradnjo.  
 
Zaklju ek 
Na osnovi rezultatov laboratorijskih raziskav in rezultatov s poskusnih polj smo se odlo ili za 
stabiliziralanje glinastih skrilavcev z EF pepelom po postopku mix in place. Visoka 
sposobnost vpijanja vode v pepel je omogo ala gradnjo tudi v zelo neugodnih vremenskih 
razmerah, v  asu dežja in temperatur, ki so pono i padle tudi pod 00C. Kontrolne meritve 
zgoš enosti in deformabilnosti vgrajenih plasti so med gradnjo izkazovale zadovoljive 
rezultate. Deformacijski moduli plasti, ki so takoj po vgradnji izkazovali vrednosti  Ev2 med 
20 – 40 MPa so po 1 – 2 dnevnem odležavanju plastu narasli tudi nad  Ev2 = 60 MPa in 
omogo ali kvalitetno in hitro gradnjo brez zastojev. 
 
V zaklju ku moramo povdariti, da je kljub izjemno dobrim rezultatom in izkušnjam, ki smo 
jih pridobili v Sloveniji pri stabiliziranju mehkih zemljin in glinastih skrilavcev, raba pepelov 
za stabilizacijo zemljin relativno majhna. Eden od glavnih razlogov je oddaljenost virov EF 
pepela od mesta uporabe, pogosto pa tudi pomanjkanje pepela v  asu, ko bi ga najbolj 
potrebovali. Zato je na rtovanje del z rabo velikih koli in pepela razmeroma tvegano in 
nezanesljivo. Ve ina zemljin, ki bi jih lahko stabilizirali z EF pepelom, se stabilizira z 
uporabo apna ali celo nadomeš a z boljšimi materiali iz stranskih odvzemov. 
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Razpredelnica 7. Lastnosti negovanih zmesi glinastih skrilavcev  in EF pepelov (Petkovšek, 
1998) 
Fizikalne lastnosti Pepel 

Trbovlje 
Pepel Ljubljana Glinasti 

skrilavec 
Zmes s  6% pepela 

Trbovlje 
Vlažnost (%) suh suh (9 – 15) 9 -10 
< 0,06 mm 
(%) 

64 55 (20 – 55) 
20 

 

< 0,02 mm 
(%) 

  10 - 30  

Optimalna vlažnost (%) 
Max. suha gostota (kg/m3) 

17.5 
1400 

32 
1130 

7 – 10 
2000 - 2200 

 

Tla na trdnost (kN/m2) 
 
Po nabitju 
4 dni 
7 dni 
28 dni 

 
 

152 
 

450 
2365 

 
 

152 
 

998 
1902 

 
 

< 100 
136 – 250 

 

 
 

130 – 237 
340 – 668 
478 – 777 
555 -1014 

Natezna trdnost (kN/m2) 
28 dni 

 
336 

 
85 

  

Kohezija (7 dni) 
(kN/m2) 
 

  0 – 5 
 

5 - 40 

Strižni kot (7dni) 
(0) 

  20 - 23 26 - 40 

 
 
Razpredelnica 8. Lastnosti izlužkov vezanih pepelov (Grilc, 1998) 

Lastnosti Trbovlje Trbovlje Ljubljana Ljubljana 
 O NORM 2072 DIN 

38414 
O NORM 2072 DIN 

38414 
pH 10.7 11.25 8.38 10.95 
e. prevodnost 
(mS/m) 

25 102 48.0 73.0 

Izpar.ostanek 
(g/L) 

0.159 0.555 0.398 0.526 

KPK 
mgO2/L 

5.7 10.3 - 79.6 

As 
Cd 
Cr 
Cu 
Pb 
Zn 
(all in mg/L) 

 < 0,02 
< 0,005 
0,014 
<0,02 
<0,01 
< 0,01 

 <0,1 
< 0,005 
< 0,025 
<0,02 
<0,05 
<0,01 

CN- (mg/L)  0.0017  < 0.1 
Daphnia t. negativen pozitiven negativen negativen 
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EF pepeli  za izboljšanje mehanskih lastnosti nevezanih in s cementom vezanih nosilnih 
plasti voziš!nih konstrukcij 
Podobno kot v ve ini razvitih držav, se tudi Slovenija sre uje z omejevanjem rabe kvalitetnih 
kamnitih materialov in s problemom oskrbe velikih avtocestnih in drugih gradbiš  s 
kvalitetnimi agregati za nevezane nosilne plasti. Posebej problemati na so obmo ja vzhodne 
Slovenije, kjer so za gradnjo na voljo le silkatni prodi, ki se pridobivajo s podvodnim 
izkopavanjem in ki so zaradi petrografske sestave, gladkih, okroglih zrn in slabe zrnavostne 
sestave pogostni vzrok pred asnih poškodb voziš . 
 
V letu 1997 smo pri eli z intenzivnimi raziskavami možnosti poboljšanja pomurskih prodov. 
Raziskovali smo razli ne možnosti poboljšanja: 

- odsejavanje in sestavljanje po frakcijah, 
- drobljenje in u inke razli nih postopkov drobljenja, 
- izboljševanje z dodajanjem do 30 % drobljenih dolomitov, 
- izboljševanje z dodajanjem EF pepela. 

 
Poleg dolo anja enostavnih, indeksnih lastnosti, smo raziskave usmerili tudi na preiskovanje 
funkcionalnih lastnosti v dinami nem triosnem aparatu.  Raziskave smo izvedli skladno s 
postopki prEN 13286 –7 in NF P98-235-1. Preiskušanci so bili nabiti po Proctorju, nato pa v 
prvi fazi kondicionirani 20 000 ciklov, z uporabo tlakov p = 300 kPa in q = 600 kPa.  Nekaj 
zna ilnih rezultatov je prikazanih v razpredelnici 9. Kot je razvidno iz preglednice, niti 
naravni niti drobljeni gramozi niso prestali za etne faze kondicioniranja. Pri naravnih 
gramozih so velike deformacije nastopile že po 100 in 200 ciklih, pri drobljenih gramozih pa 
po 1700 ciklih. Gramozi, ki smo jim dodali EF pepel pa so izkazovali odli ne rezultate.  
 
Razpredelnica 9. Rezultati preiskav pomurskih prodov, stabiliziranih s pepelom v 
dinami nem triosnem aparatu (Petkovšek & Correia, 2002) 
Material !d max wopm !d/!d max No.ciklov "1

p
max. "3

p
max A1c Ec 

 kg/m3 (%) (%)  10-4 10-4 10-4 MPa 
Naravni prod (2) 
Drobljeni prod (1) 
Drobljeni prod (2) 
Prod+ 5 % EFP, 4 dni 
Prod + 5 % EFP, 7 dni 
Prod + 10 % FA, 4 dni 
Prod + 10 % FA, 7 dni 

2210 
2165 
2165 
2170 
2170 
2195 
2195 

6.1 
5.1 
5.1 
5.2 
5.2 
5.9 
5.9 

97 
98 
98 
96 
97 
99 
99 

200 
700 

1700 
700 

20000 
20000 
20000 

494 
186 
241 
597 
155 
13 
6 

-379 
-166 
-285 
-542 
-159 
1.16 
0.8 

 
 
 
 

208 
12 
6 

 
 
 
 

343 
1445 
4199 

 
Raziskave so pokazale, da je možno z dodajanjem EF pepela mo no izboljšati mehanske 
lastnosti naravnih gramozov v nevezanih plasteh. Postopki, opisani v pr EN standardu so bili 
razviti za testiranje visoko kakovostnih drobljenih kamnitih agregatov. Slabi gramozi, ki smo 
jim dodali 5 – 10 % EF pepela so prestali agresivne pogoje testiranja in so primerljive z 
lastnostmi najboljših drobljenih agregatov iz apnenca. Stabilizacije z EF pepelom so že bile 
uspešno uporabljene na nekaterih krajših odsekih cest, vendar pa stabilizacija ni doživela 
ve jega razmaha. Podobno kot v primeru stabilizacije zemljin, so tudi pri stabilizaciji 
nevezanih plasti glavna ovira neredne in omejene možnosti dobave pepela in velike 
transportne razdalje, ki pove ujejo stroške. 
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EF pepeli za solidifikacijo in kemi!no fiksacijo židkih industrijskih blat 
 
Uvod 
Že v uvodu smo pokazali, da je ena glavnih zna ilnosti slovenskih pepelov visoka sposobnost 
vpijanja vode in visoka vezivna sposobnost. Te lastnosti, ki jih s pridom uporabljamo za 
stabilizacijo mehkih zemljin in gramoznih materialov je možno s pridom uporabiti tudi pri 
stabilizaciji in kemijski fiksaciji židkih industrijskih muljev. V preteklih 15 letih smo 
raziskovali možnosti uporabe EF pepelov za stabilizacijo industrijskih blat iz usnjarske, 
papirne in drugih kemi nih obratov. Z velikim uspehom smo EF pepel uporabili pri sanaciji 
starih odlagališ  židkih industrijskih muljev iz proizvodnje perboratov.  
 
 
Rezultati in komentar rezultatov 
Lastnosti industrijskega blata, ki  je ostajalo po predelavi tinkalove rude (Tur ija) v koli ini 
ca 10 000 t so prikazane v razpredelnici 10.  To so mešanice kalcijevih in magnezijevih 
karbonatov in silikatov z majhnimi koli inami natrijevega borata in s sledovi težkih kovin. Z 
geotehni nega vidika so to drobnozrnati, visoko plasti nim glinam podobni materiali z zelo 
nizko strižno odpornostjo. Z okoljevarstvenega vidika je v blatu problemati na vsebnost bora. 
Pred letom 1988 so se ti materiali odlagali v opuš ene gramoznice, po letu 1988 pa je bilo 
potrebno poiskati na ine za sanacijo starih odlagališ  in na ine za kontrolirano odlaganje na 
novih odlagališ ih. 
 
Laboratorijske raziskave za preveritev možnosti solidifikacije in kemi ne fiksacije blata so 
obsegale dodajanje razli nih stabilizacijskih sredstev: EF pepela, PC cementa, apna, EF 
pepela in PC cementa. U inki dodanih stabilizacijskih sredstev so prikazani v razpredelnici 
11. Podrobno so rezultati raziskav opisani v  lanku  avtorjev (Grilc & Petkovšek, 1997). 
 
Razpredelnica 10. Mehanske in izluževalne lastnosti and leachate properties of boron 
containing mineral sludge (Grilc & Petkovšek,1997) 

Fizikalne lastnosti   Kemijske lastnosti  
Vlažnost (%) 
< 0,02 mm (%) 
< 0,002 mm (%) 
Meja plasti nosti (%) 
Meja židkosti (%) 
Indeks plasti nosti (%) 
Indeks konsistence 
Specifi na teža (kN/m3) 
Prostorninska teža (kN/m3) 
Suha prostorninska teža (kN/m3) 
Prepustnost (cm/s) 
Nedrenirana trdnost (kN/m2) 

101 – 140 
100 

30 – 50 
21 –52 

107 –134 
77 – 96 

0 
26.4 – 27.0 
11.0 – 13.0 

5.3 – 6.1 
< 10-8 

2 - 7 

Suhi ostanek (g/l) 
Prevodnost (mS/cm) 
pH 
Redox potencial (mV) 
Bor (mg/l) 
Barij (mg/l) 
Svinec (mg/l) 
Arzen (mg/l) 

2.4 
1.2 
9.4 
+80 
400 
0.3 
0.2 
0.06 

 
 
Pri dolo anju u inkov stabilizacije so bili pomembni trije faktorji: izluževanje bora max. 10 
mg/l, trdnost mešanice po 28 dneh 1 MPa in prepustnost k < 1 x 10-8 cm/sec. 
 
Zaradi  neposredne bližine vira odvzema EF pepela, je bil za stabilizacijo izbran EF pepel. 
Tako sanacija starih odlagališ  odpadkov, kot tudi stabilizacija blata pred odlaganjem na 
sanitarno odlagališ e je potekala brez zapletov. Blato, stabilizirano s pepelom v letih 1989 – 
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1992, se je v letih 1996 – 2002 ponovno izkopavalo in se uporabljalo kot nasipni material za 
gradnjo v druge konstrukcijske nasipe, ki so se gradili v obmo ju glavnega odlagališ a 
komunalnih odpadkov v Ljubljani.  
 
Razpredelnica 11. U inek dodajanja pepela, apna in cementa na lastnosti stabilizacijskih 
zmesi (Grilc & Petkovšek,1997) 
Agent Blato/agent Prost. teža 

(kN/m3) 
Tla na 
trdnost 

(MN/m2) 

pH Suhi 
ostanek 

g/l 

B 
mg/l 

Pepel 1 : 0.5 15.84 0.11 11.83 0.703 19 
 1 : 0.75 15.61 1.79 10.62 0.468 6 
 1 : 2.15 14.39 5.69 11.70 0.589 <2 
 1 : 3.2 14.06 7.94 11.66 0.613 <2 
Apno 1 : 0.5 16.50 1.04 12.70 2.480 19 
 1 : 0.75 16.54 3.10 12.00 1.422 7 
Pepel + 
Portland 
cement 
(4+1) 

1 : 0.5 
1 : 1 

16.18 2.84 
6.79 

11.38 
11.25 

0.416 
0.220 

3 
< 2 

 
 
Zaklju!ek 
V letih od 1975 – 2003 smo v Sloveniji uporabljali EF pepele v najrazli nejših geotehni nih 
gradnjah: za gradnjo nasipov preko barjanskih tal, za stabilizacijo mehkih zemljin in glinastih 
skrilavcev v konstrukcijskih nasipih, za izdelavo s cementom vezanih plasti voziš , za 
solidifikacijo židkih industrijskih muljev in za sanacije opuš enih odlagališ  odpadkov. 
Koli insko so bile dale  najve je koli ine doslej vgrajene v nasipe avtocest  preko 
ljubljanskega barja.  
 
Za potrebe geotehni nih gradenj so bile v zadnjih 30 letih opravljene številne in zelo obsežne 
geotehni ne raziskave kot tudi raziskave za presojo vplivov objektov, grajenih iz EF pepela 
na okolje. Vsi dosedanji rezultati so pokazali, da je pri zemeljskih delih EF pepel lahko 
odli en alternativni material naravnim zemljinam in kamninam in da ob pravilni gradnji nima 
škodljivih vplivov na okolje. Po doslej zbranih podatkih avtorice, se nobena geotehni na 
konstrukcija, grajena z uporabo EF pepela, ni obnašala slabše ali druga e od geotehni ne 
prognoze. 
 
V tem trenutku se najve je koli ine, preko 1.0 MIO m3 pepela, žlindre in sadre porabijo za 
gradnjo kompenzacijskih nasipov na ugrezninskih obmo jih rudnika Velenje, le zelo majhne 
koli ine nekaj tiso  ton pa za stabilizacijo zemljin v cestogradnji. Glavna ovira za ve jo 
uporabo EF pepela v geotehni nih gradnjah so zelo omejene možnosti dobave EF pepela oz. 
neugodne transportne razdalje do mesta uporabe. 
 
Kljub zelo ugodnim lastnostim pa pri rabi pepelov ne smemo mimo dolo il novih okoljskih 
standardov. Rabo pepelov je v geotehni nih gradnjah potrebno na rtovati tako, da bodo varno 
zaprti pred u inki podzemnih in meteornih voda. Kemi ne sadre so zaradi ve je topnosti in 
tiksotropije z okoljskega in geotehni nega vidika manj primerne in razen v izjemnih primerih, 
kot je opisan primer rabe v Šoštanju,  pri zemeljskih delih zelo verjetno nimajo prihodnosti. 
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NA RTOVANJE, GRADNJA IN OPAZOVANJE U INKOVITOSTI POKROVOV – 
NOVI IZZIVI V GEOTEHNIKI OKOLJA  V SLOVENIJI 
 
Uvod 
 
Pokrovi so geotehni ne konstrukcije, s katerimi lo ujemo (izoliramo) odlagališ a, jaloviš a 
ali onesnažena tla od okolice. Praviloma so zgrajeni iz ve  razli nih plasti, ki morajo 
opravljati vnaprej dolo ene naloge. Plasti v pokrovih so lahko zgrajene iz naravnih zemljin, 
poboljšanih zemljin (zemljine poboljšane z apnom, cementom, bentonitom), kamenega 
agregata, zemljinam podobnih materialov (elektrofiltrski pepeli, livarski peski, žlindre) ali 
umetno proizvedenih materialov (geosintetiki, ekspandirana glina).  
 
Gradnja pokrovov je obvezna na  vseh odlagališ ih odpadkov, tako za nevarne, nenevarne kot 
tudi za inertne odpadke. V EU je krovni akt, ki ureja gradnjo pokrovov Council Directive 
1999/31/EC. Evropski akt je splošni akt, ki podrobneje ne predpisuje, temve  le priporo a 
zgradbo in debeline posameznih plasti v pokrovu,  lanicam EU pa nalaga, da s svojimi 
lastnimi akti predpišejo natan nejše zahteve.  
 
V Sloveniji je gradnja pokrovov urejena s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur. list RS 
5/2000), ki je po zasnovi in zahtevah enak nemškemu Zakonu o odpadkih (Abfallgesetz, 
BGB1 1994).  Ve  kot 50 odlagališ  nenevarnih (komunalnih) odpadkov, cela vrsta odlagališ  
industrijskih odpadkov in jaloviš  in nenazadnje, dve uranski jaloviš i – jaloviš e 
hidrometalurške jalovine Boršt, ki smo ga že obravnavali v tem  lanku in rudniške jalovine 
Jazbec, pa tudi odlagališ a elektrofilterskih pepelov in sadre po svoji vsebini, na inu 
obratovanja in terminskih planih zapiranja padejo pod dolo ila Pravilnika o gradnji pokrovov.  
 
Zelo verjetno si niti zakonodajalec, ki je pripravil Pravilnik, niti upravljalci odlagališ , ki jih 
bo potrebno prekriti, še ne predstavljajo, kako zahtevno in drago delo jih  aka. To še posebej 
velja za visoko nasute (nad 20, 50, 80 m) in površinsko velike objekte, na katerih so se 
brežine oblikovale samodejno, pod nakloni nasipnega stožca. Pri akujemo lahko, da bo 
možno v številnih primerih zahteve Pravilnika na osnovi ekspertnih mnenj omiliti. Gradnja 
pokrovov na prenekaterem objektu po sedanjih zelo strogih zahtevah verjetno ni potrebna, 
marsikje pa ne bo niti tehnološko možna, niti je ne bo možno izpeljati z razumnimi stroški. 
 
Na rtovanje pokrovov, preverjanje lastnosti geomaterialov, na rtovanje tehnologij gradnje in 
opazovanj u inkovitosti pokrovov so nov izziv za geotehnike  na podro ju geotehnike okolja. 
  
Naloge pokrovov 
Pokrovi ne rešujejo problema odpadnih snovi v okolju, temve  le zmanjšujejo njihove 
škodljive vplive. Glavne naloge pokrovov so: 
- prepre ujejo infiltracijo padavinske in površinske vode v odlagališ e in s tem 

zmanjšujejo koli ino izcednih voda, 
- prepre ujejo izhajanje škodljivih plinov iz odlagališ a v zrak (metan, ogljikovi oksidi, 

radon), 
- prepre ujejo vdore ljudi in živali v telo odlagališ a in na ta na in onemogo ajo 

nekontroliran iznos polutantov, 
- prepre ujejo erozijo in širjenje polutantov v okolje. 

 
Pokrovi so konstrukcije, ki morajo delovati na dolgi rok. Pri na rtovanju in gradnji pokrovov 
je potrebno upoštevati: 
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- u inkovitost, stabilnost in varnost pokrova tudi v primerih izrednih dogodkov, 
- ponovno vklju itev degradirane pokrajine v naravno okolje (vrnitev naravnega izgleda, 

zagotovitev rasti), 
- minimalna vzdrževalna dela. 
 
Za zagotavljanje u inkovitosti, so pokrovi zgrajeni iz sistema ve  plasti, ki si praviloma 
sledijo v naslednjem zaporedju: 
- površinska, 
- zaš itna, 
- filtrska in drenažna, 
- tesnilna, 
- plast za razplinjevanje, 
- izravnalna ali temeljna plast. 

 
 

 
Plast 
 

Namen 
 

1 
Površinska Vegetacija 

Evapotranspiracija 

2 
Zaš itna  Zaš ita pred zmrzaljo, razsuševanjem, poškodbami 

shranjevanje vode 

3 
Filtrska in 
drenažna 

Zbiranje in odvajanje vode, zmanjševanje pritiskov na 
tesnilno plast, prepre evanje (razvoja) korenin 

4 
Tesnilna Tesnjenje, zaš ita pred infiltracijo vode, prepre evanje 

izhajanja plinov 

5 
Razplinjevalna Zbiranje in odvod plinov na plinjake 

6 
Izravnalna  Delovni plato 

 
Slika 19. Zna ilna zgradba pokrova 

 
 
Na rtovanje in gradnjo pokrovov je praviloma potrebno prilagajati vrsti objekta, ki ga pokrov 
š iti in zna ilnostim š itenega okolja.  Na strukturo in debelino pokrova vplivajo: 
- globina delovanja zmrzali in razsuševanja, 
- koli ina padavin, 
- vrsta materialov, ki so na voljo za gradnjo, 
- ob utljivost (nevarnost) objekta, ki ga š itimo, na dogajanja v okolici oziroma okolice na 

objekt. 
 

Na sliki 20 so prikazani zna ilni primeri gradnje pokrovov na razli nih jaloviš ih in 
odlagališ ih. Pokrova za razred 1 in 2/Nem ija sta primerljiva z zahtevami slovenskega 
Pravilnika o odpadkih. 
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Dvoplastnipokrov                   Triplastni pokrov                                                     ve plastni pokrov 

38 €/m² 31 €/m² 67 €/m² 
20 €/m² 

116 €/m² 43 €/m² 63 €/m² 28 €/m² 

6 €/m² 

29 €/m² 24 €/m² 

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

Dumps at 
WISMUT/ 
Schlema 

Dumps at 
WISMUT/ 
Korbußen 

Dumps at 
WISMUT/ 

Schüsselgrund 
Rum Jungle/ 

Australia 
Dumps at 
WISMUT/ 
Gittersee 

Dumps at 
WISMUT/ 
Drosen/ 

Beerwalde 

Municipal 
waste class I/ 

Germany 
Key Lake/ 
Canada 

Municipal 
waste class II/ 

Germany 
RCRA 

guideline, USA 
Dumps at 
WISMUT/ 

Marienschacht 

co
ve
r 
in 
m

Radon infiltration barrier 

Unit costs 

 

Synthetic filter Drainage layer Geo-membrane 

Rooting soil I Rooting soil II Top soil 

 
Slika 20. Primerjava razli nih variant gradnje pokrovov (Wismut, 2004) 

 
Na rtovanje pokrovov 
 
Pri na rtovanju pokrovov moramo odgovoriti na številna vprašanja, med katerimi jih ve ina 
sodi v domeno geotehnike: 
- kakšna je geometrija površin, na katerih bomo gradili pokrov, 
- kakšne materiale bomo uporabili za gradnjo in kje so oskrbni viri, 
- kako debele bodo plasti v pokrovu, 
- kako se bodo plasti vgrajevale in nadzirale med gradnjo, 
- kako se bodo plasti vzdrževale med gradnjo, 
- kakšno je pri akovano redno in izredno vzdrževanje pokrova, 
- kakšna bo površinska zarast in kakšno erozijsko zaš ito bo potrebno predvideti. 

 
!e primerjamo zahteve za na rtovanje in gradnjo pokrovov s tistimi, ki jih v geotehniki 
obi ajno obravnavamo pri gradnji nasipov ali vkopnih brežin, lahko ugotovimo, da se pri 
gradnji pokrovov glavnina pozornosti usmerja na plitvo, ca 2 m debelo površinsko plast, ki jo 
pri obi ajnih geotehni nih gradnjah obravnavamo le bolj površno ali pa sploh ne. 
 
Za pravilno na rtovanje pokrova so bistveni trije vhodni podatki: 
#$ vodna bilanca, 
#$ stabilnost brežin, pri  emer so kriti ni kontakti vedno dolgi ravni kontakti med 

posameznimi plastmi, 
#$ tehnološka obvladljivost. 
  
V posebnih primerih nekaterih rudniških jaloviš  in odlagališ  je bolj od vodne bilance 
pomembna bilanca radona. 
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Geotehni ne raziskave in pridobivanje ustreznih podatkov pri na rtovanju pokrovov 

Pri pridobivanju podatkov, potrebnih za na rtovanje pokrovov, je potrebno standardne 
geomehanske raziskave dopolnjevati s posebnimi raziskavami, ki doslej niso sodili v domeno 
geotehni nih laboratorijskih raziskav.  
 
Za analizo vodne bilance so poleg standardnih podatkov: pri akovane zgoš enosti, poroznosti 
in stopnje zasi enosti posameznih plasti posebej pomembni podatki o koeficientu 
vodoprepustnosti vgrajene plasti, ter o poljski kapaciteti, meji venenja in matri nem 
potencialu zemljine.  
 
Razpredelnica 12. Vhodni podatki materialov v pokrovu za ra un vodne bilance. Primer 
poskusnega pokrova na jaloviš u Jazbec (Petkovšek, Majes 2003; Wismut, 2004) 

Plast Poroznost Poljska 
kapaciteta 

Meja 
venenja 

Poljska 
kapac. 

uporabna 

Koeficient prepustnosti 
 

kf , terenski 
preizkusi 
Wismut 

 vol % vol % vol % vol % m/s Vir m/s 

Vegetacijska 50 45 28 17 2 10–3 (*) [PIN 09/03] 3 10–4 

Akumulacijska 

85-90% MPP 

35 28 12 16 5 10–7 [PET 09/03] 1 10–7 

Zaš itna 

85-90% MPP 

32 24 10 14 2 10–7 [PET 09/03] 3 10–7 

Zaš itna 

% 90% MPP 

30 23 12 11 1 10–7 [PET 09/03] 8 10–8 

Filtrska 35 15 5 10 (5 10–5) Presoja 

Drenažna 40 3 1 2 (3 10–3) [Help 98] 

Tesnilna 

 % 95% MPP 

36 30 19 11 3 10–8 [PET 09/03] 1 10–9 

 
 
V geotehni nih materialih se pri na rtovanju pokrovov sre ujemo z zemljinskimi parametri, s 
katerimi so se doslej ukvarjali predvsem agronomi. Ker je struktura geotehni nih materialov 
druga na od strukture tistih plasti tal, s katerimi se ukvarjajo pedologi, bomo morali 
preiskave, ki so bile doslej predvsem domena agronomov, ustrezno modificirane prenesti tudi 
na podro je zemljin, ki jih obravnava geotehnika. 
 
Poseben problem pri preiskovanju materialov za pokrove predstavljajo dolo evanja 
koeficientov hidravli ne prepustnosti. Iz splošne geotehni ne prakse je znano, da je 
dolo evanje prepustnosti zemljin v laboratoriju obremenjeno s precejšnjimi napakami zaradi 
velikosti in homogenosti vzorcev. Posebej težavno je preiskovanje srednje dobro prepustnih 
zemljin (10–5 – 10-6), kot so na primer zelo zaglinjeni gruš i ali glinasti peski. Pri 
preiskovanju prepustnosti materialov za pokrove bo potrebno obstoje e postopke 
preiskovanja dopolniti in prilagoditi materialom za pokrove.  
 
Geotehni ne izkušnje z gradnjo pokrovov, pridobljene pri gradnji poskusnega pokrova na 
jaloviš u rudniške jalovine Jazbec 
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Uvod 
Leta 2003 smo prve izkušnje pri gradnji pokrovov pridobivali na jaloviš u Jazbec. Na rt 
gradnje pokrova je izdelal  IBE (2002). Namen gradnje poskusnega pokrova je bil:  
#$ preveriti izvedljivost projektne rešitve, 
#$ preveriti dostopnost in ustreznost razpoložljivih materialov ter njihovo uporabnost, 
#$ dolo iti tehnologijo izvajanja del in kontrole kakovosti, 
#$ preveriti funkcionalnost pokrova. 
 
Funkcija, ki jo mora izpolnjevati pokrov na jaloviš u Jazbec je: 
#$ prepre iti ekshalacije radona, 
#$ prepre iti infiltracije meteornih voda v jaloviš e, 
#$ prepre iti tuje vdore v jaloviš e in  
#$ zagotoviti erozijsko obstojnost na dolgi rok. 
 
Pokrov je bilo potrebno zgraditi na brežinah z naklonom 200. Zasnova pokrova na jaloviš u 
Jazbec je prikazana na sliki 21. 
 

 

Plast 
 

Material 
 

Kakovost materiala 
 

Kakovost 
utrditve plasti 

0,25 m Humusni sloj Humusna zemlja   

 
0.80 m 

Zaš itni sloj  Avtohtona 
zemljina 

Ni 
posebej opredeljena. 
Glinast gruš  
karnijskih klastitov 

95 % MPP* ali 
SPP 
Ev2> 20 MPa 

0.30 m Filtrski sloj Kamniti material 
 

Izpolnjevanje kriterija 
USBR 

 

0.20 m Drenažni sloj Kamniti material  Zrnavost: 5 -15 cm 
50 % 5 – 10 cm 

 

 
0.50 m 
 

Tesnilni sloj Glinena zemljina K<1&10–7 cm/s 
< 0.002 mm: min. 20 
% 
min. 50 % glin 

95 % SPP  
Ev2> 20 MPa 

 Jalovina Meljast gruš   Obstoje  95 % MPP 
Ev2> 40 MPa 

 
Slika 21. Zasnova poskusnega pokrova na jaloviš u Jazbec (IBE, 2002) 

 
 
Kaj smo se nau ili pri gradnji poskusnega polja na jaloviš u Jazbec 

Gradnja poskusnih polj je obi ajna praksa pri dolo anju tehnologij izvajanja zemeljskih del in 
gradnje pokrovov v svetu. Na poskusnih poljih je možno še pravo asno prepre iti marsikatero 
neprijetno presene enje, ki bi se sicer lahko pripetilo med glavno gradnjo. Z gradnjo 
poskusnih polj na jaloviš u Jazbec smo prišli do nekaterih zanimivih ugotovitev: 
#$ materialov v kakovosti, ki jo je predpisoval projekt za tesnilni sloj, ni bilo možno dobiti v 

radiju do 50 km. Zato smo se odlo ili za rabo manj kvalitetnih naravnih materialov – 
zaglinjenih gruš ev karnijskih klastitov, 
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#$ kontakta tesnilne plasti in drenažne plasti ni bilo možno zagotavljati druga e kot s šaržnim 
nanašanjem, kar predstavlja ogromne dodatne stroške in  asovne zamude, 

#$ ugotovili smo, da nekateri detajli iz projekta na brežinah tehnološko niso obvladljivi 
druga e kot z ro nim delom, 

#$ z obstoje imi postopki terenskih meritev zelo slabo obvladujemo kontrolo dosežene 
zgoš enosti in togosti posameznih plasti v pokrovu, 

#$ z obstoje imi laboratorijskimi postopki zelo slabo obvladujemo dolo anje 
vodoprepustnosti na glinasto gruš natih zemljinah. 

 
Gradnja poskusnih polj je pokazala, da je potrebno na rte gradnje pokrova  nujno opremiti 
tudi s tehnološkimi rešitvami gradnje, sicer se lahko še tako dobro zasnovan na rt med 
gradnjo na terenu izjalovi.  
 
Na osnovi analize razpoložljivih lokalnih materialov, rezultatov terenskih in laboratorijskih 
raziskav, preveritve tehnološke izvedljivosti razli nih variant pokrovov ter na osnovi 
rezultatov meritev radonskega toka smo izdelali predlog poenostavitve gradnje pokrova na 
jaloviš u Jazbec z izrabo lokalnih materialov. 
 
 
U inkovitost poskusnih pokrovov pri prepre evanju izhajanja radona 

Radioaktivni žlahtni plin radon (Rn) nastaja iz radija v uranovi, torijevi in aktinijevi razpadni 
verigi. Nevarnosti, ki jo radon predstavlja v okolju se je  lovek zavedel razmeroma pozno, po 
analizah smrtnosti rudarjev v rudnikih urana na !eškem in v Nem iji, ki so množi no umirali 
za rakom na plju ih. Kasneje se je pokazalo, da je radon prisoten tudi v drugih rudnikih, ne le 
uranskih, v kraških podzemnih jamah, podzemnih  rpališ ih vode, polnilnicah mineralne 
vode, predorih.  
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Slika 22. Radonski tok kot funkcija zasi enosti pokrova (Wismut, 2004). 

 
V Sloveniji posve amo, podobno kot v vsem razvitem svetu, veliko skrb radonu v bivalnem 
okolju. Tudi v širši javnosti so bili zelo odmevni rezultati meritev radona v objektih, zgrajenih 
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iz zidakov iz EF pepela in v zadnjem  asu rezultati meritev v vrtcih in šolah, kjer so bile v 
nekaterih objektih izmerjene visoke koncentracija radona zaradi naravnega sevanja tal. Ker je 
najve ji prispevek radona iz tal in ker so nekateri objekti, kot so na primer rudniška jaloviš a, 
deponije elektrofiltrskih pepelov, sadre ipd. lahko dodatni viri radona, je potrebno pri gradnji 
pokrovov na takih objektih, posebno skrb nameniti prav u inkoviti zaš iti pred radonom 
 
Podatki raziskav (Wismut, 2004) kažejo, da za prepre evanje izhajanja radona ne 
potrebujemo tesnilnih nabojev iz  istih, plasti nih glin ali celo umetnih tesnilnih materialov. 
Za u inkovito prepre evanje radonskega toka je pomembna ustrezna zgoš enost in zadostna 
stopnja zasi enosti tesnilne plasti. Razsušitvene razpoke, šivi v premalo vlažnih bentonitnih 
membranah, segregirana mesta z velikimi porami pomenijo prioritetne poti za radonski tok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 23. Poskusno polje Jazbec. Negovanje tesnilne plasti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 24. Poskusno polje Jazbec. Ogleni adsorberji za meritve radonskega toka. 
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Razpredelnica 13. Rezultati meritev radonskega toka na poskusnem polju 1 jaloviš a Jazbec 
(RŽV,2003). Avtorizirana mejna vrednost je 0.1 Bq/m2s. 
Vrsta prekritja (plasti) Debelina Rezultat 
 (m) (Bq/m2s) 
Jamska jalovina, utrjena površina pred polaganjem pokrova  1.8 
Jamska jalovina, prekrita z 0.25 m prsti  0.3 
Jamska jalovina, tesnilna plast (peš en melj) 0.6 0.02 
Jamska jalovina, tesnilna plast (peš en melj) + zaš itna plast 1.8 0.05 
Jamska jalovina in zaklju en pokrov 2.05 0.06 

 
Rezultati s poskusnih polj dodatno kažejo, da je strah  pred rabo elektrofiltrskih pepelov 
zaradi radioaktivnosti pri gradnji cestnih nasipov odve , saj jih na površini š iti sloj voziš ne 
konstrukcije, na brežinah pa površinska zaš itna plast. Druga e pa je pri gradnji nasipov in 
urejanju površin v strnjenih stanovanjskih soseskah, kjer je potrebno pred sprejemom 
odlo itve o rabi zemljinam podobnih materialov, na primer EF pepelov, rudniških jalovin ipd. 
opraviti ustrezne raziskave in meritve. 
 
 
ZAKLJU EK 
 
Slovenija je v preteklih letih storila velikanski korak naprej na podro ju varovanja okolja. 
Zaradi vklju evanja v EU je uskladila slovenske okoljevarstvene standarde in predpise z 
evropskimi in jih postopoma pri ela uresni evati. Primeri iz vsakodnevne prakse kažejo, da je 
pot od sprejema nekega predpisa pa do njegovega operativnega uresni evanja težja in 
zahtevnejša, kot se morda zdi na prvi pogled.  
 
Podro je geotehnike okolja je podro je, na katerem bomo morali opraviti še veliko dela na 
temeljnem raziskovalnem, regulativnem, kot tudi operativnem nivoju. Že obstoje e zakone in 
predpise bomo morali dopolniti z ustreznimi tehni nimi smernicami in dopolnili, da bodo 
postali operativni in  življenjski.  
 
Poudariti velja, da geotehni ne presoje okoljskih objektov, geotehni ni monitoring in ostale 
geotehni ne dejavnosti sodijo še vedno med tista redka podro ja v okoljskem inženirstvu, kjer 
za izvajanje del ni potrebna ustrezna potrditev sposobnosti in usposobljenosti, kot to velja za 
druga podro ja (ocena voda, okoljevarstvena ocena odpadkov, presoje vplivov na okolje).  
 
Ustaljeni postopki standardnih geotehni nih raziskav ne zadoš ajo ve  za preiskovanje in 
obravnavo lastnosti materialov v geotehniki okolja. Nujno bomo morali izboljšati stanje znanj 
na podro ju poznavanja sezonskega gibanja vode v nesaturiranih plasteh in le tem prilagoditi 
postopke preiskav, opazovanj in na rtovanja zemeljskih del. Vzpostaviti bomo morali 
kontrolo u inkovitosti zgrajenih vzor nih pokrovov, da bomo prišli do podatkov, ki bodo 
ustrezali razmeram v našem okolju. 
  
Sanacije starih odlagališ  odpadkov, jaloviš , raba gradbenih in drugih odpadkov v 
geotehni nih objektih, racionalna raba razpoložljivih materialov so le del nalog in izzivov 
geotehnike na podro ju okoljskega inženirstva, ki jih ne bi smeli prezreti in zamuditi. 
 
Zahvala 

Raziskave, predstavljene v prispevku so financirali: Termoelektrarne: Šoštanj, Trbovlje in 
Ljubljana; Kemi na tovarna Hrastnik, Belinka Ljubljana, Cinkarna Celje, Snaga Ljubljana, 
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IUV Vrhnika, Dars, Rudnik urana Žirovski vrh in številni drugi. Rezultati so plod teamskega 
dela v laboratorijih ZRMK, ZAG in UL FGG Ljubljana v tesnem sodelovanja z zunanjimi 
laboratoriji. Pri raziskavah na novih podro jih je uspeh dela pogosto odvisen od iznajdljivosti 
in zavzetosti ljudi, katerih imena se redko znajdejo na spisku referenc. Njim in predstavnikom 
ustanov, za katere smo opravljali predstavljene raziskave, se zahvaljujem za sodelovanje, 
pomo , nasvete in za nova znanja, ki so nas pri iskanju rešitev pripeljala bliže do cilja. 
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