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 TEHNIČNO POROČILO 
 

 

 

T.1           Osnove za projekt  
 

Projekt sanacije plazu na J.P. št. 965531 Zavrh - Čreškova smo izvedli na osnovi 

geodetskega posnetka terena in terenskih raziskovalnih del. Sanacijska dela se 

bodo izvajala na parcelah št. 357, 343/1, 780/16 – cesta v K.O. Zavrh.  
 

T.2           Geotehnično poročilo (povzetek) 
 

Za določitev sestave tal v območju porušitve so bile izvrtane štiri raziskovalne vrtine 
skupne dolžine 23,2m. Vrtine V1, V2 in V3 so locirane na bankini ob cestišču, vrtina 
V4 pa na brežini pod cestiščem. Vrtalna dela so se vršila s strojno vrtalno garnituro 
MVS-3, 10.2.2011 in 14.2.2011. Vrtine so locirane na brežini v 3 prečnih profilih in 
enem vzdolžnem profilu.  
 

T.3           Obstoječe stanje 
 

Plaz se je aktiviral na dolžini ca. 30m v času močnih dežnih padavin med 17. in 19. 
septembrom 2010. Vozišče je v asfaltni izvedbi, mešanem cestnem profilu in desni 
krivini. Na območju plazu je najnižja točka nivelete.  
Odlomna razpoka plazu poteka po sredini vozišča. Vozišče na območju plazu je 
posedeno. Nariv zemeljskih mas je na brežini 30m pod cestiščem.  
Odvodnjavanje površinske vode je urejeno z asfaltno muldo ob notranjem levem 
robu  vozišča in odvodom vode na desno brežino preko betonskega jaška in 
prepusta. Zaradi premika zemeljskih mas na cestišču in brežini so betonske cevi 
prepusta premaknjene, zato voda zateka v brežino.  
Izveden je že začasni ukrep za preprečevanje nadaljnjega širjenja plazu z zabitimi 
železniškimi tirnicami na brežini pod cestiščem. Sanacijski ukrep je verjetno 
upočasnil premikanje zemeljskih mas, ne pa preprečil, saj je cestišče na območju 
razpoke vedno bolj posedeno.  
Območje odlomne razpoke in posedenega dela cestišča je sprotno sanirano z 
asfaltno izravnavo. 

V letošnjem letu se je po obilnih snežnih padavinah in hitrem taljenju snega območje 
plazu povečalo. Na asfaltnem vozišču se je odlomna razpoka s posedkom vozišča 
podaljšala v dolžini 8m v smeri Zavrha. Asfaltna krpa na območju plazu je ponovno 
posedena in odmaknjena od asfaltnega vozišča ca 5cm. Zaradi podaljšanja plazu je 
bila v marca 2018 izvedena novelacija projektne dokumentacije.  
 

T.4            Zasnova podporne  konstrukcije 
 

Sanacijo plazu predlagamo z izvedbo sidrane AB pilotne stene pod cestiščem.  
 

T.5            Tehnologija gradnje 
 

T.5.1         Deponije 
 

Odstranjene materiale pri izvedbi sanacije je potrebno odpeljati na deponijo 
gradbenih odpadkov po izbiri izvajalca.  
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T.5.2         Izvedba  gradbiščne dovozne poti 
 

Gradbiščna dovozna pot do platoja za pilotiranje se izvede na brežini iz cestišča in 
bankine iz smeri Čreškove ali Zavrha po odločitvi izvajalca. Po končanih delih je 
potrebno brežino urediti v prvotno stanje.  
   
T.5.3       Izvedba delovnega platoja 
 

Delovni plato za pilotiranje se izvede na projektirani koti, delno z vkopom v cestišče, 
oziroma nasipom na brežini. V nasip se vgradi material iz izkopa in utrdi. Delovni 
plato za pilotiranje se izvede v širini 5,0m, gramozira v debelini 30cm in širini 4m ter 
utrdi. Plato na brežini se podpre z zagatno steno iz zabitih železniških tirnic na 
razdalji 1m ( ob že izvedeni podpori iz tirnic). Tirnice morajo imeti na spodnji strani 
konico, na zgornji pa odprtino za dvigovanje. V zgornjem delu v višini 2,5m se tirnice 
založijo z lesenimi plohi, oziroma drevesnimi debli.   
Po izvedbi pilotov se material iz platoja odstrani do kote delovnega platoja za 
izvedbo AB grede, po izvedbi AB grede pa se na spodnji strani pred gredo območje 
izkopa ponovno zasuje do kote platoja za izvedbo sider.  
 

T.5.4         Zemeljska dela 
 

Na predhodno pripravljenem delovnem platoju za pilotiranje se zakoličijo lokacije 
posameznih pilotov.  
Zaradi ozkega razpoložljivega delovnega prostora predlagamo, da se sidra vgradijo 
že pred izvedbo pilotov. 
Izkop za pilote se izvaja od pilota št. 1 do pilota št. 20. Izkopi za pilote se izvedejo s 
strojno opremo za pilotiranje z manjšo in lažjo vrtalno garnituro. Material iz izkopa 
pilotov se odpelje na trajno deponijo – zbiralcu gradbenih odpadkov. Piloti morajo 
segati min. 1,0m v hribinsko podlago trdnega laporja. 
Izkope za pilote mora prevzemati geomehanik. Po izkopu pilota sledi vgraditev 
armaturnega koša in betona. 

Po izvedbi pilotov se med piloti izvede izkop do kote delovnega platoja za izvedbo 
grede. Po izvedbi grede se v zaledni izkop vgradi kvaliteten kamniti material do kote 
planuma spodnjega ustroja. Za izvedbo sider bo potrebno na sprednji strani pilotov 
izvesti ponovno nasip platoja. Po končanih delih se na brežini pod pilotno steno  
odstrani nasip, brežina se humuzira in zatravi s travnim semenom. 
 

T.5.5         Izgradnja AB pilotne stene  
 

Za zaščito desnega roba cestišča predlagamo izvedbo podporne AB pilotne stene 
med profilom P1-0,40m in P4+3,50m v dolžini 30,50m. Pilotno steno sestavlja 20 

pilotov 50cm. Pilote povezuje AB greda 70/200cm.  

Piloti premera 50cm dolžine 4,5m do 6,0m so predvideni na medosni razdalji 1,5m, 
oziroma 1,9m in 2m na začetku in koncu stene. 

V pilotni steni se vgradijo trajna 2 vrvna geotehnična sidri, katerih nosilni vezni del 
dolžine 7,0m v celoti sega v plast kompaktnega sivega laporja. Najprej se vgradita, 
oziroma napneta sidri S5 in S6 - testni 3 vrvni sidri. Po vgradnji in napenjanju testnih 
sider se pristopi k vgraditvi in napenjanju ostalih sider. 

Pilotno steno je potrebno na začetku in kraju zaključiti s kamnitim stožcem. 

Na bankini se vgradi jeklena varnostna ograja N2 W5. 
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T.5.5.1          Opaži 
 

Površina stene AB vezne grede je v naravni barvi betona, zato ne sme imeti  
madežev. Opažne plošče naj bodo enake velikosti in oblike. Stiki morajo biti 
enakomerni. Vidne robove grede je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3cm.  
 

T.5.5.2          Betonska dela in armatura 
 

Po izkopu pilota sledi položitev armaturnega koša in betoniranje pilota. Pilote se  
izvede iz vodo neprepustnega betona C30/37 z dodatkom PV-1 (razred omočljivosti 
V5, maksimalna dovoljena globina omočenja znaša 5cm), na kontraktorski način in 
armira z glavno natezno simetrično armaturo S 500-B s palicami 9Φ18, in spiralno 
armaturo Φ8/15cm. AB greda se armira z vzdolžno armaturo Φ16 in stremeni 
Φ14/20cm.  

Na pilotih je potrebno odstraniti zgornji del betona v višini 0,4m (do kote dna vezne 
grede). Pilote v zgornjem delu povezuje AB greda 70/200cm. Na temeljna tla pod AB 
gredo se vgradi 10cm izravnalnega betona C16/20. AB greda se izvede v petih 
kampadah z dilatacijskim stikom s strižnim zobom in stiropor ploščo zalito s trajnim 
elastičnim kitom. 

AB greda se izvede iz vodo neprepustnega betona C30/37 z dodatkom PV-I (razred 
omočljivosti V5, maksimalna dovoljena globina omočenja znaša 5cm) in dodatkom 
za stopnjo izpostavljenosti XF4 (odpornost površine betona proti zmrzovanju in 
odtaljevanju). 

V gredi se vgradijo tulci Φ160mm – sidrišča za stalna in rezervna sidra.  
 

T.5.5.3       Geotehnična sidra 
 

Na osnovi geostatičnih analiz je razvidno, da so potrebna v pilotni steni sidra, ki bodo 
zmanjšala obremenitve pilotov in morebitne pomike stene.  

Na celotni dolžini je predvidena vgradnja 15 sidrišč, 10 s stalnimi sidri, v ostala   
sidrišča  bodo po potrebi vgrajena rezervna sidra. Predvidena je vgradnja dvo vrvnih 
sider nosilnosti 300kN. Vrvi so iz visoko kvalitetnega jekla. Potrebna kakovost jekla je 

s/z =1570 -1770MPa. 

Pretržna sila:  Ptk= 3 x 0,137 x 1570=645 kN (trivrvno sidro) 

                       Ptk= 2 x 0,137 x 1570=430 kN (dvovrvno sidro) 

Dopustna nosilnost: Pdop=0,7 x Ptk=452kN (trivrvno sidro) 

                                 Pdop=0,7 x Ptk=301kN (dvovno sidro) 

Geotehnična sidra so označena z oznako S1 do S1o, testna sidra z oznako Ts1 do Ts2. 

 

Prednapenjanje trovrvnih testnih sider se izvede min. 10 dni po injektiranju in min. 21 
dni po betoniranju vezne grede s silo Pp=1,67P0=1,67x250=417kN. Sila zaklinjanja 

P0=250kN (.P00,6Ptk) 

Dvovrvna sidra se napnejo s silo Pp=1,25P0=1,25x250=312kN, Sila zaklinjanja je 

P0=200kN (P00,6Ptk) 

Meritev na sidrih je potrebno opraviti po priporočilih SIA 191. Preizkusno sidro je 
potrebno napenjati do izbrane sile v 9 stopnjah. Pri višjih stopnjah napenjalne sile bo 
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potrebno opazovalni čas podaljševati. V kolikor se bo pri sedmi ali osmi stopnji meja 
lezenja k približala vrednosti k=2 se naslednja stopnja več ne izvede, kajti 
predvideno je, da tudi preizkusno sidro ostane stalno sidro v konstrukciji.  

Sidra se vgrajujejo v zato pripravljene odprtine v vezni gredi, kamor se vstavijo 
plastične cevi premera 160mm, pod predpisanim naklonom. Spirala iz rebraste 
armature se vgradi okrog cevi pred betoniranjem grede in je sestavni del sidra.   
Sidra morajo izpolnjevati določila SIA 191 za trajna geotehnična sidra. (nosilnost, 
antikorozijska zaščita,…). Izvedba veznega dela sider je predvidena z injektiranjem 
praznega prostora med sidrom in zemljino.  

Sidra bodo izvedena v naklonu 30 proti horizontali. Na območju pilotne stene je 
predvidena izvedba 10 sider.  

Vgrajena sidra bodo vpeta v sloju laporja, pri čemer bo vezni del v tem sloju vsaj 7m. 
Dolžina sider znaša  15m.  
 

SIDRO VEZNI 

DEL 

PROSTI 

DEL 

SKUPAJ  

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 

S10 
7,0m 8,0m 15,0mx10=150,0m 

 

Izvedba napenjalnih preizkusov 

Preizkus napenjanja se izvede na vseh vgrajenih sidrih in sicer: 

- popoln napenjalni preizkus se izvede na dveh sidrih ( 10% vseh sider) 

- enostavni napenjalni preizkusi se izvedejo na vseh preostalih sidrih. 

Napenjalni preizkusi se bodo izvajali skladno z navodili, ki bodo podana na osnovi 
rezultatov testnih sider in standardu SIA 191. 

 

Rezervna sidrišča 

Predvidena vgradnja rezervnih sidrišč je prikazana na vzdolžnem profilu pilotne 
stene. 
Protikorozijska zaščita  

Vsa trajna sidra morajo imeti celovito protikorozijsko zaščito, ki zagotavlja, da je 
jekleni kabel po vsej dolžini obdan s kemijsko obstojnim, difuzijsko dovolj gostim in 
električno izolacijskim ovojem, ki povišuje upor sidra proti vstopu električnega toka 
ter preprečuje pretok bledečih tokov. Za kontrolo protikorozijske zaščite je potrebno 
izvesti meritve izolacijske upornosti vsakega sidra. Postopek je opisan v TSC – 
Smernice za geotehnična sidra. 
 

Zaščita sidrnih glav 

Odprtine utorov za sidrišča se zaščiti z montažnimi, pokrovi dimenzij 0,65x0,65 cm iz 
INOX pločevine pritrjene na gredo z nerjavečimi vijaki in tesnilnim kitom.  Pokrovi 
morajo dimenzijsko odgovarjati utoru za sidrišče, morajo tesniti in biti protikorozijsko 
zaščiteni.  
 

T.5.6         Odvodnjavanje 
 

Za odvodnjavanje zaledne vode se za AB gredo na betonski podlagi položi drenažna 

trdostenska cev 150mm. Nad drenažo se vgradi drenažni zasip 4/32 do kote 
planuma spodnjega ustroja. V najnižji točki se voda spelje v betonski jašek Ø80cm 
(št. 2). 
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Za odvod površinske vode se ob desnem robu vozišča vgradi betonski robnik 
15/25cm, ob levem robu vozišča pa se ponovno izvede asfaltna mulda z iztokom 
vode v novi betonski jašek Ø60cm (št. 1) z LTŽ rešetko, višine H=2m. Iz jaška št. 1 
se voda odvede preko novega prepusta Ø30cm do betonskega jaška ob pilotni steni 
Ø80cm (št. 2) z betonskim pokrovom, višine H=4m. Iz jaška št. 2 se voda odvede po 
PVC cevi Ø30cm položeni med piloti do betonskega jaška Ø60cm (št. 3) z betonskim 
pokrovom, višine H=1,5m. Za odvod vode po brežini se položi polna PVC cev na 
betonski podlagi v dolžini 100m z vmesnim kaskadnim betonskim jaškom Ø60cm (št. 
4) z betonskim pokrovom, višine H=1,5m. 

V najnižji točki desnega roba vozišča se voda spelje po PVC cevi Ø150mm pod 
robnikom v betonski jašek št. 2.        
 

T.6           Komunalni vodi 
 

Ob levem robu cestišča je položen PTT podzemni vod, ki na območju sanacije 
prečka cesto in je dalje položen v desni brežini, po sredini cestišča je položen 
vodovod, v desni bankini pa elektro podzemni vod.  
 

Pred izvedbo sanacijskih del bo potrebna zakoličba posameznih komunalnih vodov. 
Potrebna bo začasna prestavitev PTT podzemnega voda v območju prečkanja 
pilotne stene in ponovna postavitev na prvotno lokacijo po sanacijskih delih. 
Podzemni elektroenergetski vod je položen v desni bankini v območju predvidenih 
izkopov za pilotno steno. Potrebna bo začasna prestavitev in ponovna položitev po 
sanacijskih delih.   
 

T.7           Predračunski elaborat 
 

V predračunskem elaboratu je izdelan projektantski popis del in projektantski 
predračun za sanacijo plazu in obnovo vozišča.  

 

T.8         Zaključki in predlogi 
 

Vsa dela je potrebno izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi 
in standardi. Izkop pilotov mora obvezno prevzeti geomehanik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, marec 2018                                        Sestavila: 
                                                             Manica Škrabl, ing.gr. 
 
 
 
 
 
 
 


