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STABILNOSTNA PRESOJA PODPORNIH UKREPOV 

 

 

 

1. UVOD 

Plaz se je aktiviral v aprilu 2017 po obilnem deževju z odlomno razpoko na brežini 
nad cesto in narivom zemljine na brežini pod cesto. Cesta je delno posedena in 
smerno premaknjena na dolžini 35m.  
 

Iz geološkega prečnega profila je razvidno, da brežino gradi plast puste, peščene in 

mastne gline rjave barve v srednje gnetnem, težko gnetnem in poltrdnem 

konsistenčnem stanju, ki prehaja v plast preperine meljevca poltrdne konsistence. 

Trdno hribinsko podlago sestavlja meljevec sive barve, trdne konsistence.  
 

Vzrok za aktiviranje plazu so bile po naši oceni hidrodinamične in vzgonske 

obremenitve pobočja, ko se je talna voda nahajala v zgornjem delu površja.  

Po splazitvi je plaz prešel v fazo umirjanja, hidrodinamične obremenitve pobočnih 

zemljin so se zaradi sproščenih poti precejanja talne vode zmanjšale ter se zato po 

naši oceni plazina nahaja v fazi mejnega ravnovesja. 
 

V okviru stabilnostnih presoj smo na osnovi rezultatov terenskih raziskav in podatkov 

iz literature določili geomehanske parametre posameznih zemljin.  
 

Za izbrane materialne lastnosti smo kot projektni nivo talne vode izbrali višje 

vrednosti kot so bile izmerjene v sondažnih vrtinah. 

 

2. POVRATNA ANALIZA STABILNOSTI 

Za oceno materialnih lastnosti pobočnih zemljin smo opravili povratno analizo 
stabilnosti celotnega pobočja vključno s cesto in brežino nad in pod njo. Analizirani 
prerez pobočja v GP1 (P5) je skupaj s projektnim nivojem talne vode ob splazitvi 
prikazan na sliki 1. 

Materialne lastnosti zemljin, ki smo jih upoštevali pri analizi stabilnosti so prikazane v 

tabeli 1.  
 

Tabela 1: Materialne lastnosti zemljin 
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Slika 1:  Geomehanski model plazu v GP1 (P5) s projektnim nivojem talne vode 

 

Za izbrane projektne podatke (materialni podatki so prikazani v tabeli 1, razporeditev 

posameznih karakterističnih plasti in projektni nivo talne vode je prikazan na sliki 1), 

smo po metodi -c Reduction določili delni količnik 'm =1,041, ki kaže, da se je 

pobočje ob upoštevanih projektnih pogojih približalo mejnemu stanju. Na sliki 2 so 

prikazani premiki plazu ob porušitvi. 
 

 

 

Slika 2:  Horizontalni premiki pobočja ob porušitvi pri F=1.041 

 

3. NAČRTOVANJE IN STATIČNA PRESOJA SANACIJSKIH UKREPOV 

Po naši oceni je najpomembnejši vzrok aktiviranja obravnavanega plazu povišan nivo 
talne vode. 
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V obravnavanem primeru smo preučili varianto sanacije s podpiranjem ceste z AB 

pilotno steno iz pilotov  100cm na osnem razmiku pilotov 2m, povezanih z AB gredo 
200/120 cm in znižanjem nivoja talne vode na koto drenaže za gredo. Za zmanjšanje 
obremenitev pilotov in morebitnih pomikov stene je predvidena vgradnja tri vrvnih 
sider nosilnosti 450kN. 

Prosti del posameznih geotehničnih sider znaša do 19m, vezni del pa 7m. 

Uporabljena bodo tri vrvna trajna geotehnična sidra iz visokovrednega jekla S1570, 
Ptk=645kN/sidro ter največja dopustna natezna sila v sidru P=452kN/sidro. V vseh 
izračunih je v nadaljevanju upoštevana sila zaklinjanja posameznih sider 
P0=250,0kN/sidro. Nosilnost predloženih posameznih geotehničnih sider je med 
izvedbo projekta potrebno dokazati oz. potrditi z rezultati testiranja testnih sider. 

V projektu je predvidena izvedba rezervnih sidrišč, kjer se bodo dodatna sidra izvedla 
le v primeru težav z doseganjem predvidene nosilnosti projektno načrtovanih trajnih 
geotehničnih sider. 

Za zmanjšanje nevarnosti ponovitve dviga talne vode v zaledju je v okviru sanacijskih 
ukrepov predvidena izvedba drenaže vzdolž pilotne grede na globini ca 1m pod koto 
dna AB grede. 

Pri načrtovanju potrebnih sanacijskih ukrepov so upoštevane materialne lastnosti 
zemljin in kamnin, ki so podane v tabeli 1 pričujočega poročila. Dokaz zanesljivosti 
podpornih ukrepov je izdelan z upoštevanjem slovenskega standarda za geotehnično 
projektiranje SIST EN 1997. 
 

Pilotno steno sestavlja 18 pilotov premera Ø100cm, povezanih z AB greda 200/120 

cm. Piloti premera Ø100cm in dolžine od 11,0m do 14,0m so predvideni na 
medosni razdalji 2,0m. Vpetost v podlago meljevca je predvidena min. 3,0m v osi 
pilota.  

Pilotna stena bo sidrana s 3 vrvnimi trajnimi geotehničnimi sidri, katerih nosilni vezni 
del dolžine 7,0m v celoti sega v plast meljevca. 

Stabilnost predvidenih sanacijskih ukrepov je analizirana po MKE s programom 
PLAXIS. Zemljine so upoštevane kot elasto-plastični materiali z Mohr-Coulombovim 
kriterijem plastifikacije. AB piloti bodo izdelani iz betona C30/37 in AB greda iz betona 
C30/37 ter so v modelu upoštevani kot linearno elastični elementi. Enako velja za 
prednapeta geotehnična sidra, ki lahko prevzemajo le natezne osne obremenitve.  

Numerične analize so izdelane po metodi korak za korakom za mejna stanja 
uporabnosti in mejna stanja nosilnosti. Prometna obtežba je upoštevana z 
enakomerno zvezno obtežbo q=16,67kN/m na 3,0m širinskem pasu vozišča. 
 

MEJNO STANJE UPORABNOSTI: 
 

Horizontalni premiki plazu in podpornih elementov v P5 za primer obremenitve 

konstrukcije s prednapenjanjem geotehničnih sider, lastno težo, dvigom nivoja talne 

vode do zaledne drenaže ob gredi so prikazani shematično na sliki 3. Upoštevan je 

PP2 kot to predvideva veljavni standard za geotehnično projektiranje. Odpor tal pod 

pilotno steno do globine porušnice v izračunih ni upoštevan.  

Slike 4, 5 in 6 pa prikazujejo notranje obremenitve pilotov, vrednost sidrne sile in 

horizontalnega premika za projektno situacijo uporabnosti podpornih konstrukcij 

vključno s prometno obtežbo. 
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Slika 3:   Horizontalni premiki plazu in podporne konstrukcije pri mejnem stanju   

           uporabnosti Fm=1,0; Fq=1,0 
 

 
 

Slika 4:  Diagrami notranjih sil za mejno stanje uporabnosti: največji upogibni 

moment Mmax=529,26kNm/m ter sila v sidru Amax=231,60kN/m 
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Slika 5:  Diagrami notranjih sil za mejno stanje uporabnosti: največja prečna sila  

             Vmax=209,93kN/m 
 

 
 

Slika 6: Deformacije pilotov: največji horizontalni premik pilotov Umax=18,83mm  
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MEJNO STANJE NOSILNOSTI: 
 

Pri mejnem stanju nosilnosti smo neugodne vplive povečali za delne količnike 

FG=1,35, FQ=1,5 ter odpore reducirali s količnikom Rh=1,4. Horizontalni premiki plazu 

in podpornih elementov za primer mejnega stanja nosilnosti so prikazani shematično 

na sliki 7. Slike 8, 9 in 10 prikazujejo ovojnice notranjih obremenitev pilotov ter 

vrednost sidrne sile in horizontalni premik za mejno stanje nosilnosti podporne 

konstrukcije. 

 

 

 
 

Slika 7:   Horizontalni premiki plazu in podporne konstrukcije pri mejnem stanju  

           nosilnosti FG=1,35; FQ=1,5, Rh=1,4: Uhmax.=47,74mm  
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Sl. 8:  Diagrami notranjih sil za mejno stanje nosilnosti FG=1,35; FQ=1,5, Rh=1,4; 

največji upogibni moment Mmax=690,94kNm/m, ter sila v sidru 

Amax=297,40kN/m 

 

 
Slika 9:  Diagrami notranjih sil za mejno stanje nosilnosti FG=1,35; FQ=1,5, Rh=1,4; 

največja prečna sila Vmax=269,08kN/m 
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Slika 10:  Horizontalni premiki pilotne stene za mejno stanje nosilnosti FG=1,35; 

FQ=1,5, Rh=1,4; največji horizontalni premik pilotov Umax=41,16mm  

 

Največje obremenitve pilotov v tem primeru znašajo: 
  

MEJNO STANJE UPORABNOSTI  
 

Mmax=529,26kNm/m,       Md=529,6x2x1,35=1429,00kNm/pilot 

Vmax=209,93kN/m,           Vd=209,93x2x1,35=566,81kN/pilot            

Amax=231,60kN/m            Ad=231,60x1,35=312,66kN/sidro 
 

MEJNO STANJE NOSILNOSTI  
 

Mmax=690,94kNm/m,           Md=690,94x2=1381,88kNm/pilot 

Vmax=269,08kN/m,               Vd=269,08x2=538,16kN/pilot            

Amax=297,40kN/m                Ad=297,40kN/sidro 

 

4. ZAKLJUČKI 
 

Sanacija plazu pri Martjaku je predvidena s podpiranjem ceste s sidrano pilotno steno 

na pobočju pod cesto.  

Zanesljivost podpornih ukrepov je preverjena s statičnim računom po MKE s 

programom PLAXIS. V izračunu so upoštevane materialne lastnosti zemljin določene 
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s povratno analizo (plazina) ter na osnovi rezultatov geološko-geomehanskih 

raziskav. 

Pri dimenzioniranju pilotov so upoštevane obremenitve na pilotno steno:  
 

Mmax=1429,00Nm/pilot 

Vmax=566,81kN/pilot            
 

Glavna armatura: 

19Ø28  As;dej. =117,04cm 2  (As pot  = 104,60cm 2 ) (Asmin= 25,0cm 2 ) (SIST EN 1992-1-

1:2005 str. 170) 
 

Strižna armatura  -  Ø12/15cm 
 

Armatura v AB vezni gredi 10Ø20,  

Glavno armaturo v pilotih smo povečali zaradi velike debeline zaščitnega sloja 

(10cm), ki pa ne omogoča v celoti prevzem tlačnih napetosti. 

Prav tako je potreben večji prerez armature zaradi omejevanja razpok v betonu, ki bi 

lahko v nasprotnem primeru negativno vplivale na trajnost podporne konstrukcije. 
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