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ПРЕДГОВОР

Већ је постала традиција да се, најпре у организацији Југословенског комитета
за инжењерску геологију и хидрогеологију (1971–2002), а потом Друштва
геолошких инжењера и техничара Србије, односно Комитета за инжењерску
геологију и геотехнику, организују симпозијуми из области инжењерске геологије
и геотехнике, који имају задатак да се стручној јавности презентују резултати
актуелних разноврсних истраживања, која су обављена у периоду између два
симпозијума (најчешће су то интервали од четири године). Иако је протекло 45
година од одржавања првог симпозијума, са задовољством можемо констатовати
да су поједини аутори имали саопштења, односно били учесници свих петнаест
симпозијума: проф. др П. Локин, др В. Радуловић, проф. др С. Ивановић, мр. М.
Лазић, мр. В. Вујанић, и проф. др Д. Сунарић.
Последњи XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике успешно је
организован у Београду 27 и 28. септембра 2012. године. У оквиру симпозијума
обележена су и два важна јубилеја: 90 година наставе Инжењерске геологије на
Универзитету у Београду и 40 година Смера за геотехнику. Пре одржавања
Симпозијума штампане су две књиге:
1. Јубиларно издање поводом ''90 година наставе Инжењерске геологије на
Универзитету у Београду и 40 година Смера за геотехнику'' и
2. Традиционални Зборник радова ''XIV Симпозијума из инжењерске
геологије и геотехнике''.
Друштво геолошких инжењера и техничара Србије, односно Комитет за
инжењерску геологију и геотехнику, у сарадњи са Академијом инжењерских
наука Србије (АИНС) из Београда организују и овај XV Симпозијум из
инжењерске геологије и геотехнике, са међународним учешћем. Са задовољством
истичемо да смо и овом приликом, као и увек до сада, штампали у целини сва
прихваћена саопштења, онако како су их аутори припремили.
Проблематика која је обрађена у рефератима покрива скоро целокупан опсег
којим се бави инжењерска геолгија, односно геотехника:




Методологија инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања за
просторна и урбанистичка планирања и пројектовања разноврсних
објеката,
Актуелни резултати детаљних и регионалних инжењерскогеолошких –
геотехничких истраживања и испитивања,



Резултати инжењерскогеолошких истраживања за потребе санирања
последица екстремних падавина током 2014.године,
 Механика стена и тла у инжењерској пракси,
 Инжењерскогеолошки аспекти геолошких стихија (клизишта, земљотреси,
одрони, тецишта и др.),
 Образовање високостручних инжењера који треба да одговоре савременим
изазовима који се намећу пред струку и науку.
Као аутори и коаутори радова, у раду Симпозијума ће активно учествовати 71
учесник, са пријављених 38 саопштења. Треба истаћи да је посебна специфичност
овог Симпозијума је повећано интересовање страних учесника. Наиме од укупно
прихваћених и штампаних 38 саопштења, 18 су сачинили страни аутори
(Аустралија, Грчка, Холандија, Данска, као и Црна Гора и Босна и Херцеговина).
Саопштења су штампана на српском језику, као и на језицима аутора. Резимеи
радова на српском језику штампани су и на енглеском језику или уколико су
саопштења на енглеском - резимеи су дати и на српском језику.
Можемо изразити велико задовољство бројем пријављених учесника и саопштења
за овај XV јубиларни симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике, са надом
да ће се традиција одржавања симпозијума наставити и у будућности, јер се
показало да управо ови симпозијуми представљају места размене различитих
инжењерских искустава, доприносећи на тај начин бољем разумевању
инжењерске праксе и лакшем решавању инжењерских проблема.
У Београду, 05.09.2016.г.

Уредници
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IN MEMORIAM
Проф. др ЈОВАН ЈОСИПОВИЋ, дипл.инж.геол.
(1929-2014)
Проф. Др Јован Јосиповић - Јоскин рођен је у Шапцу
12.12.1929.г., а преминуо је 16. септембра 2014.г. у Београду. У
родном месту завршио је основну школу и гимназију (1948.г.), а на
Геолошком одсеку Рударско-геолошког факултета Техничке велике
школе у Београду дипломирао је 4.5.1954. године.
После дипломирања и одслужење војног рока у школи
резервних официра, стручну активност је отпочео у предузећу
,,Енергопројект”– Београд до 1957.г., као инжењер пројектант на
решавању инжењерско-геолошких и хидрогеолошких пробле-ма за
потребе санације и изградње хидроенергетских објеката. Потом је,
од 1957. до 1961. год. у Заводу за геолошка и геофизичка истраживања у Београду дао
значајан допринос у истраживањима за потребе водоснабдевања и регионалним
хидрогеолошким и инжењерскогеолошким картирањима, не само у Србији већ и другим
републикама бивше државе (Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора). Као
перспективан кадар, у периоду од 1.6.1959. до 1.2.1960. год. обавио је специјали-зацију
Савезном геолошком забоду Западне Немачке (Bundesanstalt für Bodenforschung Hannover) из области израде основних хидрогеолошких карата, где је након краћег
боравка самостално израдио четири листа хидрогеолошке карте 1 : 25 000.
Године 1961. прелази на рад на Грађевински факултет Универзитетa у Сарајеву где је,
после успешно одбрањеног хабилитационог рада, изабран у звање доцента за предмет
''Геологија''. Докторску дисертацију ,,Хидрогеологија североисточне Босне”, је одбранио
2.07.1966. године на Рударско-геолошком факултету у Београду.
У периоду од 1967. године до краја 1974. год. радио је као саветник у предузећу
,,Геоистраге” – Сарајево и научно-истраживачким организацијама: Геолошки институт –
Сарајево и Завод за геолошка и геофизичка испитивања - ,,Геозавод” Београд, а потом у
Републичком фонду за геолошка истраживања – Београд.
Наставно-научну активност наставља на Грађевинском факултету у Суботици, на
којем је 1974. год. изабран за ванредног професора за предмет ,,Геологија”, а 1979. год. у
звање редовног професора за предмет ,,Инжењерска геологија”. На истом факултету, у
периоду 1977-1979, обављао је и функцију продекана.
Наставничка активност, као што је већ речено, отпочела је на Грађевинском факултету
у Сарајеву, где је проф. Јосиповић је одржавао наставу на више високошколских установа
из области хидрогеологије и инжењерске геологије:
 током школске 1963/64 и 1964/65.г., на Грађевинском факултету у Сарајеву –
хидротехнички смер, у оквиру предмета ,,Инжењерска геологија”, део о
хидрогеологији;
 школске 1964/65 и 1965/66.г., на Шумарском факултету у Сарајеву – одсек за
искоришћење шума, предмет ,,Инжењерска геологија”, а на Рударском факултету
у Тузли на последипломској настави на Смеру за подземну експлоатацију угља
курс ,,Динамика подземних вода” у оквиру ,,Хидрогеологије лежишта угља”, а на
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смеру Рудничка геологија курса ,,Динамика подземних вода и одводња лежишта
угља”.
 у периоду од 1964. до 1969.г. као хонорарни наставник на Природноматематичком факултету у Сарајеву, на Одсеку за географију са геологијом,
одржавао је наставу из предмета ,,Хидрогеологија”.
На Грађевинском факултету у Суботици, од 1974.г. до одласка у пензију, изводи
наставу из предмета ,,Геологија” и ,,Инжењерска геологија”, а у школској 1975/76.г., као
хонорарни наставник и на Факултету техничких наука у Новом Саду - Смер за
индустријску градњу - ,,Инжењерску геологију”. За све те курсеве проф. Јосиповић,
сачинио је ауторизовне материјале (скрипта), који су омогућавали студентима успешно
савлађивање материје, како на основним, тако и последипломским студијама. Био је
ментор или члан комисија за одбрану већег броја магистарских и докторских дисертација.
За курс ,,Геологија и хидрогеологија” на Пољопривредном факултету у Новом Саду –
Смер за уређење и коришћење вода у пољопривреди 1985. године написао је уџбеник – за
интерну употребу, на 458 страница.
Монографије: ''Палеохидрогеолошке карактеристике Босне и Херцеговине'' са М.
Мојичевић, Ђ. Остојић и М. Јахић (''Геоинжењеринг'' – Сарајево, 1980.) и ''Методе одређивања основних параметара за прорачун биланса подземних вода” (''Геоинжењеринг''–
Сарајево, 1981.) са М. Јахићем и Ђ. Остојићем, представљају плод вишегодишњег научно
истраживачког рада превасходно проф. Јосиповића.
Проф. Јосиповић је са проф. В. Павловићем урадио и уџбеник ,,Рударство и геологија”
за усмерено образовање рударске струке (Завод за издавање уџбеника СР Србије).
Но његова активност није се огледала само на стручном, педагошком и научно
истраживачком раду, чије смо делимичне резултате овлаш поменули, Јоскин је као
студент учествовао у низу омладинских радних акција, које су организоване у циљу
обнове ратом опустошене земље: између осталих на изградњи пруге Брчко-Бановићи и
Шамац-Сарајево, на градњи фабрике ,,Иво Лола Рибар” у Београду и др. За свој прегоран
рад био је похваљиван и проглашаван за ударника.
Учествовао је, такође и у раду бројних друштвено-политичких и стручних
организација у својству члана, подпредседника, председника, а и један је од учесника
свих Симпозијума из инжењерске геологије и хидрогеологије.
Проф. Ј. Јосиповић је на иностраним и домаћим научним скуповима објавио велики
број стручних и научних радова и саопштења, која су резултат његовог стручног
ангажовања из области хидрогеологије и инжењерске геологије. Оно је заиста било веома
широког спектра, за потребе изградње хидроенергетских објеката, хидрогеолошког и
инжењерскогеолошког картирања, проблема водоснабдевања, регионалних хидрогеолошких истраживања, одводњавања и одбране површинских копова од подземних вода и др.
После пензионисања (1986.г.) проф. Ј. Јосиповић, је наставио несмањеним
интензитетом активност, како на стручном тако и научном пољу. Она се превасходно
одвијала у Институту за водопривреду ''Јарослав Черни'', где је Јоскин имао свој радни сто
за којим је седео и радио пуно радно време. Његов студиозни рад за тим столом,
практично до конца живота, изражен је кроз монографију ''Подземне воде Војводине''
(коаутор је А. Соро, а издавач ''Институт за водопривреду Јарослав Черни'' Београд 2012.).
Та монографија представља круну дугогодишњег рада аутора, однонсо синтезу свих
доступних хидрогеолошких истраживања, како аутора монографије, тако и свих
истраживача који се огледали на том подручју. Као илустрација у монографији је
извршена синтеза 157 публикованих саопштења, али и 165 изворних фондовских
докумената о извршеним хидрогеолошким истраживањима на подручју Војводине.
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Поред тога повремено је сарађивао и са стручњацима Саобраћајног института ЦИП –
Завод за геотехнику, Института за путеве – Завода за геотехнику из Београда, али и
стручњацима из других организација, које су имали потребу за консултацијама при
решавању бројних хидрогеолошких и инжењерскогеолошких проблема при изградњи
разноврсних објеката и санацији клизишта. Са Хидрометеролошким заводом Србије
учествовао је на изради водопривредне основе Војводине.
Резултати тих истраживања су публиковани у бројним часописима, зборницима радова
и монографијама, а засигурно ће представљати незаобилазну библиографску материју,
свима онима који буду изучавали хидрогеолошку и инжењерскогеолошку проблематику
широм бивше Југославије. Својим стручним и научним радом стекао је опште признање
стручне и друштвене јавности. Између осталог добио је спомен плакету поводом 25
гдишњице оснивања ''Геозавода'' Београд (1975), а за дугогодишњи рад и допринос
развоју хидрогеоллогије Југославије 1997.године добио је Повељу организационог одбора
Научног симпозијума ''100 година хидрогеологије Југославије'' .
Овим нисмо ни издалека приказали заиста веома плодан рад проф. Ј. Јосиповића за
који је добио бројна признања факултета, установа и организација у којима је радио.
На крају истакнимо и основне карактерне особине проф. Ј. Јосиповића: био је строг,
али принципијелан руководилац, увек је инсистирао на максималном залагању сваког
члана истраживачког тима, а томе је увек давао лични пример. У слободно време био је
сасвим другачији: дружељубив, елоквентан, опуштен, весео - прави Јоскин, како су га
звале колеге. Као изузетан педагог, увек је био спреман да помогне млађим колегама,
саветом, али и на друге начине. Васпитавао је студенте и млађе колеге у духу оданости
струци и поштењу и као такав ће остати у нашем трајном сећању.
Проф. др Душко Сунарић, дипл.инж.геол.
Проф. др Драгутин Јевремовић, дипл.инж.геол.
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IN MEMORIAM
Проф. др ЉУБOМИР - ЉУБA РOКИЋ, дипл.инж.гeoл.
(1938 – 2012)
Проф. др Љубoмир - Љубa Рoкић, дипл. инж. гeoлoгије рoђeн je у
Срeмскoj Митрoвици 28.07. 1938. гoд., а преминуо је у Сарајеву
22. дeцeмбрa 2012. гoдинe.Oснoвну шкoлу и гимнaзиjу зaвршиo je
у Срeмскoj Митрoвици, a Рудaрскo-гeoлoшки фaкултeт у
Бeoгрaду, 1963. године. Нaкoн oдслужeњa вojнoг рoкa, 1964.г.
зaпoслиo сe у Сaрajeву, у Зaвoду зa инжeњeрску гeoлoгиjу и
хидрoгeoлoгиjу Грaђeвинскoг фaкултeтa, где остаје до 1981.г.
када прeлaзи у Зaвoд зa гeoтeхнику и фундирaњe на истом
факултету, Године 1991. прелази у Зaвoд зa вoдoприврeду БиХ у
Сарајеву. Рaтнe гoдинe прoвeo je у Сaрajeву, a 1995.г. нaкoн
излaскa из Сaрajeвa, зaпoслиo сe у ''Институту зa путeвe'', a.д.
Бeoгрaд.
У ''Институту за путеве'' oстaje дo 1999.г., кaдa сe из пoрoдичних рaзлoгa, пoнoвo врaћa у
Сaрajeвo, и запошљава у Зaвoду зa гeoтeхнику и фундирaњe на Грађевинском факултету,
где ради до пензионисања 2006. године.
Упoрeдo сa стручнoм aктивнoшћу Љуба се бавио и нaучнo – нaстaвним рaдом, најпре на
Грађевинском факултету у Сaрajeву, гдe je 1970.г. изaбрaн зa aсистeнтa нa гeoлoшким
прeдмeтимa. После oдбрaнe дoктoрскe дисeртaциje у Зaгрeбу 1978.г., изaбрaн je зa дoцeнтa, a
кaсниje зa вaнрeднoг и рeдoвнoг прoфeсoрa нa прeдмeтимa: “Гeoлoгиja”, “Инжeњeрскa
гeoлoгиja” и “Инжeњeрскa гeoлoгиja и хидрoгeoлoгиja”. У том периоду је пoврeмeнo држao
нaстaву нa Рударско-геолошком факултету у Тузли, нa рeдoвним и пoстдиплoмским
студиjaмa из прeдмeтa: “Инжeњeрскa гeoлoгиja” и “Инжeњeрскoгeoлoшкo прojeктoвaњe”. За
време боравка у Београду, као хонорарни професор предавао је на Грађевинском факултету, на
основним студијама, предмете: ''Основи геологије '' и ''Инжењерска геологија”.
Основна стручна активност проф. Љ. Рокића, као и његов највећи допринос одвијао се у
домену инжeњeрскo - гeoлoшких, гeoтeхничких и хидрoгeoлoшких истрaживaњa зa пoтрeбe
изгрaдњe рaзнoврсних грaђeвинских oбjeкaтa: хидрoeнeргeтских, вoдoприврeдних, пoсeбнo
путних и жeлeзничких сaoбрaћajницa, a зaтим, зa пoтрeбe прoстoрнoг и урбaнистичког
плaнирaњa, тe истрaживaњa за потребе сaнaциje клизиштa, на бројним локацијама у БиХ.
Њeгoвa aктивнoст је такође билa усмeрeнa нa рaзраду општих принципa и мeтoдa
истрaживaњa, рaди дeфинисaњa гeoлoшких мoдeлa тeрeнa, њихoве типизaциjе и
клaсификaциjе. Дао је значајан допринос у изради упутстaвa зa израду кaрaта крупниjих
рaзмeрa (инжeњeрскo гeoлoшкe, гeoтeхничкe, кaртe пoдoбнoсти, гeoeкoлoшкe, и др. ).
Као резултат стручнe и нaучнe aктивнoсти, проф. Љ. Рокић oбjaвиo je jeдну књигу, чeтири
мoнoгрaфиje, прeкo 110 нaучних и стручних рaдoвa у зeмљи и инoстрaнству. Још бројнији
су резултати детаљних истраживања за потребе пројектовања и изградње разноврсних
обејеката, санације клизишта. Из бoгaтe нaучнe и стручнe Љубинe aктивнoсти, пoсeбно
треба нагласити оне рaдoве, кojи сe oднoсe нa рeшaвaњe инжењерско гeoлoшкo
прoблeмaтикe зa пoтрeбe путнe инфрaструктурe ( прoучaвaњу пaдинских прoцeсa као и на
тумачење гeнeзе клизиштa нa дeснoj oбaли рeкe Дунaвa кoд Нoвoг Сaдa).
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Oвo крaткo нaбрajaњe je, уствaри, прикaз импрeсивнoг Љубинoг рaднoг и живoтнoг путa,
a рeзултaт тoг рaдa оставио je вeoмa знaчajaн трaг у нaуци и струци, тj. знaчajaн и врeдaн
дoпринoс тeoриjи и прaкси истрaживaчкoг рaдa зa пoтрeбe грaдитeљствa. Зaтo je њeгoвo
дeлo oстaвилo прeпoзнaтљив трaг у нaшoj мeмoриjи и инжeњeрскoj прaкси, oднoснo
oпштoj култури.
Зa њeгa сe слoбoднo мoжe рeћи дa људски живoт врeди сaмo oнoликo кoликo врeдe oствaрeњa
и рeзултaти тoг живoтa. Инaчe, проф. др Љубoмир Рoкић je имao нaпoрaн и рaдaн живoт, кao и
срeћу дa у тoм живoту oствaри, дaлeкo нaдпрoсeчнe врeднe рeзултaтe. Зaхвaљуjући тoмe,
Љубoмир Рoкић je биo jeдaн oд врлo знaчajних инжeњeрa Србиje и бившe Jугoслaвиje и oстaтћe у
трajнoм сeћaњу, кao изузeтaн, дoбaр и oмиљeн чoвeк, кoд свих oних кojи су имaли чaст и
зaдoвoљствo дa рaдe и сaрaдjуjу сa њим. Зa свoj рaд je дoбиo брojнa стручнa и друштвeнa
признaњa.
Мр. Влaдeтa Вуjaнић, дипл.инж.гeoл.
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IN MEMORIAM
ДАМЉАН Г. ГОЈГИЋ, дипл.инж.геол.
(1928 – 2014)
У Београду је, 7. јула 2014.г. у 87. години, преминуо Дамљан
Гојгић, истакнути инжењер геологије (ужа специјалност
инжењерска геологија и хидрогеологија). Његов допринос се
нарочито огледа у борби за статус геологије, односно њен
значај, место и улога у привредном и друштвеном развоју
Србије, а који се првенствено огледао, у адекватном и
доследном изучавању, те имплементацији “примењене
геологије” за потребе просторног и урбанистичког
планирања, грађења, и заштите животне средине, пре свега,
на територији града Београда.
Његова животна прича почиње у Ужицу, где се родио
23.01.1928.г., као пети најмлађи син од оца Глигорија и
мајке Гвозденије. Од њих је наследио снажну личност, марљивост, понос и поштење, као
и широк брђанско “ерцовски” дух. У Ужицу је завршио основну школу, а и гимназију
1947.г. Студије је започео те исте године, на Геолошком факултету Свердловског
универзитета у “бившем СССР-у”. По повратку из СССР-а, 1948.г., уписује Техничку
велику школу у Београду, геолошки одсек, који 1949.г. прераста у (самостални) Геолошки
факултет. Дипломира на Геолошком факултету, 1953.г. у Београду, где стиче звање
дипломираног инжењера геологије. Током 1959. г., у Москви и Лењинграду, успешно
обавља специјализацију из методологије инжењерскогеолошких и хидрогеолошких
истраживања.
Стручну каријеру започиње 1954.г., у Геолошком заводу Србије у Београду, у Сектору
за инжењерску геологију и хидрогеологију, најпре као приправник, а потом напредује до
звања саветника, односно шефа екипе, одељења и Сектора за инжењерскогеолошка и
хидрогеолошка истраживања. Године 1972., прелази у Завод за изградњу и
реконструкцију града Београда, где даје можда свој и најважнији допринос за српску
(београдску) геологију. Веома је допринео формирању ''Центра за геолошко –
геотехничку документацију за територију града Београда'', који од 1986. год., припада
''Градском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине''. Дамљан је у својству
начелника и помоћника градског секретара, руководио овим Центром до пензионисања
1995.године. Тај центар је, захваљујући и Д. Гојгићу, постао центар у којем је
организовано прикупљање, обједињавање и архивирање геолошко – геотехничке
документације за простор града Београда. Између осталог установљена ''база геолошких
података”, омогућава увид о локацијама највећег броја истражних радова, што
представља значајну и неопходно подлогу за рационално пројектовање и извођење нових
истраживања. То је дуго времена био јединствен пример, не само у Србији, успешног
чувања (газдовања) геолошких информацијама, које представљају трајну вредност.
Током професионалне каријере, Дамљан је учествовао на бројним, основним,
фундаменталним и детаљним инжењерскогеолошким и хидрогеолошким истраживањима
на простору Србије и бивше Југославије. Из те његове богате стручне и научне
активности, посебну пажњу заслужује да се наведу нека од њих, за потребе водопривреде:
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Слив Комарница, подручје Косова и Метохије, Дунавско приобаље и Овчарско-Кабларска
клисура (за потребе водопривредног уређења, очувања и заштите природног,
морфолошког амбијента). Учествује у комплексним сеизмолошко – геолошким
истраживања, после катастрофалних земљотреса, за подручја: Скопља (1963.г.) и Бања
Луке (1969.г.). Активно је учествовао на изради, основних и детаљних
инжењерскогеолошких и хидрогеолошких карата, разних размера, за територију Србије и
“бивше Југославије”. Руководио је пројектом, а касније усмеравао реализацију израде,
катастра клизишта и нестабилних падина за територију града Београда (1:5000), као и
пројекта за израду Комплексне геолошке карте подручја Београда (у размери 1:10 000).
Објавио је, као аутор и коаутор, више од 30 научних и стручних радова у земљи и
иностранству, углавном из области инжењерске геологије и хидрогеологије. Ништа мањи
није ни његов допринос у раду Удружења инжењера и техничара Београда, Србије и
Југославије. Посебно је допринео организацији већине Симпозијума о инжењерској
геологији и хидрогеологији (нарочито Првог из 1971.г.). За такав прегоран рад на том
пољу добио је и одговарајућа признања: Плакету заслужног и Почасног члана, као и друга
признања.
Ипак, његов највећи допринос у струци, по коме ће се колега Гојгић, највише памтити
су активности, односно његов допринос за положај и статус геологије у Београду. А,
учинио је много, нарочито је допринео да се институционално геологија по први пут на
прави начин третирана (уважена и прихваћена), као научно – стручна област, без чијих
сазнања и услова, нема рационалног планирања, пројектовања и градње објеката, што је
за развој једног града, какав је Београд, било од посебног значаја. На тај начин допринео
је сарадњи инжењера геолога као пружалаца услуга, са једне стране, и планера,
пројектаната и инвеститора, као корисника услуга, са друге стране. Обзиром да је то
најпре заживело у Београду, та пракса је уведена и на осталој територији Србије.
Иначе, Д. Гојгић је имао релативно напоран, радно динамичан и садржајан живот,
испуњен сопственим задовољствима, као и срећу да у том животу оствари, далеко
натпросечне стручне и друге животне резултате, које ће памтити многа поколења геолога
и сви они који су имали, пре свега, срећу, част и задовољство да раде, друже се и сарађују
са њим.
Остаће упамћен као човек од принципа, радан и поштен, доследан својим схватањима
и хтењима, али је уважавао и поштовао, мишљења саговорника. Волео је људе уопште,
посебно своје колеге. Несебично је преносио своје знање и искуства, млађим колегама у
решавању одређених проблема.
У суштини, био је добар човек, са људским етичким квалитетима. Говорио је истински,
људски искрено, са дозом хумора, али увек сугестивно и достојанствено.
Мр Владета Вујанић, дипл.инж.геол.
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ROCK MECHANICS FOR DEEP SUBSURFACE GEO-ENERGY
PRODUCTION AND STORAGE
Summary:
Rock mechanics has traditionally been applied in the fields of Civil, Mining and
Petroleum engineering. Over the last few decades, rock mechanics has been used in
other fields of engineering related to development of new geo-energy resources,
storage of geo-energy and disposal of geo-energy residues. Concrete examples of
Geoenergy-related engineering applications are: development of unconventional shale
gas resources through hydraulic fracturing; development of renewable geothermal
resources; underground storage of hydrocarbons in depleted gas fields, aquifers and
salt caverns; compressed air energy storage; carbon-dioxide sequestration and disposal
in deep geological formations. Geoenergy-related applications require, amongst others,
a good knowledge of the deformational behaviour of rock formations exposed to
various loads, which should be provided by rock mechanics. In this paper, a few case
studies are described to illustrate the use of rock mechanics in the context of multidisciplinary engineering projects for petroleum-related and geoenergy-related
applications. The case studies presented include: (i) prediction of land subsidence due
to gas extraction from the gas fields in the Northern Adriatic, Italy; (ii) assessment of
the potential for fault reactivation and induced seismicity during operation of an
underground gas storage facility in the Netherlands; (iii) assessment of geomechanical
effects due to large-scale storage of carbon-dioxide in a depleted gas field in the
Netherlands; (iv) assessment of well integrity during operation of an underground
natural gas storage facility in salt caverns.

Keywords: Geo-energy, Subsidence, Induced seismicity, Gas storage, Carbon-dioxide
storage.
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Богдан Орлић2

ПРИМЕНА МЕХАНИКЕ СТЕНА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И
СКЛАДИШТЕЊУ ГЕО-ЕНЕРГИЈЕ
Резиме:
Механика стена се традиционално користи у градјевинарству, рударству и
нафтној индустрији. У последњих неколико деценија механика стена налази
своју примену и у експлоатацији неконвенционалних и обновљивих енергетских
ресурса, подземном складиштењу енергената и геолошком складиштењу угљендиоксида. Конкретни примери су: експлоатација гаса из гасних шкриљаца уз
примену фраковања; коришћење обновљивих извора геотермалне енергије;
подземно складиштење нафте и гаса у испражњеним гасним пољима,
аквиферима и кавернама; подземно складиштење ваздуха под притиском; и
геолошко складистење угљен-диоксида. У свим овим апликацијама је примена
механике стена неопходна јер је потребно знати деформациона својства стенских
маса у којима се изводе инжењерски захвати. У раду је приказано неколико
студија које показују практичне примере примене механике стена у
мултидисциплинарним пројектима експлоатације и складиштења гаса.
Приказане студије изучавају: (i) слегање тла услед експлоатације гаса из гасних
поља у северном делу Јадранског мора у Италији; (ii) индуковану сеизмичност у
подземном складисту гаса изградјеном у гасном пољу у Холандији; (iii)
механичке ефекте геолошког складиштења угљен-диоксида у испражњеном
гасном пољу у Северном мору; (iv) интегритет бушотина које служе за
ињектирање и вадјење гаса из подземног складишта гаса изградјеног у кавернама
у наслагама соли.
Кључне речи: Гео-енергија, Слегање тла, Индукована
Складиштење гаса, Складиштење угљен-диоксида.

сеизмичност,

Научни саветник, TNO – Institute for Applied Scientific Research, Energy Division, Princetonlaan 6, 3584 CB Utrecht, The
Netherlands, е-mail: bogdan.orlic@tno.nl
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1. INTRODUCTION
The knowledge of rock mechanics has been traditionally used in Civil, Mining and Petroleum
engineering application. In recent decades, rock mechanics has also been used in other
engineering applications related to development of new geo-energy resources, storage of geoenergy products and disposal of geo-energy residues. A typical example is development of
unconventional shale gas resources through hydraulic fracturing. In shale gas development,
aggressive hydraulic fracturing is used to generate an interconnected open fracture network with
a large internal surface area for gas drainage towards a well. Other examples of geoenergyrelated engineering applications are development of renewable geothermal resources;
underground storage of hydrocarbons in depleted gas fields, aquifers and salt caverns; and
geological storage of carbon-dioxide (CO2) in deep geological formations. Maintaining
subsurface integrity and integrity of wells is of critical importance for the safety and success of
geo-energy projects [1].
The common characteristics of many geo-energy projects are as follows: (i) operations take
place in the deep subsurface (a few hundred meters to a few kilometres); (ii) operations involve
fluid injection in the subsurface or fluid withdrawal from the subsurface; and (iii) coupled
thermo-hydro-chemo-mechanical processes associated with fluid injection and withdrawal occur
in the subsurface. Stress changes induced by the coupled processes pose a potential risk to
subsurface integrity: induced stresses could damage the target storage formation and
surrounding sealing formations, which could lead to uncontrolled fluid migration and leakage at
the surface; wells used in operations could be damaged and eventually lost due to induced
deformation of the subsurface. Besides the adverse effects on the containment and subsurface
infrastructure (i.e. wells), subsurface operations can also induce ground surface deformation and
seismicity, due to a sudden slip on pre-existing fractures and faults.
Geoenergy-related engineering applications apparently require a multi-disciplinary approach.
Geology, Engineering geology, Rock mechanics and Soil mechanics (or Geomechanics, which
stands for both rock and soil mechanics), Material science and Fluid dynamics are the key
disciplines necessary to design, construct and successfully operate geo-energy projects. The role
of rock mechanics is obviously to provide a good knowledge and prediction of the deformational
behaviour of rock formations exposed to various loads.
Recently, the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(ISSMGE) formed a technical committee for Energy Geotechnics [2]. The scope of this new
discipline is defined as follows: “Energy Geotechnics involves the use of geotechnical principles
to understand and engineer the coupled thermo-hydro-chemo-mechanical processes
encountered in collecting, exchanging, storing, and protecting energy resources in the
subsurface”. The knowledge base required for geoenergy-related engineering applications may
be wider than that implied by the ISSMGE; namely, the knowledge of the deep subsurface and
its behaviour is also required, which is readily available from the discipline of Petroleum
geology, Geophysics, Seismology, Rock mechanics, etc.
This paper presents a number of case studies to demonstrate the importance of using rock
mechanics (and geomechanics) in the context of multi-disciplinary engineering projects for
petroleum-related and geoenergy-related applications. The presentation of field cases focusses
on geomechanical numerical modelling conducted by using a general-purpose finite element
program DIANA [3]. The presented case studies include: (i) prediction of land subsidence due to
3
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gas extraction from the gas fields in the Northern Adriatic in Italy; (ii) assessment of the
potential for fault reactivation and induced seismicity during operation of an underground gas
storage facility constructed in a depleted gas field in the Netherlands; (iii) assessment of
geomechanical effects caused by large-scale storage of CO2 in a depleted gas field in the
Netherlands; and (iv) assessment of well integrity during operation of an underground natural
gas storage facility constructed in salt caverns.

2. SUBSIDENCE DUE TO GAS EXTRACTION IN THE RAVENNA AREA,
ITALY: AN INTEGRATED MODELLING STUDY
Land subsidence at Ravenna Coastline in Northern Italy is caused by both groundwater
extraction and gas extraction from a number of onshore and offshore gas fields (Figure 1). This
section describes an integrated subsidence modelling study performed to predict subsidence due
to gas extraction in the Ravenna area until 2050 [4]. Other mechanisms that could cause the
subsidence, such as tectonic causes or groundwater extraction, were not taken into account in the
subsidence modelling study.
The modelling took into account five gas fields operated by ENI: Dosso degli Angeli, Porto
Corsini Terra, Porto Corsini Mare West, Agostino - Porto Garibaldi and Angela - Angelina
(Figure 1b). Gas production from a gas field reduces the pore fluid pressure in the reservoir,
which in turn increases the effective stresses causing reservoir compaction and land subsidence.
Earlier subsidence studies related to the gas production from the fields in the Ravenna area
indicated that the pressure decrease also propagates into the connected aquifers surrounding the
gas fields; in addition, residual subsidence may be induced after the end of gas production [5].

Figure 1. a) Location of the study area near Ravenna in Northern Italy; b) location of the gas fields within
the study area.
Слика 1. а) Географски положај истражног подручја које се налази у близини града Равене у
северној Италији; б) локације гасних поља у истражном подручју.

The workflow used in the integrated subsidence modelling study consisted of three sequential
phases: (i) geological characterisation and static geological modelling; (ii) fluid flow modelling;
and (iii) geomechanical stress and deformation modelling.
4
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In the first phase, a static geological model was built for each of the studied gas fields and
petrophysical interpretation was carried out to derive the transport properties (e.g. porosity and
permeability) required for fluid flow simulations. Lateral extent of these geological models was
enlarged to include lateral aquifers connected to the gas reservoirs.
In the second phase, a dynamic reservoir simulation model was developed for each studied
field (Figure 2a), based on the respective static geological model. These field-specific, multiphase flow simulation models were first calibrated to match the historical production and
pressure data using a procedure called history matching. The calibrated flow models were then
used to make a forward prediction of pressure change in the gas reservoir and surrounding
aquifers until 2050.
In the third phase, a field scale geomechanical finite element model was developed for each
studied gas field (Figure 2b). A numerical modelling approach was chosen because numerical
models can realistically represent the structural complexity and spatial variability of material
parameters in the subsurface as well as the non-linear deformational behaviour of geological
materials. For example, in this study we used a non-linear elasto-plastic power-law constitutive
model to simulate the deformational behaviour of the compacting reservoir layers due to
pressure decline [6] The pressures from reservoir simulations were applied to the geomechanical
model representing each individual field and the production-related subsidence was calculated.
In the final step of the workflow, the subsidence maps obtained for the individual fields were
added together to obtain subsidence maps representing the combined effects of gas extraction
from the studied gas fields (Figure 3).

Figure 2. a) Reservoir simulation model of the Agostino - Porto Garibaldi gas field and surrounding
area; b) geomechanical finite element model of the same gas field and surrounding formations [4].
Слика 2. а) Модел течења флуида у гасном пољу Агостино - Порто Гарибалди; б) геомеханички
модел истог гасног поља на бази методе коначних елеменатa [4].

The findings inferred from this successfully accomplished integrated subsidence modelling
study were as follows: (i) an upper bound of the combined areal extent of the subsidence from
the five gas fields was determined, constrained by the field data; (ii) the maximum subsidence of
0.42 m occurs offshore north of the Agostino - Porto Garibaldi field; (iii) the largest subsidence
of 0.3 m on the costline occurs to the north of the Angela-Angelina field; (iv) the extent of the
5
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predicted combined subsidence bowl (2 cm contour) remains to the south of the Po di Goro
parallel even in 2050 (gas extraction in the Northern Adriatic north of the Po di Goro parallel is
banned by Italian legislation).

Figure 3. Contour map of the total subsidence (cm) predicted for 2050 due to gas production from the
studied fields in the Ravenna area [4].
Слика 3. Прогнозирано слегања тла (cm) за 2050-ту годину изазвано експлоатацијом гаса из
гасних поља у близини града Равене [4].

3. ASSESSMENT OF FAULT STABILITY DURING OPERATION OF AN
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY IN A DEPLETED GAS FIELD
A field scale geomechanical modelling study was conducted to investigate stability of faults
during Underground Gas Storage (UGS) operations in a depleted gas field in the Netherlands.
The gas field was produced from 1971 to 2007. During production, the field experienced
induced seismicity, which was most likely caused by the reactivation of the Central fault that
separates the two major reservoir blocks (Figure 4a). The magnitudes of the four largest seismic
events were in the range of 3-3.5 on the Richter scale. The record of past production-related
seismicity raised the concerns regarding the risk of future seismicity related to seasonal storage
of natural gas in the same field. Induced seismicity related to gas extraction is common in the
Netherlands: about 15 % of producing gas fields experienced induced seismicity with a
maximum local magnitude ML~3.6. Hence, a geomechanical modelling study was conducted to
investigate the geomechanical effects of UGS operations on the stability of major faults in the
gas field under study.

6
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Figure 4. a) Geological model of the studied gas field; b) part of the geomechanical numerical model
showing reservoir blocks and Central fault; c) part of the geomechanical model showing reservoir
structure and major faults [7].
Слика 4. а) Геолошки модел испражњеног гасног поља које ће бити коришћено за
складиштење гаса; б) колектор гаса и централни расед који дели гасно поље у два блока,
представљени моделом коначних елемената; ц) колектор гаса, раседи и геолошке формације у
подини гасног поља представљени моделом коначних елемената [7].

A field scale three-dimensional (3D) geomechanical finite element model of the gas field was
developed and geomechanical simulations were conducted to assess the poro-mechanical and
thermal effects of past gas production and future UGS operations on fault stability [7,8]. The gas
field is formed in a structurally complex faulted structure, which can only be represented
correctly in a 3D model. Juxtaposition of various lithologies across the Central fault was entirely
preserved in the geomechanical model (Figure 4b). Besides the reservoir structure and three
major faults, the geomechanical model includes the underburden (Figure 4c), sideburden and
overburden. The material properties for the differentiated model units were derived from
experimental data and interpreted well logs. The frictional behaviour of faults was modelled
7
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using a Coulomb friction criterion. Faults were assumed to be cohesionless (c=0), with the
friction coefficient μ=0.6 (i.e. the friction angle φ≈31°).
Transient pressures and temperatures from reservoir simulations were applied as input loads
to the geomechanical model. The fluid flow model was first history-matched to the production
data and then used to simulate the past gas production, followed by the future cushion gas
injection and 50 annual cycles of gas injection and withdrawal.
The geomechanical finite element model was initialized and calibrated to match: (i) the
subsidence data measured during the gas extraction; (ii) approximate location and timing of the
fault slip on the Central fault (Figure 5). The results of geomechanical simulations show that the
reactivated part of the Central fault is at the reservoir self-juxtaposition, which has been
critically stressed due to gas production (Figure 5a). This is in agreement with the seismological
localization of the hypocentres of the past major seismic events (hypocentres of induced
earthquakes shown in Figure 4a). The maximum amount of the plastic shear slip predicted by
the model is about 2 cm. Additional shear slip on the Central fault of up to 0.5 cm could occur
during the subsequent phase of cushion gas injection. During annual cycles of gas injection and
production, the Central fault is not critically stressed anymore and the predicted stress changes
are clearly in the elastic region (the stress path for annual cycles in Figure 5b). Although the
fault slip is unlikely, continuous monitoring of induced seismicity is needed. Full commercial
storage operations of this underground gas storage facility started in 2015. The microseismic
monitoring of the field has detected only microseismic events with negative (i.e. low)
magnitudes thus far.

Figure 5. a) Predicted relative shear displacement on the Central fault at the end of gas production; b)
stress path for the observation point P on the Central fault for gas production and the subsequent use of
the field for seasonal gas storage [7].
Слика 5. а) Прогнозирано смицање дуж централног раседа на крају експлоатације гаса када је
притисак у гасном пољу најнижи; б) путања напона у тачки P на централном раседу (положај
тачке P је приказан на Слици 5а) [7].

8
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4. GEOMECHANICS OF GEOLOGICAL CO2 STORAGE: THE ROAD
PROJECT, ROTTERDAM
The ROAD project (Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project), is a part of
Rotterdam Climate Initiative, which aims to reduce CO2 emissions in the Port and the City of
Rotterdam by 50 % by 2025 (http://road2020.nl/en/). The ROAD project is a geological CO2
storage project [9]. The project comprises: (i) CO2 capture from a new EON’s 1,100 MW coalfired power plant (Figure 6) built on the Maasvlakte (a harbour and industrial area in the Port of
Rotterdam created by reclaiming land from the North Sea); (ii) CO2 transport via a 20km-long
pipeline laid on the seabed to an existing offshore platform; and (iii) CO2 injection in the
depleted P18-4 gas field (Figure 7). The project was supposed to start in 2015 when the power
plant started operations and the P18-4 gas field was fully depleted, but it was postponed waiting
for additional funds to close the funding gap.

Figure 6. A coal-fired power plant built on the Maasvlakte in the Port of Rotterdam.
Слика 6. Термоелектрана на угаљ у индустријској зони луке у Ротердаму.

When CO2 is injected into a depleted hydrocarbon reservoir such as the P18-4 depleted gas
field, the state of stress in the reservoir-seal system will change due to poro-mechanical, thermal
and chemical effects associated with injection [10,11]. Poro-mechanical effects are caused by
the buoyancy of the injected CO2 and changes in the pore fluid pressure in the reservoir; thermal
effects arise when the temperature of injected CO2 is lower than the ambient reservoir
temperature; chemical effects are caused by geochemical reactions between the injected CO2 and
rock formations. Poro-mechanical and thermal effects induce mechanical and thermal stresses in
the reservoir and nearby rock, while chemical effects may induce mechanical stress (due to, for
example, volume increase associated with chemical reactions) or changes in rock properties such
as porosity, permeability and rock strength (due to, for example, mineral alteration and
dissolution). As a result of induced stress changes, top seals could be mechanically damaged,
9
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pre-existing sealing faults and fractures can be re-activated, or new fracture systems could be
created. Mechanical damage of top seals and sealing faults could create the pathways for
uncontrolled CO2 migration out of the storage formation resulting in a leak at the ground surface
or seabed. Besides the effects on the containment, the rock mechanical processes due to CO2
injection could induce micro-seismicity and felt seismicity, which is the consequence of a
sudden slip on pre-existing discontinuities and faults.

Figure 7. Key elements of the Rotterdam Capture and Storage Demonstration Project (ROAD). a) The
project plans to capture CO2 from a coal-fired power plant built in the Port of Rotterdam; b) transport
CO2 via a pipeline to an existing offshore platform; and (c) inject it in the P18-4 offshore depleted gas
field.
Слика 7. Главни елементи Пројекта геолошког складиштења угљен-диоксида у индустријској зони
луке у Ротердаму (ROAD пројекат). а) Угљен-диоксид произведен сагоревањем угља у
термоелектрани која се налази у индустријској зони луке у Ротердаму биће каптиран; б)
транспортован путем цевовода до постојеће платформе за експлоатацију гаса; и ц) ињектиран у
испражњено гасно поље Р18-4 које се налази у Северном мору.

Extensive feasibility, risk and environmental impact assessment studies have been conducted
concerning the ROAD CO2 storage project. An integral part of these multi-disciplinary studies is
a “top seal and fault integrity study“, aimed at evaluating the impact of induced stress changes,
resulting from past hydrocarbon extraction and future CO2 injection, on top seals and faults [12].
The mechanical impact on the containment and the CO2 storage site is evaluated by assessing:
10
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(i) mechanical integrity and the potential for induced hydro-fracturing of top seals; (ii)
mechanical integrity and the potential for re-activation of faults, as fault slip can make
previously sealing faults conductive or induce seismic events at the injection site; (iii) induced
ground/seabed deformation, i.e. subsidence and uplift.

Figure 8. a) Reservoir structure of the P18 gas field planned to be used for CO2 storage in the Rotterdam
Capture and Storage Demonstration Project; b) mesh for a two-dimensional finite element geomechanical
model representing the depleted field; c) predicted changes in shear stress around the fully depleted
reservoirs.
Слика 8. а) Геолошки модел гасног поља у блоку P18 које ће бити коришћено за геолошко
складиштења угљен-диоксида у ROAD пројекту; б) дводимензионални нумерички модел гасног
поља; ц) напони смицања у повлати и подини гасног колектора изазвани снижењем притиска у
колектору током експлоатације гаса.

The workflow used in the geomechanical modelling study to assess the subsurface integrity
of the containment is strongly based on the input from a geological model of the gas fields in
blocks P18/P15 (Figure 8a), which provides the structural framework for the development of
numerical meshes for a field scale geomechanical model (Figure 8b). Various software packages
can be used in the workflow ranging from industry-standard tools for geological modelling,
dynamic fluid flow simulations and geomechanical numerical modelling. In this study, a twodimensional (2D) finite element model was developed to evaluate the largest mechanical effects
associated with past gas extraction and subsequent CO2 injection (Figure 8b; [13]). The detailed
geological model helped us choose the location of a geomechanical numerical model to evaluate
the critical conditions; the geomechanical model is developed along a SW-NE cross-section
through the multi-compartment gas reservoir, where geomechanical responses can be amplified
due to superposition of the effects caused by depletion of neighbouring reservoirs (Figure 8a).
11
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Our analysis showed that the stresses were perturbed within a distance of 3 km from the
reservoirs and that the largest induced stress changes occurred at the end of depletion period
(Figure 8c). Side-seals and fault sections at the edges of fault-bounded compartments are mostly
affected and parts of faults could be re-activated, resulting in induced seismicity. Further
geomechanical analyses were conducted to determine the admissible injection pressures and
temperature of CO2 that can be safely injected in the P18-4 depleted gas reservoir without
compromising seal integrity. This case study illustrates the role of geomechanics (and rock
mechanics) in assessing the feasibility of CO2 sequestration in depleted gas reservoirs and
emphasizes the need for systematic geomechanical assessment of any potential CO2 storage site.

5. ASSESSMENT OF WELL INTEGRITY DURING OPERATION OF AN
UNDERGROUND GAS STORAGE FACILITY IN SALT CAVERNS
Large quantities of natural gas and other petroleum products can safely be stored
underground in salt caverns (Figure 9). Underground storage is regarded as the safest way to
store large quantities of hydrocarbons because salt formations are almost impermeable and
hydrocarbons are protected from fire, intentional damage, aircraft impact, etc. Underground gas
storage projects have operated successfully since the early 1940’s in many parts of the world
[14]. Nowadays, thousands of salt caverns are being used worldwide to store hydrocarbons.

Figure 9. Schematic of a solution-mined cavern in a salt dome used for underground storage of
hydrocarbons (source: the Solution Mining Research Institute website).
Слика 9. Шематски приказ каверне у наслагама соли која се користи за складиштење енергената.

A small number of accidents, such as well blowout or leakage, have occurred in the past.
Most of these accidents were related to well failure [15]. Well failure was also the cause of the
recent leak in the southern California’s Aliso Canyon gas storage facility, the second largest
storage facility in the U.S. At Aliso Canyon, a well was leaking methane from October 2015 to
February 2016. Another recent example of a leaking well occurred at the Epe gas storage facility
in Germany in 2014. The leakage incident at Epe caused concerns related to the safety of similar
underground gas storage facilities in the Netherlands. For that reason, a geomechanical
12
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modelling study was conducted to assess cavern deformation, deformation of salt surrounding
the cavern and the impact of salt deformation on well integrity [16].
A generic radial symmetric finite element model was developed, which resembles gas storage
operations in a single solution-mined cavern (Figure 10). The cavern was assumed to be
cylindrical, with a radius of 30 m and a height of 500 m, and located at a depth of 1000 m. The
well, which is used to operate the cavern, was assumed to be vertical and aligned with the cavern
axis. The time-dependent deformational behaviour of salt was modelled by using a combination
of a linear and a power-law creep model for the secondary, steady-state creep [17]. Cavern
leaching was modelled by applying the hydrostatic pressure of brine inside the cavern. Next, ten
annual cycles of gas injection and withdrawal were simulated.

Figure 10. Radial symmetric finite element model of a storage cavern in rock salt [16]
Слика 10. Каверна у наслагама соли представљена дводимензионалним моделом коначних
елемената [16]

The results of geomechanical simulations showed that solution-mined caverns converge and
shrink slowly over time because the internal cavern pressure is lower than the in situ stress in
surrounding salt. The predicted volumetric closure rates of the cavern due to salt creep were low
- a few tenths of a percent per year. The largest deformation of the cavern occurred at the floor
and at the lowest section of the side wall (Figure 11). For the different cases analysed in this
study, the predicted deformation of the roof was in the range of 2-30 cm after 10 years of gas
storage operations. Vertical displacement in the salt above the cavern roof decreased rapidly
with the vertical distance from the roof towards the ground surface. Vertical tensile strains
developed in the salt above the cavern roof. Tensile strains induced elongation along the well
axis that could threaten integrity of the cavern well. The predicted strains exceeded the adopted
limit for well cement in tension of 0.2 millistrain in the lowest 40-100m-long section of the well
(Figure 12). The study showed that the last casing shoe, typically placed and cemented at a depth
13
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of 30-35 m above the cavern roof, could be affected by the vertical tensile strains that exceed the
adopted limit of 0.2 millistrain for cement in tension.

Figure 11. Cavern deformation profiles showing: a) vertical downward displacement of the cavern roof;
b) horizontal inward displacement of the cavern wall; and c) vertical upward displacement of the cavern
floor after 30, 365, 1825 and 3650 days of gas storage operations [16]
Слика 11. Деформација каверне у наслагама соли након 30, 365, 1825 и 3650 дана њеног коришћења
за складиштење гаса. а) Спуштање свода каверне; б) конвергенција зидова каверне; ц) подизање
пода каверне [16]
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Figure 12. Vertical strain along the cavern well. Extensional strain is positive [16]
Слика 12. Релативна вертикална деформација дуж бушотине која служи за инјектирање и
вадјење гаса из каверне у наслагама соли. Позитивна деформација означава екстензију [16]

6. CONCLUSIONS
Geoenergy-related projects involve withdrawal or injection of fluids into the deep subsurface
at depth range of a few hundred meters to a few kilometres. Fluid withdrawal or injection induce
coupled thermo-hydro-chemo-mechanical processes in the subsurface, which can threaten
subsurface integrity. Understanding the interaction between the coupled physical processes and
geological formations requires the knowledge from several scientific disciplines. Apparently, a
multi-disciplinary approach is needed to engineer, assess the risks associated with the use of
subsurface for geo-energy projects and successful execution of these projects.
As illustrated by case studies from gas fields and storage sites, geomechanical numerical
models can be successfully used to assess the mechanical impact of depletion- and injectioninduced stress changes on subsurface integrity, well integrity and ground surface deformation.
3D field scale numerical models are required when it is important to represent correctly
structurally complex sites, the spatial variability of material parameters in the subsurface and the
non-linear deformational behaviour of geological materials. In many other cases it is sufficient
to use a 2D numerical modelling approach, with assumes a plane strain or radial symmetry of
geological structures.
New challenges and research areas relevant to geo-energy production and storage can be
identified. The current focus on subsurface integrity, risk and hazard analysis may shift towards
production and storage optimization.
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Charalampos Saroglou1

ROCKFALL SUSCEPTIBILITY IN GREECE AND STUDY OF
COSEISMIC EVENTS
Summary:
The assessment of rockfall risks on human activities and infrastructure is of great
importance. Rock falls pose a significant risk to a) transportation infrastructure b)
inhabited areas and c) Cultural Heritage sites. The main triggering factors are rainfall,
earthquakes and thermal expansion – contraction. Geological assessment can lead to
accurate prediction of the outbreak of such events, explain its mechanism of
occurrence and assist in the effective design of protection measures. The paper
presents a rockfall susceptibility assessment for Greece using GIS techniques. A
validation of this assessment is also presented, which is based on an extensive
inventory of rockfalls, which were recorded in Greece for the period between 1935 and
2015. Special emphasis is given on the effect of earthquakes as a triggering mechanism
of rockfalls. Finally, the impact of rockfalls on structures and human activities is
discussed and some case studies are briefly presented.
Key words: Rockfalls, earthquake, risk, GIS, susceptibility
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Charalampos Saroglou2

СУСЦЕПТИБИЛНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ ОДРОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРЧКЕ И ИСТРАЖИВАЊЕ КОСЕИЗИМИЧКИХ
ДОГАЂАЈА
Резиме:

Процена ризика од одрона на људску активност и инфраструктуру је од изузетне
важности. Одрони имају значајан утицај на (а) саобраћајну инфраструктуру, (б)
насељена подручја, (ц) подручја културног наслеђа. Главни фактори који утичу
на формирање одрона су падавине, земљотреси и промена запремине стена услед
температурних осцилација. Геолошка процена омогућава прецизно предвиђање
појаве таквих догађаја, објашњава механизам њиховог настнака и има
саветодавну улогу у ефикасном пројектовању мера заштите. У раду је извршена
анализа сусцептибилности подручја Грчке за формирање одрона коришћењем
ГИС техника. Валидација начињене процене такође је извршена, користећи
обимну базу података о одронима на територији Грчке у периоду 1935-2015.
Посебан нагласак у раду је дат на утицај земљотреса, као покретачкох механизма
појаве одрона. На крају, утицај одрона на објекте и људску активност је
анализиран, укључујући и кратку презентацију неких студија случаја.
Кључне речи: одрони, земљотрес, ризик, ГИС, сусцептибилност

Департман за геотехнику, Грађевински факултет, Национални Технички Унвиерзитет у Атини., е-mail:
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2

20

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

1. INTRODUCTION
The geological structure of Greece (frequent occurrence of rock formations, existence of
faults and intense fracturing of rockmasses), the steep topography as well as its high seismicity,
contribute to the outbreak of rockfalls. During the last decades, rockfalls in Greece are becoming
a frequent phenomenon due to intense rainfall events, earthquakes but also due to the extension
of human activities in mountainous areas.
The effect of earthquakes on the occurrence of rockfalls is twofold: a) the magnitude and
epicentre distance of an earthquake define whether an unstable block will be detached from a
rock slope and b) the peak ground velocity exerted by an earthquake determines the
displacement magnitude of a rock block. Hazard assessment methodologies against earthquaketriggered rockfalls have been applied by Gorum et. al [1] for the Wenchuan earthquake-induced
landslides, by Wasowski & Del Gaudio [2] in Italy, by Rodriguez-Peces et al. [3] in Spain and
Marzorati et. al [4], who produced a rockfall susceptibility map for earthquakes for the Umbria
and Marche region in Italy.
The paper presents a rockfall susceptibility assessment for Greece using GIS tools. The
susceptibility map is enriched trough an inventory of rockfalls, based on which the importance
of specific factors, such as: a) type of triggering mechanism (rainfall, seismicity), b) slope
angle, c) lithology, d) fault presence, is investigated. The impact of such events on human
activities and infrastructure (highways, inhabited areas, archaeological sites) is discussed. The
current study also emphasizes on the study of earthquake-triggered rockfalls, as numerous
rockfalls were triggered by historical and recent earthquakes in Greece.

2. ROCKFALL SUSCEPTIBILITY APPROACH
2.1. INTRODUCTION
Geographic Information Systems (GIS) are capable to address a wide range of problems in
hazard assessment and mitigation and are increasingly playing an important role in spatial
planning for civil protection purposes. Several authors have presented the important role of GIS
in hazard assessment and mitigation; these include Carrara et al. [5], Barredo et al. [6],
Fernandez et al. [7], Kolat et al. [8], Yilmaz and Yildirim [9], Nandi and Shakoor [10], Paulin et
al. [11] and others.
In the last decade GIS was used for creating spatial models of potential hazard zonation maps
for civil engineering and protection purposes (Mason and Rosenbaum [12], Mancini et al. [13],
Calvello et al. [14]).
Rockfall susceptibility maps using GIS-based techniques have been prepared in national level
for Hong Kong (Chau et. al. [15]) and Slovenia (Carman et. al. [16]). Koukis et. al. [17] have
proposed a landslide hazard zonation for Greece while more recently, Sabatakakis et al. [18]
proposed a landslide susceptibility zonation for Greece using a landslide inventory derived from
historical archives. Charalambous & Sakellariou [19] have performed a GIS-based rockfall
hazard assessment in support of decision making.
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2.2. GENERAL
In order to develop the rockfall susceptibility map, five main factors have been chosen based
on an empirical approach and were modeled by means of GIS techniques. These factors are the
following: (1) slope gradient (2) lithology, (3) rainfall intensity, (4) earthquake intensity and (5)
active fault presence. The proximity of a location to a fault, has been taken into account only as
a qualitative parameter, since it relates to the formation of a steep rock cliffs and to increased
fracturing of the rockmass, thus it can be connected to the ability of a rock slope to produce
rockfalls.
Based on these factors, thematic maps on their spatial distribution were generated. The rating
approach for each factor is described in the following paragraphs.
2.2.1. Slope gradient
Rock slope instabilities occur in steep slopes. The adopted cut off value for slope gradient
above which a rock slope instability may occur is 450, by analogy with other approaches that
give higher values to steeper slopes (Gupta et al. [20]; Meissina et al. [21]). In the present study
a value of 50% (270) was selected, since if a value of 450 was chosen, the potential rockfall
prone areas would be very limited due to the small scale of the map used (1:500.000). The DEM
was provided by the Hellenic Military Geographical Service (HMGS) in form of 25 m density
grid of elevation points. A DEM with a spatial resolution of 25 m was created in ARCGIS. The
standard ArcView processing was used (Ballifard et al. [22]), which is considered as more
appropriate for rough surfaces. The rating for slope gradient is 1 for slopes with angle greater
than 270 and 0 for slope angle less than 270.
2.2.2. Lithology
Lithology is a significant factor of the occurrence of rockfalls, since it controls the overall
behaviour of the geological formation, the degree of fracturing, the permeability of the rockmass
and in some occasions the steepness and height of the slope. Rockfalls are favoured in blocky or
very blocky rock masses, since medium to large rock blocks are formed by intersecting
discontinuities and can be relatively easily detached by the action of water or seismic loading.
Dorren & Seijmonsbergen [23] proposed a rockfall susceptibility of geological formations
and assigned rockfall susceptibility categories to them according to their nature and ability to
produce rocks blocks. They considered that limestone has high susceptibility to generating
rockfalls, while schists, slates, marls and sandstones low to medium. Coe & Harp [24] presented
the influence of tectonic folding on rockfall susceptibility suggesting that the presence of folds
in limestone rocks increases the number of rockfall events. Fityus et. al. [25] performed a
detailed study on the significance geological environment (mainly lithology and tectonic setting)
on the morphology and size of potentially unstable blocks.
In the present study, the basic data used to generate the original geological map in vector
format where obtained:from the existing geological map of Greece published by the Institute of
Geology and Mineral Exploration [26] (scale 1:500.000). The main geological formations were
grouped into eleven (11) categories based on their lithology, origin and engineering geological
behaviour. These were rated with reference to their rockfall susceptibility, thus their ability to
produce abundance of rock blocks based on the usual rockmass structure conditions and
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behaviour encountered in these categories. The rating was also based on the statistical analysis
of the recorded rockfalls in Greece, which are presented in a later paragraph.
The most frequent geological formation encountered in the rockfall study areas, is limestone
(with a frequency equal to 64%), while in fewer sites marble (7%), marls/sandstones (7%),
schists/gneisses (3%) and igneous rocks (8 %) is encountered. Generally, limestones in Greece
are found broken to heavily broken, especially when in the vicinity of faults, resulting in blocky
rock masses. In a large number of sites, scree is present at the foot of the slopes. The presence of
a scree slope below the rock cliff suggests slope ravelling activity. According to Sartori et al.
[27], this activity can be linked to the progressive failure of the rock cliff, but can also be a
precursory event of larger rockfalls. Marquínez et. al. [28] presented a rockfall activity index
defined as the ratio At/ Ar, which correlates with the ability of a certain lithology to produce
rockfalls. The index is the ratio of the cartographic surface of the recent talus scree (At) to that
of the rocky slope acting as source area (Ar).
The rating results of lithology are presented in Table 1.
Table 1. Rating of lithology
Tabela 1. Рангирање по критеријуму литолошког састава према податности формирању одрона.
Geological formation
Rockfall
Rating
susceptibility

Postalpine (Marls, claystones, etc.)
Gypsum
Schists
Molasse deposits
Flysch
Igneous rocks (granites etc.)
Marble – Schist (alternations)
Dolomites
Limestone
Volcanic sedimentary rocks
Gneiss -Marbles

Low
Low
Low
Medium
Medium
Medium
Medium
High
High
High
High

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

2.2.3. Rainfall intensity
It has been established by many studies, that rainfall intensity correlates well with the
occurence of rockfalls. Krautblatter & Moser [29] proposed a nonlinear model coupling between
rainfall and rockfall based on a 4-year monitoring in the Alps.
Based on the fact that the higher the rainfall rate the more favorable the conditions for
rockfalls, a simple rating was proposed for rainfall intensity. The rating of rainfall intensity is
shown in Table 2. The annual precipitation (Isohyetal contouring) was prepared at an original
scale 1:500.000 (Institute of Geology and Mineral Exploration–IGME).
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Table 2. Rating of rainfall intensity
Tabela 2. Рангирање по критеријуму интензитета падавина према податности формирању
одрона.
Rainfall intensity
Rockfall
Rating
susceptibility

< 600 mm
600 mm < R < 1200 mm
> 1200 mm

Low
Medium
High

3
2
1

Figure 1. Thematic map of classification of lithology in Greece
Слика 1. Тематска карта литолошке класификације за територију Грчке

2.2.4. Earthquake intensity
Harp & Jibson [30] proposed that concentrated seismically triggered rockfalls may result
from local amplification of seismic shaking. In order to take into account the effect of
earthquakes on the susceptibility, the rating of the acceleration coefficient was considered.
Based on the fact that Greece is characterized by three categories with different acceleration
24

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

coefficients (EPPO [31]), a simple rating was proposed for earthquake intensity. This rating is
summarized in Table 3.
Table 3. Rating of earthquake intensity
Tabela 3. Рангирање по критеријуму јачине земљотреса према податности формирању одрона.
Earhquake intensity
Rockfall
Rating
susceptibility

< 0.12g
0.12g < a < 0.24g
> 0.24g

Low
Medium
High

3
2
1

2.2.5. Presence of faults
Fault zones increase rockfall potential by creating steep slopes and weakened, highly
fractured rockmasses. The concept of a fault damage zone has been documented by many
authors and a general classification has been published by Kim et al. [32]. Shipton and Cowie
[33] observed that the damage zone width is approximately 2.5 times the throw, but added that
this value is lithology dependant. Brideau et al. [34] observed that the block size and shape vary
as a function of the distance from a fault. The extent of the damage zone that they observed is up
to 10 m.
The major faults and thrusts included in the Greek territory have been digitized from the
geological map (IGME, scale 1:500.000) and superimposed to form a vector layer. On this layer,
a distance function was applied in order to define buffer zones along the structural
discontinuities, while two buffer zones, each one of 250m wide, were created. In order to
account for the fault presence in RSI, a value of 1 is attributed when there is a fault present
within a distance of 250 m from the rock slope. A value of 0 is attributed when no fault is
present.

3. ROCKFALL SUSCEPTIBILITY MAP
The final map, which shows the spatial distribution of rockfall susceptibility in Greece is
shown in Figure 3. It is based on the thematic maps of the main factors. The susceptibility is
classified in three categories, "low", "moderate" and "high". The suscebtibility category is based
on a matrix based approach for all the possible combinations between the categories of the main
factors. It should be highlighted, that each factor has an equal weight in the calculation of the
total susceptibility index.
The matrix based approach can be easily described by an index, which is the sum of the
rating of the aforementioned factors. This index is denoted as Rockfall Susceptibility Index
(RSI) and is described by the following equation:

RSI   Lr  Rr  Er  Fr

(1)

where:
RSI – Rockfall susceptibility index
Lr – lithology rating
Rr – rainfall rating
Er – earthquake rating
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Fr – fault presence rating
Therefore, the lower the values of the index, the more susceptible an examined area is to
rockfall occurence. The slope gradient rating is not summed in RSI and when its value is 0 no
rockfall occurs and RSI is not applicable.
The presented map is a new rockfall susceptibility map for Greece. It forms a basis for spatial
prediction of the rockfall triggering areas and it gives a general overview of susceptible areas at
a national scale. The results of this approach cannot be accurate if the susceptibility is examined
in a regional scale, due to the fact that the resolution of the maps is quite low for such use.
Furthermore, it gives a guidance for further and more detailed research studies.

Figure 2. Rockfall susceptibility map of Greece
Slika 2. Карта сусцептибилности појави одрона у Грчкој.
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3. ROCKFALL SUSCEPTIBILITY & INVENTORY MAP
The rockfall susceptibility map was verified using a data set of 58 rockfall events for the
period between 1935 and 2015. The rockfall events that were recorded are those, which have
occurred as distinct rockfall episodes in natural slopes mainly and have impacted human
activities, such as roads, inhabited areas and archaeological sites. Rockfalls, which have occured
from man-made slopes (mainly along highways), were not taken into account in the present
inventory.
The following data were recorded for each rockfall episode: a) Location, b) Coordinates,
Altitude, c) Type of site (roadway, inhabited area, archaeological site), d) Date (s) of rockfall
events, d) Triggering mechanism (rainfall, earthquake, other), e) Fault scarp presence, f)
Geological formation, g) Rock mass type, degree of fracturing, h) Slope height, i) Slope angle, j)
Block size of fallen blocks, k) Impact type, l) Presence of vegetation (forest etc.), m) Energy
level, n) Reference. More details for this rockfall inventory can be found in Saroglou [34].
The susceptibility map accompanied by the locations of the recorded events is presented in
Figure 3. The main triggering mechanism of rockfalls in Greece is rainfall (with a frequency
equal to 33%) while the second most important triggering mechanism was seismic loading
during earthquakes (frequency equal to 25%). The volume of fallen rock blocks ranges between
0.5 and 5 m2.
It can be seen, that the majority of the recorded events are encountered in areas characterised
with high and moderate susceptibility. It also evident, that some events (locations no. 1, 8, 20,
23 and 37) are encountered in ares with low susceptibility. This is aslo anticipated, as the
resolution of the susceptibility map is relatively low and thus cannot accurately predict the
occurence of a rockfall in regional or local scale. For example, the slope gradient in a small area
may be very high due to the presence of a steep rock slope (such as in location no.1), which is
not reflected in the DTM used for the preparation of the susceptibility map.
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Figure 3. Rockfall susceptibility map and inventory of rockfalls in Greece
Слика 3. Карта сусцептибилности формирању одрона и преглед локација одрона у Грчкој.

4. COSEISMIC ROCKFALLS
4.1. Introduction
Numerous rockfalls were triggered by historical and recent earthquakes in Greece, as
reported by Pavlides & Caputo [35], Ambraseys & Jackson [36] and Saroglou [34]. Other
earthquakes, which triggered large rockfall events, are those during Alkyonides (1981) and
Kalamata (1986) earthquakes, while more recently in Skyros (2001), Lefkada (2003), Achaia
(2008), Cephallonia (2014) and Lefkada (2015).
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The most significant coseismic rockfalls in Greece are presented in Table 4. In this table, the
location, the date and the magnitude (Mw) of the earthquake as well as the distance of the
rockfall site from the earthquake epicenter are reported.
4.2. Analysis of coseismic rockfalls in Greece
Keefer [37] and Rodriguez et al. [38] developed a magnitude – source distance diagram for
landslides, which can also be applied for rockfalls. This diagram is presented in Figure 4, in
which the main coseismic rockfalls from Greece are ploted. The dashed curve presents the
maximum distances from fault rupture zones at which disrupted slides and falls have been
observed worldwide. Magnitude–distance relations for earthquake–induced landslides in Greece
have been proposed by Papadopoulos & Plessa [39]. More recently, Chousianitis et al. [40]
performed an assessment of the earthquake-induced landslide hazard in Greece, investigating the
arial intensity and spatial distribution of slope resistance demand.
Table 4. Main coseismic rockfalls in Greece
Tabela 4. Највећи одрони изазвани земљотресима у Грчкој.

No.

Location

1

Gerania,
Korinthos
Kalamata

2
3
4
5
6
7
8

Date
13/9/1986
8/1998

14/8/2003
Konitsa
24/2/1981
Skyros
26/7/2001
Lefkada
8/6/2008
Achaia
Cephallonia 26/01/2014
11/2015
Lefkada

Magnitude
(Mw)
6.7

Rockfall site

6

KalamataSparti road
Eptachori
Skyros castle
Ag. Nikitas
Santomeri
Myrtos
Ag. Petros

5.7
6.5
6.3
6.4
5.9
6.4

Alkyonides

Distance
(km)
27
6.5
36.8
20.5
7
5.9
16.4
2.8

The triggering of rockfalls for the events whose epicentral distances plot above the threshold
curve is improbable.
It is obvious, that all the coseismic rockfall events in Greece plot well below the curve
suggested by Keefer [37]. The magnitude of earthquakes that triggered rockfalls is between
Mw= 5.7 and 6.7, while the maximum distance from the epicenter to a reported rockfall was 37
km.
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Figure 4. Magnitude – source distance diagram of coseismic rockfalls in Greece
Слика 4. Диајграм удаљеностги места одрона од епицентра земљотреса у функцији
магнитуде земљотреса.

5. IMPACT OF ROCKFALLS
Based on the analysis of the data, the main impact of rockfalls is damage and temporary
closure of roadways (frequency equal to 32%) and secondly damage to houses (frequency equal
to 20%). The percentage of potential damage to roadways and houses is 5% and 13%
respectively. Additionally, the percentage of loss of human life is 11%, which is considered
exceptionally high. Furthermore, the frequency of potential impact on visitors and damage to
archaeological sites is equal to 11%.
The most known and studied events, which have occurred along highways and other roads,
are that of Tempi (shown in Figure 5a), Kakia Skala and Klokova area. Significant rockfall
events impacting roads have taken place in Ag. Nikitas in Lefkada island during the earthquakes
in 2003 and 2015 (Figure 5b).
Recent events that affected inhabited areas are those in Eptachori in 1994, in Skyros in 2001
(Marinos & Tsiambaos [41]), Santomeri in 2008 (Koukouvelas et al. [42]) and Tithorea in 2010
(Saroglou et. al. [43]), which is presented in Figure 5c. More recently, during the earthquake of
Lefkada in 2015, a house was impacted by a rockfall resulting in one death.
Sites of high risk in inhabited areas need to be identified in order to minimize rockfall risk.
Additionally, there are a large number of rockfall incidents, which have occurred in
archaeological and national heritage sites. These pose a significant danger to tourists and visitors
as well as they affect the integrity of the monuments. Well known examples are those in the
archaeological site of Delphi (Christaras & Vouvalidis [44]), where part of the archeological site
was closed in 2009. Other affected cultural heritage sites are Mythimna castle (Marinos et. al.,
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[45]) and Monemvasia castle (Saroglou et al. [46]), which is presented in Figure 5d but also a
number of other events.

(а)

(b)

(c)

(d)

Figure 5. Impact of rockfalls a) on National Highway in Tempi valley b) on local road network in
Lefkada after 2003 earthquake, c) in Tithorea village, d) Monemvasia archaeological site.
Слика 5. Последице одрона (а) на државни аутопут у долини Темпи, (б) на мрежу локалних
путева на Лефкади након земљотреса 2003.г., (ц) у селу Титореа, (д) на археолошки
локалитет Монемвасиа.

6. CONCLUSIONS
According to the results of the performed research, a new simple Rockfall Susceptibility
Index (RSI) was proposed based on the a) slope gradient b) slope lithology, c) rainfall intensity,
d) earthquake intensity and e) fault presence. According to this index, a new rockfall
susceptibility map for Greece was prepared, which forms a basis for spatial prediction of the
rockfall triggering areas and it gives a general overview of susceptible areas at a national scale.
This map gives a guidance for further and more detailed research in regional scale as it cannot
predict accurately the occurence of rockfalls in this scale.
The rockfall susceptibility map was verified using a data set of 58 rockfall events for the
period between 1935 and 2015. Based on the analysis of the recorded data from this inventory, it
was evident that the number of rockfalls has increased in the recent years, which may be related
to climate change or to increase of knowledge through better communication systems.
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It was also found that rockfalls are mainly triggered by intense rainfall (33%), while the
second most frequent triggering mechanism is earthquake loading (25%). Emphasis was given to
investigate the possible presence of faults in rockfall areas and it was shown that half of the
slopes, where rockfalls occurred, are related to faults.
The effect of earthquakes as a triggering mechanism, in particular the relation with epicenter
distance and magnitude of earthquake, was further studied. Based on this study, it was found
that coseismic rockfall events in Greece were triggered with earthquake of magnitude between
Mw= 5.7 and 6.7, while the distance from the epicenter to a reported rockfall was between 3 and
37 km.
The impact of rockfalls was severe in most cases having resulted in human life loss (in 5
events) and also in damages to roads and houses (32% and 20% respectively). The potential risk
to archaeological sites is also quite high (11 %).
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THE ENGINEERING GEOLOGICAL BEHAVIOUR OF FLYSCH
ROCK MASSES IN TUNNELLING
Summary:
The keynote discusses a standardization of the qualitative engineering geological
characteristics and the assessment of the behaviour in underground excavations for
flysch rock masses. In order to investigate the flysch rock mass properties, 12 tunnels
of Egnatia Highway, constructed in northern Greece, were examined considering data
from their design and construction records. Flysch formations are classified here in 11
rock mass types (I to XI), according to the siltstone-sandstone proportion and their
tectonic disturbance. The revised GSI chart [Marinos, 2007] for heterogeneous rock
masses is used and a range of geotechnical parameters for every flysch type is
presented. Standardization tunnel behaviour for every rock mass type of flysch is
presented, based on its particular geotechnical characteristics like the structure, the
intact rock strength, the persistence and complexity of discontinuities. Flysch,
depending on its type, can be stable, even under noticeable overburden, exhibit wedge
sliding and wider chimney type failures, or cause serious deformation even under low
cover. Squeezing occurs under high overburden. The magnitude of squeezing and
tunnel support requirements for every flysch rock mass type under different
overburdens, are also discussed.
Keywords: flysch, tunneling, discontinuitie, GSI chart
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Vassilis P. Marinos2

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКО ПОНАШАЊЕ ФЛИША У
ТУНЕЛОГРАДЊИ
Резиме:
Предавање по позиву се односи на стандардизацију квалитативних
инжењерскогеолошких карактеристика ин а оцену понашања флиђа при
извођењу подзмених радова. У циљу истраживања својстава флиша, у овом раду
се анализирају подаци пројектовања и извођења 12 тунела на аутопуту Егнациа,
у северној Грчкој. Формације флиша су класификоване у 11 група стенских маса
(I до XI), према односу алевролита и пешчара и њиховој тектонској оштећености.
При томе се користи ревидовани ГСИ дијаграм [Mаринос, 2007] за хетерогене
стенске масе, при чему се за сваки тип флиша даје распон вредности
геотехничких параметара. Такође се даје стандардизација понашања тунела за
сваки тип флиша на основу појединих геотехничких својстава, попут струцтуре,
чврстоће интактне стене, постојања пукотина и њихове сложености
(комплексности). У зависности од типа којем припада, флиш може да буде и
стабилан, чак и под значајним надслојем, може да испољава појаве клизања
клина, као и шире појаве лома у виду димњака, или може да исполкји значајне
деформације, чак ис а малим надслојем. У флишу долази до конвергенције услед
притиска великог надслоја. Магнитуда конвергенције и захтеви за одговарајућом
тунелском подградом анализирају се за сваки тип флиша, и то за различите
дебљине надслоја.
Кључне речи: флиш, тунелоградња, дисконтинуитет, ГСИ дијаграм
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РЕЗУЛТАТИ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ
САНИРАЊА ПОСЛЕДИЦА ЕКСТРЕМНИХ ПАДАВИНА ТОКОМ 2014.
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Миљан Илић1, Кристина Божић-Томић2, Дијана Милошевић3

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
САНАЦИЈА ТЕРЕНА УГРОЖЕНОГ КЛИЗИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Резиме:
У овом раду приказано је стање након елементарних непогода из 2014. године.
Пријављен је велики број клизишта по општинама у Србији. Стручна лица из
Кабинета министара без портфеља задуженог за ванредне ситуације заједно са
стручњацима наших реномираних кућа које се баве проблематиком клизишта
извршили су рекогноцирање локалитета и након тога приступило се изради
Пројектно-техничке документације и санацији појединих клизишта.
Кључне речи: поплаве, клизишта, санација

METHODOLOGY FOR DESIGN AND TECHNICAL
DOCUMENTATION AND EVALUATION OF CONSTRUCTION
WORKS FOR REMEIDATION OF TERRAIN AFFECTED BY
LANDSLIDES IN SERBIA
Summary:

This paper presents condition after natural disasters in 2014. Large number of
landslides was reported in municipalities of Serbia. Cabinet of minister without
portfolio in charge of emergency situations with experts of our reputable design
companies dealing with landslides conducted the preliminary reconnaissance, after
which process of preparation of technical documentation started, including the
remediation of some of the registered landslides.
Key words: floods, landslides, remediation
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1. УВОД
У Србији у току 2014. године, приликом бујичних поплава причињена је знатна
материјална штета на инфраструктурим објектима (путна мрежа, водоводна и
канализациона мрежа), стамбеним и пословним објектима.
На основу информација са терена извршен је обилазак и преглед оштећених објеката.
Након прегледа приступљено је анализи прикупљених информација. Велики број
оштећених објеката условио је потребу да се издвоје објекти који ће бити санирани.
Критеријум за избор истих био је упоређивање трошкова који су обухватили цену
коштања пројекте документације и саму санацију са једне стране и цену коштања
расељавања угроженог домаћинства. Уједно се водило рачуна да се испред интереса
појединца стави интерес заједнице.
Обиласци су вршени по општинским подручјима. Свака општина је Министарству без
портфеља задуженом за ванредне ситуације пријавила насталу штету. Стручњаци
Министарсва са стручњацима наших реномираних кућа које се баве овом проблематиком
обишли су проблематична подручја. У овом раду биће приказане активности извођења
санационих радова у општини Кладово, евалуација трошкова израде документације у
општинама Брус и Горњи Милановац као и израда студије о геотехничким условима
санације клизишта Кула у Владичином Хану.

2. ОПШТИНА КЛАДОВО
На подручју МЗ Текија у општини Кладово најизраженија је бујична активност која је
уско повезана са ерозијом терена, клижењем терена и одроњавањем стенских маса.
Велики нагиби терена, и до 40%, са претежно плитким слојем земљишта и веома
еродибилном геолошком подлогом, коју претежно чине шкриљци, узроковао је огромне
количине материјала којим је затрпана Текија.
Према подацима кризног штаба из Кладова атмосферске падавине у Општини
Кладово износиле су 280 l/m2, што се у просеку бележи за период од 6 месеци. Процењена
количина наноса која је доспела у насеље Текија после обилних падавина је 50.000 m3,
док је брзина поплавног таласа била 10 m3/s.
Постојећи потоци и канали нису могли да прихвате енормно велике количине бујичног
материјала (блато, камење, крупно дрвеће, грање; најмање вода), што је довело до
огромног депоновања материјала изнад и у насељу Текија. Услед нефункционалног
одводног система, приликом великих атмосферских падавина у МЗ Грабовици је
процењено да се акумулирало око 4,5 милиона m3 воде.

40

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 1. МЗ Текија, стање на терену непосредно након елементарне непогоде
Figure 1. LC Tekija, situation on the field shortly after the natural disaster

Укупна материјална штета на инфраструктури је: 24 км путне мреже, 85м водоводне
мреже, 25 м канализационе мреже, 5 стамбених објеката је уршено и поднето је 174
захтева за помоћ за стамбене објекте.

Слика 2. МЗ Текија,извођење санационих радова
Figure 2. LC Tekija, during the remediation works

На основу информација са терена од 07.07.2015. године, о предузетим активностима на
отклањању последица бујичних поплава у насеље Текија, до сада је санирано: 24 km
путне мреже, 85м водоводне мреже, 25m канализационе мреже и изграђена су 3 стамбена
објекта. Урађена је и заштита насеља Текија од бујичних вода, до сада је изведено 98%
грађевинских радова предвиђених пројектом изградње Затворене регулације са бујичним
преградама. У насељу Текија изводе се грађевински радови на пет локација (Уређење
притоке потока Одуш, главног тока кроз насеље, изградњи отвореног дела регулације
изнад цркве у дужини од 65 м и изнад школе у дужини од 100 m. Изградња пет заустава
(систем плетера) .
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Изграђеним системом Затворене регулације са бујичним преградама у насељу Текија
савладана је висинска разлика од 80mпомоћу 17 каскада, 6 каскадних шахти и 3 бујичне
преграде. Укупна дужина изведене регулације је 750m, која је пројектована да прими,
амортизује и каналише 15000m3 бујичног наноса.

Слика 3. МЗ Текија, извођење санационих радова
Figure 3. LC Tekija during the remediation works

Слика 4. МЗ Текија,извођење санационих радова
Figure 4. LC Tekija during the rehabilitation works
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Слика 5. МЗ Текија,извођење санационих радова
Figure 5. LC Tekija during the remediation works

Слика 6. МЗ Текија, након извођења санационих радова
Figure 6. LC Tekija after performing the remediation works
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МЗ Грабовица у општини Кладово, погодиле су бујичне поплаве,15.09.2014.године.
Тада је причињена материјална штета на 1,8 km путне инфраструцтуре, оштећено је 200
кућа и поднето је 107 захтева за помоћ за стамбене објекте.
На пројекту санацијеи заштите насеља Грабовице од бујичних вода, према
информацијама са терена од 01.06.2015. године, завршени су грађевински радови прве
фазе предвиђене пројектом изградње Растеретног канала. Радови на прокопавању
растеретног канала у дужини од 4200 m, са пратећим објектима, су завршени. Завршена су
геотехничка испитивања за 7 мостова који ће се изградити на растеретном каналу, док су
главни грађевински пројекти за исте у изради. Предстоји реализација друге фазе пројекта.

Слика 7. МЗ Грабовица - дренажни канал
Figure 7. LC Grabovica - drainage canal

Пропусна моћ канала у Грабовици, на 200 hа сливне равни, пројектована је на 50
годишњем нивоу атмосферских падавина, док су коте бетонског зида, који је урађен
према селу Грабовица, пројектоване на 100 годишњем нивоу воде реке Дунав.

3. ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На територији Милановачке општине евидентирано је око 310 клизишта која су
настала у време ванредне ситуације 2014. године и око 40 клизишта насталих ове године.
Тренутно најугроженије је насеље Колонија на Руднику, као и Варнице, Трудељ, Драгољ,
Рељинци, Угриновци,
Бољковци, Брезовица. Рекогноциране су локације: насеље
Колонија, засеок Брезовица, Јасен и Бољковци општина Горњи Милановац.
На поменутим локацијама третирана су угрожена домаћинства. Клизишта су
формирана на благо стрмој до стрмој падини са промењивим нагибима. Укупна ширина
падине захваћене клизањем је зависно од локалитета до лакалитета иде од 50 до 250m док
је дужина клизања низ падину од 70-380 m. Процењена дубина клизања је од 5-12m.
Покренута маса иде и до 600 000m3. Већи број објеката на локацијиама је у клизном телу
или врло блиско њему са различитим степеном оштећења до потпуно урушених.
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Слика 8. Регистрована клизишта - локалитети Колонија и Брезовица. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 8. Recorded landslides - locations Kolonija i Brezovica. For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.

Карактеристично за локацију захваћеном великим клизиштем је врло сложена
геолошка грађа. Зона је јако испуцала и тектонизирана, са врло сложеним
хидрогеолошким условимаа.
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Основни узрок клизања обично је стрм нагиб падине и прашинасто глиновити
покривач који у условима водозасићења односно великог прилива атмосферских падавина
у релативно кратком временском периоду доводи до презасићења и појаве клизања.

Слика 9. Оштећени објекии у насељу Колонија
Figure 9. Damaged facilities in the settlement of Kolonija

Слика 10. Домаћинство Јоцовић Миллоша
Figure 10. Household Jocović Miloš
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На основу прелиминарне анализе трошкова израде пројектне документације као и
трошкова саме санације клизишта, а узевши у обзир тржишну вредност конкретног
објекта закључено је да цена трошкова санације клизишта вишеструко премашује износ
трошкова евентуалног исељења домаћинства на безбедну локацију коју треба да одредити
јединица локалне самоуправе.

4. ОПШТИНА БРУС
У општини Брус као и у горе поменутим општинама услед дуготрајних и обимних
киша и водозасићења тла, на почетку 2015. године, дошло је до појаве клизишта и
клизања тла. Најугроженији су село Лепенац – засеок Стојићи , село Брђани, село
Разбојна – засеок Судимци, село Ковиоци, село Стројинци – засеок Панићи, засеок
Црноглавци и засеок Раичевићи.
На поменутим локацијама третирана су угрожена домаћинства. Клизишта су
формирана на благо стрмој до стрмој падини са промењивим нагибима. Укупна ширина
падине захваћене клизањем је зависно од локалитета до лакалитета иде од 40 до 100m док
је дужина клизања низ падину од 45-200 m. Процењена дубина клизања је од 2-5 m. Већи
број објеката на локацијиама је у клизном телу или врло блиско њему са различитим
степеном оштећења до потпуно урушених.

Слика 11. Географски положај клизишта
Figure 11. Geographic location of landslides

Основни узрок клизања је стрм нагиб падине и прашинасто-глиновити покривач који у
условима водозасићења односно великог прилива атмосферских падавина у релативно
кратком времеском периоду доводи до презасићења и појаве клизања.
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Слика 12. Kлизиштe у селу Лепанац - засеок Тодоровићи
Figure 12. Landslide - village Lepenac household Todorovići

Слика 13. Клизиште у селу Ковиоци
Figure 13. Landslide - village Kovioci
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Слика 14. Клизиште у селу Строинци
Figure 14. Landslide - village Stroinci

На основу прелиминарне анализе трошкова израде пројектне документације као и
трошкова саме санације клизишта, а узевши у обзир тржишну вредност конкретних
објеката закључено је да цена трошкова санације клизишта вишеструко премашује износ
трошкова евентуалног исељења домаћинства на безбедну локацију коју треба да одредити
јединица локалне самоуправе.
У општини Брус приоритет је дат интересу заједнице. Кабинет министара без
портфеља задуженог за ванредне ситуације извршио је Јавну набавку мале вредности М
09/2015 -„Израда Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење санације
клизишта на приступној саобраћајници Златари-Стројинци-Гњила државног пута IV реда
бр.38 Крушевац-Блаце-Белољин” којом је предвиђена санација пута за прилаз имањима
као и заштита постојећег државног пута.

5. ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
Израда геотехничке студије је обухваћена уговором бр. 40-6156 од 06.08.2015.г.,
склопљеног између Наручиоца: Кабинет Министра без портфеља задуженог за ванредне
ситуације и Института за путеве АД, Београд, као Извршиоца.
На локалитету клизишта, формираном на падини изнад државног пута другог реда II132 (стара ознака Р-124), на km:284+516, односно на делу насеља Кула у Владичином
Хану, извршена су геотехничка истраживања и испитивања терена у циљу израде
геотехничке документације - Студије геотехничких услова за потребе санације клизишта
у насељу ”Кула” у Владичином Хану.
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Слика 15. Географски положај локације клизишта на карти државних путева И и ИИ реда
Figure 15. Geographical position of the location of landslides – map of state roads of 1st and 2nd order

Слика 16 - Шематски приказ простора клизишта у насељу Кула – Владичин Хан.
Figure 16. Scheme of the position of landslide in area ‘’Kula’’ - Vladičin Han.

Осим стамбених и помоћних објеката, услед процеса клижења терена, дошло је до тешких
оштећења комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже и приватно
изведених потпорних зидова). До првих појава нестабилности на падини званој „Кула“
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дошло је 1977.год. приликом земљотреса, а активирано је клизиште 1999.године – у мањој
мери. Веће покретање дела падине регистровано је 2012.год. када је дошло до рушења
неколико стамбених објеката. Након дуготрајних и веома обилних падавина, као што су
биле у 2006.год, а нарочито 2014.год. долази до повећања активности и нових, све већих
деформација. Све ове појаве су константоване на самом терену, прецизно уцртане на
иновираној геодетској подлози, и приказане на инжењерскогеолошкој карти. Већи део
стамбених објеката је већ исељен због небезбедности за становање, односно због изузетне
оштећености, као што се може увидети са слике 17.

Слика 17. Оштећени објекти услед клижења терена у насељу Кула – Владичин Хан.
Figure 17. Damaged objects caused by landslide in area ''Kula'' – Vladičin Han.

Само подручје истраживања, као и ширу околину, изграђују кристаласти шкриљци ниског
степена кристалинитета, који припадају горњем комплексу Српско-македонске масе,
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односно тзв. Власинском комплексу, док су квартарне творевине представљене
продуктима распадања матичних стена. Стене Власинског комплекса рифеј-камбријумске
старости представљене су регионално-метаморфисаним шкриљцима (тзв. фацијом
зелених шкриљаца). То су стене седиментног и делом базично-вулканогеног порекла,
метаморфисане до фације зелених шкриљаца и албитисане у већој или мањој мери. Битни
састојци код већине шкриљаца су хлорит, серицит или мусковит, албит и кварц. Стене
настале од глиновитих и песковитих седимената одликују се већим садржајем кварца и
мањим садржајем хлорита на рачун лискуна. Скоро сви метаморфити Власинског
комплекса одликују се шкриљавошћу. Ово се посебно односи на мусковитско-хлоритске,
серицитско-хлоритске и кварц-серицитске шкриљце. Масивнији изглед у самом слоју
јавља се у шкриљцима који су веома богати хлоритом, а сиромашни лискунима.
Шкриљавост се у оваквим стенама концентрише у зони слојних површина, а нарочито у
прослојцима који су богатији лискуном. Дељивост по фолијацији унутар слојева често се
своди на иверасто цепање. У погледу склопа терена кристаласти шкриљци Власинског
комплекса су убрани у више фаза и при различитим режимима, зависно од дубине на којој
се маса налазила и од локалних карактеристика стена. Са становишта инжењерске
геологије значајне су раседне, милонитисане зоне, у којима су шкриљци поломљени и
смрвљени, често претворени у глиновите масе са блоковима. Такве зоне могу имати
ширину и преко 200m, а по правилу су веома дуге. Највећи број раседних зона има
пружање ССЗ-ЈЈИ. Алувијалне творевине су заступљене у подручју таложења корита
Ј.Мораве и хетерогеног су ситнозрног састава. Њихова дебљина је променљива, и према
документацији за оближњу деоницу аутопута Е-80, достиже дебљину и преко 10m.
Делувијалне наслаге изражене су као падински депоненти распадања мекших стена
(метаморфисаних шкриљаца). По гранулометријском саставу су ситнозрног прашинастопесковитог састава са дробином променљивих димензија. Повећањем дубине повећава се
садржај и величина дробине.
У оквиру анализираног подручја утврђене су мање или веће зоне шкриљаца различитог
састава. Треба напоменути и да су утврђене мање зоне мекших шкриљаца са дебљим
продуктима распадања. Однос дебљина "коре распадања" матичних стена, такође је
прецизније дефинисан истражним бушењем.
Истражно бушење је изведено у периоду од 11.08 – 17.08.2015.г., машинском гарнитуром
са континуалним језгровањем узорака, пречником бушења Ø 146 mm до Ø 116 mm.
Истражно бушење је превасходно изведено ради утврђивања дубина покренутих маса и
дефинисања физичко-механичких карактеристика заступљених литогенетских средина у
зони клизног тела, као и некретане подлоге. Изведене су 3 (три) истражне бушотине,
ознака: B-1 – B-3, дубина од 8,70-13,50m, у укупној дужини од 34,80m'.У циљу осматрања
кретања (клизања) тла, на захтев Наручиоца, у све три (3) истражне бушотине уграђене
су инклинометарске конструкције.
Инклинометарске конструкције су од пластичних цеви са жљебовима, дуж којих се
вршило кретање мерног инструмента. При уградњи инклинометара вршена је
оријентација жљебова у правцу могућих кретања, док је други пар жљебова управан на
њих. Инклинометарске конструкције су уграђене у претходно очишћене и проходне
истражне бушотине. Део између инклинометарских цеви и зидова бушотина запуњен је
каменим агрегатом крупноће 2-5mm. Уграђене су инклинометарске конструкције укупне
дужине 33.50m.
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Предметно клизиште се налази на падини која гравитира ка северу-североистоку, у зони
улица Пчињске, Димитрија Митића и Жикице Јовановића Шпанца, у Владичином Хану,
односно на делу државног пута II реда (ознаке II-132). По облику и димензијама клизно
тело је дуже него шире (L x B = 170 x 60m) и обухвата површину ccа 0,8hа. Тачније,
ширина клизишта у чеоном делу износи око 42m, средишњем 60m, а на самом државном
путу II-132 износи 37-40m. Површина клизишта, посматрана у вертикалном пресеку, је
ступњевита, јер је присутно “парцијално”, условно блоковско клижење, обзиром да је
примећена разлика у степену активности и оштећења на оштећеним објектима. По
величини површине и запремине, клизиште је мање до средње величине.
На приложеној слици 18 дат је приказ подручја предметног клизишта са назначеним
позицијама истражних радова.

Слика 18. Приказ подручја предметног клизишта са назначеним позицијама истражних радова. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 18. Investigation area with marked positions of the investigation works. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

С обзиром на површину захваћену процесом клижења, нагиб терена, дубину клизне
површине, збијени тип градње стамбених и помоћних објеката, као и опасност од појаве
нових нестабилности и покретања тла услед радова на широком ископу за потребе израде
потпорних конструкција, основна санациона мера је израда потпорних конструкција од
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АB бушених шипова пречника Ø120cm, повезаних наглавном гредом, осигураних
преднапрегнутим геотехничким сидрима.
На падини захваћеној процесом клижења, у насељу Кула у Владичином Хану, предвиђа се
израда четири реда АB бушених шипова пречника Ø120cm, међусобно повезаних везном
наглавном гредом и осигураних преднапрегнутим геотехничким сидрима. У зависности
од конфигурације терена, са чеоне стране ових потпорних конструкција предвиђа се
израда АB платна.
1. ред АB шипова је предвиђен у десној (низбрдној) ивици Пчињске улице. Функција ове
потпорне конструкције је да обезбеди стабилност Пчињске улице и објеката на падини
изнад ње.
2. ред АB шипова је предвиђен на терену испод првог реда објеката, непосредно испод
Пчињске улице. Функција ове потпорне конструкције је да се обезбеди стабилност терена
на коме се тренутно налазе оштећени објекти. За потребе извршења санационих мера и
израде ове потпорне конструкције треба предвидети рушење оштећених и исељених
објеката (Кч бр. 38, 40, 42...) и рашчишћањање терена за несметано одвијање санационих
радова.
3. ред АB шипова је предвиђен у зони Улице Димитрија Митића. Функција ових
потпорних конструкција је да обезбеди стабилност ове улице и објеката и терена на
падини изнад ње. у залеђу проширења између објеката Кч бр. 31 и бр 33 предвиђа се
израда АB потпорног зида чија је улога да обезбеди локалну стабилност терена иза њега.
4. ред АB шипова предвиђен је у зони Улице Жикице Јовановића Шпанца. Функција ове
потпорне конструкције је да обезбеди стабилност ове улице и објеката и терена на падини
изнад улице, до трећег реда шипова.
У подножју клизишта, на падини изнад државног пута другог реда II-132, предвиђена је
израда сидрене АB потпорне конструкције. Овај тип конструкције омогућава сукцесивно
сидрење и израду АB сегмената одозго на доле све до завршетка потпорне конструкције и
израде темеља. Овакав начин градње омогућава да се ископ за израду потпорне
конструкције ради по фазама чиме се остварује стабилност терена у току градње и већа
безбедност при обављању санационих радова.
За санацију косине испод државног пута другог реда II-132, непосредно испред улаза у
железнички тунел, предвиђена је израда АБ потпорног зида.
За уградњу геотехничких сидара геостатичким прорачунима потребно је одредити
потребну дужину сидра. При томе водити рачуна да се сидришна зона налази у
материјалима бољих геомеханичких карактеристика (зона шриљаца S* и S**). За израду
потпорних конструкција предвиђа се употреба бетона МB30. Бетон за израду АB
наглавних везних греда, АB платна, АB зидова и АB сидрене потпорне конструкције мора
да задовољи и отпорност на мраз М-150. Потпорне конструкције се армирају ребрастом
арматуром RА400/500. За санацију овог клизишта, поред израде потпорних конструкција,
потребна је још и ревизија и израда (или санација) кишне и фекалне канализације, као и
контрола постојеће водоводне инфраструктуре. Површинске воде (атмосферске и
техничке) прихватити системом канала, сливника, шахтова, канализације и контролисано
извести ван тела клизишта. Приликом радова на санацији клизишта потребно је водити
рачуна да не дође до појаве нестабилности терена. У том смислу радове на изради
потпорних конструкција изводити идући од виших делова клизишта ка нижим.
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6. ЗАКЉУЧАК
У Србији, у току 2014. године, приликом бујичних поплава причињена је материјална
штета на инфраструктурим објектима (путна мрежа, водоводна и канализациона мрежа..),
стамбеним и пословним објектима. Велики број оштећених објеката условио је потребу да
се издвоје објекти који ће бити санирани. Критеријум за избор истих био је упоређивање
трошкова који су обухватили цену коштања пројекта санације и саму санацију са једне
стране и цену коштања расељавања угроженог домаћинства. Уједно се водило рачуна да
се испред интереса појединца стави интерес заједнице. С обзиром на расположива
средства сматрано је да треба санирати клизишта која угрожавају општи интерес. Кабинет
министара без портфеља задуженог за ванредне ситуације спровео је и завршио у
периоду јун 2015-фебруар 2017.године седамнаест пројектних документација санација
клизишта.
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КЛИЗИШТА И ШТЕТЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА СРБИЈЕ
НАСТАЛЕ КАО ПОСЛЕДИЦА МАЈСКИХ БУЈИЧНИХ
ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ
Резиме:
Дејством циклона који је погодио Србију и земље најближег региона у периоду
април-септембар 2014. године, са екстремним количинама падавина (процењене
као 100 годишње и више од те вредности), дошло је до катастрофалних бујичних
поплава на угроженим подручјима Западне и Источне Србије, као и појава
великих и бројних нестабилности терена (преко 2000 већих и мањих клизишта,
одрона, тецишта , бујичних наноса, речних ерозија и сл.), која су на
инфраструктурним, привредним и стамбеним објектима нанела огромне
материјалне штете, а које, према проценама, само на државној путној мрежи
износе више десетина милиона еура. Најразорније дејство и материјалне штете,
који је циклон нанео, биле су на државној путној мрежи, затим на привредним
објектима као и објектима индивидуалних домаћинстава y подручју Ваљева,
Крупња, Љубовије, Малог Зворника, Лознице и Текије. Сходно томе, аутори у
раду приказују ( аналитички и илустративно ), процењене размере развоја
процеса нестабилности и догођених штета ( на деловима угроженог простора
Србије, посебно у зони његове путне инфраструктуре), изазваних дејством
циклона као и предлоге шта треба чинити, да се фактори ризика, односно
повредљивост терена, убудуће предупреди или сведе на прихватљиву меру, што је
свакако интересантно за нашу путарску јавност.
Кључне речи : циклон, поплаве, клизишта, штете
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Milovan Jotić3, Vladeta Vujanić4

LANDSLIDES AND DAMAGES ON STATE ROADS OF SERBIA AS
CONSEQUENCES OF TORRENTIAL FLOODS OCCURRED IN
MAY 2014
Summary:
The effects of a cyclone which affected Serbia and surrounding countries, between
April-September 2014, with extreme amount of heavy rain (referred to as the “100year flood”, even more than that) caused catastrophic floods in affected areas in West
and East Serbia, as well as great and numerous instabilities (over 2000 major and
minor landslides, rockfalls, mudflow, flash flood sediments, river banks erosion and
similar) which inflicted enormous damage on infrastructure, residential and
commercial buildings which are estimated at tens of millions € only on state road
network.The most devastating effects and the material damage caused by the cyclone
affected the State road network, commercial properties as well as individual households in
the region of Valjevo, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica and Tekija. In
accordance with that, in this paper authors present (analytically and illustratively), the
assessed scale of instability development and occurred damages (at the extent of
jeopardized areas of Serbia, especially at the zone of its road infrastructure), caused by
cyclone effects as well as proposals what should be done to reduce risk factors,
respectively vulnerability of the terrain, in order to prevent future similar events which is
obviously interesting for our road public.
Keywords: cyclone, floods, landslides, damage
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1. УВОД
У периоду од априла до септембра 2014. године, територију Србије погодио је циклон
који је проузроковао поплаве великих размера. Киша која је изазвала поплаве са
катастрофалним последицама пала је у периоду од 12. до 19.маја 2014.године. Посебно су
биле великог интензитета кише на подручју Западне Србије (територија Ваљева, Крупња,
Ужица, Лознице, Бајине Баште, Љубовије и Малог Зворника). У том периоду, на овом
угроженом подручју, активиран је огромни број клизишта, тецишта, одрона и бујичних
наноса који су нанели становништву, стамбеним и привредним објектима и путној
инфраструктури огромне материјалне штете. Било је и људских жртава. Дакле, ова
„природна непогода“ је била „окидач“за појаву „геолошких стихија“ које су
проузроковале огромне штете и проблеме великих размера у животној средини.
На територији Републике Србије има много лабилних и нестабилних терена које
карактеришу појаве бројних (неактивираних-старих и активираних) клизишта, тецишта,
одрона и сипара, различитих димензија и степена активности. Процењује се да је око 2025% од укупне површине Србије обухваћено процесима клижења и другим видовима
нестабилности. Нарочито су по појавама нестабилности карактеристична подручја
Шумадије, Западне и Југоисточне Србије, Слика 1.
Клизишта се јављају практично у свим геолошким срединама, како у планинским,
тако и у брдовитим, па и благо заталасаним теренима, посебно на падинама, односно
обалама већих речних токова. Најчешће се јављају по падинама изграђеним од
терцијерних (неогених) и квартарних наслага, затим у флишним и флишоликим
творевинама, кристаластим шкриљцима и другим стенама у којима је највише заступљена
глинена компонента. При великим атмосферским падавинама, наглим опадањима
максималних водостаја река, сеизмичким потресима, долази до масовних појава нових и
активирања старих клизишта.
Изградња а нарочито одржавање линијских објеката, какве су путне саобраћајнице,
представљају посебан проблем, кад су у питању лабилни и нестабилни терени, из
разлога, што њихово стање (не) стабилности често доводи до великих деформација
терена и објеката на њему а што може довести до делимичног или потпуног прекида
одвијања саобраћаја, кога по правилу прате огромне материјалне штете, а не ретко и
људске жртве. Нажалост, као последица појаве циклона „Тамара“ 2014.г. ово се и десило
на појединим деоницама државних путева Србије.
У раду се презентује шта се заправо десило у Србији у том релативно кратком периоду
дејства циклона, затим процене размере штете изазване циклоном, односно клизиштима и
бујичном ерозијом на путној инфраструктури, како и зашто се десило активирање
огромног броја клизишта и предлози шта даље чинити и које превентивне мере предузети
како би се у што је могуће већој мери спречиле или умањиле последице оваквих
природних катастрофа.
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Слика 1. Мрежа путева у Србији (лево) и издвојене зоне клизишта и одрона (десно).
Figure 1. Map of roads in Serbia (left) and zones endgangered by landslides and rockfalls (right).
2. ПРОЦЕЊЕНЕ РАЗМЕРЕ ШТЕТА ИЗАЗВАНЕ ЦИКЛОНОМ „ТАМАРА“

Дејством циклона, у периоду од 14. до 24.априла и од 12. до 17.маја 2014.године, са
екстремно великим количинама падавина, које су процењене као 100 годишње и више од
те вредности, дошло је до поплава на великом пространству, са катастрофалним
последицама, нарочито на подручју Западне Србије (подручје Ваљева, Крупња, Лознице,
Ужица, Бајине Баште, Љубовије и Малог Зворника). На подручју Ваљева и Крупња
достигнута је највећа месечна сума падавина са повратним периодом од око 250 година
(излучене количине падавина преко 280 mm). На читавом овом простору причињене су
огромне материјалне штете а било је и људских жртава.
Киша која је изазвала поплаве са катастрофалним последицама, обухватила је: слив
Колубаре, доњи део слива реке Дрине, слив Западне Мораве, доњи део слива Јужне
Мораве, сливове непосредних притока Велике Мораве, слив Млаве, као и непосредни
слив реке Саве, од државне границе до ушћа у реку Дунав код Београда.
Циклон је на овом подручју, у периоду од 14. до 18. маја 2014. године, условио, према
подацима РХМЗ Србије, екстремну количину падавина, у већини места преко 200 l/m2,
локално и преко 300 l/мm2. Овом догађају претходиле су обилне падавине у периоду од
14. априла до 5. маја, када је у већем делу Републике Србије пало између 120 l/m2 и 170
l/m2, а у југозападним деловима земље и преко 250l/m2. Највеће количине падавина су
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излучене у центру слива Трешњице (притоке Дрине) - око 320 mm, затим у зони Крупња и
у сливу Љига око 280 mm. Падавине више од 200 mm захватиле су већи део Шумадије и
непосредан слив реке Дрине од Рогачице до ушћа. Карактеристично је, да је овај кишни
период трајао скоро непрекидно 21 дан.
У брдско планинским пределима, нарочито око Крупња, Љубовије и Малог Зворника,
поплаве које су се догодиле имале су бујични карактер, са великом брзином простирања и
разорном моћи.
У периоду од 11.до 17.септембра 2014. године, интензивне кише са количинама падавина
од преко 200mm, изазвале су на подручју Г.Милановца, Текије, Кладова, Неготина,
Грабовице...поплаве са огромним материјалним последицама и људским жртвама.
Огромне количине падавина на овим подручјима, осим поплава, појаве бујица и
ерозије, поплавним и бујичним водама изазвале су и активирање изузетно великог броја
клизишта, тецишта и одрона различитих димензија, механизама и динамике померања
покренутих маса.
На државним путевима Србије I и II реда, за време дејства циклона и касније, у периоду
мај - септембар 2014.г., активирано је преко 2000 нестабилних појава, од чега је око 160-170
већих и великих клизишта, запремине од неколико стотина до неколико десетина хиљада
кубика покренуте масе, која захтевају велика финансијска средства за санацију и за која су
потребна геолошко-геотехничка истраживања и израда пројектно технике документације за
њихову санацију.
На локалној путној мрежи, у истом периоду, активирано је преко 3000 нестабилних
појава, од чега је велики број тешких клизишта, врло сложених и скупих за санацију, за
која су такође потребна геолошко-геотехничка истраживања и израда пројектно техничке
документације.
Осим државних и локалних путева као и мостова на њима, дејством циклона, односно,
клизишта, тецишта, одрона и бујичних наноса, на угроженом подручју, страдала су и бројна
домаћинства па и читава насеља. Порушен је велики број индивидуалних стамбених и
помоћних објеката, девастиране су огромне пољопривредне површине. Страдали су и бројни
привредни објекти, па је становништво на угроженом подручју, осим директних
материјалних штета, које је претрпело рушењем стамбених објеката и девастацијом
обрадивог земљишта, додатно угрожено губљењем радних места.
Најразорније дејство и материјалне штете, које је циклон нанео, биле су на државној
путној мрежи. Према неким проценама, само су на државним путевима I и II реда нанете
штете у износу од преко 50 милиона еура.
На слици 2 - Карта државних путева Србије I и II реда, су приказана активна клизишта
(око 320 појава), регистрована у периду 2005.- март 2014.године (која су била непосредна
опасност за безбедност саобраћаја) и клизишта евидентирана током 2014. и 2015. године,
настала као последица огромних падавина у периоду април-септембар 2014. (око 205 појава).
Анализом распореда приказаних клизишта на карти државне путне мреже, уочљиво је да је
далеко највећи број нестабилних појава активиран на подручју Крупња, Бајине Баште,
Љубовије, Ваљева и Малог Зворника.
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Слика 2. Прегледна карта клизишта на државним путевима Србије (М.Јотић, Јануар 2016.год)
Figure 2. The overview map of landslides at the public road network in Serbia (M.Jotic, January 2016)
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3. ДОСАДАШЊЕ

АКТИВНОСТИ

НА

ОТКЛАЊАЊУ

ШТЕТА

НА

ПУТНОЈ

МРЕЖИ СРБИЈЕ
Непосредно након дејства циклона и формирања огромног броја деформација и
клизишта на путној мрежи Србије, Јавно предузеће „Путеви Србије“ је преко
компетентних институција, у периоду од маја 2014. до краја 2015. године, за потребе
санације урадило 108 Главних пројеката санације већих и великих клизишта на
подручјима захваћеним поплавама. За потребе финансирања санације 46 клизишта на
државним путевима обезбеђена су средства у износу од око 6 милиона еура из донација
европске уније (УНОПС); За финансирање санације 11 клизишта обезбеђена су средства у
износу од 244 милиона динара преко Канцеларије за управљање јавним улагањима а ЈП
„Путеви Србије“ из програма редовног одржавања и Плана јавних набавки за 2015. и
2016.годину, финансира санацију око 20 клизишта за које су потребна средства у износу
преко 400 милиона динара.
Преко предузећа за одржавање путева, предузете су хитне санационе и превентивне
мере на државним путевима, у циљу омогућавања одвијања саобраћаја. На државној
путној мрежи санирано је, потпуно или делимично преко 230 мањих и великих клизишта
и других нестабилних појава. Све укупно, на државној и локалној путној мрежи Србије,
до данашњих дана, санирано је или је предвиђено за санацију преко 950 разних
нестабилних појава (клизишта, одрони, тецишта, одцепљења на косинама усека, засека,
насипа и др.). За финансирање све укупних санација на државној и локалној путној
мрежи, утрошено је или је у фази реализације укупно преко 5 милијарди динара, односно
преко 45 милиона еура.
Као илустрација геолошке стихије, која је задесила Србију у периоду мај-септембар
2014.године, на сликама 3-10 су приказана карактеристична клизишта. Приказане појаве
су великих размера, са покренутом масом од неколико хиљада до неколико десетина
хиљада кубика водозасићеног до течљивог, глиновито прашинастог до глиновито
дробинског материјала.

Слика 3. Клизиште на државном путу IIА-137 Крупањ - Мачков Камен - Грачаница, km:6+900.
Клижењем је потпуно уништен труп пута у дужини од 60m.
Figure3. Landslide at thepublic road No. IIA-137 section Krupanj – Mackov Kamen –Gracanica, km
6+900. Roadbed is totally destroyed by sliding at the length of 60m.
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Слика 4. Клизиште на државном путу IIА-139, деоница: Костајник –Столице, km:10+950 11+070.
Figure 4. Landslide at the public road No. IIA-139, section: Kostajnik – Stolice, km: 10+950 – 11+070

Слика 5. Клизиште на државном путу IIА-170 Рогачица – Бајина Башта,у селу Црвица - потез
Васићи,дужине преко 300m.
Figure 5. Landslide at the public road No. IIA-170 Rogacica – Bajna Basta in the village Crvnica – stroke
Vasici, the length of the event over 300m.
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Слика 6. Клизиште на државном путу IIА-170, деоница: Ваљево – Дебело брдо, km:22+200,
настало након мајских поплава 2014.г.
Figure 6. Landslide at the public road No. IIA-170, section: Valjevo – Debelo brdo, km: 22+200,
activated after floods in May 2014.

Слика 7. Клизиште на путу IIА-150, km:82+900, деоница: Босута-Белановица, дужине по путу
75m, а низ падину око 60m.
Figure 7. Landslide at the road IIA-150, km: 82+900, section: Bosuta – Belanovica, length of 75 m along
the road and 60 m down the slope.
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Слика 8. Клизиште на државном путу IB-30,деоница: Ивањица-Ушће, km:38+100
Figure 8. Landslide at the public road IB-30, section: Ivanjica-Usce, km: 38+100

Слика 9. Клизиште на државном путу IB-22,деоница: Краљево – Ушће у месту Пивнице,
km:390+050, величине око 350-400m x 200-250m x око 5-8m.
Figure 9. Landslide at the public road IB-22, section: Kraljevo – Usce in Pivnice, km: 390+050, size of the
event 350-400m x 200-250m x 5-8m
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Слика 10. Клизиште на државном путу IIB-342 Ваљево (Иверак) – Караула - Уб, km: 3+610 у
насељу Дупљај.
Figure 10. Landslide at the public road IIB-342 Valjevo (Iverak) – Karaula – Ub, km:3+610 in Dupljaj.

4. КАКО И ЗАШТО СЕ ДЕСИЛО АКТИВИРАЊЕ ОГРОМНОГ БРОЈА
КЛИЗИШТА И ДРУГИХ НЕСТАБИЛНОСТИ ИЗАЗВАНИХ ЦИКЛОНОМ
«ТАМАРА»
Овакве размере штета до сада незабележене на простору Србије (а и шире у
окружењу), настале као последица великог броја нестабилности, изазване циклоном
„Тамара“, захтевају и траже стручну и сваку другу анализу у смислу, шта се све то
догодило, зашто, како и где на нашим просторима, и да ли се могла та снажна и
интензивна повредљивост терена и објеката предвидети или спречити, односно, ако се
иста већ догодила, да ли је могло пре или у току њеног догађања њихове последице
(ризик) од штета свести на прихватљиву меру.
Полазне предпоставке за могуће одговоре на нека од ових питања, налазе се у природним
пред- условима терена, који у суштини полазе од тога, да до активирања клизишта (и др.
нестабилности) доводе различити процеси, како природни, тако и антропогени, чије размере
зависе од непосредног окружења, тј. природе основног агенса сила (термичких,
гравитационих, сеизмичких), које су иницирале ове појаве.
Дакле, који су све били узроци и поводи за иницирање и активирање бројних нестабилности
за време и после појаве снажног циклона „Тамара“, треба их, по нашем мишљењу тражити у
следећем:
 Опште је познато да су узрочници појаве клизишта и других нестабилности бројни и
да се они спонтано јављају у току морфогенетског обликовања савременог рељефа.
Клижење, као један од најчешћих падинских (гравитационих) процеса, настаје
углавном као резултат деловања бројних природних и техногених фактора, од којих
су свакако најважнији морфологија терена, геолошка грађа, карактеристике
тла(стена) и њихове промене проузроковане геолошким развојем, или су настале
услед више комплексних фактора, истовременим деловањем природних (земљотреси,
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ерозије, падавине) и техногених фактора (промене и обликовање падина, односно
терена људском делатношћу).
 Развој ових процеса, нарочито долази до изражаја на лабилним и нестабилним
(падинским) деловима терена, каквих у Србији (осим Војводине) има много, слика 1и
2, у чијој грађи, најчешће, учествују глине и лапори, који се често смењују са
песковима и шљунковима, покривени квартарним покривачем, различите дебљине. У
присуству воде, овакве стене подлежу промени физичког стања – густине, односно
порозности и консистенције, а самим тим прогресивном смањењу отпорних својстава.
При осталим неповољним околностима, као што су просторни положај, уклањање
растреситог покривача, било неадекватним инжењерским радовима или природном
ерозијом, затим, спољни фактор,на пример, динамички утицај или друго, може да
наступи клижење, течење , одроњавање, осипање, и сл.
 Обилне падавине које су се десиле током циклона „Тамара“ у кратком временском
периоду, од 12.-17. маја 2014.год., биле су непосредни повод за међусобно
здружено деловање многих од поменутих фактора, што је изазвало активирање
огромног броја, потенцијално старих и нових клизишта и других видова
нестабилности, различитих димензија и интензитета, посебно на подручју
централне, западне, и источне Србије и шире у региону, где су падавине биле
између 100 и 250 л/м2, што је изазвало огромне материјалне штете а било је и
људских жртава.
 За активирање напред наведених савремених геолошких процеса, током и након
поменуте геолоште стихије, значајну улогу, може се рећи пресудну, су имали
интензивни процеси ерозије, који су били активирани практично у свим
облицима (као планарни, линијски, ерозиони, флувијално речни и др.) а који су
својим дејством испирања и одношења ситних честица тла, као и ситних до већих
комада стене, затим шумских стабала и других материјала, рушећи све пред
собом, довели до, уз остале факторе, формирања клизишта, одрона и другин
нестабилности, како у природној геолошкој средини тако и на изграђеним
објектима. Ерозија је нарочито била изражена на релативно стрмим, расчлањеним
падинама и на косинама изнад изграђених објеката, на оним деловима терена који
су били огољени, без вегетације. Непостојање или уклањање вегетације, доводи до
повећања ерозије, односно смањивања дебљине покривача (распадине), тиме што
се корени уклањају, што омогућава површинским водама, током кишних периода,
да продру у потенцијална подручја клизања, као и повећања испаравања у току
сушних периода, када по правилу долази до стварања пукотина у површинском
покривачу, што га чини подложним новом клижењу. Иначе из праксе је познато
да подручја стабилизовања шумским – биљним покривачем на падинско
долинским странама заустављају развој клизних процеса, фосилизирањем врло
старих клизишта и ерозионе процесе површинских водених токова. С обзиром да
се код нас при пројектовању и изградњи путних и других објеката, често није
довољно водило рачуна о потенцијалној еродибилности терена, са могућностима у
кишним периодима појаве интензивних бујичних токова у ближој и широј зони
изграђеног објекта, природа нас је догођеном стихијом на то опоменула. Дакле
то је била „освета ерозије“, која се појавом циклона у пуном замаху рушилачки
манифестовала. Непознавање или неуважавање чињеница какве све штете и
последице могу настати по животну средину, због могућих појава геолошких (и
других природних) феномена, односно, подцењујући знања геолошке струке,
68

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике - Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

често доводи до тога да се при пројектовању и изградњи а касније и одржавању
објеката, посебно објеката саобраћајне инфраструктуре, не обезбеђује општа
стабилност и сигурност (како њих самих, тако и непосредне животне средине), од
потенцијалних стихија великих размера, какав је управо био циклон „Тамара“.То
из разлога што су објекти по врсти, броју, структури, димензијама, били
недовољни и неадекватни, што се на жалост овом приликом и потврдило. Наиме,
пројектвани су и изведени многи грађевински објекти (труп пута, одбранбени
насипи, обало утврде, мостови, пропусти, потпорни зидови, дренаже, канали и
сл.), који рушилачки налет циклона нису могли да задрже па је дошло до њиховог
деформисања и урушавања, а тиме и до појаве разних видова нестабилности у
животној средини (клизишта, одрони, тецишта, наплавина, стварање вештачких
језера и забарења и тд.).
 Најзад, код догађања ове природне стихије, не треба занемарити ни недовољну
и неусаглашену међусобну обавештеност (понекад хаотично, без
праве
координације) и размену информација (путем медија и сл.), од стране стручних
организација и појединаца који се баве овом проблематиком и одређених
државних представника, о размерама и правцима деловања надолазеће стихије, и
шта треба и како при томе чинити, мада је било и позитивних примера. Због тога,
можда су пропуштене правовремене техничке и друге могућности, да стихија не
добије догођене размере по питању развоја процеса нестабилности и огромних
штета, с`напоменом да у том догађању, пре, за време а и касније, нису адекватно и
довољно били ангажовани правовремено одговарајући мериторни стручњаци и
специјалисти који се баве овом проблематиком. Мисли се пре свега на инжењере
геологе (специјалисте инжењерске геологије и геотехнике, морфологије,
геофизике и сл.), инжењере грађевине (специјалисте хидрологије, хидротехнике,
конструктивци, путари и сл.), затим инжењере хидрометеорологије, пољопривреде
и шумарства те планере и урбанисте итд. То су углавном, по мишљењу аутора,
били одлучујући разлози, односно узроци за објашњење настанка и размере и
штете које је изазвао циклон „Тамара“.
5. ШТА ДАЉЕ ЧИНИТИ У СМИСЛУ НЕОПХОДНИХ АКТИВНОСТИ
Полазећи од свега што се десило са природном геолошком средином током циклона и
искустава из прошлости, као и чињенице да је већи део простора Републике Србије, у
неповољним климатским условима, подложан развоју савремених геолошких процеса и
појава као што су клизишта, одрони, тецишта, ерозије, плавине, забарења и сл., неопходно
је за потребе пројектовања и изградње нових објеката и одржавање старих изграђених
објеката, посебно за објекте саобраћајне инфраструктуре, прво урадити савремену базу
података о процесима и појавама чије постојање и деловање може непосредно и посредно
угрозити стабилност и функцију објеката кроз време.
База треба да садржи: инвентар (регистрацију) појава, њихову историју развоја, карте
„хазарда и ризика“, податке о истражености и евентуалној успешности санације, затим
квалитативну и квантитативну процену њихове опасности по простор и објекте на њему,
те податке о мониторингу за време грађења и у фази експлоатације, као превенција за
благовремено откривање појава нестабилности и правовремено предузимање адекватних
санационих мера. Иако већина развијених земаља поседује урађену овакву базу података
за своје потребе, до сада се у нашој земљи, по овом питању мало радило. Учињени су у
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задњих 10-20 година по томе значајни кораци за потребе државних путева Србије првог
и другог реда, у оквиру ЈП „Путеви Србије“, затим за потребе електропривреде и
водопривреде, те за урбани простор града Београда. Међутим то није довољно, па треба
инсистирати код надлежних државних и локалних органа и других заинтересованих
институција, због актуелне проблематике, да се та активност убрзано настави и обухвати
читави простор Србије.
6. ЗАКЉУЧАК
Наша земља, ако жели да достигне виши степен друштвеног и економског развоја,
мора смоћи снаге да употреби сва средства, да се са својим људским потенцијалом и
другим ресурсима успешно бори са разним природним непогодама, какав је циклон
„Тамара,“ како би се очувала и заштитила своја животна средина, односно животни
простор од могућег његовог великог нарушавања и наношења штета великих размера,
нарочито на саобраћајној – путној инфраструктури. Треба се у суштини навићи да се
рационално и безбедно живи са тиме.
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ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА
АКТИВИРАНИХ УСЛЕД ОБИЛНИХ ПАДАВИНА ИЗАЗВАНИХ
ЦИКЛОНОМ ТАМАРА-ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНА ТРСТЕНИК И
ПОЖЕГА
Резиме:
У раду су приказани резултати детаљних инжењерскогеолошких истраживања
клизишта у засеоку Пријановићи (општина Пожега) и на путу ЈасиковицаДреновац (општина Трстеник). Оба клизишта реактивирана су након
интензивних падавина у мају 2014.г. Институт за водопривреду ,,Јарослав
Черни’’ био је ангажован од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог
за ванредне стиуације на санацији клизишта у oпштинама Трстеник и Пожега.
Детаљна истраживања обухватила су детаљно инжењерскогеолошко картирање
терена у размери 1:250 – 1:500, извођење истражног бушења и истражних
раскопа, и стандардна лабораторијска геомеханичка испитивања. Резултати
изведених истраживања указују на то да су у питању клизишта средње дубине,
са процењеном дубином клизне површи 5,5-8,5m, у миоценским прашинастоглиновитим седиментима. На основу формираних геотехничких подлога,
урађени су Пројекти за извођење санације предметних клизишта, који су
обухватили израду потпорних зидова од габиона.
Кључне речи: клизиште, инжењерскогеолошка истраживања, санација
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Miroljub Živanović6, Srđan Kostić7, Ivan Stefanović8, Dušan Lazaroski9, Andrej Petrić10

GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR REMEDIATION OF
LANDSLIDES CAUSED BY INTENSE RAINFALL OF THE CYCLONE
''TAMARA'' – CASE STUDY OF MUNICIPALITIES TRSTENIK AND
POŽEGA
Summary:

In this paper authors present results of the detailed engineering-geological
investigations of landslides in Prijanovići (Požega municipality) and on the road
Jasikovica-Drenovac (Trstenik municipality). Both landslides were reactivated after
the intense rainfall in Мay 2014. Institute for Development of Water Resources
''Јаroslav Černi'' was hired by the Ministry without portfolio in charge of emergency
situations for designing appropriate remediation measures at municipalities Trstenik
and Požega. Detailed investigations included detailed engineering-geological field
mapping in 1:250 – 1:500 scales, conduction of investigation boreholes and
investigation shafts as well as standard laboratory geomechanical investigations.
Results obtained indicate that the investigated landsides have medium size, with the
estimated depth of sliding surface 5,5-8,5m in Miocene peat-clay deposits. Using the
proposed geotechnical parameters, Main Deisgn for landslide remediation was done,
which included the construction of retaining walls from gabions.
Key words: landslide, engineering-geological investigations, remediation

MSc Eng.Geol.,, Institute for Development of Water Resources ,,Jaroslav Černi’’, Belgrade, miroljub.zivanovic@jcerni.co.rs
Dr., PhD Research Associate, Institute for Development of Water Resources ,,Jaroslav Černi’’, Belgrade, srdjan.kostic@jcerni.co.rs
8
MSc Eng.Geol.,, Institute for Development of Water Resources ,,Jaroslav Černi’’, Belgrade, ivan.stefanovic@jcerni.co.rs
9
MSc Eng.Geol.,, Institute for Development of Water Resources ,,Jaroslav Černi’’, Belgrade, dusan.lazaroski@gmail.com
10
MSc Eng.Geol.,, Institute for Development of Water Resources ,,Jaroslav Černi’’, Belgrade, andrej.petric@jcerni.co.rs
6
7

72

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

1. УВОД
Интензивне падавине током 2014.г. и 2015.г., практично у целој Србији, поред бројних
бујица и поплава, условиле су активирање старих или формирање нових клизишта и
тецишта. Све те појаве су учиниле и веома велике штете на путевима, стамбеним и
другим објектима, као и пољопривредном земљишту. У општини Пожега, су активирана
бројна клизишта, према подацима општинских служби више од 50. Слична ситуација
била је и у општини Трстеник, а подручје села Јасиковица је оцењено као најугроженије.
Заједно са представницима Министарства за ванредне ситуације и општина извршен је
обилазак терена у циљу прикупљања података о деформацијама на терену, угрожености
објеката и становништва, као и могућем предузимању палијативних и трајних мера
санације клизишта. На основу сагледавања стања на терену одлучено је да се хитно
приступи решавању клизишта у Пријановићима и Филиповићима, у општини Пожега и
клизишта у селу Јасиковица у општини Трстеник.
Током јула 2015.г. извршена су детаљна инжењерскогеолошка истраживања клизишта
на територији општина Пожега и Трстеник, од стране Института за водопривреду
,,Јарослав Черни’’. Истраживањима су обухваћена (слика 1):
 2 клизишта на територији општине Пожега (у Филиповићима и Пријановићима);
 4 клизишта на територији општине Јасиковица (на путу Јасиковица – Дреновац и
Јасиковица – Мала Јасиковица, као и у самом селу Јасиковица – засеок
Смиљковићи и Тодоровићи).
Резултати изведених истраживања послужили су као основа за Главни грађевински
пројекат – Пројекат за извођење санације предметних клизишта. Аутори су мишљења да
изведена истраживања и предложене мере санације представљају пример успешне
сарадње истраживача – геолошких инжењера и пројектанта – грађевинских инжењера, и
могу послужити као узус за даља истраживања у циљу санације других угрожених
подручја у Србији. Због ограниченог обима рада, у даљем тексту даје се приказ резултата
истраживања два клизишта: клизишта у Пријановићима (општина Пожега) и клизишта на
путу Јасиковица – Дреновац (општина Трстеник).

Слика 1. Распоред клизишта обухваћених истраживањима: 1 – Јасиковица – Дреновац, 2 –
Јасиковица – Смиљковићи, 3 – Јасиковица – Тодоровићи, 4 – Јасиковица – Мала Јасиковица, 5 –
Филиповићи, 6 – Пријановићи
Figure 1. Locations of investigated landslides: 1 – Jasikovica – Drenovac, 2 – Jasikovica – Smiljkovići, 3
– Jasikovica – Todorovići, 4 – Jasikovica – Mala Jasikovica, 5 – Filipovići, 6 – Prijanovići
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2. ПРИКАЗ ОСНОВНИХ ПОДАТАКА О КЛИЗИШТИМА
2.1. Клизиште у Пријановићима
Активно клизиште, са акутним процесом клижења активирано је у мају 2014.године.
Клизиште је формирано у језерским седиментима и распаднутим шкриљцима који су у
зони клизања претворени у глиновиту дробину. Чеони ожиљак активног клизишта је
висине 1,5-3,5 м и формиран је у језерским шљунковима и мањим делом око 0,3м висине
у јако распаднутим шкриљцима (слика 2). У чеоном ожиљку утврђено је дифузно
извирање воде из шљункова и распаднутих шкриљаца. Дубина активног клизишта је 5,5m
у односу на природну површину терена [1].

Слика 2. Клизиште у Пријановићима (Пожега) – фотографија стања на дан 16.07.2015.г. (фото
Д. Лазароски)
Figure 2. Landslide in Prijanovići (Požega) – photo of the state at 16/07/2015 (photo by D. Lazaroski)

Детаљно
инжењерскогеолошко
истраживање
обухватило
је
детаљено
инжењерскогеолошко картирање терена површине 1,7hа, захваћеног процесом клижења, у
размери 1:250, извођење 4 истражне бушотине, укупнe дубине 35,4m и 3 истражна
раскопа, укупне дубине 10,5m, као и стандардна лабораторијска геомеханичка
испитивања на 11 узорака. На основу резултата инжењерскогеолошког истраживања
терена извршена је конструкција инжењерскогеолошке карте (слика 3), а, користећи
податке истражног раскопавања и бушења, као и резултате лабораторијских анализа
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конструисан је и карактеристични инжењерскогеолошки пресек терена по оси клизишта
(слика 4).

Слика 3. Инжењерскогеолошка карта терена обухваћеног клизиштем у Пријановићима (Пожега).
Легенда: Kа – тело активног клизишта, nt – насуто тло, d – делувијалне творевине, аpr –
алувијално пролувијални седименти, Š,PG – језерски седименти, Sc – шкриљци, BP-2 – истражнa
бушотина, RP-1 – истражни раскоп. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Engineering-geological map of landslide in Prijanovići (Požega). Legend: Ка – landslide body,
nt – embankment, d – deluvial deposits, apr – alluvial-prluvial deposits, Š,PG – lacustrian sediments, Sc –
schists, BP-2 – investigation borehole, RP-1 – investigation dig. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.

75

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 4. Карактеристични инжењерскогеолошки пресек по оси клизишта у Пријановићима
(Пожега). Легенда: Kа – тело активног клизишта, h- хумус, nt – насуто тло, dl – делувијалне
творевине, apr – алувијално пролувијалне творевине, G – језерске глине, P – језерски пескови, ŠL –
језерски шљункови, Sc* - зона распадања шкриљаца, Sc – шкриљци. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Characteristic engineering-geological cross-section of landslide in Prijanovići (Požega).
Legend: Ka – landslide body, h – humus, nt – embankment material, dl – delluvial despoits, apr –
alluvial-proluvial deposits, G – lacustrian clays, P – lacustrian sands, ŠL – lacustrian gravel, Sc* weathering crust of schists, Sc - schists. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

2.2. Клизиште на путу Јасиковица-Дреновац
Клизиште на путу Јасиковица-Дреновац активирано је, током 2014. године, у
нестабилној падини, у њеном средњепадинском делу. На основу регионалног
инжењерскогеолошког картирања у размери 1:25000 изведеног током 80-их година XX
века, за потребе израде Основне инжењерскогеолошке карте 1:100 000, лист Крушевац
практично цела падина до локалне вододелнице је нестабилна, односно била је издвојена
као активно клизиште. Нашим картирањем је констатовано да је сада то клизиште
умирено, а да се јављају само секундарна клижења. Предметно клизиште активирано је у
падини испод пута Јасиковица-Дреновац и довело је до деформације десне стране
коловоза, тако да се саобраћај одвија само једном траком (Слика 5). Тело активног
клизишта представља хетерогену средина изграђена претежно од делувијалних глина и
прашинасто-глиновитог песка, подложна даљем кретању низ падину. Максимална
дебљина тела клизишта је до око 8,5 m од природне површине терена непосредно испод
локалног пута [2].
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Слика 5. Клизиште на путу Јасиковица - Дреновац (Трстеник) – фотографија стања на дан
19.03.2015.г. (фото Д. Сунарић)
Figure 5. Landslide along the road Jasikovica - Drenovac(Trstenik) – photo of the state at 19/03/2015
(photo by D. Sunarić)

Детаљно
инжењерскогеолошко
истраживање
обухватило
је
детаљно
инжењерскогеолошко картирање терена, површине 1,4hа, захваћеног процесом клижења,
у размери 1:500, извођење 3 истражне бушотине, укупне дубине 32,5m, као и стандардна
лабораторијска геомеханичка испитивања на 8 узорака. На основу резултата
инжењерскогеолошког истраживања терена, истражног бушења и лабораторијских
испитивања на узорцима извршена је конструкција инжењерскогеолошкoг пресека и
карте (слика 6 и 7).

Слика 6. Карактеристични инжењерскогеолошки пресек по оси клизишта на путу Јасиковица Дреновац (Трстеник). Легенда: nt – насуто тло, dl – делувијалне творевине, ppr – језерски
прешинасти пескови, prgl – глиновита прашина, lgl* - кора распадања сивих глиновитих лапора, lgl
– сиви глиновити лапори. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 6. Characteristic engineering-geological cross-section of landslide along the road Jasikovica Drenovac(Trstenik). Legend: nt – embankment material, dl – deluvail deposits, ppr – lacustrian peaty
sands, prgl – clay peat, lgl* - weathering crust of gray clay mars, lgl – gray clay marls. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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Слика 6. Инжењерскогеолошка карта терена обухваћеног клизиштем на путу Јасиковица Дреновац (Трстеник). Легенда:Kа – тело активног клизишта, nt – насуто тло, dl-pr – делувијалнопролувијалне творевине, dl-b – делувијално-барске творевине, dl – делувијалне творевине. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 6. Engineering-geological map of landslide along the road Jasikovica - Drenovac(Trstenik).
Legend: Ка – landslide body, nt – embankment material, dl-pr – deluvial-proluvial deposits, dl-b –
deluvial-swamp deposits, dl – deluvial deposits. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

Kласификација клизишта по разним ауторима дата је у табели 1.
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Табела 1. Класификације клизишта на путу Јасиковица-Дреновац према различитим ауторима.
Table 1.Classification of landslide on the road Jasikovica – Drenovac according to different authors.
Класификација

Аутор

Тип клизишта

Према активности процеса клижења
Према врсти стенских маса у којима
се стварају
Према захвату стенских маса
Према начину увећања тела клизишта

Sharp, K. [3]

[3]

Активно
Клизиште у мешовитим
(хетерогеним) стенским масама
Секундарно
Детрузивно
Клизиште које настаје при
нарушавању локалних услова који
се односе на део падине
Клизиште у стрмијим падинама
(15-200)
Средњепадинско

Према генези

[3]
Bogdanovič, K.I. (1911) [3]
Pavlov, A.P. (1903) [3]
Шведски истраживачи, 19171955 [3]

Према нагибу падине у којој је
створено
Према положају у падини
Према геолошког грађи падине и
облику клизне површи
Према дубини клижења

Savarenski, F.P. [3]

Консеквентно

Kolen, A. (1846) [3]

Према величини

[3]

Према начину увећања тела клизишта

[4]

Према расподели активности
Према тренутном стању активности

[4]
[4]

Према врсти покренутог материјала

[4]

Према начину кретања

[4]

Према оводњености тела клизишта

[4]

Дубоко (7,5m)
Средње величине (2300m2,
12000m3)
Клизиште са увећавањем у смеру
кретања
Појединачно
Тренутно умирено
Клизиште у глиновито-песковитом
земљастом материјалу
Клижење (''slide’’)
Клизиште у расквашеном тлу
(’’moist’’)

[3]

3. ПРЕДЛОГ САНАЦИОНИХ МЕРА
3.1. Санација клизишта у Пријановићима
Ургентне мере санације обухватају следеће радове:
 Израду потпоре од габионских кошева у ножици косине (слика 8),
 Насипање завршног слоја тла дебљине 1m. Доњи део слоја дебљине 80 cm,
потребно је извести од ломљеног камена 0-300mm. За завршни слој дебљине 20
cm потребно је нанети земљано глиновити материјал, са слабом водопропусном
моћи како би деловао као изолатор,
 Регулација атмосферских вода извођењем површинских канала,
 Регулација подземних вода која се постиже уградњом дренажне цеви у дну зида ка
тлу и извођењем дренажног слоја.
Потпорна конструкција је формирана од габиона. Они се изводе на подлози од
бетона МБ20 променљиве дебљине како би се обезбедио нагиб горње површине бетона.
Дебљина бетона је мин. 50 cm, па се у нагибу од 10% повећава до максималних до 80 cm.
Са спољне стране зида се у бетону оставља канал дубине 5 cm [5].
Нагиб горње плоче бетона обезбеђује нагиб зиду од габиона 10% (5,71). Пројектом
је предвиђена израда зида са три карактеристична пресека. На делу укупне дужине 15 + 8
m, зид је висине 3 m је у основи ширине 3 m. Ка врху се пирамидално сужава на ширину
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од 1 m. Затим, на деоници дужине 4 m се зид снижава на висину 2 m, са ширином у дну 2
m и врху 1 m. На деоници дужине 3+15 m зид је формиран од једног реда габиона
димензија 1x1 m. Габиони се израђују од двоструко увијене челичне жичане мреже 3,5
мм. Жица је затезне чврстоће σзmin=380-550 N/mm2 и са истезањима > 10%. Испуну
габионских кошева радити од крупног ломљеног камена. Ломљен камен мора бити једар и
чврст, величине 10-25 cm и сложен са што мање шупљина, отпоран на дејство воде и
мраза. Густина испуњености габиона каменом треба бити мин. 60%. Минимална чврстоћа
камена мора бити 100 МPа. Додатна стабилност косине се постиже нивелацијом терена у
залеђу зида у нагибу од 270 . Предвиђено је насипање слоја ломљеног камена дебљине 80
cm, гранулације 0-300 mm. Овај слој омогућава да се вода добро дренира дуж падине и
одведе до дренажне цеви уз габионски зид, а одатле даље до излива. На тај начин се
спречава да вода доспе у слој распаднутих шкриљаца, чиме би се угрозила стабилност
падине.Преко слоја ломљеног камена, потребно је извести слој од глиновитог материјала
у дебљини од 20 cm. Тако формиран слој ће, са системом површинских канала,
спречавати продор површинске воде у ниже слојеве тла.

Слика 8. Схематски приказ пројектоване потпорна конструкција за санацију клизишта у
Пријановићима (Пожега)
Figure 8. Sketch of the designed retaining construction for remediation of landslides in Prijanovići
(Požega)

За регулацију површинских вода су пројектовани отворени канали на површини
терена: канал ДК1 уз ожиљак клизишта (дужине 52 m) и канали ДК2 и ДК3 уз потпорни
зид (укупне дужине 44 m). Вода која тече овим каналима се излива у шахт. Вода се из
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изливног шахта, заједно са водом која дотиче каналом са предње стране зида, одводи
помоћу бетонске канализационе цеви 400 ка кориту оближњег потока.
За регулацију подземних вода је предвиђена дренажа дуж габионског зида у паду 1%.
Укупна дужина дренаже је 48 m. Дренажа је формирана од дренажне цеви 110 и
дренажне испуне. На контакту дренажног слоја са: самониклим тлом, бетоном и
габионима предвиђено је постављање геотекстила. На овај начин се иберлауф од кога се
формира дренажни слој раздваја од тла и спречава се продор ситних честица унутар њега.
3.2. Санација клизишта на путу Јасиковица-Дреновац
На дужини од 50m, пројектована је трајна потпорна конструкција са падинске
стране пута као монтажни потпорни зид од габиона на армираној темељој стопи, укупне
висине до 5,4m (слика 9). Нагиб конструкције је 76 према хоризонтали. Висину потпорне
конструкције условио је деформисани терен, нагиб локалног пута и нагиб геолошких
слојева. Унутар габионске мреже налази се ломљени камен, а према самониклом тлу је
постављен неткани геотекстил као сепарациони изравнавајући слој који онемогућава улаз
глинених компоненти у потпорни зид [6]. Испуну габионских кошева радити од крупног
ломљеног камена. Ломљен камен мора бити једар и чврст, величине 10-25 cm и сложен са
што мање шупљина, отпоран на дејство воде и мраза. Густина испуњености габиона
каменом треба бити мин. 60%. Минимална чврстоћа камена мора бити 100 МPа.
Пре инсталације габиона и материјала испуне иза габиона, пројектовано је
постављање нетканог геотекстила који омогућава сепарацију између габиона и испуне иза
габиона. На тај начин је спречена појава процедних вода низ видно лице габиона.
За спречавање неповољног деловања притиска воде, потребно је урадити ефикасно
и одговарајуће одводњавање воде из залеђа гравитационих зидова. Сама конструкција
представља дренажни насип који омогућава несметан проток подземних вода.

Слика 9. Схематски приказ пројектоване потпорне конструкцијеза санацију клизишта на путу
Јасиковица – Дреновац
Figure 9. Sketch of designed retaining construction for remediation of landslides na putu Jasikovica –
Drenovac
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4. ЗАКЉУЧАК
Резултати изведених истраживања указују нато да су на обе локације формирана
клизишта средње величине, са дубином клижења у распону 5,5-8,5m. Основни узрок
формирања клизишта у Пријановићима је спрегнути утицај техогене активности и
интензивних падавина. Наиме, неадекватно подсецање падине довело је падину у стање
лабилне равнотежа, која је поремећена интензивним падавинама, када је дошло до
засићења површинских делова терена, и услед повећања ефективних сила до прекораћења
чврстоће на смицање на контакту коре распадања шкриљаца и њихових свежих партија
или по конткату слојева различите водопропусности у оквиру седимената миоценске
старости. Клизиште на путу Јасиковица-Дреновац представља реактивирано клизиште,
које се јавило на нестабилној падини, и представља наставак активности клизишта које је
санирано 2010.г., на основу истраживања спроведених од стране предузећа за
геомеханичка испитивања из Ниша. На основу искуства и са других терена обухваћених
обиласком након интензивних падавина у мају 2014.г. (Владичин Хан, Рајиновац,
територија општине Краљево) можемо са сигурношћу тврдити да највећи део клизишта
активиран након мајских падавина заправо представљају реактивирана клизишта, која су
се јавила или на већ активном већем клизишту, на потенцијално нестабилним и условно
стабилним падинама. Највећи број тих зона је већ регистрован регионалним
инжењерскогеолошким картирањем за потребе израде различитих листова Основне
инжењерскогеолошке карте Југославије и Србије.
Неопходно је нагласити да је за обе угрожене локације као мера санације
предложена израда потпорног зида од габиона. Одабрано решење са габионима
представља поуздано техничко решење са повећаним естетским вредностима, а малим
визуелним утицајем на околину. Значајан финансијски утицај, кроз смањену цену објекта,
је често и одлучујући фактор код опредељивања за овакав тип конструкције. Треба
поменути и то да зид од габиона представља флексибилну конструкцију са способношћу
да се прилагоди слегањима подлоге уз минималне деформације, изазване евентуалном
појавом ерозије тла, што није случај код конвенционалних, крутих, армирано-бетонских
потпорних конструкција.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У СРБИЈИ
У 2016.
Резиме:
Након активирања бројних клизишта у Србији још у пролеће 2006.г., а нарочито
после мајских поплава 2014.г. и појаве нових и реактивирања великог броја старијих
клизишта, била је очита потреба да се при решавању тог проблема, државне
институције определе за систематски приступ. То је омогућило, уз обезбеђење
новчаних средстава и после урађених пројектних подлога, да се отпочне извођење
разноврсних санационих радова на клизиштима широм Србије, а првенствено у оним
подручјима која су урбанизована и где је највише угрожена саобраћајна
инфраструктура. У раду је приказана актуелна динамике реализације пројеката
санације клизишта која се спроводи преко Канцеларије за управљање јавним
улагањима. Евидентно је настојање државе да се новчана помоћ, добијена од
међународне заједнице за санирање штета насталих услед поплава у мају 2014.г.,
утроши што рационалније и корисније и да цео процес буде потпуно транспарентан.
Преко владине Канцеларије за управљање јавним улагањима (правни наследник
Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја) у завршној фази је
реализација санације преко 30 клизишта у различитим деловима Србије. Прецизнији
подаци о степену реализације радова на стабилизацији терена и цене извођења
грађевинских радова, биће детаљно приказани у раду, пошто се подаци ажурирају
готово свакодневно. Нека клизишта су санирана током пролећа, за нека се радила
допунска пројектна документација, за сва клизишта су били расписани тендери за
избор најповољнијег извођача радова. За пројекте и извођење санационих мера (које
су углавном везане за стабилизацију косина у зонама саобраћајница) новчана
средства су обезбеђена из Фонда солидарности Европске уније. Грађевински радови
на свим клизиштима, морају да се заврше до половине септембра 2016.г. У изради
неопходних геотехничких подлога за потребе пројектовања мера санације,
учествовало је десетине стручњака из области инжењерске геологије и геотехнике из
целе земље. Директно преко пројекта УНОПС-РОАДС у наредних годину дана биће
санирано још око 40 клизишта различитих димензија и величина, која су
евидентирана на путевима Србије.
Кључне речи: клизишта, Србија, санација, геотехничка документација
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IMPLEMENTATION OF PROJECTS RELATED TO LANDSLIDE
REPAIR IN SERBIA IN 2016
Summary:
After activation of numerous landslides in Serbia in the spring of 2006 and especially after
the floods in May 2014, as well as after occurrences of new and reactivation of older
landslides, there was an evident need for the national authorities to choose the systematic
approach. This enabled, along with providing financial resources and after finalising
project proposals, the start of the implementation of various engineering works on
remediation of landslides across Serbia and especially in urbanised areas and where
transport infrastructure was at the highest risk. The current dynamics of the
implementation of projects related to landslide remediation, implemented through The
Public Investment Management Office is presented in this paper. The endeavor of the state
is evident to use financial support received from international community for the purpose
of water damage recovery after the floods in May 2014 in a most possible effective and
useful way, with the entire process completely transparent. Through Serbian Government's
Public Investment Management Office (former Office for Flood Affected Areas Assistance
and Rehabilitation) the implementation of remediation of over thirty landslides in different
areas in Serbia is in its final phase. More precise data on the degree of implementation of
the works on stabilisation of the terrain and prices of construction works are presented in
this paper in detail, concerning that the data is being updated almost daily. Some of the
landslides were repaired during the spring; for some supplementary project documentation
had been develope; for all landslides tendering procedures were implemented in order to
select the contractor with the most favorable offer. For projects and conduction of remedial
works (mostly related to slope stabilization in zones of transport routes) financial resources
were obtained through EU Solidarity Fund. Remedial works at the location of all the
included landslides have to be finished by the middle of September 2016. Dozens of
experts in the field of engineering geology and geotechnical engineering from the entire
country participated in the development of necessary geotechnical basis for the appropriate
design of remediation measures. Directly under the UNOPS-ROADS project within the
next year, around 30 more landslides of different sizes, activated on the roads of Serbia
will be repaired.
Key words: landslides, Serbia, prevention works, geotechnical documentation
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1. УВОД
Основну геолошку грађу Србије, осим Војводине и делова источне и западне Србије са
масивнијим кречњацима, представљају у приповршинским деловима терени са неогеним
седиментима, распадине флишних седимената, тектонски испуцали палеозојски шкриљци
нижег кристалинитета, падине дијабаз-рожне формације и деградирани серпентинити. Уз
средње нагибе терена (претежно брежуљкасто брдовит тип рељефа) и у последње време
услед очигледних промена климе на целом континенту, па и у нашој земљи (у претходној
деценији 4 изразито обилна па чак и екстремна кишна периода) постоје предуслови да се
сви терени са оваквом грађом и геолошким карактеристикама сврстају у терене са
условно повољним, а често у изразито неповољне терене по питању стабилности. Један
наш познати професор са Грађевинског факултета у Београду шездесетих година прошлог
века изјавио је како скоро сви терени у Србији, са аспекта градње објекта, имају "лошу
геологију". Након мајских поплава 2014.г. и активирања великог броја клизишта, била је
очита потреба да се решавању проблема клизишта приступи на систематски начин, како
би се, уз обезбеђена новчана средства, приступило и адекватним мерама санације
првенствено оних подручја која су урбанизована и где је угрожена саобраћајна
инфраструктура. Примери извођења радова на санацији неколико клизишта, у разним
фазама извођења радова и са различитим санационим мерама, дати су на Слици 1.

Slika 1. Klizište u Vinjištu-početak radova; Gabionska konstrukcija u zaseoku Troska
Potporni zid klizišta na putu Drakčići-Pekčanica; Sanacija klizišta na putu Valjevo-Kosjerić
Figure 1. Landslide in Vinjište-begining of works; Gabion structures in Krupanj, Troska
Retaining wall on the road Drakčići-Pekčanica; Rehabilitation of landslides on the road ValjevoKosjerić
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2. УСЛОВИ И УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
Уочљиви су и напори државе (преко Уредбе о утврђивању државног програма обнове
у сектору саобраћаја) да се новчана помоћ, добијена од међународне заједнице за
санирање штета насталих услед поплава у мају 2014.г., утроши што рационалније и
корисније и да цео процес буде потпуно транспарентан. Такође, локалне самоуправе су
морале, свака за своју територију, да донесу одговарајуће уредбе. Преко Канцеларије за
управљање јавним улагањима (некадашња Канцеларија за помоћ и обнову поплављених
подручја) у завршној фази је реализација санације 33 клизишта у различитим деловима
Србије. При одређивању клизишта која ће бити предмет санације, осим надлежних
служби у општинама које су биле обухваћене поплавама, учествовао је Кабинет министра
без портфеља задуженог за ванредне ситуације као и ЈП Путеви Србије. У ретким
случајевима где је документација већ била урађена клизишта су санирана током пролећа
2016., за нова клизишта је рађена пројектна документација крајем 2015. и почетком
2016.г., а за нека старија клизишта је рађена допунска пројектна документација.
У процесу избора извођача радова за реализацију санација, поступке јавних набавки
спроводиле су локалне самоуправе уз тесну сарадњу са Канцеларијом за управљање
јавним улагањима. За све пројекте и извођење санационих мера (које су углавном везане
за стабилизацију косина у зонама саобраћајница) обезбеђена су новчана средства.
Реализација пројеката је спроведена преко Канцеларије са средствима из Фонда
солидарности Европске уније. Грађевински радови, на свим клизиштима, морају да се
заврше до половине септембра 2016.г. У изради неопходних геотехничких подлога за
потребе пројектовања мера санације, учествовало је десетине стручњака из области
инжењерске геологије и геотехнике из целе земље. У наредних годину дана биће
санирано, директно преко пројекта UNOPS-ROADS, још 40-ак клизишта која су
евидентирана на путевима широм Србије и која су различитих величина.

3. ДИСПОЗИЦИЈА КЛИЗИШТА ОБУХВАЋЕНИХ САНАЦИЈОМ
Клизишта која су обухваћена програмом санације налазе се у 18 општина у Србији,
претежно у њеним западним и централним деловима. У неколико случајева локалне
самоуправе нису на време реаговале на потребу израде пројектне документацију за
санирање клизишта на територији њихове општине. Поједине општине (на пример
Мионица, Крупањ) одмах су биле уверене да уз мања улагања у припрему техничке
документације могу да реше питање стабилности више падина са активним клизиштима
уз реконструкцију саобраћајних површина.
Величине и димензије клизишта су веома различита али се углавном ради о
површинама клизног тела између 0.2 hа и 1.5 hа (просечно око 0.5 hа) изузев клизишта у
Рибарима, Крупњу (засеок Троска) и на путу Краљево - Рашка у месту Пивнице, који су
површина преко 3 hа. Пројектантска цена санационих радова, Табела 1, је зависила од
величине клизишта, од дубине клизне равни, геолошке грађе терена, његових
хидрогеолошких карактеристика, као и од врсте предложених пројектних мера и обима
грађевинских радова.
Пројектна документација санације клизишта стизала је у Канцеларију у периоду
новембар 2015. - јули 2016.г. Рађена је у геолошко-геотехничким фирмама широм Србије:
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највише у Београду (Институт за путеве, Институт ЦИП, Институт ИМС, Институт
Јарослав Черни, БХЛ пројект) али и у Нишу, Ваљеву, Крушевцу, Љубовији.

Р.
бр
1
2
3
4
5
6
78
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tabela 1. Osnovni podaci o lokacijama klizišta, ceni i dinamici radova na sanaciji
Table 1. Basic data about landslides, cost and dynamics of remedial works
Општина/
Цена радова
Локација /
Површина
Динамика радова Ознака
(милиона
Стационажа
клизишта
Стање на дан 01.08.2016.
држ.пута
RSD)
Бајина
Гвоздац
0.18 ha
18.17
Радови у току
Башта
Варварин Суваја
1.58
Почетак радова
Коцељева Подгорска улица
500 m2
2.32
Радови у току
27.02 пут и Увођење извођача у
Крагујевац Насеље Вињиште
1.0 ha
санација
посао
Кржава, засеок
Радови завршени у јуну
Крупањ
3.1 ha
51.11
Троска
2016.
Потписан уговор са
Крушевац Ново гробље
0.9 ha
6.53
извођачем
Насеље Савковић
Љубовија 2 клизишта на истом
0.15 ha
5.16
Расписана ЈН
путу
Бања Ковиљача,
Лозница
500 m2
6.81
Обустављен поступак ЈН
Гучевска улица
Радови завршени
Лучани
Насеље Рзав
0.16 ha
05.2016.
3.73
Радови завршени
Лучани
Гавриловић
0.12 ha
05.2016.
Мионица Манастир Рибница
0.20 ha
8.18
Радови при крају
Миловановића брдо
od 0.1-0.3
Мионица 5 клизишта на истом
13.13
Радови у току
ha
путу
Пожега
Пријановићи
0.8 ha
11.56
Почетак радова
Пожега
Филиповићи
0.25 ha
5.96
Почетак радова
5.75
Ражањ
Смиловац
600 m2
Почетак радова
санација
Јасиковица Трстеник
0.15 ha
6.83
Расписана ЈН
Дреновац
Трстеник Мала Јасиковица
0.12 ha
9.61
Расписана ЈН
Каленић (Златна
Косјерић
21.46 пут и
долина)
1.0 ha
Чека се почетак радова
IB-21
санација
km: 186+725
Ваљево
Иверак - Караула
14.17 санац.
0.9 ha
Радови на половини
IIB-342
km: 3+480-3+565
14.14 пут
Ваљево
Иверак - Караула
13.78 санац.
1.1 ha
Радови на половини
IIB-342
km: 3+610-3+710
9.79 пут
5.73
Ваљево
Ваљево - Косјерић
0.35 ha
санација
Чека се почетак радова
IB-21
153+412-153+456
1.12 пут
Ваљево
Ваљево - Косјерић
2.55
0.18 ha
Чека се почетак радова
IB-21
154+168
санација
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Р.
бр
28

Општина/
Ознака
држ.пута
Ваљево
IB-21

29

Краљево
IIA 181

30

Краљево
IB 22

31
32
33

Локација /
Стационажа

Површина
клизишта

Ваљево - Косјерић
159+734-159+770

0.20 ha

Дракчићи Пекчаница 14+400

0.28 ha

Чачак
IIB 355
Свилајнац
IIA 162

Краљево -Ушће,
место Пивница
390+050
Чачак - Шиљковица,
Цагања 13+200
Дубница - Бобово
105+706

Крушевац
IIA 216

Каоник-Рибаре-Вукања 27+133 do 27+219

Цена радова
(милиона
RSD)
4.67 пут и
санација
12.20
санација и
пут

Динамика радова Стање на дан 01.08.2016.
Радови у току
Радови при крају

5.0 ha

29.69

Почетак радова

2.4 ha

14.00

Потписан уговор са
извођачем

1.8 ha
4.5 ha

12.00 пут и
санација
69.85
санација
10.69 пут

Радови при крају
Радови у току

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБИМ ГЕОТЕХНИЧКИХ
ИСТРАЖИВАЊА
У табелама 2-5 приказани су: показатељи димензија клизишта: дужина, ширина,
површина и запремина покренутих маса и стање вода у терену - површинских и
подземних (Табела 2); подаци који су издвојени као меродавни при процени узрока
активирања клизишта: геолошка грађа, степен распадања стенских маса, морфологија и
нагиб терена, антропогени утицаји (Табела 3); подаци о обиму и врсти изведених
истражних радова - теренских и лабораторијских (Табела 4) и подаци о примењеним
санационим мерама (врста потпорне конструкције, тип хидротехничке конструкције,
нивелација терена, прерасподела земљаних маса, биотехничке мере) и да ли је поред
санације извршена и реконструкција дела саобраћајнице (Табела 5).
Како би приказ података у табелама за сва клизишта изискивао много више писаног
простора, дати су показатељи само за 5 клизишта која су издвојена због пројектованих
комплексних санационих мера или због своје величине..
Табела 2. Димензије клизишта, морфолошка својства, вода у терену
Table2. Landslide dimensionс, geomorphology, groundwater level
Димензије
Површина
Запремина
Клизиште /
Нагиб
клизишта
приближна приближна
Стање вода у терену
Општина
терена
(hа)
(m3)
 BxL
у B-2 је на дубини 9.4m,
Гвоздац 1
40x45 m
0.18
5.000
воде гравитирају ка
40
(Бајина Башта)
Овчињском потоку
0.5 до 1.8 m у алувијону,
Кржава, за7.5 m на падини, у 3
сеок Троска
140x220 m
3.1
120.000
≈ 27
бушотине на падини без
(Крупањ
воде
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Клизиште /
Општина
Насеље
Вињиште
(Крагујевац)
Каоне-РибареВукања
(Крушевац)
Иверак-Караула, km: 3+480
(Ваљево)

Димензије
клизишта
 BxL

Површина
приближна
(hа)

Запремина
приближна
(m3)

Нагиб
терена

90x120 m

1.0

45.000

≈ 20

110x120 m,
60x200 m,
60x90 m

4.5

225.000

≈ 24

85x105 m

0.9

36.000

≈18

Стање вода у терену
1.5 до 2.0 m са забарењима у ножици и телу
клизишта
На дубинама 0.5 m до
5.5.m, најчешћа дубина
1.5 до 2.0 m
НПВ од 1.3 m до 4.4 m

У већини случајева геотехничка документација је била одвојена као посебни део уз
пројекте санације. Било је и обједињених пројеката са геотехничким извештајем, а за 7
углавном мањих клизишта су пројекти санације, различитог нивоа пројектовања, урађени
без икаквог елабората о инжењерско-геолошким карактеристикама терена. За такве
случајеве је тражено да се изврше минимална теренска истраживања у циљу провере
валидности предложених мера стабилизације терена.
Осим наведених, достављену пројектну документацију су карактерисале следеће
појаве и својства (на некима су се појављивале мање неправилности или непрецизности):
Пројекти санације са геотехничком документацијом су рађени углавном после
кататрофалних поплава које су погодиле значајни део Србије маја и септембра 2014.г.,
неки почетком 2016г., али је било и 3 пројекта од раније познатих клизишта, која су
наручена 2008, 2009 и 2010.г.

Клизиште /
Општина
Гвоздац 1
(Бајина
Башта)
Кржава, засеок Троска
(Крупањ
Насеље
Вињиште
(Крагујевац)
КаонеРибареВукања
(Крушевац)

Табела 3. Геолошка грађа и главни узроци клизања
Tabele 3. Geological composition and main causes of sliding
Геол. грађа тела
Стена у основи
Главни узроци клизања
клизишта
насип
у
зони делувијална глино- Стрм нагиб падине, расквашавање
локалног
пута, вита дробина и делувијалне распадине шкриљаца са
колувијум - заси- метаморфисани
блоковима чврсте стенске масе,
ћена
глиновито- пеш-чари, филити, поточна ерозија ножице падине.
песковита дробина серицитски
и
зелени шкриљци
Алувијон
реке филити – шкриљци Водозасићеност терена, еродовање и
Кржаве
и нижег
одношење
ножице
падине
–
распадина филита
кристалинитета
долинске стране р.Кржаве
Флиш
(глине, висок насип, прилив површинских
делувијалне глине глинци, пешчари и вода, нефункционисање система
и насип
трошни кречњаци)
одводња-вања пута, неповољан сатав
тла
прашинасте глине глиновито-лапоровисок ниво воде и водозасићење
са
прослојцима вита формација г. терена, геолошка грађа - глиновитопеска и шљунка и миоцена: лапорови- шљунковити седименти, ерозионо
дробина
те и шљунковите дејство Рибарске реке, засецање
распаднутих стена глине и лапори
терена око пута без израде дренажа
у основи
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Клизиште /
Општина
Иверак Караула
км: 3+480
(Ваљево)

Геол. грађа тела
клизишта
водозасићен глиновито песковит
материјал,
одломци пешчара,

Стена у основи

Главни узроци клизања

глина песковита и
песак прашинаст у
прослојавању шљунком и пешчаром

Велика количина падавина, неповољна геолошка грађа, оптерећење
вршних делова падине неправилном
прерасподелом земљаних маса

Наручиоци документације су биле општине у Србији (за 22 клизишта) и ЈП Путеви
Србије (за 11 клизишта). Старија документација је морала да буде верификована
детаљним рекогносцирањем терена и новим геодетским снимањем морфологије терена да
би се утврдиле евентуалне промене у интензитету процеса клизања. У два случаја су
рађена додатна геолошка истраживања и након њих извршена је корекција обима и
допуна предложених мера санације у односу на првобитно решење.
У периоду од 2008 до ове године, неколико пута суштински је мењан Закон о
планирању и изградњи (2009., 2011. и 2014.) и Закон о рударству и геолошким
истраживањима (2011. и крајем 2015.г.). То је за пројектанте санационих мера, али и за
извођаче геотехничке документације, представљало додатни проблем који се пре свега
одразио на продужење времена завршетка елабората, нарочито у прелазним периодима - у
месецима у години када су нови закони ступали на снагу.
Извесна кашњења завршетка и комплетирања документације је проузрокована новим
начином израде делова опште документације са обавезним електронским потписима који
су неопходни ради добијања грађевинских дозвола за почетак извођења радова у неким
локалним самоуправама.
Само за четири клизишта су урађени пројекти инжењерско-геолошких истраживања,
иначе обавезни по важећим законима и правилницима који се односе на геолошка
истраживања терена.
Техничка контрола је достављена за скоро све делове документације које се односе на
грађевинске пројекте санације (и на пројекте реконструкције саобраћајница), док су за
геотехничке елаборате урађене по старом закону достављене техничке контроле за велику
већину извештаја (нарочито чији су аутори пројектантске куће из Београда и Ниша).
У мањим општинама проблем је што ретко која грађевинска или архитектонскопројектантска фирма има запосленог дипл. инж.гелогије – геотехничког смера, па су неке
геотехничке подлоге за санацију клизишта потписивали хидрогеолози или геолози других
усмерења. Наравно, такви елаборати су враћани на допуну при чему је захтевано да се као
одговорни пројектанти или извођачи геотехничких истраживања потпишу инжењери
геотехнике са лиценцама 391 или 491.
О обиму изведених теренских истраживања и лабораторијских испитивања генерално
може да се каже следеће: врло неуједначен, за око четвртину пројеката непотпун или
минималан, некад са неадекватном врстом истраживања, а за 7 клизишта су тражена
накнадна теренска истраживања.
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Табела 4. Изведени истразних радови за потребе израде геотехничких подлога
Tabela 4. Investigative works carried out for providing geotechnical data
Укупна
Остала
Клизиште /
Број истражних
Изведени
ИГ картирање /
дубина
истражи
Општина
бушотина
опити
Геофизика
бушотина
вања
2 опита дир.
Гвоздац 1
2 бушотине
смицања, 10
Да
7 опита
(Бајина
дубине 14.6-15.0
29.6 m
идентификацио / SPT
Башта)
m
них
10
Кржава, за11 бушотина
идентификациј
Да
сеок Троска
дубине од 8 до 14 114.5 m
а, 6 опита
/(Крупањ
m
смицања и 6
едометара
Да / 17
Насеље
3 бушотине
1 опит
5 опита дир.
геоелектричних
Вињиште
дубине од 5.0 m
35.0 m
Проктор
смицања
сонди, 4
(Крагујевац)
до 15.0 m
и CBR
профила
Каоне8 бушотина 2009. 114.3 m
Рибареи 10 бушотина
2009.
Да
10 опита
25 опита
Вукања
2010.г., дубине
111.0 m
/SPT
(Крушевац)
9.0- 20.9 m
2010.
15 директних
Иверак 5 бушотина
смицања, 3
Караула
Да
дубине од 6.0 m
39.3 m
резид.
km: 3+480
/до 11.0 m
смицања, 3
(Ваљево)
едометра

Процес избора најповољнијег извођача радова за реализацију пројеката, кроз поступке
јавних набавки спроводиле су локалне самоуправе уз сталну сарадњу са Канцеларијом за
управљање јавним улагањима. Настојало се да се на сваки конкурс јави што већи број
потенцијалних извођача, што је углавном успевало. На тај начин су уговорене цене са
грађевинским фирмама биле генерално ниже за око 5% до 20% од пројектантских.
За неке пројектоване санационе мере (пример решења са монтажним потпорним зидом
од префабрикованих елемената) нису се јављали извођачи са образложењем да нису у
могућности да произведу довољну количину бетонских елемената у задатом року. Због
тога су за 2 клизишта у општини Трстеник извшена препројектовања: потпорна
конструкција, уместо префабрикованих елемената, ради се од габиона.
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Табела 5. Пројектоване санационе мере
Table 5. Designed remedial measures
Клизиште /
Општина
Гвоздац 1
(Бајина
Башта)
Кржава, засеок Троска
(Крупањ
Насеље
Вињиште
(Крагујевац)
КаонеРибареВукања
(Крушевац)
Иверак Караула
км: 3+480
(Ваљево)

Санационе мере - основни подаци
Изградња обалоутврде дужине 75 m од камена у бетону;
заштита косине од бујичног дејства потока. Замена
покренутог материјала ломљеним каменом. У засеку у
дужини од 31 m израда габионске конструкције.
Израда високе габионске конструкције и формирање
платоа, Регулација р.Кржаве и Гавриновачког потока,
Изградња нове деонице пута, Израда АB пропуста на
укрштању сеоског пута и регулације р.Кржаве
Планирање земљишта и прерасподела маса. Одвођење
површинске воде. Изградња потпоре - бедема од камена, у
кампадама дужине 5 - 10 m. Дубина каменог набачаја у 7
дренажних ребара је од 6 до 8 m.
У И фази делимична санација: обалоутврда - габионска
конструкција дужине 188 m у кориту Рибарске реке,
израда дела потпорног зида (дужина 58 m, укупно 29
шипова  1.2 m), габионска констукције дужине 46 m у
ивици пута на делу клизишта Рибаре 1 и дренажни систем
на падини изнад пута.
Дренажни трапезасти ровови, управно на осу пута.
Укупно 11 паралелних ровова, на размаку од 8 m,
различите дубине (од 2.09 до 4.11 m, просечно око 3 m).
Планирање земљишта и прерасподела маса.

Реконструкција
саобрацајнице
Реконструише се
50 m коловозне
конструкције
Реконструкција
пута и регулација
Кржаве - посебни
пројекти
Реконструише се
80 m пута
Површинско одводњавање пута и
реконструкција на
потезу клизишта
Рибаре 1 и 2
Реконструкција
пута у дужини од
85 m

При извођењу радова на санацији клизишта постоји надзор од стране локалне самоуправе
или од стране ЈП Путеви Србије, док инжењери Канцеларије повремено обилазе
градилишта у циљу праћења динамике радова и усаглашавања мањих нејасноћа која се
спорадично јављају између извођача радова, надзора и пројектаната.

5. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА - ЗНАЧАЈ ИЗВОЂЕЊА САНАЦИОНИХ МЕРА НА
КЛИЗИШТИМА
Од јуна до половине септембра месеца текуће године, као што се из табеле 1 види, у
току су значајни радови на санацији набројаних клизишта на подручју 18 општина у
Србији. Број од 33 клизишта је веома респектабилан за наше прилике, јер се за нешто
више од 3 месеца очекује извођење трајне стабилизације терена на значајном броју
клизишта у доста кратком року. Пројектантска цена извођења радова на санацији свих
клизишта износи укупно 419.29 милиона динара (око 3,41 милиона Евра по курсу са краја
јула 2016.).
С обзиром да се у наредних годину дана директно преко пројекта UNOPS-ROADS
планира санирање још око 40-ак клизишта која су евидентирана на путевима широм
земље, а за чије је санирање већ урађена пројектна документација, то ће све скупа значити
битно повећање сигурности и квалитета одвијања саобраћаја на локалним
саобраћајницама, али и на државним путевима I и II реда.
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По завршетку планираних радова и примо-предаји објеката санације, било би
неопходно и корисно да се постојећа база евидентираних клизишта за 27 општина у
Србији (пројекат БЕWАРЕ) ажурира са овде презентираним подацима.
Такође, веома је важна иницијатива да се, због промењених климатских прилика које
све више погодују појавама нестабилности и активирању клизишта, установи трајни фонд
у који би се константно издвајала средства за санацију терена захваћених овим или неким
другим геодинамичким процесом.
ЗАХВАЛНОСТ
Приказ степена реализације пројеката санације клизишта на путевима у Србији током 2016.г., за
које су средства обезбеђена из Фонда солидарности Европске уније, не би било могуће урадити без
свестране помоћи инжењера и управе Канцеларије као и разумевања и сарадње са пројектантима
санационих мера.

ЛИТЕРАТУРА
1. Техничка документација - различите пројектантске куће и аутори (2008-2016.) Пројекти
санације са геотехничким елаборатима за 33 клизишта у Србији - у архиви Канцеларије за
управљање јавним улагањима, Београд
2. Стевановић, З., Радић, З., Ристић-Вакањац, В., 2016. О потреби систематских примењених
хидро-геолошких и инжењерско-геолошких истраживања у контексту одрживог развоја
Србије. Записници Српског геолошког друштва (за 2016.г.), Београд, прихваћено за штампу.
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СТЕПЕН ИСТРАЖЕНОСТИ КЛИЗИШТА У НАСЕЉУ
СУЉЕНДИЋИ ОПШТИНА СРЕБРЕНИК
Резиме:
Клизишта као резултат стихијских и антропогених процеса присутна су на условно
стабилним и нестабилним теренима у свим временским периодима. Суви периоди
током године нису карактеристични по стихијским процесима када настају
клизишта, али стварају услове за развој клизишта након кишних периода. Високе
температуре доводе до исушивања површинског дијела терена, при чему се стварају
веће пукотине, које након првих киша прихватају воду и разграђују структуру
површинских седимената. Ово је више изражено у брдским, односно благо нагнутим
теренима, при чему долази до нарушавања природног стања равнотеже и
покретањем стијенске масе, стварајући тако клизишта одређених размјера. Падавине
које су биле током маја 2014. године највише су посљедице оставиле на овим и
сличним теренима. Падине које су годинама биле условно стабилне, сада су
покренуте у тој мјери да су настале веће посљедице не само у дијелу докле досеже
утицај стихијских процеса, већ и шире захватајући терене који су раније били под
утицајем инжењерских активности. При томе су настала клизишта у обиму која нису
до сада забиљежена. Карактеристично је истаћи да је велики број клизишта настао
на превојима једне и дуге падине, остављајући тако врх падине стабилан. У којој
мјери су клизишта резултат стихијских или антропогених процеса, анализирано је
током пописа насталих клизишта у Босни и Херцеговини у наведеном периоду. У
слопу Развојног програма Уједињених Нација, анализирана су карактеристична
клизишта, за која су проведена одређена истраживања, са заданим степеном
истражености на основу чега су рађена пројектна рјешења. Клизиште Суљендићи је
на падини гдје се на доњој страни налази поток и локално гробље, а на горњој
страни индивидуални стамбени објекти који се простиру по врху превоја.
Кључне ријечи: стихијски процеси, антропогени процеси, падина, клизиште,
истражни радови
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THE LEVEL OF EXPLORATION OF LANDSLIDE IN THE
SETTLEMENT SULJENDIC, SREBRENIK MUNICIPALITY
Summary:
Landslides as a result of elemental and anthropogenic processes are being activated at
the conditionally stable and unstable terrain in all seasons. Dry periods during the year
are not characterized by elemental processes when landslides occur, but create
conditions for the development of landslides after rainy periods. High temperatures
lead to drying out of the surficial parts of the terrain, whereby larger cracks are
created, which accept water after the first rain and degrade the structure of the surface
sediments. This is more noticable in the mountainous, or gently sloping terrain,
casuing a disruption of the natural state of balance and movements of rock masses,
which creates landslides of a certain scale. Precipitation recorded in May 2014 had
the largest consequences on these and similar terrains. Slopes that have been
conditionally stable for years, were then running to the extent of causing major
consequences not only in the long reach of the influence of spontaneous process, but
also beyond, encompassing terrains that were previously under the influence of
engineering activity. In that way, landslides were activated in a volume that was not
recroded before. One should note that a large number of landslides occurred on both
hill slopes, leaving the top of the slope stable. Extent of the activated landslides as a
result of elemental and anthropogenic processes is analyzed during the census of
occurred landslides in Bosnia and Herzegovina in the mentioned period. Within the
United Nations Development Programme, characteristic landslides were analyzed, for
which specific research were carried out, with the defined investigation level on the
basis of which appropriate design solutions were made. Landslide Suljendic is
activated at the slope with the stream and the local cemetery at the bottom, and with
individual residential objects which spread across the top of the slope.
Keywords: elemental processes, anthropogenic processes, slope, landslide, investigation
works
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УВОД
Клизиште на локацији Суљендићи је једно од клизишта на падини која са три стране
окружује неколико индувидуалних објеката изграђених на њеном врху. Падина је условно
стабилна, годинама обрађивана, а врх падине остављао је добар положај да се на њему
изграде мањи стамбени објекти. Годинама је падина била „стабилна“, обрађивана, са
усмјереним каналима за прихватање и брзо одвођење површинских вода. Временом се
падина све мање обрађивала, остајала је запуштена, изложена временским промјенама
током године, стваране су током љета велике отворене пукотине у површинском дијелу,
толико велике да се у кишном или зимском периоду нису консолидовале, односно
затвориле. Велике падавине током маја 2014. године активирале су клизишта са свих
страна падине, која су међусобно независна, али се могу повезати као јединствено
клизиште у ширем смислу посматране падине. Ипак свако од њих је посебно анализирано
обзиром на њихов значај на објекте које угрожавају.
На доњем дијелу покренуте падине се налази безимени поток, повремено бујичног
карактера. Клизиште не захвата падину до потока, већ остаје дио стабилног терена који је
обрастао шумом. На другој страни потока развија се падина мањег нагиба на којој се
налази локално гробље. Нарушавањем стабилности падине и покретањем стијенске масе
ка потоку затворило би његово корито, при чему би се створила акумулација
површинских вода која би на другој страни угрожавала гробље, али и стабилност падине.
Проведена истраживања и испитивања терена дала су довољно података за оцјену
узрока и посљедица клизања терена са аспекта његове инжењерскогеолошке грађе,
хидрогеолошких односа у терену, те стања и својстава појединих стијенских маса које
учествују у грађи терена. Утврђени су параметари тла и стијена, неопходни за пројектна
рјешења санације, која би обухватила санацију падине и уређење корита безименог
потока.

1. ПРОВЕДЕНА ИСТРАЖИВАЊА НА ТЕРЕНУ И ЛАБОРАТОРИЈСКА
ИСПИТИВАЊА
Локација терена и непосредне околине није до сада истраживана, обзиром да раније
није била обухваћена одређеним планским документима. Осим индивидуалне градње,
није постојао инетерес за управљање овим простором, остављајући могућност његовог
кориштења појединцима према сопственом избору. Ипак постоје одређени подаци везани
за шири простор, који су прикупљани у склопу израде Основне геолошке карте СФРЈ
1:100000, лист Тузла [1]. Поред ових истраживања, раније су на ширем простору вршена
истраживања лежишта минералних сировина. Иста немају утицаја на постојеће клизиште,
али се квалитетније могу сагледати узроци и механизми клизања на сличним теренима у
широј околини. У вријеме истраживања клизишта нису били доступни такви подаци.
Полазећи од чињенице да је степен истраженост локације клизишта низак, а подаци са
Основне геолошке карте недовољни да се стекне закључак о стабилности падине, то је на
основу теренског рекогностирања планиран обим истражних радова потребан за
дефинисање карактеристика падине и услова њене санације 2,3,4. Распоред истражних
радова дјелимично је диктиран присуством стамбених и пратећих инфраструктурних
објеката у горњем дијелу падине, те њеном морфологијом на покренутом дијелу, слика 1.
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Истражни радови су постављени у профилским линијама, ради кавалитетније израде
анализе стабилности падине, слика 1.
Урађено је 8 бушотина дубине 10,0 - 15,0 m, минималне дубине 3,0 m у супстрату, те
узети поремећени и непоремећени узорци за лабораторијска испитивања 2,5. Током
картирања језгра бушотина и бољим упознавањем његових карактеристика, исказана је
потреба узимања већег броја узорака од планираних, тако да је са појединих бушотина
узето по пет (5) узорака. Од планираних опита СПТ-а по три (3) у бушотинама, урађено је
мање у неким бушотинама јер су добивени квалитетни узорци глине током бушења.
Изведени опити СПТ-а у меким глинама, растреситим седиментима и трошним
пјешчарима показали су високе вриједности опита, које су нереалне за стварно стање
стијенске масе. Све наведено је смањило број изведених опита.

Слика 1. Ситуациона карта са прегледом истражних радова
Figure 1. Situation map with locations of conducted investigation works

На свим бушотинам констатована је подземна вода иако се бушење изводило у
интервалу дугог сушног периода. Уграђени су пиезометри на двије карактеристичне
бушотине, те је организовано континуирано праћење нивоа у периоду до почетка санације
падине, односно послужит ће и за каснија осматрања уколико током санације не буду
оштећени 2,6.
Ради праћења помака клизишта уграђена је инклиниметарска конструкција са
стандардним цијевима дужине 3,0 м и спуштене до дна бушотине. Један пар водилица
постављен је у правцу највећих очекиваних помака. Мјерења су вршена сваких 10 дана до
почетка санације падине.
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За дефинисање обалне стране безименог потока у доњем дијелу падине урађена су 2
раскопа дубине 4,0 m. Детаљно су картирани и фотографисани, а подаци су корелисани са
осталим подацима истраживања.
Детаљно инжењерскогеолошко картирање извршено је на читавом терену који је
захваћен клизањем и у његовој непосредној околини 2,7,8. Посебна пажња посвећена је
оштећењима стамбених објеката и приступног пута, затим простирању чеоног ожиљка и
положају секундарних ожиљака, појавама појачане влажности терена и повремених
површинских токова те процјени стабилности терена у контактном подручју локације.
Лабораторијска испитивања урађена су на непоремећеним узорцима тла према
међународно усвојеним стандардима за сљедеће геомеханичке карактеристике:
 класификационе особине које обухватају:
o садржај воде,
o запреминску и специфичну тежину,
o Аттербергове границе,
o гранулометријски састав,
o остале параметре који се одређују на основу претходних испитивања
 моноаксијална чврстоћа
 опит директног смицања, гдје се консолидациони опит проводи са спорим
смицањем узорка за нормалне напоне σ =50, 100 и 200 kN/m2
На узорцима тврде глине и меких стијена урађена су испитивања једноаксијалне
чврстоће на притисак и извршена су ултразвучна испитивања којима су добивене
динамичке – еластичне константе стијена (Poassonov коефицијент, Young – ов модул
еластичности и чврстоћу стијена).
На основу резултата добијених испитивањем инктактних узорака стијена и тврдог
тла, коришћењем програма RockLab, добјени су параметри чврстоће стијенске масе
(угао унутарњег трена, кохезија и чврстоћа).

2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Проведеним теренским истраживањима, опитима у истражним радовима и
лабораторијским испитивањима дефинисане су карактеристике терена и литолошки
чланови у вертикалном профилу.
3.1. МОРФОЛОШКЕ И ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
Терен на коме је развијено клизиште у морфолошком смислу представља крајње
дијелове сјеверне падине Хоџиног брда која се од коте 430 mnv спушта према долини
ријеке Тиње са висином од цца 295 mnv, слика 3. Подручје истраживања ограничено је на
мањи дио падине, односно дио који се од сеоског пута са висинама од око 345 mnv
спушта у правцу ССЗ до безименог потока у подножју падине гдје су висине терена од
310 – 315 mnv. На десној страни наведеног потока је локално гробље. Укупна површина
терена је приближно 1,5 ha.
Природни нагиб падине замаскиран је разним микро рељефним облицима који су
посљедица клизања терена. Имајући у виду са једне стране највишљи дио падине – превој
на којему су смјештени објекти становања и са друге стране долину безименог потока,
може се процијенити да је генерални нагиб падине око 250. При томе је западни и
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сјеверозападни дио падине према раскопу R – 1 блажег нагиба у односу на источни и
сјевероисточни дио према раскопу R – 2.
3.2. ОСНОВНА ГЕОЛОШКА ГРАЂА ТЕРЕНА
Терен истраживаног простора изграђују седименти неогена гдје је према издвојеним
картираним јединицама, утврђена доња до средња миоценска старост (2М1,2) 1,9. Према
литостратиграфској припадности то су седименти "шарене" серије Тузланског басена,
односно бочни, приобалски фацијални еквивалент "тракасте или соне серије".
Представљени су кластичним седиментима веома разнобојним, од смеђе,
црвенкастосмеђе, зелене до сиве. У литолошком погледу то су конгломерати, пјешчари,
алевролити, глине, и заглињени шљунци и пијесци. Веома ријетко су присутни и лапори,
углавном као тањи прослојци.
Основна карактеристика наведених седимената у смислу њиховог појављивања је да
нису услојени и да су лоше сортирани. Веома честе измјене материјала на кратким
интервалима, различитог гранулометријског састава, присутне су како по хоризонталном
простирању тако и по дубини залијегања, а честе су и бочне измјене. Ако се у појединим
интервалима појављују услојени, то је коса слојевитост или су у виду сочивастих уметака.
Овакав развој стијенске масе потврђује њихову генетску припадност, а то је да су то
седименти слатководне серије који су кратко транспортовани и таложени у приобалној
зони већег седиментационог басена у којем су таложени седименти "тракасте или соне
серије" Тузланског басена.
У контактном простору истраживане падине у њеном ножичном дијелу, су квартарни
седименти. То су падински пролувијални седименти (pr) и алувијални седименти –
седименти ријечне терасе ријеке Тиње (t1) и седименти уже долине ријеке Тиње (al), слика
3.
Падински – пролувијални седименти, по свом саставу су углавном глине са
ситнозрном дробином околних стијена, најчешће пјешчара који су слабог глиновитог
везива те се лако распадају.
Алувијални ријечни седименти изграђени су највећим дијелом од шљунка а подређено
су пјесак и глина. Терасни седименти су нешто више заглињени у односу на седименте
ријечног корита у чијем саставу преко 80% учествују шљунци а остатак, до 100%, су
пијесци и глине. Карактеристично је за алувијон ријеке Тиње да су шљунци јако
неуједначене величине зрна односно сортираности тако да се појављују од величине
ситних шљунака до величине крупнозрне дробине, а веома чести су блокови стијена у
укупној маси.
3.3. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
Инжењерскогеолошка својства терена на локацији клизишта анализирана су кроз
његову конструкцију односно кроз анализу појединих средина које учествују у
конструкцији 4,10,11. Анализа средине урађена је у односу на њену деформабилност те
су на истраживаном терену, до дубине истраживања, издвојене слиједеће средине:
 пластична средина коју чине слабо везане стијене – глиновити седименти
 Пластична до квазипластична средина са сочиваима и прослојцима крте средине.
Пластичну до квазипластичну средину чине потпуно деградирани глиновити
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пјешчари и конгломерати те заглињени шљунци и пијесци, а крту средину
представљају пјешчари очуване структуре.
Седименти пластичне средине простиру се континуирано на површини и у
приповршинским дијеловима терена на читавом истраживаном подручју. Централни и
уједно најшири простор терена прекрили су слабо везани глиновити седименти који су се
након клизања терена, хаотично измјешали са делувијалним глинама те представљају
колувијално – делувијалне творевине (цо/дл), слика 3. Сјеверни и сјевероисточни дио
терена прекривен је делувијалним глинама. Границу између њих није било могуће
утврдити јер је замаскирана процесима клизања. У оквиру разраде конструкције терена,
слика 3, дебљина делувијалних и колувијално – делувијалних глина (glpr,p,dr; слој 1)
дефинисана је дубином до црвенкастих глина које су прелаз према туфитичним глинама.
Највеће дебљине су у централном и источном дијелу падине, око 2,8 m, а то су управо
дијелови терена у којем су процеси клизања били најинтензивнији. Глиновити седименти
су веома хетерогени по саставу и стању. Најчешће садрже ситне одломке стијена и
органских материја. Испуцали су а по пукотинама често је исталожен фини пјесак.
У погледу стабилности, читав пакет ових седимената је високо ризичан нарочито у
условима високог нивоа подземне воде. Ако се натопе водом веома су подложне клизању
јер се расквасе те им се лако погоршају својства чврстоће на смицање. Осим тога
подложне су ерозији и замочварењу.
У подини делувијалних и колувијално – делувијалних глина су црвенкасте пјесковито
прашинасте глине (glpr,p; слој 2) са одломцима стијена који су неравномјерно распоређени
у укупној маси, слика 3. Глине су остаци пролувијалних падинских конуса. Промјењљиве
су дебљине те су бушотини B – 2 која се налази на највишем дијелу терена утврђене у
дебљини од цца 7,0 m, а у средишњем дијелу терена дебљине су уједначене и мање од 2,0
m. Ниво подземне воде у периоду истраживања прати слој ових глина. У зони подземне
воде јако су расквашене, меке и деформабилне. Кретане су процесима клизања што је
потврђено на бушотинама B – 1 и B – 3, слика 4, те помаком облога на копаном бунару
KB – 1, на дубини од 2,0 m. Ове глине су високо ризичне у смислу стабилности, односно
глине представљају зону клизања терена које је захватило читав горњи пакет пластичних
седимената, а у зонама бушотина B-1, B-8/I1 и B-5 клизање је захватило и туфитичне
глине које су у подлози црвенкастих глина и такође су дио пластичне средине
седимената..
Испод црвенкастих глина леже туфитичне глине (gltuf; слој 3) које су често прослојене
са црвенкастим и мутно сивим глинама. Најчешће су пјесковите а садрже и ситне, трошне
одломке стијена и танке прослојке туфитичног пјешчара, до неколико cm. Континуирано
се простиру дуж читаве падине, а најчешћа дебљина слоја је око 2,0 m. Када се натопе
водом веома су експанзивне.
Зону пластичних седимената представљају и глине које су регистроване у супстрату
терена (glp; слој 5) а које се појављују у виду сочива и прослојака што значи да углавном
немају континуирано простирање у хоризонталном смислу, а у вертикалном пресјеку
појављују се на разним дубинама. У зони бушотина B – 8/P1 и B – 4/I1, хипсометријски
виши дио терена, утиснуте су у крту средину пјешчара, конгломерата, шљунка и пјеска, а
у зони бушотина B – 7/P2 и B-6, средишњи дио падине, леже испод туфитичних глина на
дубинама већим од 5,5 m. Локално су више пјесковите, а генерално су у чврсто
пластичном стању консистенције.
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Слика 3. Профил терена на клизишту. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Profile of the terrain at the location of landslide. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.

Пластична до квазипластична средина издвојена је у оквиру седимената супстрата
терена. Обзиром на хетерогеност појављивања појединих литолошких типова и њихово
често међусобно прослојавање, како у хоризонталном смислу тако и у вертикалном
пресјеку, читав пакет грубо кластичних седимената супстрата терена сврстан је у ову
средину. Изграђују је потпуно деградирани пјешчари и конгломерати, те заглињени
шљунци и пијесци (Pš,kg,š,p; слој 4). Унутар ове средине, као тања сочива и прослојци,
појављују се пјешчари са очуваном текстуром и представљају крту средину. У укупном
саставу ове средине највеће учешће имају деградирани пјешчари и заглињени шљунци и
пијесци. Пјешчари су са глиновитим везивом, лако се распадају, водоносни су, те уз
шљунак и пијесак представљају аквифер подземне воде. Овисно о нивоу подземне воде,
овом издани натапају се глине пластичне – кровинске средине. Шљунковито – пјесковити
заглињени седименти имају значајно учешће у саставу ове средине. Потпуно су
несортирани и добро збијени.
Крту средину представљају пјешчари очуване текстуре али веома испуцали. Пукотине
су субвертикалне затворене глином. Здрави монолити су чврсити. У комплексу
седимената супстрата појављују се као сочива или прослојци што значи да немају
континуирано простирање.
3.4. ФИЗИЧКО – МЕХАНИЧКИ ПАРАМЕТРИ ЛИТОЛОШКИХ СРЕДИНА
Анализом резултата теренских и лабораторијских истраживања и испитивања утврђено
је да у конструкцији терена учествују веома хетерогене и анизотропне средине. За оцјену
инжењерскогеолошких својстава терена, дефинисане су средине као основни елеменат
конструкције терена. Својства стјенске масе у границама сваке од средина дефинисана су
на основу физичко – механичких параметара добивених лабораторијским испитивањима и
опитима теренских испитивања 2,4,5,8,10.
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На истраживаном терену издвојене су двије средине у оквиру којих је рашчлањено
четири (4) литолошка типа и један комплекс седимената. Сви они су различитих
деформабилних својстава и различите чврстоће на смицање.
СЛОЈ – 1 (glpr,p,dr) – глина прашинасто - пјесковита, ниско пластична CL групе, углавном
је у стању тврде пластичности, врло стишљива, смеђе боје. У приповршинском дијелу
садржи много остататака органских материја, а у маси је много ситних одломака стијена
неравномјерно распоређених. Основни параметри су сљедећи:
 запреминска тежина
 = 19,19 – 20,1 kN/m³
 природна влажност
w = 19,6 – 23,9%
 коефицијент водопропусности (USBR)
k = n x 10-6 - n x 10-5 cm/s
 угао унутрашњег трења
  17 – 19°
 кохезија
с  21 – 29 kN/m2
 модул стишљивости
Мv(0 – 100kPа) = 3968 – 4975 kPа
Мv(100 - 200кПа) = 5037 – 6079 kPа
СЛОЈ – 2 (glpr,p) – глина прашинасто - пјесковита, ниско до високо пластична, CL - CH
групе, са стањем пластичности у распону од меке до тврде, ванредно до врло стишљива,
црвенкасто смеђе боје. У маси су мм величине одломци стијена, а врло ријетко и одломци
величине до 0,5 cm, те прослојци трошног пјешчара цм дебљине. У материјалу су
регистроване ситне плохе са стријама које су посљедица клизања. Основни параметри су
сљедећи:
 запреминска тежина
 = 17,4 – 19,9 kN/m³
 природна влажност
w = 13,5 – 30,5 %
 коефицијент водопропусности (USBR)
k = n x 10-7 – n x 10-6 cm/s
 угао унутрашњег трења
  15 – 17°
 кохезија
с  18 – 38 kN/m2
 модул стишљивости
Мv(0 – 100kPа) = 1057 – 4926 kPа
Мv(100 – 200kPа) = 1057 – 4926 kPа
СЛОЈ – 3 (gltuf) – глина туфитична у измјени са глином прашинасто – пјесковитом,
црвенкастосмеђом, ниско пластична CL групе, углавном у стању тврде пластичности,
врло до мање стишљива, основне боје сивосмеђе. Садржи трошне ситне одломке стијена и
танке прослојке пјешчара цм величине. Основни параметри су сљедећи:
 запреминска тежина
 = 18,1 – 20,4 kN/m³
 природна влажност
w = 14,9 – 20,9 %
 коефицијент водопропусности (USBR)
к = n x 10-7 – n x 10-5 cm/s
 угао унутрашњег трења
  16 – 24°
 кохезија
с  23 – 39 kN/m2
 модул стишљивости
Мv(0 – 100kPа) = 1095 – 5291 kPа
Мв(100 – 200kPа) = 2766 – 8298 kPа
СЛОЈ – 4 (Pš, kg, š, p) – пјешчари, конгломерати, заглињени шљунци и пијеци. Грубо
кластични седименти комплекса стијена супстрата терена. Углавном заглињени, а
пјешчари и конгломерати потпуно деградирани, најчешће размрвљени. Шљунци и
пијесци су слабо сортирани и добро збијени. Седименти су водоносни. Основни
параметри су сљедећи:
 запреминска маса
 = 2176 – 2478 kg/m³
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просјечна чврстоћа
σ = 910 – 1289 kPa
Youngov модул еластичности
Е = 5202 – 8023 MPа
параметри чврстоће (преко RockLab-a)
o угао унутрашњег трења
  16 – 30,6°
o кохезија
с  20 – 63 kPа
 чврстоћа стијенске масе
σ = 53 – 219 kPа
СЛОЈ – 5 (glp) – глина пјесковита, ниско пластична, CL групе, у стању тврде
пластичности, мало стишљива, мутно смеђе боје. Садржи одломке стијене и валутице
шљунка које могу бити и до 10 cm. Основни параметри су сљедећи:
 запреминска маса
 = 2044 – 2200 kg/m³
 просјечна чврстоћа
σ = 516 – 579 kPа
 Youngov модул еластичности
Е = 1596 – 2031 MPа
 параметри чврстоће (преко RockLab-a)
o угао унутрашњег трења
  19,4 – 20°
o кохезија
с  15 – 16 kPа
 чврстоћа стијенске масе
σ = 44 – 46 kPа
За сваку средину, уважавајући наведене резултате и резултате теренских истраживања
усвојене су вриједности физичко – механичких параметара за геостатичке прорачуне.

3. КОМЕНТАР ПРОВЕДЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА
Проведена истраживања и спитивања дефинисала су основне карактеристике у дијелу
морфолоших, геолошких и хидрогеолошких карактерситика падине на којој се налази
више клизишта, од који је и клизиште у насељу Суљендићи. Детаљније су дефинисане
карактеристике клизишта на коме су издвојене инжењерскогеолошке средине и утврђени
параметри за геотехничке анализе 3,4,8,12.
Проведени обим теренских радова се дјелимично разликује у односу на планирани,
обзиром да се током истраживања указала потреба за додатним истражним бушотинама,
али и смањењем неких опита првенствено опита СПТ-а. Квалитетним теренским
снимањем клизишта, утврђивањем његових граница и свих елемената на тијелу, те
утицају клизишта на околни нестабилни дио терена, заједно са резултатима
лабораторијских испитивања дефинисано је сљедеће:
 у односу на дубину клизне равни, клизиште је плитко, до 5,0 m;
 у односу на мјесто појављивања, клизиште је детрузивно јер је формирано од врха
падине;
 по времену настанка је секундарно јер је терен и прије процеса клизања
представљао лабилну падину;
 у односу на структуру и састав падине клизиште је консеквентно јер је
предиспонирано нагибом слојева у односу на нагиб падине;
 активирано под утицајем подземних и површинских вода услијед чега су
поремећени напони у тлу.
Узроци клизања су првенствено у природној конструкцији терена који је и прије
активних процеса клизања био у лабилном стању равнотеже. Површинске и
приповршинске глине су већи дио године под утицајем подземне воде. У вријеме краћих
кишних интервала и мањих количина падавина вода се исциједи низ падину и значајније
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не наруши напоне у тлу. У дужим и јаким кишним интервалима тло се засити водом при
чему се знатно поремете напони у тлу што доводи до пуцања односно клизања. Осим
тога, у вријеме јаких киша бујични поток у подножју падине знатно еродује ножицу
падине те се и на тај начин нарушава њена стабилност.
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ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА КЛИЗИШТА
„БОШКОВИЋИ“ У ОПШТИНИ ЗВОРНИК, РЕПУБЛИКА СРПСКА,
БИХ
Резиме:
Након обилних падавина које су се десиле у мају 2014. године, активирало се, по
површини највеће клизиште у Републици Српској. Својим дјеловањем угрозило је
више од 30 стамбених јединица и причинило огромну материјалну штету. Циљ овог
рада јесте приказ инжењерскогеолошких истраживања клизишта „Бошковићи“, у
општини Зворник са приједлогом рационалних мјера санације с обзиром на његову
величину и значај. Ово подручје је и у прошлости било познато по појавама мањих
клизишта, међутим никада до сада нису вршена детаљна инжењерскогеолошка
истраживања.

Кључне речи: инжењерскогеолошка истраживања, клизиште, санација,
стабилност, штете

ENGINEERING-GEOLOGICAL INVESTIGATION OF LANDSLIDE
“BOŠKOVIĆI“ IN ZVORNIK MUNICIPALITY, REPUBLIC OF
SRPSKA, B&H
Summary:
After heavy rainfall that occurred in May 2014, the biggest landslide in the Republic of
Srpska was activated. This landslide endangered more than 30 residential units causing
significant material damage. In this paper, authors present the results of detailed
engineering-geological investigation of the landslide "Boškovići" in Zvornik municipality,
with a proposition of reasonable measures for landslide remediation concerning its size and
possible impact. Several smaller landslides were also activated within the investigated area
in the past, however this is the first case that a single landslide was the object of detailed
engineering-geological investigation.
Keywords: engineering-geological investigation, landslide, remediation, stability, damage
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1. УВОД
Сходно сложеној геолошкој грађи, морфолошким карактеристикама терена, мјесна
заједница Бошковићи у општини Зворник је и од раније била позната као подручје
подложно процесима нестабилности. Географски положај локалитета и активног
клизишта приказан је на слици 1.
Значајније појаве активних клижења евидентиране су 2006. и 2010. године, да би у
мају 2014. године, готово цијело село било претворено у активно клизиште са директно
угоржених више од тридесет индивидуалних стамбених објеката. Такође оштећен је и
уништен и велики број помоћних објеката, гробље, црква, путна инфраструктура, електро
и птт мрежа, пољопривредно и шумско земљиште. Највећи број домаћинстава је потпуно
и привремено расељен због великих оштећења на објектима.
У првом тренутку, након активирања клизишта вршене су интервентне мјере санације,
у виду израде отворених дренажних канала ради одводње вишка воде, растерећења
падине, побијања дрвених шипова и сл., да би се након тога и 2015. години приступило
инжењерскогеолошким истраживањима клизишта. Најприје је урађен Пројекат
истраживања, затим извршена истраживања
и урађен Елаборат о резултатима
инжењерскогеолошких истраживања клизишта, са приједлозима мјера санације. То је
била основа за израду грађевинског пројекта санације.
У склопу истраживања извршено је инжењерскогеолошко картирање терена, бушење
16 истражних бушотина дубине по 12 m, узимање 59 узорака за лабораторијска
испитивања, извођење опита стандардне динамичке пенетрације (SPT) у некохерентним
материјалима, и уградња два инклинометра за мјерење релативних хоризонталних
помјерања.

Слика 1. Географски положај клизишта „Бошковићи“.
Figure 1. Geographical location of the landslide ''Boškovići“.
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2. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
На основу инжењерскогеолошког картирања клизишта и његове шире околине,
израђена је инжењерскогеолошка карта у размјери 1:1.000 са издвојеним
инжењерскогеолошким срединама (слика 2):
- барски седименти (b);
- елувијални седименти (е);
- елувијално-делувијални седименти (ed);
- комплекс пјешчара, лапораца и глинаца (PGL);

Слика 2. Инжењерскогеолошка карта терена, 1:1000. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Engineering - geological map of the investigated area, 1:1000. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Барски седименти (b) су издвојени у дијелу терена изнад села Бошковићи, на четири
различите локације. Ради се о заравњеном терену изграђеном од муљевитих глина и
пијескова. Карактеришу се веома лошим геотехничким карактеристикама. Већи дио
године, ово подручје је под водом, осим у вријеме топлог љета када се привремено исуше
испаравањем.
Елувијални седименти (е) су такође издвојени у горњим дијеловима терена. Настали су
процесима распадања, односно деградацијом матичних стијана на лицу мјеста. Углавном
су глиновитог састава, релативно добрих геотехничких карактеристика. У оквиру њих, у
њиховим централних заравњеним дијеловима формирана су повремена забарења која су,
како је већ описано, лоших геомеханичких својстава. У инжењерскогеолошком погледу,
граде стабилне терене, а релативно дебеле наслаге глина на овом простору практично не
дозвољавају процјеђивање вода у дубље дијелове терена (хидрогеолошки изолатори).
Елувијално-делувијални седименти (ed) су издвојени на широком простору села
Бошковићи, а ради се о пјесковито-глиновитим наслагама са знатним учешћем ситне
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дробине. Наслаге су настале деградацијом седимената субстрата, пјешчара, глинаца и
лапораца, дијелом депонованих на лицу мјеста, а дијелом транспортованих низ благо
нагнути терен.
Комплекс пјешчара, лапораца и глинаца (P,G,L) гради цјелокупно подручје села
Бошковићи. Одликују се добром услојеношћу, честим међусобним смјењивањем у
вертикалном и бочном смислу, те подложношћу процесима распадања и деградације.
Ради се о дијагенетски слабо окамењеним стијенама са врло промјенљивим геотехничким
карактеристикама, мјестимично јако трошни и деградивни, а често врло чврсти и
постојани на утицаје атмосферилија. То се нарочито односи на пјешчаре из овог
комплекса, који су и доминантни у грађи терена и који су мјестимично врло чврсти, па
граде околне висове изнад села. Коришћени су у ранијем периоду као грађевински
материјал (блокови за зидање оближних кућа). Мјестимично су врло трошни, претворени
у пјесковити распадину.
2.1. ОПИС АКТИВНОГ КЛИЗИШТА (АК)
Подручје Бошковића спада у ред терена врло осјетљивих на процесе клизања што је
посљедица великог броја фактора, а најзначајнији су: сложена геолошка грађа,
подложност процесима клизања, хидрогеолошке карактеристике терена, морфологија
(нагиби) терена, падавине, али и слаба мрежа канала за површинско одводњавање из
мочварних дијелова терена, нарочито из централног дијела села.
На ширем подручју села Бошковићи, у веома дугом временском периоду формиран је
већи број клизишта, а доминантно је ово у централном дијелу села које захвата површину
од ccа 12 hа.
Клизиште је формирано вишефазно дуги низ година и с обзиром да нису рађене
никакве санационе мјере, чак ни оне интервентне, у мају 2014.г. након обилних падавина
које су задесиле подручје источних дијелова РС-а, дошло је до ескалације процеса
клизања. Такође од неколико ранијих мањих клизишта формирано је јединствено
клизиште дужине 250 m и ширине 500 m. Дубина клизишта је доста промјенљива и креће
се од 3 до 8 m.
Чеони одсјеци су веома јасно изражени и годину дана послије ескалирања клизишта, а
висине су 1-4 m (слика 3).
На неколико мјеста, у чеоном дијелу клизишта, механизам клизања се манифестовао
пропадањем терена у виду ровова ширине 4-5 m и дужине често 40-50 m. Ова појава се
објашњава кретањем подземних вода у овом дијелу терена и суфозионог испирања на
рачун чега је долазило до наглог слијегања, поред транслаторног кретања низ падину.
У самом клизишту, на широком простору еведентиран је велики број скоковитих
одсјека дуж којих је долазило до блоковског откидања и кретања земљаних маса. На
цјелокупном простору евидентиран је велики број забарења, подземне воде имају веома
високе нивое, често на површини терена, чак и у сушном периоду приликом
истраживања.
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Слика 3. Чеони ожиљак клизишта.
Figure 3. Main scar of landslide.

2.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ МОДЕЛ ТЕРЕНА
На основу спроведених истраживања на клизишту Бошковићи, и анализе добијних
вриједности резултата, за геостатичке прорачуне усвојене су сљедеће виједности
физичко-механичких параметара (табела 1):
Табела 1. Инжењерскогеолошки модел терена
Table 1. Engineering-geological model of investigated terrain
Средина

Дубина
(m)

Дебљина
(m)

Запреминска
тежина
γ (kN/m3)

Угао
унутрашњег
трења
φ (°)

Кохезија
c (kN/m2)

Глиновити
седименти

0,0-10,0

1,2-10,0

17-19

19-23

8-13

Пјешчари, трошни

0,0-12,0

1,7-7,1

18-20

22-24

0-8

Глинци
Лапорци

1,8-6,2
4,3-9,6

1,5-2,7

19-21
20-22

21-25
22-25

12-15
11-16

3. ГЕОТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ
Размјере, степен активности, учињене штете и прогноза даљег развоја клизних процеса
на овом подручју, наметнули су потребу хитних санација. Санациони радови су усмјерени
на рјешавање и уклањање фактора који узрокују клизне процесе на овом простору, а у
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циљу побољшања геотехничких карактеристика тла клизишта. То се могло постићи на
више начина, а прије свега:
 Израдом дренажних канала;
 Израдом површинских отворених, ободних канала и пропуста испод локалних
путева;
 Изградњом потпорних конструкција;
 Растерећењем појединих дијелова клизишта прерасподјелом земљаних маса
унутар клизног дијела;
Израда дренажних канала, као мелиорациона мјера санације овог клизишта треба да
омогући дренирање терена у дијелу клизишта са сталним високим нивоима подземних
вода које су често и на површини и стварају мочварне терена. То се нарочито односи на
дио клизишта око бушотина B-3, B-8, B-9 и B-10 као и терене ниже од њих, гдје се налази
највећи дио стамбених објеката.
Дренаже су планиране да буду у виду слова Y и распоређене на више локација при
чему се могу извести примарни и секундарни дренажни ровови. Дно дренажних канала се
бетонира, постављају се перфориране цијеви и запуњавају ломљеним каменом или
иберлауфом што је рационалније собзиром на близину дринских шљункара. С обзиром да
ће дренажни канали бити урађени углавном у зони трошних или потпуно распаднутих
пјешчара који су водопропусни, они ће омогућити дренирање околног терена и обарање
нивоа подземних вода чиме ће бити побољшане геомеханичке карактеристике. На
одређеним дужинама дренажних канала је предвиђена израда ревизионих окана.
Изградња канала поред локалних путева и нарочито пропуста, с циљем што бржег
протока и мањег задржавања површинских вода и њиховог инфилтрирања у тло. Мрежу
канала треба спровести плански контролисано у најниже дијелове терена.
Израда ободних отворених канала. Наведене канале треба израдити у горњим
дијеловима клизишта ради прихватања површинских вода са хипсометријских виших
дијелова терена. Воде из ободних канала треба усмјерити и спровести заједно са водама
из отворених канала поред путева и спровести низ падину све до стабилног дијела терена
у отворени реципијент. Отворени канали морају бити бетонирани.
Израда потпорних конструкција може се примјенити у комбинацији са предходно
описаним начинима санације и то у подручју гробља. Гробље у његовом сјеверном и
југозападном дијелу може се заштити потпорним зидом темељеним у некретане дијелове
терена на дубини минимално 3.5-4.0 m.
Растерећење дијелова клизишта прерасподјелом земљаних маса може да се уради у
комбинацији са другим санационим радовима у циљу растерећења појединих дијелова
клизишта.
Генерално посматрано, свим наведеним мјерама санације тежило се спустити ниво
подземних вода, а самим тим побољшати геотехничке карактеристике тла и повећати
стабилност цјелокупне падине.
У првом тренутку су се за карактеристичне профиле радиле анализе стабилности у
програмском пакету Slide v.6.0 чиме се показало да је падина нестабилна и добијени су
Fs<1 (слика 4).
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Слика 4. Анализа стабилности клизишта. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно
је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Slope stability analysis. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

У другом кораку приступило се анализи стабилности са обореним нивоом подземне
воде, гдје су добијени Fs > 1,5 чиме се показао позитиван ефекат дренажних мјера за дато
клизиште (слика 5).

Слика 5. Повратна анализа стабилности клизишта. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Back analysis of slope stability. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.
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4. ЗАКЉУЧАК
С обзиром на величину (површину и запремину) клизишта „Бошковићи“, али и степен
угрожености објеката, мјере санације морале су да буду доста рационалне али и да
обезбиједе сигурност и стабилност падине и цијелог села. Елиминацијом утицаја
(обарањем нивоа) подземних вода и правилним усмјеравањем површинских вода посебно
у клизном тијелу, омогућена је стабилност падине, што је показано спроведеним
анализама стабилности.
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РЕЗУЛТАТИ ДЕТАЉНИХ И ДОПУНСКИХ ГЕОТЕХНИЧКИХ
ИСТРАЖИВАЊА НА УНУТРАШЊЕМ ОДЛАГАЛИШТУ
П.К.“ТАМНАВА-ЗАПАДНО ПОЉЕ“ НАКОН ЕКСТРЕМНИХ
ПОПЛАВА 2014. ГОДИНЕ
Резиме:
У раду су приказани резултати истраживања на основу којих је формиран
геотехнички модел унутрашњег одлагалишта и дата прелиминарна процена ризика
са аспекта стабилности одложених маса, промене нивоа и квалитета подземних вода,
анализирана могућност спашавања поплављене механизације и обезбеђење
несметаног испумпавања замуљене воде и муља са површинског копа „ТамнаваЗападно поље“.Истраживања су изведена на предметном простору након екстремних
поплава 14.-16. маја 2014. године које су изазвале материјалне штете највећих
размера до сада. Искуства везана за санирање последица које су погодиле рударски
басен „Колубара“ у стручним круговима и литератури, до наведеног датума, нису
постојала. Стручни тим је након одлуке да се започне са испумпавањем замуљене
воде и муља са потопљеног површинског копа угља „Тамнава-Западно поље“
проценио да се највећа опасност у поступку санирања последица поплава очекује у
простору унутрашњег одлагалишта. Одлагалиште је дефинисано као најризичнија
зона због чињенице да је било неистражено са аспекта стабилности а у периоду
испумпавања је имало функцију обале језера дуге око 6 700 метара (односи се на део
површинског копа „Тамнава-Западно поље“). Пре поплава, непознавање
геотехничких својстава одлагалишта се превазилазило израдом пешчаног контратега
у предножичном делу, што је и предложено од стране аутора овог текста у оквиру
месечних оперативних извештаја о стабилности косина на П.К.“Тамнава-Западно
поље“. Примењена метода је и практично била проверена 27.11. и 28.11.2014. године
када је испумпавањем оборен ниво воде за 20.00 м. При снижавању воде, десило се
нагло проклизавање неконсолидованог, засићеног тла ка нижим деловима радних
косина. Песковите масе, одложене пре поплаве, су амортизовале удар нагло
покренутих земљаних блокова и сачувале потопљену механизацију од механичких
оштећења и претурања.
Кључне речи: геотехнички модел одлагалишта, испумпавање замуљене воде

дипл.инж.геол., ЈП ЕПС Београд, огранак "РБ Колубара" Свети Сава 1,Лазаревац, организациона целина Површински
копови Барошевац , email: danijela.bozic@rbkolubara.rs
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Danijela Božić2

RESULTS OF DETAILED AND ADDITIONAL GEOTECHNICAL
INVESTIGATIONS AT THE INNER LANDFILL OF OPEN-PIT MINE
“TAMNAVA-WEST FIELD“ AFTER THE EXTREME FLOODS IN 2014
Summary:

In present paper author presents the results of detailed and additional geotechnical
investigation which served for defining the appropriate geotechnical model of inner landfill
at the open pit ''Tamnava – West Field''. Also, the results of the conducted investigations
served for preliminary risk analysis for the viewpoint of the stability of deposited masses,
changes of groundwater level and quality. Obtained results also served for the analysis of
possibility for rescuing the flooded mechanization and for safe pumping the sludge and
sludge water out of the open pit. Investigations were conducted after the extreme floods
from 14th to 16th May 2014, which caused the largest material damage ever. One should
note that there were no previous experience regarding the possible choice of measures for
remediation of the damage caused by the flooding at open pit ''Tamnava – West Field''.
After the decision to start pumping out the sludge and sludged water from the flooded area
of open pit ''Tamnava – West Field'', expert team estimated that the largest threat during
the remediation should be expected at the inner landfill, which was not previously
investigated from the viewpoint of slope stability since it presented the lake coast about
6.7km long (at the area covered by ''Tamnava – West Field''). Before flooding, ignorance
of geotechnical properties of the inner landfill was overcome by placing the sandy
counterweight at the part of the slope right above the foot. This solution was suggested by
the author of the present paper in her monthly reports regarding the slope stability at the
open pit ''Tamnava – West Field''. This solution was confirmed in practice on 27th and
28th Novemebr 2014, when level of formed lake was lowered for 20m by pumping. In
particular, during the lake drawdown, sudden sliding of unconsolidated saturated soil took
place towards the lower parts of the working benches. Sandy masses, which were
deposited before the flooding, slowed down the impact of the suddenly displaced earth
blocks and, in that way, secured the flooded mechanization from the mechanical damage
and overturn.

Key words: geotechnical model of the landfill, pumping out of sludge water

2
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1. УВОД
У периоду од 14.-16. маја 2014. године услед екстремних падавина формирало се језеро
унутар експлоатационог дела П.К. “Тамнава-Западно поље“ и П.К.“Тамнава-Источно
поље“. Површина језера је износила око 7.50 km2, са нивоом воде на коти 76.50 mnv и
највећом дубином око 65.00 m. У наведеном периоду, непланирано је дошло до
преливања воде из акумулације Паљуви-Виш и нефункционисања црпне станице која је
поплављена водом из Симића потока. На плављење копа „Тамнава-Западно поље“ је осим
стихијских појава утицало и контролисано проломање бране (у северном делу) изведено
са циљем да се спречи преливање воде преко круне насуте бране Кладница. У другој
половини јула 2014. године започето је испумпавање воде и снижавање нивоа језера. Да
би се услед интезивног одводњавања обезбедила потребна стабилност терена или
благовремено извела потребна санациона мера било је неопходно да се испитају
геотехничка својства одлагалишта, врше стална осматрања деформација површине терена
и промене напонских стања у дубљим деловима овог дела копа. Због потребе да се што
пре успоставе безбедни услови за наставак експлоатације угља Програм детаљних
инжењерскогеолошких радова је првобитно саставила геолошка служба „ТамнаваЗападно поље“ а допуну истог извео Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ у
својству стручног консултанта.

2. ЗАДАТАК ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА
Задатак детаљних и допунских инжењерскогеолошких истражних радова огледао се у
добијању неопходних података за израду инжењерскогеолошких и хидрогеолошких
подлога и праћење процеса испумпавања (стабилност одложених маса, промене нивоа и
квалитета подземних вода, могућности спашавања поплављене механизације и безбедност
животне средине) са акцентом на предножичну зону унутрашњег одлагалишта широку
око 500 метара.
Пре састављања програма истраживања, анализом фондовске документације, дошло се до
закључака да се теренска, стандардна лабораторијска и кабинетска истраживања нису
извела у задовољавајућем броју и врсти за ову врсту материјала и рударски објекат. О
комплексности постављеног задатка говори и чињеница да се у стручној литератури нису
могла наћи искуства о санирању последица изазваних поплавама у размерама које су се
догодиле на површинском копу „Тамнава-Западно поље“. Неопходност извођења
пројектованих инжењерскогеолошких истражних радова унутар зоне унутрашњег
одлагалишта потврђивала се и кроз чињеницу да су се све време постојања копа
геостатички прорачуни изводили са претпостављеним вредностима параметара чврстоће.
У пракси се непознавање геотехничких својстава одлагалишта превазилазио израдом
пешчаног контратега у предножичном делу (слика 5). Разлог непостојања савремених
података о геотехничким параметрима одложених маса лежи и у научно-технолошким
ограничењима у погледу избора методе испитивања.
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3. КОНЦЕПЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАНИХ ДЕТАЉНИХ И
ДОПУНСКИХ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
Детаљна геотехничка инжењерскогеолошка истраживања унутар унутрашњег
одлагалишта су била конципирана тако да се на основу њих може утврдити:
 дебљина и врста одложеног материјала и њихово вертикално распрострањење;
 степен физичко-механичке измењености одложених маса;
 хидрогеолошка својства (хидрогеолошка функција у склопу терена, величина
коефицијента филтрације, врсте издани, количина и порекло воде, правац кретања
подземне воде);
 утврђивање стања подземних вода, потребу и начин заштите од њих;
 постојање савремених геодинамичких појава;
 утврди број геотехничких средина различитих по постепену консолидације и
условима дренирања; и
 формира геотехнички модел унутрашњег одлагалишта.
Смерница за осмишљавање метода, врсте и обима истраживања почивала је на
претпоставкама насталим у току вишегодишњих анализа стабилности косина. Планирало
се да се до дубине од 5.00 m терен издели на I геотехничку средину из које ће се изабрати
по један узорак. Избор дубине је почивао на теренским запажањима којима се уочило да
је наведена зона изграђена од слабо консолидованог, раздробљеног или растрешеног тла.
Сматрало се, да ће се UU опитом (неконсолидован, недренирани опит) најреалније
симулирали тренутни услови на узетим узорцима из ове зоне. Са релативне дубине од
5.00 до 35.00 m узело би се по два узорка. За II геотехничку средину се претпостављало да
се својства одложеног материјала мењају по питању влажности, запреминске тежине,
збијености и да се отпорна својства тла треба испитати опитима директног смицања у
дренираним условима. За тла на дубинама већим од 35.00 m усвојило се да су
консолидована и да поседују приближна својства која су имала пре откопавања у
лежишту а у посматраном рударском објекту чине III геотехничку средину. Наведни
пројектовани радови су допуњени у фази теренских истраживања опитима стандардне
пенетрације и геофизичким испитивањима по допунском пројекту Института „Јарослав
Черни“.

4. ПРИКАЗ МЕТОДА ДЕТАЉНИХ И ДОПУНСКИХ ИНЖЕЊЕРСКО –
ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА
4.1 Методологија изведеног истраживања
Методологија је била изабрана у складу са изложеном концепцијом и важећим
законским прописима о потребној врсти и обиму истражних радова.
Истражно подручје је, првобитно, обухватало површину од око 3,750 km2 (3.00 x 1.250
km) или од линије 155 до 142.5 (слика 1 и 2) којом је обухваћен и поплављен терен у
ширини 500 m унутар језера. Највећи утицаји процеса испумпавања очекивао се у
коридору 147.5-142.5 (гледајући контуру нивоа воде у мају 2014. године - слика 1 и 2). У
наведеном коридору акценат је све време био на зону око потопљеног багера ведричара,
којим се вршио откоп угља. Последњи подаци о локацији багера су : Y - 7 438 620, X 120
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4926040.5 на коти 28.50 mnv. Илустрације ради, позиција наведеног ведричара се може
замислити у у пресеку правца PЕ/Pgh до 40 m северно од 140 линије (на слици 1).
Просторни положај изведених истражних бушотина и контура воденог огледала унутар
поплављеног површинског копа „Тамнава-Западно поље“ (у даљем тексту П.К.“ТЗП“) је
графички дат на слици 1 и 2.
Прелиминарно је пројектовано извођење 15 истражних бушотина, ротационим
поступком са језгровањем, укупне дужине 535.00 m' од којих би 9 укупне дужине
298.00m' имало улогу осматрачких објеката тј. пиезометара. Лоши амбијентални услови
на терену (слаба носивост засићеног тла уз језеро и заводњеност) су истраживања
поделила на две фазе. У првој фази истраживања изведено 7 истражних бушотина укупне
дужине 274.70 m' и уграђено 6 пиезометра у дужини 222.30 m'. У отвореним бушотинама,
је изведено 18 опита наливања. Табела 1. даје ознаку, координате и коте изведених
бушотина, дубину и функцију бушотине, узет број узорака за лабораторијска испитивања
и опите ин ситу. Прва фаза испитивања је изведена по програму геолошке службе П.К.
„ТЗП“ у периоду август - октобар 2014. године у сопственој режији инвеститора - РБ
„Колубара“. Друга фаза истраживања је обухватила израду 3 истражне бушотине (укупне
дужине 73.20 m') и уградњу 3 пиезометра укупне дужине 66.40 м'. У бушотинама је
изведено 8 опита наливања и 41 опит стандардне пенетрације. Опите стандардне
пенетрације је извео ИМС-лабораторија за путеве и геотехнику. Теренска допунска
истраживања су обухватила и геофизичка испитивања (геоелектрика) дуж два профила и
то између пиезометара PзО2 и PзО5 и између пиезометара PзО4 и PзО7. Сви изведени
истражни радови наведене фазе су дати у табели број 2, која приказује ознаку и
координате бушотине, дубину бушења, функцију бушотине и испитан број узорака по
програму геолошке службе „Тамнава-Западно поље“ допуњеном опитима стандардне
пенетрације пројектованим по допунском програму - Институт „Јарослав Черни“.
Истраживања су реализована у децембру 2014. године.
Табела 1. И зведени истражни радови на унутрашњем одлагалишту П.К.“ТЗП“ - I фаза
Table 1 . Conducted investigations at the internal landfill PK "TWF"
Редни
број
истражн
. рада

Бушотина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PzO-4
PzO-5
PzO-6
PzO-3
PzO-2
PzO-4a
P-152.5

Координате и коте

Y
7436999
7437951
7439004
7438995
7438000
7436626
7437999

X
4926976
4927010
4926995
4927275
4927499
4926956
4927250

Z
97.54
99.03
90.13
80.39
99.54
94.82
99.80

Дубина
бушења
(m')

41.90
41.70
35.00
20.80
38.70
51.00
45.60

Уграђени
пиезометри

Опити
наливања

Број
узетих
узорака
из
одлож.
материј.

+
+
+
+
+
+

1
1
5
1
2
3
4

4
4
4
4
4
4
4
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Табела 2. Изведени истражни радови на унутрашњем одлагалишту П.К.“ТЗП“ – II фаза
Table 2. Conducted investigations at the internal landfill PK "TWF" - Phase II
Редни
број
истраж.
рада

Бушотина

1.
2.
3.

PzО-7
PzО-8
PzО-9

Координате и коте
Y
7436996
7438000
7439000

X
4926721
4926687
4926687

Z
74.71
70.50
75.50

Дубина
бушења
(m')

Уграђени
пиез.

Број
опита
наливања

Испитан
број
узорака

Број
опита
СПТ

20.4
29.4
23.4

+
+
+

2
3
3

3
3
3

12
14
15

Опити стандардне пенетрације су изведени од стране ИМС - лабораторија за путеве и
геотехнику из Београда.
Паралелно са бушењем изводило се и инжењерскогеолошко картирање и фотографисање
језгра у обе фазе. По овој позицији укупно је искартирано и фотографисано 274.70 m' (I
фаза)+73.20 m' (II фаза) језгра бушотина. За разлику од јасно издвојеног јаловинског тла у
експлоатацијском делу лежишта набушен материјал са одлагалишта (гледајући у дубину)
представља мешавину пратећих седимената са промењивим физичко-механичким
својствима. Картирањем су угрубо издвојене геотехничке средине по степену
консолидације и засићења, отпорно-деформабилним и хидрогеолошким својствима.
У I фази је изабрано 28 узорака за физичко-механичка лабораторијска испитивања тла а у
II фази истраживања за лабораторијска испитивања је изабрано 9 узорака.
Поступци који су се примењивали за узимање узорака тла из истражних
бушотина били су стандардизовани и носили су нормативне референце дате у
наставку текста:
СРПС
 одређивање влажности тла
У.Б1.012.
 одређивање запреминске масе
СРПС
24 опита
цилиндром
У.Б1.013.
13 опита
 одређивање специфичне тежине
СРПС
13 опита
 одређивање гранулометријског
У.Б1.014.
26опита
састава
СРПС
15 опита
 одређивање конзистенције тла
У.Б1.018.
8 опита
 испитивање директног смицања
СРПС У.Б1.020
16 опита
тла
СРПС У.Б1.028
4 опита
 едометарски опит стишљивости
СРПС У.Б1.032
 триаксијална компресија (UU)
СРПС У.Б1.029
Опите тријаксиалне компресије је изводио Институт ИМС - Лабораторија за путеве и
геотехнику из Београда.
У циљу реалне процене ризика од могућих покретања засићених, земљаних маса извођен
је геодетски мониторинг од 29.08.2014. до 22.01.2015. године. Изведено је укупно 17
циклуса мерења. Мониторингом су обухваћене 33 тачаке, постављене дуж 12 профила
управних на контуру језера. Померања на унутрашњем одлагалишту су била покривена са
7 профила. Мерења су изведена у сопственој режији инвеститора. Позиције репера неће
бити графички приказане у раду. Коментар резултата геодетских мерења је дат у
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поглављу 5. Након подводног геодетског снимања Тамнавских копова (П.К. „ТЗП“ и П.К.
„Тамнава- Источно Поље“) која су изведена од стране предузећа Плов пут, стручни
оперативни и консултантски тим је могао да заокружи смернице за даљи рад у поступку
испумпавања замуљене воде и муља.
5. КОМЕНТАР РЕЗУЛТАТА ИЗВЕДЕНИХ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ

ИСТРАЖИВАЊА
5.1. Геодетска снимања
Поузданост резултата геодетских праћења померања тла на непотопљеном делу
одлагалишта је у овој фази истраживања била спорна због чињенице да се репери нису
обезбедили од утицаја рударских радова. Подводним снимањима су се у предножичном
делу унутрашњег одлагалишта утврдили положаји пешчаних купа и потопљене, раније
насипане, неконсолидоване масе II BТО система у њиховом залеђу. Резултати подводног
снимаља су квалитативно помогли да се са другим резултатима истраживања да реална
прогноза стања терена у току испумпавања поплављеног копа.
5.2. Геотехнички мониторинг и прогнозне анализе стабилности терена у поступку
испумавања потопљеног копа
У циљу благовременог деловања и предузимања адекватних санационих мера које треба
предузети ако се у поступку испумпавања копа изазову нарушавања животне и/или радне
средине вршени су периодични геотехнички мониторинзи. Резултати праћења
стабилности косина су се приказивали у извештајима чланова оперативног тима. Укупно
је урађено 7 извештаја до спуштања воде у језеру за 51.41 m или са почетног нивоа од
76.50 mnv на 25.09 mnv. Осим теренских осматрања рађене су и анализе стабилности
изведених, радних и завршних потопљених и непотопљених косина одлагалишта.
Прорачуни су били у складу са Правилником о техничким захтевима за површинску
експлоатацију лежишта минералних сировина („Службени гласник РС“ бр. 96/2010. год.).
Вредности параметара за геостатичке прорачуне су се, пре завшених детаљних и
допунских геотехничких истраживања, усвајале према тренутним стањима на терену
(временски услови, дужина стајања одложених маса, стање консистенције, брзина
насипања материјала и сл.). Након синтезе резултата свих изведених детаљних и
допунских геотехничких истраживања кориговане су претпоставке о рачунским
параметрима и јасније дефинисане геотехничке средине по дубини унутрашњег
одлагалишта.
5.3. Истражно бушење
На основу картираног језгра набушеног материјала може се закључити да је тело
унутрашњег одлагалишта изграђено од мешавине раздробљених, хемијски измењених и
свежих пратећих седимената са уклопцима угља.
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5.4. Хидрогеолошка испитивања
Подлогу одлагалишта чине кварцни пескови дебљине преко 100 m који су добро носиви,
сеизмички отпорни (за ову врсту делатности), хемијски стабилни и дозвољавају
вертикално дренирање истиснуте воде из одложеног материјала.
Технолошким поступком одлагања јаловине истискује се порна вода из раздробљеног и
растрешеног материјала. Истиснута вода се потом дејством гравитације усмерава ка
подинским песковима у којима су, у експолоатационом делу копа, изведени
водосабирници.
Ова вештачка конструкција чини динамичко-статички систем и у складу са принципом
уопштавања у датој ситуацији може се посматрати као земљана брана која је
позиционирана преко хоризонталног, песковитог дренажног тепиха. Мерењем нивоа
нивоа подземне воде на простору унутрашњег одлагалишта, у уграђеним отвореним
пиезометрима, се није утврдило постојање филтрационих сила. Резултати опита наливања
(наливање воде без притиска) и лабораторијских испитивања коефицијента филтрације
указују да је одлагалиште у дубљим деловима изграђено од слабо до водонепропусних
средина са коефицијентом филтрације од 10-6 cm/s до 10-9 cm/s. Редовним мерењима нивоа
воде преко пиезометра на простору унутрашњег одлагалишта није се могло закључити да
постоји јединствена издан. Издани су заробљене, хидраулички неповезане,
недефинисаног простирања са спором водозаменом. При испумпавању воде из копа није
долазило до одзива нивоа подземних вода у пиезометрима.
5.5. Геотехнички модел унутрашњег одлагалишта
У циљу решавања постављених задатака а на основу анализе података добијених
испитивањима приказаним у Техничком извештају о резултатима геолошких
истраживања на подручју унутрашњег одлагалишта ПК „Тамнава-Западно поље“,
извештајима чланова Оперативног тима за праћење радова на испумпавању замуљене
воде и муља и консултантским, ванредним извештајима стабилност косина у зони
унутрашњег одлагалишта П.К. „Тамнава- Западно поље“ Института „Јарослав Черни“
формиран је геотехнички модел одлагалишта. Одлагалиште је издељено по степену
консолидације на три геотехничке средине. Дубине простирања издвојених средина су
усвојене на основу компарације резултата истржног бушења, стандардне пенетрације,
лабораторијских испитивања тла и геоектричних испитивања.
I геотехничка средина - слабо консолидовано тло - усваја се да се до висине одлагања
радне косине од око 8.00 m (мерити од врха парцијалне косине) при процесу одлагања
формира зона слабо консолидованог тла, раздробљеног на земљане блокове од око 30 cm.
Усвојене вредности рачунских параметара су приказане у табели 3.
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Табела 3. Рачунски параметри за геотехничку средину 1
Table 3. Design parameters for the first geotechnical zone
Геотехничка
средина
Одложени
материјал 1.

Запреминска
тежина
природно
влажног
тла:γ (kN/m3)

Запреминска
тежина
потпуно
сувог тла:
γd (kN/m3)

18.90

14.80

Кохезија:
c (kN/m2)

Угао
унутрашњег
трења: φ (0)

Модул
стишљивости
σ=1.02.0x102:
(kN/m2)

50.00

0

1550-7600

Напомена: Приказани параметри важе у недренираним , неконсолидованим условима.
II геотехничка средина - добро консолидовано тло - се простире од 8.00 m до 15.00 m
висине одлагања (мерити од врха парцијалне косине) одложеног материјала. Усвојене
вредности рачунских параметара за ову средину су приказане у табели 4.
Табела 4. Рачунски параметри за геотехничку средину 2
Table 4. Design parameters for the second geotechnical zone
Геотехничка
средина
Одложени
материјал 2.

Запреминска
тежина
природно
влажног
тла:γ (kN/m3)

Запреминска
тежина
потпуно
сувог тла:
γd (kN/m3)

20.80

17.78

Кохезија:
c (kN/m2)

Угао
унутрашњег
трења: φ (0)

Модул
стишљивости
σ=1.02.0x102:
(kN/m2)

32

39.40

1450-6100

Напомена: Приказани параметри важе у дренираним условима.
III геотехничка зона-bedrock - егзистира на дубини већој од 15.00 m у одлагалишту.
5. ЗАКЉУЧАК
На основу резултата изведених геотехничких истраживања закључило се:


Унутрашње одлагалиште се може поделити на две инжењерскогеолошке зоне
по степену утицаја испумпавања замуљене воде и муља. Северни део је ван
утицаја и простире се на удаљености више од 500 m од језера. Због чињенице да
је формиран пре 15 година може се третирати као самоникло тло, ојачано
корењем жбунастог и дрвенастог растиња.
 Са повећањем дубине одлагалишта, материјалу се повећава природна
запреминска тежина и тежина потпуно сувог тла.
 У претходним моделима терена усвајало се да су запреминске тежине за
раздробљене, неконсолидоване и консолидоване материјале исте. Вредност
просечне запреминске тежине са којима су се радили прорачуни стабилности
радних косина је износила γ=16.70 (kN/m3). Новим истраживањима су се
кориговале почетне претпоставке и усвојило да се запреминска тежина
неконсолидованог тла у просеку креће око γ=18.90 (kN/m3). За консолидовано
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тло, запреминска тежина се додатно повећава и износи око 20.80 (kN/m3).
Препоручује се да се запреминска тежина при прорачунима бира на основу
планиране или изведене висине радне косине у складу са границама издвојених
средина у геотехничком моделу.
Граница између слабо и доброг консолидованог тла се према резултатима
истраживања може извући на дубини од 8.00 м до 10.00 m. Према резултатима
стандардне пенетрације она се креће на дубини од око 10.00 м док се према
резултатима геоелектиктичних испитивања - специфичне електричне отпорности
контакт збијених са незбијеним тлом налази на око 8.00 m. Усвајање дубине
контакта прилагодити пројектованој технологији насипања.
Лабораторијски резултати испитивања отпорних својстава тла на узорцима са
унутрашњег одлагалишта говоре да се са повећањем дубине одлагалишта
просечна, привидна кохезија и водопропусност смањује а повећава угао
унутрашњег трења.
Изведени UU опити (недренирани опит на засићеном узорку) на узорцима до
5.00 m дубине су дали неочекивано високе просечне вредности привидне
кохезије од c=50.00 kN/m2 (табела 3). Ови резултати су променили претходне
претпоставке да раздробљена, неконсолидована тла немају кохезију.
Прорачунима, у којима су се применили параметри из UU опита за I
геотехничку средину, потврђивали су да се косине свеже насипаног материјала
могу одржавати на граници равнотеже и без угла унутрашњег трења (табела 3).
Вредност модула стишљивости а самим тим и деформабилна својстава тла
зависи од временских прилика у којима се вршило одлагање, брзине одлагања,
дужином стајања и врсте насипаног материјала.
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Слика 1. Позиције изведених истражних радова и контура воденог огледала на
поплављеном копу „Тамнава-Западно поље“
Figure 1. Position of conducted investigation works and contours of the water mirror at the
flooded mine "Tamnava West Field"

Слика 2. Легенда инжењерскогеолошких истражних радова
Figure 2. Legend of engineering-geological investigation works
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Интезивнија кретања одложених маса ка нижим деловима терена су се десила
после 4,5 месеца испумпавања (27.11.-28.11.2016. године - слика 3) при
снижењу нивоа од 20.00 м. Почетне деформације и образовање засићених,
неконсолидованих земљаних блокова дуж радних косина II BТО су од стране
геолошке службе П.К.”ТЗП” снимљене 06.05.2014. године (слика 4). Наведена
документациона слика доказује да се поступком испумпавања замуљене воде
нису изазвала нова клизишта већ да су раније формирани земљани блокови при
снижењу воде за 20.00 m остали без ослонца и склизнули ка ерозионој бази; и
у поступку испумпавања замуљене воде и муља се не предвиђа повећани ризик
по питању стабилности одложених маса, заштити животне средине и оштећења
поплављене механизације.

Слика 3. Покренути блокови неконсолидованог, засићеног материјала на унутрашњем
одлагалишту П.К.”ТЗП” при спуштању новоа за 20.00 м
Figure 3. Displaced blocks of unconsolidated, saturated material within the inner landfill at mine
‘’ Tamana West Field’’ during the drawdown of 20.00 m

Слика 4. Вертикални чеони ожиљак у врху прве етаже и слабо консолидован, алевритичан
материјал у ножици радне косине одлагалишта
Figure 4. Vertical head scar at the top of the first floor and poorly consolidated, alevrytic material in the
foot of the landfill working slope
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Слика 5. Пешчане купе унутар радне косине одлагалишта
Figure 5. Sand cones inside the working slope of the landfill
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МОЧВАРЕ ИМАЈУ ПРАВО НА ЖИВОТ
Резиме:
У раду је на почетку дат кратак приказ врсте мочвара, њених становника и
распрострањење у Србији. Наведени су основни разлози зашто мочваре као
посебне екосистеме треба сачувати за потомке. Приказан је значаја творевина
мочвара - тресета и сапропела у привреди и медицини и тресета као
незаменљивог архива геолошке прошлости у коме се годинама нагомилавао
поленов прах и споре на основу којих је могуће проучити читаву
постплиоценску историју биљака, климатске прилике у којима је живео древни
човек и многе детаље из његовог живота.
Кључне речи: мочваре, распрострањење, значај, тресет, сапропел, привреда,
медицина, парфимерија, архив геолошке прошлости.

SWAMPS HAVE RIGHT TO LIFE
Summary:
In the introductory part of the present paper author provides brief overview of different
types of swamps, ther inhabitants and their distribution in Serbia. Author also gives
basic reasons for saving the swamps as sepcific ecosystems for future generations.
Sepcial emphasis is given to the significance of swamp products – peat and sapropel in
economy and medicine, and peat as irreplaceable archive of geological past where
accumulation of pollen and spores has been taking place for years, which enable the
analysis of the Post-Pliocene histroz of plants, climatic conditions under which ancient
man lived. Including many details from his life.
Key words: swamps, distribution, significance, peat, sapropel, economy, medicine,
parfimery, archiv of geological past.
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Природа је божји дар, дат човеку на чување,
а све што је дато човеку на чување,
због његове жеље за материјалистичким рајем,
осуђено је на пропаст.

1. ОПШТЕ О МОЧВАРАМА
Мочваре (тресаве) представљају удубљена у терену – плитке водене басене са сталном
или повременом стајаћом водом у којој успева разноврсна биљна вегетација. Изумирањем
биљака и распадањем биљне масе настаје тресет. Највише су заступљене у областима са
умерено топлом хумидном климом.
У мочварама расте различито растиње, од кога изумирањем и распадањем настају
различити типови тресета (хумусни, тршчани, сапропел, сфагнум тресет, шумски тресет
код високих мочвара и сл.).
О мочварском растињу постоји доста научне и научно-популарне литературе. Шта
расте на мочварама Ту су: дрвеће и жбуње, полужбуње, траве, маховине, лишајеви и
алге.
Од дрвећа у мочварама најчешће расту врба, црна јова, бела и маљава бреза. Понекад,
по ободу мочвара, могу се срести бор и јела.
Од жбуња и полужбуња у мочварама расту: обична смрека, дивљи рузмарин,
махуница, мочварска маховница, мочварска боровница, касандра (мочварска мирта),
андромеда (вишелисни подбел), шипак, а ређе и брусница.
Међу зељастим биљем најтипичније за мочваре су: трска, рогоз, локвањ, копитац,
водена боквица, мочварска врбица, росуља, суручица, водни козлац, барска кукута,
белешина, мехурача, као и зелене маховине (спхагнум).
Према положају у рељефу мочваре могу да буду ниске, високе и прелазне.
Ниске мочваре се јављају у равницама, у котлинама, у речним долинама великих река уз реке, уз плитка језера и уз плитке морске обале – приобалске. Имају равно дно
насељено бујном вегетацијом (барско растиње). Прихрањују се подземним водама. Зато у
њима расту биљке које захтевају обиље минералних материја. Становници ових мочвара
су трска, рогоз, водена боквица, раставић, белешина, мехурача и маховине. Често се могу
наћи: змијино грожђе, отровна барска кукута, суручица. Јавља се и дрвеће: врба, црна јова
и маљава бреза, а ређе бор и јела. Као што се из наведеног види ниске мочваре могу бити:
травне (шевар, трска и др.) и шумске (јела, маљава бреза, јова и др.).
Високе мочваре се јављају на висоравнима и између планинских гребена и обично
имају неравно дно. Најчешће се јављају у удубљењима флувиоглацијалних површи и око
глацијалних језера. У њима по површини пливају барске маховине (спхагнум), а по ободу
се јавља ретко дрвенасто биље (ниски борови).
Високе мочваре се прихрањују атмосферском водом тј. кишницом и снежницом.
Растиње које се јавља у овим мочварама добија мало хранљивих материја, таман колико
има у кишници и снежници. Које растиње може да издржи ту оскудицу Мало је таквог
растиња. То су најчешће зелене маховине (спхагнум). Осим њих има доста жбуња: дивљи
рузмарин, махуница, смрека, касандра. Од дрвећа ређе се јавља бреза. Од зељастог биља
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јављају се мочварски ветроган, трска и росуља. Росуља је типичан представник растиња
свих мочвара света.
Прелазне мочваре насељавају обе врсте растиња.
Треба рећи да међу мочварским растињем има доста биљака које се користе у народној
медицини као што су: андромеда, касандра, водена боквица, росуља, змијино грожђе,
мочварска перуника, анђеоски корен, валериана, водени божур, суручица и др. Такође,
међу мочварским растињем има доста отровног растиња које се у народу назива ,,лукаво
растиње”. Има их и смртно отровних као што су чемерика и брска кукута, као и мање
отровних: дивљи рузмарин, водени козлац, копитац, љутић, подбел, раставић и ушљивац.
При коришћењу геоботаничког метода изучавања мочварског растиња, анализу треба
заснивати на основу биљних заједница, а не на основу појединачних врста. Само на
основу свих заступљених врста биљака, њиховог распрострањења и стања, можемо дати
најбољу оцену изучавне мочваре са биолошког аспекта.

2. РАСПРОСТРАЊЕЊЕ МОЧВАРА У СРБИЈИ
Мочварски и барски седименти у стварању у равничарским теренима (ниске мочваре)
јављају се углавном у алувијалним равнима Дунава, Саве, Дрине, Тисе, Тамиша, Велике
Мораве и др.
Једно од највећих мочварских подручја Дунава у срењој Европи лежи на ушћу Драве у
Дунав, а простире се од Сексарда у Мађарској до Даља у Хрватској, односно Богојева у
Србији. Део овог мочварског подручја, заштићено у категорији парка природе, у
Хрватској се назива ,,Копачки рит”, а у Србији ,,Горње подунавље”, коме припада
Моношторски рит, заштићено је као Специјални резерват природе.
У Мачви, у алувијалној равни реке Саве, мочваре се јављају почев од ушћа Дрине
према Засавици, Мачванској Митровици и Кленку. Реке Битва и рукавац Саве – Засавица,
најпре су биле корито Саве, потом Дрине, а сада су њихове мртваје. Поред реке Саве и
Дрине протеже се издужен (2 km) инундациони појас (75-95 mnv) са речним
акумулативним узвишењима, између којих су настале баре – напуштени делови корита
Саве и Дрине. Раније је трећина Мачве била плављена овим рекама.
Друго значајније мочварско подручје реке Саве, познато од давнина, је између Обрежа
и Купинова, представља пресечен меандар, сада мртвају Саве, која је само при високој
води реке њено привремно корито. Има облик потковице дужине 13 km, ширине 100 m и
дубине 12 m. Потом, са леве долинске стране Саве, од Купинова према Бежанијској коси
следе: Криваја бара, Велика Бара, Живача, Фенечка бара, Црна бара и Ђурина бара,
односно подручје све до потока Галовица.
Не треба заборавити Макишко поље у оквиру кога су се налазиле: Широка бара,
Маревица, Јешића карлице и Ашчиница; Аду Циганлију, подручје између Београдског
сајма и железничке станице названо Циганска бара по Ромима који су живели у приобаљу
(слика 1) који су редовно били плављени високим водама Саве, чије су депресије у току
већег дела године представљале замочварено тло.
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Слика 1. Београд око 1900. године са положајем ,,Баре Венеције” (змијаста линија, на горњој
слици, означава положај тадашње вароши).
Figure 1. Belgrade cca 1900 with the marked position of ,,Venecija pond” (snakelike line in uppaer
figure denotes the position of town)

134

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Циганска бара се снабдевала водом изливањем високих вода реке Саве и водотоцима
који су се сливали са Теразија, са Славије Немањином улицом, а највише бујичним
мокролушким потоком. Стари хроничари памте бујице које су скоро сваке године
односиле мост који је спајао брдо Сењак и варош на десној долинској страни
мокролушког потока. Помало у бесу, помало због мука од честог подизања моста на
истом месту, варошани су овај део Београда назвали Мостар. Изградњом ауто-пута 1970.
године мокролушки поток је тунелским колектором проведен испод ауто-пута, и од тада
је невидљив за пролазнике.
За потребе изградње железничког моста преко Саве и железничке станице 1884.
године подручје Циганске баре је насипано. Насипање је вршило једно италијанско
предузеће па, како су чули италијански језик са обале Саве, Београђани су прекрстили ово
место у ,,Бара Венеција”. Тек око 1930. године бара је скоро сва насута и на једном њеном
делу саграђен је Београдски Сајам.
О коришћењу вредности које може да пружи Ада размишљало се још у доба Кнеза
Милоша Обреновића који је 1821. године Аду прогласио државним добром. Радном
акцијом Ора ,,Ада Циганлија”, Београд (1958-1967), изградњом обалоутврда и
нивелацијом терена ови замочварени терени претворени су у урбано подручје.
До почетка изградње Новог Београда (1947.) већи део ове површине, цела лева страна
долине реке Саве, све до Бежанијске косе, била је песковита, плавна и мочварна. Свуда су
се пресијавале мање или веће водене површине, око којих су се шириле зелене површине
мочварске вегетације (слика 2).

Слика 2. Пустара - мочвара и песак - подручје на коме се данас налази Нови Београд
(Ристановић, С., 2014).
Figure 2. Wold – swamp and sand –where New Belgrade is located today (Ristanović, S. 2014).
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На подручју Војводине мочваре се јављају у алувијалним равнима Тисе (код Бечеја,
Елемира, Чуруга и Жабља) и Тамиша, између Идвора и Уздина, Ботоша, Јарковца и
Конака. Царска Бара, код Перлеза, на ушћу Бегеја у Тису представља три међусобно
повезане баре са површином од око 1.100 hа.
У Поморављу мочваре се јављају углавном у алувијалној равни Велике Мораве, јужно
од Пожаревца (између Великог села и Петровца).
Мочваре и баре у Војводини и Поморављу су углавном флувијалног порекла. То су
удубљења у терену која представљају делове напуштеног речног корита, меандра и речне
рукавце, са стајаћом водом. Налазе се претежно у алувијалним равнима, али их има и на
нижим речним терасама. У тим удубљењима, различитим по величини и облику,
задржавају се поводањске и плувијалне воде, а уједно притичу и подземне воде из
најплиће издани тако да је ниво воде у барама углавном сталан. На овај начин створени су
услови за стално егзистирање барске вегетације и стварање органогено-барских
седимената. То су муљевито-глиновите наслаге са доста нераспаднутих органских
остатака, тамно-сиве до скоро црне боје.
Најпознатија висока мочвара у Србији била је ,,Власинска тресава”, на око 1.200
метара надморске висине (слика 3). Дебљина тресета, у овој тресави, образованог
углавном од травних биљака, кретала се од 2-3 m.

Слика 3. ,,Власинска тресава” пре формирања Власинског језера (Ристановић, С., 2014).
Figure 3. ,,Vlasina peat” before the accumulation of Vlasina lake (Ristanović, S. 2014).
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,,Власинска тресава” је изградњом земљане бране ,,Власина” 1949. године, грађевинске
висине 34,43 m претворена у вештачку акумулацију ,,Власинско језеро” (сл. 4). Тако је у
котлини, чије је дно сачињавало младо тресетно барје – блато, формирано вештачко
језеро дужине десетак километара, а ширина му је, зависно од конфигурације терена,
променљива и достиже и до 3 км. Просечна дубина му је 15m, а највећа је код бране – 34
m. Интересантно је да и данас на површини Власинског језера плутају лутајућа острва од
испреплетаног биљног и тресетног материјала који обраста вегетација.

Слика 4. Први - јутарњи сунчеви зраци обасјавају површину Власинског језера са плутајућим
тресетним острвом, на чијем дну почива ,,Власинска тресава” (Ристановић, С., 2014).
Figure 4.First morning sun shines the surface of Vlasina lake with floating peat island, at whose
bottom is ,,Vlasina pea”t (Ristanović, S. 2014).

На Копаонику замочвареност терена је присутна у виду забарења: Семетешко језеро,
језеро у селу Ковачи, Кадијевац и др. Тресаве ,,Равног Копаоника” изграђује нанос груса
и остаци барске вегетације уз присуство високог нивоа вода са карактеристикама мочвара
и тресетишта.
Међу високе мочваре спадају и мање мочваре на Голији, Пештерском пољу
(Карајукића бунари), Златибору и др.

3. МОЧВАРЕ – САЧУВАТИ, ДА ИЛИ НЕ И ЗАШТО
Потреба за новим пољопривредним и грађевинским површинама и површинама друге
намене захтевала је исушивање замочварених терена. На тај начин површине
замочварених терена се смањују. Уколико се настави тим темпом, једнога дана у блиској
будућности, мочваре као очи на човечјем лицу, у потпуности ће нестати са лица Земље.
До недавно мочваре су посматране као ,,празна”, бескорисна пространства, које је
неопходно исушити, искоренити, обрадити, изградити и сл. Истинитост таквог гледишта
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је постала толико прихваћена, да смо ми, са нама својственим заносом, започели
уништавање мочвара и мењање природе по сопственом нахођењу. Када, где и да ли ћемо
се уопште зауставити у том заносу Заједно са мочварама почеле су нестајати реке (ако
погледамо карту света видећемо да највеће реке истичу из мочвара) и шуме, а поља су
пресушила. Тамо где су се донедавно зелениле ливаде и водоплавне долине, разлегли су
се први црни покрови, нестало је за трен све то плодоносно тло, које се скупљало
хиљадама година. Осим тога, мочваре су огромни резервари воде које је природа
спремила у случају ,,хаварија”, резерва за опстанак растиња у случају суше, пожара и сл.
Лако је уништити те природне резервоаре. Много је тежи, а и скупљи покушај њихове
обнове.
Шта се дешава са исушивањем мочвара Шта ми тиме добијамо, а шта губимо Пре
свега, у мочварама престаје образовање тресета, а то значи да се лишавамо тресета, који
би се свакодневно увећавао, али и растиња које даје корисне производе за прехрамбену
индустрију и користи се као сировина у фармацеутској и пољопривредној индустрији, као
и другим гранама привреде.
Потреба за очувањем мочвара у данашње време је несумњива. Мочваре су део
природе, ми смо неодвојиви од природе, природа је наша очевина (завичај), очевина је
наша отаџбина, према томе природа је наша Отаџбина.
Рибе – вода, птице – ваздух, звери – шума, мочваре, планине = ПРИРОДА. Човеку је
потребна Отаџбина, а имати Отаџбину значи очувати природу.
О томе је говорио Индијански поглавица Сијетл 1854. године у писму које је упутио
америчком председнику у Вашингтон, када је овај изразио жељу да купи велика подручја
индијанске земље и обећао резерват индијанском народу.
,,... Свака сјајна борова иглица, свака пешчана обала, свака магла у тамној шуми,
сваки инсект, свети су у мислима и животу мога народа ... Мирисно цвеће наше су
сестре, јелен, коњ, велики орао, сви су они наша браћа. Стеновити врхови, сочни
пашњаци, тела понија и човек - сви припадају истој породици ... Блистава вода што тече
брзацима и рекама није само вода већ и крв наших предака... Жубор воде - глас је мога
оца. Реке су нам браћа... Хране нам децу... Највеће благо црвеног човека је ваздух...
Шта је мочвара Ни добро, ни зло. Она је део нашег света, елемен(а)т биосфере.
Растиње, вода и тресет чине нераздвојно тројство, посебан екосистем који се назива
мочвара.
Корисност или штетност мочвара зависи од нас - мање од наше вештине, а више од
разборитости.
До недавно су речи „пажња - мочвара” биле нераздвојне. Мочваре су одбијале и
привлачиле путнике као нешто тајанствено и страшно. Оне су често поистовећиване са
понором без дна. Мрачну славу мочвара створиле су и друге тајанствене појаве као што
су поигравајуће ,,плаве ватре” и густе магле изнад мочвара, омамљујући мириси и сл.
Најлепши опис мочвара дао је Ги де Мопасан ,,Мочвара – то је посебан свет, живи
свој засебан живот, има сталне становнике и повремене госте, свој глас, своје шуме и
главно - своју тајну. Тајна је дубока и велика, лебди у густој магли, а може бити и у
самом настанку. Зар није у стајаћој и муљевитој води, а не у влажној земљи, под топлим
зрацима Сунца затреперила прва клица живота”.
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Тресетишта су иначе станишта изузетно ретке реликтне флоре и фауне, те их и из тих
разлога треба трајно заштитити.
Какав је лик мочвара Шуме су, на пример, зелене; језера плава, а мочваре Многи
кажу сиве или муљевито-зелене. Међутим, те речи су резултат недовољног дара опажања
или незнања. Мочваре су прекрасни предели који се пресијавају најразличитијим бојама,
које се мењају, у зависности од растиња, од сезоне до сезоне. Отуда мочваре као и други
екосистеми захтевају посебну пажњу. Њих треба посматрати не само по значају за
очување еколошке равнотеже, већ и много шире. О томе је говорио К. Ситник, академик
Украјинске академије наука ,,...Мочваре су као гигантски сунђери, усисавају атмосферску
влагу, а заједно са њом прашину, чађ, оксиде сумпора, азота и угљеника, различите
угљене киселине које у великој количини производи индустрија. Мочваре усисавају
загађену влагу, а ослобађају чисту...”.
Све растиње на земљи апсорбује сунчеву топлоту, али је само растиње мочвара
конзервира у тресету, па је од произвођача - мочварског растиња предаје човеку на
коришћење. Зато се растиње мочвара сматра посредником између Неба и Земље. Оно је
истински Прометеј који отима ватру са Неба. Ево како је М. Пришвил писао о томе:
,,Топлота Сунца је била мајка сваке травке, сваког цвета, сваког грмчића и сваке
бобице. Свима је Сунце давало своју топлоту, и они, умирући, разлажући се, у ђубриво
предавали је, у наследство, другом растињу, грмчићима, бобицама, цветовима и
травкама. Но у мочварама вода не даје родитељима - растињу да предају све своје добро
деци. Хиљадама година чува се то добро под водом, мочвара постаје складиште Сунца, а
потом ово складиште Сунца, као тресет, долази у наследство човека”(Елина, Г.А., 1987.,
стр.55, према Пришвил, М., 1955. стр. 157-176).
На жалост ми се не односимо рационално према том наслеђу.
С обзиром на то да ће се резверве угља кад-тад потрошити, крајње је време да се за
извор топлотне енергије обратимо, без посредника, непосредно Сунцу.
Шта је моћније - шума или мочвара
Међусобни однос шума и мочвара изучавали су многи научници. Једни од њих дошли
су до чврстог убеђења да мочваре данас нападају шуме, зато је њихов главни закључак
био: ,,Спашавајте шуме и уништавајте мочваре”. Други су закључили обрнуто, а трећи
сматрају да је, процесом ове равнотеже, у природи све добро и да човек не треба да се
меша. Тачно тако – Природа тежи равнотежи, а човек њеном ремећењу.
Још су стари Римљани знали да је тресет ,,врела земља”. У својим расправама о њему
су писали Плиније Старији и Тацит. Тресет су називали земно уље или смола.
Тресет и угаљ су сродници. Разлика између њих је само у годинама. Тресет је јако
млад (почетни стадијум стварања угља), а угаљ потпуно стар и ,,зрео” (збијени тресет).
Стари тресет претрпео је низ стадијума угљенисања, у почетку се он претворио у мрки
угаљ, потом у камени, а после тога у антрацит и на крају у графит.
Изучавајући процесе образовања тресета, данас ми посредно можемо судити о
законитостима раних стадијума угљенисања. Геолози који се баве изучавањем генезе
угља имају пред собом ,,живи” модел образовања угља у прошлости.
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4. ЗНАЧАЈ МОЧВАРА И ЊЕНИХ ТВОРЕВИНА
4.1. Тресет у служби привреде
Тресет има велики значај у привреди. Користи се као апсорбент тешких метала (олова,
живе, кадмијума) и хербицида. Зато су мочваре са маховинама природни филтери. Вода
која пролази кроз њих, не само да је чиста већ је и лишена патогене микрофлоре. Филтери
од тресета се користе за пречишћавање индустријских и канализационих вода. Опити су
показали да један метар квадратни дебљине 20-75 mm тресета може да пречисти 800
литара воде од примеса тешких метала.
Слабо разложен тресет је добар термоизолациони материјал - у просушеном тресету
све поре су испуњене ваздухом. Захваљујући том својству, испод слоја сувог тресета могу
се дуго чувати лед и хранљиви производи. Од таквог тресета се израђују термоизолационе
плоче, које налазе широку примену у грађевинарству. Ескими на Гренланду, знајући за
способност тресета да задржава топлоту, користе га за изградњу својих кућа чији се
зидови састоје из два слоја: снежног (споља) и тресетног (изнутра).
Сапропел (врста муља органогеног и минерогеног састава, непријатног мириса,
сивотамне до црне боје) користи се у грађевинарству за производњу сапропелбетона.
Из слабо разложеног тресета може се добити груб памук, картон, крпаре, аша. На
једној од привредних изложби у Аустрији крајем XИX века приказане су меке тканине од
тресета.
У неким мочварама у близини Санкт Петербурга образују се тзв. барске руде гвожђа,
као резултат бихемијских и физичко-хемијских процеса. Пре 3000 година становници
Карелије добијали су гвоздену руду из мочвара и то из 10 килограма руде добијали су
један килограм гвожђа.
Постоје подаци да се још у XII веку у земљама западне Европе тресет користио као
гориво. Тресетно гориво (кокс, полукокс, плински бензин, врео гас, тресетна смола)
добија се као резултат термичке обраде сировине. Кокс и полукокс као технолошко
гориво користе се у црној и обојеној металургији. Но, поред горива, при термичкој
преради тресета може се добити око 80 различитих материја.
Да ли је рационално данас горети тресет Можда је уносније користити га за нешто
друго Једном изгорено – не враћа се. Можда је данас боље не исушивати мочваре На
једним мочварама могуће је убирати плодове неких мочварских биљака, лековите
сировине, тресет и друге корисне сировине, а друге мочваре оставити као резерву за
будућност. Но то је, такође, крајност. Исушивање мочвара је потреба, али приступ треба
да је ,,домаћински”, размишљајући и о садашњости и о будућности. Мелиорације не треба
увек да подразумевају одстрањивање тресета и, наравно, уништавање мочвара. На
исушеним мочварама можда ће расти шума, трава или пољопривредне културе. Тресет
испод шуме сачуваће се у потпуности, а брзо ће нестати (односи се) под узораним
културама. На пример, у Енглеској за 80 година после исушивања мочвара, са тресета је
ишчезао слој дебљине 4 метра.

4.2. Тресет у служби здравља
Тресет налази примену у медицинској пракси. Високо разложен тресет користи се као
лековито блато. Пластични тресет има висок топлотни капацитет, малу топлотну
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проводљивост, бактерицидност и хигроскопност. Тресетном терапијом лече се
реуматизам и хроничне упале.
Из тресета се добијају лекови. На пример, у Русији се из тресета справљају препарати
,,торфот”, и ,,торфенал”. Препарат ,,торфот” користи се при малокрвности и за
регенерацију коже, а препарат ,,торфенал” користи за лечење различитих кожних
оболења.
Такође из тресета се добија лековито црно блато и препарат за чишћење руку од
масноћа, чађи, боја, смоле или рђе. Препарат садржи биолошки активне материје, које
омекшавају кожу и омогућују зацељење огреботина.
Године 1962., за време археолошких ископавања средњевековне бање, у Аустрији
откривена је двометарска када за купање у блатној води (о томе сведочи хемијска анализа
талога на зидовима каде). Црном блатном водом лечи се и данас. Основи састојак
тресетног муља и блатне воде је блатно-муљевити ,,коктел” који обједињује све лековите
материје, остављене у тресету из бројних лековитих трава, из корења, стабала, сокова. На
основу хемијске анализе тресета откривени су остаци и хемијска једињења из преко 200
врста растиња. У ,,коктелу” је нађено мноштво органских једињења: битумени, восак,
смоле, масноће, пектини, аминокислине; хумусне, оксалне и уљне киселине, танини,
лигнини, шећер, скроб, етерично уље, балзам и др. Од неорганских састојака у лековитом
тресету откривени су оксиди гвожђа, алуминијума, калцијума, магнезијума, калијума и
натријума; силицијска, фосфорна и угљенична киселина, нитрати, соли амонијака,
једињења бора, баријума, стронцијума, титана, циркона, ванадијума, хрома, сребра,
мангана, злата, јода и др. Све те материје у току многих хиљада година, сједињујући се и
реагујући једна са другом, подвргавајући се деловању бактерија, образовале су
јединствен, чудотворни хемијски ,,коктел” тресетног муља и блатне воде.
Као што се из наведеног види, у сваком растињу сакупљен је ,,коктел” различитих
хемијских једињења способних да лече једну одређену болест или више болести. У
листовима се налазе једне корисне материје, у корену – друге, у цвету – треће. Треба
нагласити да се у току године састав хемијских једињења такође мења. То значи,
потребно их је изучавати током читаве године. Рачуна се да је биохемијски истражено
свега 1% мочварског растиња, а само у бившем Совјетском савезу постоји преко 18.000
врста. Из наведеног се види како је богат биљни свет мочвара и како га ми оскудно
користимо.
Списак козметичких средстава који се добијају из тресета је велики: блатна зубна
паста, блатни шампон, блатна течност за побољшање раста косе, црна блатна маст за
лице, блатни сапун и др.
Сапропел је ништа мање значајан од тресета. Он садржи више од 15% органских
материја. У њему су откривени калцијум, фосфор, гвожђе, алуминијум и други елементи.
У њему је много микроелемената (манган, магнезијум, цинк, бакар, молибден, кобалт) и
биолошки активних материја (витамини, стимулатори раста, хормони, антибиотици).
Сапропел се примењује и у балнеологији. Искуство лечења сапропеловим блатом
показало је врло добре резултате при оболењу периферног нервног система, хроничном
гастритису, полиартритису и неким другим болестима.
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4.3. Тресет у сеоској привреди
Од давнина тресет је имао широку примену у сеоским домаћинствима. Тресет је
цењена сировина у: пољопривреди као ђубриво и за производњу сточне хране. Од њега је
справљано органско ђубриво, посебно за расаде, травњаке и др.
Истраживањима је показано да се из тресета и угља могу добити физиолошки активне
материје. На пример, препарат од хумуса који представља природно органско једињење
које се састоји од 50-90% органских материја тресета, угља и сапропела са додатком соли
натријума, добија се чистом екстракцијом хумусних киселина. Овај препарат представља
органско-минерално ђубриво (биостимулатор раста биљака) које повећава отпорност
биљака, а саме хумусне кииселине стимулишу раст и развој растиња и повећавају принос
многих пољопривредних култура.
Много ефикаснијом показала се примена простирача за стоку од мало разложеног
тресета, него простирач од сламе и опиљака. Тресетни простирач добро упија и задржава
гасове и течност. Слабо разложен, сув тресет од маховина као сунђер упија воду: 1 kg
таквог тресета може да задржи око 20 литара воде, што је 8-10 пута више него 1 kg сламе.
Сапропел се користи за ђубрење и тов свиња и других животиња. Посебан ефекат
постиже се код младунаца. Микроелементи, витамини и биостимулатори обезбеђују
добар прираст животиња, убрзани развој и чврстоћу скелета.
***
Области примене тресета из дана у дан расту, посебно високоефективна комплексна
хемијска прерада тресета.
Опити спроведени последњих година XX века говоре о врло интересантним правцима
коришћења тресета. Тако, добро су се показали метанол - гориво за лаке аутомобиле,
небеланчевинасте замене протеина, хранљиви квасац, модификатори воска, различити
сорбенти, боје за дрво, неки препарати за пољопривреду и органску хемију. У блиској
будућности, вероватно ће се развити предузећа комплексне прераде тресета.

4.4. Мочваре – тресет као архив геолошке прошлости
Поред свега наведеног, мочваре су незаменљиви архиви геолошке прошлости. У њима
се годинама нагомилавају поленов прах и споре на основу којих можемо проучити читаву
постплиоценску историју биљака и сазнати каква је била клима, у каквим условима је
живео древни човек и др. И још много, вероватно, скривених тајни лежи под дебелим
слојевима тресета. Колико загонетки таје та складишта сунчеве енергије? Осим тога,
садржај битумија, хумусних киселина и других компоненти у тресету погодују
конзервацији органских материја. Многа тресетишта имају на свом дну слојеве тресета са
већ угљенисаним биљем и са костима изумрлих врста животиња. То је нарочито случај у
тресетиштима у Русији, Немачкој, Данској, Шкотској и Ирској у којима су нађене кости
мамута и изумрлог великог јелена. У великим тресетиштима у Америци нађени су
костури мастодонта који у Европи није доживео ледено доба. Налажени су у усправном
положају, заглибљени у баруштини, са грудвама тресета у стомаку, које представљају
њихов последњи несварени оброк.
У тресету у Јутландији фебруара 1922. године пронађен је леш убијеног човека.
Истраживања су показала да је он у тресету одлежао 2000 година и био толико добро
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очуван (очувана одећа, коса, унутрашњост и свакако садржај у желуцу који је
представљаао смесу хлебних житарица) да је полицијска истрага погрешно закључила да
је он жртва недавног времена. Делови тела људи налажени су у тресету и у другим
земљама (Енглеска, Шкотска, Норвешка и Ирска).
У тресету су нађени остаци дрвених шипова, мостова, путева, споменика и др. Такође,
у тресету су нађени многи предмети који су служили првобитном човеку за лов и
риболов. Одређујући старост тресета различитим методама (палинологија, радиоактивни
угљеник) добијају се непроценљиви подаци. Листајући огромне ,,странице тресетне
књиге” ми сазнајемо историју мочвара, шума, климе и многе детаље из живота древних
људи.
***
Треба нагластити да мочваре осим наведеног имају туристички и рекреативни значај.
У биљном покривачу мочвара много је специфичног растиња прилагођеног тешким
условима живота. На мочварама расте дрвеће, шибље, траве, маховине, лишајеви, гљиве и
алге. Посебно је много тресетних маховина, које често образују густ покривач и диктирају
услове живота осталим становницима, који се прилагођавају свом диктатору. Међу тим
биљкама сусрећу се бобичасте, лековите, медоносне и украсне биљке; биљке са малим
садржајем скроба и танина, као и етеричне и отровне биљке. Свака биљка је ,,фабрика”
корисних, штетних и индиферентних материја, зато је и деловање лека, справљених од
њих, на организам различито. На пример, ђурђевак је истовремено отрован и лековит, све
зависи од дозе делујуће материје. Осим тога он је декоративан, у њему је много етеричних
уља, које налазе примену у парфимеријској индустрији.
Узимајући у обзир не само мочваре – биотоп, већ и растиње на њима - биоценозу, ова
заједница - екосистем не само да има, већ јој - му треба и омогућити право на живот.
Нека овај рад буде завршен речима П. И. Чајковског:
,,Моћ земље није само у материјалном богаству, већ и у духу народа. Што је шира,
слободнија та душа, то већи значај и моћ достиже држава. А шта одгаја ширину духа,
ако не та дивна природа. Њу је потребно чувати, као што ми чувамо људски живот.
Потомци нам никад неће опростити пустошење земље, насиље над њом, што по праву
припада не само нама већ и њима”
и ,,Мислима о добру и злу” Св. владике Николаја Велимировића:
,,Велико богатство само по себи није ни зло ни добро.
Велико знање само по себи није ни зло ни добро.
Но у рукама зла човека богатство постаје зло, а у рукама добра човека богатство
постаје добро.
Исто тако, у глави покварена човека знање постаје отров, а у глави добра човека
знање постаје лек”.
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УЛОГА САВРЕМЕНЕ ИНЖИЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ У
ЕКОЛОГИЈИ И ПРОБЛЕМИМА ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Резиме:
Због недовољног познавања теоријских основа инжињерске геологије као науке,
великим дијелом је нејасан однос ове науке према екологији и проблемима
очувања и унапређења животне средине. То је посљедица изразите
диференцијације научних праваца у оквиру инжињерске геологије, што је био
доминантан тренд, нарочито до краја прошлог вијека, а што је довело до
фрагментације ове науке и ускостручног прилаза у рјешавању многих
апликативних задатака.На другој страни, почетак XXИ вијека карактерише тренд
све изразитијег напуштање принципа који афирмише процес даљих
диференцијација и прелазак ка интеграцији знања. Томе нарочито доприноси
снажан развој екологије, као и питање очувања и унапређења животне средине.
Гдје је мјесто и улога савремене инжињерске геологије у таквим условима? У
раду се ова проблематика разматра анализом теоријских основа инжињерске
геологије и бројних примјера из праксе.
Кључне речи: инжињерска геологија, геотехника, екологија, предмет изучавања,
теоријске основе, искуство у пракси.

Проф. др дипл. инж. геол., професор Филозофског факултета Универзитета Црне Горе и Факултета политехнике
Универзитета "Доња Горица", Подгорица, академик ДАНУ; e-mail: stanisaivanovic@gmail.com
1

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Staniša Ivanović2

THE ROLE OF MODERN ENGINEERING GEOLOGY IN ECOLOGY
AND PROBLEMS OF PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF
THE ENVIRONMENT
Summary:
Due to insufficient knowledge of theoretical basics of engineering geology as a
science, the relationship of this science towards ecology and problems of preservation
and improvement of the environment is largely unclear. This represents a consequence
of pronounced differentiation of scientific directions within the engineering geology,
which was the dominant trend particularly at the end of the last century, and which led
to fragmentation of this science.On the other hand, the beginning of the XXI century is
characterized by increasing abandonment of the principle that affirms the process of
further differentiations and transition towards the integration of knowledge. This is
particularly contributed by the strong development of ecology and the issue of
preservation and improvement of the environment. Where is the place and role of
modern engineering geology in such conditions? This paper discusses this issue by
analyzing theoretical basics of engineering geology and numerous examples from
practice.
Keywords: engineering geology, geotechnical engineering, ecology, subject of the
study, theoretical basics, practical experience.
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1. ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА САВРЕМЕНЕ ИНЖИЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ
Као што је познато, суштина сваке науке одређена је преко објекта и предмета изучавања.
Објекат чини суштину сваке науке преко кога је та наука одређена као таква. Предмет
изучавања је научно сазнање о објекту. Њиме су одређени научни правци – научне
дисциплине у оквиру исте науке, у зависности од тога, како и којим методама
истражујемо наш објекат.
Предмет инжињерско-геолошког изучавања, у првом реду је научно сазнање о
геолошкој средини – геолошкој материји која је организована на нивоу: минерала, стијена
и стијенских масива:
Предмет изучавања

Геолошка средина

Са физичког аспекта, геолошку средину можемо посматрати као геолошки систем, који се
састоји од елемената представљених тврдом, течном и гасовитом фазом, као
компонентама те средине. Такав систем је дијелом неоргански, а дијелом неоргански плус
органски, односно абиотски плус биотски.
Тако долазимо до друге дефиниције предмета инжињерско-геолошког изучавања:
Предмет изучавања

Геолошки систем

Изучавајући геолошки систем, односно геолошку средину у оквиру тог система,
инжињерска геологија изучава: својства те средине – геолошка својства; процесе који се у
њој одвијају – геолошке процесе; појаве које настају утицајем геолошких процеса на
геолошку средину – геолошке појаве; покрете геолошке средине – геодинамику.
Тако долазимо до још потпуније дефиниције предмета инжињерске-геолошког
изучавања:
Предмет изучавања

Геолошка својства+
+

Геолошке појаве +

Геолошки процеси
Покрети геолошке средине

На тај начин, инжињерске геологија, у првом реду, изучава геолошки систем као
природан систем. Такав систем може бити окарактерисан неким општим –
фундменталним својствима, као што су: минерални састав, петролошки састав,
структурна својства, физичко-механичка својства, водно-физичка својства и др. Њих
можемо посматрати као привидно непромјенљиве величине у простору и времену. Са
друге стране, такав систем може бити окарактерисан системом особина у склопу
просторно-временске промјенљивости. Тада се, поред физичке основе, узима у обзир
широка просторно-временска промјенљивост условљена узајамним дјеловањем геолошке
средине са другим спољашњим срединама.
Међутим, инжињерска геологија не изучава само природан геосистем. Осим њега,
инжињерска геологија изучава технички геосистем. Он почиње да се материјализује оног
момента када на природан геосистем дјелујемо технички, односно антропогено,
147

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

изучавајући дјеловање природног и техничког геосистема са становишта широких
међуодноса и међувеза и њиховог узајамног дјеловања. Природно-технички геосистем је
такође промјенљив у простору и времену. Његове промјене доводе до покрета геолошке
средине, односно до геодинамике.
Резимирајући претходно изнешено, закључујемо:

Предмет изучавања

Инжењерскогеолошка својства

+

+

Инжењерскогеолошки процеси

+

Инжењерскогеолошке појаве
Покрети геолошке средине

Или, уопштено речено, инжињерска геологија изучава: инжињерско-геолошке
услове у склопу пројектовања, изградње и експлоатације разних видова техничких и
технолошких објеката:
Предмет изучавања

Инжењерскогеолошки услови

Ваља нагласити да квалификатив инжињерски можемо користити само у оквиру
разматрања природно-техничког геосистема, а не у оквиру природног система.3

2. СТРУКТУРА ИНЖИЊЕРСКЕ ГЕОЛОГИЈЕ
Сумирајући претходно изнешено, можемо закључити да се инжињерска геологија састоји
из три дијела (слика 1).

3

Примјера ради, ако клизиште разматрамо као спонтан, природан процес на падинама, онда је то
геолошка појава. Ако клизиште разматрамо у оквиру техногеног, односно антропогеног дјеловања,
онда је то инжињерско-геолошка појава.
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Слика 1 – Шема структуре инжињерске геологије 1. Физичка – теоријска инжињерска геологија,
2. Апликативна инжињерска геологија – геотехника, 3. Инжињерска геодинамика
Figure 1. Scheme of the structure of engineering geology: 1. Physical – theoretical engineering geology,
2. Applicative engineering geology – geotechnics, 3 – Engineering geodynamics

1. Теоријски дио – физичка инжињерска геологија, геолошку средину разматра у
систему особина независно од техничког, односно атропогеног дјеловања.
2. Апликативни дио инжињерске геологије – геотехника, геолошку средину
разматра са становишта међуодноса и међувеза геолошке средине и техничког, односно
антропогеног дјеловања.
3. Инжињерска геодинамика, изучава покрете и стабилност геолошке средине, како
у природним, тако и у условима техногеног дјеловања.
Ниједна од ових компонената инжињерске геологије нема право да себе назива
именом инжињерска геологија, већ их треба посматрати као дјелове инжињерске
геологије. Такође, није допуштено да се назив геотехника користи као синоним за назив
инжињерска геологија.
Једноставно речено, инжињерска геологија се јавља као нека врста хибридне науке
у трансдисциплинарном смислу између три њена дијела, која су комплементарна међу
собом и скупа чине јединствену цјелину – физичку и функционалну.
Овим није завршена фрагментизација инжињерске геологије, што највећим дијелом
доводи до уско-стручног прилаза и често парцијалног сагледавања многих апликативних
задатака. Размотрићемо то на примјеру геотехнике.
У зависности од тога којим методама и на који начин испитујемо природнотехнички геосистем, геотехнику можемо подијелити такође на три дијела:
1. Механика стијена;
2. Механика тла;
3. Инжињерска геофизика (слика 2).
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Слика 2. Шема структуре геотехнике: 1 - Механика стијена; 2 - Механика тла; 3 - Инжињерска
геофизика
Figure 2. Scheme of the structure of geotechnics: 1 – Soil Mechanics, 2 – Rock Mechanics, 3 –
Engineering Geophysics

Механика стијена, као што је познато, испитује чврсте (везане) стијене, најчешће ин
ситу примјеном експерименталних метода. Она стијенску масу посматра као:
дисконтинуалну средину, хетерогену, анизотропну, дискретну и у одређеном напонском
стању.
Механика тла, посматра тло као дисперзан и релативно хомоген систем који
дозвољава примјену математичког апарата за геомеханичке прорачуне (носивост,
стабилност и др.).
Инжињерска геофизика, такође, испитује (тло и стијену) својим методама
(рефлективна и рефракциона сеизмика, геоелектрика), у циљу дефинисања потребних
параметара за пројектовање, извођење или експлоатацију техничких објеката (испуцалост,
кавернозност, динамички модуо еластичности...).
Оно што је значајно је чињеница да сва ова испитивања служе за дефинисање
инжињерско-геолошких услова. Она су, на тај начин, у функцији инжињерске геологије.
По својој методологији ове научне дисциплине могу припадати и техничким
дисциплинама, али по томе – што испитују и за које намјене, оне припадају инжињерскогеолошким дисциплинама, односно научним правцима у инжињерској геологији4.

4

Analogan primjer je radiologija u medicini čiji je objekat ispitivanja bolest čovjeka, ali je metodologija
ispitivanja u potpunosti sa stanovišta fizike.
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3. О ПОТРЕБИ ИНТЕГРИСАЊА ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКОГ ЗНАЊА
Бројни су примјери из праксе који упућују на потребу интегрисања инжињерскогеолошког знања са другим наукама. Размотрићемо један актуелни примјер у Црној Гори:
Дефинисање геоеколошког ризика изградње хидроелектрана на Морачи.
У првом реду, овдје имамо појам геоеколошки, који је састављен из два дијела:
префикса гео и префикса еколошки. И сам префикс гео је вишезначан и обухвата:
1. Комплетан сеизмички хазард, подразумијевајући при томе: сеизмичку силу,
услове тла, хидрогеолошки режим, односно сеизмичку микрореонизацију.
2. Стабилност терасе на којој лежи манастир "Морача" усљед осцилација нивоа
подземних вода (пуњење и пражњење акумулације) у условима присуства шљунковитопјесковитих и прашинастих, терасних седимената (механичка суфозија).
3. Стабилност ободних дјелова акумулационих језера, нарочито имајући у виду
огромно фосилно клизиште "Ђурђевина".
4. Промјена микро-климе изградњом водених акумулација и утицај промјене
влажности на фреске средњевјековног манастира.
5. Промјене биљног и животињског свијета утицајем дјелимично измијењених
физичких услова.
Преведено на језик наука, које изучавају дату проблематику, можемо закључити да
се ради о трокомпоненталном систему знања који је састављен из:
инжињерске геологије (прва три аспекта);
физичке географије (4. аспект);
екологије (5. аспект).
Лидерску позицију у овом случају има инжињерска геологија.
Овим се на практичном примјеру објашњава појам геоекологије, као систем
интегрисаног знања настао на додиру три старе планетарне науке: геологије, географије и
екологије. Сва три дијела скупа представљају цјелину – физичку и функционалну, а
истовремено сваки за себе задржава свој првобитни облик.
Структурална повезаност између геологије и географије остварује се преко физичке
географије; повезаност између геологије и екологије остварује се преко еколошке
геологије – екогеологије, а повезаност географије и екологије остварује се преко
еколошке географије – екогеографије. Њих можемо сматрати као научне правце у оквиру
геоекологије (слика 3).
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Слика 3. Шема структуре геоекологије: 1 - Геологија; 2 - Географија; 3 - Екологија; 1-2 Физичка географија, 2-3. Екогеологија; 1-3 - Екогеографија
Figure 3. Scheme of the structure of geoecology: 1 – Geology, 2 – Geography, 3 – Ecology, 1-2- Physical
geography, 2-3 – Ecogeology, 1-3 – Ecogeography.

Овим смо на практичном примјеру показали да природа не познаје факултете и
катедре. Она захтијева цјеловита, интегративна рјешења.

4. ГЕОЕКОЛОШКИ ХАЗАРД И ГЕОЕКОЛОШКИ РИЗИК
Са геоекологијом су тијесно повезани термини: геоеколошки хазард и геоколошки
ризик, који се често различито тумаче. Та разлика је настала као посљедица различитог
тумачења појмова геолошки хазард и геолошки ризик. Разлике та два појма први пут су
отворено разматране на Шестом европском конгресу за земљотресно инжињерство и
сеизмичку отпорност објеката (1972.).
Под појмом сеизмички хазард (опасност), подразумијева се опасност која је
директно окарактерисана јачином и учесталошћу сеизмичких удара. Под термином
сеизмички ризик подразумијевају се посљедице – штете на тло и објекте од таквих удара.
Тиме појам сеизмички ризик укључује и техничке мјере заштите, како би се спријечиле
или умањиле штете од земљотреса.
Слична је ситуација са појмовима геоеколошки хазард и геоеколошки ризик.
Геоеколошки хазард представља процес, својство или стање одређених дјелова
литосфере, хидросфере, атмосфере или техносфере, које представљају опасност за људе,
објекте, природу и човјекову средину.
Геоеколошки ризик је вјероватна мјера такве опасности утврђена преко могућих
штета за конкретан објекат или површину у одређеном времену.
Геоеколошка повредљивост је својство материјалног објекта да изгуби способност
обављања својих природних и заданих функција, као резултат дјеловања опасног процеса.
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5. ЗАКЉУЧАК
Досадашњи еволутивни развитак инжињерске геологије као науке, претежно је био
окарактерисан диференцијацијом научних праваца, што је често доводило до
ускостручног и парцијалног прилаза у рјешавању практичних проблема.
Процеси интеграције, који прате развој сваке науке, у инжињерској геологији ни из
близа нијесу били уравнотежени са процесима диференцијације, што је карактеристика,
углавном, недовољно развијених наука.
Са развојем наука, расла је потреба интеграције знања из области инжињерске
геологије са другим наукама – нарочито екологијом и географијом, чему знатно
доприноси потреба прелаза ка новој идеологији – екологизацији знања.
Једноставно речено, Екосистем не можемо изоловано посматрати независно од
његове природе – абиотске основе: литосфере, педосфере, хидросфере, атмосфере.
Природа не познаје факултете и катедре, она захтијева цјеловита, мултидисциплинарна
рјешења.
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Ненад Павловић1

НЕСИГУРНОСТИ И ГРЕШКЕ У ГЕОТЕХНИЧКИМ
ИСТРАЖИВАЊИМА
Резиме:
Многи проблеми у геотехничком инжењерству су тешки за решавање
првенствено зато што је геотехничке параметре тешко мерити, окарактерисати и
анализирати. Природни материјали са којима се сусрећу геотехнички инжењери
су комплексни а услови у терену никада нису исти. Као резултат тога јавља се
несигурост као свеприсутна компонента у геотехничком инжењерству и једна од
истакнутих карактеристика геотехничких истраживања. Могу се разликовати
четри главна извора несигурности: (1) варијабилност природне геолошке
средине, (2) ограничења истражних метода и опреме, (3) моделска несигурност
због апроксимација и идеализација, (4) људске грешке и пропусти. Први извор,
познат и као алеаторска или стохастичка несигурност, је инхерентна одлика
геолошке средине. То је природно својство које постоји независно од
посматрача. Други и трећи извор, такође познати и као епистемска несигурност,
су у великој мери субјективни и резултат су недостатка информација и
несавршености поступака мерења и прорачуна. Четврти извор несигурности,
мада често занемарен, је један од основних узрок промашаја у геотехничком
инжењерству јер резултира неочекиваним условима или понашањем терена. С
обзиром да су недостатак информација и потешкоће да се оне прикупе типични у
геотехничком инжењерству, то се врло често користе претпоставке и субјективна
уверења која могу довести до грешака кадгод нека одлука треба да се донесе, па
су стога такође важан извор несигурности у геотехничком инжењерству. Очито
је да људске грешке могу да компромитује иначе ефикасан геотехнички систем.
Зато је и основни циљ овог рада да идентификује и објасни главне изворе
људских грешака и њима узрокованих несигурости у оквиру геотехнике како би
се унапредио процес доношења одлука, а несигурност и ризици свели на
прихватљиву меру.
Кључне речи: несигурност, људске грешке, спознајне пристрасности,
инжењерска одлука, ризик
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UNCERTAINTIES AND ERRORS IN GEOTECHNICAL
INVESTIGATIONS
Summary:
Engineering problems involving geotechnical issues are difficult to solve, primarily
because geotechnical parameters are difficult to measure, to characterize and to
analyse. The natural materials that the geotechnical engineer must deal with are
complex and the ground conditions are never identical from one site to another. As a
result, uncertainty is a ubiquitous component in geotechnical engineering and one of
the distinctive characteristics of geotechnical investigations. Four main sources of
uncertainty can be distinguished: (1) variability of natural geological environment, (2)
limitations in exploration methods and testing, (3) modelling uncertainty due to
approximations and idealizations, (4) human errors (mistakes) and omissions. The first
source, also known as aleatory uncertainty (stochastic uncertainty), is an inherent
feature of the geological environment. It is a natural property that exists independently
of the observer. The second and the third source, also known as epistemic uncertainty,
are largely subjective, resulting from deficiency of information and imperfections in
measurement and/or computations. Fourth source, although often neglected, is the
major cause of failure in geotechnical engineering since it results in unexpected ground
conditions or ground behaviour. Information scarcity and the difficulty to acquire it are
typical in geotechnical engineering and therefore assumptions and beliefs are
frequently used, wich can lead to errors within decision making process. Therefore,
biases in decision-making are also relevant uncertainty factors in geotechnical
engineering. Obviously, human errors can undermine an otherwise effective
geotechnical system. A main objective of this work is to identify and explain principal
sources of human mistakes and biases and related uncertainties within geotechnical
framework to support decision-making in managing these uncertainties and potential
risks.
Keywords: uncertainty, human error, cognitive biases, engineering judgment, risk
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1. УВОД
Геотехнички проблеми су тешко решиви јер је геотехничке параметре тешко мерити,
карактерисати и анализирати. Неке од потешкоћа проистичу из просторне и временске
променљивости геолошке средине, неки због проблема везаних за корелацију теренских и
лабораторијских података и параметара потребних за анализе, а неки опет због
ограничености метода анализе. Чињеница је да никада нисмо у могућности да укључимо
све физичке процесе природног система у наш модел. Реални проблеми се морају
упростити израдом модела који садрже само неколико битних параметара, што значи да је
неопходно да знамо како да прилагодимо број променљивих, а да се задовоље потребе
одређеног проблема.
Свака геотехничка анализа садржи више нивоа претпоставки које се уводе да би се
комплексна ситуација редуковала на решиви модел реалног проблема. Као резултат, јавља
се несигурност као неизбежна и увек присутна компонента готово свих геотехничких
активности. У одређеном смислу та несигурност је карактеристика самог терена и као
таква се мора третирати. Многи евидентирани случајеви показују да су основни узроци
проблема, неуспеха и, у крајњем случају, ломова у геотехници и грађевинарству
неочекивани геотехнички услови и понашање терена, односно промашај да се они
правилно предвиде.
Несигурност подразумева ситуације у којима нема довољно потребних информација да
се прецизно опише или предвиди одређена карактеристика, појава или догађај. Без обзира
колико су свеобухватна истраживања увек ће постојати знатна несигурност, посебно када
су у питању сложени пројекти. Основни узрок те несигурности је стохастичка природа
геолошке средине, односно њена просторна и временска променљивост (алеаторска
несигурност). Други главни узрок је недостатак знања о одређеном проблему као резултат
недовољног фонда информација и несавршености поступака мерења прорачуна
(епистемска несигурност).
Ниједан инжењерски, па ни геотехнички, систем се не може третирати независно од
људских и социјалних фактора. Стога су људске грешке и пропусти (било индивидуалне
било тимске) трећи и можда најважнији извор несигурности јер најчешће резултирају
неочекиваним условима или понашањем терена. Као што то показују бројни историјски
случајеви, промашај де се правилно схвате услови у терену је главни извор проблема
током извођења радова, а резултат је људских грешака. С обзиром да су недостатак
информација и потешкоће да се оне прикупе типични у геотехничком инжењерству, то се
врло често користе претпоставке и субјективна уверења у оквиру свих процеса доношења
одлука. Како су све одлуке подложне бројним субјективним предрасудама, од којих су
многе подсвесне, то се и те врсте грешака (тзв спознајне пристрасности или предрасуде)
могу јавити у свим фазама кадгод нека одлука треба да се донесе, па су стога такође
важан извор несигурности.
На основу студије од преко 600 добро документованих случајева ломова различитих
објеката у периоду од двадесетак година, Bea [1,2] је установио да су у око 80% случајева
ломови узроковани људским и организационим факторима. До сличног закључка дошао
је Sowers [3]. На основу студије више од 500 случајева лома, везаних углавном за
фундирање, закључио је да 88 % случејева лома су последица људских промашаја, док је
12 % последица недостатка одговарајуће технологије. Tunnels & Tunnelling International
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(издање Фебруар 2011) даје листу од 41 случаја већих ломова у тунелима и констатује да
су у више од 85 % случајева узроци лома неочекивани геотехнички услови и погрешне
интерпретације. Главни узроци грешака били су професионално неискуство, недостатак
информација, лоше руковођење пројектом, немарност, неправилно планирање итд.
Генерално, већина тих грешека је ненамерна, јер ниједан инжењер не жели свесно да
пројектује објекте који ће да се сруше или на неки други начин да губе своју
функционалност.
Очито је да људске грешке могу да компромитује иначе ефикасан геотехнички
систем. Стога, свака анализа ризика која игнорише или подцењује улогу људских грешака
у пројектовању и извођењу геотехничких захвата је неделотворан, ако не и наиван
подухват. Зато је и основни циљ овог рада да идентификује и објасни главне изворе
људских грешака и њима узрокованих несигурости у оквиру геотехнике како би се
унапредио процес доношења одлука, а несигурност свела на прихватљиву меру.

2. УЗРОЦИ И ВРСТЕ НЕСИГУРНОСТИ
Несигурност је свеприсутна у геотехничком инжењерству. Са њима се сусрећемо у свакој
фази пројекта. Питања као што су: какви су услови у терену и да ли постоје прикривене
неповољне појаве, да ли су планирани истражни радови адекватни за одговарајућу
карактеризацију терена, које вредности треба усвојити за битне параметре, колико су тачни
модели и прорачуни, и коначно колико смо сигурни да је предложено решење безбедно, су
питања са којима се редовно срећемо при решавању готово сваког геотехничког проблема.
Давне 1965. године Casagrande [4] је увео термин “срачунати ризик”, мада није буквално
сматрао да се ризик може срачунати или квантификовати. Сматрао је само да је неопходно
да се велика пажња посвети ризику, који је последица градње у несигурним условима у
терену.
Током времена, несигурност је проучавана од стране бројних истраживача па су и
различите дефиниције, узроци и типови несигурности предложени [5-7 и многи други]. Тако
на пример, Baecher и Christian [8] разликују два типа несигурности: алеаторску (случајност)
и епистемску (недостатак знања). Phoon i Kulhawy [9] издвајају три основна извора
несигурности: променљивост геолошке средине, грешке мерења и моделску несигурност.
Morgenstern [10-11] је дефинисао три извора несигурности који утичу на ризик у оквиру
геотехничких операција, наиме: параметарска несигурност, моделска несигурност и људска
несигурност. Параметарска несигурност се односи на променљиве које су улазни параметри
модела (укључујући и њихову просторну и статистичку дистрибуцију). Уколико модел
конструисан на основу тих параметара прикрива или изоставља елементе инхерентне
несигурности тада ће и процена ризика бити погрешна. Моделска несигурност настаје као
последица празнина у научном сазнању тако да примењени математички модел има
недостатке. Ти недостаци ће се пренети на адекватност схватања резултата моделирања било
да се ради о деформацији или лому. Људска несигурност је последица људских грешака које
могу компромитовати иначе добро усмерен геотехнички пројекат. Bеа [2] и Brown [12] су
употребили две категорије да класификују несигурне догађаје: непознате познате и
непознате непознате. Непознате познате се односи на ситуације у којима је могуће добити
информације али оне или нису искориштене, или нису прибављена или су погрешно
тумачене. Непознате непознате се односе на ситуације које нису предвидиве на одређеном
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простору у одређеном времену због ограниченог тренутног знања или због немогућности да
се установе.
Дакле, несигурност која се јавља при процени геотехничких параметара и услова је
изразита карактеристика геотехничких истраживања, која је разликује од других грана
инжењерства. У одређеном смислу та несигурност је карактеристика терена те је треба
сходно томе третирати у свеобухватној анализи геотехничких услова. За разлику од
несигурности у, на пример, грађевинарству, несигурност у геотехници је индуктивна;
располажући ограниченим фондом података, користећи лично знаје и искуство, резоновање
засновано на вероватноћи и инжењерску процену, потребно је да предвидимо понашање
слабо дефинисаног система [8].
Могу се издвојити четри основна извора несигурности (Слика 1):

Слика 1. Класификација несигурности [13]
Figure 1. Classification of Uncertainties [13]
1. Стохастичка природа геолошке средине – специфична временска и просторна
променљивост својстава и стања природне геолошке средине. Резултат је углавном
природних геолошких процеса који су је створили и континуално модификовали
током времена.
2. Ограничења истражних метода и опреме за испитивања – грешке у мерењу и процени
релевантних својстава. Узрокована је опремом, процедуром и људским фактором.
3. Немогућност да се сва битна својства терена укључе у анализе – грешке у моделирању
реалног понашања терена под утицајем одређене инжењерске активности (моделска
несигурност због апроксимација и идеализација).
4. Људске грешке и пропусти
Први извор, такође познат и као алеаторска (стохастичка) несигурност, је инхерентно
обележје природне геолошке средине које постоји независно од посматрача. Име је изведено
из латинског алеа (коцкар-случајност) и указује на случајан карактер променљиве. То је
стечено својство одређеног феномена и крајњи је резултат процеса који су га формирали.
Просторна променљивост пукотинског склопа, механичких и хидрауличких својстава
стенских маса су примери те природне променљивости.
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Други и трећи извор су такође познати и као епистемска несигурност и узрокована је
недостатком знања о одређеном параметру, проблему или појави. Назив потиче од грчке
речи епистеме (знање). Јавља се као последица ограничености нашег фундаменталног
познавања или разумевања неких аспеката одређеног проблема. Позната је и под именом
концептуална несигурност и систематска несигурност и може резултовати применом
неадекватног модела за анализу, на пример. Епистемска несигурност је у највећој мери
субјективног карактера и резултат је недовољних информација и несавршености мерења и
прорачуна и представља главни извор грешака у геотехничким истраживањима и
моделирању.
Алеаторска несигурност се не може елиминисати нити умањити. За разлику од тога,
епистемска несигурност се може умањити (па чак и елиминисати) под условом да
располажемо довољним фондом поузданих информација чиме се увећава наше познавање и
разумевање проблема, побољшањем мерне опреме и поступака и формулацијом
реалистичнијих прорачунских модела.
Четврти извор несигурности, о чему ће у овом раду бити посебно речи, је можда и
највећи и најчешћи генератор ризика, па и, у крајњем случају, колапса објекта или других
нежељених појава. Најчешћи узрок проблема, промашаја и ломова су неочекивани услови у
терену, односно неуспех да се они правовремено предвиде. Разлог томе је то што су људски
и организациони фактори, а не технолошки, доминантни узрок већине геотехничких
проблема.

3. КАКО СЕ ИЗБОРИТИ СА НЕСИГУНОШЋУ
Несигурност и поузданост су концепти који су одувек били присутни у геотехници, макар
имплицитно. Сви они који се баве радовима у или на терену знају да се суочавају са
несигурним и ризичним подухватима те да је неопходно да се разради стратегија за случај
непредвиђених неповољних ситуација. Слично као и у другим гранама инжењерства,
инжењери геотехнике су током година разрадили различите начине борбе са несигурношћу
[14, 15, 16]:
1. Игнорисање. Мада овакав став може да изгледа неодржив, он је веома присутан у
свакодневној инжењерској пракси.
2. Конзервативизам. Предимензионисање објеката применом високих фактора
сигурности је уобичајен и понекад исправан приступ. Објекти се често
димензионишу тако да могу да поднесу више него што је потребно, радије него да се
спекулише у погледу нежељених догађаја и њихових могућих последица. Овакав
приступ углавном функционише у већини случајева, али обично знатно увећава
трошкове и време потребно за извођење.
3. Осматрање и мерење. Осматрачки приступ је установљен као најприхватљивији
приступ за геотехничке инжењере када је потребно суочити се са несигурним
ситуацијама у којима конзервативно пројектовање не би дало поуздане резултате.
Приступ садржи: 1- Сагледавање могућих неповољних ситуација, 2-разрада
стратегије за сваку од тих ситуација, 3-мерења и осматрања како би се утврдило да ли
се јавља нека од предвиђених (или нека непредвиђена) ситуација, 4-реакција на
уочено понашање променом пројекта у току градње
4. Редукција и квантификација. Несигурности и пратећи ризици се могу третирати на два
начина (који се међусобно не искључују): редукција – смањити несигурност што је
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могуће више и квантификација – установити бројну или дескриптивну вредност
несигурности.
Редукција
Несигурност се не може елиминисати али се може умањити уколико се током
истраживања у појединим фазама примене адекватне поступци.
 Обратити посебну пажњу на идентификацију проблема, односно, кључна питања која
треба размотрити, подаци које треба прикупити и разлоге због којих се прикупљају
 Урадити регистар свих могућих несигурности и пратећих ризика
 Схватити опште геолошке одлике подручја што је боље могуће у датој фази
истраживања
 Извести одговарајућа и свеобухватна теренска и лабораторијска истаживања
 Урадити квалитетне извештаје о резултатима истраживања
 Резултати и информације презентовати на начин разумљив свим учесницима у
пројекту
 Извршити унутрашњу и спољашњу контролу са посебним акцентом на кључне и
критичне аспекте пројекта
 Предвидети одговарајућа осматрања и мерења
Један од најважнијих предуслова за редукцију несигурности су правовремена
свеобухватна истраживања. Тачност геолошких прогноза у највећој мери зависи од
правилног избора истражних поступака и њиховог квалитета. Тако на пример, непотпуне и
нетачне опсервације на површини терена, неквалитетни истражни радови, неодговарајући
истражни метод, непоуздане екстраполације, лоше постављени услови лабораторијских
испитивања, неквалитетни и нерепрезентативни узорци итд., ће имати веома негативан
утицај на квалитет и тачност прогноза па тиме и знатно увећати несигурност при одредби
геотехничких услова.
Квантификација
Квантификација несигурности се може извршити на два начина: а) рачунски, користећи
статистику и вероватноћу и б) субјективном инжењерском проценом. Суштински, најбоље је
када се та два приступа комбинују.
Статистичка (фреквенцијска) вероватноћа. Постоје бројни приступи и методе
засноване на теорији вероватноће које се користе у геотехници зависно од типа и фазе
пројекта (клизишта, тунели, фундирање и сл), фонда рсположивих података у конкретној
ситуацији, типа несигурности, као и од намене тих анализа. Претпоставка овог приступа је
да се вероватноћа неког догађаја може мерити путем поновљених експеримената. Није
потребно бесконачно понављати експеримент да би се уочила вредност ка којој тежи
експеримент, али што је већи број покушаја, добијена вредност ће бити ближа стварној
вредности. Према томе, приступом базираним на фреквенцији дешавања се не добија права
вредност исхода неког експеримента, већ само његова приближна вредност на основу које,
са одређеном вероватноћом можемо закључити праву вредност. Фундаментално правило
овог приступа је да се варијабилност неког будућег догађаја може предвидети на основу
варијабилности протеклих. Сличан принцип важи и у случаји променљивости услова или
карактеристика: променљивост установљена на једној локацији одражава променљивост на
некој другој.
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Субјективна вероватноћа представљају интуитивну идеју о неком догађају базирану на
познавању чињеница и искуству. То је квантификована мера личног веровања или поуздања
у погледу исхода, а на основу познавања ситуације у време када се процена врши.
Табела 1. Карактеристике два приступа вероватноће [17]
Карактеристика
Применљива за
Заснован на
Мерило
Логички приступ
Потребне
информације
Субјективни фактори

Tabela 1. Characteristics of two probabilitz approaches [17]
Статистичка вероватноћа
Субјективна вероватноћа
Појаве које се понављају
Јединствен догадај или догађај који се понавља
Статистичим подацима
Знању
Фреквенције
Уверења или поуздања
Дедуктивни
Индуктивни
Мерени подаци
Подаци и/или друга сазнања

Критеријум важења

Имплицитни или
спољашњи
Статистичка правила

Јединственост
решења

У принципу постоји
сингуларна вредност

Експлицитни
Стварна веровања и кохерентност са аксиомима
вероватноће
Не постоји сингуларна вредност

Табела 2. Вербална и нумеричка оцена вероватноће [18]
Table 2. Verbal and numeric probability estimates [18]
Вербални опис
Вероватноћа
Приближни опсег вероватноће
Практично немогуће
Услед познатих услова или процеса који се
0.01
0.00 – 0.05
могу потпуно поуздано описати и
спецификовати
Врло мало могуће
0.10
0.02 – 0.15
Мада се могућност догађања не искљчује
Подједнако могуће
Нема основа да се верује да је један исход
0.50
0.45 – 0.55
вероватнији од другог
Врло могуће
0.90
0.75 - 0.90
Али не потпуно сигурно
Практично сигурно
Услед познатих услова или процеса који се
0.99
0.90 – 0.995
могу потпуно поуздано описати и
спецификовати
Субјективна вероватноћа се може приписати сваком догађају и нарочито је значајна за дефинисање
несигурности јединствених појава или појава које се дешавају само једном својственим природним
стањима или условима који се не могу вишеструко узорковати. То су случајеви у којима се
статистичка вероватноће не може применити. Суштина овог концепта је да се несигурност процењује
на основу личног свеукупног знања стеченог из свих могућих извора („чврсти“ докази, осматрања
претходних појава, лично искуство, интуиција и изнад свега инжењерска процена), и да ниједан од
њих, укључујући и мерене податке, није неприкосновен. На тај начин се субјективна вероватноћа
може сматрати и као једноставна квантификација инжењерске процене или мишљења у погледу
вероватноће неког несигурног догађаја. Зато што је таква вероватноћа функција личног знања није
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нити инваријантна нити јединствена величина и специфична је за личност онога који процену врши.
За разлику од статистичке вероватноће, субјективна вероватноћа није својство догађаја већ
посматрача, те не постоји јединствена „права“ вероватноћа већ само лично уверење.

Често се (оправдано) може чути да претерано ослањање на математичке анализе може
потиснути инжењерске процене и довести до неприхватљивих пројеката. Са друге стране,
разумни заговорници метода вероватноће истичу да те методе свакако не замењују
традиционалне, већ да су само средство које може ефикасно допунити традиционалне
методе и да омогуће бољи увид у природу несигурности. Методе вероватноће свакако играју
важну улогу у бројним геотехничким проблемима и све више ће се примењивати и у
областима које се сада углавном третирају традиционалним методама. Оне свакако нису
замена за конвенционалне детерминистичке анализе већ пружају систематски и
квантитативан начин третирања несигурности. Могу бити корисне за широк опсег проблема,
али увек морамо бити критични у погледу одређене методе и сваку анализу несигурности и
ризика треба пажљиво проценити, а посебно добијене резултате. Инжењерска имагинација и
процена су и даље најважнији фактор који доприноси квалитетним анализама, како у фази
пројектовања, тако и током изградње и коришћења објекта.

4. УЛОГА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРОЦЕНЕ
Као што постоји дуализам између статистичког и субјективног приступа вероватноћи,
тако постоји одређена дихотомија између теорије и анализе са једне стране, и инжењерске
процене, са друге стране. Инжењерска процена, као уосталом и субјективна вероватноћа, су
имале значајан период мировања, барем у односу на теорију и анализе. То је у великој мери
последица развоја компјутерске технике и нумеричких метода. Често се инжењерска
процена схвата као нека врста геотехничке метафизике – слабо дефинисана, непоуздана и
доступна смо старијима са великим искуством. Tercagi и Peck су били непревазиђени
заговорници парадигме праксе који нам откривају да је дуализам теорије и инжењерске
процене стар колико и геотехничка професија.
Tercagi, један од пионира у развоју геотехничке теорије и анализа је истовремено био (и
до краја живота остао) свестан значаја парадигме праксе и инжењерске процене коју та
пракса неминовно садржи. Иако не одбацујући теорију, енергично је инсистирао да је
највиша и правилна сврха теорије да усмерава инжењерску процену. Говорећи о
злоупотреби теорије (у многоме и своје личне), а у прилог праксе, 1936. је истакао:
Нажалост тла је створила природа не људи... У тренутку када пређемо са челика и бетона
на тло, свемоћ теорије престаје да постоји... У механици тла тачност срачунатих
резултата никада не превазилази сирове процене, а основна функција теорије је у томе да
нас научи шта и како да посматрамо на терену... При крају живота, негде око 1961. године,
био је још чвршћи у том убеђењу наводећи: Створио сам своје теорије и извео своје
експерименте да би пружили помоћ при формирању исправног мишљења и са
запрепашћењем схватам да их већина сматра заменом за здрави разум и искуство. Све док
могу да се крећем, мислим и пишем борићу се против те кобне тенденције [19].
Иако је и данас ситуација у многоме слична, такви ставови нису свеприсутни. Као и у
случају Терцагија, неки од најистакнутијих стручњака у развоју геотехничке теорије и
анализа су истовремено и најсвеснији значаја инжењерске процене и свеукупне парадигме
праксе. Тако, на пример, Duncan је 1996 истакао: Чињеница да анализе стабилности
засноване на граничној равнотежи садрже претпоставке и ограничења не значи да су оне
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безвредне. То само значи да се не могу користити без разумевања и инжењерске процене.
Такође, подсећају нас да теорија одступа од реалности када се умеша несигурност, као и да
је права вредност анализе често у томе што омогућава увид и разумевање која произилазе из
пажљиве формулације проблема и да инжењери користе анализе да изоштре своје
расуђивање [20].
Инжењерска процена је потребна да би се правилно поставио правац истраживања, да се
одаберу одговарајући параметри за анализе и да се верификује разумност резултата. Оно што
можемо срачунати унапређује нашу моћ расуђивања и омогућава нам да пронађемо боља
инжењерска решења [21].
Упркос импресивном напретку прорачунских метода инжењерска процена је и даље
неопходна за многе аспекте у геотехници. Добар инжењерски пројекат у многоме зависи од
квалитета инжењерске процене, вештине која почива на знању стеченом теоријским
концептима, експериментима, мерењима опсервацијама и претходним искуством. Као што је
то случај са статистичком и субјективном вероватноћом, тако се и теорија и инжењерска
процена морају третирати као комплементарни а не супротстављени извор сазнања и
разумевања одређеног проблема.

5. ЉУДСКЕ ГРЕШКЕ И ПРОПУСТИ
Геотехнички систем је комплексан систем. За разлику од компликованих система, који
су сложени али их је могуће у потпуности дефинисати и објаснити, комплексни системи
се никада не могу у потпуности спознати нити их је могуће математички анализирати.
Комплексни системи су отворени системи који се састоје од многобројних међусобно
повезаних компоненти. Они се перманентно мењају у интеракцији са својим окружењем,
па су увек могуће (чак и неопходне) вишеструке хипотезе и описи. Знање које имамо о
комплексним системима је засновано на њиховим моделима. Да би модел функционисао
као модел, а не као копија система, комплексност система се мора редуковати, чиме се
неки аспекти система увек неминовно изостављају. Проблем се даље компликује
чињеницом да то што је изостављено и даље је у интеракцији са остатком система на
нелинеаран начин, па не можемо да предвидимо какви ће бити ефекти редукције
комплексности система.
У процесу истраживања у домену геотехнике често постоје бројне фазе, подфазе и
кораци у оквиру појединих фаза или подфаза. У сваком од њих примењују се разноврсни
поступци и методе истраживања, испитивања, опсервације, обраде података и извођења
закључака. Сваки корак истраживања и свака примењена метода или поступак садржи и
извесна ограничења и могућа подручја примене и тиме ствара могућност за чињење
грешака. Стога су у неком истраживачком процесу веома бројни моменти који могу
довести до грешака. Понекад су те грешке јасно уочљиве, али врло често оне то нису.
Некад их је готово немогуће открити, осим у случају да крајњи продукт истраживања
покаже одређене недостатке, а у драстичним случајевима, да резултира хаваријом
планираног инжењерског захвата. Грешке које за последицу имају предимензионисање
објекта најчешће остају неоткривене. Разлог је то што учињене грешке често као резултат
имају привидно строга и тачна решења [22, 23].
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5.1. УЗРОЦИ ГРЕШАКА
Генерално, грешке проистичу из разлика које постоје између људске менталне
репрезентације света и света онакав какав је. Та разлика између објективне стварности и
начина на који је ми видимо може бити у вези било ког аспекта реалности (од чињеница
које се могу верификовати до недоказивих мишљења или веровања). Често грешке које
чинимо указују да наше размишљање може бити исто тако убедљиво као и сама реалност.
Подаци са којима располажемо и знање су често некомплетни, наши модели су неизбежно
нетачни, наше спознајне могућности су ограничене, често се користимо хеуристикама,
подложни смо разноразним спознајним предрасудам, заборављамо ствари, наша
интуиција може бити јако непоуздана када се суочавамо са непознатим ситуацијама за
које нема претходних искустава итд. Осим тога, често се суочавамо са изазовима које
намећу комплексни системи који садрже интеракције између многих физичких и људских
фактора. И као да све то није довољно, уобичајено је да се сусрећемо са потребом да
пронађемо одговарајући компромис између често конфликтних социјалних, политичких,
професионалних, личних и других захтева. На пример, са једне стране одговорни смо за
ефикасност и сигурност одређеног захвата, док са друге стране наилазимо на притиске да
се смање трошкови и време потребно за завршетак пројекта. Такве ситуације, у којима се
суочавамо са конфликтним захтевима, могу снажно да утичу на то како се одлуке доносе,
било појединачно било групно. Свакако се не сме заборавити да такође постоје и
неспорни случајеви некомпетентности, обмана и корупције. Као релевантни фактори који
утичу на вероватноћу чињења грешака најчешће се наводе следећи:
 Професионална стручност
 Сложеност задатка, потпуност доступних информација, контрадикторност
информација
 Физичко и ментално стање појединаца, укључујући разне спољашње притиске
 Недовољно искуство са новим технологијама
 Социјални и организациони фактори
Грешке, са једне стране, могу бити последица погрешних претпоставки (или заблуда),
везаних било за проблем који се изучава, било за методе које се примењују при том
проучавању. Те заблуде понекад могу чак бити и супротстављене рационалном научноистраживачком размишљању, а да тога нисмо ни свесни. Даље, свака неадекватна
примена појединих методских поступака неминовно доводи до грешека. Са друге стране,
грешке могу настати и због неуважавања основних и посебних принципа својствених
читавом истраживачком процесу и његовим појединим елементима. Осим тога, грешке се
могу чинити са одређеном намером (злоупотреба) или могу настајати случајно, а да их
нисмо свесни све док се не испоље њихове консеквенце. Према томе, основни узроци
грешака могу бити:
 Злоупотреба
 Недовољно познавање области у којој се налази предмет изучавнаја
 Непоштовање општих и посебних логичких правила
 Заблуде или погрешне претпоставке
 Непоштовање општих и посебних принципа процеса истраживања
 Неуважавање ограничења или неадекватна примена појединих метода.
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Овде се предпоставља да су намерне грешке (већина људи не чини грешке намерно,
већ зато што у датој ситуацији не знају како боље да ураде или поступе) и грешке као
последица недовољног знања ретке у научно-истраживачком процесу. Грешке које су
суштински битне и које се обично јављају приликом истраживања, и о којима ће бити
даље речи, су углавном опште логичке грешке, као и оне грешке које су специфичне за
процес геотехничких истраживања, а јављају се у његовим појединим фазама.
5.2. КОЈЕ ГРЕШКЕ СУ НАЈЧЕШЋЕ
Према Reason-у [24] људска грешка представља неуспех активности планираних за
постизање жељених циљева до кога је дошло без уплитања неких спољних
непредвидивих догађаја. Проблем се може третирати на два начина: лични приступ и
системски приступ. Лични приступ је фокусиран на грешке појединаца кривећи их због
заборавности, непажње или моралних слабости (немотивисаност, небрига, немар,
несмотреност). Системски приступ је сконцентрисан на услове у којима појединац ради и
покушава да изради одбрамбене механизме да би се грешке спречиле или умањили
њихови ефекти. Сваки од ових приступа има свој модел узрочности грешке, а сваки модел
даје различиту филозофију третирања грешке.
Таксономија људских грешака
Модели или таксономије људских грешака су подесни системи класификације који
организују типове људских грешака које се могу очекивати при изучавању комплексних
система. Постоје бројне класификације људских грешака, од којих ниједна није опште
прихваћена. Један од најутицајнијих модела људских грешака дао је James Reason, а
обухвата грешке у оквиру ненамерних и намерних активности.
 Ненамерне активности. План је одговарајући, али активност на извршењу плана није
спроведена како је планирано. Промашаји су у фази извршења и обично се називају
омашке (слипс) и пропусти (лапсе). Омашке се односе на приметне активности и
најчешће су последица попуштања пажње (непажње). Пропусти су више унутрашње
(личне) природе и последица су меморијских пропуста (заборавност, погрешно
запамћене информације и сл). Омашке и пропусти се најчешће јављају при извођењу
одређених рутинских операција у познатом окружењу. Готово без изузетка су
последица неког облика одвраћања пажње, било од непосредне околине, било због
тога што се мисли на нешто друго.
 Намерне активности. Активност се у потпуности врши како је планирано, али сам
план је неадекватан да би се постигао жељени циљ. То су промашаји у намери и
називају се грешке (у ужем смислу, или неспоразуми) и садржане су у менталним
процесима при планирању, формулацији циљева и намера, пресуђивању и решавању
проблема. Могу се даље поделити на грешке правила и грешке знања. Грешке
правила се односе на проблеме за које већ постоје одређена решења, стечена обуком,
искуством или прописаним процедурама. Грешке се могу јавити због погрешне
примене доброг правила, примене лошег правила или непримене доброг правила.
Грешке знања се јављају у ситуацијама за које не постоје претходна решења те се
мора разрадити ново решење проблема. У таквим условима, менталне активности су
подложне бројним логичким грешкама и спознајним пристрасностима.
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Поред грешака, несигурност па тиме и ризици могу бити узроковани и разноврсним
кршењима одређених правила и процедура. Преступи (прекршаји) су одступања од
сигурне оперативне праксе, процедуре, стандарда или правила. Од посебног интереса су
намерни прекршаји. Они се од грешака разликују у неколико значајних аспеката. За
разлику од грешака, које се углавном јављају због проблема са информацијама
(заборавност, непажња, непотпуно знање и сл) прекршаји су углавном везани за проблеме
мотивационе природе (низак морал, небрига, и сл).
Логичке грешке
О логичким грешкама може се наћи врло исцрпан материјал (систематизација, опис
и примери) у бројној литератури из области логике и опште методологије. Овде се даје
само краћи преглед оних најважнијих, које су најчешће у геотехничкој пракси. У сваком
методу, у сваком поступку, који се примењују у комплексном истраживачком процесу,
постоји могућност да се у одређеним ситуацијама учине грешке због њихове неадекватне
примене. Истраживачки процес у геотехници је индуктивно-дедуктивни, те су могуће
разноврсне грешке својствене индуктивној и дедуктивној генерализацији.
 Грешка неодређености. С обзиром да су проблеми, као предмет изучавања,
сачињени од мноштва карактеристика које их одређују, то је за њихову потпуну
одредбу потребно утврдити све те карактеристике, или барем оне најбитније. Што
је број неодређених карактеристика већи то је и степен одређености мањи. Исто
тако, нису све карактеристике од истог значаја за одређивање предмета. Мора се
водити рачуна да се управо те битне карактеристике не испусте јер је и њихов
утицај на одређеност највећи.
 Грешке једностраности се чине онда када о нечему закључујемо само на основу
неких његових особина, када сматрамо да су само те особине довољне за схватање
одређеног предмета. У основи је то "узимање дела уместо целине".
 Грешке субјективизма настају када се некритички односимо према сопственим
ставовима, према сопственом искуству, ако их узимамо као апсолутно поуздане и
довољне за објашњење неког проблема или појаве. Насупрот томе, ако се базирамо
само на чињеницама, на одређеним општим сазнањима, не уважавајући при томе
сопствене ставове и сопствено искуство у вези одређеног проблема, долазимо у
ситуацију да чинимо грешке објективизма. Значи, да би смо избегли грешке овог
типа, морамо се критички односити и према себи (сопственим ставовима и
сопственом искуству), али и према ономе што представља објективне чињенице.
 Грешке формализма настају из разноврсних разлога. Најчешће су последица
кршења неког логичког правила. Обично су то језичке грешке које се односе на
терминологију која није довољно јасна или опште прихваћена. Често се јављају
појединачне конструкције или појмови који нису стандардизовани. Такође,
различите ствари се подразумевају под истим именом, као што се и исте ствари
често називају различитим именима.
 Грешке које настају неуважавањем закона довољног разлога, односно, када се
изводе закључци који немају довољно основа, немају довољно разлога и грешке
погрешног разлога које се чине када се на било који начин неисправан разлог
користи за доказивање неке тезе.
 Грешке догматизма чинимо када се чврсто држимо неких ставова као апсолутних
истина, који су у основи погрешни (али ми тога нисмо свесни), без обзира на
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аргументе који указују против њих. Овакве грешке се чине и када се став одређеног
ауторитета прихвата као аргумент, иако нам објективне чињенице указују на
погрешност тог става.
Грешке аргументације, такође, представљају читав низ грешака. Све оне, у
суштини, настају када се приликом доказивања неке тезе одређеним ставом (или
ставовима) на погрешан начин повезују ти ставови са тезом. Неке од таквих
грешака су: грешке одсуства везе, грешке кружног закључка, грешке које настају
онда када теза уопште нужно не следи из одређеног става.
Грешке промене и замен тезе настају када се предмет доказивања (или
оповргавања) делимично измени или потпуно замени другом тезом, па се онда
доказује измењена, односно, замењена теза.

Спознајне пристрасности
Раних седамдесетхих прошлог века Amos Tversky и Daniel Kahneman [25, 26] су увели
појам спознајна пристрасност (цогнитиве биас) како би описали људске систематске али
могуће погрешне начине решавања проблема који захтевају процену и доношење одлуке.
Спознајне (когнитивне) пристрасности представљају систематска одступања исхода
процеса мишљења, суђења, закључивања, памћења и одлучивања од нормативних
стандарда и означавају грешке које настају услед ослањања на хеуристике, стратегије
путем којих се сложени задаци процене вероватноћа и предвиђања вредности своде на
једноставније операције суђења. Хеуристике су менталне пречице, искуствена правила,
која умањују когнитивне и временске захтеве, и премда су често корисне јер уз мање
напора углавном доводе до прецизних процена и судова, исправних закључака и
максимално корисних одлука, хеуристике могу резултовати и систематским грешакама,
то јест пристрасностима. Многа истраживања указује да су људи склони типичним
грешкама када тестирају хипотезе, оцењују властите способности и туђе одлуке, када
сами доносе одлуке, изводе закључке, процењују вероватноће и нумеричке вредности,
када памте прошле и предвиђају будуће догађаје.
Грешке при доношењу одлука су важан фактор несигурности у геотехници. Постоје
многе спознајне пристрасности од којих су многе подсвесне. Најчечће су: ефекат
укотвљавања и прилагођавања, пристрасност претеране поузданости, пристрасност
доступности, мотивациона пристрасност, селективна перцепција итд.
Ефекат укотвљавања и подешавања се односи на систематску склоност људи да
процене и одлуке заснивају на неким почетним вредностима (котвама) или референтним
вредностима, обично првим информацијама са којима се све накнадне информације
пореде. Ако котва садржи некомплетне или небитне информације тада ће и одлуке или
процене бити лоше.
Претерано поуздање је тенденција да се прецењује сопствено знање, подцењују
ризици или преувеличава способност да се контролишу догађаји.
Пристрасност доступности подразумева суђење о фреквенцији или вероватноћи
неког догађаја на основу доступности одговарајућих примера. То је тенденција да
примери који лако падају на памет (скорији догађаји и новије информације, посебно ако
су лично уочени, и ако се лако памте) највише утичу на расуђивање или доношење
одлуке.
Мотивациона пристрасност се чини када на процене утичу пожељни или нежељени
догађаји, последице или исходи, када се намерно или ненамерно дају оптимистичке
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прогнозе у погледу префериране активности или резултата. На пример, када се потцењују
трошкови да би се уговорио пројекат или када се потцењује (прецењује) време потребно
за завршетак пројекта.
Селективна перцепција се односи на процес категоризације и интерпретације
информација на начин који фаворизује једну категорију или интерпретацију у односу на
друге. Тежња је да се информације селективно прихвате на начин који се подудара са
појединачним потребама, циљевима, вредностима, ставовима или веровању. Служећи се
селективном перцепцијом људи теже да превиде или забораве информације које су
супротне њиховом веровању или очекивању. Слично је и са селективном меморијом где
се поједине информације чувају (памте) док се друге (непожељне) заборављају.
Хеуристике и пристрасност (предрасуде) су широко присутне у људском расуђивању.
Свака од њих на свој начин, може утицати на субјективне процене и одлуке тако да
одступају од рационалних и оптималних. Прецењивање и подцењивање несигурности,
претерана поузданост у погледу података и претпоставки, превиђање одређених догађаја
и појава су неки од потенцијалних промашаја када се доносе одлуке у условима
несигурности. Ако их познајемо у стању смо да откријемо широк спектар логичких
грешака које би иначе могли да превидимо. То се односи како на личне идеје тако и на
идеје других, на појаве и догађаје који нам годе исто као и на оне који нам не одговарају.
5.3. ГРЕШКЕ У ПОЈЕДИНИМ ФАЗАМА ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЦЕСА
У свакој фази процеса истраживања суочени смо, у сваком тренутку, са потребом
доношења одређених одлука. Те одлуке су резултат закључивања о одређеном предмету
нашег интересовања, а те закључке доносимо на основу формираних ставова. Уколико су
ти ставови оптерећени неком грешком, тада ће и наши закључци, а потом, и донешене
одлуке бити у основи погрешне. Осим тога, често се одлуке доносе на основу недовољног
фонда информација. Тада значајну улогу имају и субјективни фактори: имагинација,
интуиција и слободна инжењерска процена, заснована на искуству и фонду општег знања
истраживача. При томе, постоји опасност да се чине погрешне процене, нарочито ако се
некритички односимо према формираним личним ставовима, ако не узимамо у обзир и
објективне чиниоце дате реалне ситуације [22, 23].
1. Грешке при постављању проблема истраживања. Формулација проблема захтева
увид над одређеном ситуацијом, односно, одредбу елемената ситуације која садржи
проблем који је предмет интересовања. Потребно је, пре свега, сагледати шта је то што се
не зна и за чиме се трага. У низу битних питања која формулишу одређени проблем као
целину, увек постоји једно које је централно. Сва остала су у функцији решења тог
централног питања. Често је формулација проблема важнија него његово решавање, које
може бити само ствар математичке или експерименталне вештине (A. Einstein). Peck [27]
је истакао: Убеђен сам да много више ломова у области фундирања и земљаних радова
настаје зато што је потенцијални проблем превиђен него што је проблем сагледан али
непрецизно или погрешно решен. Грешке при постављању проблема истраживања се могу
испољити у виду:
 превиђања проблема
 погрешних формулација
 нејасних формулација (двосмисленост)
 недовољно прецизних формулација
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2. Грешке при анализи постојеће документације. Компилација и асимилација
доступних информација из свих могућих извора како би се правилно усмерио ток даљих
изучавања дате локације може бити захтеван и мукотрпан посао, који захтева изузетну
пажњу, систематичност и критички приступ. Основни циљ је да се максимално искористе
сва ранија сазнања о предметној локацији јер тиме се омогућава постављање почетних
хипотеза, ствара се потребна подлога за детаљна истраживања и у великој мери
елиминише могућност понављања већ изведених радова. Могуће грешке су обично
последица грешака учињених у претходним фазама истраживања, као што и грешке у
текућој фази доводе до погрешних полазних претпоставки наредне фазе. Осим тога, често
могу настати и услед некритичке оцене постојећих података или њихове неадкватне
реинтерпретације. Као последица најчешће долази до:
 погрешних почетних процена могућег понашања и механизама
 погрешних формулација битних проблема
 грешака при одредби подручја интеракције
3. Грешке при пројектовању истраживања. Основни проблем при пројектовању
истраживања је доношење одлука о методама и поступцима које треба применити, о
њиховом просторном распореду, временском усклађивању појединих истражних радова и
обиму, односно, количинама појединих истраживања и испитивања. Сваки метод и
поступак истраживања или испитивања има одговарајућу прецизност, подручја примене и
ограничења, која треба правилно оценити на бази њихових техничких карактеристика и
квалитативног и квантитативног искуства њихове примене. На основу тога се могу
извести закључци о њиховој поузданости, односно, поузданости информација које се
њима добијају. Грешке које се могу учинити приликом пројектовања су директна
последица погрешно формулисаних проблема истраживања наслеђених из претходне фазе
и могу резултовати:
a) неодговарајућим избором метода и обима истраживања и испитивања;
b) погрешним лоцирањем истражних радова.
4. Грешке при истраживањима. Грешке које се чине током истраживања непосредно
произилазе из грешака у пројектовању. Оне, међутим, могу настати и као резултат
неквалитетно изведених истражних радова и опита. Осим тога, свако мерење и
испитивање садржи и одговарајуће грешке, које могу бити последица:
a) неодговарајућих узорака (поремећени), мерних места и услова и тока
испитивања;
b) систематских грешака мерних инструмената.
Мора се истаћи да се повећаним обимом истраживања не умањује просторна
променљивост својстава геолошке средине, већ се врши њена потпунија карактеризација.
Стога недовољан обим истраживања обично резултира мањим опсегом установљених
вредности, него што би то био са обимнијим истраживањима.
5. Грешке при интерпретацији резултата истраживања. Суштински резултат
геотехничких истраживања нису установљена својства и параметри, већ хипотезе о
геолошким и геотехничким условима датог подручја. Формулација тих хипотеза је
неизбежно субјективна, па су, стога, могуће све раније наведене (а и друге) логичке
грешке. Грешке при интерпретацији резултата истраживања се најчешће чине због:
а) Недовољан обим истражних радова:
 потпуни изостанак истраживања
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 мали обим радова (уштеде, погрешне процене у пројекту)
 неодговарајући истражни простор
 неодговарајући истражни радови
б) Довољан обим истражни радова:
 лош квалитет
 лоша интерпретација изворних података
 неодговарајући параметри
 неравномерно обухваћен истражни простор
 радови сконцентрисани само у зони интеракције
6. Грешке при моделирању интеракције. Формулација модела реакције геолошке
средине на уведене утицаје захтева одређене претпоставке, засноване на теоријским
ставовима и/или емпиријским релацијама. С обзиром на апстраховање, идеализације и
упрошћавања које се при томе врше ради поједностављења проблема, долази и до
одговарајућих грешака у моделирању. Оне су последица несигурности (непоузданости)
формулација везаних за теорије које се усвајају као репрезенти реалних физичких процеса
који се изучавају, формулације граничних и почетних услова и битних параметара и
учињених нумеричких апрокцимација.
а) Поставка и формулација проблема садржи могућност грешке због погрешно
дефинисаних основних специфичних видова интеракције, као и због погрешно
постављених хипотеза о напонско-деформацијском понашању стенске масе и основним
механичким механизмима. Исправност тих формулација је суштинска за ток даљег
процеса моделирања, јер при томе учињене грешке доводе до погрешних свих резултата,
без обзира колико су сви остали елементи (параметри, нумеричка обрада и др.) исправни.
б) Параметри модела. Грешке могу настати као последица два разлога: 1) грешака
у мерењу и обради параметара и 2) грешке при избору битних параметара или
изостављању појединих (битних) параметара при формулацији модела.
Грешке моделирања интеракције и грешке одредбе параметара су строго међусобно
зависне. За конструкцију једноставних модела обично је потребно само неколико
параметара (нпр. за модел линеарне еластичности су Е и ), које је релативно лако
одредити. Самим тим, смањује се могућност грешке због неадекватних параметара, али су
присутне грешке због нереалног симулирања стварног понашања. Са друге стране,
вишепараметарски модели могу много реалније да симулирају понашање терена, па тиме
и да умање грешке. Али, јавља се проблем реалне одредбе већег броја параметара, који су
обично и теже одредљиви (нпр. пластични потенцијал, законитости пластичног ојачања
или слабљења, параметри резидуалне чврстоће итд.), па се тиме уносе грешке због
погрешно установљених параметара.
Осим грешака које се могу учинити погрешним избором параметара, постоји
могућност грешке и због несвесног изостављања одређених специфичности датог
проблема. Реална стенска маса има многа, међусобно зависна, својства од којих не морају
сва бити установљена током истраживања. Стога се могу учинити грешке и због
ненамерног и често несвесног изостављања одређених, можда суштински битних,
аспеката датог проблема. Грешке у моделирању које проистичу из његових параметара
најчешће су последица:
 недовољног фонда података
 довољан фонд - подаци непоуздани
 неуважавања резултата истраживања
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 грешаке екстраполације
c) Грешке при математичком моделирању
Математички модели који се примењују за анализу геотехничких проблема
почивају на познавању и погодној идеализацији геометријских и физичко-механичких
својстава стенске масе. Када се спољашњи утицаји на датој локацији симулирају као улаз
у моделима, тада они као резултат дају прогнозу реакције анализираног система на
дејство тих утицаја. Међутим, генерално посматрано, прогнозе добијене изучавањем
модела неће се подударати са реалном реакцијом геотехничке средине. У основи, постоје
два основна извора несигурности тих прогноза: 1) уведене апроксимације у поступку
моделирања нумеричког решења и 2) неодговарајуће познавање неких аспеката
геотехничког система.
У данашње време, када је евидентан огроман развој рачунске технике и тиме метода
нумеричког решавања проблема, други извор непоузданости прогноза има далеко већи
значај него први. Основне грешке нумеричког моделирања су:
 грешке улазних података
 неодговарајући конститутивни модели (нпр. линеаризација изразито
нелинеарних појава)
 неправилна одредба почетних и граничних услова
 грешке дискретизације
 грешке нумеричких прорачуна
 грешке интерпретације излазних резултата
Чест узрок грешака је када се сложени програми користе онда када нема довољно
одговарајућих података. Прави проблем овде је то што су обично резултати таквих
анализа улазни подаци за анализе наредног нивоа, често занемарујући претпоставке у
упрошћења учињене због недовољних информација.
7. Грешке при трансферу сазнања. Геотехнички закључци и препоруке обезбеђују
концизан резиме одговора потребних за дати проблем, истичу ограничења и указују на
правце које треба следити у примени предложених решења. Они су основа за
формулацију оптималних технички решења датог објекта. Постизање тог циља захтева
пренос стечених сазнања. Ефикасна комуникација између истраживача и пројектанта
захтева да све битне чињенице буду правилно и на одговарајући начин приказане.
Истраживач мора бити свестан да је ефикасан трансфер његовог знања и открића
суштински део његовог задатка. Стога, мора поседовати вештину да своје мисли саопшти
концизно и јасно и да ефикасно пренесе техничко знање. Ако се изузму све оне грешке
које произилазе из грешака претходних фаза, у процесу преноса стечених сазнања могуће
су, и најчешће се чине, разноврсне формалне грешке. То се посебно односи на грешке
због непрецизних или нејасних формулација ставова и закључака, као и на њихово
неодговарајуће документовање и презентацију (графички, табеларно, нумерички итд.).

6. КАКО СЕ СУОЧИТИ СА ГРЕШКАМА
Често се може чути да је људски грешити као и да “научници и инжењери уче из
својих грешака” [28], али кад тад дође време када морамо да евидентирамо шта је
погрешно урађено и да учинимо неопходне исправке како би избегли будуће промашаје.
Могућности за чињење грешака дакле, неизбежно постоје у сваком процесу рада.
Да би смо, ипак, чињење грешака избегли, или барем свели на најмању могућу меру,
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неопходно је да познајемо све могуће њихове изворе и саме типове грешака. Најбољи
начин за елиминацију грешке је да се она не чини. Ако је већ учињена, прво морамо је
бити свесни; какву смо грешку учинили и какав је њен извор. Тек тада можемо да
размишљамо о начину како да учињену грешку отклонимо, или барем да ублажимо њене
последице.
Осим познавања могућих извора, за елиминацију грешака, или барем за смањење
могућности њиховог чињења, потребно је имати у виду и следеће:
 Ако знамо какву смо грешку учинили и какви су њени узроци, тада смо у
могућности или да је елиминишемо, или барем да ублажимо њене последице.
 Неуспех геотехничког моделирања, као последица учињених грешака, је често
резултат непримењивања знања и достигнућа из области геотехнике, исто као и
непознавања природних феномена и утицаја.
 Сваки корак истраживања носи опасност да:
 присвоји погрешан став из претходног корака, чиме се даље све заснива на
погрешним полазним основама и акумулацијом грешака.
 да произведе сопствене грешке
 Што је грешка раније учињена а касније уочена то су могућности њене
елиминације све мање, а последице које из ње произилазе све веће.
 Грешке наслеђене из претходне фазе истраживања могу бити најопасније, јер у
самом почетку стварају услове да се проблем погрешно постави, па су тиме и све
даље активности погрешно усмерене. Исто тако, грешке учињене у текућој фази,
ако се не уоче и отклоне, су основни генератори грешака у наредној фази.
 И само пројектовање објекта носи могућности сопствених грешака које могу бити
узрочници грешака у наредној фази истраживања јер битно утичу на формулисање
пројектних захтева наредне фазе.
Чињеница је да су несигурност и грешке које је прате неозбежне у процесу
геотехничких истраживања и моделирања. Правилним методолошким приступом они се
могу у знатној мери редуковати, али никада у потпуности, те се на крају увек са њима
суочавамо. То је добро позната неминовност геотехничке праксе, па питање није да ли
постоји несигурност и грешке, већ какве су и колике су, те како са њима да се изборимо.
Традиционални приступ је примена одговарајућих фактора сигурности. Савременије
концепције су засноване на принципу адаптивног пројектовања, заснованог на мерењима
и осматрањима. И један и други, међутим, имају одређене недостатке и, у крајњем случају
када се некритички примењују, могу довести до неисправних ставовова. Примена
одређеног модела несигурности је корак напред у односу на игнорисање несигурности
или конзервативно пројектовање. Да би се установио квалитетан модел несигурности
неопходно је применити квалтетне инжењерске процене, као што је то уосталом случај и
са другим врстама геотехничких анализа.
Ако су грешке неизбежне и тешко предвидљиве, шта се може урадити да би се оне
контролисале? Предложени су многи приступи и процедуре усмерени ка томе да се
људске грешке спрече, умање или да се минимизира људска склоност ка грешкама. У
сваком случају, могу се издвојити два општа приступа: ретроспективан и проспективан. У
ретроспективном приступу узроци грешака се истражују након што се одређени догађај
десио (детаљном анализом настале ситуације могу се установити какве су грешке
учињене и да се предложе одговарајући поступци да би се спречиле будуће сличне
ситуације. Кључни елемент у проспективном приступу је предвиђање и елиминација
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грешака. Процедура се састоји у систему разноврсних унутрашњих и спољашњих
контрола.
Већина људи не воли да греши, а још мање да призна сопствене грешке, мада је врло је
значајно да се о учињеним грешкама извештава. Обично се пише о успесима, о
постигнутим добрим резултатима, док се учињене грешке често прикривају. Међутим,
управо добронамерно критичко изношење учињених грешака, првенствено сопствених, а
затим и грешака других, је можда исто тако значајно, ако не још и значајније. Геотехника
је наука која је у великој мери заснована на искуству. Позитивна искуства свакако да
имају огромну улогу, али се не сме занемарити ни значај оних лоших искустава. Јер, сви
смо склони да учимо на грешкама и то учење може понекад бити далеко инструктивније и
упечатљивије него учење на добрим примерима. При томе, увек је боље учити се на већ
учињеним грешкама, него то чинити на новим. Стога није добро, као ни научно-стручно
оправдано, ако се учињене грешке прикривају. Чинити грешке није ништа необично и то
је нормална последица до сада више пута истакнуте сложености геотехничке
проблематике па је, у већој или мањој мери, редовно присутно у сложеном процесу
теоријског и експерименталног рада. И као што је то рекао чувени физичар Рицхард
Феyмен први принцип науке је да не смете заваравати самог себе, а ви сте особа коју
најлакше можете преварити. За научника прави грех није чињење грешака, већ одбијање
да их призна.

7. ЗАКЉУЧАК
Несигурност је главна препрека за ефикасно доношење одлуке јер сваки проблем о
коме треба донети одлуку захтева избор оптималне активности између више алтернатива,
а на основу доступних (често недовољних) информација и на основу могућих последица
алтернативних решења. Услови у терену су ретко када (ако икада) понављају са локације
на локацију, па једноставно копирање са једне на другу „исту“ локацију ће довести до
проблема и евентуално ризичних ситуација, поготову ако се копирају грешке. Пројекти
који садрже висок степен несигурности су подложни неуспеху због непредвиђених ризика
као последица било које од раније наведених несигурности. Међутим, велики део тих
геотехничких промашаја је последица непознатих познатих, то јест пропуста да се
доступне информације правилно искористе, као и пропуста при доношењу одлука. Често
су такве грешке и пропусти резултовале промашајима и ломовима, са понекад нажалост
трагичним последицама. Оно што је још проблематичније је то да се многе грешке
понављају уместо да буду поука за убудуће.
Бројне студије су недвосмислено показале да су највећи узрок ломова и других
промашаја разноврсних објеката људске и организационе грешке, које се јављају у свим
фазама неког пројекта, почев од истраживања и пројектовања па до грађења и коришћења.
Људски фактор неминовно садржи појединце, али исто тако и разноврсне групације, као
што су пројектантске и градитељске фирме и државне агенције, те је спектар могућих
грешака, пропуста и промашаја заиста велики.
Несигурност и грешке су узајамно двосмерно повезани. Несигурност у погледу
одређених услова (посебно геолошких) често доводи до погрешних процена. С друге
стране, разноврсне грешке могу од иначе сигурних створити несигурне ситуације. Многе
несигурности су присутне у геотехници и утичу на квалитет и позданост прогноза услова
у терену. Неке од њих се могу квантификовати неке не. Велики број озбиљних проблема
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на разноврсним геотехничким пројектима проистекли су због неадекватног схватања
несигурности и људских грешака и пропуста. За практичне инжењерске анализе
најзначајније су несигурности из прве три групе (варијабилност природне геолошке
средине, ограничења истражних метода и опреме и моделска несигурност због
апроксимација и идеализација) и оне се могу на одређнени начин, мање више успешно,
описати и квантификовати. За разлику од тога, несигурности изазване људским грешкама
и пропустима се тешко могу идентификовати и ретко када анализирати и квантификовати.
Несигурност и пратеће ризици су једна од главних особености геотехничког
инжењерства. Традиционални приступ борбе против несигурности је примена
одговарајућих фактора сигурности. Савременије концепције су засноване на принципу
адаптивног пројектовања, заснованог на мерењима и осматрањима. И један и други,
међутим, имају одређене недостатке и, у крајњем случају када се некритички примењују,
могу довести до неисправних ставовова. Са друге стране, рационална анализа
несигурности се заснива на теорији вероватноће и статистици. Просторна променљивост
геолошке средине (алеаторска) несигурност се доста успешно може анализирати и
квантификовати применом фреквенцијске (статистичке) вероватноће. Међутим, с обзиром
да је већина геотехничких несигурности последица недовољног знања (епистемска
несигурност), вероватноћа заснована на инжењерском степену уверености је некако
најближа професионалном практичном приступу. При томе, инжењерске процене
(пресуде) морају бити засноване на доказивом следу резоновања, а не на спекулацијама.
Намена ових анализа није да замени традиционалне приступе, а посебно не
инжењерску процену, већ да пружи одређену систематичност и консистентност које могу
бити значајне при доношењу инжењерских одлука. Такве анализе се не могу успешно
спровести без јасног схватања порекла података, који првенствено потичу из геолошких
интерпретација. Добра геологија, заснована на јасно схваћеним фактима, је и даље једини
прави рецепт за поузданију карактеризацију одређеног подручја од интереса. При томе,
увек требамо бити критични у погледу одређене методе јер погрешни улазни подаци дају
погрешне резултате. Свест о томе да су нам многи детаљи о геолошкој средини практично
недоступни треба увек бити присутна, а резултати изведених анализа увек подвргнути
критичкој оцени, имајући у виду све утврђене опште и посебне специфичности датог
подручја, као и стечена лична искуства и систематизована и документована туђа искуства,
стечена на сличним проблемима у сличним ситуацијама. Инжењерска имагинација и
процена су и даље најважнији фактор који доприноси квалитетним анализама, како у фази
пројектовања, тако и током изградње и коришћења објекта.
Коначно, хтео бих да напоменем да овај приказ несигурности и грешака у геотехници
нити је свеобухватан нити потпун, што није ни био његов основни циљ. Основни циљ је
био да се истакне значај овог проблема и потреба да се систематичније и свеобухватније
приступи његовом решавању.
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ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКЕ ПОЈАВЕ КАО ОПАСНОСТ У
СВОЈСТВУ ПАРЦИЈАЛНОГ РИЗИКА – ЛИНИЈСКИХ ОБЈЕКАТА
Резиме:
Створену средину чине заједно објекти нискоградње и високоградње. Линиjски
објекти су објекти нискоградње и у функцији су „крвотока“ објеката
високоградње. У раду, разматра се утицај инжeњерско-геолошких појава
геолошке средине егзогеног и ендогеног порекла, на степен редукције функција
објеката нискоградње, са аспекта прихватљивог ризика. За разлику од објеката
високоградње, код линиjских објеката нискоградње нема рушења целог
линиjског објекта, јер је повредљивост геолошке средине местимична и
узрокована инжењерскогеолошким појавама, и зато ризик ових објеката са
аcпекта утицаја геолошке средине треба да уважи ове специфичности. Такође,
треба валоризовати и потенцијал утицаја инжењерскогеолошких појава и на
безбедност одвијања саобраћаја. Улога инжењерскогеолошких појава, код
линиjских објеката нискоградње је такве природе, да је потребно да се при
оцењивању и усвајању грађевинског ризика линиjског објекта, равноправно
укључи и ризик инжењерскогеолошких појава, а не само валоризовати
потенцијал опасности од њихове појаве. Геолошка струка је дужна и треба да
преузме свој део одговорности, за угрожавање безбедног одвијања текућег
саобраћаја на саобраћајницама, изненадном појавом на коловозу препрека у виду
делова околне геолошке средине.
Кључне речи: Инжењерско геолошка појава, саобраћајница, парцијални ризик,
високоградња, нискоградња, земљотрес, одвијање саобраћаја.
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ENGINEERING-GEOLOGICAL EVENTS AS DANGER IN A FORM
OF PARTIAL RISK – LINEAR FACILITIES
Summary:
The manmade environment is consisted of civil engineering construction and building
construction. Linear facilities fit into civil engineering construction and they serve as
the ‘’bloodflow’ of construction facilities. In this paper, the influence of engineeringgeological events of endogenous and exogenous origins are discussed, from the
perspective of acceptable risk. Unlike construction facilities, linear civil engineering
facilities do nоt undergo complete destruction because the vulnerability of the
geological environment is local and it is caused by engineering-geological events, and
that is why the risk of these facilities coming from the influence of the geological
environment should be considered. Moreover, the potential of the influence of
engineering-geological events should be valorized by taking into account the traffic
safety. The nature of engineering-geological events, that affect the linear facilities of
civil engineering construction, demands the inclusion of the risk of engineeringgeological events when considering the civil engineering risk, and not just to valorize
the risk of their occurrence. The geological profession has a duty and an obligation to
accept its responsibility for endangering traffic safety by the sudden appearance of
obstacles on the roadway as parts of the surrounding geological environment.
Key words: Engineering-geological event, traffic, partial risk, bulding construction,
civil engineering construction, earthquake
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1. УВОД
Предмет наше геотехничке анализе су линиски објекти нискоградње. Ови системи по
функцији су: водног, енергетског, информационог и саобраћајног типа. Као такви, они
омогућују функционисање дела створене средине коју чини високоградња. Високоградња
и нискоградња, практично чине створену средину, односно средину коју је човек створио
својом делатношћу. За разлику од високоградње, нискоградња је много чвршће повезана
са тереном. Та повезаност објеката нискоградње са тереном, када се разматра њена
земљотресна сеизмо заштита чини, да се за ове објекте не може разматрати захтев „ да се
објекат не сруши“ већ, нека врста неприхватљивог нивоа оштећења, која узрокује
дугорочни прекид функције датог објекта.
Сама сеизмо повредљивост линиских објеката нискоградње (сеизмички ризик),
представља синтезни ризик који чине парцијални сеизмо ризици, од инжењерско
геолошких појава у терену (инжењерскогеолошки сеизмички ризик), и грађевинско
технички технолошки сеизмо-ризик изграђеног система.
Саобраћајнице представљају линиске објекте нискоградње, и њима заузети правци
(коридори) у простору, практично су трајног карактера, јер они прихватају више векова
њихове експлоатације. Поред тога, на правцу саобраћајница и њима заузетом простору
проводе се и други линиски системи нискоградње водног, енергетског, и информационог
типа. Сеизмо повредљивост ових насељених система не разматра се, јер то не тражи
одговарајућа регулатива. Међутим, повредљивост ових система, и то нарочито оних који
су у водној функцији, директно утичу на редукцију функције саобраћајнице. Практично,
гледајући запремински, терен заузет саобраћајницом прелази у створени систем за који
треба дефинисати прихватљиву повредљивост. За унутар ове запремине присутне
наменски техничко-технолошке системе различитих функција, треба дефинисати
прихватљиву повредљивост и њу интегрисати са прихватљивом повредљивошћу пута на
коме се одвија саобраћај.
2. СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА
Терен, представља основу егзистенције како објеката високоградње тако и објеката
нискоградње. Учешће терена у функционисању објеката високоградње, подређено је у
поређењу са учешћем са његовим утицајем код објеката нискоградње. Отуда, када се
разматра сигурност објеката високоградње и нискоградње овој чињеници треба посветити
дужну пажњу.
За објекте високоградње када се ради о сигурности ових конструкција разматрају се
последице рушења, и при томе, дефинишу се прихватљива оштећења конструкција. Код
линиских објеката нискоградње због њихове просторне компоненте у дефинисању
сигурности потребно је уважити, осим грађевинске компоненте и повредљивост теренске
компоненте. Процена прихватљиве повредљивости теренске компоненте просторног типа за
лински објекат нискоградње није само процена опасности, већ и њена квалитативна оцена
штете на том објекту. У случају саобраћајнице поготову категорије аутопута, тренутак
настанака штете директно утиче на безбедност одвијања саобраћаја, чија последица су
људске жртве. Инжењерскогеолошке појаве у геолошкој средини која партиципира
саобраћајници, на садашњем нивоу знања, не могу да буду третирани као појава „више силе“
у случају настака људских жртава. Наиме, треба разликовати инжењерскогеолошке појаве,
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које се уважавају за услове изградње саобраћајнице, од инжењерскогеолошких појава током
њене експлоатације. Ове последње, директно утичу на безбедно одвијање саобраћаја.
Геолошка струка, треба да прихвати свој део одговорности за безбедно одвијање саобраћаја
на собраћајници током њене експлоатације, и на тој чињеници треба радити у будућности.
Први корак у том правцу је, оформљење методологије и тражење места у регулативи, која се
односи на безбедност одвијања саобраћаја.
Када се ради о превентиви, која се тиче утицаја геолошких стихија на створену
средину, она се може третирати као основна и оперативна. Тако, је нпр. учешће геолошке
средине при изградњи саобраћајница присутно је, и на тај начин, учествује у основној
превентиви. Но, у оперативној превентиви која се односи, на безбедно одвијања
саобраћаја, учешће геолошке средине тражи место у регулативи, којом ће бити омогућено
да преузме део своје одговорности. Као пример који говори о оправданости нашег
залагања и ако постоје бројни примери на нашим саобраћајницама, наводимо два примера
инжењерскогеолошких појава на саобраћајници.
На саобраћајници Краљево– Косовска Митровица (Ибарска магистрала), неколико
дана после Краљевачког потреса од 03.11.2010.г. у 01 сат и 56 мин. са магнитудом М=5,4
и интезитетом I0 = 7 MCS. Карактеристично је, да се одрон јавио у зони погођеном
интезитетом 5 до 6 степени и то изненада. Удаљеност места одрона „Богутовац“ од
епицентра је око 17 километара. На слици 1, приказан је детаљ предметног одрона.
Стенску масу, која се са великом запремином сручила на коловоз 08.11.2010.г., чинили
су деградирани серпентисани перидотити и серпентинити, тако да је утицај
атмосферилија био веома значајан. Земљотрес који се догодио, није непосредно изазвао
покретање ове масе, али је сигурно растресао и припремио је за покретање. А, допринос
овом покретању, вероватно се може приписати и киши, која је пала пре активирања
одрона. У тренутку активирања одрона одвијао се текући саобраћај и само је неколико
десетина секунди делило аутобус пун путника од трагедије, а да не говоримо о
потенцијално могућем ланцу догаћаја. Поред овог одрона, на истом путном правцу,
десило се још неколико тих појава. Срећа је, да су се десили у ноћним часовима, када је
интезитет саобраћаја јако редукован.

Слика 1. Детаљ одроњене стенске масе.
Figure 1. Detailedof the rockfall.
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Као други пример инжењерско геолошке појаве у текућим условима експлоатације
саобраћајнице који наводимо илустрован је на сликама 2, 3 и 4 (одрон „Романов мост 2),
на путу Свође – Босилеград, који се десио 19. маја 2010 године у 19.30 сати, када је дошло
до одроњавања око 3000 m3 дробинско – глиновитог материјала на пут. Ова маса је
уништила пут на дужини од 130 метара, и при томе био је угрожен и ток Божичне реке,
сужењем и делимичним затрпавањем њеног корита. Прекид саобраћаја трајао је неколико
дана. Само уклањање одрона са коловоза и довођење саобраћајнице у функцију
једноставан је посао, али степен опасности за возила у покрету у моменту покретања
одрона толико је велики да се морамо заложити, да се оваква појава у експлоатационом
веку саобраћајнице, појављује у контролисаним условима. Под контролисаним условима,
подразумева се текућа оскултација нестабилности у експлоатационом веку саобраћајнице.
Чињеница је, да се отклањање штете може сврстати у ванредне услове одржавања
саобраћајнице. Тај део може се надокнадити, али ако су се при овом догађају десиле
људске жртве, губитак је ненакнадив. Треба истаћи, да до сада у нашој земљи, догађање
инжењеско геолошких појава на саобраћајницама колико је нама познато, није било
праћено људским жртвама и тај факт треба одржати.

Слика 2. Ситуациони план одрона “Романов мост”
Figure 2. Layout plan of the rockfall ’’Romanov bridge“
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У новим условима експлоатације саобраћајница ревитализацијом постојећих и
изградњом нових, брзина кретања возила се јако увећева и саобраћај се погушћује.
За ове ново настајуће услове утицаја инжењерско геолошких појава геолошке средине
на безбедно одвијање саобраћаја, у делу који се односи на оперативну превентиву, треба
омогућити одговарајућу интеграцију. Безбедно одвијање саобраћаја када су у питању
инжењерско геолошке појаве везано је за поједине деонице саобраћајнице, и то за оне, где
постоје предиспонирани инжењерско геолошки услови. Отуда, присутно је наше залагање
да се посебном сигнализацијом ове деонице обележе и у оквиру ње и сама активна места
појава.
Појава одрона нарочито се јавља у земљотресним условима и зато смо у анализу
укључили и ове услове. Саобраћајнице прати и друга линиска инфрасруктура и све оне
користе терен заузет саобраћајницом. Гледајући појединачно, свака линиска структура
укључујући ту и пут којим се одвија саобраћај имају различити значај, односно категорију
и поставља се питање њиховог међусобног старешинства. Као пример наводимо, да
саобраћајница у свом саставу има и објекте високоградње. Појединачно, сваки од ових
објеката високоградње има своју категорију, али и саобраћајница као целина има своју
категорију, па се отуда остаје дилема, да ли објекти високоградње треба да задрже своју
индивидуалну категорију или треба да преузму категорију саобраћајнице.

Слика 3. Скица прогнозног инжењерскогеолошког пресека терена 1-1’
Figure 3. Sketch of predicted engineering-geologic cross-section 1-‘

Као што је истакнуто, категоризација представља додатну сигурност конструкције и
надовезује се на инжењерску сигурност и у односу на ову укупну сигурност постављају се
захтеви као што је нпр. у Eврокоду ЕC8 „ограничених оштећења“ и „да се објекат не
сруши“. Саобраћајница не може да се сруши а „ограничена оштећења“ у коначном воде
прихватљивој саобраћајној редукцији саобраћајнице. За објекте високоградње разрађена
регулатива тражи адекватно праћење у делу који се односи на нискоградњу, јер оне
заједно чине створену средину са којом је директно чврсто повезан терен. Да би техничко
технолошке особености терена могле адекватно партиципирати створену средину,
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геолошка струка је јако заинтересована за хармонизацију регулативе, у делу који се
односи на високогрању и нискоградњу. Као пример, наводимо шипове на којима
егзистира објекат високоградње. Шип је грађевински елемент конструкције и за њега
нема дефинисаног века експлоатације и практично га поистовећују са тереном. Терен је
„жив“ и о томе говоре (стално) присутни инжењерcко-геолошки процеси, који доводе до
његове самоорганизације и човек својом делатношћу утиче на њено мењање. Густо
насељавање дубинског дела терена саобраћајнице линиским објектима различитих
функција, свакако тражи и разраду неке врсте примене „урбанистичке регулативе“. Као
пример, наводимо да се у старом делу Београда, због проблема паркирања све више
изграђују објекти дубоким фундирањем и као последица се јавља снижавање постојећег
нивоа подземних вода. То води физичко механичким променама средине у којима
егзистирају подземни линиjски системи. Као што је познато, подземна вода је саставни
део инжењерско геолошких услова у оквиру којих егзистира створена средина и утицај
изградње линиских инфраструктурних система на њу, треба попратити одговарајућом
регулативом.

Слика 4. Изглед одрона „Романов Мост“ након делимичног уклањања одроњеног материјала и
оспособљавања регионалног пута за „Безбедно одвијање саобраћаја“
Figure 4. Overview of rockfall after partial removal of fallen material and preparation of the regional
road for ‘’Safe traffic operation“

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Друштвена средина, практично одређује колики и какав ризик прихвата, прихватајући
регулативом одређену повредљивост створене средине и терена. Наше залагање је, да се
тај прихватљиви ризик смањи у делу који се односи на директне интервенције у санирању
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насталих штета, и то, нарочито оних неочекиваних, које настају у ланцу догађаја које
намећу неочекивани услови. Пут наведеном циљу је, превентива, али њу мора и треба, да
прати одговарајућа регулатива.
Као што је раније истакнуто, значајну улогу у томе (поред других заинтересованих
струка), треба да има геолошка струка, посебно специјалисти инжењерске геологије и
геотехнике, па и хидрогеологије и геофизике. Другим речима, ове специјалности, као
најмеродавније, поред тога што имају значајну улогу у пилагођавању терена за потребе
изградње саобраћајница, треба и за фазу њихове експлоатације, да преузму део своје
одговорности за безбедно одвијање саобраћаја на изграђеним саобраћајницама, када се
ради о деструктивном утицају терена. Разлог овом залагању, је чињеница, да се током
века експлоатације саобраћајница терен под утицајем инжењеско геолошких процеса
мења, и ове промене треба регистровати у оквиру текућег одржавања саобраћајница.
Природа има своју самоорганизацију и њено распознавање тражи праћење, а не само
регистровање последица те самоорганизације.
На основу изложеног,.чињеница је, да геолошка струка у будућности, треба да преузме
већу одговорност, али уз адекватну пратећу регулативу, која то (тренутно) регулише и то
су основне поруке и сугестије овог рада.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГЕОЕКОЛОШКИХ КАРАТА И ЊИХОВА
УЛОГА У ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ
Резиме
Мултидисциплинарност у приступу савременог просторног планирања,
оправдано је иницирала нагло повећање интереса за њен геоеколошки аспектпосебно у дијелу експертских студија и анализа, што је ову тематику на
експлоративној равни и издвојило засебну област. Геоеколошки садржаји се већ
увелико и у овој области систематски приказује и моделују кроз различите
форме ГИС и геоеколошког картирања. Основни израз хијерахијски
оријентисаног геоеколошког испитивања је при томе геоеколошка карта која
показује и приказује највише просторне геоеколошке јединице-гео(еко)системе.
Рад је утемељен одговор за наглашену потребу дефинисања теоријскометодолошких модула система геоеколошког картирана, структурисања
садржаја геоеколошке карте и покушај њихове систематизације и класификације
за потребе просторно-планерске праксе.
Кључне ријечи: геоекологија, геоеколошка карта, геоеколошко картирање,
просторно планирање, географски информациони систем (ГИС)
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Gojko R. Nikolić2

SYSTEMATIZATION OF GEOECOLOGICAL MAPS AND THEIR
ROLE IN SPATIAL PLANNING
Summary
The multidisciplinary approach to contemporary spatial planning has justifiably
initiated an increased interest in its geo-ecological aspect, especially in the case of
expert studies and analyses, rendering this topic area a separate research field. The
geo-ecological content has long been systematically displayed and modeled in this
field through various forms of geo-ecological mapping and GIS. Therefore, the basic
form of hierarchically oriented geo-ecological testing is a geo-ecological map which
indicates and displays the most spacious geo-ecological units - geo(eco) systems. This
work is a substantiated response to the compelling need to define the theoretical and
methodological modules of the system of geo-ecological mapping, content structuring
of geo-ecological maps and an attempt of their systematization and classification for
the purposes of practice of spatial-planning.
Key words: geoecology, geoecological map, geoecological mapping, spatial planning,
geographic information system (GIS)
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1. УВОД
Планирање интегралних, територијално све већих и сложенијих просторних
геоекосистема, намеће потребу да у свим фазама поступка буду присутне геоеколошке
карте. Стратешко планирање у Европској унији (ЕУ) је један од регулатора интегративних
процеса, и по правилу има транснацинални ниво. Овај вид планирања слиједи циљ
„мудрог-одрживог (италик Н.Г.) управљања природним ресурсима и културним
наслеђем“, док се секторска рјешења, матично заснивају и на корпусу геоеколшких
информација и ГИС база података.
Главни центри настанка и иновације теоријских концепција и методолошких
алгоритама геоеколошког истраживања и картирања настали су у руској [1-8], њемачкој
[9], и средњеевропској (чешкој и словачкој) [10] језичкој области. Последњих година,
значајан одазив и провјеру геоеколошка истраживања доживљела су и у радовима
јужнословенских геоеколога, углавном са Универзитета у Љубљани, Загребачког
Свеучилишта и Универзитета у Београду. У Црној Гори овим проблемима су се
стручњаци и(ли) институције, почеле бавити у последње двије деценије.
Геоеколошки проблеми по правилу, имају, системски карактер.3 Они су везани за
сложене системе са саморегулацијом и самоорганизацијом. Данас се у савременој
геонауци и просторно-планерској пракси јасно уочава тренд: одустајање од гломазне
тимске сарадње различито усмјерених стручњака, који аутономно изводе истраживања
парцијалних гео(еко)система, према практичној потреби стварно интегрисаног
(паралелно: просторно-временски и садржајно координисаном) системског истраживања.
Стварање геоеколошке карте представља практичну реализацију геоеколошке
регионализације односно регионалне типизације датог подручја. При томе је битно
нагласити да је ријеч картама које се првенствено раде у крупној и средњој размјери.
Најдетаљнији- тополошки ниво геоеколошког картирања има кључну улогу, под условом
да у њему можемо непосредно пратити већину реалних геоеколошких процеса. Овим,
истраживање и картирање на тополошком нивоу, добија основни методолошки и
практични значај и у просторном планирању.
Предметно, она имају за циљ не само испитивање и избор картографских теоријскометодолошких модула који могу бити примијењени у очувању гео и био диверзитетних
вриједности (потенцијала) неког простора, већ и да у пракси понуди ефикасан модул за
спечавање инциденције, ширења и праћење поремећаја (природних и антропогено
изазваних) који нарушавају његову холистичку и биотичку равнотежу.
За валоризацију и картографску визуелизацију геоеколошких података према Marshu [11].
и Buchwald [12] релевантне су слиједеће гране (гео)еколошког планирања- табела 1.

3

Систем посматрамо као матријално-енергетску укупност међусобно интегрисаних компоненти, обједињених
директним и каузално-повратним везама у неку цјелину.
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Табела 1. Гране геоеколошког картирања релеватне за валоризацију и картографксу визуелизацију
геоеколошких података.
Table 1. Branches of geoecological mapping relevant for the valorization and cartographic vizualization
of geoecological data.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marshu [5]
Еколошка инвентаризација
Процјена утицаја
Идентификација погодности и конфликата
Процјена капацитета предјела
Процјена природних опасности (хазарда)
Избор локације-локационо планирање
Планирање објеката
Интеграционо планирање

Buchwald [1]
Предионо планирање,
Просторно и регионално планирање,
Земљишни поступак,
Урбано планирање,
Планирање градског зеленила,
Регулацију интервенција у природној средини,
Процјену утицаја на животну средину

Сагласност и субординантност почива на хијерахијски организованом систему планова
и планске контроле, али и у области превентивног дјеловања има хијерахијски различитих
модула чија је основа ГИС база са пратећим геоеколошким подацима: националне
стратегија еколошког развоја, државне политика и њен национални еколошки акциони
план, национална стратегија одрживог развоја и њен акциони план, стратегија заштите гео
и био диверзитета и њен акциони план, систем еколошког планирање са његовим гранама
и сл.
Експертски став проф. Ђорђевића,
Б., да ресурсне, амбијенталне, еколошке
(геоеколошке вриједности, прим- Н.Г.) и културно-историјске вриједности, се изузетно
брижљиво чувају, да је потребно да су заштићене планским документима на свим
нивоима, од стратешких, до локалних, у просторно-планерској пракси се стално потврђује
[13]. Савремена планска документа, ову заштиту са правом, потенцирају као ригорозну,
вриједносно обухватајући различите територијалне захвате, од великих простора до
мањих локалитета.4

2. ПОЈАМ И ЗАДАТАК ГЕОЕКОЛОШКОГ КАРТИРАЊА
Низ научних дисциплина данас обављају различите задатке на плану инвентаризације
простора, тј. "евидентирају, сакупљају и обрађују одговарајуће податке и информације о
простору." Овој групи наука свакако припада и картографија, унутар које се остварују
конкретна научна достигнућа. Почетком деведесетих, не мали број аутора, еколошко
картирање посматрао је као тематски дио у оквиру картирања коришћења природних
ресурса и заштите животне средине. У овом тренутку геоеколошко картирање није само
посебан правац тематског картирања, већ скоро да можемо рећи његова најзначајнија
грана и(ли) ново стање.
Геоеколошко картирање подразумијева израду карата које представљају основу за
дефинисање еколошких проблема и њихово правилно рјешење, па и за разраду еколошке
политике уравнотеженог развоја и управљања геопростором. Као и други видови
4

Професор Б. Ђорђевић наводи примјер једног села у Швајцарској, гдје је каптиран извор, око кога је био
велики комплекс земљишта без објеката, само са добро одржаваном ливадом и шумом. Извор је категорисан
као резервно извориште тог села, за случај отказивања водовода или неких ванредних ситуација (хазард). То
је разлог што је у планској документацији на локалном нивоу успостављена заштита простора око извора.
Забрањена је парцелација и било каква градњаа, а то земљиште се може користити само као природна ливада
и шума, без употребе било каквих ђубрива и пестицида. [13].
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картирања (нпр. геолошко, геоморфолошко, инжењерско-геолошко и сл.) и геоеколошко
се темељи на научним представама о одразу, преображају и интерпретацији
геопросторних информација.
Специфичност геоеколошког картирања састоји се у карактеру изражене информације,
јер она поред традиционалних геофактора, обавезно мора да укључи еколошке факторе.
Ови аспекти и њихова интерпретација одређују садржај карте, а њихова схематизација начин приказивања информације и технологију настанка карте.
Карту посматрамо у смислу тумачења Живковић, Д., Франчула, Н. и Лапаине, М.,
односно као тачну графичку конструкцију и досљедан графички приказ измјерених или
на други начин одређених објекта помоћу картографских знакова [14]. Придруживањем
картираним тачкама, линијама, и површинама, сигнатура и пратеће атрибуције у поступку
које називамо картографисање, ствара се значенска слика или картографски приказ.
По дефиниција геоеколошка карта представља графички конфигуратор и(ли)
графичко-математички модел просторних геоеколошких јединица. Геоеколошка карта по
свом задатку, треба да интегрише неопходне информације систематизоване како у складу
са компонентама геоеколошке средине, тако и у складу са параметрима који карактеришу
њена геоеколошка својства.
У том смислу геоеколошко картирање представља посебну теорију формирања карте и
развоја геопростора, са ГИС базама података високе информациона густина (степен
компактности информације), и као такве су саставни дио просторно-планерске
документације на свим хијерахијским нивоима система планова и планске контроле.

3. СТРУКТУРИСАЊЕ САДРЖИНЕ ГЕОЕКОЛОШКЕ КАРТЕ И УЛОГА
КАРТОГРАФСКОГ МЕТОДА У ГЕОЕКОЛОШКОМ ИСТРАЖИВАЊУ
ГЕОПРОСТОРА
Геоеколошко картирање као и тематско картирање које се у последње вријеме
интезивно развија има дубоке коријене и ослања се на теоријске основе комплексног и
системског картирања. У свим националним просторним плановима, посебно у земљама
Европске Уније, овакви модели заузимају истакнуто мјесто. Картирање као метод
геопросторне анализе је један од најважнијих средстава која доприносе интеграцији
територијалних истраживања и која су сама по себи дубоко системски научно-практични
процес.
Помоћу картографског метода у поступку планирања могуће је неопходну просторну
дјелатност и конкретност повезати са ГИС базама података, фиксирати на карти утврђене
и истражене природне и антропогене закономјерности, доћи до закључака и оцјена, који
карактеришу проучавану териториј.
За разлику од других специјалних метода он је конзистентно конципиран тј.
примјењује се од почетка до краја и при томе омогућује да генерализујемо све оне
инвентарисане геоиинформације које нас интересују са тачном територијалном позицијом
и у форми најприхватљивијом за упоређивање и анализу, обезбјеђује непрекидност свих
етапа истраживања и дозвољава да се прикажу њихови резултати у оном облику који је
оптималан за практично коришћење у поступку просторног планирања.
Геоеколошку карту као модел конкретног простора предмета и појава објективне стварности карактерише дихотомно својство садржине. Двојна подјела садржине карте,
урађене по моделу Сретеновић, Љ. [15], омогућује нам специјализацију и систематску
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класификацију њене садржине. Ово значи, да се структура садржине геоеколошке карте
састоји се из експониране и иманентне садржине [15].
Експонирана садржина је конкретно, непосредно и визуелно представљена, а на карти
адекватним картографским методама јасно изражена у виду пластичности и знакова.
Иманентна садржина представља унутрашње својство експониране садржине дато у
системском јединству разноврсности, свестране повезаности и противрјечности чинилаца
у просторном развоју картираних предмета и појава, тј. она је конституциона и ликовна.
Иманента садржина се кроз аналитичко-синтетички поступак двоји се на едуктивну и
продуктивну садржину.
Едуктивном садржином ми смо у могућности да изналазимо квантитативне величине интензитет, фреквенцију, структуру, релацију, динамику и сл., а продуктивном
садржином изналазимо карактеристике правилности, закономјерности, рејонизацију,
зонирање, регионализацију, ареалност и сл. На основу експониране и иманентне
садржине саставља се категоријално нова карта, чија се садржина такође може користити
као извор информација (слика 1).
Као базна садржина изворне карте за састављање изведених карата првог степена,
веома је битна квалитетна садржина основних карата која се при ступњевитом извођењу
тематског картографисања не смије одвојити од базне реалности третиране тематике.
У садржини изведене геоеколошке карте одређеног степена (I, II, III, ...) такође се дихотомно
може анализирати експонирана и иманентна (едуктивна и продуктивна) садржина. С тиме
што се најчешће у савременој просторно-планерској пракси изводи I степен, а доста ријетко II
односно III степен.

Слика 1. Структура садржине геоеколошке карте урађена по моделу Љ. Сретеновић [15].
Figure 1. Structure of the composition of geoecological map according to the model of Sretenović 115]

Структурисање садржине геоеколошкох карата у просторно-планерским поступцима, ради се
по различитим нивоима- гдје се при моделовању тежи не ка проширивању обима картираних
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објеката и појава, већ ка системској анализи квантитативних и кавалитативних
карактеристика и утврђивања коактивних веза и односа и њихових пројекција.

4. ПОДЈЕЛА И КЛАСИФИКАЦИЈА СИСТЕМА ГЕОЕКОЛОШКИХ
КАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОСТОРНО-ПЛАНЕРСКЕ ПРАКСЕ
Као критеријуми класификације користе се различити модули и системи њиховог
интегрисања. Универзални приступ подразумијева класификације по основу: садржајне
концепције, степена интеграције информације (посебне и опште, аналитичке и
синтетичке, елементарне и комплексне), медијума (дигиталне и електронске), временског
аспекта (карте актуелног или потенцијалног стања, прогностичке карте и сл.).
Класификације по основним критеријумима (тематски садржај карата, њиховој
функције, намјени), полазе углавном од конкретног садржаја карата који зависи од
читавог низа околности, док су секундарни критеријуми класификације- размјера,
територијални обухват, временска учесталост (поновљивост), технологија израде,
методологија и картографско представљање, тијесно су повезани са основним
критеријумима.
Питања класификације сличних карата рјешавају се у зависности од тога на чему
почива класификација - на уопштавању фактички постојећих материјала или на
теоријским модулима. По мишљењу Стурман, И. В. (2000) број класификационих модула
на којима се темеље одређене класификације, практично је неограничен као уосталом и
број (гео)еколошких проблема и приступа у њиховом изучавању [7].
Но, без обзира што данас постоји прилично много варијанти класификационих модула
сви они морају испуњавати неке од услова- нпр. морају се радити на некој одређеној
карактеристици (темељ класификације), морају бити досљедне тј. постепено дијелити
шире групе карата на мање, морају бити цијеловите и непротивријечне [8].
Од захтјева који требају бити испуњени, у класификацијама Стурман, И. В. (1995.) издваја
следеће: доследност прелаза од општих на посебне појмове, коришћење на сваком
степену класификације јасних критеријума, једнакост скупа ужих појмова на којима се
спроводи подјела, почетно- широко јасно разграничење рубрика [8].
Предмет геоеколошког картирања може бити разматран са становишта различитих
научних дисциплина. Због тога је класификација карата по тематици матично условљена
улогом ових дисциплина у ГИС и картографској анализи. То је разлог што се
истраживачким поступцима издваја подјела на основне тематске класе:
 аутентично - еколошке или биоеколошке- крајњи циљ – очување живе природе
као скупа територијално изражених екосистема;
 еколошко-геолошке - крајњи циљ заштита геолошке средине као изворне
абиотичке основе биосфере;
 геоеколошке - крајњи циљ очување природне средине као скупа копнених и
водених геоекосистема са различитим степеном антропогене трансформације и
различитог нивоа организације који се одређује у зависности од размјера
картирања.
Дијељење карата по издвојеним тематским групама је неједнако. Анализа постојећег
мноштва екологизованих карата показују у њему јасно изражену тематску асиметрију.
Ова питања су детаљно разматрана у радовима руских аутора нпр. Комедчикова, Н.Н. [3]
и Лютого, А.А. [5].
У просторно-планерском поступку, експлоративном карактеру системског
приказивања еколошких проблема најближе су геоеколошке карте. У садржају ових
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карата централно мјесто представља упоређивање разних- по јачини и оријентацији,
антропогених дјеловања на природну средину, укључујући и ону коју смо заштитили и
њену способност да се супростави тим дјеловањима.
Из анализе мноштва карата геоеколошке оријентације и садржаја приказујемо тематске
групе (класе) карата, које је дефинисао Лютого, А.А. [5], при чему је класификације по
садржају узета као критеријум: (i) карте процјене природних услова и ресурса за живот и
дјелатност човјека, (ii) карте неповољних описаних природних процеса и појава, (iii)
карте стабилности природне средине на антропогена дјеловања, (iv) карте антропогених
дјеловања и промјена природне средине, (v) карте заштите природе и мјера за њено
очување, (vi) медицинско – географске карте, (vii) карте рекреације, (viii) еколошке,
еколошко-географске и геоеколошке карте, (ix) карте еколошке инфраструктуре (станице
и осматрачнице и сл.).
Нарочито важан значај приликом картирања има избор размјере карте, у вези са
могућим и неопходним нивоом генерализације приказа. Класификације геоеколошких
карата по размјери одређује се на основу његовог утицаја на садржај и специфичности
коришћења карата тј. њихову намјену. Размјерни низ ових карата директно је повезан са
карактером картираног објекта, појаве или процеса, и оквирно обухвата: прегледне карте
(1 : 500 000 - 1: 1000 000 и ситније), ситно размјерне карте (1: 300 000 – 500 000), средње
размјерне карте (1 : 50 000 – 200 000) и крупно размјерне карте (1: 25 000 – 1: 10 000 и
крупније).
Општи принцип, који се може примијенити поступку просторног планирања, гласи:
карте извора загађења средине су крупно размјерне, карте преноса загађујућих материја
су средње размјерне, карте ареала загађења су ситно-размјерне.
Код класификација геоеколошких карата по територијалном обухвату обавезна је
доследност посебно у дијелу прелаза од и(ли) са општих појмова на посебне и(ли)
појединачне. У складу са овим геоеколошке карте се класификују по територијалном
обухвату на низ хијерархијских нивоа: (i) глобални и субглобални, (ii) национални, (iii)
регионални, (iv) локални, (v) детаљни (патолошки).
Специфичности геоеколошког праваца у картографији састоји се у томе што се у било
ком од поменутих нивоа, не може изоловано посматрати јединицу картиране територије у
њеним границама, већ је по правили треба посматрати као реални вишенивовски
геоеколошки однос.
Подјела по цјелини обухвата веза и односа у систему "друштво–природа" или троуглу
„бизнис-држава-цивилно друштво“, могу се издвојити шест основних категорија ових
карата- табела 2 [2].
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Табела 2. Категорије геоеколошких карата према обухвату веза и односа у систему "друштво–
природа"
Table 2. Categories of geoecological maps according to the connections and relations in a system
’’society – nature’’
Категорија
Посебне
тзв.
гранске
геоеколошке карте
Опште
геоеколошке карте
Аналитичке
геоеколошке карте
Синтетичке
геоеколошке карте

Комплексне
геоеколошке карте

Елементарне
геоеколошке карте

Објашњење
посебне или гранске геоеколошке карте нпр. загађеност територије извором или
врстом загађујућих материја, само воде, земљишта или атмосфере, у смислу израде
геолошко еколошких, еколошко– геохемијских, еколошко–хидрогеолошких или
еколошко– геоморфолошких карата.
геоеколошке карте општег типа (ландшафтно–еколошке)- показују основне типове
нарушених ландшафтова и геосистема које су условљене техногеним поремећајима
средине.
аналитичке геоеколошке карте- показују једну појаву или неку њену карактеристику
(једно својство) показујући га у свом систему показатеља одвојено од других појава,
изван везе са њима. По правилу на таквим картама приказују се еколошки услови
једне од компонената геосистема.
синтетичке геоеколошке карте- дају цијеловити приказ објекта или појаве у облику
интегралних показатеља. Ове карте не садрже карактеристике претходних
компоненета геоеколошких објеката већ нам дају цијеловиту представу о њему. Оне
по правилу изражавају типолошко рејонирање територија по комплаксу показатеља.
Синтетичке карте се обично праве путем интеграције геоеколошких података који су
приказани у серијама аналитичких карата. У случају великог броја синтетизујућих
показатеља користе се методе математичког моделовања (модели факторске,
компонентне анализе и сл.) Методе израде синтетичих геоеколошких карата нарочито
се усавршавају кроз примјену напредне ГИС анализе. Синтетичке карте које у
значајној мјери означавају карте-изводе не треба користити независно од аналитичких
или комплексних карата. У геоеколошким истраживањима можемо чак на једној те
истој карти синтетички приказ спојити са аналитичким показатељем тзв. аналитичко –
синтетичке карте
комплексне геоеколошке карте- интегришу приказе неколико елемената блиске
тематике, скупа карактеристика (показатеља) једне појаве. Оне изаржавају
геоеколошке услове геосистема у цијелини. Опште закономјерности територијалне
подјеле геоеколошких фактора и степене антропогеног дјеловања на њих. Основна
пажња на овим картама посвећује се генерализованој или уопштеној карактеристици
нарушености природне средине са елементима еколошке процјене услова живљења
живих организама укључујући човјека. Карте ове категорије дају могућност да се
системски картира синергетски утицај човјека на природу и промјене које се у њој
дешавају, као и утицај природних промјена на човјека и њихове последице.
елементарне геоеколошке карте- су документационе карте које просторно фиксирају
резултате првобитних посматрања и мјерења и које се не подвргавају анализи.

Нарочиту врсту тематских карата5 сачињавају карте динамике и узајамних-коактивних
веза. Карте динамике- показују кретање развоја неко појаве или процеса у времену или
његово кретање у геоеколошком простору. Оне се формирају директним праћењем
кретања појава или процеса или путем компарације карата сачињеним хронолошки у
разним временима и које фиксирају стање појава у различитим временским пресјецима.

5

Тематску карту посматрамо у смислу да је то "картографски приказ најразличитијих тема из природног и
друштвеног подручја које су непосредно везане уз простор. То је карта на којој су један или више
опћегеографских објеката (насеља, прометнице, рељеф, воде, вегетација, и подручја) или неки други
објекти посебно картографиком истакнути и приказани с посебном важношћу.".
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Карте узајамних - коактивних веза- приказују степен и карактер просторних веза двије
или више појава. То су најчешће међугранске карте, на којима се показују везу између
компоненета природне средине, становништва и техносфере. Због тога многе узајамне
везе налазе свој израз на картама еколошке тематике.
Практичка усмјереност геоеколошких карата у најопштијој форми узимају се у обзир
приликом класификације карата по намјени, издвајајући специјалне карте за задовољење
конкретних практичних потреба.
Намјена карте има одлучујући утицај на избор размјер, ниво приказа садржаја и начин
израде карата. Степен практичне усмјерености геоеколошких карата одређује се њиховим
функционалним типом. И у том смислу препознајемо више група карата- табела 3 [4].
Табела 3. Класификација геоеколошких карата према намјени и степену њихове практичне
усмјерености
Table 3.Classification of geoecological maps according to usage and rate of their practical direction
Степен практичне
усмјерености
Инветаризационе
геоеколошке карте
Процјењивачке
геоеколошке карте

Индикационе
геоеколошке карте
Прогностичке
геоеколошке
карте

Еколошко
прогностчке
карте

Процјењивачко
прогностичке
геоеколошке карте
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Објашњење
детаљно региструју присутност, мјесто и стање објеката и појава. Инвенторизацционе
геоеколошке карте су фактолошке карте које показују стање и нивоа промјене
природне средине или геосистема у облику конкретних квалитативних и
квантитативних карактеристика.
ове карте се праве на основу инвентаризацијских. Процјењивачке карте су карте
примјењеног карактера и садрже сврсисходну процјену неког објекта у задатом односу
(или са одређеног становишта). Процјењивачке геоеколошке карте садрже оцјену стања
и повреду геосистема. У складу са одговарајућим нормама и нормативним
показатељима који се тичу човјека и биоте у цјелини као основног еколошког
„субјекта“.
ова група карата служи за антиципацију (предодређење) и показивање непознатих
појава на основу проучавања других добро познатих и изучених. Израда индикационих
карата ослања се на мишљењу и тјесној вези индикатора и појава које се индицирају. На
тај начин индикационе карте су у својој суштини блиске прогностичким.
оне изаражавају непознате, тренутно непостојеће или за непосредно проучавање
недоступне појаве и процесе. Такве карте могу да приказују прогнозу, временску и
просторну. На тај начин садржај ових карата се не ограничава предсаказивањем
будућности, на њима је могуће приказати и тренутно постојеће али још непознате и
непоуздане појаве. Постоји подјела прочностичких карата по територијалном захвату глобалне, регионалне, локалне прогнозе; по тематици - карте прогнозе природних и
техногених ресурса, штетних и опасних природно – техногених појава, и сл.).
Осим овога могу се разликовати и карте које садрже краткорочну, средњорочну и
дугорочну прогнозу.
Најбитнија је подјела прогностичких карата по степену поузданости прогнозе у складу
са чим се издвајају следеће: карте припремне или почетне вјероватноће, карте веома
вјероватне прогнозе и карте перспективног прорачуна и сл.
изражавају могуће промјене еколошких услова и природних ресурса у вези са
анртопогеним дјеловањем или природним развојем геосистема.
Прогностичке карте појединачних територија у условима њиховог релативно стабилног
развоја; прогностичке карте у случају ванредних ситуација; процјене дјеловања на
животну средину геотехничких система; специјализоване прогностичке карте
намијењене за рјешавање конкретних задатака; карте прогнозиране геосистема на
техногено дјеловање.
Прогностичке карте стварају се на основу моделских прорачуна различитих
геоеколошких последица привредне дјелатности.
садрже прогнозу стања природне средине и процјену њеног прогнозираног стања
(будућег стања) као резултат планираних или пројектованих дјеловања уз узимање у
обзир природних својстава ландшафтова. Ове групе могу бити обједињене под општим
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Степен практичне
Објашњење
усмјерености
називом „Карте стања природне средине“ и њихов основни задатак представља
процјена тренутног и прогнозираног (будућег) стања природне средине или геосистема.
Рекомендационе
представљају логички развој процјењивачких и интерпретативних, прогносточких
карте или
карата и приказују смјернице, препоруке и конкретне мјере које треба спровести на
карте препорука
датој територији ради постизања неког практичног циља.
Карте поменутог типа припадају картама заштите природе чија разрада представља
један од коначних циљева геоеколошког картирања.
Карте мјера за укључују карте које садрже препоруку за обезбјеђење геоеколошке заштите и
заштиту природе
безбједности, те санације рехабилитације и рекултивације терена.

У развоју геоеколошког картирања видљива је тенденција прелаза са чисто
инвентаризационих карата на карте које изражавају интерпретативно-прогносточке и
рекомендационе карактеристике узајамног дјеловања природне средине и човјека.
С обзиром на ниво анализе информација већина урађених геоеколошких карата
припада категорији констатујућих карата.
Но, у пракси то најчешће значи да кроз обиљежавање на карти извора и обима
загађења, ми уствари квалитативно и квантитативно карактеришемо тзв. "улазе" у
сложене природне системе или геокомплексе. Проучавање "излаза" односно, директне и
индиректне последице дјеловања неког полутанта, ареала његовог ширења, карактера
интезитета и трајања у различитим компонентама геосистема, неупоредиво је теже
дефинисати, и захтијева спровођење комплексних ендодинамичких, индикационих,
хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања, посебно код
просторног и урбанистичког планирања и пројектовања разноврсних објеката, или
санирања последица геололошких стихија.
Прогностичке и индикационе геоеколошке карте су за сада ријетке. То је повезано са
неразрађеношћу теоријских матрица матичних дисциплина, слабом
процјеном
дугорочних последица антропогеног дјеловања, а такође и ефеката "акумулирања"
процеса природног и техногеног поријекла.
Сценаријски приступ нема приоритет у односу на прогностички будући да дозвољава
апстраховање спољних фактора чија прогноза понашања је много компликованија или чак
немогућа. Поливаријантност сценарија утемељено је на широком коришћењу напредних
ГИС анализа и компјутерског моделовања.
С обзиром на периодичност занављања геоеколошке карте можемо подијелити на
базне, оперативне геоеколошке карте и карте ажурне (брзе) информације. Према
категорији корисника геоеколошке карте се дијеле на: научно-истраживачке, научнопроизводне. У овој категорији темељан значај имају научно-инструктивне или
показивачке карте, које представљају резултат специјалних научних разрада и
истовремено средство за научну анализу геоеколошких проблема .
Инструктивна је и класификација руског стручњака Корытный, Л. Н. [4], у којој је
систематизовано постојеће искуство свих категорија геоеколошких карата (са прилозима
аутора), и која практично обухвата све најважније њихове карактеристике - табела 4.
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Табела 4. Класификација геоеколошких карата по Л.Н. Корытный [4]
Table 4. Classification of geoecological maps according to Л.Н. Корытный [4]
Критеријум подјеле
Према истраживачким правцима
Према пуноћи и обиму обухвата веза
Према садржини
Према
карактеру
приказивања
информација и нивоа анализе
Према намјени
Према јединици картирања
Према просторном нивоу размјера
Према категорији корисника
Према начину приказа информације

Објашњење
биоцентричне и геоцентричне,
појединачне и комплексне,
карте фактора или услова, процеса, стања, проблема, организације
заштите природе и искоришћавања ресурса,
инвентаризационе, интерпретативне, прогностичке, рекомендационе
и њихових варијанти,
базне, оперативне и карте експрес информације,
административне, ландшафтне, басенске, природно-привредне,
еколошке или ресурсне,
локалне - 1: 1 000 - 1: 25 000, међурегионални - 1: 50 000 - 1: 200
000, макрорегионални - 1: 250 000 - 1: 500 000, глобалне - секције од
1: 500 000,
научно-инструктивне, наставне и пропагандне,
папирне, електронске и дигиталне,

Нама је интересантна, у смислу класификационих модула, и подјела коју предлажу
стручњаци са Географског института РАН-а [3]: (i) карте оцјене природних услова и
ресурса за живот и рад човјека, (ii) карте негативних и опасних природних услова и
процеса, (iii) карте антропогених утицаја и измјене животне средине, (iv) карте
отпорности средине на антропогене утицаје, (v) карте заштите животне средине, (vi) карте
мјера за заштиту животне средине, (vii) медицинско географске карте, (viii) карте
рекреације, (ix) комплексне еколошке (еколошко-географске, геоеколошке) карте.
У овом смислу, инструктивна је и категоризација предложена од стране стручњака са
Московског државеног универзитета [9], која је у цјелини блиска по садржају предходној,
али се разликује по одсуству тзв. традиционалних тематских група карата.6

Како се геоеколошко картирање још увијек налази у стадијуму формирања и
нијесу потпуно дефинисани сви истраживачки правци, то сматрамо упутним, да
ослањајући се на различите теоријске предпоставке, допунимо наведене
класификације које су израђене на основу анализе праксе:






6

карте фактора и услова животне средине- нпр. физичко-географске (које
карактеришу услове живота), карте природних ресурса и еколошког потенцијала
територије и карте одрживости геосистема;
карте процеса- нпр. распрострањеност загађености, миграција, ерозије, опасних
природних појава;
карте стања- нпр. савременог и прогнозираног убрајајући и карте антропогених
измјена;
проблемске карте- нпр. екстремне еколошке ситуације;
карте организације заштите природне средине и коришћења ресурса- нпр.
контрола и управљање коришћења природних ресурса.

На примјер: (i) карте утицаја на природну средину и њихових посљедица, (ii) карте оцјене стања животне
средине, (iii) карте прогнозе стања животне средине, (iv) карте оцјене прогнозираног стања, (v) опште
еколошко-географске карте,
(vi) карте постојећег система мјера заштите животне средине, организација за
заштиту животне средине и техничких мјера за заштиту природне средине, (vii) комплексне карте заштите
животне средине.
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Специфичност еколошких карата је њихова подјела према изворима полазне или
изворне информације која је добијена на основу: (i) даљинске детекције и метода
сталитских снимака, (ii) статистичких података и њихове обраде, (iii) теренског
картирања и мониторинга, (iv) изучавање стања гео и биоиндикатора, (v) уопштавања или
синтезе материјала из разних извора.
Дакле, кроз различитост приступа у класификацији геоеколошких карата и изабору
класификационих модула, остварује се основни задатак геоеколошког картирања тј.
обезбјеђује се поуздана геоеколошка информације у доступној очигледној просторној
форми свих гео и био диверзитетних аспеката који су неопходни у прострном планирању.
Међутим, овај задатак не само да је сложен, већ је још увијек прилично технолошки и
организационо захтјеван.

5. ЗАКЉУЧАК
Планирање интегралних, територијално све већих и сложенијих просторних
геоекосистема, намеће потребу да у свим фазама поступка буду присутне геоеколошке
карте. Стратешко планирање у Европској унији (ЕУ) је један од регулатора интегративних
процеса, и по правилу има транснацинални ниво. Овај вид планирања слиједи циљ
одрживог управљања, посебно природним ресурсима, док се секторска рјешења, матично
заснивају и на корпусу геоеколшких информација и ГИС база података.
Геоеколошко картирање није само посебан правац тематског картирања, већ скоро да
се може рећи- његова најзначајнија грана и(ли) ново стање. Специфичност геоеколошког
картирања састоји се у карактеру изражене информације - она поред традиционалних
геофактора, обавезно укључује и еколошке параметре. Картографски садржај
геоеколошких јединица представља скуп свих карактеристика, које додјељујемо некој
просторној јединици у процесу геоеколошког картирања. Геоеколошка карта представља
графички конфигуратор и(ли) графичко-математички модел просторних геоеколошких
јединица.
Савремено геоеколошко истраживање заснива се на специјалном стационарном, и
полустационарном истраживањима. Оваква истраживања у Црној Гори, не само у области
просторног планирања, већ и у другим областима, скоро потпуно одсуствују, и ако се у
блиској будућности буду реализовала, обзиром на њихову економску и временску
захтјевност биће јако лимитирана. Геоинформационо картирање, у овом тренутку скоро
да је једина платформа на којој се може базирати системска обрада геоеколошких
података.
Геоеколошко картирање, посебно у просторном планирању (и у низу других области)
изражава одређену теоријску концепцију на основу које се врши корелација и
упоређивање инвентаризованих физико и биоеколошко-економских података - посједују
документност и очигледност у приказивању издвојених елемената и њихових односа.
Овим картографско-графичким моделима су својствене не само објашњивачке, већ и
контролне, управљачке и прогностичке функције.
Класификацијом геоеколошких карата и избором класификационих модула, остварује
се његов основни задатак тј. обезбјеђује се поуздана конзистентна геоеколошка
информације у доступној очигледној просторној форми свих гео и био диверзитетних
аспеката који су неопходни у систему просторног планирања.
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Адам Дaнгић1, +Јован Јосиповић2 , Владета Вујанић3

КЛИЗИШТЕ УМКА-ДУБОКО, СРБИЈА: ГЕОХЕМИЈСКЕ,
ХИДРОГЕОЛОШКЕ И ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКЕ
ОСОБЕНОСТИ
Резиме: Велико клизиште Умка-Дубоко на десној обали реке Саве, 17 km узводно од
Београда, по димензијама и инжењерскогеолошким и геохемијским особеностима
јединствено је у Србији и региону. Чине га два клизишта-близанца, формирана уз реку у
лапоровитим седиментима панона а преко оба прелази магистрални пут БеоградОбреновац. Умка (низводно клизиште) дужине је (по падини) 880 m, ширине (дуж реке)
1600 m, просечне дубине 16 m, површине 100 ha, запремине 14х106 m3 и на њему се
налази већи број кућа и многе су оштећене. Дубоко је дужине 1300 m, ширине 320 m,
средње дубине 19 m, површине 40 ha, масе 6x106 m3 и није насељено. Тела клизишта
(ТК) су мозаичког облика, чини их више секундарних клизишта насталих сукцесивним
клизањем мањих стенских маса. Изграђује их глиновито-лапоровити материјал а подлога
су им компакти лапори панона. У профилу ТК заступљене су 2 зоне: горња,
представљена колувијумом, и доња, са мање поремећеним материјалом. У подручју
клизишта заступљене су 3 хидрогеолошкa система: лапори панона (водонепропусни) у
подлози клизишта, тело клизишта и алувијални седименти реке Саве. Стенске масе тела
клизишта садрже пукотине различитог порекла и у њима су заступљена 2 типа аквифера:
горњи, са акумулацијама воде на дубини 3-5 m, чији број и величина варирају током
времена, и доњи, на дубини већој од 8 m, са субартеским акумулацијама воде,
изолованим у секундарним клизиштима. Геохемијска и минералошка истраживања
показују да су клизишта формирана у фосилној (преквартарној) кори распадања (КР)
лапоровитих седимената панона. У профилу КР заступљени су минерали калцит, кварц,
хлорит, монтморионит, каолинит и вертикалне пукотине, отворене или запупњене
калцитом и/или гипсом. Подземне воде у клизишту су Са-Mg-Na-сулфатнохидрокарбонатно-хлоридне, а састав и минерализација (1-6,3 g/l) им значајно варирају.
Састав им се формира геохемијски процесима у интеракцији вода-стена. Фазни односи у
систему
вода-калцит
и
вода-гипс
указују
на
сезонско
варијације
у
растварању/депоновању калцита и гипса у пукотинама. Ови процеси значајно повећавају
нестабилност клизишта.
Kључне речи: клизиште, фосилна кора распадања, геохемија, хидрогеологија,
инжењерска геологија
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Аdam Dangić1, +Jovan Josipović2, Vladeta Vujanić3

LANDSLIDE UMKA-DUBOKO, SERBIA: GEOCHEMICAL,
HYDROGEOLOGICAL AND ENGINEERING GEOLOGICAL
CHARACTERISTICS
Summary: Large landslide Umka-Duboko at the right bank of the Sava river, around 17 km
upstream from Belgrade, by its size and engineering geological, hydrogeological and
geochemical characteristics is unique in Serbia and the region. It consists of two twin
landslides, formed along the river, in marl sediments of the Pannonian age, and through it runs
the main road Belgrade-Obrenovac. LandslideUmka (downstream landslide) is 880 m long,
1600 m wide (along the river), and with average depth of 16 m, total area of 100 ha, and with
the volume of 14x106 m3. There is a large number of houses in the area endangered by
landslides, many of which were damaged due to periodical sliding. Landslide Duboko is 1300
m long, 320 m wide, with an average depth of 19 m, total area of 40 ha and volume 6x106 m3
and is not inhabited. The landslide bodies (LBs) have mosaic forms, consisting of many
secondary landslides, formed by successive sliding of smaller rock masses. LBs consist of
clayey-marly materials and their footwalls are Pannonian marls. Two zones are distinguished in
the LB profile: upper, colluvial, and lower, with less disturbed material. There are 3
hydrogeological systems in the area of landslide: Pannonian marl (waterproof), in landslide
footwalls, LB and alluvial sediments of the Sava River. Rock masses of LBs contain cracks of
different origins, and two types of aquifers formed in them: the upper, with accumulations of
water (WA) at a depth of 3-5 m, whose number and size vary over time, and the lower, at a
depth over 8 meters, with a sub artesian WA, which is isolated in the secondary landslides.
Geochemical studies indicate that the landslide formed in fossil (Pre-Quaternary) weathering
crust (WC) of Pannonian marly sediments The profile of the WC is characterized by calcite,
quartz, chlorite, montmorillonite and kaolinite and by vertical cracks, open or filled with calcite
and/or gypsum. Groundwaters in LBs are of Ca-Mg-Na-sulphate-hydrocarbonate-chloride
types. Their composition and mineralization (1 to 6.3 g/l) vary considerably and they are being
formed by geochemical processes in water-rock interaction. The phase relations in the systems
of water-calcite and water-gypsum indicate seasonal variation in dissolution/depositing of
calcite and gypsum in the cracks. These processes significantly increase the instability of the
landslide.
Keywords: Umka-Duboko landslide, fossil weathering crust, geochemistry, hydrogeology,
engineering geology
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1. УВОД
На десној обали реке Саве, 17 km узводно од Београда, налази се велико комплексно
клизиште Умка-Дубоко које је по димензијама и инжењерскогеолошким и геохемијским
особеностима јединствено у Србији и региону. Чине га два клизишта-близанца – Умка и
Дубоко. На клизишту Умка налази се велики број кућа а преко оба прелази магистрални
пут Београд-Обреновац. У периоду 1973-2010. године постојао је план да деоница
Београд-Обреновац аутопута Е763 - Београд-Јужни Јадран пређе преко клизишта и оно је
обимније инжењерскогеолошки истражено. Како се показало се да би санација клизишта
за потребе изградње аутопута била технички проблематична и скупа 2010. године је
одлучено да се деоница Београд-Обреновац аутопута Е763 изгради левом уместо десном
обалом Саве.
У раду је приказана синтеза неких резултата инжењерскогеолошких, хидрогеолошких
и минералошко-геохемијских истраживања клизишта Умка-Дубоко изведених у оквиру
студије коју је финансирао РДФ за геолошка истраживања Србије 1993-1998. године [1]
као и као и претходних и каснијих истраживања.

2. ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ПОДАЦИ
У ширем подручју Београда, од Дунава на северу до Умке и Раље на југу, заступљене
су геолошке формације квартарне до јурске старости (слика 1). Делови подручја северно
од река Саве и Дунава изграђује квартар – алувијални седименти, лес и лесоидни
седименти.
Подручје јужно од Саве и Дунава изграђују формације квартарне до јурске старости.
Квартар је представљен алувијалним седиментима и алувијалним терасама Саве и Дунава
и појавама леса. Неогени седименти, издвојени на Основној геолошкој карти 1:100.000 [2]
као миоплиоцен, развијени су у фацијама глина, пескова и лапора (MРla) и кречњака,
лапора и пешчара (MPlb). У Београду, у оквиру MРla фације заступљени су глиновитолапоровити седименти панона који у У вишим деловима профила имају неповољне
геотехничке особине. Утврђено је да је у питању фосилна (преквартарна) кора распадања
[2-3]. Обе фације миоплиоцена су значајно заступљене и у ширем подручју клизишта
Умка-Дубоко а само клизиште је формирано у глиновито-лапоровити седиментима
панона са фосилном кором распадања [4-5]. Миоценски андезити и туфови заступљени су
на малом простору, далеко од Умке. Креда је заступљена са две формације: флишем (Сf) и
серијом кречњака, доломита и пешчара (С), које се појављују северно и источно од Умке.
Јура је представљена малим масама серпентинита (Se) и дијабаз-рожне формације (Ј).

3. КЛИЗИШТЕ УМКА-ДУБОКО
Клизиште Умка-Дубоко формирано je на падини десне обале реке Саве, уз меандер на
потезу Забрежје-Остружница (слика 1). Вероватно је старо више од два века – има
индиција да је постојало у 18. веку а писани подаци постоје од почетка 20. века. На
клизишту Умка од педесетих година 20. века интензивно су грађене куће, викендице и
други објекти, а клизиште Дубоко ненасељено и под шумом. Велика клижења су се
дешавала у годинама хидролошких максимума: 1914, 1941, 1978, 1982, 2015. године [6].
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Сада су угрожени око 500 кућа на клизишту Умка и магистрални пут Београд-Обреновац
на оба клизишта.

Слика 1. Геолошка карта ширег подручја [према 1., модификовано]. Квартар: Q- алувијални
седименти, Q2- алувијалне терасе, Q12a- лес, Q12b- лесоидни седименти. Миоплиоцен: MPlaглине, пескови и лапори; MPlb- кречњаци,лапори и пешчари. M- андезити и туфови. Креда: Cfфлиш; С- кречњаци, доломити и пешчари. Јура: Se- серпентинити; J- дијабаз-рожна формација.
Лево: локација клизишта Умка-Дубоко.
Figure 1. Geological map of the area [after 1, modified ]. Quaternary: Q- alluvial sediments, Q2-alluvial
terraces, Q12a- loess, Q12b- loessoid sediments. Miopliocene: MPla- clays, sands, marls; MPlblimestones, marls, sandstones. M- andesites, tuffs. Cretaceous: Cf- flysch; C- limestones, dolomites,
sandstones. Jurassic: Se- serpentinites; J- diabase-hornfels formation. Left: location of Umka-Duboko
landslide

3.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Клизишта Умка и Дубоко су фронталног облика, са ножицама у кориту реке Саве (сл.
2-3), сличних су ширина а значајније се разликују по дужини [5-6]. Низводно клизиште,
Умка, дужине је 880 m, ширине 1.600 m, просечне дубине 14 m (највећа 26 m), површине
100 ha, запремине 14х106 m3, просечног нагиба 9о. Висинска разлика између дна реке Саве
(око 60 m) и залеђа клизишта је око 100 m. Површина клизишта је таласаста, са већим
бројем секундарних клизишта, са ожиљцима висине 1-10 m. Узводно клизиште, Дубоко,
дужине је 320 m, ширине 1.300 m, просечне дубине 19 m (највећа 25 m), површине 40 ha,
запремине 6х106 m3. Висинска разлика између залеђа клизишта и најдубљег дела
клизишта је око 80 m. На оба клизишта изведена су знатна истраживања, теренска
(истражнe бушoтине и окна, пиезометри, инклинометри) и лабораторијска [5-6]. Утврђено
је да су том периоду клижења у клизишту Дубоко у односу на Умку знатно мања.
Клизишта су формирана у глиновито-лапоровитim седиментима панона. У геолошком
профилу заступљене су следеће формације (одозго наниже): субхоризонталне елувијалне
и делувијалне глине и пескови (дебљине до 10 m), лес (само код клизишта Умка, дебљине
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до неколико m), и субхоризонтална серија (са благим нагибом ка реци) глиновитолапоровитих седимената панона, у којој је и корито реке Саве.

Слика 2. Комплексно клизиште Умка-Дубоко. EDcl,s- елувијалне и делувијалне глине и пескови;
Сcl,mr- тело клизишта- колувијум: глине и лапори. 
– бушотине и (В=Умка, D=Дубоко).
Q O1 – истражно окно. 1-1’- траса инжењерскогеолошког профила.
Figure 2. The complex landslide Umka-Duboko. EDcl,s- eluvial and deluvial clays and sands;
Сcl,mr- landslide body – colluvium: clays and marls; 
– borehole (В=Уmkа, D= Duboko); Q O1 –
exploratory shaft; 1-1’- line of engineering geological cross section.

Слика 3. Инжењерскогеолошки профили кроз клизиштe Умка и Дубоко [5]. Tрасе профила на сл 2:
Умка 2-2', Дубоко 5-5'. EDcl,s и Сcl,mr као на сл. 2. MPLcl,mr- глине и лапори. , ; - клизне
површне. GWL- ниво подземне воде.
Figure 3. Engineering geological cross sections of landslids of Umka and Duboko[5]. The lines of cross
sections in Fig. 2: Umkа 2-2', Duboko 5-5'. EDcl,s и Сcl,mr as in Fig. 2. MPLcl,mr- глине и лапори. -;
; - sliding surfaces. GWL- ниво подземне воде.
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Тела оба клизишта су мозаичког, облика - чини их већи број секундарних клизишта,
насталих сукцесивним диференцијалним клизањем мањих стенских маса. Генерално узев,
у профилу тела клизишта издвајају се 2 зоне: горња, колувијална, и доња, представљена
мање поремећеним материјалом (сл. 3). Горња зона се налази испод хумусног покривача,
дебљине је до више метара а од доње зоне одвајају је клизне површине. Изграђују је
поремећени жутомрки материјали панонских и млађих седимената, са системима мањих
отворених и запуњених пукотина. Доња зона је одвојена од подлоге клизишта системом
клизних површина. Изграђује је мање поремећен жућкастосиви глиновито-лапоровит
материјал панона са системима запуњених и отворених субвертикалних пукотина.
Геотехнички параметри материјала горње зоне (ГЗ) и доње зоне (ДЗ) тела клизишта и
неизмењених седимената панона у подлози клизишта (СП) показују одређене сличности и
разлике (приказани за ГЗ, ДЗ и СП респективно): природна влага w (%)=20-39, 25-30, 2236; запреминска тежина γ (kN/m3)=18,5-20, 18,5-20, 18,6-20,1; порозност n (%)=40-55,
40-55, 41-50; капиларно пењање h (cm)=32-47, 32-47; коефицијент водопропусности k
(m/s)=8х10-9-2,7х10-8, 8х10-9-2,7х10-8; 8х10-9; угао унутрашњег трења φ (о)=7-22, 7-22, 1828; φ' (о)= 7-13, 7-13; кохезија с (kP/m2)=15-30, 15,30, 30-200; с'=(kP/m2)=0, 0; притисак
бубрења Pb (kN/m2)= 25-100, 25-100; једноаксиална чврстоћа за СП σ (kP/m2)=1500-2490.
У подручју клизишта издвојене су 3 хидрогеолошке формације: (1) панонски
седименти у подини клизишта, (2) тело клизишта, и (3) алувијални седименти реке Саве.
Панонски седименти су практично водонепропусни и претстављају хидрогеолошки
изолатор за млађе формације. Стенске масе тела клизишта су генерално узев
водонепропусне, са коефицијентом филтрације k<1x10-8 m/s и ефективном порозношћу
µ=0,01-0,05. Међутим, у њима су заступљене пукотине различите генезе које им дају
анизотропну водопропусност, локално са k=4x10-8-2x10-3 m/s и µ=0,07-0,18.
Према генези, величини и карактеристикама пукотина у телу клизишта издвојене су 3
средине: (1) горња, приповршинска, (2) средња и (3) доња. Горња је дубине 3-5 m, главни
је аквифер у клизишту, одликују је контракционе пукотине, које се формирају у сушном
периоду године а затварају у кишном, и већа вертикална него хоризонтална филтрација
воде. Средња обухвата материјал између плиће и дубље клизне равни, има у односу на
зону (1) функцију подинског изолатора а за средину (3) је полупропусна повлата. Доњу
чине зоне уз клизне површине, одликује их већи број пукотина смицања и дробљења, а у
деловима терена са дубином клизне равни >10 m она је континуална водоносна средина.
Акумулације подземне воде у типу (1) аквифера у оба клизишта варирају у погледу броја
и величине током времена; ниво воде прати рељеф, на дубини је 1-3 m и осцилира 1-2,6 m.
У подручју уз Саву у хидрауличкој су вези са водом реке и алувиона. Акумулације вода у
средини (3) појављују се на дубини >8 m и субартеске су, изоловане у секундарним
клизиштима; ниво воде осцилира 1-2 m; вода је високе минерализације – и до 6.324 mg/l,
и Ca-Mg-Na-сулфатно-бикарбонатно-хлоридног типа (табела 1).
3.2. ГЕОХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Минералошким и геохемијским проучавањима материјала у неколико профила
истражних бушотина у клизишту утврђено је да је тело клизишта формирано у фосилној
кори распадања седимената панона, која лежи испод хумуса и делувијума, односно леса
(код клизишта Умка). Процесима клижења и формирања секундарних клизишта
поремећени су оригинални профили коре распадања. Схематски, у профилу коре
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распадања издвајају се следеће зоне (одозго наниже): (1) глиновито-лимонитска зона, (2)
глиновита зона, (3) зона са гипсом, (4) прелазна зона, (5) неизмењени седимети панона.
Неизмењени седименти панона претстављени су серијом сивих до тамносивих
глиновитих лапора и лапоровитих глина, субхоризонталне слојевитости, са остацима
шкољки и угљенисане биљне материје. Изграђују их монтморијонит, лискуни, хлорит,
фелдспат, калцит, кварц, мало пирита (до око 3%) и органске материје (око 3 %). Зону (1)
изграђује мркожута лапоровита глина, са лимонитским конкрецијама и имрегнацијама, и
акумулацијом SiO2 (сл. 5); у минералном саставу су монтморијонит, илит, каолинит,
калцит, кварц. Зону (2) изграђује жућкастосиви глиновити материјал, са субвертикалним
пукотинама и зонама са лимонитом; у минералном саставу заступљени су монтморијонит,
илит, фелдспат, калцит, кварц, мало гипса. Зону (3) изграђује сивожућкасти глиновитолапоровити материјал, са субвертикалним избељеним зонама местимично са гипсом; у
минералном саставу заступљени су монтморијонит, илит, фелдспат, калцит, кварц, гипс
(сл. 4). Зону (4) изграђују слабије измењени седименти панона, са ужим зонама измене
око субвертикалних пукотина и акумулацијом гипса (сл. 4-5).

Слика 4. Дијаграм рендгенске дифракције праха, узорак из бушотине BD-3 у клизишту Умка.
Ознаке минерала: М= монтморијонит, I= илит, F= фелдспат, Q= кварц, C= калцит, Gy= гипс.
Figure 4. Left: X-ray powder diffraction pattern of sample No. 4 from borehole BD-3 in Umka landslide.
Minerals: М= montmorillonite, I= illite, F= feldspar, Q= quartz, C= calcite, Gy= gypsum. Right:
Distribution of calcite (C) and gypsum (Gy) in profile of borehole B-3.
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Слика 5. Расподеле петрогених оксида у профилу бушотине В-3 у клизишту Умка.
Figure 5. Distribution of chemical components in the profile of borehole B-3, landslide Umka.

Дубоко

Умка

Табела 1. Хемијскe karakteristike подземних вода и у клизиштима Умка и Дубоко и воде реке Саве.
Table 1. Chemistry of groundwater in the landslide Umka and Duboko and water of the Sava River.1
mg/l
Објекат
pH
S.о.2
Na+
Ca2+
Mg2+
ClHCO3SO4=
BD-1
7,38
580,0
34,13
91,58
57,10
19,15
595,36
32,10
BD-3
7,68
2516,0
93,48
211,61
212,58
67,37
89,34 1522,55
BD-4
7,41
2916,0
83,09
381,66
204,17
68,08
414,78 1508,97
BD-6
7,68
3972,0
81,65
323,30
301,03
11,77
319,06 2098,24
BD-19
7,50
6324,0
148,38
433,30
644,11
73,75
491,35 3518,32
B-5
7,45
1264,0
53,42
144,02
64,23
82,26
497,73
265,21
B-7
7,44
1932,0
58,61
323,74
124,15
151,76
606,22
798,72
B-10
7,40
3180,0
44,51
395,95
88,96
709,14
548,78
415,82
B-12
7,10
3252,0
96,44
373,26
87,43
219,83
459,45
228,77
B-16
7,44
1752,0
45,11
261,58
86,15
131,19
376,49
778,76
B-36
7,41
888,0
14,84
195,23
39,22
22,69
491,35
285,58
B-45
7,69
1620,0
62,32
211,61
124,39
64,49
446,68
662,51
B-153
7,33
1560,0
41,55
262,84
78,25
46,80
497,73
604,08
O-1
7,25
980,0
40,36
162,07
37,72
63,82
472,21
329,40
BD-13
7,86
2560,0
122,41
186,42
239,09
93,61
497,73 1251,78
BD-17
7,97
2224,0
55,64
221,27
168,23
35,46
114,86 1288,61
BD-18
7,73
1060,0
41,55
94,89
88,70
24,82
153,15
568,07
O-2
7,02
6260,0
207,73
279,47
323,38
49,64
816,79 3240,50
Р. Сава
7,45
352,0
2,37
48,83
10,20
19,85
178,67
60,90
1
Анализирано 1991. г./Аnalyzed in 1991. 2Суви остатак на 105оС/ Dry residue at 105oC.
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Слика 6. Клизиште Умка, профил 2-2': дијаграм садржаја растворених компоненти у подземним
водама и води реке Саве. L= залеђе клизишта, ULS и LLS горњи и доњи део клизишта, SR- Сава.
Figure 6. Landslide Umka, cross section 2-2’: Dissolved components in groundwater and Sava river. Lcrown of landslide; ULS- upper part of landslide; LLS- lower part of landslide; SR=Sava river.

Варијације садржаја главних хемијских компоненти и калцита и гипса у профилу
бушотине BD-3 у клизишту Умка (сл. 4-5) добро репрезентују минералошке и геохемијске
карактеристике фосилне коре распадања односно централних делова тела клизишта.
Подземне воде у клизишту одликују се малим варијацијама pH (7,02-7,97) и великим
варијацијама минерализације (580-6.324 mg/l) и садржаја главних јона (у mg/l): Са2+ 91,58433,30; Мg2+ 37,72-644,11; Na+ 14,84-644,11; HCO3- 89,34-816,79; SO4= 228,77-3.518,32; Clуглавном <100, у 3 узорка 151,76-219,83 а у једном 709,14 (табела 1). Висока
минерализација подземних вода и високи садржаји сулфат-јона у клизишту дуго времена
су тумачена као загађење отпадним водама из домаћинстава [6]. То демантује висока
мнерализација подземних вода у ненасељеном клизишту Дубоко. Расподеле главних јона
у уздужном профилу кроз клизиште и у плану клизишта Умка (сл. 6-7) показују да се
високоминерализоване воде налазе у централним деловима клизишта, где је већа дебљина
тела клизишта и где су значајно заступљени нижи делови коре распадања са гипсом. У
нижим деловима клизишта минерализација подземних вода се смањује услед хидрауличке
везе са водом алувиона и воде Саве. Састав подземних вода у клизишту се заправо битно
формира геохемијским процесима у интеракцији вода-стена односно реакцијама
растварања калцитa и гипсa, (реакције 1-2), као у сличним системима [6 и др.].
CaCO3 + H2CO3  Ca2 + + 2HCO3 – ..........................................(1)
CaSO4 2H2O  Ca2 + + SO42 – + 2H2O ..........................................(2)
Осцилације нивоа подземних вода и фазни односи у систему CaO-SO3-CO2-H2O указују на
сезонскe варијације у растварању/депоновању калцита и гипса у пукотинама.
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Слика 7. Лево: Карте расподеле главних јона у подземним водама клизишта Умка. Десно: дијаграми
садржаја Са2+ и SO4= у подземним водама клизишта Умка и Дубоко.
Figure 7. Left:Maps of distribution of major ions in groundwater in landslide Umka. Right: Plot of Са2+
and SO4= ions in groundwater of Umka and Duboko landslides.

4. ЗАКЉУЧАК
Величина и јединственост инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и геохемијских
особености клизишта Умка-Дубоко у Србији и региону последица су следећих фактора:
(1) формирано је у фосилној кори распадања лапоровито-глиновитих седимената панона,
са значајним присуством гипса у дубљим нивоима коре распадања;
(2) река Саве снажније еродује материјал коре распадања него неизмењене седименте;
(3) магистрални пут а на клизишту Умка и други објекти оптерећују клизиште;
(4) рецентни геохемијски процеси у интеракцији подземне воде-стена у телу клизишта,
везани за сезонске промене нивоа подземних вода, доводе до растварања/депоновања
калцита и гипса у пукотинама, смањујући стабилност тела клизишта.
Фактори 2-4 и даље делују и значајно повећавају нестабилност клизишта.
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ГЕОДЕТСКО ОСМАТРАЊЕ САНИРАНОГ КЛИЗИШТА „ДУБАЦ“
НАКОН ФОРМИРАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ ХЕ ВИШЕГРАД
Резиме:
Клизиште „Дубац“ налази се на десној обали акумулације ХЕ „Вишеград“, на
удаљености 150 m' узводно од бране ХЕ „Вишеград“.У фази изградње објекта
ХЕ „Вишеград“ извршена је санације клизишта. У циљу праћења ефеката
санације и понашања клизишта у условима формирања акумулације, од 1989.
године врше се континуална геодетска осматрања клизишта. У раду је укратко
приказана геолошка грађа и санационе мјере, резултати геодетског осматрања и
ефекти санације.
Кључне ријечи: клизиште,санација,геодетско осматрање

GEODETIC OBSERVATION OF REMEDIATED LANDSLIDE
"DUBAC" AFTER FORMING THE HPP VISEGRAD
ACCUMULATION

Summary:
Dubac landslide is located at the right bank of HPP Visegrad accumulation at the
distance of about 150 m' upstream of the HPP Visegrad dam. In construction phase of
the HPP Visegrad remediation of landslide was performed. For the purpose of
monitoring the remediation effects and behavior of landslide in during the
accumulation forming, since 1989 continuous geodetic observations of the landslide
have been performed. This paper briefly presents the geological composition of the
landslide terrain and conducted remedial measures, as well as the results of geodetic
observations and effects of remediation.
Keywords: landslide, remediation, geodetic observation
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1. УВОД
Клизиште „Дубац“ налази се на десној обали акумулационог језера ХЕ „Вишеград“, око
150м узводно од бране ХЕ „Вишеград“. Констатовано је у фази геолошких истраживања
за израду Идејног прејекта ХЕ „Вишеград“, почетком осамдесетих година прошлог
вијека. Иако се радило о умиреном клизишту, због близине бране ХЕ „Вишеград“, а и
због могућег активирања након формирања акумулационог језера, указала се потреба за
његовом санацијом. У ту сврху изведена су детаљна геотехничка истраживања (истражно
бушење, истражни раскопи и геомеханичка лабораторијска испитивања).

Slika 1. Položaj klizišta u odnosu na branu HE Višegrad
Figure 1. The position of landslide in relation to the dam of HPP Višegrad

2. КРАТАК ПРИКАЗ ГЕОЛОШКЕ ГРАЂЕ ТЕРЕНА КЛИЗИШТА
У морфолошком смислу подручје клизишта чини увалу (депресију) на десној
долинској страни Дрине између стрмих одсјека кречњачко-доломитских стијена. Висина
конструкције терена у којој је формирано клизиште је око 300m. Падина на којој је
формирано клизиште је просјечног нагиба око190 ( у ножичном дијелу око 210 , а у
средишњем и горњем дијелу 12-180). Терен у основи изграђују седиментни дио дијабазрожначке формације (5) - пјешчари,рожнаци, лапорци, глинци и туфити који се налазе у
подини клизишта, а између ножице клизишта и корита ријеке Дрине анизијски кречњаци (6), док су на вишим котама изнад чеоног ожиљка серпентинити. Нанос квартарне
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старости чини колувијум (1)- пјесковита глина, пјесковита глина са ситном дробином,
„масна“ пластична глина и лапоровита глина; делувијум (2) - заглињена дробина;
алувијум(3) -заглињени шљунак и пијесак; елувијум- (4) деградирани и распаднути дио
стијена дијабаз-рожначке формације.
Стијенске масе које изграђују основу терена имају различита хидрогеолошка својства
и функције у терену. Пјешчари, рожнаци, глинци и туфити имају пукотинску порозност и
у приповршинској зони гдје вода циркулише дуж пукотина имају функцију колетора
проводника подземних вода, док у дубљим дијеловима имају функцију хидрогеолошког
изолатора. С обзиром на мале димензије пукотина и брзо засићење, количина подземних
вода у њима је релативно мала. Кречњаци су пукотинско-кавернозне порозности и имају
колекторску функцију (проводник подземних вода). Квартарне колувијалне и делувијалне
наслаге имају субкапиларну и интергрануларну порозност, гдје се воде крећу лаганом
филтрацијом те имају колекторску функцију проводника подземних вода. Елувијална
распадина седимената дијабаз-рожне формације има најмању водопропусност у односу на
остале средине. Како су истраживањима установљена два нивоа подземних вода (један у
пукотинској зони основне стијене, а други у квартарним наслагама), елувијална распадина
има функцију двостуког изолатора (подински за квартарне седименте и повлатни за
основну стијену). Тијело клизишта је дуго цца 450m, (између кота 305.00 - 450.00 mnm).
Површине је око 33000 m2, просјечне дебљине 5-6m. Маса захваћена процесом клижења
износи око175 000 m3.
Клизна површина је настала на контакту делувијума (који је прешао у колувијум након
настанка клизишта) и елувијума који је водонепропустан и изнад кога циркулише
подземна вода која смањује отпорна својства колувијума.
Клизиште је санирано током изградње бране ХЕ „Вишеград, тако што је у ножици
одстрањен колувијални нанос до “здраве” стијене, а стијенска маса засјечена са 4
хоризонталне берме и косинама са нагибом 1:2 између берми (сл.2). На тако обрађену
подлогу изграђено је потпорно тијело између кота 305.00 – 338.00 mnm, од крупних
камених блокова и дробине кречњака и доломита из ископа темеља бране. Накнадним
насипањем потпорно тијело је подигнуто на коту 342,5 mnm. Запремина потпорног тијела
је око 61 500 м3. Завршни плато потпорног тијела је на коти 342,5 mnm, односо 6,5 m
изнад коте акумулације.
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Слика 2. Шематски подужни ИГ пресјек терена клизишта. За интерпретацију различитих боја
на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. A schematic longitudinal engineering-geological cross- section of landslide terrain. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Стабилност насипа потпорног тијела је испитана методом Бишопа за 287 случајева
(кругова). Најмањи добијени коефицијент сигурности је Fs = 1,255 , односно он је само у
2 случаја био мањи од Fs =1,5.
Клизна површина је таласаста и неправилна, тако да не долази до истовременог
покретања укупне масе клизишта, већ су помјерања диференцијала (помјерање појединих
дијелова) у оквиру клизног тијела изнад потпорне конструкције (слика 3). Након санације
преостали дио клизишта изнад потпорног тијела је остао ван утицаја акумулације.
Уколико би дошло до већих помјерања усљед неповољног дејства природних чинилаца,
покренути материал клизишта би се депоновао на завршном платоу потпорног тијела
изван акумулације (кота 342,5 mnm) , чија ширина је знатна (20-45m), и довољна да
задржи клизну масу и спријечи њен улазак у акумулацију. У случају већег нагомилања
материал би се по потреби могао и одстранити са платоа.
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Слика 3. Секундарни ожиљци у горњем дијелу клизишта.
Figure 3. Secondary scars in the upper part of the landslide.

Клизиште се осматра геодетски од 1984. године а у наставку су приказани резултати
осматрања и ефекти санације за период од 1989. до 2015.г.

3. ГЕОДЕТСКЕ МЕТОДЕ ОСМАТРАЊА
У оквиру пројекта техничког осматрања преградног подручја ХЕ Вишеград који је
урађен је 1979 год. предвиђено је и осматрање клизишта Дубац. У периоду изградње ХЕ
Вишеград клизиште је осматрано периодично, а након санације клизишта и пуњења
акумулације ХЕ Вишеград, од 1989. године, врши се континуирано осматрање
геодетским методама.
Мрежу тачака за одређивање хоризонталних помјерања клизишта чини пет
стајалишних стубова микротригонометријске мреже (S8, S10, S12, S14 и S16) и четири
профилне тачаке (pr 64, pr66, pr68 и pr70) . За одређивање вертикалних помјерања, на
санираном дијелу клизишта су репери r216N, r217N, r218N и r219 у нивелманском влаку
бр 2. Активни дио клизишта осматра се путем репера у нивелманском влаку бр.6 (S10,
r604, pr68, р603, pr66, r602, pr64, r601 и S16) и нивелманском влаку бр.7 (S10, S12, r710,
r702, pr70, r703 и S14). На слици 4 дат је ситуативни приказ клизишта са тачкама
геодетске мреже.
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Слика 4. Ситуативни приказ клизишта са тачкама геодетске мреже.За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. The situation of a landslide with marked points of geodetic network. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

2.1. Теренска мјерења
Нулто мјерење извршено је пред пуњење акумулације (средином августа 1989. године) и
од тада до краја 2015. године измјерено је и обрађено 50 комплетних серија мјерења. Од
тога, до прве половине 1991. године извршено је девет серија (теренска мјерења - ХЕ на
Дрини, обрада података - Енергоинвест Сарајево). Наредне двије серије, као и обраду
података извршио је Енергопројект, Београд: прву почетком јуна 1994.г. а другу крајем
јануара 1996. године.Од друге половине 1996.г. па до краја 2015.г. Служба за техничко
осматрање ХЕ на Дрини извршила је мјерење и обраду тридесет девет серија (двије
серије мјерења годишње).
Мјерења се извршена у складу са програмом по коме је извршено мјерење у нултој и
претходним серијама и њима је обухваћено:
 Тригонометријско мјерење правца за одредјивање апсолутних хоризонталних
помјерања микротригонометријске мреже и профилних тачака,
 Мјерења у мрежи прецизног нивелмана у циљу добијања апсолутних вертикалних
помјерања.
Мјерења правца у микротригонометријској мрежи као и правца на профилне тачке
вршена су високопрецизним теодолитима (од 2002.г. тоталном станицом Leica TC 2003), у
четири гируса, са присилним центрисањем инструмента и сигнала за визирање. Мјерења у
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мрежи прецизног нивелмана извршена су високопрецизним нивелирима (од 2002.г.
дигиталним нивелиром Leica DNA03) уз употребу прецизних инварских нивелманских
летава, двоструким нивелањем из средине са промјеном висине инструмента.
2.2. Обрада података
2.2.1. Обрада података за добијање апсолутних хоризонталних помјерања
По завршетку мерења врши се контрола мјерених података у циљу оцјене тачности.
За
контролу
угловних
мјерења
извршено
је
затварање
троуглова
у
микротригонометријској мрежи и рачунање средње грешке по Ferrer-у при чему се као
гранична вриједност затварања троуглова узима вриједност  5”.
По овом критерију, средње грешке мјерених праваца по серијама имају различите
износе и крећу се од mp=0”,60 до mp = 1”,20.
Први поступак у обради јесте изравнање МТМ као слободне, без датих тачака, по
строгој условној методи.
Изравнање се врши
заједно за МТМ бране и клизишта Дубац. Након рачунања
координата тачака МТМ, Хелмертовом трансформацијом испитује се њихова стабилност
при чему су као заједничке (чврсте) тачке одређени стубови 1, 2, 3,7 и 11 који су у
претходним серијама оцјењени као стабилни.
На основу нултих и новоизравнатих координата тачака МТМ, рачунају се средње
грешке координата заједничких тачака My и Мx и оне износе максимално до ±2,5 mm.
Координате профилних тачака на падинама клизишта рачунају се пресјецањем
напријед са стубова МТМ. Средња вриједност грешака координата овако одређених
тачака износи Мy=Мx= ±1,0 mm.
2.2.2. Обрада података за добијање апсолутног вертикалног помјерања
Контрола нивелманских мјерења врши се најприје оцјеном тачности из двоструких
мјерења а средња грешка једне висинске разлике овом оцјеном не прелази вриједност
Мх=0,20 mm.
Репери влакова бр.6 и бр.7 повезани су преко нивелманске стране r602-S14 и чине
затворени полигон дужине 470 m. Максимално дозвољено одступање затварања полигона
рачуна се као:


2
m
(1)
maks
0 S
гдје је :
 maks  максимално дозвољена грешка затварања полигона
m

1
mm
/km
0
-средња грешка нивелања на 1 km,
S  дужина полигона у km.
За S=0.47km, максимално дозвољена грешка затварања полигона износи  maks = ±1,37
mm. Остварено одступање (грешка затварања полигона) fХ је износа до ±1.2 mm по
серијама што значи да мјерења у потпуности задовољавају постављене критерије
тачности.
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4. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ОСМАТРАЊА
Координате стубова МТМ и профилних тачака срачунате су у државном координатном
систему гдје је оса X приближно управна на акумулационо језеро са позитивним смјером
ка лијевој обали Дрине. Оса Y је управна на осу X са позитивним смјером ка низводно
што је приказано на слици 4.
Из разлике координата тачака у новом и нултом мјерењу добијене су величине
помјерања по координатним осама. Рачунају се и прираштаји по осама као и прираштаји
укупног помјерања из серије у серију.
За све стубове МТМ и профилне тачке урађени су временски дијаграми помјерања по
осама X и Y (слика 5 и слика 6).
Висине тачака срачунате су у апсолутном висинском систему. Рачунање је извршено у
односу на репер на оскултационом стубу S16 који је изван зоне клизишта и сматра се
стабилним. Ради провјере његове стабилности вршена је контрола тригонометријским
нивелманом преко стуба S8.
Из разлика у новом и нултом мјерењу добијене су величине вертикалних помјерања. За
све тачке влакова бр.6 и 7 урађен је временски дијаграм вертикалног помјерања (cлика 7).

Слика 5. Временски дијаграм помјерења репера по оси X. За интерпретацију различитих боја на
слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Diagram of displacements of benchmarks in X direction. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.
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Слика 6. Временски дијаграм помјерања репера по оси Y. За интерпретацију различитих боја
на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 6. Diagram of displacements of benchmarks in Y direction. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.

Слика 7. Временски дијаграм вертикалних помјерања репера. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 7. Diagram of vertical displacements of benchmarks. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.
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5. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА
Анализа резултата врши се на основи великог броја мјерења - у периоду од 1989. до краја
2015. године извршено је укупно 50 серија мјерења. Најмања помјерања су у доњем
дијелу клизишта које је санирано и има апсолутно слијегање у износу 6,4mm у 50 серији),
а највећа хоризонтална и вертикална помјерања у средишњем и горњем дијелу клизишта.
Из временских дијаграма слијегања можемо видјети следеће:
 На средњем дијелу клизишта који се контролише преко стубова S10 и S16,
профилних тачака pr64, pr66, pr68 и преко репера r602, r604, r606,сви помаци по
оси X су позитивног предзнака - смјер низ падину. Највећи су на pr68 и pr66 са
износима +226,8mm и +307,6mm, а најмањи на S16 са износом од +15,4mm. Помаци
по оси Y су позитивног и негативног знака, у зависности од положаја тачке у
односу на депресију(јаругу) у средишњем дијелу клизишта. Највећи је на pr68 са
износом +216,4 а најмањи на S10 са износом -4,8mm. Вертикална помјерања су
негативног предзнака (слијегања) а највеће слијегање регистровано је на r603 са
износом -265,2mm.
 На горњем дијелу клизишта који се контролише преко стубова S12 и S14, профилне
тачке pr70 и репера r701, r702 и r703, сви помаци по оси X су позитивног предзнака
а највећи је на S12 са износом +200,1mm. Помаци по оси Y су са обадва предзака , а
највећи је на S12 у износу +98,9mm. Највеће слијегање забиљежено је на r702 од 675,4mm.
 Помаци мјерних тачака са највећим апсолутним износима нису равномјерни у
времену већ се уочавају
периоди са различитим интезитетима помака.
Карактеристично за профилну тачку пр66 да су помаци по оси X након санације
клизишта, у периоду од нулте до прве серије у 1999.г. максималног износа -66,6mm,
(просјечно -0,5mm/мјесец), да су у наредне двије године интезивирани до износа
максимално -148,6mm (просјечно -4,6mm/мјесец), а да је наредне четири године
период са помацима -0,4mm/мјесец. Од 2004. до 2007. године је период
интезивнијх помака ( -2,6mm/мјесец), а од 2007. до краја 2015.год период помака
мањег интезитета (-0,5mm/мјесец).

6. ЗАКЉУЧАК
На основу изведених истраживања, може се закључити следеће:
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Резултати геодетских осматрања на бази њихове тачности даје поуздану слику о
стању и динамици покрета клизишта у периоду осматрања (1989-2015);
Санацијом је одстрањен ножични дио клизишта тако да тијело клизишта не тангира
вода акумулације, односно под утицајем акумулације је само потпорно тијело које
се показало стабилним током осматрања. Потпорним тијелом је у потпуности
стабилизован терен у зони акумулације;
Покрети у простору преосталог дијела клизишта изнад потпорног тијела узроковани
су искључиво природним условима због којих је и дошло до појаве клижења
(морфологија и нагиб падине и присуство подземне воде у тијелу клизишта).
Осматрања показују да су кретања парцијална и различитог интензитета у
појединим дијеловима клизишта, што је узроковано неправилним обликом и
различитим нагибима клизне површине;
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Резултати геодетских осматрања показују да постоји активност клизишта и
предлажемо постављање додатних геодетских репера на горњем и средњем дијелу,
као и уградњу инклинометарских конструкција које ће омогућити боље праћење
понашања падина клизишта.

ЗАХВАЛНОСТ
Истраживање и осматрање клизишта чији су резултати представљени у раду изведено је у оквиру
Пројекта „ХЕ Вишеград, Санација падина у акумулацији, Клизиште Дубац, Књиге 3.1 и 3.2,
Главни Пројект, ENERGOINVEST HIGRAINŽENJERING Сарајево 1982-1983. године и „ХЕ
Вишеград Техничко осматрање-Преградно подручје, ENERGOINVEST HIGRAINŽENJERING
Сарајево, јули 1984.г.
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ПОЈАВА ЛИКВЕФАКЦИЈЕ НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ
Резиме:
Појава ликвефакације при силним земљотресима је уочена, а и објашњена у
многим земљама (Јапан, САД, Нови Зеланд и др.). На подручју Балкана ова
појава није разјашњена. Неки аутори су прихватли њено постојање само на
основу критеријума гранулометријског састава тла (потенцијал ликвефакције).
Аутори овог рада су анализирали све доступне информације о деформацијама
тла које су се десиле при забележеним земљотресима (историјским и
савременим), како на подручју Србије, тако и подручју бивше Југославије.
Резултати те анализе се укратко приказују у овом саопштењу.
Кључне речи: ликвефакција, земљотрес, динамичко оптерећење, сеизмо деформација

LIQUEFACTION ОCCURRENCE IN SERBIA
Summary:
The occurrence of liquefaction in the course of strong earthquakes has been observed
and explained in many countries (Japan, New Zealand, USA, etc.). In the Balkan
region the occurrence of liquefaction has not been resolved. Certain authors accepted
the existence of this phenomenon solely based on granulometrical soil composition
(potencial of liquefaction). The authors of this paper analysed all available information
on ground deformations which occurred during the earthquakes that were documented
(historical and contemporary earthquakes), occuring both in the region of Serbia and
the former Yugoslavia. The results of the analysis are briefly stated in this paper.
Keywords: liquefaction, earthquake, dynamic load, seismic deformation
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1. УВОД
Простор на коме се манифестују последице земљотреса чине три чврсто повезане
средине: створена, геолошка (природна) и друштвена. На основу тог става су
успостављени принципи на којима су засноване макросеизмолошке скале. Наиме
дефинисање (одређивање) сеизмичког степена према сеизмолошким скалама, а поготово у
најновијој ЕМС-98, врши се на основу последица које земљотрес учини на датој локацији:
према степену оштећењима на објектима разврстаним у одређеним категоријама, терену
(геолошкој средини) и људима, који се налазе у том окружењу. При томе се користи и
статистичка анализа, за разлику од старијих макросеизмичких скала. У овој скали су,
поред осталог прецизније дефинисане и категорије објеката на којима се процењује
степен оштећења, при разматраном земљотресу. Ова скала код нас још није примењивана,
мада је за Краљевачки земољотрес (из 2010.г.) макросеизмички интензитет формално
исказан у овим степенима. Напомињемо да сеизмичке скале MCS, МSK-64 и EMS-98
имају идентичан број (12) степени, али степени нису идентични, што је последица
различите методологије одређивања интензитета.
Деформације терена (геолошке средине) при јаким земљотресима се испољавају на
врло различите начине, али све оне директно утичу и на степен оштећења објеката. Због
тога је неопходно разлучити деформације у терену, и њихов утицај на оштећење објеката,
од оштећења која су условљена конструктивним карактеристикама и стањем објеката.
Поред тога је неопходно дефинисати степен оштећења објеката према њиховом типу из
макросеизмичке скале. Све неопходне податке, нажалост није могуће прикупити
непосредно после дешавања земљотреса, нарочито у густо насељеним просторима. Због
тога су неопходна накнадна теренска макросеизмичка истраживања. Она се нажалост, у
досадашњој нашој, али колико је нама познато и у међународној пракси, нису изводила
или су била недовољна.
Деформације терена при јаким земљотресима, у стручној литератури, се најчешће деле
на: сеизмотектонске, сеизмогравитационе и сеизмодинамичке. Сеизмотектонске
деформације се карактеришу ''изласком'' сеизмогеног раседа на површину (на пример као
код земљотреса у околини Сан Франциска – Калифорнија и др.). Аутори овог рада,
реинтерпретацијом последица јаких земљотреса на простору бивше Југославије, а самим
тим и на простору Србије нису констатовали појаву сеизмотектонских деформација, али
су редовно констатоване појаве сеизмогравитационих и сеизмодинамичких деформација
[8]. Дакле на нашим просторима су веома су важне, како за изградњу, тако и за
функционисање створене средине, последње две врсте деформација терена. О
интеракцији земљотреса и појава гравитационих нестабилности на падинама је код нас
било више саопштења, а заинтересованим се препоручује монографија: Сунарић Д.,
Стојнић Н, Недељковић С. (2006): ''Сеизмичност терена и егзогеодинамичке појаве
(клизишта и одрони) у Западној Србији'' [9].
Питања сеизмодинамичких појава само су овлаш разматрана. Но њихов значај за
урбанизацију, обзиром да је највећи број градова у Србији смештен управио на таквим
теренима, је такав да тим питањима треба посветити значајну пажњу. Обзиром на
расположив обим простора, у овом саопштењу ће, као што је у наслову наглашено, бити
претежно речи о само једном типу ових деформација – ликвефакцији. А да би се правилно
идентификовала појава ликвефакције направљена је упоредна анализа терена на нашем
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изучаваном простору са просторима земаља на којима је она теоретски објашњена, а и
стручно констатована.
У сеизмодинамичке деформације сврставају се деформације у субхоризонталним
теренима, које настају под динамичким оптерећењем узрокованим јаким земљотресом. На
подручју Балкана овакав тип дефромација се најчешће дешава у алувионима великих
река. У нашој земљи овакви простори везани су, пре свега, за реке: Дунав, Саву, Тису,
Тамиш, Дрину, Западну, Јужну и Велику Мораву, Колубару, као и подручја око Биначке
Мораве и Ибра. Како ти простори припадају сеизмички активним подручјима, а они су,
поред тога, и у великом стену урбанизовани, тако да је питање њихове сеизмодинамичке
повредљивости веома значајно. Посебно је неопхподно нагласити да алувиони
представљају значајан извор снабдевања градова питком водом. Због тога евентуална
појава ликвефакције представља велики конфликт, како за услове урбанизације тако и за
експлоатацију питке воде из алувиона. Дакле питање сеизмодинамичких деформацијама,
односно посебно појаве ликвефакције, је веома актуелно и због тога ће, у овом саопштењу
о њему и бити речи. При томе је неопходно дефинисати особености ликвефакције у
оквирима сеизмо динамичких деформација тла.
Када говоримо о сеизмодинамичким деформацијама, под тим појмом подразумевамо
деформације које настају при силним земљотресима, а на површини терена се
манифестују у промени микро рељефа површине: формирају се депресије, пукотине,
пешчане купе и слично. Ове деформације су везане за терене изграђене од невезаних
гранулометријски ситнозрнијих депозита. То су претежно прашинасто - песковити
депозити у којима се налази збијени тип издани. Присуство изданских вода, поред побуда
од јаких земљотреса (интензитети I≥ 80 ЕМС98) су битан услов за настанак ових
деформација. Деформације субхоризонталних терена изграђених од осетљивих
водозасићених глина, које се одликују посебном врстом порозности - субкапиларном, при
дешавању земљотреса или других динамичких оптерећења (минирање, вибрације машина
и сл.), познате су под темином тиксотропијом. У овом саопштењу сеизмодеформације
тиксотропијом неће бити разматране.

Слика 1. Приказ последица појаве ликвефакције на простору јапанског града Ниагате 1964 године
Figure 1. Effects of liquefaction in the Niagata region (Japan, 1964)
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На слици 1 (лево) лако су уочљиве деформације услед ликвефакције линијског типа, а на
десној фотографији станбени објекти који су изгубили стабилност или претурени, а
испред њих су објекти који су безбедно „преживели“ земљотрес. У оба случаја
деформације су поседица хетерогености литолошке грађе терена. Коплексност појаве
сеизмодеформација терена захтева изучавања која су предмет инжењерске геологије
(инежењерске геодинамике), као и сеизмологије (инжењерске сеизмологије).
Разноврсност тих појава захтева детаљна истраживања која једино могу објаснити појаву
и омогућити њихову класификацију.

2. ОСНОВНЕ НАПОМЕНЕ О СЕИЗМОДИНАМИЧКИМ ДЕФОРАЦИЈАМА
ТЕРЕНА
Деформације у субхоризонталним теренима при дешавању земљотреса су: пукотине цм-м
реда величине, промене режима вода, издашности и замућености извора. Јачи, разорни
земљотреси изазивају значајније промене и трајне деформације у терену, па се описују
као: избијање и разливање вода на површини терена, појављивање нових врела, велике
промене у режиму подземних вода, активирање тецишта и друге појаве. У сеизмолошкој
скали ЕMS–98, деформације стенских маса (терена), при различитим интензитетима
земљотреса, су приказани у анексу С те скале, а на нешто другачији начин прегледно су
приказане у табели 1.
Табела 1: Деформације хоризонталних терена при земљотресима (сеизмодинамичке појаве)
Table 1. Deformation of horizontal terrains during the earthquakes (seismodynamical occurrences)

Интензитет у 0ЕМS
Мање пукотине
Крупне пукотине
Ликвефакција

5
←

6


7

←

8




9



10



11



12



Легенда:  - најбољи опсег меродавног интензитета; ← - могући настанци појава и при том интензитету.

Под ''чистом'' ликвефакцијом треба подразумевати појаву губитака носивости темељног
тла, под утицајем силних земљотреса. Тај механизам је схематски приказан на сл.2:
алувијлно ликвефабилно тло у фази мировања (слика 2а), за време главног удара
активира се динамичко оптерећење (узгон) које преко подземних вода у хидрогеолошким
колекторима (збијена издан), прелази у „течну“ фазу (слика 2б). После фазе земљотресног
импулса (удара) долази до трајне деформације површине терена (слика 2в), као и свих
објеката који су изграђени на том терену, што је приказано кроз примере у следећем
поглављу. При томе наглашавамо чињеницу, која је и визуелно приказана на слици 3 да и
објекти изграђени као сеизмоотпорни, односно и они који су претрпели земљотресе без
конструктивних оштећења, због сеизмодеформација терена, постају нефункционални,
односно неопходно их је порушити.
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Слика 2. Схематски приказ стања тла које је подложно појави ликвефакцији у: а) стању
мировања, б)стању земљотресне побуде – узгону и в) површина терена после земљотреса; НПВ ниво издани
Figure 2. Shematic preview of the ground state prone to liquefaction in:a) stute of
quiescency;b)earthquake (buoyancy) c) terrain surface after earthquake; НПВ - groundwater level

На основу претходно изнетих ставова, под појмом ликвефакције треба подразумевати
губитак носивости темељног тла изграђеног од претежно ситнозрних, песковитопрашинастих фракција, под утицајем узгона подземних вода насталог при динамичком
оптерећењу при дешавању силних земљотреса. При овом узгону порни притисци достижу
ниво којим се руши постојећа структура тла, а престанком земљотреса успоставља се нова
структура. При дефинисању овог појма, према нашем схватању, дат је нагласак на
термину темељно тло, и због тога је појава ликвефакције превасходно везана за ефекте
земљотреса на елементе створене средине (претежно објекти високоградње). То значи да
у теренима, на којима нема објеката, при утицају јаких земљотреса треба говорити о
појави сеизмодинамичких деформација. Оне се, као што је већ наглашено, манифестују
као: депресије, пукотине у терену са или без излива муљевите подземне воде, са или без
појаве „пешчаних вулкана“.
Инжењерски приступ дефинисању могућности појаве ликвефакције на неком подручју
везан је за процену потенцијала ликвефакције. Савремени приступ у нумеричкој процени
потенцијала ликвефакције је, између осталог, скопчан са тешкоћом у дефинисању
својстава и стања хидрогеолошког колектора под динамичким оптерећењем. Када
говоримо о својствима колектора посебно је осетљиво питање дефинисање његове
порозности (типа и запремине), али је веома значајно и распрострањење и геолошке
границе издани (слободна или сапета издан, зоне прихрањивања и др). Такође је значајно
дефинисање процене динамичке чврстоће колектора у односу на очекивану земљотресну
побуду. По дефинисању ових макро услова, може се применити методологија оцене
потенцијала ликвефакције која се користи у инжењерској пракси. Такође треба истаћи, да
у условима течења тла нема инструменталне регистрације амплитуда убрзања и тада се
мора ићи на разумну инжењерску процену. То значи да треба бити веома обазрив при
процени сеизмодинамичких деформација. Није оправдано све регистроване деформације
сврставати у ликвефакцију. О том проблему биће речи у наредном поглављу.
При процедури земљотресног прорачуна, као полазни основ, коришћен је сеизмички
степен. У новије време користе се ординате спектра одговора објеката. За разлику од
дијаграма спектра одговора, при коришћењу сеизмичког степена посредно се валоризује и
утицај подземне воде на сеизмичко оптерећење, преко познате методологије С.В.
Медведева [5].
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3. ПРИМЕРИ ДЕШАВАЊА ЛИКВЕФАКЦИЈЕ
Ликвефакција представља назив за појаву која је илустрована на слици 3, а догодила се на
простору јапанског града Ниагате 1964 године [4].

Сл.3. Приказ последица појаве ликвефакције на простору јапанског града Ниагате 1964
године
Figure 3. Effects of liquefaction in the Niigata region (Japan, 1964)

Са слике 3 може се видети учинак ''чисте'' ликвефакције при земљотресу из 1964.г. на
простору јапанског града Ниагате. Зграде су у доста добром техничком стању, али су због
губитка носивости тла под утицајем јаког земљо-треса, изгубиле употребљивост. Због
тога терене подложне ликвефакцији, при изради урбанистичких планова, треба избегавати
за изградњу објеката, или треба изводити детаљна истраживања која треба да дефинишу
услове под којима је могућа изградња сеизмички сигурних објеката.
На простору бивше Југославије, појава слична наведеној, забележена је при
Црногорском земљотресу из 1979.г. на простору бродогодрадилишта „Бијела“. Терен на
коме је било изграђено бродоградилиште представља пространи плато који је углавном
формирала речица којој је доцније скренут ток, а потом насипањем ова површина је
знатно проширена. Вештачка обала је потом подзидана и уз њу је море багерисањем
продубљено, да би у бродоградилиште упљовљали бродови дубоког газа. Простор
бродоградишта Бијела био је испуњен различитим објектима, који су били углавном
плитко фундирани, а један део обале био је фундиран на дубоким шиповима. Шипови су
били ослоњени врхом (базом) у стене флишног комплекса. На слици 4 лево је
фотографија куће Свилановића (бродоградилишна телефонска централа - снимак после
земљотреса), са субвертикалним пукотинама. Конструкција објекта је у релативно добром
стању, али је због ликвефакције утонула у терен до прозора. То је пример оштећења
објеката услед ''чисте'' ликвефакције. На фотографији десно, на истом простору (ближе
мору), приказан је објекат највећег - 50 оштећења. Узрок оштећења овог објекта је
сложене природе, пре свега услед течења или клижења обале.
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Нажалост, посебна проучавања нелинеарног понашања литолошких чланова у
условима водозасићења подземним водама, на резултат разарања створене средине нису
извођена, па су многа оштећења објеката у Црногорском приморју, некритички приписана
ликвефакцији. На пример за хотеле на Словенској плажи (Будва), који су током
земљотреса порушени, за њихово рушење је окривљена ликвефакција. Но, нигде на
Словенској плажи није констатовано утањање објеката у тло, нити су констатоване
трајне депресије у терену. Регистроване пукотине у тлу из којих је избацивана подземна
вода у виду млаза (фонтане), по престанку динамичког оптерећења биле су затворене.
Поред тога, уопште није разматран утицај суфозије током експлоатационог периода
хотела. Наиме плима и осека су извлачиле ситне честице и због тога је повећана
порозност темељног тла. На рушења објекта су свакако утицале и саме конструктивне
каракетристике објекта (сеизмички неповољна констраукција). У прилог ове тврдње, била
је присутност затворених пукотина оријентисаног пружања паралелних мору, при чему је
даља ивица сантиметар два била виша од оне ближе мору и ова појава указује на појаву
динамичке збијености тла.

Слика 4. Телефонска централа бодоградилишта „Бијела“ (кућа Свилановића лево) и порушена
кућа (50оштећења) у њеној близини, после дешавања јаког Црногорског земљотреса1979
(фото П. Ђурић)
Figure 4. Telephone exchange in “Bijela” shipyard (home of the Svilanović family- photo left);
House near “Bijela” shipyard, collapsed due to liquefaction after strong earthquake - aftermath of
the strong earthquake in Montenegro, 1979 photo right by P. Djuric)

На простору Србије, за разлику од Црногорског приморја, нису регистровани
земљотреси са магнитудама већим од М > 6,50 Рихтерове скале. Кључни критериј за
процену могућности појаве ликвефакције на простору Србије је анализа теренске
фактографије последица Свијалначког потреса. Овај потрес је последица активирања
ресавског раседа
08.04.1893. године. Интензитет овог потреса, на основу
макросеизмичких података, оцењен је са I0=90 МCS, а макромагнитуда са М=6,30
Рихтерове скале. Дубина огњишта овог земљотреса, оцењена је са вредношћу од око 18
km, а географске координате епицентра су: ширина φ=44016'N и дужина λ=21017'E. Прва
изосеиста земљотреса, по правилу, прати оријентацију раседа дуж кога се цепа стенска
маса. При овом земљотресу то није случај, што је видљиво са схематске карте изосеиста,
слика 5 [2]. Због присуства песковито-шљунковито глиновитих наслага велике дебљине
овај утицај је маскиран, због тога се и изосеиста 80 доминантно простире ка југу.
229

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 5. Схематска карта Свилајнчког потреса од 08-04-1893 г. На овој слици тачкама су
представљене локације насеља погођених потресом из којих су добијене информације (М.
Вукашиновић 1967 )
Figure 5. Map of Svilaјnac town earthquake of 08/04/1893. The dots in this picture represent the location
of settlement affected by the quake, from which the information were obtained (M. Vukashinovich 1967.)

Слика 6. Главна улица у Свилајнцу после главног земљотреса из 1893.г. (лево) и пукотина у тлу, са
левкастим отворима и избаченом песку близу Свилајнца, процењене ширине око 0,5 m (слика десно)
(Фото Ђ.М. Станојевић)
Figure 6. Main Svilaynac street after the main earthquake in 1893 (photo left); ground fissure, with
funnelform apertures and in dischrged sand near Svilaynac, of approximately 0,5 m (photo riaght) (photo
by Đ.M. Stanojevic)

На слици 6 лево (фото Ђ.М. Станојевић), приказана је главна улица Свилајнца, после
земљотреса из 1893 год. На зградама нема пукотина, једино су кровови порушени, а нема
ни слегања терена. На слици 6 (десно) приказана је пукотина у терену унутар које су
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присутне пешчане купе, а у непосредној близини је плот који уопште није деформисан.
Наиме према извештају о потресу [6], наведено је да се у близини Мораве налази песак
испод рецентне глине (фација поводња), а у алувиону реке Ресаве црвени песак. У
плеистосеисту потреса, односно у околини Свилајнца, констатоване су пукотине ширине
од 10 -15 до 30 – 50cm, а очевидци наводе да је из њих избијала вода, у виду водоскока,
висине 30 – 50 cm и то је трајало је око 5 минута. Поред тога су констатоване и пукотине
у тлу из које се разливао муљевит песак. На истом простору, у многим бунарима ниво
воде био је увећан, а вода замућена. Неки бунари су били сасвим испуњени песком и
пресушили. Посебно је била интересантна појава образовања малих левкастих вртача у
избаченом песку и њихов настанак је био објашњен као пут којим се избачена вода
повлачила у тло. Иначе, када је реч о боји избаченог песка он је био зеленкасто сиве боје,
а на простору ка Медвеђи је био црвенкасте боје, што је последица ерозије терена
изграђеног од црвених пермских пешчара.
На простору Седлара (макро епицентар) констатоване су пукотине паралелно току реке
Ресаве и биле су дугачке до 10 метара и ширине од 0,5 – 3dm, а да је најдубља била 3m.
Овакав положај пукотина говори да је то било последица деформација терена ка речном
кориту. По целом селу избијала је вода из земље и на неким местима избацивала је песак.
Такође постоји податак, да је при овом земљотресу, у непосредној близини обале Велике
Мораве, један бунар је био запуњен песком до површине (''као кад проври'') и по
престанку динамичког оптерећења вода са песком се повукла, а бунар је задржао своју
форму. Нема податка о томе, да ли је у близини бунара била кућа, али ни податка да ли је
претрпела оштећења.
Анализом свих доступних података, од којих су неки претходно наведени, може се
извести општи закључак да је при овим земљотресом настало динамичко оптерећење, које
је побудило покретање изданских вода у колекторима интергрануларне порозности у
алувиону Мораве и Ресаве. Последица тих побуда су формиране пукотине у тлу из којих
је фонтирала подземна вода уз често изливање песка. Но, нигде није констатована
повезаност оштећења објеката са појавом наведених пукотина, иако су сви ти објекти
плитко фундирани. Дакле може се закључити да су при свилајначком земљотресу
регистроване сеизмодинамичке деформације сличне
ликвефакцији, али се битно
разликују од појаве ''чисте'' ликвефакције, која је приказана на слици 1.
Сеизмодинамичке деформације терена су регистроване и при утицају земљотреса из
епицентралног подручја Кресна Симитли у Бугарској (магнитуда М=7,4). Тада је, у
алувину Јужне Мораве регистрована пукотина која је приказана на слици 7. Напомињемо
да је епицентар овог потреса удаљен преко 100km од Врања. Макросеизмички интезитет,
на простору Врања, је оцењен са 90 сеизмичке скале MCS [7].
Разорни земљотрес који је погодио Краљево 03.11.2010 године у 01hи 30min, са
епицентром у селу Сирча (4km северно од града), магнитудом М=5,4 степени Рихтера и
дубином огњишта од око 13km.У извештају Републичког Сеизмолошког Завода у
Београду, који је урађен 09.11.2010 г., а у 14 часова и стављен на званични сајт Завода, дат
је приказ места појаве ликвефакције (означени квадратићима црвене боје) на ширем
простору Краљева (слика 8 лево). Десна фотографија илуструје, према интерпретацији
стручњака Сеизмолошког завода, појаву ''ликвефакције''. Предметна пукотина лоцирана је
на простору села Сирча и била је дужа од 20m и имала је излив ситног песка. У региону
села Опланића такође је констатована пукотина дужине 4 -5m.
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На основу анализе приказаних дефомација са слике јасно је, да наведену
сеизмодинамичку деформацију није оправдано третирати као ''чисту'' ликвефакцију.
Рекогносцирањем терена и плитко фундираних објеката у непосредној близини Западне
Мораве, а које су обавили аутори овог саопштења, непосредно после дешавања
земљотреса, констатовано је да ниједан објекат није био изложен утицају трајних
сеизмодеформација терена, а поготово не класичној појави ликвефакције. Због тога, без
одговарајућих детаљних истраживања, некритичко навођење појаве ликвефакције на
наведеном простору, које су навели стручњаци Сеизмолошког завода из Београда, је
недопустиво, обзиром да се на тај начин предметно подручје валоризује као крајње
неповољно за урбанизацију, односно сасвим је ограничено њено коришћење.

Слика 7. Пукотине у алувиону Јужне Мораве код Врања настала при утицају земљотреса из
епицентралног подручја Кресна Симитли у Бугарској1904.године [6].
Figure 7. Fissure in alluvium of the Juzna Morava River near Vranye generated from earthquake from the
epicentral zone of Kresna Similty, Bulgaria, 1904. [6].
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Слика 8. Географски положај локација (означена квадратима) на којима је констатована појава
ликвефакције (фотографија лево) и пукотине у терену са изливом ситног песка (десна слика)
(Сеизмолшки завод Србије)
Figure 8. Geographical position of locations (marked with squares) where liquefactions were recorded
(left); example of crack in the field with a fine sand spill treated as liquefaction in the report on Kraljevo
earthquake (right) by Seismological Survey

Посебно истичемо потребу преиспитивања
резултата
процене потенцијала
ликвефакције тла на подручју Новог Београда, која је публикована у саопштењу
''Процена потенцијала ликвефакције тла Новог Београда'' (Н. Грујић и др., Београд
1984) [3]. Аутори су констатовали, да у подземљу постоје литолошке средине
(ситнозрни и прашинасти пескови мале збијености, сатурисани подземном водом) које
могу бити подложне ликвифакцији одговарајућим сеизмичким побудама. Даље исти
аутори наводе, да ''за епицентрална растојања мања од 35km, при магнитуди М=6 у
материјалима са бројем удараца N1
а који су присутни у грађи алувиона Саве на
Новом Београду, могућа је појава ликвефакције''. При томе, поменути аутори наводе ''да
су у Србији забележене појаве у тлу, после снажних земљотреса идентичне са
ликвефакцијом (пешчани кратери) у алувиону Мораве за време ресавског земљотреса
(1893.г. I =90 МCS). За време голубачког потреса (1879. г. I = 80 МCS) дошло је до
бризгања завеса од воде''. Међутим треба имати на уму, да су се појаве, које наводе
поменути аутори, догодиле у плеистосеисту поменутих потреса, односно епицентралној
зони потреса, што је веома значајно, док предметни простор савског алувиона, потресају
јаки потреси интезитетом друге до треће изосеисте, односно простор се налази у даљој
зони утицаја потреса магнитуде М=6,0 - 6,5.
У оцени потенцијала ликвефакције Н. Грујић и др.наводе да су ''ликвефакцији склони
материјали чији је индекс пластичности мањи од 5, а пескови Новог Београда имају
гранулацију која је повољна за појаву ликвефакције. У свом раду за потребе процене
потенцијала ликвефакције наведена је следећа формула:

 av

a
 0,65 max
 0'
 g

  0 

rd
  0' 

(1)
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Ознаке у формули су: τав- средња вредност очекиваног цикличног напона при
магнитуди 7,5; амаx – максимална амплитуда убрзања на површини тла; σ0’- ефективни
напон: σ0- тотални напон. Количник τav/σ0’ - према ауторима представља однос просечног
хоризонталног напона смицања индукованог земљотресом са ефективним притиском
надслоја на пешчани слој, 0,65 (amax/g)- просечно убрзање у току снажне фазе потреса; rd–
фактор редукције напона; N1 – кориговани пенетрациони број N.
N1=CNN ; CN=1- 1,25 log
(2)
У даљем жели да повеже количник τav/σ0’са N1 и у те сврхе користи дијаграм на коме је
на ординати τav/σ0’ , а на апциси N1 – кориговани пенетрациони број N. На графику је
повучена линија која одваја поља у којима леже тачке ликвефакцијије од оних где нема
тих тачака. У истом раду, аутори помоћу овог графика, користећи нагибе граничних
линија успостављају однос τav/σ0’ = N1/80 за магнитуду М=6,5 , а τav/σ0’ = N1/70 за
магнитуду М=6,0.
Преко наведених формулa успостављена је релација за одређивање максималног убрзања
на површини алувијалног тла у облику:

 a max

 g

   1

al  C  0 
  '  rd

 0

 1

 rd


 N1


(3)

Тако је добијено, да за М=6,5 костанта C=0,019, а за М=6,0 костанта C=0,021. Треба
истаћи, да се овде у једначинама не ради о функционалним зависностима, већ су изведене
корелационе зависности, које су успостављене на основу расположивих података о
својствима средина, а они су веома ограничени. Нарочито ако се има у виду да су
средине формиране алувијалном седиментацијом. Због тога је наведени израз за оцену
максималног убрзања на површини алувијалног тла, врло упитан. О тој упитности говоре
и резултати наведени у табели 2 за вредности (amax/g)al али и оне у бушотинама за
вредности магнитуда М=6,0 и М=6,5, обзиром да су врло често веће у дубини него на
површини, што је у супротности са чињеницом да амплитуда убрзања опада са дубином.
У истом раду срачунаро је епицентрално растојање преко формуле М. Бат-а (1979), зa
h=15km:
(4)
на начин што су срачунате атенуационе криве за одговарајуће магнитуде, а затим за њих
узета Δ за убрзања која одговарају N1=5,10,15 и 20. Данашња сазнања заснована на обради
инструментално регистрованих акцелерограма у свету показала су, да се наведена
формула не може користити у пуном капацитету, јер не уважава различито пригушење
амплитуда убрзања у: огњишној зони, ближој зони и даљој зони. Ове чињенице захтевају
корекцију резултата који су наведени у раду. Такође савремени приступа захтева и
извођење лабараторијских испитивања на ликвефакцију на узорцима узетих из средина за
које се сматра да су подложне ликвефакцији. Та испитивања омогућавају поузданију
интерпретацију потенцијалности на ликвефакцију, на конкретним локацијама.

234

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Фактографски материјал о земљотресима који су у прошлости потресали Србију, а
делимично приказани у овом саопштењу, између осталог, показали су присуство
сеизмодинамичких деформација терена, али не и оних које треба без поговорно третирати
као појаву ликвефакције, каква се дешава при јаким земотресима у Јапану, САД, Ирану и
у сличним сеизмички активним подручјима. Дакле може се са доста сигурности тврдити
да на простору Србије, не треба очекивати појаву ликвефакције и у теренима чији
литолошки састав и хидрогеолошка својства генерално указују на потенцијалност појаве
ликвефакције. Но, при дефинисању услова изградње сеизмички отпорних објеката, на
конкретним локацијама је, и поред тога неопходно разматрати и могућност појаве
сеизмодинамичких деформација терена, а у том контексту и ликвефакције. У алувијалним
теренима Србије, на основу извршене анализе свих историјски или инструментално
регистрованих земљотреса, треба очекивати само сеизмодинамичке деформације, са
појавом пукотина са изливом ситнозрног песка и сличним манифестацијама, али не и
значајан утицај на оштећења сезмички отпорних објеката (оштећења у великом степену,
тоњење или претурање). То се такође односи и на подручје алувиона на простору
Београда (Нови Београд, подручје локације ''Београда на води'' и др.). Због тога сваки
волунтаристички приступ, какав је код нас нажалост присутан, у третирању појава
ликвефакције, доприноси само непотребном губљењу енергије. Некритичко прихватање
страних методологија, ма колико оне биле примамљиве, неће довести до инжењерски
рационалних решења. Сеизмодинамичке појаве, које се манифестују пукотинама са
изливањем песка, указују да је под динамичким оптерећењем присутан хидродинамички
ефекат који изазива покретљивост подземних вода и других флуида при динамичком
оптерећењу. Због тога проучавању покретљивости флуида, под динамичким оптерећењем,
је неопходно посветити дужну пажњу, односно специјалистичка истраживања из више,
врло значајних разлога. У ове разлоге треба сврстати утицајност њихових механичких
својстава на изградњу, али и касније у периоду коришћења тих објеката. Ништа мање није
значајан њихов утицај на експлоатацију подземних вода и могућност појаве загађивача у
динамичким условима услед дешавања земљотреса очекиваних интензитета.
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ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА И ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕРЕТНЕ ОБИЛАЗНЕ ПРУГЕ БЕЛИ ПОТОКВИНЧА-ПАНЧЕВО
Резиме: На основу планова за измештање транзитног и теретног друмског и
железничког саобраћаја, нарочито опасних хемијских материја из градског језгра
Београда, чиме би се постигло смањење великих саобраћајних гужви и постигао
бољи проток саобраћаја, планирана је изградња спољног обилазног прстена око
Београда. Деоница која је у завршној фази израде и усвајања Идејног пројекта је
Бели Поток-Лештане-Винча-Панчево. Предметна обилазница обухвата трасу
аутопута и једноколосечне теретне обилазне пруге. У раду су приказана
инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања, као и резултати истраживања за
потребе пројектовања теретне пруге.
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Summary: According to plans for the relocation of transit and freight road and rail
transport, particularly concerning the hazardous chemicals from the Belgrade city core, and
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1. УВОД
У оквиру планиране, пројектоване и делом изведене обилазнице око Београда,
планирана је и обилазница у зони сектора Ц, која обухвата изградњу аутопута и
путничко-теретне обилазне пруге Бели Поток-Лештане-Винча-Панчево. Инвеститори овог
посла су Министарство за капиталне инвестиције Републике Србије и град Београд. Иако
је посао уговорен, завршен и предат Инвеститору током 2006.год., до данашњег дана није
обављена ревизија пројекта од стране Државне ревизионе комисије. Након усвајања ПДРа 2014.год, као и због потребе изместања железничке станице из Савског амфитеатра
пројекат је поново актуелизован. У међувремену, због промене одређених делова
законске регулативе у фази је измена и допуна, тј. усаглашавања Идејног пројекта са
новим прописима. У раду су приказана инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања
за потребе пројектовања теретне пруге.

Слика 1. Сектор С: теретна облазна пруга Бели Поток-Винча-Панчево
Figure 1. Sector C: Bypass on railway freight lines Beli Potok-Vinča-Pančevo

Због велике дужине деонице и великог броја пројектованих објеката, а ограниченог
простора за публиковање резултата истраживања, у овом раду биће презентовани основни
општи подаци истраживања и испитивања на целој предметној деоници. Обзиром на
промену законске регулативе и одређених стандарда, поједина пројектна решења мораће
да претрпе одређене измене. На неком од наредних стручних саветовања биће
публиковани и радови о најзначајнијим објектима са ове деонице.

2. ПРОЈЕКТОВАНА ДЕОНИЦА ПРУГЕ НА СЕКТОРУ Ц
Због дужине трасе (29км), обимности документације, али и различитости у моделима
терена и специфичности геотехничких услова изградње у брдском делу трасе (београдска
страна) са пратећим конструкцијама (тунели, засеци, усеци) и условима изградње у
равничарском делу трасе (на панчевачкој страни), извршено је раздвајање пројектне
документације на: десну обалу Дунава (од km 0+000 до km 10+100), мост преко Дунава
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(km 10+100 до km 12+000) и леву обалу Дунава (од km 12+000 до km 28+830).
Пројектована траса почиње 224m иза железничке станице Бели Поток. Пројектована је
десном долинском страном Белог Потока који се улива у Завојничку реку. На овом делу
трасе вршиће се уклапање новопројектоване трасе са постојећом железничком пругом до
km 2+100, где се врши раздвајање у трианглу. Постојећа пруга наставља за правац
Пожаревца, док новопројектована код Бубањ Потока вијадуктом прелази преко аутопута
Е-75 и тунелом ''Бубањ Поток'' излази у атар села Лештани. Од излаза из тунела ''Бубањ
Поток'' пруга је објектом (надвожњаком) вођена преко безименог потока у улаз тунела
''Лештани''. Од излаза из тунела ''Лештани'' траса је вођена алувијоном са десне стране
реке Болечице, све до прелаза преко магистралног пута за Смедерево, и даље падински
десном страном Болечице до новопројектованог моста преко Дунава у месту Винча.
Од почетка ове деонице до пред мост преко Дунава, траса аутопута пројектована је са
леве стране пруге. Непосредно пред улазак на мост предвиђен је објекат галерије где се
врши раздвајање и замена позиција трасе пруге и десне коловозне саобраћајне траке, тако
да је на самом мосту пруга у централном делу моста, док су саобраћајне аутопутске траке
лево и десно од пруге. Након силаска са моста, на левој обали такође је пројектован
објекат галерије којим аутопут прелази са десне стране пруге. Иза станице „Панчево
теретна“ пројектована је петља, где се један крак аутопута одваја за Старчево, а други део
до испред канала Надел је паралелан и са десне је стране пруге. Од рафинерије на улазу у
Старчево пруга се уклапа у постојећу пругу Панчево-Вршац.
Укупна дужина трасе је 28,830 km. Пројектовани су следећи објекти : 2 тунела („Бубањ
Поток“ дужине 1608m и „Лештани“ дужине 915m), мост преко Дунава (дужине 1807m),
17 објеката (5 вијадукта, 3 подвожњака, 3 надвожњака, 2 галерије и 4 моста) и 3 станице
(на десној обали „Станица Болеч“, а на левој обали „Панчево теретна“ и „Панчево
хиподром“).
Диспозициони положај пруге на десној обали био је диктиран позицијом постојеће
„Станице Бели Поток“, триангла за уклапање са постојећом пругом, положајем улазног
портала и одобрене диспозиције тунела, положајем моста преко Дунава и геометријом
коју је била условљена примарном наменом пруге (теретна) и захтеване брзине.
Микрлокација моста била је условљена бројним ограничењима као шту су: археолошко
налазиште Винча, зона колектора Болечице и положајем умиреног клизишта, где су
лоцирани далеководи на десној обали Дунава према Ритопеку, као и ценом моста
(изабрана зона моста је са најмањим распоном обалских страна и ширином Дунава у
задатом коридору). На левој обали било је неопходно уклапање са постојећим
железничким правцем Панчево-Вршац.

3.
ИЗВЕДЕНА
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА
И
ГЕОТЕХНИЧКА
ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ПРУГЕ ЗА НИВО
ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
На основу анализе постојеће фондовске документације, која је изведена кроз „Студију
инжењерскогеолошких и геотехничких услова“ у склопу Генералног пројекта направљен
је програм истраживања и испитивања сходно проблематици која је дефинисана
пројектним задатком. Изведена истраживања и испитивања обухватила су следеће радове:
Детаљно инжењерскогеолошко картирање терена у коридору пројектоване трасе
дужине 29км, у ширини појаса 100-400m. Истражно бушење са детаљним
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инжењерскогеолошким картирањем језгра дужине 1485m (1015m на десној и 470m на
левој обали). Бушење је изведено са 4 машинске гарнитуре, ротационо и са континуалним
језгровањем. Према потреби коришћена је исплака или заштитне колоне. На простору
десне обале-падине, хипсометријски испод постојећег умиреог клизишта, а у зони навозне
рампе за мост преко Дунава у миоценским песковима бушење је изведено "на суво". У
зони корита Дунава за мост бушено је са скеле. Укупно је узето 284 узорака, 265 из тла и
19 из стенске масе. Стандардно пенетрационо сондирање терена (SPT) изведено је у 3
истражне бушотине за мост преко Дунава. Опити статичког пенетрационо сондирања
терена (CPT) изведени су на 21 локацији, 8 на десној и 13 на левој обали. Извршено је
геодетско снимање терена и микролокације свих изведених истражних радова.
Ехосондирање корита Дунава за потребе пројектовања моста преко Дунава изведено је у
10 профила, на размаку од по 20m у појасу ширине 200m. Геофизичка - геоелектрична и
сеизмичка испитивања (19 геолектричних профила: 12 профила на делу десне обале
Дунава, а 7 на левој обали). Урађена су лабораторијска геомеханичка испитивања узорака
тла (идентификационо-класификациони опити, опити директног смицања и едометарске
стишљивости, опити Калифорнијског индекса носивости и збијености по Проктор-у,
опити бубрења) и узорака стене (запреминске тежине, једноаксијалне чврстоће на
притисак и чврсточе на истезање). Стратиграфска палеонтолошка анализа извршена је на
језгру из тунелских истражних бушотина за потребе стратиграфске систематизације и
паралелизације издвојених геолошких јединица.

4. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
На десној обали је комплекснија геоморфологија и конфигурација терена, са апсолутним
котама терена у долини потока Завојничке реке 130-106mnm и Болечице 84-72mnm, до
брдовите зоне са апсулутним котама терена изнад тунелских цеви 150mnm („Лештани“) и
220mnm („’Бубањ Поток“). Пруга је пројектована делом на насипу, а делом у
усеку/засеку. Од моста преко Дунава, на левој обали пруга је положена по алувијону
Дунава, са котама терена око 65.50-72.00mnm, и од Старчева до краја деонице у зони
алувијалних лесоидних материјала, са котама терена 76.00-78.00mnm, искључиво на
насипу.
4.1. Општа геолошка грађа
Десна обала - У стратиграфском смислу, на делу истажног подручја од Белог Потока
до моста преко Дунава заступљене су стенске масе мезозоика (јуре), терцијарни
седименти (палеогена, миоцена и плиоцена), квартара и савремене антропогене
творевине.
Најстарији комплекс стенских маса је комплекс ултрабазичних стена серпентинита и
подређено серпентинисаних перидотита (јурске старости), у зони тунела „Бубањ поток“.
Серпентинске брече и агломерати (млађи палеоген-доњи миоцен) (М1/PgBr,Аg)
констатоване су у повлати ултрамафитског масива тунела „Бубањ Поток“. Комплекс је
настао на стрмим падинским странама масива преталожавањем распаднутог стенског
материјала који је настао гравитационим кретањем. Миоценски комплекси представљени
су серијама језерско-терестичких и маринских седимената. Најстарији су језерскотерестички кластити „Бучвар формације“ (карпат-доњи баден М21+2Kg,Br) који су
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заступљени у зони тунела „Бубањ Поток“ у повлатном делу серпентинских бреча и
агломерата. Марински комплекс бадена представљен је глинама и лапоровитим глинама,
песковима и шљунком, пешчарима, кречњацима и кластитима (М22K,Pš) и констатован је
такође само у зони првог тунела. Најраспрострањенији је комплекс глина и лапоровитих
глина, пескова, пешчара и кречњака, сарматске старости (М31L,P) у тунелу „Лештани“, све
до моста преко Дунава и даље на левој обали Дунава.
Плиоценске језерске наслаге (PlGP,Pr) представљене су прашинастим и глиновитопрашинастим, песковито и песковито-пешчанским седиментима, и заступљени су од
станице Бели Поток све до тунела „Бубањ Поток“, као и делом на траси леве обале
Дунава.
Квартарне творевине представљене су алувијалним, пролувијално-алувијалним,
делувијално-пролувијалним, колувијалним и делувијалним наслагама, и имају највеће
распрострањење у коридору пројектоване пруге. Заступљени су у приповршинским
деловима терена и променљиве су дебљине. Алувијални седименти Белог потока,
Завојничке реке и Болечице (al1) представљени су варијатетима финозрних прашинастоглиновитих материјала поводња (algp) и грубозрнијом фракцијом речних корита (alpš).
Представљају повлату плиоценским и миоценским седиментима. Максималне дебљине су
до 7m. Пролувијално-алувијални седименти (pr-alg,p,š) представљени су нерашчлањеним
комбинованим серијама акумулација сталних токова (Белог Потока и Болечице) и
повремених изражених јаружних праваца. Материјал је углавном лоше сортиран и
измешан, представљен варијатетима финозрних фракција са неуједначеним учешћем
грубозрне фракције, дебљине 3-6m, максималне до 9m. Делувијално-пролувијалне наслаге
(генетски нерашчлањен комплекс настао таложењем материјала у средњим и нижим
деловима падина у зонама већих јаружних праваца) представљен је прашинастоглиновитим материјалом, са променљивим учешћем дробине матичне стене. Имају мало
распрострањење у коридору новопројектоване пруге.
Колувијалне наслаге регистроване су у широј зони коридора пројектоване пруге.
Представљене су умиреним (Ko) и активним (Kа) клизиштима, која су детаљније
објашњена у поглављу о савременим геодинамичким процесима. Делувијалне наслаге
настале планарном ерозијом материјала са виших и средњих делова падина,
представљени су финозрним глиновито-прашинастим материјалима (dlp,g) са
променљивим учешћем дробине (dlgd), различитог петрографског састава, величине и
степена заобљености. На пројектованој деоници имају знатно распрострањене.
Променљиве су дебљине, најчешће 2-5m, екстремно и до 20m.
У ширем коридору пројектоване пруге издвојене су и савремене антропогене
творевине представљене различитим насипима, неконтролисаним (као и неуређене
депоније различитог отпада) и контролисаним за постојеће инфраструктурне објекете. На
делу трасе од km 0+000 до km 2+100 тј. од почетка деонице до крака постојеће пруге који
се одваја за правац Пожаревца и новопројектоване (која даље тунелима излази у атар села
Лештани) битни су насипи постојеће пруге, јер је планирана доградња нових и њихово
уклапање. Висине постојећих насипа су диктиране нивелетом пруге и конфигурацијом
терена, и крећу се од 4.6m до преко 19m.
Лева обала - У стратиграфском смислу на делу истажног подручја на левој обали
Дунава заступљени су седименти миоцена и плиоцена, седименти квартара и савремене
антропогене творевине.
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Седименти миоцена представљени су комплексом глина и лапоровитих глина,
сарматске старости (М31 LP). Издвојени комплекс утврђен је на дубини 24m од површине
терена и има распрострањење до km 13+000.
Језерски седименти плиоцена (PlGP,Pr) представљени су прашинастим и глиновитопрашинастим, песковито и песковито-пешчарским седиментима, и заступљени су у зони
трасе од km 13+000 до краја деонице, на дубинама већим од 20m од површине терена.
Квартарни седименти представљени су алувијално-језерским, алувијалним, еолским,
барским и рецентним алувијалним седиментима.
Најстарији квартарни седименти су језерско-алувијални (al-jpš), утврђени истражним
бушењем у зони моста преко Дунава, на дубини већој од 15m од површине терена и
представљени су песковито-шљунковитим седиментима. Алувијални седименти (al)
представљени су суглинама и песковима. Еолски седименти (лесоиди) (l*) таложени у
воденој средини, утврђени су у коридору од Старчева до краја деонице. Барски рецентни
муљевити седименти (b) заступљени су у замочвареним теренима и каналима у зони
алувијалне равни Дунава, представљени прашинасто-глиновитим материјалима са
знатним садржајем органских материја.
Тектоника - Шири простор око Лештана обухвата део терена, који је био изузетно
мобилан у геодинамичком смислу, под утицајем претежно радијалних неотектонских
покрета у млађем неогену и квартару. Као доказ за то је постојање блокова који су
раздвојени раседима и диференцијално кретани, тако да се наизменичо смењују
морфоструктуре ровова и хорстова (пр. брдо изнад аутопута у атару села Лештани), са
енормним износима вертикалних кретања. Хорстовске морфоструктуре терена око
Болечке реке, са откривеним серпентинитима и старијим миоценским седимантима
бадена (тунел „Бели поток“), представљају области денудације. Са њих су ерозијом
уништени млађи неогени седименти панона и понта, који су данас сачувани у суседним
тереним (Белопоточки ров). У вези са овим процесима је и геоморфолошка појава
клисурасте епигенетске речне долине Болечке реке код Лештана, која је кроз стене
ултрамафитског масива пробила клисурасту долину, а даље низводно се речна долина
шири у појасу развића млађих миоценских (сарматских) седимената. У вези са
радијалним неотектонским кретањима су и појаве старих клизишта, која су постојала у
околини Лештана у плеистоцену, што се показало у зони тунела 2 „Лештане“, где се из
истражних бушотина види да су се наизменично са таложењем падинских делувијалних
наслага повремено стварали и наноси од клизишта са деформисаним материјалом. Ова
клизишта су углавном умирена, након навејавања леса у млађем плеистоцену.
У широј зони истраживања заступљени су Дунавски раседи (систем Вишњичких
раседа) са пружањем ЗСЗ-ИЈИ и ИСИ-ЗЈЗ. За изградњу моста значајан је могући расед у
кориту Дунава, који раздваја неоген Београда од банатске депресије и који је условио
спуштање неогених седимената на левој обали. На основу фондовске документације,
највећи део тектонике одиграо се пре неогена (у ларамијској фази), док су у неогену
тектонски процеси били знатно слабијег интензитета. Квартар се одликује релативно
мирном тектоником. Лева обала у зони коридора припада тзв. Банатској депресији.
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Слика 2. Тектонска карта истражног подручја
Figure 2. Tectonic map of the investigation area

4.2 Хидрогеолошка својства стенских маса и терена
Добро водопропусне средине међузрнске порозности су алувијални седименти
Завојничке реке, Болечице и Дунава, као и пролувијално-алувијални седименти Белог
Потока, издвојени као хидрогеолошки колектори, у којима је формирана издан збијеног
типа. У прашинастим и прашинасто-песковитим материјалима је могуће формирање
повремених издани, док је у песку и шљунку стална акумулација подземне воде.
Прихрањивање алувијона врши се бочним падинским дотоком подземних и атмосферских
вода. Пражњење се врши евапорацијом и отицањем у површинске токове. Осцилације
вода су сезонске.
У квартарном комплексу на левој обали Дунава, на основу гранулометријског састава
и филтрационих каракетристика издвајају се три зоне. Највишљи повлатни хоризонт је
представљен полупропусним алувијалним наслагама: глиновитим песком, песковитом
глином и локално муљем. У њему је могуће формирање повремене издани, мале
издашности, са слободним нивоом на дубини од 0-5м од површине терена. Средњи
хоризонт изграђују средњезрни алувијални прашинасти пескови (међузрнске капиларне
порозности), хидрогеолошки колектор-резервоар, са променљивим нивоом воде који је у
хидрауличкој вези са Дунавом и генерално је стално водозасићен. Најнижу зону изграђују
алувијално-језерски и алувијални песковити шљунак, крупнозрни и средњезрни пескови.
По својој хидрогеолошкој функцији она представња главни хидрогеолошки колекторрезервоар, у којој је формирана значајна стална акумулација подземне воде, од виталног
значаја за водоснабдевања становништва града Панчева и околних насеља. Подину овом
колектору чине непропусни миоценски лапори. Режим ове издани је сложеног карактера,
јер у току године може бити или слободна или под притиском. При ниским нивоима
подземне воде издан је са слободним нивоом у песковима, а при високом нивоу је под
притиском (у глиновитом песку), у депресијама може бити на површини терена.
Прихрањивање ове издани се врши инфилтрацијом из корита реке и посредно
инфилтрацијом од падавина, кроз повлатни полупропусни слој, а такође и водама из
залеђа. Пражњење издани се врши евапорацијом из повлатног полупропусног слоја и
оцеђивањем у правцу Дунава. На основу ранијих испитивања хемијског састава воде, вода
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из плиће слободне издани је мутна, жућкасте боје, са присуством органских материја у
замочвареним теренима. Дубља изданска зона је безбојна, опорог укуса због већег
садржаја Фе и Мн-а. До загађења површинских изданских вода долази услед
површинских токова, мелиорационих канала, минералних ђубрива и пестицида (обрадиво
земљиште). Природну заштиту од загађења основног водоносног хоризонта, представља
повлатни полупропусни слој, дебљине и до 8м. Хидролошка својства Дунава као улазни
параметри за пројектовање моста преко Дунава биће презентовани у раду о мосту.
У водоносне средине међузрнске порозности спада и миоценски песак, који се чешће у
конструкцији терена јавља у виду тањих прослојака између глиновито-лапоровитих
седимената, а ређе у виду дебљих сочива.
Пукотинска порозност заступљена је у пешчарима, а пукотинско-карстна у
кречњацима миоцена. У њима су могуће акумулације разбијеног типа, са слободним и
субартеским нивоом. Распрострањење ових издани је ограничено. Прихрањивање се врши
посредно инфилтрацијом атмосферских падавина, а пражњење повременим или сталним
изворима и мање индивидуалном експолатацијом из бунара.
Полупропусне средине представљене су варијатетима прашинасто-глиновитопесковитих материјала, барским глинама и муљем. Ове наслаге су заступљене у повлати
пропусних средина и представљају завршне чланове фацијалних циклуса у оквиру речних
седимената. Другу генетску групу чине делувијалне, пролувијалне и колувијалне
творевине. Ове средине се карактеришу интергрануларном капиларном и субкапиларном
порозношћу и у склопу терена имају функцију хидрогеолошких колектора-спроводника,
са могућношћу формирања повремене или сталне збијене издани са слободним нивоом,
мале или средње издашности. Прехрањивање ових издани се врши инфилтрацијом
атмосферских падавина. Пражњење се одвија у подинске средине или бочно, падински
према ерозионим базисима-алувионима.
Водонепропусне средине чине плиоценски и миоценски лапори, глиновити лапори,
лапорци и прашинци, затим комплески миценских и палеогених конгломерата и бреча,
јурских серпентинита и серпентинских бреча. Ове средине су у дубљим неизмењеним
зонама практично водонепропусне и сврставају се у хидрогеолошке изолаторе.
Површинске-елувијалне зоне измене, као и раседно-пукотинске зоне, одликују се
прслинско-пукотинском порозношћу, и у њима се могу формирати повремене разбијене
издани мале издашности, углавном процедног типа.
4.3 Савремени геодинамички процеси
Елувијални процес физичко-хемијског распадања стенске масе је најмање изражен
због покривености терена. Износ транспорта распаднутог материјала је занемарљиво
мали. Процес је везан за ''огољене'' зоне серпентинита и миоценских кластита у зонама
тунела ''Бубањ Поток''. У оквиру коре распадања основна стенска маса је знатно измењена
и ослабљена, секундарно прслинско-пукотински порозна, са умањеним параметарским
својствима.
Делувијални процес развијен је на скоро целој деоници десне обале пројектоване
пруге. Процес денудације знатно је мање изражен, док је инудацијом наталоженог
материјала створен делувијум, просечне дебљине 2-5m, локално и до 20m. Материјал је
прашинасто-глиновити са променљивим садржајем дробинског материјала матичне стене.
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Пролувијални процес у зонама повремених бујичних токова изражен је у подножју
падина у долини Белог Потока, Завојничке реке и Болечице, где је измешан са
алувијалним материјалом. Мање је заступљени генетски нерашчлањен делувијумпролувијум. Просечне дебљине је 3-6m, ређе и до 9m.
Колувијални процес је заступљен је на целој деоници десне обале ширег коридора
пројектоване трасе пруге, али незанатно у зони саме трасе. На делу трасе од km 0+000 до
тунела ова клизишта су углавном положајно дислоцирана од трасе и падински вишља или
нижа у зони ножица у односу на пројектовану нивелету. Већина клижишта у коридору је
умирена, без индикација о скорије кретаном материјалу.
Клизиште у близини железничке станице Бели Поток је у више фаза било активирано,
када је дошло до знатног оштећења станичне зграде. Клизиште је ширине 150m, дужине
80-100m, док је висинска разлика чела и ножице око 20m. Клишиште је делимично
санирано израдом потпорног зида испод станичне зграде и израдом три дренажна рова на
западном делу клизишта. Обзиром да предметна деоница обилазнице почиње иза
станичне зграде, проблем овог клизишта није анализиран и не чини саставни део овог
пројекта.
У ранијим фазама регионалних истраживања на делу од Смедеревског пута до обале
Дунава (зоне новопројектованог моста код Винче), од km 8+600- km 9+600, у дужини од
скоро 1km, констатован је већи број мањих умирених колувијалних процеса, који су
регистровани у катастру клизишта, те је овај податак преузет из фондовске
документације. Истраживањем за обилазницу пруге, дефинисана је геолошка грађа овог
дела трасе. Испод делувијалних седимената, заступљена је честа хоризонтална смена
лапоровите серије (лапоровита глина и глиновити лапор) и зона песковитих хоризоната
које леже преко лапоровитих партија. Кроз ове пескове процеђује се вода са вишљих
делова падина. У условима засићења и стрмог природног нагиба падине, долазило је у
ранијим фазама до покретања површинског делувијалног и делом песковитог материјала
по водонепропусној лапоровитој подлози, због чега су на појединим деловима терена
миоценске песковите зоне остале огољене. Већина ових процеса је завршена (умирени
колувијуми-Ко), јер је покретањем материјала ка ерозионом базису алувијона реке
Болечице, дошло до успостављања равнотежног стања. Иако на терену нема видљивих
трагова кретања тј. показатеља активности ових процеса, нити су у истражним
бушотинама констатовани трагови кретања материјала, зоне пескова на површини терена
хипсометријиски изнад трасе и локална појава хоризоната песка ниже на падини, који
немају континуирано развиће, показују да се овај материјал спустио са вишљих делова
падине. На основу постојећег обима података, клизишта су плитка (до 5-6м) и нису
ограничење за провођење трасе пруге. Свакако, при анализи услова градње, посвећена је
посебна пажња овој проблематици.
Највеће клизиште у непосредној близини пројектоване трасе је клизиште на самој
десној обали Дунава, изнад коте 100mnm, због кога је 1985.године било неопходно
измештање постојећих далековода. Трасирањем новог коридора пруге, избегнута је ова
зона, спуштањем трасе на хипсометријски нижи део западне падине, ближе Болечици
(испод далековода), који није захваћен процесом клижења.
Флувијални процеси Белог Потока, Завојничке реке и реке Болечице су изражени
целом деоницом пројектоване трасе, изузев у зонама тунелских конструкција. Бели Поток
и Завојничка река су (на деоници) равничарског типа са доста маендрирања, док Болечица
у ширем коридору има полигенетски карактер: река је кроз стене ултрамафитског масива
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у зони Лештана формирала клисурасту епигенетску речну долину а даље низводно се
речна долина шири у појасу развића млађих миоценских седимената. У зонама
алувијалних равни, услед високих нивоа подземних и површинских вода, долазило је до
честог плављења терена, због чега су корита Завојничке реке и Болечице регулисана, а у
зони насеља Винча изграђени и обалоутврдни насипи.
Акумулације ових речних токова огледају се углавном у развоју фације поводња
(дебљине 1-6m), док је грубозрнија фација корита мање изражена (дебљине је 1-7m) или
локално и изостаје.
Флувијални процес највеће реке Дунава у склопу обилазнице анализиран је посебно за
мост преко Дунава. Најбитније са аспекта пројектовања трасе на делу до моста преко
Дунава, је утицај флувијалне ерозије на падину десне обале. Наиме, десна падинска
страна Дунава представља велики гребен изграђен од миоценских пескова, који је у зони
трасе незаштићен, те је као такав изузетно еродибилан у условима високих вода.
Подлокавање падина и промене нивоа подземне воде, који је у директној хидрауличкој
вези са Дунавом, угрожава стабилитет падине и ствара могућност откидања и одношења
материјала, те се као трајна мера мора предвидети заштита обале.
4.4 Сеизмичност терена
Пројектни параметри сеизмичности дефинисани су посебним елаборатом геофизичких
истраживања и дефинисања сеизмичког хазарда и инжењерских параметара
сеизмичности. Оцена сеизмичности деонице Београдског прстена од Бубањ Потока до
Панчева за ниво идејног пројекта обухватила је анализу геотехничких модела за значајне
објекте које треба изградити на овој деоници: мост преко Дунава, тунеле, усеке и засеке.
За фазу идејног пројекта, истраживан је утицај земљотресних услова на правац њеног
провођења и отежаности које се могу јавити при изградњи виталних објеката на
изабраном правцу. При анализи сеизмичког хазарда трасе, основ је била је олеата
сеизмолошке карте за повратни период земљотреса од 500 година, уз консултацију олеате
са повратним периодом од 1000 година, јер се предметна деоница Београдског прстена
третирала по значају као саобраћајница реда аутопута. Поред тога, била је уважавана и
сеизмичност деонице предметног прстена и на раније важећим сеизмолошким картама.
Резултат анализе сеизмичности је реонизација деонице. Тако, деоница од Бубањ Потока
до села Лештани и деоница од Дунава до Панчева налазе се у зони 7° сеизмичког степена,
од села Лештане до села Винче, као и мост преко Дунава налазе се у зони 8° сеизмичког
степена. Анализа сеизмотектонских услова који су од значаја за предметну деоницу
обухватила је идентификацију раседа и оцену њихове сеизмогености. Од значаја је
присуство Дунавског раседа који пролази кроз село Винча. Наиме, овај расед по
потенцијалу не може да изазове појаву сеизмотектонских деформација на површини
терена, што значи да није ограничење за изградњу моста, али тражи уважавање његовог
могућег утицаја, што треба узети у обзир при изради главног пројекта моста у делу који
се односи на избор фундирања.
За потребе ове фазе пројектовања параметаризација сеизмичких степена извршена је
према горњим границама убрзања за ове степене. Тако за 7° сезмички степен убрзање
износи а=120cm/s2 и њему одговара коефицијент сеизмичности са вредношћу Ks =0.03. За
8° сеизмички степен убрзање износи а=240cm/s2 и њему одговара коефицијент
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сеизмичности са Ks =0.06. Коефицијент динамичности треба рачунати са вредношћу за
трећу категорију тла, док коефицијент категорије износи Ko =1.5.
Наведени сеизмички параметри су оквирни за ову фазу пројекта, док за фазу главног
пројекта када буду познате и динамичке особености објеката, треба детаљно анализирати
и поправити на основу резултата додатних истраживања.

5. ПРОБЛЕМАТИКА КОЈА ЈЕ АНАЛИЗИРАНА У ФАЗИ ПРОЈЕКТОВАЊА
5.1 Траса пруге
Диспозициони положај и нивелета пројектоване трасе диктирали су проблематику која
је решавана у процесу пројектовања. На десној обали Дунава траса је комплеснија, делом
на насипу (самосталном или се уклапа у постојећи насип), делом у усеку/засеку. У зони
пројектованих насипа рађене су: 1) анализе носивости и прогнозног слегања, као и
консолидационог слегања темељног тла; 2) у зонама проширења постојећих насипа, тј.
дограђивања насипа, анализирано је додатно слегање проширеног дела насипа; 3) за
високе насипе рађена је анализа стабилности косина насипа методама Спенсера и
Бишопа; 4) у зонама усека/засека проверавана је стабилност косина методама Спенсера и
Бишопа; 5) у зонама умирених колувијума анализирана је стабилност целе падине без и са
пројектованим насипима (у природним условима и условима потпуног засићења). На
левој обали траса је углавном на насипу, те је анализа обухватила прорачуне носивости и
прогнозног слегања темељног тла испод насипа и проверу стабилности пројектованих
косина насипа, као и стабилност косина канала на деловима трасе, где је планирано
њихово измештање.
Дефинисани су услови и опште препоруке за обраду подтла, израду насипа и усека,
доњег и горњег строја на основу дефинисаних и захтеваних збијености, носивости на
плануму тла и пруге (проистеклих из планиране намене и пројектованих брзина). Дате су
препоруке за уградњу тампонског слоја, за реконструкцију и доградњу постојећих насипа,
дренирање и одводњавање, хумизирање и озелењавање, формирање привремених
одлагалишта материјала и могућност коришћења позајмишта материјала из непосредне
радне средине.
5.2 Објекти
У склопу пројектоване трасе планирани су: друмско-железнички мост преко Дунава и још
17 објеката (5 вијадукта, 3 подвожњака, 3 надвожњака, 2 галерије, 4 моста).
Највећи и најзначајнији је објекат моста преко Дунава. Укупне дужине конструкција
(главне конструкције и обе инудације) за пругу и траке аутопута су различите и износе:
по осовини пруге 1807.00m, по десној траци аутопута 1349.30m и по левој траци аутопута
1270m. Сви објекти, изузев објеката галерије који су на плитким темељима, биће
фундирани дубоко на шиповима. Велики објекти на десној обали анализирани су за
варијантне пречнике (1.2m и 1.5m) и варијантне дужине (15m и 20m, а за мост преко
Дунава и 25m), само један мањи мост иза станице Болеч преко безименог потока је на
шиповима пречника 0.6m. На левој обали за мање објекте преко канала усвајани су
пречници (0.6m и 0.9m), док су код већих објеката анализирани по потреби и пречници од
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1.2m. Пројектом су дефинисани и потребни услови фундирања објеката станичних зграда
у склопу предвиђених железничких станица.
5.3 Тунели
У склопу предметне трасе пројектована су два тунела: тунел „Бубањ поток“ дужине
1608m и тунел „Лештани“ дужине 915m. Истражно бушење изведено је у зони улазних и
излазних предусека и изнад тунелских цеви, на делу где је било приступачно и због
нагиба терена (зона тунела „Бубањ поток“) и због великог броја нелегално изграђених
објеката у зони излазног портала тунела „Лештани“.
Изведеним истраживањима, испитивањима и анализама дефинисани су
карактеристични модели терена са свим својим специфичностима. Дефинисани су улазни
параметри, врста стенске масе, испуцалост и чврстоће, битни за димензионисање типа
облоге, услови и категорија ископа, могућности појаве штетних и експлозивних гасова,
појаве евентуалних великих и концентричних дотока воде у зону тунелских ископа,
могућност бубрења материјала у калоти и подножном своду, потреба за дренирањем дуж
цеви и иза тунелске облоге. Такође, урађена је и анализа употребљивости материјала из
тунелских ископа за потребе изградње трасе.

6. ПРОБЛЕМАТИКА ЗА НИВО ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
За наредни виши ниво пројектовања (ПГД) неопходно је погустити постојећа
истраживања и испитивања. Проблеми које је потребно анализирати су:
 усаглашавање пројектне документације са новим прописима и стандрадима који
могу условити одређене измене техничког решења у зони пројектованих објеката, а
пре свега тунела;
 дефинисање технологије уклапања постојећих и новопројектованих високих насипа
у зони триангла, непосредно пре прелаза преко аутопута Е-75, са анулирањем
штетних накнадних слегања насипа или измена идејног решења овог дела трасе;
 дефинисање редоследа извођења пројектованих саобраћајница (аутопута и пруге)
чиме се директно одређује технологија извођења деонице, као и потребан број и
диспозиција инжењерских конструкција;
 дефинисање моста у зони инудације на левој обали непосредно иза одбарамбеног
насипа услед промене услова водопривреде;
 дефинисање алтернативних позајмишта материјала.
Одређене измене и допуне усвојеног решења из Идејног појекта могу условити и додатне
анализе условљене специфичностима новог решења.

7. ЗАКЉУЧАК
У склопу пројекта обилазнице око Београда, Саобраћајни институт ЦИП је урадио
пројектну документацију за сектор С, која је обухватила Идејне пројекте за трасу
аутопута и теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево, са друмско-железничким
мостом преко Дунава код Винче. Идејни пројекат је у фази ревизије. Због велике дужине
деонице (~30km), различитости и специфичности геотехничких модела терена на десној
београдској и левој обали Дунава и великог броја пројектоваих објеката, у овом раду
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публиковани су општи геолошки, инжњерскогеолошки, хидрогеолошки, сеизмички
подаци и дефинисани савремени геодиамички процеси и појаве у коридору пројектоване
пруге, са кратким освртом на поблематику која је решавана у овој фази пројектовања.
Након усвајања Идејног пројекта биће публиковани радови о најважнијим објектима на
овој деоници и евентуално другим интересантим деловима пројектне документације.
ЛИТЕРАТУРА
1. Група аутора. 2006. Идејни пројекат теретне обилазне пруге Бели Поток-Винча-Панчево са
друмско-железничким мостом преко Дунава код Винче. Саобраћајни институт ЦИП,
Београд.

249

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

250

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Комитет за Инжењерску геологију и Геотехнику
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/1, Србија
Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia
Committee for Engineering Geology and Geotechnics
11000 Belgrade, 7a/1 Kneza Miloša Str, Serbia
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ПРОГНОЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ УСЛОВА ИЗГРАДЊЕ
ТУНЕЛА КРОЗ ПЛАНИНСКИ МАСИВ ПРЕЊА - БИХ
Резиме:
Геолошка, инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања на варијанти
путног тунела ''кроз Прењ'' (Коридор Vc, дионица аутопута Коњиц – долина
Бијеле – тунел Прењ – Мостар сјевер) извршена су у периоду јесен – зима
2015/16 на нивоу идејног пројекта.
Истраживања на тешко приступачном – високо планинском терену (врхови
Прења 2103 и 2102 mnv, дужина тунела 10130 m) извршена су у двије фазе уз
претходну анализу геолошке документације: (1) у првој фази извршено је
рекогносцирање и картирање шире зоне трасе тунела и узорковање очекиваних
литостратиграфских јединица у ископу; теренски рад двије независне геолошке
екипе, (2) у другој фази детаљније су истражене порталне зоне: истражно
бушење, геофизичка испитивања, дилатометарски опити у бушотинама,
лабораторијска испитивања узорака стијена и воде. На основу наведеног
извршена је реинтерпретација састава и склопа заинтересованог дијела терена,
затим зонирање, категоризација и класификација заступљених стијенских маса
дуж тунелске цијеви. Класификација према RMR – 1989 извршена је прогнозно,
обзиром на високи надслој (500 – 1200 m) и сложену геолошку грађу. Генерално
су издвојене двије средине различитих инжењерско-геолошких својстава са
аспекта прогнозираних услова изградње: (1) прва краћа – сјеверна дионица
дужине ccа 4000m = 40%, изграђена од кластичних, кластично – карбонатних и
карбонатних стијена доњег и средњег тријаса и глацијалног наноса.
Прогнозирано је да ће се ископ у овој дионици вршити у приближно истом
односу у повољној стијени (III класа ) и слабој и врло слабој стијени (IV–V
класа), (2) друга, дужа – јужна дионица дужине cca 6100 = 60 %, изграђена је од
карбонатних стијена (претежно услојених кречњака) средњег и горњег тријаса и
јуре. На овој дионици ископ се врши у доминантно доброј и повољној стијени (II
и III класа).
Кључне речи: путни тунел са високим надслојем, инжењерскогеолошкахидрогеолошка својства стијенских маса, класификација
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Miodrag Simić2, Omer Bedak 2

PREDICTION OF ENGINEERING-GEOLOGICAL CONIDTIONS FOR
TUNNEL EXCAVATION THROUGH MOUNTAINOUS MASSIVE
PRENJ – B&H
Summary:
Geological, engineering-geological and hydrogeological investigations along the
variant of traffic tunnel ''through Prenj'' (Corridor Vc, highway section Konjic – valley
of the Bijela river – tunnel Prenj – Mostar north) were conducted in the period autumnwinter 2015/2016 at the level of Preliminary Design. Investigations of the hardly
pervious mountainous terrain (peaks of Prenj are 2102 and 2013m above the sea level,
while the length of the tunnel is 10130m) are conducted in two phases, including the
starting analysis of previous investigations: (1) in the first phase two separate teams
performed reconnaissance and mapping of the wider zone of the tunnel route and
sampling of the expected lithostratigrpahic units in excavation; (2) in the second phase
Tunnel portals were being investigated in detail, including: investigations drilling,
geophysical investigation, borehole dilatometer tests and laboratory analysis of the
rock and water samples. Results obtained served for reinterpretation of the
composition and structure of the field under study, including appropriate zonation,
categorization and classification of the rock masses along the tunnel route.
Classificiation according to RMR-1989 is given at the prognoze level, concerning
relatively high overburden (500-1200m) and complex geological composition.
Generally, two different zones are singled out for their different engineeringgeological composition that determine the excavation conditions: (1) the first, short
zone includes northern section of approx. 4000m length (40% of total tunnel length),
and it is composed of Lower and Middle Triassic clastic, clastic-carbonate and
carbonate rock masses and glacial depostis. Tunnel excavation in this section shall be
performed in approximately the same ratio in favorable rock mass (III class) and weak
and very weak rock mass (IV-V class); (2) the second, longer, souther section, approx.
6100m long (60% of total tunnel length) is built of Middle and Upper Triassic and
Jurassic carbonate rocks (mostly layered limestones). Along this section, tunnel
excavation shall be performed in predominant favorable rock mass (II and III class).
Keywords: traffic tunnel with high overburden, engineering-geological properties of
rock mass, classification
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1. УВОД
Пројектовање и изградња аутопута кроз БиХ,, коридор Вц: Свилај (мост на Сави)Добој-Сарајево-Мостар-Јадран (Плоче) актуелно је од 2000-те године. У оквиру израде
пројектне документације за дионицу Коњиц – тунел Прењ- Мостар сјевер извршена су у
периоду јесен-зима 2015/16 геолошка, инжењерско-геолошка и геотехничка истраживања
на Варијанти 3 ’’кроз Прењ’’, односно за тунел Прењ. Истраживања су урађена на нивоу
идејног пројекта.
Тунел Прењ је најдужи и са геолошког аспекта најсложенији објекат на наредној
дионици. Дужина тунела износи 10190 m; а укупна дужина аутоцесте на овој дионици од
петље Коњиц до петље Мостар сјевер краћа је 13,5 km у односу на варијанту која прати
долину Неретве, слика 1.
Основни примарни циљ истраживања био је да се процијене услови и начин изградње
тунела кроз стијенске масе које граде геолошки сложену структуру планинског масива
Прењ. Односно да се изврши анализа расположиве документације, непосредан увид у
геолошку грађу и својства терена и планирају конкретне (и реално могуће) врсте
детаљних истраживања на површини терена и у зони пробоја овог базног тунела са
високим надслојем (маx. H=1175 m).
Шири, заинтересован, простор планинског масива Прењ ’’покривен’’ је основним
геолошким картама, листови Мостар, Калиновик и Прозор 1:100.000 и одговарајућим
листовима 1:25.000 [1]. Поред наведених листова ОГК кориштена је Студија склопа
сливног подручја Неретве [2] и Студија о даљинско-детекционим и геоморфолошким
истраживањима ширег подручја трасе аутопута Сарајево југ – Мостар сјевер [4].
Потребно је напоменути да су још 60-тих година прошлог вијека анализирани геолошки
односи и услови за изградњу путног тунела кроз Прењ (Завод за инжењерску геологију и
хидрогеологију Грађевинског факултета Сарајево, Проф. др. Р. Јовановић).
У првој фази конкретних теренских истраживања извршено је сљедеће:
 Геолошко и инжењерско-геолошко картирање терена дуж ширег простора
трасе тунела и порталних зона. Картирање је вршено на топографској
подлози 1:10.000. У раду су учествовале двије екипе геолога: екипа Winner
Project-а Сарајево (носиоц израде пројекта) и екипа фирме ИРГО Љубљана.
Задатак је био да се анализирају и што је могуће реалније интерпретирају
сложени и, реално, недовољно проучени геолошки односи на регионалном
нивоу. Туре на високим дијеловима планине биле су распоређене управно и
паралелно на геолошке структуре и правац тунелске трасе (слика 1.)
Кретање кроз типичан холокарст практично је било могуће само ријетким,
проходним планинарским стазама.
 Детаљно је снимљено 10 пробних поља: врста стијене, испуцалост, RQD,
опит тачкасте чврстоће, узорци. Узорци су узимани из литостратиграфских
јединица које се прогнозно очекују у ископу тунела.
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Слика 1. Геолошка скица ширег простора Варијанте 3-тунел Прењ (1:300.000).
Легенда: Q – делувијum, сипари, глацијални, K2 – банковити и масивни кречњаци (К22+3),
К – кречњаци и ређе доломити (1К1 – К22), Ј – кречњаци, ређе доломити (Ј1 – Ј32,3), Т3 –
масивни и услојени доломити и кречњаци (Т2,3 и Т3), Т2 – масивни и услојени кречњаци и
кластити (Т21 и Т22), Т1 – кластити и песковито-лапоровити кречњаци, ---- - геолошка
граница, ----- - расед,
- чело навлаке,
- врело велике издашности,
смер кретања подземних вода, -.-.-.-. – траса тунела. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 1. Geological sketch of the wider zone of Variant 3 – tunnel Prenj (1:300 000) .
Legend: Q – delluvium, rockfall, glacial, K2 – layered and massive limestones (К22+3), К –
limestones and rarely dolomites (1К1 – К22), Ј – limestones, rarely dolomites; (Ј1 – Ј32,3), Т3 –
massive and layered dolomites and limestones (Т2,3 и Т3), Т2 – massive and layered limestones
and clastites (Т21 и Т22), Т1 – clastites and sandy-marl limestones, ---- - geological boundary, ---- - fault
- forehead of thrust fault,
- high capacity spring,
direction of groundwater flow, -.-.-.-. – tunnel route. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.
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На основу обраде резултата истраживања из прве фазе извршена је интерпретација
геолошких односа, прелиминарно прогнозирани инжењерскогеолошки услови изградње и
програмирани истражни радови и испитивања за другу фазу. Примјењене су сљедеће
истраживачке методе:
 Геофизичка истраживања порталних зона: рефракционо-сеизмичко профилирање
паралелно и управно на трасу, геоелектрично сондирање и мјерење
микротремора;
 Истражно бушење 8 бушотина у порталној зони Бијела (сјеверни улаз у тунел),
картирање језгра и узорковање. Јужна портална зона Кленова драга је
неприступачна за механизацију у садашњим условима;
 Дилатометарски опити у бушотинама и опити стандардне динамичке
пенетрације;
 Лабораторијска испитивања физичко-механичких карактеристика узорака
стијена;
 Узорковање воде из водотока и врела и испитивање физичко-хемијских
карактеристика. Практично је извршено прво регистровање „0“ (нултог) стања
подземних и површинских вода у знатно ширем простору. Поједине појаве вода
(врела, водотоци) могу доћи под утицај изградње и експлоатације тунела.
На високом дијелу трасе (слика 2 и 3) нису, у овој фази, планирана детаљнија
истраживања из више разлога: неприступачан и безводан терен, наступа зимски период,
упитна примјена одговарајућих геофизичких метода за разграничење кластита и
карбоната, индицирање оштећених зона и сл.

2. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
2.1. Геоморфолошке карактеристике
Шири простор планираног тунела припада високопланинском терену Динарида,
конкретно масиву Прења, у оквиру кога се издвајају секундарне јединице (планине)
нижег реда. Масив је оконтурен, на сјеверу, горњим дијелом тока р. Неретве до Коњица и
средњом Неретвом на западу до Бијелог поља (Мостар) а ка истоку и југоистоку прелази у
високе планине Вележ, Црна Гора и Црвањ. Доминантни врхови Прења су Лупоглав (к.
2102) и Зелена глава (к. 2103 mnv). За Прењ су карактеристичне нагле временске
промјене; у току рада на терену крајем октобра краткотрајно је падао и снијег.
У простору трасе издвајају се три морфолошке јединице нижег реда:
- Долина р. Бијеле на сјеверу кроз коју је планирана траса аутопута и улазни портал.
Долина је глацијалног поријекла, са надморском висином 630 m на сјеверном дијелу и
820-900 на јужном дијелу гдје су формиране субвертикалне литице Тараша (к. 1742).
- Високопланински дио терена у појасу трасе са врховима Отиш (2097), Зелена глава
(2103), Седла (1914-1943), Риве (1625). Евидентно је постепено смањење надморске
висине терена дуж трасе у смјеру југа. Висина надслоја у односу на нивелету тунела
износи 1175 м (испод Седла) до 713 м у зони Ледница, на југу (сл. 3). Карстне долине и
површи формиране су дуж тектонски предиспонираних праваца, а паралелни низови
дубоких вртача, у дезорганизованим долинама, индицирају могуће правце циркулације, и
прерасподјелу подземних вода. У овом простору регистровано је више извора врло мале
издашности (Q мање од 0,05 l/s) и 2 стална језера у глацијалном наносу.
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- Простор Кленове драге са излазним порталом на југу. У геоморфолошком погледу је
типичан леднички валов испуњен гчлацијалним наносом и сипаришним материјалом.
Надморска висина износи 635 m на порталу, а код извора Кленовик, на траси 470 m.
Природни угао нагиба падине у зони портала а=35о, док су бокови валова стрми и високи
(до око 1000 mnv).
2.2. Геолошка грађа
Геолошки односи у ширем простору приказани су на поједностављеној геолошкој
карти – скици (слика 1), а у зони тунела на иг карти (слика 2) и прогнозном пресјеку
(слика 3). Геолошка основа је преузета са ОГК, допуњена подацима из Студије склопа [2]
и резултатима теренског рада наведене 2 екипе.
У грађи површине терена и тунелске зоне заступљене су сљедеће литостратиграфске
јединице:
Доњи тријас (Т1 - верфен) изграђен је од кластично-карбонатног комплекса стијена
листасте до слојевите текстуре: пјесковити и шкриљави лапорци, алевролитски глинци,
пјесковити кречњаци, пјешчари и у горњим нивоима верфена услојени тамносиви
лапоровити кречњаци. У простору тенелског коридора нису заступљени на површини
терена, а прогнозно се очекују у почетним дијеловима тунелског ископа. Ово је била и
једна од дилема у интерпретацији структурно-тектонских односа. Овај комплекс стијена
је интензивно убран, тектонски оштећен и накнадно деградиран, што је констатовано
на изданцима вам коридора – контакти са карбонатном средином у повлати и непозната
подина (пермотријас-?).
У грађи површине терена и тунелске зоне заступљене су сљедеће литостратиграфске
јединице:
Средњи тријас (Т21 - анизик) изграђен је претежно од масивних кречњака, подређено
доломита. Гради дијелове бокова долине Бијеле изван трасе тунела. У тунелском ископу
прогнозно се очекује у повлати Т1.
Средњи тријас (Т22 – ладиник). Комплекс плочастих кречњака и калкаренита у смјени
са туфним пјешчарима, рожнацима и силификованим кречњацима (са појавама орудњења
Fе, Mn) гради дијелове бокова долине Бијеле, а прогнозиран је у суперпозиционом
слиједу, у почетним дијеловима тунелског ископа.
Средњи, горњи тријас (Т2,3) има доминантно учешће у грађи терена почев од стрмих
остјењака у Бијелој, преко масива Тараша све до тектонског контакта – расјед 1. реда у
односу на подручје посматрања (слика 1,2 и 3). Дуж овог регионалног расједа доломити
су у тектонском контакту са јурским карбонатима, претежно кречњацима на јужном
дијелу трасе. У овој јединици преовлађују услојени, ријеђе масивни и банковити
доломити, локално силификовани кречњаци. У завршним хоризонтима преовлађују
услојени кречњаци. Очекује се појава ове јединице у појединим дијеловима ископа.
Обрадом и интерпретацијом резултата картирања терена на топографској подлози
1:10.000 добијена је већа дебљина ове јединице у односу на ОГК, лист Мостар, гдје
износи 420 m, (Знатно већа дебљина до cca 1100 m процјењена је од екипе ИРГО,
Љубљана). Зависно од усвојене дебљине ове јединице условљен је суперпозициони слијед
старијих стијенских маса неповољних инжењерскогеолошких својстава на нивоу
нивелете тунела.
Ово је један од кључних проблема који треба ријешити у наредним фазама
пројектовања.
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Слика 2. Геолошла карта простора тунела ''Прењ'' 1:10.00. За интерпретацију различитих боја
на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Geological map along the route of tunnel ''Prenj'' 1:10.000. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.
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Слика 3. Прогнозни инжењерскогеолошки пресјек терена по траси тунела ''Прењ'',
1:10.000. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Prognozed engineering-geological cross-section along the route of tunnel ‘’Prenj’’,
1:10.000. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Горњи тријас (Т3). Банковити, услојени и масивни кречњаци граде дијелове терена ван
трасе тунела, али прогнозно очекују се на значајном дијелу ископа (слика 3).
Јужно од расједа 1. реда Тисовица – Отиш – Велине баре – Бијеле воде у грађи
површинског дијела терена заступљене су карбонатне стијене доње, средње и горње јуре.
Доминирају различити варијетети услојених кречњака и калкаренита са прослојавањем
доломита и доломитичних кречњака. Прогнозирана је појава сва три јурска члана на
краћем-јужном дијелу тунела.
Морене (gl-Q1). Глацијални нанос: полузаобљене валутице и дробине кречњака и
доломита, подређено пијесак и хумизиране глине, граде површинске дијелове долина
Бијеле и Кленове драге. Овај нанос, велике дебљине (до 100 m, подаци истражног бушења
и геофизике) гради порталну зону и улазни дио тунела, све до контакта са доломитима
Т2,3, гдје се очекују тешки услови ископа тунела.
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Сипар (С-Q2). Дробине, блокови и пијесак (грус) граде тање покриваче на стрмим
падинама и у њиховом подножју. Излазни портал у К. Драги лоциран је у тањем (cca 10
m) сипаришном материјалу дробинско-блоковског састава
Тектонски склоп терена и оштећеност стијенских маса
Према регионалној геотектонској рејонизацији Динарида [Петковић, К. 1961] масив
планине Прењ припада навлаци ''Високог крша'', а према тектонској подјели Динарида
[Димитријевић, М. 1974] шири простор припада ''Далматинско – херцеговачкој зони''.
Аутори листа ОГК Мостар, у оквиру претходне регионалне подјеле, издвајају структурно
– фацијалну јединицу ''Чврсница – Прењ'' и у даљој подјели на блокове нижег реда:
 Блок А ''Идбар – Сивадија'', СИ дио ширег простора трасе од расједа Р-1
Тисовица – Отиш – Бијеле воде изграђен је од старијих тријаских кластита и
карбоната (Т1-Т2,3) и
 Блок Б ''Јабланица – Прењ'' ЈЗ од Р-1 изграђен од горњетријаских и јурских
карбоната (Т3-Ј3).
Наведени Расјед има динарски правац пружања. У зони Зелене главе ''запажа се
инверзан положај тријаских седимената према јурским, а на осталим мјестима има
вертикалан карактер''. Структурна грађа доњег тријаса је ''веома сложена; боре су
претежно малих размјера, често полегле и раскинуте. Средње, горње тријаске творевине
мање су убране са претежно усправним борама. Најмлађи седименти ове тектонске
јединице (Т3 – Ј1 – К) изграђују велику ''плочу'' са врло благим генералним падом ка југу и
ЈЗ без трагова убирања, изузимајући локалне поремећаје који су посљедица радијалних
покрета. (лит.1).
Према подацима Студије склопа (Марковић, М. 1979) истраживани терен припада
структурно хомогеном блоку Прењ коме су одговарајући блокови А и Б јединице
Чврсница – Прењ (ОГК). Уз напомену аутора да ''структуролошка истраживања блока
нису дала јасну слику његовог регионалног склопа; слаба фотогеничност и безпутност
Прењског масива због чега је прикупљен мањи број података'', констатује се и сљедеће:
 Наборни склоп Прења чине благе наборне структуре са великим распоном, чије осе
тону према ЈИ (140/14о).
 Набори у блоку су разломљени са 2 јасна система расједа. Први систем са азимутом
пружања 160-340о има наглашен реверсни, а дијелом и гравитациони карактер
кретања блокова (R-1). Други систем расједа има азимут пружања 45-225о.
 У пукотинском склопу најчешће су тензионе и пукотине смицања. Оба сета
пукотина у знатној мјери су карстификована, а површински карстни феномени
оријентисани паралелно овим пукотинама.
Претходно наведени и цитирани подаци – оцјене регионалног карактера,
компатибилне су са резултатима теренског рада обе геолошке екипе у коридору трасе
(слика 4).
Дилеме у интерпретацији дебљине јединице Т2,3, просторног положаја и односа
јединица у зони Р-1, на овом степену истражености ријешене су уз, првенствено,
уважавање ОГК. На основу претходно изложеног интерпретиран је састав и склоп терена
у ужој зони тунелског коридора. Од механичких дисконтинуитета који имају
пенетративан карактер значајне су површи слојевитости, расједи и три фамилије пукотина
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(трећа фамилија регистрована је картирањем и субпаралелна је расједима 45-225о). Ови
елементи склопа битни су су за оцјену услова и стабилност ископа подземног објекта:

Слика 4. Тунел Прењ – контурни дијаграм положаја слојевитости и дијаграми оријентације
расједа (унутрашњи прстен) и оријентације крашких феномена (спољни прстен). Према
Марковић, М. 1979, допуњено од аутора рада
Figure 4. Tunnel Prenj – contoure diagram of the bedding orientation and diagrams of the fault
orientation (inner ring) and orientation of the casrt phenomena (outer ring) [According to Marković,
1979, updated by the authors]
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Релативно благи нагиби слојева уз претежно хомоген састав (изузев Т1 и Т22) указује
да се не очекују честе и тешко предвидиве смјене различитих литолошких чланова.
Релативно стрми падни углови расједа указују да је могуће на кратком одстојању
проћи кроз тектонски оштећену стијену, пошто у зони трасе нису индициране
структуре краљуштања. Интензивно оштећена сијенска маса ''dm'' величине
регистрована је у зони R-1 и зонама субпаралелних расједа у челенки Кленове
драге.
Стрми и субвертикални падни углови расједа и пукотина, у спрези са SS
пукотинама указују на могуће појаве нестабилности из калоте, уз појаву подземних
притисака који могу бити различитог карактера. Са друге стране повољна је
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околност да у дубоким дијеловима стијенске масе пукотине, изван расједних зона,
нису релаксиране; односно стиснуте су.
2.3. Хидрогеолошки односи и утицај изградње тунела на подземне воде
Обзиром на геолошки састав и склоп, у ужем и ширем простору тунелског коридора
доминантна је типична карстна морфологија, хидрогеолошки односи и услови. На
високим планинским просторима не постоје услови за формирање сталних врела и
водотока. Стална врела и водотоци формирани су у дубоком ерозионом базису р. Неретве
и њених притока, почев од р. Бијеле, Идбра, Глогошнице и врела у кањонско –
клисурастој долини Неретве: Млијешчак, Црно врело, Салаковачка врела и др.
На високим дијеловима терена егзистирају мали повремени и стални извори (Q<0,2-0,5
l/s) који дренирају високе, лебдеће, издани мале водообилности. Издани су формиране у
карбонатима и глацијалном наносу. У појединим карстним увалама и долинама
формирају се повремени водотоци који на кратком одстојању пониру (Тисовица, Језерце,
Долови...).
Генерално посматрано у зони трасе врши се вертикална повремена циркулација
подземних вода. У дубљим дијеловима карбонатног масива воде се акумулирају у
повољним структурним условима, и усмјеравају дуж тектонски предиспонираних
колектора ка ерозионом базису Неретве.
На садашњем нивоу познавања хидрогеолошких односа извршено је издвајање
подсливова у ширем простору Прења до Неретве.
Вододјелница је подземна већим дијелом зонарног карактера.
Усмјеравање подземних вода у зони трасе врши се у оквиру благо изражене
антиклиналне структуре ''Копилица''. Сјевероисточни дио структуре усмјерава воде ка
долини Бијеле, а јужни дио ка Салаковачким врелима на л. обали Неретве (слика 1 и 2).
Прогнозна оцјена о могућим утицајима изградње тунела на режим и квалитет
подземних вода и водотока своди се на сљедеће:
 Зона тунела која припада сливу р. Бијеле обухвата знатно мању сливну површину,
цца до 10 km2, од јужног дијела слива. Из ове зоне и будућег ископа подземне воде
се усмјеравају ка дубокој долини и издањују у оквиру дебелог глацијала, на картама
испод 600 mnv у коме се врши природно пречишћавање вода.
 Зона тунела која припада сливу Салаковачких врела обухвата знатно већу
површину, ccа 50 km2. Стијенске масе су интензивно карстификоване. Прогнозно је
оцјењено (сл.3) да у већем дијелу тунелског ископа преовлађује вертикална,
повремена, циркулација вода. База карстификације је испод, а дијелом и око
нивелете ископа и постепено се снижава у смјеру југа. Према литературним
подацима средња фиктивна брзина кретања подземних вода у карсту износи 3,6
cm/s. У нашем случају прогнозирају се веће брзине обзирома на хидрауличке
градијенте и разрађеност карстних колектора. Утицај ископа и експлоатације тунела
на квалитет вода реално ће бити већи и неповољнији због ограничених могућности
самопречишћавања.
Узорковање врела и водотока који гравитирају Неретви, од Борака – Бијеле – Идбра до
Салаковачких врела и Кленовика извршено је у јануару 2016, при ниским до средњим
протицајима – визуелна оцјена. Основни резултати испитивања су сљедећи [8]:
261

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

 Сви испитани узорци воде нису агресивни на бетон и челик. Ова оцјена је битна,
посебно за узорке узете у Бијелој, Салаковачким врелима и извору – ''чатрњи'' –
Кленовик, јер исти репрезентују квалитет вода из подслива тунела.
 Сви испитани узорци задовољавају услове квалитета у случају кориштења за
водоснабдијевање.
2.4. Основна инжењерскогеолошка својства и физичко-механичке карактеристике
узорака стијена
У оквиру природне конструкције терена, посебно у зони будућег ископа заступљене су
сљедеће иг категорије стијена:
 Везане, добро окамењене седиментне, карбонатне, стијене (чврсте стијене –
ИАЕГ) изграђене од различитих варијетета кречњака и доломита слојевите до
масивне текстуре – крта средина. Генерално граде стабилне дијелове терена и
чине повољну радну средину. Дужински, највећи дио ископа – цца 65-70% вршиће
се у овим стијенама у односу на укупну дужину тунела L=10190 m.
 Комплекс добро и слабо окамењених карбонатних и кластичних стијена (чврсте и
меке стијене, LC) плочасте и слојевите текстуре: кречњаци, калкаренити, туфни
пјешчари, рожнаци и силификовани кречњаци (Т22) – крта до квазипластична
средина. Изражена је неједнородност и анизотропија у погледу састава и фм
својстава, релативно неповољна радна средина. Прогнозно се очекује у почетним
дијеловима ископа до расједа ''Језерце''.
 Комплекс слабо и добро окамењених кластичних и врло подређено карбонатних
стијена (меке и чврсте стијене, LC) преовлађујуће листасте и плочасте текстуре:
пјесковити и шкриљави лапорци, алевролитски глинци, пјешчари и тамносиви
кречњаци (Т1) – квазипластично до крта средина. Јако изражена неједнородност и
анизотропија. Неповољна радна средина, прогнозно се очекује у дијелу тунелског
ископа од расједа Језерце до Расједа Р-1 (Тисовица – Отиш – Бијеле воде).
 Претежно невезане кластичне крупнозрне добро сложене (гл) и слабо сложене (с),
подређено ситнозрне стијене: грус и пјесковита глина у ''с'' и ''гл'' (тло – LC,
ИАЕГ) – сипка и рјеђе квазипластична средина. Стијене – материјали хетерогеног
гранулометријског састава и доста уједначених фм својстава. Неповољна радна
средина са аспекта тунелског ископа. Гради почетни дио тунелског ископа у
Бијелој значајне дужине, ccа 935,0 m.
Детаљна прогноза геолошког састава, инжењерскогеолошких и хидреогеолошких
својстава и услова изградње, пројектованог, тунела дата је на слика 3 – Прогнозни
инжењерско-геолошки пресјек терена по траси тунела Прењ, 1:10.000.
Резултати обимних геофизичких истраживања и истражног бушења у порталним
зонама: рефракционо-сеизмичко профилирање, геоелектрично сондирање и мјерење
сопствених осцилација тла корисно су послужили за реалнији увид у грађу и својства
порталних зона као и прогнозу услова изградње.
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3. ПРОГНОЗА ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ УСЛОВА ИЗГРАДЊЕ
Основни циљ инжењерскогеолошког зонирања стијенских маса је издвајање –
ограничавање дијелова терена унутар којих су слични услови за изградњу тунела.
Стијенске масе издвојене су у приближно хомогене зоне у смислу:
 Литолошког састава,
 Структурних и тектонских карактеристика,
 Степена испуцалости и распаднутости,
 Физичко-механичких карактеристика,
 Напонског стања и
 Процјењеног понашања стијенских маcа у току градње и у садејству са објектом.
На прогнозном пресјеку по траси тунела издвојено је 18 квазихомогених зона са
детаљним описом и процјеном својстава, издвојено је 5 геотехничких категорија у оквиру
18 зона и извршена класификација стијенских маса дуж тунелског ископа цијеви према
RMR – Bieniawski 1989 и ГН-206.
Обзиром на положај тунела у оквиру планинског масива Прењ – базни тунел са
високим надслојем и структурни склоп масива ограничене су могућности за добијањем
егзактнијих улазних података. Због тога, обе класификације, значајним дијелом се
ослањају на прогнозу, искуствене и литературне податке.
Уважавајући наведено, примјењена је RMR '89 класификација за ниво идејног
пројекта. Извршена детаљнија истраживања у порталним зонама, посебно зони Бијеле
повећала су степен истражености ка нивоу главног пројекта.
Не улазећи у детљан приказ квазихомогених зона, са описом и процјеном својстава и
услова ископа, планирани тунел дужине 10190 m (ст. 22100 – 11910) градиће се кроз 18
издвојених квазихомогених зона (слика 3), у сљедећим категоријама стијенских маса
(табела 1).
Табела 1. Тунел Прењ – класификација ископа према RMR 89
Категорија
B
C
D
Е*

Table 1. Tunnel Prenj – rock mass classification according to RMR 89
Опис класе (RMR 89)
Дужина (m)
II добра стијена
3750
III повољна
2250
IV слаба стијена
3150
V врло слаба
1040
Укупно
10190

%
36,80
22,08
30,91
10,21
100 %

* - У оквиру ове категорије обухваћен је ископ у ''gl'' и ''s'' дужине 935 m.
Када се упореди процентуални однос категорија из табеле 1, са резултатима анализа
које су вршене у Енергоинвесту – Хиграинжењеринг, 70-тих година прошлог вијека
(Табела 2) генерално је висок степен подударности појединих категорија. Наиме, на
основу геолошког картирања и категоризације (ГН-206) ископа бројних тунела који су
грађени за хидроенергетско искориштење вода у карсту Динарида добијене су генерално
исти односи.
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Табела 2. Тунел Прењ – Упоредна анализа резултата тунелских ископа различитим поступком
класификације
Table 2. Tunnel Prenj – Comparative analysis of the results of tunnel excavation according to different
rock mass classifications
ТУНЕЛ ПРЕЊ
RMR
ХИДРОТЕХНИЧКИ
ТУНЕЛИ
( ГН-206)

Категорија B и C
Добра и повољна стијена
59 %
Категорија I/2
Лаки тунели
70 %

Категорија D
Слаба стијена
31 %
Категорија II/3
Средње тешки тунели
20 %

Категорија Е
Врло слаба стијена
10 %
Категорија III/4
Тешки тунели
10 %

Обзиром да су порталне зоне детаљније истражене, добијени подаци искориштени су
за реалнију интерпретацију грађе и својстава терена и процјену услова изградње улазних
дионица тунела.
Портална зона Бијела и почетни дио тунела до стац. 12+750 – 12+800 изграђени су од
дебелих наслага глацијалног и сипаришног материјала (80-100 m). Нумеричке
вриједности брзина сеизмичких таласа крећу се у распону Vp/Vs=330-470/100-160 m/s за
средину 1 (површински дио терена), Vp/Vs=920-1550/360-650 m/s за средину 2 и
Vp/Vs=3770-3950/1820-1950 m/s за најдубљу захваћену средину 3 [7]. Судећи према
резултатима истражног бушења, прозрачивањем и геоелектричним сондама, није
индицирана основна стијенска маса. Регистроване брзине и однос Vp/Vs у средини 3
указују на добро консолидован глацијал или евентуално и на деградирану основну
стијену. Састав и својства глацијалних наслага, као и мали надслој указују на тешке
геолошке услове изградње – ископа тунела. Ископ може да се врши машински, профил да
се копа у више фаза или методом штита.
Предложено је сљедеће:
- Тунелски ископ почети у боље консолидованом материјалу, а у претходном дијелу
са малим надслојем радити површински ископ – ''cut and cover'';
- Да пројектант размотри могућност дизања нивелете пута у циљу скраћења
тунелског ископа у глацијалу.
Портална зона Кленова драга изграђена је од услојених кречњака који граде
квалитетну и стабилну природну конструкцију терена и тањег сипаришног наноса
дебљине 5-10 м. У кречњацима су регистроване брзине Vp/Vs=4310-4770/2370-2670 m/s у
3. средини. У сипару Vp/Vs=510-650/180-230 l/s у 1. средини. Прелазна зона Vp/Vs=24902650/1170-1230 m/s у средини бр. 2. Предложен је површински ископ портала, уз скидање
сипаришног материјала. Уколико постоји могућност дизања нивелете, ископ би се вршио
у тањем сипару и лакше би се формирала портална зона.
Начелно, геолошки услови изградње у овој зони оцјењени су повољно; знатно
повољније у односу на порталну зону Бијела.

4. ЗАКЉУЧАК
У оквиру израде пројектне документације за дионицу аутопута Коњиц – тунел
‘’Прењ’’ – Мостар сјевер, извршена су у период јесен-зима 2015/16 геолошка
истраживања на варијанти 3 ‘’кроз Прењ’’, односно за тунел ‘’Прењ’’. Истраживања су
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урађена на нивоу идејног пројекта. Основни циљ истраживања био је да се процијене
услови и начин изградње тунела, дужине 10190 m, кроз геолошки сложену структуру
планинског масива Прењ. Максимална висина надслоја износи 1175 m.
Истраживање је извршено у двије фазе:
- Геолошко и инжењерскогеолошко картирање трасе тунела и порталних зона, уз
претходну анализу доступне документације;
- У другој фази извршена су геофизичка истраживања, истражно бушење и
дилатометарски опити на порталним зонама, затим лабораторијска испитивања узорака
стијена и вода.
У геолошкој грађи терена и тунелске зоне, преовлађују карбонатне стијене, кречњаци
и доломити са цца 60% учешћа дуж тунелске цијеви. Кластичне и карбонатно-кластичне
стијене заступљене су у планираном тунелу са цца 40%. У оквиру геотектонске
рејонизације Динарида масив Прења припада навлаци ''Високог крша'', а у подјелама
нижег ранга структурно-фацијалној јединици ''Чврсница-Прењ''. У конкретном простору
тунела, издвојена су расједом R-1 два тектонска блока:
- Сјевероисточни блок изграђен од старијих тријаских кластита и карбоната (Т1-Т2,3) и
- Југозападни блок изграђен од горњетријаских и јурских карбоната (Т3-Ј3).
Обзиром на геолошки састав и склоп, у ужем и ширем простору тунелског коридора
доминирају типични, хидрогеолошки услови и односи карактеристични за дубоки карст.
У зони трасе врши се вертикална, повремена циркулација подземних вода. У дубљим
дијеловима карбонатног масива воде се акумулирају у повољним структурним условима,
усмјеравају дуж тектонски предиспонираних колектора ка ерозионом базису р. Неретве.
Прогнозно је оцјењено да у већем дијелу тунелског ископа преовлађује вертикална,
повремена, циркулација вода.
На основу свих расположивих података, у основним цртама дати у овом раду, и на
садашњем нивоу истражености извршена је интерпретација геолошке грађе, оцјена
својстава заступљених стијенских маса и прогнозирани инжењерскогеолошки услови
изградње тунела ''Прењ''.
У циљу провјере прогнозираних услова изградње на основу RMR класификације, у
сљедећој табели дати су упоредни сумарни подаци добијени категоризацијом ископа
бројних хидротехничких тунела у карсту Динарида, према GN-206. (Анализирано у
Енергоинвесту - Сарајево 70-тих г. п.в.).
Коначно опредјељење-препорука о начину ископа тунела на овом степену
истражености није могуће дати. Начелно, ископ тунела од улазног портала до R-1, стац.
16+670 треба вршити на класичан начин (технологија бушења и минирања; не односи се
на глацијал). Дужа дионица, од Р-1 до излазног портала карактерише се генерално
квалитетном карбонатном стијенском масом, уз врло вјероватну појаву каверни ''m-dm''
димензија. На овој дионици, уз класичан начин ископа, може се алтернативно разматрати
и машински ископ (ТБМ) уз могуће проблеме за пробој машине кроз зоне каверни.
ЗАХВАЛНОСТ
Резултати истраживања и прогнозирани услови изградње, изложени у овом раду, односе са на
израду геолошке документације која треба да послужи као једна од основа за израду пројектне
документације за изузетно захтјеван објекат – тунел ''Прењ'' на аутопуту Сарајево – Мостар.
Инвеститор и координатор на овом сложеном пројекту, који је дијелом изграђен и у фази израде
пројектне документације је јавна установа – фирма ЈП Аутоцесте ФБИХ, Сарајево. Геолошка
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истраживања, истражне радове и израду геолошке и геотехничке пројектне документације је
извршила фирма WINNER PROJECT д.о.о. Сарајево.

ЛИТЕРАТУРА
1. OGK SFRJ, listovi Mostar (1966), Kalinovik (1981), Prozor (1971) – Geološki zavod (Institut),
Sarajevo – Ilidža.
2. Марковић, М. 1979. Студија склопа сливног подручја Неретве – РГФ, Центар за даљинску
детекцију, Београд;
3. Кујунџић, Б. 1974. Грађевински приручник – Техничка књига, Београд;
4. Rokić, Lj. 2005. Studija o daljinsko-detekcionim istraživanjima šireg područja trase autoputa
Sarajevo jug – Mostar sjever. Sarajevo.
5. Vrkljan, I. Podzemne građevine i tuneli (skripta).
6. Grupa autora. 2015. Geološko kartiranje tunela Prenj – Izveštaj. IRGO Consalting, Ljubljana.
7. Kilibarda, B. 2016. Geofizička ispitivanja na portalnim dijelovima tunela “PRENJ”.
8. Grupa autora. 2015. Izvještaj o rezultatima laboratorijske analize uzoraka vode. Institut za
hidrotehniku, Sarajevo

266

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Комитет за Инжењерску геологију и Геотехнику
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/1, Србија
Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia
Committee for Engineering Geology and Geotechnics
11000 Belgrade, 7a/1 Kneza Miloša Str, Serbia

Чедо Калајџић1, Миодраг Симић 2

ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ЗА МАЛУ ХИДРОЕЛЕКТРАНУ
“РЗАВ 3“ НА РИЈЕЦИ РЗАВ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Резиме:
Мале хидроелектране су најчешће деривациона постројења, са водозахватом и
малом акумулацијом, доводом воде(каналом, цјевоводом,тунелом и сл.) из
акумулације до машинске зграде, и машинском зградом за производњу
електричне енергије. Објекти који их чине обично не представљају веће изазове
у грађевинском смислу, али с обзиром да су распрострањени на ширем простору,
често захтијевају примјену различитих геотехничких метода истраживања за
потребе пројектовања и изградње. МХЕ “Рзав 3“ је лоцирана на стационажи тока
km 10+570 узводно од ушћа Рзава у Дрину, у мјесту Велетово (Република
Српска). Постројење је деривационог типа, са гравитационом браном
грађевинске висине 10,50m и акумулацијом дужине око 400m, доводним
цјевоводом дужине 664,5m, и машинском зградом на крају цјевовода. На
примјеру ове мале хидроелектране приказана је примјена различитих метода
истраживања на преградном мјесту, акумулацији, доводном цјевоводу и
машинској згради, као и геотехнички услови изградње објеката.
Кључне речи: преградно мјесто,брана(преграда), доводни цјевовод,тунел,
истражна бушотина
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GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR SMALL HYDROPOWER
PLANT“RZAV 3“ ON THE RZAV RIMER IN REPUBLIC OF SRPSKA
Summary:
Small hydropower plants are the most common derivation facilities, with water intake
and a small accumulation, water supply (channel, supply pipeline,tunnel, etc.) from the
reservoir to the powerhouse, and with a powerhouse for electricity production. Objects
that constitute them generally do not pose greate challenges in terms of construction,
but given that they are distributed over a wide area, often require the use of different
methods of geotechnical studies for the design and construction. MHPP "Rzav 3" is
located at the current chainage km 10 + 570 upstream from the mouth of Rzav and
Drina, in Veletovo (Republika Serbia). The plant is of derivation type with a gravity
dam 10.5 m high (construction height) and with a 400m long accumulation, 664,5m
long supply pipeline and with a machine building at the end of the pipeline.
Investigations conducted at this site show the use of different methods for the purpose
of defining the geotechnical conditions for dam construction. The paper presents the
methods and results of geotechnical research at the locations of Dam site, reservoir,
supply pipeline and machine building, including as correspondning geotechnical
conditions for the construction.
Keywords: site, dam (barrier), supply pipeline, tunnel, investigation borehole
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1. УВОД
Мала хидроелектрана “Рзав 3“ је лоцирана на стационажи тока km 10+570 узводно од
ушћа Рзава у Дрину, у мјесту Велетово (Република Српска). Постројење је деривационог
типа, са гравитационом браном грађевинске висине 10,50m и акумулацијом дужине око
400м, доводним цјевоводом дужине 664,5m, и машинском зградом на крају цјевовода.
Геотехничка истраживања за потребе пројектовања и изградње електране су изведена
крајем 2013. године, предвиђена Пројектом детаљних геолошких истраживања из августа
2009. године.

Слика 1. Мјесто бранеМХЕ“Рзав 3“.
Figure 1. Dam site SHPP”Rzav 3”.

Постоји већи број радова који третирају геолошку проблематику подручја источне
Босне, у коју спада и подручје Вишеграда. C.John (1879) први описује троктолите и
оливинске габре у околини Вишеграда. Слиједе E.Mojsisovicz, E.Tietze и A.Bitner (1880) ,
који сматрају да је цијели офиолитски комплекс горњокредне старости. J.Schiller (1905)
обрађује оливинске габре из долине Рзава. Значајне радове на овом подручју имао је
F.Katzer (1906,1924 и 1926), гдје издваја серију лапораца, серију пјешчара,
туфова,базичних и ултрабазичних стијена и серију рожнаца. М.Н.Димитријевић и
М.Д.Димитријевић дијабаз рожначку формацију у подручју Вишеграда , на основама
теорије ''тектонике плоча'' представљају као офиолитски меланж олистостромског
поријекла.
За потребе хидроенергетског кориштења ријеке Рзав (изградње малих
хидроелектрана), године 2008.урађена је студија изводљивости под називом ''Пројекат
малих хидроелектрана – Рзав Босна и Херцеговина , Студија изводљивости, фебруар 2008.
године, Clean Energy Solutions, Елинг Инжењеринг Добој и Интраде-Енергија Сарајево.У
оквиру студије, у поглављу 3. ГЕОЛОГИЈА, укратко су описани геолошки услови на 5
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планираних малих хидроелектрана – МХЕ Шегање, МХЕ Б.Јагодина, МХЕ Велетово
(Рзав 3), МХЕ Добрун и МХЕ Вардиште.
Задатак истраживања је био да се детаљно утврди геолошка грађа геотехничка својства
терена на подручју планиране мале електране, са циљем израде геолошких подлога и
дефинисања геотехничких параметара за пројектовање и гоетехничких услова изградње
објекта. Хронолошки, према врсти и обиму примијењене су следеће методе
истраживања:геодетске методе,
геолошке и геотехничке методе (теренске и
лабораторијске), хидрогеолошке методе, геофизичке методе (теренске и лабораторијске),
минералошко -петролошке методе и хемијске методе (лабораторијске).

2. ИСТРАЖНИ РАДОВИ
Истраживања за израду Главног пројекта почела су крајем септембра 2013., а завршена
у јануару 2014. године. Истраживања су изведена према Пројекту детаљних геолошких
истраживања, хронолошки према врсти и обиму како слиједи:
▪ Детаљно геолошко и инжењерскогеолошко картирање терена (на ситуацијама
1:1000 и 1:500) и истражних радова.
▪ Истражно бушење и пратећа испитивања у бушотинама урађено је: на
локацији преградног мјеста (4 ушотине), на локацији излаза тунела доводног
цјевовода ( 1 бушотина), на локацији машинске зграде (2 бушотине). Укупно
је урађено 7 бушотина, укупне дужине бушења 53,6 m’. У 2 бушотине на
преградном мјесту извршени су опити водопропустљивости (VDP) методом
„Лижон“-а, а у једној опит методом „Лефранк“, укупно 3 опита VDP-а. У
једној бушотини
(BVL-5 ) на машинској згради извршен је 1 опит SPT. Из
језгра бушотина узето је укупно шест узорака за испитивање физичкомеханичких својстава и за минералошко-петрографске анализе. У току
бушења вршено је мјерење нивоа подземних вода (НПВ).
▪ Истражни раскопи - изведена су два (2) истражна раскопа у лијевом боку
преградног мјеста, појединачне дубине 2,5m и укупне запремине 30 m3.
Раскопи су изведени ровокопачем.
▪ Геофизичка истраживања – извршена су следећа истраживања:
• Рефракционо сеизмичко испитивање дуж 3 профила укупне дужине 3x60=180
м’ на преградном мјесту, дуж једног профила дужине 120m на низводном
дијелу тунелског довода воде, дуж 1 профила дужине 60m на локацији
машинске зграде
• Геоелектрично сондирање - у зони преградног мјеста 3 геоелектричне сонде,
на траси цјевовода 2 сонде, на локацији машинске зграде 1 сонда
▪ Лабораторијска испитивања узорака из бушотина обухватила су: физичкомеханичка својства стијене испитана су на 5 узорака, ултразвучна испитивања
техником ниске фреквенције извршена су на 6 узорака, геомеханичка
испитивања тла на 1 узорку, минералошко- петрографска испитивања на 3
узорка, хемијске анализе воде на 2 узорка.
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3. МОРФОЛОШКА СВОЈСТВА
У ужем истражном простору доминира долина Рзава клисурастог типа са локалним
проширењима у виду ниских акумулационих тераса и ерозионим остацима високих тераса
на околним брдима са надморском висином 400-m (Раван). У долини Рзава коте терена су
375 до 350 mnv. Ријека Рзав је типична пробојница између масива Звијезде и Варде, у
односу на правац пружања морфоструктура, са карактеристичним меандрирањем
ријечног тока, што је условљено геолошком грађом и еволуцијом терена. Дужина тока
кроз БиХ (Републику Српску) износи ccа 22km, а планирани преградни профил МХЕ
”Рзав 3” ситуиран је на стационажи км 10+080 ријечног тока.

4. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА
4.1. Литолошки састав
Ужи простор планираних објеката у основи је изграђен од магматских стијена јурске
старости и квартарних покривача. У геолошкој грађи терена заступљене су следеће
стијене :
 Перидотити граде крајњи узводни (лијеви) бок акумулације и шири простор на
лијевој долинској страни ка Добруну. Заступљени су, заједно са серпентинитима,
низводно од излазног дијела тунела гдје граде терен низводног дијела цјевовода и
шири простор машинске зграде.
 Долерити граде десни бок акумулације, као и узводни дио долинске стране Рзава.
Са перидотитима су највјероватније у расједном контакту дуж корита ријеке.
 Габро гради највећи дио простора објеката почев од акумулације, преградног мјеста
и највећи дио брдског масива Окуке, кроз који је пројектован тунел. Ове магматске
стијене су масивне текстуре и зрнасте структуре.
 Квартарни седименти су представљени различитим врстама у погледу литолошког и
гранулометријског састава, и генетског типа. Они имају велико површинско
распрострањење на подручју постројења али су мале дебљине. То су вјештачке
творевине (дробине, пијесак, блокови, пјесковите глине – изграђују насипе сухозиде
и депоније), алувијални нанос(валутице, шљунак, дробине, пијесак, блокови),
пролувијални нанос и сипари (дробине, пијесак, пјесковите глине и блокови),
делувијалне и елувијалне творевине (дробине, пијесак, пјесковите глине и блокови).

4.2. Тектонска својства и испуцалост
Према тектонској скици Југославије (К.Петровић, 1961) шири простор објекта припада
тектонској јединици централне офиолитске зоне (Зона Вишеграда- офиолитски појас).
У оквиру зоне Вишеграда издвојено је седам тектонских јединица нижег ранга.
Планирани објекат МХЕ “Рзав 3” налази се у јединици Босанска Јагодина изграђеној од
перидотита, габра и долерита, дијабаза серпентинита и ређе спилита.
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Слика 2. Инжењерскогеолошка карта преградног мјеста. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Engineering geological map of dam site. For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.

На ужем подручју објекта доминирају нормални расједи пружања југозапад-сјевероисток,
ређе исток-запад. Тектонски контакт масива габра са перидотитом констатован је на
узводном крају акумулације у лијевом боку (засјеци старог и новог пута). Обје стијенске
масе су интензивно оштећене (испуцала и здробљена стијена) у „m-dm“ реду величине.
Расједна плоха је ушкриљена и нагнута у смјеру сјевера под углом од 40о. На основу
увида у ову микролокацију, утисак је да је масив габра и долерита кретан - клизао дуж
наведеног расједа преко перидотита у смјеру сјевера.
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Слика 3. Инжењерскогеолошки пресјек терена по оси бране. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Engineering-geologic cross-section of the terain along the axis dam. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Испуцалост стијенске масе је изучавана систематским мјерењима елемената структурног
склопа приликом инжењеркогеолошког картирања терена (на ређим изданцима, у
засјецима пута и пруге, на језгру истражних бушотина). Резултати мјерења су
статистички обрађени и приказани Шмитовим дијаграмима на сл. 4. Дијаграми су урађени
за подручје цијелог постројења, као и за подручје тунела на дијелу доводног цјевовода.

Slika 4. Šmitovi dijagrami pukotina. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Schmidt diagrams for cracks. For color reproduction, please refer to CD version of
the Proceedings.

На дијаграму за укупно подручје постројења доминантан је систем пукотина 164/37, а на
подручју тунела 63/68.
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4.3. ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА И ВОДОПРОПУСТЉИВОСТ
Изградњом бране МХЕ “Рзав 3“ (кота круне бране 369 mnm) формираће се
акумулација дужине цца 400m, са котом нормалног успора 368,00 mnm. Акумулациони
басен је смјештен у кориту ријеке, које је практично у цјелости запуњено крупнозрним
наносом мале дебљине, до пар метара највише. Изданци габра и долерита, површине пар
m2, регистровани су само на два локалитета у простору самог акумулационог басена и у
десном боку преградног профила. Основне стијенске масе (габро, долерит, серпентинит и
др.) чине хидрогеолошке изолаторе, прслинско-пукотинске структуре порозностиводонепропусне и слабоводопропусне (базичне и ултрабазичне магматске стијене).
Квартарни седименти – нанос у кориту ријеке, дробинскопјесковити материал у
боковима су хидрогеолошки колектори, добро водопропусне стијене, интергрануларне
порозности. Како водонепропусне стијене изграђују долинске стране знатно изнад коте
акумулације, може се констатовати да је акумулациони базен вододржив, а евентуални
губици воде су сведени само на мјесто бране.
Испитивање водопропусности на преградном мјесту извршено је методом Лижона у 2
етаже (бушотине BVL-2 и BVL-3), и индицирало је веома водопропусну приповршинску
зону стијенске масе. У обје етаже максимални постигнути притисци износили су 1,541,89 бара, а прерачунате вриједности VDP су веће од 257 Lu. Обзиром на ограничене
дубине бушотина и испитивања, а на основу других релевантних чинилаца, прогнозно се
оцјењује да је водопропусност дубљих дијелова бранског профила знатно мања и
локализована само на поједине пукотине. Испитивање VDP-а методом Лефранк извршено
је само на једној етажи (1,0-1,5m) у бушотини BVL-1а, у пјесковито-прашинастој глини.
Добијен је резултат Kf=3,35x10-5 cm/s, који репрезентује слабије водопропусну средину у
оквиру добро водопропусног наноса. На основу испитивања VDP-а, може се закључити да
је основна стијенска маса у приповршинском дијелу добро водопропусна, а такође и
ријечни нанос, осим прослојака глине која је слабије водопропусна. Због тога се намеће
потреба извођења противфилтрационих радова на мјесту бране.

4.4. ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКА, ЕЛАСТИЧНА И ДЕФОРМАБИЛНА
СВОЈСТВА
Физичко-механичка својства су испитана на монолитима из језгра истражних
бушотина. Испитивање је извршено на 5 узорака. Резултати испитивња су приказани у
табели 1(физичкомеханичка и утразвучна испитивања). Испитивања су обухватила 3
врсте стијена: габро, перидотит и дијабаз. Највеће чврстоће имају узорци габра на
преградном мјесту из бушотине BVL-3 (142,35 -149,87МPа), док узорак из бушотине
BVL-2 има знатно мању чврстоћу (50,82 МPа). Чврстоћа дијабаза је у дијапазону 63,73108,97 MPа). Сеизмичким методама истраживања (рефракциона сеизмика и ултразвучно
прозвучавање узорака из језгра бушотина) “прозрачен” је простор терена испод бране.
Корелацијом са резултатима истражног бушења и геолошког картирања терена издвојене
су 3 средине различитих еластично-деформабилних својстава (Слика 3).
 Прва средина непосредно испод површине терена дебљине 2-4m представља
ријечни нанос и нанос од делувијалног
покривача. Вриједности брзина
еластичних таласа износе VL=360-460 m/s, Vs=120-170 m/s. SEO на сондама GES-1
и GES-2 износи 26-52 Ωm.
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 Друга дубља средина дебљине 4-8m репрезентује приповршинску зону оштећене
стијене са следећим нумеричким вриједностима: Vp=3,45 km/s (десни бок) – 2,6
km/s (лијеви бок), Vs=1,82 km/s (десни бок) – 1,27 km/s (лијеви бок); изражена
асиметрија по овом параметру са квалитетнијом стијеном у десном боку
преградног мјеста. Вриједности СЕО су у великом распону 145 Ωm (GES-1) – 550
Ωm (GES-2).
 Трећа средина представља „здраву“, компактну и мање оштећену основну
стијенску масу у којој није изражена геотехничка асиметрија. Индицирана је на
дубинама 7-10m испод површине терена. Вриједности брзина су Vp=4,49
km/s(десни бок) – 4,39 km/s (лијеви бок) и Vs=2,55 km/s(десни бок) – 2,52 km/s
(лијеви бок). Динамички модули еластичности су Edyn=44170 – 45310 МPа.
Модули деформације интактне стијенске масе, израчунати на основу корелационе
зависности између динамичких и статичких карактеристика деформабилности су
D=14790 -15600 МPа.
Може се констатовати равномјеран пораст брзина и вриједности модула Е и D са
дубином. На дубини фундирања објекта (кота 359.50 mnm), присутне су друга и трећа
средина. Друга од половине објекта према десном боку и у десном боку (Edyn= 23190 МPа,
и D=3860 МPа) а трећа од половине објекта према лијевом боку (Еdyn= 44170 МPа, и
D=14790 МPа).
Табела 1. Резултати физичко-механичких и ултразвучних испитивања на монолитима стијена
Table 1. The results of the physical-mechanical and ultrasonic tests on monoliths rocks
БУШОТИНА
Материјал
Мин-петр.детер.
Дубина
Шифра узорка
Густина
Запрем. маса
Порозност
Брзина лонг.тал.
Брзина тран.тал.
Poissonov коеф.
Дин.модул елас.
Дин.модул.смиц.
Модул зап.стиш.
Моноакс.чврст.
Young. мод.е.

текст
текст
текст
м
број
g/cm3
g/cm3
%
m/s
m/s
GPa
GPa
GPa
MPa
GPa

_08
2,781
2,770
0,40

14,70٭

BVL-3
Стијена
габро
3,20-4,00
_09
2,770

_10
2,750

6366
3059
0,35
69,96
25,91
77,70
142,35
46,46

6349
2882
0,37
62,61
22,85
80,39
149,87
49,47

BVL-2
Стијена
габро
2,50-2,85
_05
_05a
2,690
2,705
2,694
0,41
6000
3165
0,31
70,45
26,94
60,91
50,82
29,11

BVL-5
Стијена
перидотит
4,40-4,6
_04
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

_01
2,980

6701
3489
0,31
95,32
36,27
85,45
63,73
44,85

BVLT-1
Стијена
дијабаз
11,20-11,70
13-13,5
_02
_02a
_06
_07
3,010
3,015
2,570
2,589
2,989
2,541
0,86
1,85
6189
4605
3094
2373
0,33
0,32
76,86
38,19
28,82
14,48
76,86
35,21
108,97
12,90 ٭87,65
48,08
8,38٭

4.5. ГЕОДИНАМИЧКЕ ПОЈАВЕ И СТАБИЛНОСТ ТЕРЕНА
Приликом картирања терена акумулације регистровани мањи локални одрони и слијегања
на путу и прузи, која представљају ”нулто” стање које егзистира прије формирања
акумулације, односно представљају репер за оцјену евентуалних утицаја формиране
акумулације на саобраћајнице. Проблем стабилности падина у будућој акумулацији није
изражен, а значајније промјене степена стабилности се не очекују ни у периоду изградње
и експлоатације објекта. Терен на преградном мјесту, дуж трасе цјевовода и на локацији
машинске зграде је стабилан.
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4.6. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
4.6.1. Геотехнички услови изградње бране
4.6.1.1. Фундирање бране
На Слици 3 (ИГ пресјек терена по оси бране А-Б), уцртана је контура објекта (бране) са
линијама темеља. Фундирање највећег дијела бране ће се извршити на коти 359.50 и 360.5
мнм, у основној стијени – габру. Према ИГ пресјеку терена , брана и плоча бучнице на
десном преливном пољу , дијафрагма у десном боку , таложница и темељни испуст у
лијевом боку ће се фундирати у зони јаче испуцале стијене (10') са сљедећим
карактеристика: Vp= 2,60-3,45 km/s, Edyn=11860 -23190 kPа и D=950-3860 kPа. Лијеви
преливни праг и темељни испуст ће се фундирати на граници зоне јаче испуцале стијене
(10') и зоне мање испуцале стијене (10); темељ практично лежи на мање испуцалој
стијени (10). Према резултатима сеизмичких истраживања ова зона стијенске масе има
следеће физичко-механичке карактеристике:VL=4,39-4,49 km/s, Edyn=44170 -45310 kPа и
D=14 790-15600 kPа. На предвиђеним котама може се извршити потпуно безбиједно
фундирање објекта.
Дозвољено оптерећење је процијењено према методи “ЧСН 731001-Нормирано
дозвољено оптерећење стјеновитих и полустјеновитих тла”. Дозвољено нормативно
оптерећење је усвојено За класу 1 а/-чврсте еруптивне и метаморфне стијене знатне
испуцалости минимално дозвољено оптерећење износи 2000 kN/m2.

4.6.1.2. Противфилтрациона заштита
Резултати испитивања VDP-а су показали да је у приповршинској зони (зона фундирања
објекта) стијенска маса јако водопропусна (>257 Lu), као посљедица знатне испуцалости .
Да би се спријечили губици воде из акумулације кроз стијенску масу на преградном
профилу, потребно је извести противфилтационе радове. На лијевом боку, од водозахвата
до почетка узводног заштитног насипа, кроз ријечни нанос (валутице, шљунак, пијесак),
потребно је урадити плитку бетонску дијафрагму, која ће ући 0,5m у основну стијенугабро. На лијеви крај дијафрагме треба ослонити глинено језгро узводног заштитног
насипа. Испод темеља бране и дијафрагме у лијевом и десном боку, у основној стијенигабру, извести плитко контактно-везно ињектирање до дубине око 5m испод темеља
бране односно приближно до коте 555,00 mnm.
Ради заштите магистралног пута од вода акумулације у лијевом дијелу корита предвиђен
је заштитни насип. Насип се на преградном профилу наслања на таложницу и пружа се
уводно у дужини око 75m. Измјерени коефицијент филтрације у бушотини БВЛ-1а
методом La Franc Kf=3,35x10-5 cm/s, репрезентује слабије водопропусну средину у оквиру
добро водопропусног ријечног наноса. Прије почетка израде насипа потребно је у
централном дијелу насипа извршити ископ кроз ријечни нанос до основне стијене и са
ископом ући око 0,5m у основну стијену. Након тога почети са израдом глиненог језгра
чији ће доњи дио лежати на основној стијени. Дио насипа око глиненог језгра може се
градити од локалног дробинско-шљунковитог и дробинско-глиновитог материјала.
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4.6.1.3. Геотехнички услови изградње доводног цјевовода
Доводни цјевовод је укупне дужине 664,5 m. Састоји се од површинског и тунелског
дијела. Тунелски дио је од стацинаже km 0+129,64 до км 0+454,76. Остали дио цјевовода
је површински. Цјевовод је предвиђен као бетонска сандучаста конструкција,
осмоугаоног облика, унутрашњег пресјека 3.8 m2 на површинском дијелу цјевовода, и
кружног у тунелу.

4.6.1.4. Геотехнички услови изградње површинског дијела цјевовода
Површински дио цјевовода се састоји из двије деонице. Деоница I је од стационажe km
0+000 – km 0+129,64, а деоница II од km 0+454,76 до km 0+654,5. Ископ за изградњу
цјевовода у овом подручју ће се извести у крупнозрном ријечном наносу: валутице,
шљунак, слабо заобљени блокови. Цјевовод је бетонски и изводи се на лицу мјеста на
терену, са темељном стопом ширине 3,60m и висином 3,20m. Након бетонирања затрпава
се шљунчаним материјалом, а на страни према ријечном току ради се обалоутврда за
заштиту од ерозије. Због прилива воде, ископ цјевовода треба изводити по могућности у
сушном периоду, при што нижем водостају Рзава. При коти воде Рзава од 362 -363 mnm,
очекује се прилив воде у ископ од 0,5-1,0 l/s на дужини од 10m. У кишном периоду при
вишим водостајима Рзава нанос је потуно засићен водом (директна веза са ријечним
током).

Слика .5 Подужни инжењерскогеолошки пресјек дуж доводног цјевовода. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Engineering geological cross-section along the supply pipeline. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.

4.6.1.5. Тунелски дио цјевовода
Уважавајући геолошку грађу терена и инжењерскогеолошка својства стијенске масе, као
и намјену и пречник тунела предложени су следећи начини ископа:
▪ Технологија бушења и минирања у пуном профилу, са примјеном глатког минирања
по контури. У зонама јаче оштећене стијене (RMR=IV, GN-206=II/3) врши се ручни
ископ, користи пнеуматски чекић, као и евентуално пажљиво минирање.
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▪ Технологија ископа бушаћом опремом – машински ископ кртицом, уколико се
располаже одговарајућом опремом за тунел овог пречника и дужине.

4.6.2. Геотехнички услови изградње машинске зграде
Димензије машинске зграде у основи су 21.40x9.80m. Терен на коме је планирана
машинска зграда је падина обрасла дрвећерм и шибљем, просјечног нагиба око 150, са
падом према ријеци Рзаву.

4.6.2.1. Фундирање објекта
На слици бр. 5 шематски је приказан положај и дубина укопавања (фундирања) објекта,
који су условљени хидрауличким условима. Планирано је да се турбински дио укопа око
9,5 - 10 m испод површине терена, а генераторски око 8 m. Генераторски и турбински дио
у статичком смислу чине једну цјелину која чини армирано бетонску плочу. Плоча је
испод турбинског и генераторског дијела хоризонтала, а на прелазу од турбинског ка
генераторском простору коса, и пење се под углом од 300 од генераторског до турбинскиг
дијела, у дужини од 3m. Турбински и генераторски дио, као и излазна вада ће бити
фундирани у основној стијени –перидотиту-харцбургиту. Према резултатима
геофизичких рефракционих испитивања, фундирање ће се извести у зони стијенске масе
добрих физичко-механичких својстава:Vp = 4,09 km/s; Edyn =35 100 kPа; D = 9160 kPа.

4.6.2.2. Дозвољено оптерећење
На основу анализе геолошке грађе терена, геолошког профила истражних бушотина,
вриједности RQD, и вриједности моноаксиалне чврстоће процијењено је дозвољено
оптерећење стијенске масе на коти фундирања –према ЧСН 731001Нормирано дозвољено
оптерћење стјеновитог и полустјеновитог тла. За стијеновито тло (перидотитхарцбургит)) групе А -класа 2 а/ мало деградиране еруптивне и метаморфне стијене, на
коти фундирања усвојено је дозвољено оптерећење σd =1000 kPа.

4.6.2.3. Ископ темељне јаме
Прије почетка ископа темељне јаме потребно је каптирати извор на падини изнад
локације машинске зграде и воду контролисано одвести у корито Рзава. Привремени
нагиби косина зависно од геолошке средине у којој се изводе ископи, могу бити 1:2 (члан
5 – дробина, блокови и пјесковите глине), 1:1 (члан 7-валутице,шљунак, блокови,дробина
и пјесковита глина – остатак терасе) и 3:1 (члан 11-перидотит-харцбургит). Ови нагиби
косина су дати под условом да се ископи врше у сушном периоду. Ископ треба вршити у
сушном периоду како би се обезбиједила што већа стабилност косина . Препоручује се да
се код ископа на падинској страни изнад машинске зграде , након достизања дубине до
коте 359 mnm,односно до појаве терасних седимената, уради берма ширине око 2.5 m, па
се онда настави са дубљим ископом. Приликом бушења бушотина BVL-4 и BVL-5
регистрована је подземна вода практично на површини терена тј. терен је скоро потпуно
засићен водом. Стабилност привреманих ископа у фази градње у делувијалном покривачу
и терасним седиментима по потреби обезбиједити подградом, а у перидотитима пасивним
анкерима и торкретом дебљине 5 cm. Зид машинске зграде према падини димензионисати
тако да истовремено буде и потпорни, тј. да прими евентуалне притиске из правца падине.
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Паралелно са изградњом, иза овог зида са падинске стране, обавезно урадити
одговарајућу дренажу а празан простор између зида и косине ископа попунити шљунком
или дробљеним каменом.

5. ЗАКЉУЧАК
На основу резултата изведених истраживања може да се закључити да ће планирани
објекти МХЕ „Рзав 3“ бити смјештени највећим дијелом у магматским стијенама – габру,
перидотитима, серпентинитима и варијететима перидотитских стијена харцбургитима и
лерзолитима, као и у квартарним творевинама, ријечном наносу, делувијалним и терасним
седиментима. Простор за преградно мјесто одабран је на приступачном и стабилном
дијелу долине Рзава.Основну стијену у којој ће се фундирати брана чини габро.
Фундирање бране извршиће се у основној стијенској маси – габру. Резултати
истраживања су дали параметре за процјену дозвољеног оптерећења, за које је оцијењено
да је задовољавајуће у односу на оптерећења од објекта. Због велике водопропустљивости
стијене у површинском дијелу испод тијела бране, предлаже се да се проблем филтрацијегубљења акумулиране воде кроз брански профил ријеши израдом плитке бетонске
дијафрагме кроз ријечни нанос у лијевом боку, и контактно-везним ињектирањем у
основној стијени – израдом ињекционе завјесе дубине око 5м, од најниже коте темеља
бране. Ископи за полагање цјевовода вршиће се у различитим и хетерогеним квартарним
седиментима машински, а једним дијелом у тунелу у основној стијени габру –бушењем и
минирањем, алтернативно машински (кртицом).
Фундирање машинске зграде извршиће се у основној стијени перидотиту-харцбургиту,
на дубини од 8-10 m од површине терена. Због дубоких ископа и хетерогеног материја,
потребно се придржавати упутстава везано за нагибе косина и заштиту од прилива вода из
падине и из корита Рзава.
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Светозар Пејовић 1

ПРОБНО ИНЈЕКЦИОНО ПОЉЕ БР. 2 НА БРАНИ СЕКЛАФА,
ВИЛАЈА ЛАГУАТ, АЛЖИР
Резиме:
АPD-ом који је урадила COBA, Лисабон Португалија, предвиђено је да Брана
Секлафа у Вилаи Лагхоуат, образује акумулацију са корисним капацитетом
складиштења 30.0 hm3, што би омогућило регулацију дотока реке. Имајући у виду
географски положај акумулације која би се формирала на Сахарском Атласу, јасно је
да је тако добијени регулисани проток врло значајан, а употребљаваће се за
наводњавање долине низводно од акумулације, као и за снабдевање пијаћом водом
суседних насеља. Пројектом је предвиђено да се на реци М'Зи као главни објекат
подигне бетонска гравитациона брана Секлафа, максималне висине 52 m. У оквиру
бране Секлафа предвиђена су два пробна инјекциона поља, једно на левој и једно на
десној обали реке. У овом раду је дат приказ пробног поља бр.2 на десној обали.
Укупна дужина пробног инјекционог поља 2 износи 20 m Радови на бушењу и
инјектирању на овој пробној деоници спроведени су од 14.03.2014. до 22.04.2014.
године. Прво су изведене 2 реперне бушотине: FP-1 и FP-13. Осовинско растојање
између реперних бушотина је 20,0 m, а изведене су као истражне са језгровањем и у
њима је извршен опит водопропустљивости стенске масе методом Лижона. На
основу анализе резултата опита водопропусности у реперним бушотинама може се
генерално закључити да је стенска маса мало водопропусна. Повећане вредности
водопропусности које су постигнуте на појединим етажама реперних бушотина
последица су лома стене услед њеног излагања великим притисцима током извођења
опита водопропусности, као и саме геолошке средине, односно испуцалости стенске
масе. Између реперне бушотине FP-1 и примарне FP-5 изведене су инјекционе
бушотине на међусобном растојању од 2,0 м док се инјекционе бушотине које су
између примарне FP-5 и реперне FP-13 налазе на растојању од 3,0 m. На већини
етажа инјекционих и реперних бушотина регистровани су ниски утрошци
инјекционе масе, мање од 25 kg/m’ суве инјекционе масе. На основу анализе
резултата инјектирања на пробном инјекционом пољу 2, произилази закључак да је
потребно задржати осовинско растојање између инјекционих бушотина завесе од 3,0
m.

Кључне речи: брана, вода, инвестиција, живот
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Svetozar Pejović2

TRIAL INJECTION FIELD NO. 2 AT THE SEKLAFA DAM, VILAJA
LAGUAT IN ALGIRE
Summary:
Аccording to APD-project which was done by COBA (Lisbon, Portugal), it was
designed that dam Seklafa Vila Laghouat form an accumulation of useful storage
capacity of 30.0 hm3, which would enable regulation of the river flow. Concerning the
geographical position of the reservoir that would be formed in the Saharan Atlas, it is
clear that such regulated flow is very significant, and it could be used to irrigate the
downstream valley as well as for drinking water supply of the neighboring settlements.
According to Project, concrete gravity dam Seklafa will be built on the river M'zi, the
with maximum height of 52 m. Two test injection boxes along the dam Seklafa: one on
left and one on the right bank of the river. In this paper, author presents the results of
the investigation for the trial injection field 2. The total length of the trial injection
field 2 is 20 m. Drilling and grouting at this test section were conducted from
14.03.2014. to 22.04.2014. Two benchmark boreholes, FR-1 and FR-13 were firstly
conducted, within a distance of 20m. These boreholes were conducted as the research
boreholes with cores, and they served for performing the permeability test using
Lugeon method. The results obtained generally indicate that the examined rock mass
has low permeability. The increased values of permeability obtained at certain floors
of the bechmark boreholes occured as a consequence of rock failure due to its exposure
to high pressure during the test, including the properites of the geological enviroment
itself, primarily hcaracteristic of joints. Between bechmark borehole FR-1 and primary
borehole FR-5, injection boreholes are drilled within the distance of 2,0m between
each other, while injection boreholes between primary FP-5 and benchmark FP-13 are
drilled within the mutual distance of 3,0m. Low usage of grout is recorded at most
floors of injection and benchmark boreholes, less than 25kg/m' of dry grouts. The
results obtained for the trial injection field No. 2 indicate that the axial distance of
3.0m between the injection boreholes of the curtain.
Keywords: dam, water, investments, life
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1. УВОД
За потребе израде пројекта бране Секлафа изведена су истраживања 2006. године.
Истраживања су се свела на истражно бушење преградног места бране, геолошко
картирање преградног места и геофизичка испитивања. У времену од 2012. до 2014.
године изведена су додатна истражна бушења у зони преградног места бране за потребе
изградње слапишта и дисипационог базена, као и истражне бушотине за потребе
извођења пробних инјекционих поља 1 и 2.
Током марта 2014. године изведено је пробно поље 2 на десном боку бране Секлафа.
Бушотине које су изведене на овом пробном пољу налазе се на траси инјекционе завесе у
оквиру тела бране и изведене су са основне стене.
Циљ овог пробног инјекционог поља је утврђивање распореда инјекционих бушотина,
броја инјекционих бушотина, (број првих, других, трећих, итд.), дубину бушења,
величину етаже, притиске у етажама састав инјекционе масе и др. Примарне и контролне
бушотине су рађене са језгровањем, док су остале рађене ударном методом. У
бушотинама су рађени опити ВДП методом Лижон са етажом од 5 метара.

Слика 1. Пробно инјекционо поље бр. 2.
Figure 1. Trial injection field No. 2.
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2. ГЕОЛОШКА ГРАЂА ПРЕГРАДНОГ МЕСТА БРАНЕ СЕКЛАФА
На основу картирања ископа темеља бране, као и на основу картирања шире зоне
преградног места може се закључити да терен изграђују:
 Шљунковито – песковити речни алувион (al),
 Колувијални матријал на падинама који се састоји од пешчара, пелита и
облутака који су заглињени, жутозелене до сивкасте боје (Cо),
 Пешчарско – пелитски слојеви:
 Сиви до зеленкастосиви пешчари, са уметнутим зеленкастосивим

J 5b



слојевима пелита ( 1c ),
Пелит црвенкаст, са местимичним прослојцима сивих пешчара до
сивозеленкастих пешчара (

J15bb ),
J 5b

 Пешчари и пелити сиви до сивозеленкасти ( 1a ).
Пешчар, ситнозрн, силификован, тврд, површински мало алтерисан до дубине 1-2 m од
површине терена. Стена је слојевита са променљивом дебљином слојева од 0.1 m до 1.5
m. Видљиви су прослојци зелених пелита, најчешће сивих до тамно сивих у кориту реке,
неалтерисаних танко слојевитих дебљине слојева до 10 cm. Пешчари су делимично
алтерисани дуж пукотина где је боја црвенкаста услед циркулације воде. Пад слојева је
између азимута 290˚ и 320˚ и падног угла од 20˚-30˚. Пукотине су на растојању од 10 цм
до 1 m углавном без испуне или са мало глиновите испуне и то у површинском делу.
Дужина пукотина је више метара и у овој средини је могуће пратити пружање пукотина.
Пешчари су добрих физичко-механичких карактеристика. RQD у овој средини је изнад 80
%. Ова средина је пукотински порозна. Водопропусност је већа у површинским деловима
и она се смањује са дубином. За ову средину се може рећи да је добро водопропусна.
Зелени пелит, листаст до танко слојевит, на површини терена потпуно алтерисан до
песковито-прашинасто-глиновите компоненте. Појављује се и као прослојак између
слојева пешчара, а дебљина му је до 10 cm. Уколико није у додиру са ваздухом и ако није
алтерисан боја му је светло зелена, а уколико је у додиру са ваздухом и водом боја је
зелена. Стена је подложна брзој алтерацији. Слабих физичко-механичких карактеристика.
RQD у овој средини је мањи од 50 %. Испуцала средина са кратким пукотинама дужине
до 1m, које су најчешће са мало глиновите испуне. Ова средина је такође пукотински
порозна средње водопропусна. Пад слојева је између азимута 290˚ и 320˚ и падног угла од
20˚-30˚.
У кориту реке, у делу који је ископан, ова стенска маса је сиве до тамно сиве боје,
листаста до танко слојевита са дебљином слојева 10-20 cm, тврда, танко услојена, а у
додиру са ваздухом и водом након одређеног, релативно кратког времена 20-30 дана,
претвара се у иверасту распадину величине цм. У овој средини су констатовани прослојци
пешчара дебљине до 5 cm. Пукотине су углавном кратке, до 1 m, ретко дуже. Најчешће су
стиснуте или са мало испуне углавном глиновитим материјалом. RQD у овој средини је
већа од 70 %. Порозност је пукотинска. Са дубином водопропусност се смањује. За ову
средину се може рећи да је слабо до средње водопропусна.
Црвени пелит, листаст до танко слојевит, са дебљином слојева 10-20 cm. На површини
терена, ова стенска маса је потпуно алтерисан до песковито-прашинасто-глиновите
компоненте, а са дубином се алтерисаност смањује. У додиру са водом и ваздухом долази
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до брзе алтерације. Боја зависи од степена алтерације и она је светло црвена до тамно
црвена. Стена је слабих физичко-механичких својстава. Средина је пукотински издељена,
а пукотине су кратке, до 1м. Најчешће су са мало глиновите испуне, чија је боја као и боја
стене, црвена до тамно црвена. RQD у овој средини се креће од 20-60 %. Порозност је
пукотинска. Као и код претходних средина, тако се и код ове средине водопропусност са
дубином смањује, па се за ову средину може рећи да је слабо до средње водопропусна.
Пад слојева је између азимута 290˚ и 320˚ и падног угла од 20˚-30˚.
Пукотине
За комплетну стенску масу која изграђује бокове и корито бране, може се констатовати
да је стенска маса слојевита са дебљином слојева од 10-20 cm у пелитима, до 1m и ретко
преко 1м у пешчарима.
Међуслојне пукотине су са азимутом пада слојева од 290˚-330˚ и падним углом од 20˚30˚. Међуслојне пукотине су углавном у пешчарима са прашинасто-глиновитом испуном,
ретко без испуне, а ширине међуслојних пукотина од 1-10 mm. То су најчешће мало
храпаве и грубе површине у пешчарима, док су површине међуслојних пукотина у
пелитима најчешће глатке и ретко таласасте.
Стенска маса је углавном, поред међуслојних пукотина издељена на три система
пукотина.
Први систем пукотина
Први систем пукотина је са азимутом пада од 190˚-230˚ и падом од 75˚ до 89˚. Наиме
током праћења неких пукотина у пешчарима, констатована је промена азимута овог
система пукотина, тако да је овај систем пукотина констатован и са азимутом пада од 20˚50˚ док се падни угао није мењао и био је између 75˚ и 89˚. Ове пукотине су на површини
широке и до 10 cm, док су дубље ширине максимално до 5 mm. Најчешће су грубих и
храпавих површина, са прашинасто-глиновитом испуном. У кориту реке је констатован
могући расед са падом од 231/88˚. У пешчарима, на косинама ове пукотине су лако
уочљиве, као и промена правца њиховог пружања.
У пелитима праћење ових пукотина је практично немогуће јер су пукотине у пелитима
кратке. Ове пукотине у пелитима су најчешће метарске дужине, глатких површи, ширине
до 2 мм, ретко преко.
У пешчарима се појављују на растојању од 0.5 до 2.0 m, док је учесталост појављивања
ових пукотина, нарочито у црвеним пелитима већа.
Други систем пукотина
Систем пукотина са азимутом пада 152-170˚ и падним углом од 59-69˚ као и код
предходних система пукотина тако се и овај систем може пратити у пешчарима док је у
пелитима то практично немогуће. У пешчарима овај систем на површини је ширине и до
10 cm, до дубине око 1 m од површине пукотине су без испуне. Са дубином, ширина
пукотина се смањује и достиже ширину до 2 mm, ретко већу, са испуном прашинастопесковитом, боје нешто тамније од боје пешчара. Површине су најчешће храпаве и грубе,
а у пелитима испрекидане, таласасте и глатке. Појављују се на растојању од 0.4 m до 2.0
m и пресецају ток реке на преградном месту под углом од око 75-85˚.
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Трећи систем пукотина
Трећи систем пукотина је са азимутом пада од 80-110˚ и падним углом од 68-78˚.
Пукотине овог система су доста ређе од претходна два система. У пешчарима су лако
уочљиве, док их је у пелитима тешко пратити. У пешчарима су то пукотине ширине
максимално до 5 mm, углавном грубих и храпавих површина, док су у пелитима
испрекиданих и глатких површи и углавном су кратке дужине до 1 m.

3. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА
ОСНОВНЕ СТЕНЕ

И

ХИДРОГЕОЛОШКА

СВОЈСТВA

Терен на месту бране изграђен је од релативно правилне смене пешчара и пелита. Ове
формације се правилно надовезују на обе обале и у кориту реке и местимично су
прекривене слојевима квартарних наслага (алувион и сипарски делувијум).
Преградно место бране образовано је од следећих литолошких слојева: Рецентни
материјали и пешчари и пелити.
Местимично у кориту реке постоје квартарне наслаге које формирају песковитопрашинасте или прашинасто-песковите алувијалне наслаге мале дебљине, које су често
прекинуте слојевима пелита и пешчара. На падинама такође постоје местимичне
квартарне наслаге, сипарско-делувијални материјали мале дебљине.
Темељни масив бране Секлафа подељен је у три инжењерско - геолошке зоне.
Површинска зона која се састоји од дробинског и распаднутог материјала (сипарскоделувијални, алувиона и измењених пелита и ређе пешчара).То су материјали са RQD
фактором 0-10, који су слабих физичко-механичких карактеристика за темељење бране.
На левој обали дебљина овог слоја износи 4,0 m и повезана је са изражајнијим
сипарско-делувијални наносом. На десној обали дебљина овог слоја је од 1,0 до 2,0 m. У
дну долине дебљина овог слоја се креће од 1,0 m до 3,0 m. Стенска маса је слабог
квалитета за темељење бране, а ископ је могућ без употребе багера чекићара, односно без
употребе експлозива.
Испод површинске зоне налази се средња зона која се састоји од смењивања слојева
пелита и пешчара, који имају повољне карактеристике за фундирање бране по питању
отпорности и деформабилности али са високим вредностима водопропусности које се
крећу од 10 Lu до 45 Lu.
У овој зони RQD фактор је веома променљив и креће се од 20 до 60 % некад и 80 %.
Стена је средњег квалитета, за ископ је неопходна употреба багера чекићара, односно
употреба експлозива.
Дебљина ове средње зоне креће се од 20 до 30 m на обалама и од 15 до 35 m у дну
долине.
Доња зона такође се састоји од пелитских и пешчарских формација. У овој зони RQD
фактор је променљив и креће се од 40 до 100 %, у питању је масив од средњег до веома
доброг квалитета. Водопропусност у доњој зони не прелази 4 Lu.
У погледу хидрогеолошких својстава, а на основу Лижонових опита водопропусности,
који су спроведени у истражним бушотинама на преградном профилу може се закључити
да је водопропусност на преградном профилу генерално висока, поготово у површинским
алтерисаним зонама до дубине од 15 - 25 m. Са дубином водопропусност се смањује.
Темељни масив се састоји, како је већ поменуто, од смене слојева пешчара и пелита. Пад
слојева према узводној страни генерално, погодује водонепропусности бране и
акумулације.
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Слика 2. Геолошки пресек по оси бране. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Geological cross-section along the axis of the dam. For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.

3.1. ИНЈЕКЦИОНА ЗАВЕСА
Како је водопропустљивост пешчара и пелита повећана, неопходно је на одговарајући
начин током радног века објекта обезбедити минимално отицање воде кроз темеље и
стенску масу. Ово ће се постићи израдом ињекционе завесе која ће се извести из
инјекционо-дренажне галерије која се налази у узводном делу тела бране.
Инјекциона завеса ће се завршити у доњој геотехничкој зони, њена дубина на обали
достиже дубину од 25 - 35 m, а од 15 - 25 m у дну долине. Овим начином ће се
обезбедити продирање инјекционе масе у стену са водопропусношћу мањом од 3 Lu.
Инјекциона завеса ће бити продужена на левом боку изван тела бране за око 30 m и
закошена под углом од 30˚ према акумулацији у односу на осу ињекционе и дренажне
галерије.
3.1.1. Геолошка грађа терена на месту пробног инјекционог поља 2
Геолошка грађа терена на месту извођења пробног инјекционог поља 2 је хетерогена
како по литолошком саставу, тако и по испуцалости. Пробно поље бр. 2 изграђују као и
преградно место бране пешчари са прослојцима и слојевима црвених и зелених пелита.
У површинској зони, у контакту са ваздухом црвени и зелени пелити се алтеришу, а са
повећањем дубине се побољшавају физичко-механичке карактеристике стенске масе.
Примећено је да је стенска маса слабо испуцала што потврђују и резултати испитивања
водопропусности методом Лижона, која је у просеку мања од 5 Lu.
RQD је између 80 - 100 %, односно стена је слабо испуцала.
Анализирајући податке са пробног поља 2, локално су констатоване зоне са повећаном
испуцалошћу, што је и потврђено резултатима испитивања водопропусности, вредности
веће од 5 Lu. Ове зоне су заинјектиране у процесу извођења пробног инјекционог поља 2.
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3.1.2. Извођење пробног ињекционог поља 2
Пробно инјекционо поље бр. 2 на брани Секлафа лоцирано је на десној обали реке
М`Зи. Укупна дужина пробног инјекционог поља 2 је 20 m. Радови на бушењу и
инјектирању на овој пробној деоници спроведени су од 14.03.2014. до 22.04.2014. године.
Прво су изведене 2 реперне бушотине: FR-1 и FR-13 са језгровањем и испитивањем
опита водопропустљивости (Лижон), а потом је изведена једна примарна бушотина ФП-5
са испитивањем водопропустљивости (Лижон). Након тога изведене су две друге
(секундарне) бушотине FS-3 и FS-9. Осовинско растојање између реперних бушотина је
20 м.
Између реперне бушотине FR-1 и примарне FP-5 изведене су инјекционе бушотине на
међусобном растојању од 2,0 m док се инјекционе бушотине које су између примарне FP5 и реперне FR-13 налазе на растојању од 3,0 m. Након завршетка секундарних бушотина
изведене су терцијарне бушотине FT-2, 4, 7 и FT-11. Четврте бушотине нису рађене због
малих примања инјекционе масе. На крају је изведена једна контролна бушотина FC-1.
Контролна бушотина је изведена са језгровањем и испитивањем опита Лижон. У две
етаже од 11-14 и 14-17 m вредности Лижона су веће од 2 Lu , али је утрошак инјекционе
масе био минималан. Током картирања контролне бушотине примећена је у траговима,
али најчешће није било могуће констатовати инјекциону масу.
На основу анализе резултата опита водопропусности у реперним бушотинама, може се
генерално закључити да је стенска маса мало водопропусна. Повећане вредности
водопропусности које су постигнуте на појединим етажама реперних бушотина последица
су лома стене услед њеног излагања великим притисцима током извођења опита
водопропусности.
За извођење инјекционих радова коришћене су две инјекционе масе. У бушотини FPR1 коришћена је инјекциона маса са односом вода/цемент+бентонит у односу W/C 2:1+3%
бентонита, а за инјектирање осталих бушотина коришћена је ињекциона маса са односом
вода/цемент+бентонит у односу W/C 1.5:1+3% бентонитa.
Изведено је укупно 366,30 m’ бушења. Од тога је изведено 42,3 m’ која нису
инјектирана јер терен на коме је изведено пробно инјекционо поље није био ископан до
пројектоване коте. Три бушотине су изведене са језгровањем док су остале изведене
ударним бушењем. Бушотина FPR-1 дубине 45,30 m’ изведена је са 6 m’ ударног бушења
и 39,30 m’ језгровањем, бушотина FPR-13 је изведена са језгровањем до дубине од 39 m’,
а контролна бушотина FC-1 је изведена до дубине од 38 m’ од чега са језгровањем 30 m’.
У бушотинама FPR-1, FPR-13, FP-5 И FC-1 изведени су опити Лижон. Резултати тих
опита дати су у наредној табели.
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Табела 1. Дубина етажа и вредност Лижона
Table 1. Depth of the floors and the value of the Lugeon
Бушотина FPR-1
Етажа (m)

Лижон

Бушотина FPR-13
Етажа (m)

Лижон

Бушотина
Етажа (m)

FP-5
Лижон

Бушотина
Етажа (m)

FC-1
Лижон

6-9

5,23

0-3

0,43

8-9

0,10

8-11

2,00

9-12

0

3-6

0,33

9-12

0,03

11-14

9,80

12-15

0,50

6-9

0,03

12-15

39,73

14-17

18,13

15-18

8,16

9-12

1,37

15-18

0,03

17-20

0,40

18-21

1,00

12-15

1,37

18-21

0,02

20-23

1,40

21-24

0,16

15-18

0,53

21-24

0,23

23-26

1,20

24-27

18,6

18-21

6,90

24-27

0,27

26-29

1,73

27-30

0,06

21-24

2,70

27-30

0,17

29-32

1,10

30-33

0,06

24-27

1,23

30-33

3,00

32-35

1,43

33-36

0,06

27-30

0,17

33-36

0,07

35-38

0,40

36-39

0,06

30-33

0,07

39-42

0,17

33-36

0,93

42-45,3

0,12

36-39

0,03

Из табеле се може видети да су опити успели осим у бушотини FP-5 у етажи од 6-9 m,
где је вода излазила у околни терен, па је пакер постављан на 7, а потом на 8, да би се
извео опит. Такође се може видети да су вредности Лижона углавном мале.
На слици 2 дати су резултати инјектирања, количине утрошене ињекционе масе,
односно количине утрошеног цемента и бентонита по метру дужном за сваку етажу
инјектирања.
Просечно је, за комплетно пробно поље, утрошено 7,94 kg цеманта и 0,24 kg бентонита
по метру дужном.
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Слика бр.3 Утрошак инјекционе масе на пробном инјекционом пољу. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Consumption of grout at the trail injection field No.2. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.

3.1.3. Инјектирање
Инјектирање је започето са инјекционом масом већег разређења чији водоцементни
фактор износи W/C=1,5:1,0, са додатком 3 % бентонита. Било је предвиђено да су у
случају већих утрошака, преко 1000 l инјекционе масе по етажи, пређе на гушће цементне
суспензије са водоцементним фактором W/C=1,0/1,0+2 % бентонита. Ако после овог
прогушћења инјекционе масе и након утрошених наредних 1000 л инјекционе масе не
дође до задовољења критеријума засићења етаже, прећи ће се на још гушће цементне
суспензије смањењем водо-цементног фактора (W/C=0,8/1,0 + 2 % бентонита). У случају
да након и овог прогушћења не долази до задовољења критеријума засићења етаже и
након утрошених наредних 1000 л, зауставиће се инјектирање у трајању од 12 сати. Након
овог прекида наставиће се процес инјектирања са ињекционом масом W/C=0,8/1,0 + 2 %
бентонита. Употребиће се цемент CHF - CEM III/А 42.5N.
На пробном инјекционом пољу бр.1 констатовано је да су пројектовани притисци
велики и да долази до лома стенске масе, па су притисци редуковани. У наредној табели
дати су пројектовани и редуковани притисци на оба пробна поља.
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Tabela 2. Redukovani završni injekcioni pritisci
Table 2 Reduced final injection pressure
АНАЛИЗА ИНЈЕКЦИОНИХ ПРИТИСАКА У ПРОБНОМ ПОЉУ
Редни број

Дубина (m)

Прописани инјекциони притисци у
Пројекту (bar)

Редукција инјекционих притисака
(bar)

1

0-5

5

2

2

5-10

8.5

5

3

10 -15

12

8.5

4

15 -20

15.5

12

5

20 - 25

19

15.5

6

25 - 30

20

19

7

>30

20

20

Етажа се сматра инјектираном, када је утрошак инјекционе масе, мање од 15 l/m' за
период од 10 минута, а под завршним притиском инјектирања за ту етажу.
5. ЗАКЉУЧАК
На брани Секлафа предвиђена је израда инјекционе завесе у оквиру које су предвиђена
и два пробна поља. На десној обали реке М’Зи изведено је пробно инјекционо поље бр.2.
У геолошкој грађи терена преградног места бране и пробног поља учествују пешчари и
зелени и црвени пелити. Пад међуслојних пукотина је узводно. Преградно место је
подељено у три геотехничке зоне на основу водопропусности, испуцалости физичкомеханичких фактора и др. Дужина пробног поља је 20 m. На већини етажа инјекционих и
реперних бушотина регистровани су ниски утрошци инјекционе масе, мање од 25 kg/m’
суве инјекционе масе. На основу анализе резултата инјектирања на пробном инјекционом
пољу 2, произилази закључак да је потребно задржати осовинско растојање између
инјекционих бушотина завесе од 3,0 m, као што је и дато у APD-у који је израдила COBA
и да нема потребе за смањивањем осовинског растојања између бушотина на 2,0 m.
Пробно инјекционо поље 2 омогућило је добијање свих неопходних параметара (састав
инјекционе масе, притисци инјектирања, очекивани утрошци, редослед извођења
инјекционих радова, осовинско растојање између бушотина, итд.) за одговарајуће
извођење бушења и инјектирања на целокупној траси инјекционе завесе. На основу свега
наведеног закључак је да је Извођач успешно извео пробно инјекционо поље број 2. На
основу резултата добијених на пробним инјекционим пољима урађен је пројекат
инјекционе завесе. Пре почетка инјекционих радова треба извршити лабораторијска
испитивања материјала (цемента, бентонита и воде) у свему према условима из CPS-а
(Књига посебних услова), односно цемент, бентонит и вода морају задовољити посебна
својства. Процењена примања суве инјекционе масе у бушотинама инјекционе завесе
износиће око 70 kg/m'.
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ЗАХВАЛНОСТ
Истраживање чији су резултати представљени у раду изведено је у оквиру Пројекта изградње
бетонске бране Секлафа у вилаји Лагуат у Алжиру. Посебна захвалност ЕнергопројектХидроинжењеринг-у и колегама који су учествовали на извођењу бране.
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1. APD Seklafa MISSION 5 - Lot 1 - APD DU BARRAGE SEKLAFA SUR L’OUED ’M’ZI ET DE
SON TRANSFERT DEPUIS L’OUED CHERGUI (WILAYA LAGHOUAT)-MEMOIRE
TECHNIQUE - VOLUME 1 – BARRAGE DE SEKLAFA, COBA,
2. Plans guides des Dossiers d’appel d’offres, COBA.
3. APD du Barrage Seklafa, MISSION Nº3 – Etude Géologique, Géotechnique et de Sismicité, COBA.
4. Levé topographique sur terrain au site du barrage de Seklafa, remis par l’Entreprise (Cosider) à
Energoprojekt-Hidroinzenjering en juin 2012.
5. Cahier élaboré par le Bureau d’études – Energoprojekt-Hidroinzenjering, dans le cadre de
l’Elaboration des plans d’exécution, notes de calculs et études complémentaires: 12041-M1-L1 Cahier
2/1 Excavations du barrage – première phase.
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ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА И ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА
ЗА ПОТРЕБЕ ДОГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И ПРОШИРЕЊА –
АНЕКСА ЗГРАДЕ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
Резиме
У раду је дат приказ резултата инжењерскогеолошких истраживања изведених за
потребе: доградње зграде Рударско-геолошког факултета – амфитеатри А-1 и А2 (1960), санације дела зграде према Таковској улици (1987) и израде главног
пројекта проширења – анекса зграде факултета (1989). Такође, у раду се
приказују и резултати дефинисања геотехничких услова за потребе проширења
зграде факултета – нове зграде у дворишту, паралелно са Ђушином улицом
(1999) и санације западног крила зграде факултета (2015). Сматрамо да стручна
јавност треба да буде упозната са резултатима истраживања која су извођена у
дужем временском периоду и у неколико фаза, а за потребе доградње, санације и
проширења – анекса зграде и изградње нове зграде у дворишту факултета у којој
је та стручна јавност стицала прва знања из области геолошких наука. Ово је
један од основних разлога писања овог рада, а други је чињеница да ,,само оно
што је записано отргнуто је од заборава”.
Кључне речи: зграда Рударско-геолошког факултета, инжењерскогеолошка
истраживања, геолошка грађа, физичко-механичка својства, слегање, санација
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ENGINEERING GEOLOGICAL RESEARCH FOR THE PURPOSES
OF CONSTRUCTION, REHABILITATION AND EXPANSION OF
BUILDING THE FACULTY OF MINING AND GEOLOGY
Summary
The paper presents the results of engineering geological research carried out for the
following purposes: upgrading the building of the Faculty of Mining and Geology amphitheatres A-1 and A-2 (1960), the remediation of the building section next to the
Takovska Street (1987) and creating the main expansion project - the annex of the
Faculty building (1989). Also, the paper presents the results of defining the
geotechnical conditions for the purpose of expanding the Faculty buliding - new
building in the courtyard area, parallel to the Djusina Street (1999) and the remediation
of the west wing of the Faculty building (2015). We believe that the professional
community should be informed about the research that has been performed over a
longer period of time and in several phases, for the purposes of extension, remediation
and expansion of the building where engineers first gained their knowledge in the field
of geological sciences. It is one of the main reasons for writing this paper, and the
other one is the fact that ,,only what is written is torn from forgetting”.
Key words: Faculty of Mining and Geology Building, engineering geological research,
geological charasteristic, physical and mechanical properties, settlement, remediation
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1. УВОД
Зграда Рударско-геолошког факултета има занимљиву историју намене и коришћења.
Грађена је за потребе Војске Краљевине Југославије. Све до Другог светског рата у згради
је био стациониран гардијски пук, а у њеном дворишту, где се сада налазе стамбени
објекти, биле су коњушнице и други објекти за потребе Војске Југославије. За време
окупације 1941-1945 у згради је био истражни затвор специјалне полиције, а након Другог
светског рата зграду преузима УДБ-а НР Србије.
Београдски универзитет је зграду добио на коришћење 1952. године и у њу су поред
Рударско-геолошког факултета била усељена још три факултета (Саобраћајни факултет,
Филолошки факултет – група за енглески језик и Факултет за психологију и Друштво
психолога Србије). Зграда је претходно реконструисана за потребе наставе са могућношћу
формирања потребних лабораторија за вежбе студената.

Слика 1. План зграде Рударско-геолошког факултета са положајем простора који је дограђиван
(према архитекти Мирку Кашанину) и локацијама истражних радова.
Figure 1. Plan of the building of Faculty of Mining and Geology with the position of the upgraded
space (according to the architect Mirko Kašanin) and locations of research works.
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Најстарији део зграде Рударско-геолошког факултета саграђен је 1929. године. По
завршеној изградњи објекат се састојао од подрума испод главног улаза на углу Таковске
и Далматинске улице – лучног дела дужине по луку 19.20 m и лево и десно од тог лучног
дела, уз Далматинску и Таковску улицу у дужини од по 16.85 m. Преостали део зграде уз
Далматинску и Таковску улицу био је без подрума (сл. 1). Године 1960. дограђен је део
зграде (амфитеатри А1 и А2, лабораторије, канцеларије и друге просторије),
,,попуњавањем” дворишног дела зграде између два постојећа степеништа – паралелно са
Далматинском улицом, а састоји се од: приземља, првог спрата, другог спрата и тавана
(сл. 1 и сл. 2).

Слика 2. Попречни пресек дограђеног дела (према архитекти Мирку Кашанину).
Figure 2. The cross-section of the extension work (according to the architect Mirko Kašanin).

Осим занимљиве историје намене и коришћења и сам терен је интересантан са
инжењерскогеолошког становишта. Наиме, на ужем подручју локације зграде Рударскогеолошког факултета вршена су детаљна истраживања у више наврата за потребе:
доградње зграде – амфитеатри А1 и А2 (1960), санације дела зграде према Таковској
улици (1987) и за израду главног пројекта проширења – анекса зграде факултета (1989).
Резултати тих истраживања нису до сада саопштавани стручној јавности.
Сматрамо да стручна јавност треба да буде упозната са методологијом, врстама,
обимом и резултатима истраживања, која су извођена у неколико наврата, у раздобљу
више од пола века. То је био и један од основних разлога писања овог рада, а други је да
,,оно што је записано то је отргнуто од заборава”.
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2. ПРИКАЗ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ
ИСТРАЖИВАЊА ПО ФАЗАМА
На ужем подручју локације зграде Рударско-геолошког факултета у више наврата, у
периоду од 1955-2016, вршена су детаљна инжењерскогеолошка (геотехничка)
истраживања како наменског карактера тј. за потребе, прво, доградње, а потом санације и
проширења – анекса зграде, тако и за потребе израде детаљних урбанистичких планова и
дефинисање геотехничких услова изградње објеката, од стране различитих истраживача,
о чему ће, у наредном тексту бити више речи.
2.1 ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ДОГРАДЊЕ ФАКУЛТЕТА 1960. ГОДИНЕ
За потребе доградње зграде Рударско-геолошког факултета (амфитеатри А1 и А2,
лабораторије, канцеларије и др.), изведено је пет истражних бушотина дубине од 10-15 m,
инжењерскогеолошко картирање језгра и регистровање нивоа подземних вода. На
крактеристичним узорцима узетим из језгра истражних бушотина изведени су следећи
лабораторијски опити: одређивање специфичне тежине и гранулометријског састава на 4
узорка, а одређивање запреминске тежине, природне влажности, граница консистенције,
отпора смицања и стишљивости на 2 узорка.
Истражно бушење је извело предузеће ,,Југофунд”, лабораторијска испитивања на
узорцима су обављена у лабораторији за механику тла Рударско-геолошког факултета, а
Елаборат је урадио проф. Н. Најдановић [4].
2.2 ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ САНАЦИЈЕ ДЕЛА ЗГРАДЕ ФАКУЛТЕТА
ПРЕМА ТАКОВСКОЈ УЛИЦИ ИЗ 1987. ГОДИНЕ
Обзиром да су се на делу зграде према Таковској улици, током 1987. године, знатно
повећале деформације приступило се изради пројекта и извођењу инжењерскогеолошких
истраживања ради утврђивања узрока појаве деформација и услова санације зграде.
Пројектовање и извођење инжењерскогеолошких истраживања извела је екипа стручњака
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду [5].
У оквиру ових истраживања изведене су две истражне бушотине B-1 (26 m) и B-2 (27.3
m), четири истражне јаме (сл. 1), инжењерскогеолошко картирање језгра истражног
бушења и истражних јама, уградња пијезометарске конструкције у бушотини B-2 и
осматрање нивоа издани, две хемијске анализе узорака воде, осам палеонтолошкостратиграфских испитивања седимената из бушотина B-1 и B-2, лабораторијска
испитивања физичко-механичких својстава узорака стена (тла) из језгра истражног
бушења и истражних јама (6 анализа гранулометријског саства, 6 опита Атербергових
граница консистенције, 4 опита стишљивости, 5 триаксијалних опита, 33 опита влажности
дуж профила бушотине B-1 и 30 опита влажности дуж профила бушотине B-2).
На основу анализе и синтезе резултата изведених истраживања израђен је одговарајући
грађевински пројекат санације (продубљавање темеља, израда подрума и извођење
бетонске плоче изнад подрума). Због недостатка средстава није извршено пројектом
предвиђено утезање конструкције зграде факултета (вертикално укљештење АБ плочама учвршћивање зидова зграде).
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2.3 ИСТРАЖИВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА АНЕКСА ЗГРАДЕ 1989.
ГОДИНЕ
У оквиру ових истраживања изведене су четири истражне бушотине: B-3 (28.30 m) на
стази према студентском ресторону, B-1 (29.00 m) и B-2 (27.00 m) у дворишту ,,Куглаша”
и B-4 (26.00 m) у дворишту зграда у близини угла Далматинске улице и улице Др
Драгослава Поповића (сл. 1); три опита статичке пенетрације и лабораторијска
испитивања физичко-механичких својстава: 29. идентификационо-класификационих
опита, 21. опит стишљивости, 2. опита једноаксијалне чврстоће на притисак и један опит
триаксијални чврстоће [2].
***
Дефинисање геотехничких услова за потребе проширења зграде Рударско-геолошког
факултета – нове зграде у дворишту, паралелно са Ђушином улицом (1999), као и
санације дела зграде према Таковској улици (2015) изведени су на основу анализе
резултата раније изведених детаљних инжењерскогеолошких истраживања.

3. ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
3.1 МОРФОЛОШКА СВОЈСТВА И ГЕОЛОШКА ГРАЂА ТЕРЕНА
У морфолошком погледу шире истражно подручје припада левој долинској страни
Булбулдерског (Славујевог) потока, некадашњој десној притоци Дунава. Урбанизацијом
овог подручја, на месту корита Булбулдерског потока, изграђена је Цвијићева улица, а
долинске стране су промениле првобитан облик. Техногени чиниоци су утицали не само
на измену микрорељефа већ и на друга морфолошка својства, пре свега на промену
нагиба површине терена. Осим тога, техногени чиниоци су утицали и на активност
савремених геолошких процеса, посебно, престанка утицаја поточне ерозије регулисањем
корита Булбулдерског потока.
Хипсометријски највиши део терена је плато Ташмајдана са котама од око 130 м.н.в., а
најнижи део терена је алувијална раван у улици Ђуре Ђаковића са котом од око 83 м.н.в.
Релативна висина природне конструкције износи око 45 m. Нагиб падине је стрмији у
ножичним деловима (око Цвијићеве улице), а веома благ у средишњим деловима у којима
се налази истражно подручје (до око 3). Релативна висина долинске стране износи око 20
m. Коте терена у дворишном делу зграде факултета су у границама од 102-104 м.н.в.
Геолошки састав терена на локацији зграде Рударско-геолошког факултета је
следећи: најстарије стенске масе, до дубине истраживања, су седименти терцијара,
односно – миоцена (сармат и панон), у њиховој повлати су наталожени седименти
квартара, а преко њих - на површини терена налази се насути материјал (сл. 3).
Насуто тло је изразито хетерогеног литолошког и гранулометријског састава, а чини
га земљани насип: од шљунка, одломака цигле и бетона и прашинасто-песковите глине.
Различите је дебљине: у дворишном делу зграде факултета, поред амфитеатара, његова
дебљина варира од 0.20-3.10 m [4], а између зграде студентског ресторана и дела зграде
према Таковској улици, износи 1.60 m [5]. Ова средина је лоших физичко-механичких
карактеристика, па је оцењена као неповољна за фундирање објеката.
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Слика 3. Инжењерскогеолошки пресек терена A-A'.
Figure 3. Engineering geological cross section of the terrain A-A'.

Квартарни седименти су различитог литолошког састава и генезе. На основу
палеонтолошко-седиментолошких испитивања на истраживаном подручју издвојене су
следеће литогенетске средине:
Еолски и елувијални седименти су представљени лесом и деградираним лесом. Лес се
налази непосредно испод насутог материјала и констатован је у свим истражним
бушотинама које су цитиране у поглављу 2.
Дебљина леса, у дворишном делу зграде факултета око амфитеатара, варира од 4.5010.20 m [4]. У истражним бушотинама B-1 и B-2, иза зграде студентског ресторана (сл. 1),
на основу палеонтолошко-стратиграфске анализе, дебљина леса износи од 10.40-12.40 m
[5]. Према инжењерскогеолошким истраживањима за потребе израде главног пројекта
проширења - анекса зграде факултета дебљина леса варира од 6.20-9.20 m [2].
Лес је, у површинским деловима доста хумифициран, смеђе до тамносмеђе боје са
очуваном примарном структуром. Типична лесна структура је нарочито уочљива у
истражним јамама. У дубљим деловима лес је светлосиве боје и јаче дезинтегрисан –
промењене, уништне примарне структуре – деградиран лес, што је свакако последица
утицаја подземних вода у постгенетском периоду.
Према В. Ласкареву (1932) лесни седименти су стварани током млађег плеистоцена, а
вероватно и делом најстаријег одељка холоцене епохе (постглацијалног периода). Они су
таложени на квартарну површину терена, која је егзогеним процесима моделована и због
тога су, истражним бушењима, констатоване разлике у њиховој дебљини од 4.5-12.40 m.
У подини лесних наслага налази се серија квартарних седимената, који се према С.
Кнежевићу, могу сврстати у генетски мешовити тип ,,елувијално-делувијално-барских”
седимената (алеврити и песковито-глиновити алеврити). Они су у основи прашинастопесковито-глиновитог састава, сивожуте до жуто-мрке боје, са сочивима и конкрецијама
MnO, FeO и CaCO3, а по изгледу и својствима веома су слични деградираном лесу.
Речно-језерски седименти (песак, шљунак, прашинасто-лесоидне глине и алувијалнојезерске глиновите наслаге представљене прашинастим глинама) су утврђени на ширем
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подручју, а на локацији зграде факултета су констатовани само у бушотини B-2.
Релативно су мале дебљине (око 1.0 m) и нису битни са становишта санације објекта.
Испод квартарних седимената леже седименти горњег миоцена – панона и сармата.
Седименти панона представљени су лапорима и глиновитим лапорима, који леже у
подини ,,елувијално-делувијално-барских” седиментата. Лапори и глиновити лапори су у
површинском делу измењени - деградирани деловањем процеса површинског распадања,
тако да представљају стару - фосилну кору површинског распадања, променљиве
дебљине, али не веће од 20 m. Кора распадања је настала у периоду повлачења Панонског
мора, а пре таложења леса. Процеси оксидације и хидратације који су довели до
деградације лапора и данас су активни због присуства воде, али су знатно мањег
интензитета. Интензитет процеса и степен измењености се смањују са дубином, тако да се
у оквиру коре површинског распадања могу издвојити три зоне различитог степена
измена: зона ,,мрвица”, зона ситних блокова и зона крупних блокова. Обзиром да је
између зона различитог степена измењености поступан прелаз, оне су на
инжењерскогеолошком пресеку обједињене у једну зону – зону деградираних лапора,
жуте до жуто-сиве боје (сл. 3). Богати су карбонатом калцијума који се јавља у виду
праха, конкреција и сочива, а садрже и црвенкасте до тамне пеге и мрље оксида гвожђа и
мангана. Велика издељеност и присуство подземне воде су основни узрок изразите
хетерогености ове средине у погледу физичко-механичких својстава. У дубљим деловима
терена на дубинама већим од 21 m, лапори су свежи и једри, сиве боје, прашинасти до
глиновити са садржајем карбоната у виду праха и углавном су хомогени у погледу састава
и физичко-механичких својстава.
Сарматски кречњачко-лапоровити седименти, налазе се у подини панонских
седимената, али истраживањима на овој локацији нису констатовани (сл. 3).
3.2 ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА СТЕНСКИХ МАСА
Хидрогеолошка својства стенских маса и терена су у директној зависности од
литолошке врсте стенских маса и њених структурних својстава, пре свега порозности.
Лес и деградиран лес поседују претежно цевасту и интергрануларну порозност, са
суперкапиларним и капиларним меродавним пречницима порама. Који од ова два типа
порозности преовлађује зависи од степена деградације леса. У горњим деловима лесног
профила, у којима је сачувана примарна порозност, преовлађује вертикална циркулација
подземних вода - хидрогеолошки колектори спроводници. У доњим деловима лесног
профила у којима је примарна лесна структура деградирана, преовлађује интегрануларни
тип порозности, односно јављају се сложене појаве подземних вода: условно збијена
издан, уколико преовлађују суперкапиларне поре или се подземне воде налазе у
капиларним и субкапиларним порама - скромна акумулација подземних вода.
Генерално се може усвојити да површински делови леса имају функцију
хидрогеолошког колектора спроводника, а дубљи делови хидрогеолошког колектора
резервоара - колектор спроводник + резервоар.
,,Елувијално-делувијално-барски” седименти се одликују интергрануларним типом
порозности, са суперкапиларним порама: шљунковито-песковити депозити, а са
капиларним и субкапиларним димензијама порама: прашинасто-глиновити депозити. Са
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инжењерскогеолошког становишта, ови депозити се условно могу сврстати у релативне
хидрогеолошке колекторе у којима је формирана збијена издан.
Лапори у зони коре површинског распадања поседују пукотински тип порозности, са
претежно суперкапиларним порама, тако да представљају релативне хидрогеолошке
колекторе - резервоаре. У подземним водама, које се налазе у пукотинама, повећан је
садржај двовалентног и тровалентног гвожђа што потврђују бројне анализе хемијског
састава ових вода, као и скраме мркожуте боје (боја рђе) на зидовима ових пукотина.
Такође је повећан и садржај сулфатног јона (услед распадања пирита), што повећава
агресивност ових вода на бетон, али је њена циркулација спора.
Подземне воде у лесу, квартарној генетски мешовитој серији ,,елувијално-делувијалнобарских” седимената и кори површинског распадања лапора чине јединствену издан3
сложене структуре: разбијену у деловима где преовлађује цевасти и пукотински тип
порозности, а збијену у деловима где преовлађује интергрануларни тип порозности.
Прихрањивање издани се, у прошлости, вршило инфилтрацијом атмосферских
падавина. Урбанизацијом, односно изградњом улица, кишне и фекалне канализације и
водовода битно је измењено прихрањивање. Сада је инфилтрација битно зависна од
истицања вода из оштећених водоводних и канализационих цеви. Пражњење издани се
делом одвија евапорацијом и евапотранспирацијом. У прошлости су подземне воде, већим
делом гравитирале ка алувиону Дунава са којим су у хидрауличкој вези. Изградњом
објеката, дренажних система, циркулација подземних вода је постала веома сложена.

Слика 4. Резултати осматрања нивоа подземне воде.
Figure 4. Results of groundwater level monitoring.

По Б. Степановићу ,,Издан је геолошки значајна акумулација подземних вода”. Ова издан са
хидрогеолошког становишта није значајна, док је са инжењерскогеолошког (геотехничког)
становишта веома значајна и због тога овај термин треба условно схватити.
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Према подацима из 1960 године подземна вода није констатована у сонди S-1, а у
осталим сондама (сл. 4) ниво је регистрован на дубини од 4.2 m (S-5) до 11.4 m (S-4).
Појава подземне воде на знатно вишем нивоу у сонди S-5, тумачи се изливањем воде из
оштећених водоводних или канализационих инсталација [4].
У току 1987. године, када су извођена истраживања за потребе санације дела зграде
факултета према Таковској улици ниво издани је био на дубини од 3.2-4.5 m (сл. 4). Овај
ниво издани је последица хаварије водоводних и канализационих цеви [5].
Истраживањима из 1989. год. [2] измерени ниво издани кретао се између 8.50 и 9.50 m
(сл. 4), што је знатно дубље од нивоа издани измереног истраживањима 1987. године [5].
После санације темеља дела зграде факултета према Таковској улици и
реконструисањем водоводне мреже, престало је цурење воде, па се ниво издани вратио на
првобитни положај, пре хаварије водоводне мреже, што је потвређно мерењем нивоа воде
у пијезометру B-2 (02.02.2016. год. констатован је ниво на дубини 9.67 m) [1].
3.3 ФИЗИЧКО-МЕХАНИЧКА СВОЈСТВА СТЕНСКИХ МАСА
Прва лабораторијска испитивања физичко-механичких својстава на локацији зграде
факултета, обављена су 1960. године на три узорка леса и на једном узорку „земљаног
насипа” [4]. Насипањем је извршена нивелација терена, највероватније од лесног
материјала из ископа, на шта указују резултати гранулометријске анализе (сл. 5).

Слика 5. Дијаграми гранулометријског састава тла у зони темеља зграде.
Figure 5. Diagrams of particle size distribution of the soil in the area of building foundations.

Остали резултати идентификационо-класификационих показатеља приказани су на
слици 6а, уз напомену да су том приликом на два узорка леса (сонде S-2 и S-4) одређени и
параметри чврстоће смицања, као и модул стишљивости.
Следећа лабораторијска испитивања физичко-механичких својстава обављена су за
потребе санације дела зграде факултета према Таковској улици 1987. год. [5]. Узорци на
којима су вршена испитивања узети су из леса из истражних јама: Ј-3 и Ј-4 изведених
поред темеља зграде у дворишном делу и Ј-1 и Ј-2 у подруму зграде као и из бушотина B1 и B-2 из ,,елувијално-делувијално-барских” седимената.
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Резултати гранулометријске анализе указали су да се ради о падинском лесу у коме
доминирају песковито-прашинасте фракције (сл. 5). С обзиром да је утврђено да је
основни узрок деформације овог дела зграде повећан доток воде и неравномерно
провлажавање лесног тла, у истражним бушотинама B-1 и B-2, континуално са дубином
одређивана је влажност тла. Резултати промене влажности приказани су на сл. 6.б.

Слика 6. а) Идентификационо-класификациони показатељи добијени истраживањима из 1960 год.
б) дијаграм промене влажности са дубином (1987).
Figure 6. a) Identification and classification properties obtained from the 1960. researchs b) diagram
of moisture content change with depth (1987).

Треба посебно напоменути битне разлике за запреминску тежину узорака леса
добијену на узорцима узетим из истражних јама (димензија d=10 cm и h=20 cm), и на
узорцима узетим из истражних бушотина. Наиме, запреминска тежина леса на узорцима
из истражних јама износила је од =16.2-17.2 kN/m3, тј. сува запреминска тежина d=13.614.5 kN/m3 док се запреминска тежина узорака узетих из истражних бушотина (d=3.8 cm и
h=7.6 cm) кретала од =19.6-20.7 kN/m3, односно d=15.6-17.2 kN/m3 (што је последица
поремећености узорака).
На основу испитивања на непоремећеним узорцима леса у едометарском апарату са
водом, за различите ступњеве оптерећења и са консолидацијом при сваком ступњу
оптерећења, добијене вредности модула стишљивости су биле у интервалу од Mv=4.615.0 MPa. Наиме, на узорцима природно влажног леса (w=20%, и =16.2-17.3 kN/m3)
узетим из истражних јама Ј-1 и Ј-2 (изведене у подруму зграде) трпели су допунске
притиске од n>100 kPa, па је утврђена ,,мања стишљивост” тј. модул стишљивости се
кретао од Mv=10-15 MPa. Међутим, на узорцима из истражних јама Ј-3 и Ј-4 (изведених у
дворишту поред самих темеља зграде, w=20-23%, =16.6-17.8 kN/m3) добијене су
вредности модула стишљивости, Mv=4.6-5.7 MPa. Као један од могућих разлога је
свакако већа влажност узорака који су узети у дворишном делу зграде за 2.0-3.0 % која за
последицу има брже разарање минералног скелета у истим условима опита, али је могући
разлог и мањи степен ,,преконсолидације” без обзира на који је начин остварена.
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Већи обим лабораторијских испитивања физичко-механичких својстава, обављен је и
1989. године, за потребе главног пројекта анекса зграде факултета [2]. Може се запазити
да без обзира на различити литолошки састав, влажност па и границе пластичности су
доста уједначене. Собзиром да је у питању ситзнозрно тло које садржи преко 50 %
фракција мањих од 0.075 mm, на основу показатеља граница конзистентних стања према
Касаграндеовом дијаграму пластичности, може се рећи да лес као и ,,елувијалноделувијално барски” седименти припадају средње пластичним, претежно нормалним
глинама, са границом течења испод 50 % (CI, MI). Лапоровити седименти припадају
глиненом тлу средње до високе пластичности (сл. 7).

Слика 7. Интервали природне влажности, граница течења и граница пластичности.
Figure 7. Intervals of natural moisture, liquid limits and plastic limits.

Анализа механичких карактеристика показује да лес има изразито сложено напонскодеформацијско понашање. Оно је потпуно различито пре, и после рушења структуре, а
наступа при одређеном ,,критичном” оптерећењу или критичној влажности. На то указује
и широк инетрвал модула стишљивости за лес пре и након провлажавања, у односу на
вредности модула стишљивости ,,елувијално-делувијално-барских” седимената (сл. 8).
Литолошка хетерогеност, али и квалитет узорака, утицали су и на вредности
параметара чврстоће на смицање, које су варирале у широком распону. Лабораторијским
испитивањима – опитом директног смицања, која су обављена 1960. год., на узорцима
узетим из истражних бушотина, добијене су вредности параметара чврстоће на смицање
леса, док су каснијим испитивањима 1987. године, параметри чврстоће на смицање леса,
осим на малим узорцима узетим из истражних бушотина, одређивани и на великим
узорцима узетим из истражних јама. Испитивања су вршена триаксијалним опитом (сл. 9).
Може се рећи да се лес у подручјима малих напона (примењени нормални напони за
узорке из истражних јама износили су 25, 50 и 100 kPa) понаша као монолитна слабо
деформабилна средина, док у подручју великих напона лес се понаша као кохерентна
пластична тј. високопластична средина.
За разлику од узорака леса из истражних јама, који су испољили карактеристичан крти
лом са израженом површином лома нагиба =50-55 према хоризонтали, узорци из
истражних бушотина понашају се пластично: деформација при лому 12,0-6,0%. Треба
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нагласити да је на једном, практично засићеном узорку леса са влажношћу од w=26%, у
стању пластичне конзистенције, па се може рећи да се мали угао унутрашњег трења,
односи заправо на укупне напоне. Упоређујући ове вредности може се закључити да лес
надизданске зоне, изван директног утицаја воде, показује 2-3 пута већи отпор трењу него
провлажен лес у непосредној близини.

Слика 8. Интервали модула стишљивости са и без провлажавања.
Figure 8. Intervals of constrains modulus with and without moisture.

Слика 9. Чврстоћа смицања у зависности од начина и времена испитивања.
Figure 9. Shear strength depending on the method and time of test.

3.4 ПРОЈЕКТНИ ПАРАМЕТРИ СЕИЗМИЧНОСТИ
Одређивање пројектних параметара сеизмичности извршено је према нашим и према
прописима Еврокода ЕЦ8.
Полазни основ за дефинисање сеизмичког хазарда, према нашем Правилнику, је олеата
са повратним периодом земљотреса од 500 година, односно локација се налази у зони
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интензитета I=8МСК-1964 год. Спроведеном анализом пројектни параметри
сеизмичности су: коефицијент категорије објекта K0=1.5, коефицијент сеизмичког
интезитета Ks=0.038 и за коефицијент динамичности - Кд усвојити вредност за II
категорију тла.
Према правилнику ,,Evrokod EC8 EN 1988-1:2004”, за „захтев ограничених
оштећења”, добијени су следећи параметри: Тип тла – C; вредност максималног убрзања
тла agr=120 cm/s2=0.12 g; за „захтев да се објекат не сруши”, добијени су следећи
параметри: Тип тла – C: вредност максималног убрзања тла agr=150 cm/s2=0.15 g.
За оба поменута услова према ,,Evrokodu EC8” препоручује се коришћење спектра
одговора 1, за утицај јаких шумадијских земљотреса.

4. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ДОГРАДЊЕ, САНАЦИЈЕ И ПРОШИРЕЊА –
АНЕКСА ЗГРАДЕ ФАКУЛТЕТА
За потребе доградње зграде Рударско-геолошког факултета – амфитеатара, професор
Н. Најдановић је 1960. године урадио прорачун дозвољене носивости по методи Terzaghija за темељне стопе облика траке и дубину фундирања Df=1.8 m. Као меродавне
параметре физичко-механичких својстава за геостатички прорачун дозвољене носивости
тла усвојио је: =17 kN/m3, =25 и c=20 kPa, и добио дозвољено оптерећење тла за
тракасте темеље од 165 kPa (усвојeн je фактор сигурности Fs=2.5).
Истраживањима за потребе санације дела зграде факултета према Таковској улици,
утврђено је да су деформације локалног карактера, услед неравномерног слегања у
условима јачег и концентрисаног провлажавања. Да би се ефекти санације зграде пратили,
на згради факултета са уличне и дворишне стране, као и у самој згради, уграђени су
геодетски репери, који се од 2009. године осматрају (они који нису уништени
реконструкцијом фасаде деведесетих година прошлог века). Резултати мерења указују да
нема значајних деформација на санираном делу зграде ка Таковској улици, с обзиром да
се максимална померања у вертикалном правцу крећу од 2.5 mm (зид према дворишту
зграде) до – 1.2 mm (зид према Таковској улици).
Када је у питању проширење зграде факултета - нове зграде у дворишту, паралелно са
Ђушином улицом, планирано је да се фундирање изведе плитко на темељним плочама.
Пројектом је предвиђено да апсолутна кота терена, у нивоу плоче сутерена, буде 103.5 m,
а апсолутна кота подрума 100.5 m. Приликом прорачуна усвојена је дубина фундирања од
2.5 m, а допунско оптерећење од објекта је реда величине p0= 120 kPa. Уважавајући
пројектом предвиђену коту фундирања (100.50 m), прорачун је спроведен према
одговарајућим моделима терена који су формирани на основу свих изведених истражних
радова - неких и пре 55 год. (сл. 10), а то је представљало проблем дефинисања физичкомеханичких параметара, што се види и на основу описа датог у поглављу 3.4.
За анализу услова проширења зграде факултета усвојена су два геотехничка модела:
први са насипом од 5.5 m и лошијим физичко-механичким карактеристикама и други
вероватно реалнији са насипом до 1.6 m. Сличан проблем се јавио и са нивоом подземне
воде, па је у првом моделу усвојен ниво воде на коти 99.5 m односно 3.5 m од површине
терена, а у другом моделу 6.5 m од површине терена. На основу тога извршен је прорачун
дозвољеног оптерећења тла које је, у зависности од коришћеног модела, износило од 184237 kPa.
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Слика 10. Геотехнички модел терена за доградњу зграде факултета.
Figure 10. Geotechnical terrain model for the uprading of the faculty building.

5. ЗАКЉУЧАК
Резултати инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања услова санације дела
зграде Рударско-геолошког факултета према Таковској улици, показују недвосмислено да
се трајно отклањање слегања терена и деформација на објекту може постићи само
побољшањем темеља и грађевинске конструкције објекта, тако да читав објекат буде
прилагођен неравномерном слегању терена и прерасподелом оптерећења од објекта, на
лесне седименте и његовим преношењем на дубље мање деформабилне средине.
На основу елабората о инжењерскогеолошким и геотехничким истраживањима терена
1989. године урађен је грађевински пројекат по коме је изведена санација темља: замена
тракастих темеља бетонском плочом, и претварање неармиране плоче изнад подрума у
носиву, додавањем арматуре и посебних челичних елемената. Ископом земље изграђен је
нови подрум површине око 700 m2.
,,Геодетска мерења која су обављена у периоду 30.10.2009-17.06.2015. године - седам
серија, нису указала на вертикална померања дела зграде Рударско-геолошког факултета
према Таковској улици. С обзиром на тачност примењене методе мерења, препорука је да
се обаве још најмање две серије мерења у временском интервалу који није краћи од 12
месеци” (А. Ганић, А. Милутиновић: Оскултациона мерења дела зграде Рударскогеолошког факултета у Таковској улици, јуни 2015. год.).
Децембра, 2015. године екипа стручњака Рударско-геолошког факултета обрађивачи
елабората и стручни консултанти извршили су преглед темеља и подрумских просторија
и том приликом нису уочили никакве нове видљиве деформације у темељу. То значи да је
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санација подрумског дела која је изведена 1989. године заменом тракастих темеља
бетонском плочом и претварање неармиране плоче изнад подрума у носиву додавањем
арматуре и посебних челичних елемената била успешна.
Појава већих пукотина у зидовима зграде, посебно на делу према Таковској улици и на
спојевима, управо говори о неопходности санације надземног дела конструкције зграде,
како је и било предвиђено Пројектом санације 1989. године. Због недостатка
финансијских средстава није изведена санација надземног дела грађевинске конструкције,
односно није извршено укрућивање зидова зграде специјалним штаповима од
висококвалитетног челика. Због тога је сада неопходно довршити комплету санацију
зграде тј. извести укрућивање зидова зграде, па тек она извести фасаду. Сваки други
поступак би био нерационалан.
Поред тога напомињемо да је неопходно разматрати питање стабилности целокупног
објекта, обзиром да стари делови конструкције (израђени 1929. и 1960. год.) нису
пројектовани и изведени према постојећим сеизмичким прописима. То је веома значајно
питање, обзиром да се у згради налази често и више стотина запослених и студената.
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ПРИМЕНА РАЗЛИЧИТИХ ГЕОФИЗИЧКИХ МЕТОДА
ИСТРАЖИВАЊА У ЦИЉУ ДЕТЕКЦИЈЕ ПРОЦУРИВАЊА ВОДЕ
ИСПОД БРАНЕ ХЕ „ВИШЕГРАД“
Резиме:
Због проблема процуривања воде испод бране ХЕ „Вишеград“ од стране
института за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда 2009.г. израђен је
Пројекат наменских истраживања којим су предвиђена обимна мулти
дисциплинарна истраживања, а све са циљем да се обезбеде релевантне подлоге
за израду и реализацију Главног Пројекта санације провирања воде испод бране
Вишеград. Међу наведеним истраживањима била су и геофизичка истраживања,
која су изведена применом више различитих метода, као што су: метода
геоелектричног скенирања, сопственог потенцијала, рефлективне сеизмике,
„мисе а ла масе“, геоелектричне томографије између бушотина, сеизмичке
томографије између бушотина, резистивиметрије као и геофизичког каротажа.
Циљ примењених геофизичких метода је био да се на основу измерених
физичких параметара, а у складу са резултатима других изведених геолошких и
хидрогеолошких истраживања, што прецизније дефинишу зоне односно места у
кречњачкој стенској маси кроз које се губи односно одвија циркулација воде из
акумулације испод и кроз бокове бране. Геофизичка испитивања изведена су од
стране института за водопривреду „Јарослав Черни“ са подизвођачима.
Свеобухватним сагледавањeм могућности примене различитих геофизичких
метода у решавању проблематике процуривања воде испод бране ХЕ
„Вишеград“ учинили смо ова истраживања јединственим на овим просторима, па
и шире.
Кључне речи: геофизичке методе истраживања, процуривање воде на брани
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APPLICATION OF DIFERENT GEOPHYSICAL METHODS FOR
DETECTION OF WATER LEAKAGE UNDER THE DAM OF THE
"VIŠEGRAD" HYDROPOWER PLANT
Summary:
Due to problem of water leakage under the dam of the "Visegrad" hydropower plant
extensive multi-disciplinary research was performed by the Institute for Development
of Water Resources "Jaroslav Cerni" from Belgrade, including geophysical surveys.
Geophysical surveys were carried out by using several methods: surface 2D
geoelectrical resistivity tomography, self potential, reflective seismic, "mise a la
mass", geophysical logging, 2D geoelectric tomography between boreholes, seismic
cross-hole tomography and tracing using NaCl. The aim of the applied geophysical
methods was to define zones in the rock mass through which circulation of water takes
place from the reservoir through the sides and under the dam on the basis of the
measured values of physical parameters, and in accordance to the results of other
derived geological and hydrogeological investigations. Geophysical surveys were
conducted by Institute for Development of Water Resources "Jaroslav Cerni" from
Belgrade with subcontractors. Such comprehensive investigation approach which
includes various geophysical methods for solving the problem of leakage under the
dam of HPP ''Višegrad'' makes the performed research unique in the region and even
wider.
Keywords: geophysical methods of investigation, the dam leakage
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1. УВОД
Због проблема процуривања воде испод бране ХЕ „Вишеград“ које се у периоду од
1990.г. до 2008.г. повећало са 1.4 m3/s на око 15 m3/s, од стране института за водопривреду
„Јарослав Черни“ из Београда 2009.г. израђен је Пројекат наменских истраживања којим
су предвиђена обимна мулти дисциплинарна истраживања.
Међу наведеним истраживањима била су и геофизичка истраживања, која су изведена
применом више различитих метода: методе геоелектричног скенирања, сопственог
потенцијала, рефлективне сеизмике, „mise a la mase“, геоелектричне томографије између
бушотина, сеизмичке томографије између бушотина, геофизичког каротажа као и методе
трасирања помоћу NaCl тј. методе резистивиметрије. Геофизичка мерења су изведена
непосредно у околини бране на левом и десном боку акумулације, по површини
акумулационог језера, по дну акумулационог језера, ињекционој и бочним галеријама, у
изведеним истражним бушотинама и између њих.
Циљ примењених геофизичких метода је био да се на основу измерених физичких
параметара, а у складу са резултатима других изведених геолошких и хидрогеолошких
истраживања, што прецизније дефинишу зоне односно места у кречњачкој стенској маси
кроз које се губи односно одвија циркулација воде из акумулације испод и кроз бокове
бране, како би се обезбедиле релеватне подлоге за израду и реализацију Главног пројекта
санације процуривања воде на брани ХЕ „Вишеград“.
У овом раду за сваку од примењених метода укратко су приказани услови извођења,
методологија, опрема као и резултати истраживања.

Слика 1. Карта акумулације ХЕ “Вишеград“ са положајем геофизичких истраживања.
За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 1. The map of HPP “Višegrad” with the position of geophysical investigations. For
color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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2. ПРИМЕЊЕНЕ ГЕОФИЗИЧКЕ МЕТОДЕ
2.1. МЕТОДА ГЕОЕЛЕКТРИЧНОГ СКЕНИРАЊА
Методом геоелектричног скенирања која се заснива на мерењу параметра специфичне
електричне отпорности извршена су истраживања на ширем простору преградног места.
Примена методе геоелектричног скенирања имала је за циљ да се на основу параметара
специфичне електричне отпорности добију информације о постојању тектонски
деградираних и раседних зона у стенској маси кроз које је могуће губљење (циркулација)
воде из акумулације испод и кроз бокове бране. Индикације о постојању потенцијалних
места процуривања воде заснивала се на добијању аномалијских зона у стенским масама
са ниским вредностима електричних отпорности испод 60 Оhmm.
Теренско мерење методом геоелектричног скенирања извршено је применом „Lund
Imaging System“-а тј. савременог мулти-електродног система који омогућава
аутоматизовано дводимезионо (2D) мерење и прикупљање података специфичне
електричне отпорности са високом тачношћу и резолуцијом мерних података.
Изведена су укупно три профила геоелектричног скенирања, на боковима акумулације
по један и један профил преко акумулационог језера и делом преко десног бока (слика 2).
Дубински захват је био од 80 до 140 m.

Слика 2. Положај геоелектричног профила преко акумулационог језера ХЕ „Вишеград“
Figure 2. The position of resistivity profile over accumulation lake of HPP „Višegrad“. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

За обраду података коришћен је софтвер „Res2Dinv“, који кроз процес инверзије
(моделовања) мерних података омогућава добијање дводимензионалних вертикалних
пресека терена тј. дводимензионалних (2D) модела терена по параметру специфичне
електричне отпорности са топографском корекцијом.
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2.1.1. Резултати геоелектричног скенирања
На основу изведених геофизичких истраживања методом геоелектричног скенирања
по боковима и преко акумулације, индициране су позиције аномалијских зона - раседних
структура, односно геоелектричних средина са ниским вредностима електричних
отпорности (испод 60 Оhmm) тј., кроз које се највероватније обавља губљење односно
циркулација воде.
На десном боку, у домену бране на 2D геоелектричном пресеку GS-1 добијене су две
значајне аномалијске зоне означене као: А1 и А3. Аномалијска зона А2 у зони круне бране
последица је бочног утицаја консрукције бране и није везана за процуривање. Поменуте
аномалијске зоне А1 и А3 са својим ниским електричним отпорностима представљају
раседне зоне кроз које је могуће очекивати циркулацију односно губљење воде.

Слика 3. Профил елeктричног скенирања GS-1- 2D модел терена по параметру електричне
отпорности. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Profile of geoelectric scanning GS-1- 2D model of electrical resistivity. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

У домену бране, на левом боку такође је постављен профил скенирања GS-2. На њему
је такође индицирано присуство раседних структура кроз које је могућа филтрација
односно губљење воде. Детектовано је више аномалијских зона са нижим вредностима
електричних отпорности B1, B2, B3 и B4 које указују на присуство раседа као и аномалија
B5 која указује на могуће присуство каверни са врло високим вредностима електричних
отпорности (>10000 Ohmm).
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Слика 4. Профил електричног скенирања GS-2 – 2D модел терена по параметру електричне
отпорности. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 4. Profile of geoelectric scanning GS-2 - 2D model of electrical resistivity. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

Геоелектрично скенирање је изведено и преко језера и делом преко десне обале по
профилу GS-3. Најзначајнија аномалија на добијеном 2D геоелектричном моделу, у виду
велике раседне зоне (Дрински расед), налази се између десне обале и језера. Ова зона
ниских електричних отпорности, указује на оводњену средину кроз коју је могућа
интезивна циркулација воде.

Слика 5. Профил ел. скенирања GS-3 – 2D модел терена по параметру електричне
отпорности. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Profile of geoelectric scanning GS-3 - 2D model of electrical resistivity. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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2.2. МЕТОДА СОПСТВЕНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА

Метода сопственог потенцијала подразумевала је мерења сопственог потенцијала који
се јавља као последица филтрације – кретања подземних токова воде кроз
дисконтинуитете у кречњачко-доломитској стенској маси. Правац пружања филтрационог
електричног поља или сопственог потенцијала (SP) повезан је са правцем токова
подземних вода. Приликом губљења воде из акумулације јављају се максимални
негативни потенцијали који су последица увирања и филтрације воде кроз наведене
дисконтинуитете у стенској маси због чега је метода сопственог потенцијала требало да
укаже на положај и правце филтрације воде из акумулације. Основни циљ истраживања
методом сопственог потенцијала је био да се за дно језера сачини карта са дефинисаним
зонама где се у процесу увирања највероватније губи вода из акумулације.
Мерења сопственог потенцијала изведена су по дну акумулације ХЕ „Вишеград“, у
дужини око 900м узводно од бране на укупно 47 профила (слика 1). Дуж траса профила
учестаност мерења износила је 10 m. Поступак мерења је подразумевао мерење
сопственог потенцијала између две електроде, референтне R1, укопане на левој обали и
мерене (М1) које се из чамца спуштала на дно језера. Чамац је поред мерних инструмента
за мерење (SP), дигитални мултиметари – "Sinometer NB80000R" и "UNI-T UT71C",
високе резолуције (10 μВ), био опремљен и са DGPS сонаром за картирање дна језера и
додатним DGPS уређајем за позиционирање који је континуално бележио позиције тачака
мерења и дубину на коју је спуштана мерна електрода М1.
За корекцију варијација природног поља према главној реферетној електроди R1, на
левој обали укопана је помоћна рефрентна електрода (R2), а за допунску анализу
расподеле сопственог потенцијала постављена је мерна електрода М2 која се налазила на
једном метру дубине од површине воде језера.

Слика 6. Схема извођења мерења сопственог потенцијала.
Figure 6. The scheme of measuring the self potential SP.

2.2.1. Резултати мерења сопственог потенцијала (SP)
На основу мерења SP дуж сваког профила добијен је велики број података на основу
којих сачињена је карта распореда сопственог потенцијала по дну језера. Издвојено је
више аномалијских зона које су указивале на потенцијална места увирања, односно
губљења воде. На основу упоредних анализа добијених аномалија са морфологијом дна
акумулације, као најзначајнија издвојена је аномалијска зона бр. 1, за које је утврђено да
претставља велики понор у који увире више од 7 m3 воде.
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Слика 7. Карта сопственог потенцијала (SP) по дну акумулације ХЕ „Вишеград“. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију
рада на CD-у.
Figure 7. Map of self potential (SP) at the bottom of the lake HP “Višegrad". For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
2.3. МЕТОДА РЕФЛЕКТИВНЕ СЕИЗМИКЕ

Примена рефлективне сеизмичке методе имала је за циљ да се на основу добијених
времена простирања рефлектованих сеизмичких таласа добију информације о структурној
грађи терена испод тела бране, као и у боковима. На тај начин требало је да се установи
постојање тектонски оштећених и деградираних стенских маса тј. раседних зона и/или
већих каверни у стенској маси кроз које је могуће губљење (циркулација) воде.
С обзиром на специфичност услова у којима је било потребно извести сеизмичка
рефлективна мерења, унутар објекта бране у непосредној близини турбина ХЕ
„Вишеград“, било је потребно извести мерења у моментима када турбине хидроелектране
не раде, што је углавно било ноћу између 22 и 06 h. На тај начин је остварен један од
предуслова за добијање квалитетних теренских података. Теренски радови изведени су у
галерији на левом боку, ињекционим галеријама по дну тела бране и у галерији на десном
боку у предвиђеном обиму тако да је остварен јединствени сеизмички профил укупне
дужине од 594 m. Рефлективна мерења су изведена од леве према десној галерији.
Основни мерни диспозитив састојао се од 24 геофона на међусобном растојању од 2 m
и 47 тачака побуде такође на растојању од 2m, распоређених тако да са геофонском
линијом формирају симетричан мерни диспозитив. Укупно је изведено 12 мерних
диспозитива који су се међусобно преклапали. Положај свих мерних диспозитива
(геофона и тачака паљења) је геодетски снимљен, како би се дефинисале тачне
координате и коте тачака пријема (геофона) и тачака побуде.
Мерења рефлективном методом изведена су применом савременог дигиталног 24
каналног сеизмографа Терралоц Марк 6, фирме „ABEM“ из Шведске а за регистровање
рефлектованих таласа вертикалним геофонима од 10 Hz. Побуда сеизмичких таласа
изведена је чекићем од 10 kg. Обрада сеизмичких података изведена је са сеизмичким
програмским пакетом Promax, компаније Landmark.
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Слика 8. Рефлективни сеизмички профил у инјекционим галеријама.
Figure 8. The reflective seismic profile in the injection galleries.

2.3.1. Резултати мерења рефлективном методом
Као резултат добијена је финална сеизмичка секција. С обзиром на постављени циљ
истраживања рефлективном методом, да се установи постојање тектонски оштећених и
деградираних стенских маса тј. раседних зона и/или већих каверни у стенској маси кроз
које је могуће губљење (циркулација) воде, интерпретација је обављена на такозваној
„Периграм” секцији, конвертованој у дубину. То је омогућило да се дисконтинуитети
истакну, а сходно томе лакше уоче. Тако су прекинути или смањени рефлективитет
сеизмичких података на финалној „Периграм“секцији“ указали на зоне које су интезивно
израседане и деградиране. На основу тога уз коришћење постојећих геолошких података
издвојене су раседне структуре значајне са аспекта процуривања воде. Узевши у обзир
присутну геометрију дисконтинуитета оцењено је да је најинтересантнија централна зона
(испод бране и ка десном боку), као простор на коме је присутан већи број раседних
структура кроз које је могуће губљење воде из акумулације.
Оцењено је да је подударност претходно картираних раседних елемената са зонама
прекинутог или смањеног рефлективитета значајна.
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Слика 9. „Периграм” секција са дисконтинуитетима и местима могућих процуривања.
За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 9. "Perigram" section with discontinuities and places of possible leaking. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

2.4. МЕТОДА ГЕОЕЛЕКТРИЧНОГ ТОМОГРАФСКОГ МЕЂУБУШОТИНСКОГ
ПРОЗРАЧИВАЊА
Геолектрично томографско међубушотинско прозрачивање између истражних
бушотина имала је за циљ да на основу параметра електричне отпорности дефинише
просторни положај и залегање раседних зона односно система прслина, пукотина и
каверни као потенцијалних зона кроз које је могућа циркулација или губитак воде у зони
бране.
Прозрачивање изведено је између истражних бушотина BD-1-09, BD-2-09, BD-3-09
BD-4-09 које су биле лоциране са узводне стране бране (слика 1). Бушотине BD-2-09, BD3-09 и BD-4-09 изведене су са површине акумулационoг језера (водени стуб од 51 m до 38
m дубине), а бушотина BD-1-09 изведена ја на десном боку. Појединачне дубине
бушотина су износиле 250 m, 262 m, 194 m и 221.5 m, респективно.
Поступак мерења изведен је применом електродног диспозитива пол-пол, који је
формиран у широј зони коју чине акумулација и бушотине. При томе је мерни диспозитив
(потенцијална и струјна електрода) постављан у бушотинама BD-1-09, BD-2-09, BD-3-09
BD-4-09 чинећи покретни систем мерења типа пол-пол. Друге две електроде Nk и Bk
(опет потенцијална и струјна) су фиксиране у тзв. бесконачности.
Теренска мерења су обављена са два дигитална мерна уређаја UNI-T UT71C, са
резолуцијом од 10 µV, док је мониторинг и аквизиција сигнала вршена са два портабилна
рачунара ASUS Eee PC 1000HD, са инсталираним софтвером UT71C/D/E (Ver:1.10).
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Обрада добијених података је изведена на основу технике симултане итеративне
реконструкције SIRT (simultaneous iterative reconstruction tehnique) која се циклично
изводи понављањем три основна корака: формирање директним моделовањем
привременог модела коначних елемената, прорачуном резидуалних вредности на моделу
и применом корекција чиме се формира нови привремени модел.
2.4.1. Резултати мерења електричног међубушотинског прозрачивања
Резултати мерења електричног међубушотинског прозрачивања представљени су у
виду финалног 2D геоелектрични модела по параметру електричне отпорности (слика 10)
на коме су црвеним линијама наглашене зоне које су израседане, са присуством канала и
каверни којима се вода може губити из акумулације.

Слика 10. Шема распореда струјних и потенцијалних електрода (лево) и финални 2D модели по
параметру електричне отпорности (десно) између истражних бушотина. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 10. The layout of current and potential electrodes (left) and the final 2D models of the electrical
resistance (right) between the boreholes. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

Уочава се да се распон вредности спец.ел. отпорности на добијеном 2D моделу креће у
распону од 40 до преко 2000 Ohmm. Такође, просторни распоред отпорности, између
бушотина BD-3, BD-2, BD-4 и BD-1, указује на присуство стенских маса различитог
степена испуцалости. Интезивно деградиране и испуцале стене које су оводњене
представљене су са отпорностима испод 200 Оhmm. Електрична отпорност компактнијих
делова стенских маса се креће у распону од 400 Ohmm до 2000 Ohmm.
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Најинтересантније зоне које се могу односити на места губљења воде на финалном 2D
моделу, можемо сматрати да су просторно детектована од коте 100 до коте 250 и то
између бушотина BD-3, BD-2. Простор између BD-2 и BD-4, на простору између
поменутих кота, највероватније је заступљен масивнијим и мање деградираним стенама.
Између бушотина BD-4 и BD-1 поново су присутне разломне структуре, системи
пукотина и каверни, које могу указати на потенцијална места губљења воде.
2.5. МЕТОДА СЕИЗМИЧКОГ ТОМОГРАФСКОГ МЕЂУБУШОТИНСКОГ
ПРОЗРАЧИВАЊА
Сеизмичко томографско међубушотинско прозрачивање имало је за циљ да на се
основу параметра брзине простирања лонгитудиналних таласа дефинишу зоне малих
вредности брзина као места која су интезивно деградирана и испуцала, односно која су
предиспонирана за циркулацију воде. Прозрачивање је изведено на три профила, између
истражних бушотина BD-3-09 – BD-2-09, BD-4-09 – BD-2-09 и BD-1-09 – BD-4-09 у
којима је претходно изведено и геоелектрично прозрачивање.
Сеизмичко томографско прозрачивање је подразумевало побуду сеизмичких таласа
(пластичним експлозивом) у једној бушотини, а пријем са 12 геофона по месту побуде у
другој бушотини. Број тачака побуде и пријема се мењао од бушотине до бушотине.
Наиме, у току извођења прозрачивања испољило се неколико проблема због чега није
остварено потпуно сеизмичко прозрачивање између бушотина, што је у великој мери
утицало на поузданост и квалитет добијених сеизмичких 2D модела брзина. То се пре
свега односило на зарушавње зидова бушотина после експлозије због чега није било увек
могуће спуштање експлозива на планирану дубину за наредну побуду и немогућности
детонације због великог хидростатичког притиска који је утицао на интегритет и густину
коришћеног пластичног експлозива.
Сеизмичко прозрачивање изведено је помоћу апаратуре са 24 канала RAS-24
производње "SEISTRONIX" из САД. Регистрација наиласка еластичних таласа вршена је
помоћу геофона (резонантна фреквенција од 14 Hz) који су били смештени на бушотинске
каблове на растојању од 5 метара. Побуда еластичних таласа вршила се путем пластичног
експлозива који је прво био пакован у посебну месингану чауру, који се потом спуштао у
бушотину, а потом активирао детонирајући кабл NONEL-а. За моделовање података
примењен је софтверски пакет GeoTomCG (USA) који се заснива на примени технике
симултане итеративне реконструкције SIRT (simultaneous iterative reconstruction tehnique).
2.5.1. Резултати мерења сеизмичког међубушотинског прозрачивања
Сеизмичка томографија је изведена на три профила, између бушотина BD-3 и BD-2,
BD-4 и BD-2 и BD-1 и BD-4. Резултати мерења на сва три профила обједињени су у један,
интегрални профил BD-3 – BD-2 – BD-4 – BD-1, и као такви моделовани. Добијен је 2D
модел дистрибуције сеизмичких еластичних лонгитудиналних таласа (Вп), по профилу
BD-3 – BD-2 – BD-4 и BD-1 (слика 10, десно). На добијеном 2D моделу, на основу
просторног распореда брзина еластичних таласа добијене су вредности у опсегу од 1500
до 6500 m/s. Зоне са минималним брзинама одговарају стенама које су деградиране,
испуцале и са могућим присуством каверни и канала којима вода циркулише.
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Максималне брзине елестичних таласа до 6500 m/s одговарају компактним и чврстим
стенама. Аномалијске зоне, које могу одговарати деградираним и израседаним стенама,
кроз које се може очекивати губљење воде из акумулације, имају најниже вредности
брзина еластичних таласа од 2000 до 3000 m/s. Сеизмичким прозрачивањем детектоване
су углавном зоне које су детектоване и електричним прозрачивањем.

Слика 10. Шема распореда бушотина за прозрачивање (лево) и финални 2D модели по
параметру брзине еластичних таласа (десно) између истражних бушотина. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију
рада на CD-у.
Figure 10. The layout of boreholes for seismic crosshole (left) and the final 2D models of
seismic velocity waves (right) between the boreholes on HP “Višegrad”. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
2.6. МЕТОДА „MISE A LA MASE“

На делу акумулације узводно од бране извршено је и геофизичко мерење методом
"misse a la masse" у циљу просторне детекције положаја природних канала за које се
претпоставља да омогућавају губљење воде из акумулације. Мерења су изведена на 6
профила појединачних дужина од 160 метара, који су били међусобно паралелни и
лоцирани на дну акумулације узводно од бране (слика 11, лево). Мерен је електрични
потенцијал који је узрокован укључивањем струјног тока између електроде у понору
(узводно од бране) и електрода поред извора (низводно од бране).
Просторна детекција се заснивала на чињеници да кроз природне канале којима се
губи вода можемо пустити електричну струју чије би ефекте протицања могли да
измеримо и тако утврдимо њихов просторни положај при успостављању струјног кола
између места увирања воде и места извирања. То је изведено тако што је у зони увирања
321

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

воде (понор) узводно од бране у акумулацији, и у зонама извирања воде (извори)
низводно од бране, постављено више струјних електрода преко којих су успостављани
струјни токови. При томе су дуж профила управних на струјне токове мерени
потенцијали активирањем вештачког електричног поља.
Мерење створених потенцијала је обављано преко електродног селектора који је био
спојен преко вишежилног кабла тако да је свака електрода у чамцу имала свој електрични
прикључак. Мерење потенцијала је вршено високо прецизним миливолтметром типа "NI
79 TRUE RMS MULTIMETER" који има високу улазну импедансу од 10 МΩ, преко
електродног селектора који је био спојен вишежилним каблом.
2.6.1. Резултати мерења методом „mise a la masse“
На основу добијених вредности потенцијала сачињена је карта са позицијом зона са
повећаном циркулације воде кроз стенске масе испод дна акумулације на истражном
простору (испод мерних профила). Овом методом истраживања није било могуће
одредити дубину где се процуривање воде одвија, већ сз резултати имали само
квалитативан карактер. Детектоване су две значајније зоне провирања: од понора десно, у
правцу блока број 5, и лево, у правцу турбинског дела бране, тј. блока број 9 (слика 11,
десно).

Слика 11. Диспозиција мерења и потенцијални правци филтрације воде.
Figure 11. The layout of the measurement and potential directions of water filtration.
2.7. МЕТОДА РЕЗИСТИВИМЕТРИЈЕ – МЕТОДА ТРАСИРАЊА NaCl

У циљу дефинисања праваца и брзине филтрације подземних токова кроз канале испод
тела бране изведена су мерења електричне отпорности воде уз коришћење натријум
хлорида као обележивача применом методе резистивиметрије.
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Поступак мерења је подразумевао убацивање велике количине електролита (засићен
раствор кухињске соли) у велики понор (откривен мерењима SP) у веома кратком
временском интервалу (2 минута), а помоћу сонди за резистивиметрију је континуално
мерена отпорност воде у бушотинама и пијезометрима низводно од понора. Мерне тачке
(сонде за мерење електричне отпорности) су постављене у све четири изведене бушотине
(BD-1-09, BD-2-09, BD-3-09 и BD-4-09), на свим етажама на којима је претходним
истраживањима детектовано кретање воде (видео ендоскопија, геофизички каротаж).
Мерне сонде су такође постављене на локацијама пијезо бушотина у галерији испод тела
бране (UD-42K, UD-45K и SD-11VI), за које је утврђено да постоји веза са низводним
изворима. Трећа група сонди постављена је на изворима у кориту Дрине (извори 1, 3б, 4, 7
и 8) (слика 12).
Мерење је изведено сондама за резистивиметрију које су се састојале од 4 прстенасте
електроде (2 струјне и 2 потенцијалне) смештених у пластично кућиште. Сонде су путем
кабла биле повезане са системом за аквизицију тј. са „Data Logger“-има.
Примењена методологија омогућила је добијање времена проласка засољене воде од
понора до мерног места, тј. од тренутка засољавања до тренутка наиласка растворене соли
на местима осматрања. Параметри који су мерени су: реално време убацивања растворене
соли у понор, просечна вредност електричне отпорности воде до тренутка наиласка
сланог раствора, реално време када електрична отпорност воде почиње да пада услед
наиласка сланог раствора што представља време наиласка NaCl, минимална величина
електричне отпорности која означава у исто време максималну концентрацију соли у води
која је дошла до мерног места, дужину временског интервала протицања засољене воде
где се електрична отпорност лагано повећава до тренутка повратка на просечну вредност
отпорности воде, као што је била пре наиласка слане воде.

Слика 12. Диспозиција и мерна опрема опита трасирања помоћу NaCl (кухињска со)
Figure 12. Disposition and equipment of tracing test using NaCl (salt)

За потребе интерпретације добијених резултата мерења електричне отпорности на
сондама извршена је калибрација која је обухватила мерење електичних отпорности
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раствора различитих концентрација соли, на основу чега су формиране калибрационе
криве. По реализацији мерења извршен је прорачун концентрација соли. На основу овако
обијене криве изласка обележивача дефинисано је време појављивања и промена
концентрације соли кроз време односно параметри који су коришћени у процесу
математичког моделирања процеса процуривања на брани ХЕ Вишеград.
Табела 1. Време наиласка NaCl након убацивања у понор
Table 1. Time of arrival Nacl after injection in a pit
Ознака мерног
Максимална
Почетак
Крај
места
концентрација
Извор 7
0:29:00
0:55:00
1:51:00
Извор 4
0:32:00
1:03:00
1:51:00
Извор 3б
0:32:00
0:57:00
1:51:00
Извор 8
0:28:00
0:59:00
1:51:00
Извор 1
0:34:00
1:03:00
1:51:00
BD-2
0:21:00
0:36:00
1:48:00
SD-11VI
0:18:00
1:14:00
2:18:00
2.7. МЕТОДА ГЕОФИЗИЧКОГ КАРОТАЖА
Геофизичка каротажна мерења су обављена у све четири бушотине BD-1-09, BD-2-09,
BD-3-09 и BD-4-09 одмах након завршетка бушења. У бушотинама су мерени следећи
параметри: специфична електрична отпорност (SEO), сопствени потенцијал (SP)
природна гама радиактивност, , пречник бушотине - калипер температура, специфична
електрична отпорност флуида у бушотинама, брзина протока флуида у бушотинама као и
девијација и азимут бушотине.
Циљ каротажних мерења је био да помогне код литолошког рашчланавања геолошког
стуба бушотине са посебним освртом на издвајање деградираних и испуцалих зона као и
утврђивање степена заглињености у пукотинама и кавернама. На тај начин је требало да
се установи постојање тектонски оштећених и деградираних стенских маса тј. раседних
зона и/или каверних у стенској маси кроз кроз које је могуће губљење (циркулација) воде
испод тела бране.
Каротажна мерења су дала велики допринос истраживањима али због обима изведених
мерења резултати истраживања нису детаљно приказани у овом раду.

3. ЗАКЉУЧАК
Изведена геофизичка испитивања на брани ХЕ Вишеград су резултирала значајним
открићима: методом SP утврђено је постојање и лоциран положај великог понора у
акумулацији, у који увире више од 7 m3/s, а осим великог понора утврђене су и локације
још пар мањих понора; рефлективном методом из ињекционе галерије регистроване су
зоне на испитаном профилу (он је приближан положају профила инјекционе завесе) са
највећом могућношћу да се кроз њих одвија филтрација подземне воде, те зоне су
откривене односно потврђене геоелектричним и сеизмичким прозрачивањем између
бушотина; методом „mise a la masse“ утврђени су правци подземног тока од великог
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понора до извора, низводно од бране; каротажним мерењима је утврђиван квалитет и
испуцалост стенске масе и њена запуњеност глиновитом испуном; геоелектричним
скенирањем у боковима су детектоване зоне смањене електричне отпорности које су
указале на интезивно израседане и деградиране кречњаке, а на профилу преко језера
детектована је велика раседна зона која представља Дрински расед .
Поједине методе начином извођења су биле јединственене у инжењерској пракси код
нас. Ту мислимо на извођење геоелектричних мерења преко акумулационог језера, за које
је било потребно конструисати и направити посебне пловке са електродама, мерења
методом „mise a la masse“ за које је било потребно направити посебан подводни кабл са
бакарним електродама за испитивања по дну језера, а посебно мерења и обрада
рефлективних података која су обављена у комплексној тродимензионалној
конфигурацији ињекционе галерије са 24 каналном апаратуром.
На основу изложеног можемо констатовати да су резултати геофизичких испитивања
дали велики допринос у изради математичког модела процуривања на брани ХЕ
„Вишеград“ који представља основ за израду Главног пројекта санације. Свеобухватни и
интерактивни приступ у решавању проблематике процуривања, први у фази пројектовања
геофизичких истражних радова и други у фази извођење допунских истраживања која су
настала као резултат нових сазнања у процесу истраживања (детектован понор) показали
су се се као оправдани за успешну примену геофизичких истраживања.
ЗАХВАЛНОСТ
Истраживање чији су резултати представљени у раду изведени су у оквиру Пројекта
наменских истраживања који је део Главног пројекта санације провирања воде испод бране ХЕ
„Вишеград“ који је урадио институт за водопривреду “Јарослав Черни” из Београда, а који је у
периоду 2012 год. – 2013. успешно и реализован. Овом приликом желео бих да захвалим проф. Др
Миловану Урошевићу са универзитета Curtin из Аустралије за успешну сарадњу из области
рефлективне сеизмике, колегама из фирми CNTG и GEO- LOG из Београда који су учествовали у
геофизичким истраживањима и дали свој допринос у реализацији овог пројекта, као и директору
Проф. Др Д. Дивцу за разумевање и подршку за извођење геофизичких истраживања.
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Миодраг Симић1, Гојко Савић2

ПОЈАВА ДЕБЕЛИХ НАСЛАГА ГЛИНЕ У КОРИТУ РЕКЕ
ДРИЊАЧЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ИЗБОР ПРЕГРАДНОГ
ПРОФИЛА
Резиме:
У току реализације детаљних истражних радова за главни пројекат МХЕ
„Медош“ на реци Дрињачи (БиХ, Република Српска) набушене су дебеле наслаге
лапоровитих глина на претходно усвојеном преградном месту. Глине су
исталожене у кориту водотока, а просечна дебљина износи 10 до 20 метара. На
самој површини корита застрте су танким савременим шљунчаним наносом.
Проширен је обим планираних истраживања (истражно бушење са пратећим
испитивањима, геоелектрично сондирање и сеизмолошка томографија).
Допунска истраживања извршена су у оквиру преградног места и дела
акумулационог простора. Формирање наслага глина неповољних инжењерско
геолошких својстава са аспекта смештаја водозахватног објекта – бетонске бране
конструктивне висине 14 метара, последица је старог одрона са кречњачког
масива Удрча. Одрон је преградио корито Дрињаче вероватно у млађем
историјском периоду. У оквиру истраженог преградног места Пројектант је
одабрао оптимални преградни профил, са тањим слојем глина и усвојио
одговарајући начин фундирања бране.
Кључне речи: преградно место, одрон – таложење глина, пласман бране у
неповољној инжењерскогеолошкој средини
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Miodrag Simić3, Gojko Savić4

ОCCURRENCE OF THICK LAYERS OF CLAY IN THE RIVER BED
OF THE DRINJACA RIVER AND THEIR INFLUENCE ON THE
SELECTION OF THE DAM PROFILE
Summary:

During detailed research works concerning main design for mini hydropower plant
''Medoš“ on the river Drinjaca (Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska) at the
dam site, thick layers of marly clays were recorded. Clays are deposited in the riverbed
of watercourse with average thickness 10 - 20 m. On the surface of the riverbed they
are covered with a thin gravel. Therefore, size of the designed investigations was
expanded (exploration drilling including related tests, geoelectrical boring and seismic
tomography). Additional investigations were carried out at the dam site and
accumulation area. The formation of clay deposits, with provide unfavorable
engineering-geological properties, is a consequence of an activity of an old landslide
formed from the limestone massif Udrca. These deposits are unfavorable from the
aspect of the object location – concrete dam with a constructive height of 14 m. The
rockfall has dammed the riverbed of the Drinjaca river probably in a younger historical
period. After all investigations concerning the dam site, the designer selected the most
appropriate dam profile with a thin layer of clay and adopted an appropriate way of the
dam foundation.
Key words: dam site, rockfall – clay deposits, placement of a dam in the unfavorable
engineering-geological environment
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1. УВОД
На реци Дрињачи, лева притока Дрине, планирана је изградња хидроенергетског
постројења деривационог типа – МХЕ „Медош“. Пројектним рјешењем водозахватни
објекат се састоји од бетонске бране конструктивне висине 14,0 m и дужине по оси 61,0m,
са четири преливна поља и пратећим деловима објекта.
Основни циљеви истраживања били су усмерени на избор оптималних техничких
рјешења за ниво главног пројекта:
услови фундирања бране и пратећих објеката,
стабилност бране и стенске масе у подлози и боковима,
вододрживост преградног профила и др.
Конкретни задаци полазе од истраживања општих својстава и стања заинтересованог
дела природне конструкције терена до добијања детаљних података о
инжењерскогеолошким (иг), хидрогеолошким (хг) својствима и условима у стенској маси,
у коју се пласира објекат.
Шири простор хидроенергетског објекта, укључиво доводни тунел (L=1569m) и
машинска зграда ситуиран је у долини реке Дрињаче и „покривен“ је основном
геолошком картом СФРЈ, лист Љубовија 1:10000 и одговарајућим листом Церска, размере
1:25000. Није познато да су у претходном периоду вршена друга, наменска геолошка
истраживања у пројектном простору (слика 1).

Слика.1. ОГК , лист Љубовија 1:100000 - шири простор МХЕ „Медош“, Легенда: 1 - брана; 2 доводни тунел; 3 - машинска зграда. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 1. Part of the Basic Geological map of Ljubovija 1:100000 - wider investigation area of the
small hydropower plant “Medoš”. Legend: 1 – dam, 2 – supply tunnel, 3 – machine building. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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За потребе израде претходне пројектне документације кориштени су подаци наведене
ОГК и рекогносцирања терена ограниченог обима, уважавајући следеће:
 Карактеристике терена на коме се планира изградња, укључујући сложеност и
степен истражености геолошких услова,
 Карактеристике објекта, намену и диспозицију и
 Фазу пројектовања,
Програмирана
су
истраживања
за
фазу
главног
пројекта:
детаљно
инжењерскогеолошко картирање преградног места, истражно бушење три истражне
бушотине по оси бране са пратећим испитивањима (VDP, SPT, узорковање),
геоелектрично сондирање и рефракционо сеизмичко профилирање (4 ГЕС, RSP:L=2х60 и
L=120m), израда истражних раскопа и осматрања осцилација НПВ-а. Истраживања су
реализована у периоду јесен-зима 2015/16.
Након извођења већ прве истражне бушотине, на приступачном левом боку, набушене
су песковито-лапоровите глине меке конзистенције и значајне дебљине. Пројектант је већ
на основу првих информација о набушеном материјалу у подлози објекта одлучио да се
прошире истражни радови за избор оптималне микролокације преградног профила и
анализирају могућности темељења бране са сложеним геолошко-геотехничким условима.
Извршено је допунско геоелектрично сондирање на преградном месту и низводном
делу акумулације: 27 ГЕС са задатком да оконтуре глинено „тело“ дуж бокова реке
(АВ/2=100m) и усмери допунско-истражно бушење. Изведене су још три истражне
бушотине са пратећим испитивањима низводно од „старог“ профила у којима је утврђен
тањи глинени слој. И коначно, методом сеизмичке томографије прозрачена су оба
истражена профила. Пројектант се определио за низводни профил.

2. ОСНОВНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ ПОДАЦИ И ГЕОЛОШКА ГРАЂА
ТЕРЕНА
Простор преградног места усвојен је у релативно суженом делу реке Дрињаче,
непосредно пред улазом реке у кањонско-клисурасти тип долине између планиснког
масива Удрча (к. 1043 мнв) на јужној и Козјака (к.659 mnv) на северној страни. Долинске
стране су стрме и асиметричног нагиба, α=30-45˚ на левој (северној) страни и 15-35˚ на
десној страни, што је одраз геолошке грађе. Ширина плитког корита у низводном делу
акумулације износи 25-35m, на усвојеном профилу 25m, низводно од бране се сужава на
10 до само 4m.
Усвојен рачунски протицај на профилу Qсп=7,943 m3/s , а бруто пад постројења 53,5m.
Нагло сужење долине је последица старог одрона „hm“ димензија са карбонатног
масива Удрча.
Геолошка грађа терена је релативно једноставна, посматрајући површину терена и
податке ОГК. Извршеним истражним радовима и детаљним увидом у теренске услове
(нови засеци на приступном путу и др.) констатовани су знатно сложенији геолошки
односи и услови за пласман планираног објекта (слика 2).
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Слика.2. Прегледна геолошка карта истражног подручја: преградно место и акумулација
1:25000. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 2. The overview geological map of the investigation area:dam site and accumulation
1:25000. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Масивни кречњак средњег тријаса (KТ2) гради леви бок преградног места, а на десном
боку гради хипсометриски вишље делове терена. У домену преградног места, десни бок је
изграђен од дебелих (сса 15m према резултатима геоелектричног сондирања) дробина и
блокова – стари одрон и сипаришни материјал (слика 3).
Потребно је напоменути да је према ОГК, 1:25000, у десном боку преградног места
такође означен Т2 кречњак, а само на вишљим деловима сипар, вероватно због
неприступачности терена.
Слој песковито-лапоровите глине (LPGal) исталожен је у самом кориту Дрињаче испод
танког (0,5-2m) савременог наноса. У низводном смеру пружа се до кањонског сужења,
узводно уз акумулацију индициран је у дужини од сса 400m, а дебљина је истог реда
величине као на преградном месту, просечно 10-20m. Бочно се смењују са дробинама
кречњака (сипари и делувијум).
Испод слоја глине у низводном делу акумулационог простора, геоелектричним
сондирањем индициране су „филшолике стене“.
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Слика.3. Инжењерскогеолошка карта преградног места, 1:500. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Engineering-geological map of the dam site, 1:500. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.

Мањи тектонски укљештен изданак ушкриљених глинаца и плочастих кречњака, у
оквиру Т2 кречњака, отворен је у новом засеку приступног пута преградном месту (слика
2). Ови подаци, уз евидентну оштећеност кречњаске стенске масе последица су
субхоризонталног раседа- навлаке масива Удрча преко карбонских стена (ОГК-шири
простор) или контакта кречњака са Т1 кластитима. Укратко овде приказани нови подаци
указују на сложену геолошку грађу и еволуција заинтересованог дела терена.

2.1. ГЕНЕЗА ГЛИНЕ У КОРИТУ РЕКЕ ДРИЊАЧЕ
Генерално посматрано правац доњег дела тока реке предиспониран је структурним
положајем јединица унутрашње палеозојске зоне Динарида, ЗСЗ-ИЈИ, односно тектонске
јединице „Јелеч-Кравица“ (ОГК, лист Љубовија са тумачем). Евидентна су локална
скретања правца тока условљена разломним и пликативним структурама као и њиховим
геолошким саставом. На ССИ деловима долине доминирају карбонатно-кластичне
стенске масе горње креде и неогена а на јужним карбонати тријаса.
Савремена алувијална раван реке и делови прве терасне заравни реке у простору
акумулације су врло благог нагиба, пад износи 0,5% по правцу тока. У зони сужења речне
долине и уласка у кањонску долину пад речног корита износи 5-6% .
Овакви односи последица су старог одрона са масива Удрча, који је преградио долину
реке (слика 2).
Дефицити у масиву изнад преградног места може се видети према положају изохипси
на топографској карти 1:25000. Узрок одрона је тектонска оштећеност и накнадна
деградираност (старих) тријаских кречњака. У одроњеном материјалу преовлађују
блокови до око и изнад „м“ реда величине, тако да је у садашњим условима одрон
умирен. У бочним сипарима осипање је слабо изражено-шумска вегетација.
У условима формиране природне насуте бране (док није разорена високим поплавним
таласним у рецентном периоду) вероватно „м“ висине, таложиле су се лапоровито332

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

песковите глине. Формирање дубоког корита предиспонирано је оштећеном зоном
стенских маса-тектонски или нормалан контакт чврсте карбонатне (Т2) средине и
кластичне (Т1, С12) квазипластичне средине (слика 4). Таложење се вршило у геолошки
дужем периоду, могуће и у старијем квартару. Обзиром на минеролошки састав
(лапоровита глина бурно реагира на разблажену HCL) порекло се може везати за
преталожене неогене седимента (слика 4).

Слика.4. Карактеристичан геолошки пресек у акумулацији 5-5', 1:500. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Characteristic geological cross-section of the аccumulation area 5-5’, 1:500. For
color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Велика дебљина глиненог слоја, на GES-30=30m, указује дуг период седиментације,
што може да укаже да је, временски, генеза долине Дрињаче синхрона са генезом долине
реке Дрине – стара преквартарна долина. Генезу долине Дрињаче анализира Проф.Др.
Душко Сунарић у оквиру монографије Клизишта и одрони у горњем току Дрине.

Слика.5. Инжењерскогеолошки пресек А-Б, стара оса бране, 1:500, легенда дата на слици 3. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 5. Engineering-geological cross-section A-B, along the old dam axis, 1: 500, legend given in
Figure 3. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Просторни положај слоја глине у кориту реке оконтурен је истражним бушењем и
геоелектричним сондирањем (слика 2 и 3). У зони бране дебљина и ширина слоја се
постепено смањује у низводном смеру, тј. Исклињава на почетку кањона. На старом
профилу дебљина D=20m, ширина L=60-65m (слика 6). У зони акумулације, на
карактеристичном просеку 5-5, D=20m (слика 4).

Слика.6. Инжењерскогеолошки пресек 1-1', оса бране, 1:500, легенда дата на слици 3. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију
рада на CD-у.
Figure 6. Engineering-geological cross section 1-1 ' along the dam axis, 1: 500, the legend
given in Figure 3. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Основне физичко-механичке карактеристике
непоремећених узорака и „in situ“ опитима:









и

својства

глине

испитана

на

5

Запреминска тежина.......................................................γz=17,46-18,36 kN/m3
Влажност..........................................................................w=42,00-44,85%
Коефицијент порозности................................................е=1,04 - 1,204
Индекс пластичности......................................................Ip=26,2-30,81
Индекс конзистенције.....................................................Ic=0,397-0,585
Садржај глине/прашине..................................................25/58-42/75%
Угао унутрашњег трења (директно смицање).............φ’=18-22˚
Кохезија (директно смицање)........................................c'=11-14 kPа

Водопропустљивост је испитана само на једној етажи у бушотини IB-2, VDP=0,44 lu, што
је и логично.
Појава подземне воде у току бушења није било до улаза бушотина у дробине или
кречњаке, нивои су се усталили у оквиру глиненог слоја – субартеска издан. Са аспекта хг
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услова – вододрживости преградног профила слој врши позитивну функцију повлатног
изолатора ограниченог бочног простирања у кориту реке.
Геофизичким испитивањима добијени су следећи параметри:
 Специфични електрични отпор..................ρ=21-48 Ω m
 Брзина сеизмичких таласа .........................Vp/Vs=1290-1380/560-600 m/s
 Методом сеизмичке томографије нумеричке вредности брзина износе
Vp=1000-2400 m/s; што зависи од диспозиције прозрачивања и бочне смене
седимената.
Извршено је 5 опита SPT, нумеричке вредности су износиле: N=4,7,9; 7,6,8; 11,3,5;
12,13,11; 11,3,5; 7,6,8 удараца.
Илустративна је фотографија (слика 7). Бушаћа гарнитура WIRTH тоне, на танком наносу
преко глине, при преласку са десне на леву обалу Дрињаче (22.01.2016.) (слика 7).

Слика.7. Бушаћа гарнитура WIRTH „тоне“ у танком наносу преко глине (22.01.2016.)
Figure 7. WIRTH drilling equipment sinks on the thin deposit in the clay overburden (22.01.2016.)

Основна стенска маса – масиван кречњак (Т2), као што је већ приказана у знатној мери је
тектонски оштећена и накнадним процесима деградиран. Кречњак гради леви бок
профила и подлогу глиненог слоја, дробина и блокова. У кречњачкој стени темељи се
један део бетонске бране, као и други део, али уз одговарајуће санационе захвате (замена
материјала, слика 6).
Основне физичко-механичке карактеристике испитане су на 10 узорака језгра из
бушотина и “in situ” опитима:
 Запреминска тежина..........................................γz=26,9-27,02 kN/m3
 Једноаксијална чврстоћа...................................σp=55,2-84,5MPа, σpsr=72MPa
 Затезна чврстоћа (пројекат тунела).................σz=4,568-10,147 МPa, σzsr=7,7 MPа.
Реализацијом геофизичких испитивања добијени су следећи параметри:
а) специфични електрични отпори крећу се у широком дијапазону, зависно од
оштећености, врсте пукотина, карстификације: р=1161-15483 Ω m
б) брзина сеизмичких таласа: Vp/Vs=1160-1610/490-720 m/s, деград. кречњак
Vp/VS=3990—4290/1990-2384 квалитетан кречњак.
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в) нумеричке вредности брзина добијене методом сеизмичке томографије износе
(слика 5 и 6.):
 Стари профил Vp=1500-2400 m/s (деградирана стена)
 Усвојен профил Vp=2300-3800 m/s изолинија брзине 2600 m/s слаже се,
дубински са контактном зоном стене-лапоровито-песковита глина.
Испитивање водопропусности извршено је на 11 етажа дужине 5m ( кад су такође
добијене високе нумеричке вредности (слика 5 и 6): а) 26,9-119,5 Lu, маx P=1,5-3 бара (5
етажа), б) 18,6-25,5 Lu, маx постигнут P=0,2 бара (6 етажа). Капацитет пумпе Q=120 l/m.
Већи притисци нису могли да се постигну, пакер пнеуматски.

3.1. ПРОЈЕКТНО РЈЕШЕЊЕ ТЕМЕЉЕЊА ОБЈЕКТА
Резимирано, овде укратко изложени кључни подаци о геолошком саставу, склопу и
старости стенских маса које граде природну конструкцију терена, као и резултати
испитивања својстава, резултирали су да се Пројектант определи специфично рјешење
пласмана бетонског објекта (слапиште, таложница, ињекциона завеса ):
 Врши се ископ слабо носивог глиненог слоја, до контакта са основном стеном и
замењује крупнозрним кречњачким насипом одговарајућег квалитета и збирености,
 Контактна зона глина – кречњак детаљно се чисти од дробине и глиновите испуне у
кавернама,
 Бетонски објекат – ослања се на збијени кречњачки насип,
 У боковима корита, ван глиненог слоја, ископ до основне стене врши се у
кречњачким дробинама, блоковима и дробинама са глином.
 У левом боку, ван корита брана се усеца у масиван кречњак,
 Ископани глинени материјал искористиће се за формирање водонепропусног тепиха
преко дробина у десном, низводном, боку акумулације,
 У циљу обезбеђења вододрживости преградног профила, предвиђено је релативно
обимно противфилтрационо ињектирање посебно у десном боку (кроз дробине и
кречњак) као и лом завесе у узводном смеру.

4. ЗАКЉУЧАК
У геоморфолошком погледу преградно место усвојено је у релативно суженом делу
долине реке Дрињаче, непосредно пред уласком реке у кањонско-клисурасти тип долине.
Долинске стране преградног места, као и низводног дела акумулације, су стрме и
асиметричног нагиба, што је одраз геолошке грађе и еволуције терена.
Геолошки састав површинског дела терена је једноставан – масиван кречњак у левом
боку, савремен алувијални нанос у плитком кориту и дебеле дробине у десном боку према
ОГК основна стена и у десном боку. Извршењем истражних радова утврђени су знатно
сложенији и тежи геолошки односи и услови са аспекта изградње бетонске бране утврђен
је дебео глинени слој (10-20m) у кориту реке, испод танког алувијалног наноса.
Обзиром на претходно наведено повећан је обим истражних радова. Реализација је
вршена поступно и применом више истраживачких метода. Пројектант је паралелно
анализирао могуће методе темељења и избор оптималне микролокације за преградни
профил.
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Усвојен је низводни профил, сса 60 m низводно од претходног из идејног пројекта. На
усвојеном профилу глинени слој је мање дебљине и бочног простирања, D=6-10m, L=30m.
Слој у низводном смеру исклињава.
Пројектант је уважавајући резултате истраживања и геолошко-геотехничке услове
усвојио следећи начин фундирања бране, који се своди на ископ тањег глиненог слоја на
низводном профилу. Слој се замјењује кречњачком дробином одговарајуће гранулације и
збијености. На њој се темељи брана у кориту реке. У боковима се ископ за темеље врши у
основној кречњачкој стени.
У геолошко-истраживачкој и пројектантској пракси, па и нормативама, начелно су
прихваћени и устаљени снижени критеријуми за извршење истраживања на објектима
малих хидроелектрана.
Врсте и обим истраживања треба да буду у функцији степена сложености геолошке
грађе и истражености конкретног пројектног простора, те да прате фазе израде пројектне
документације и изградње.
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Lamprini Dimitraki1, Basile Christaras 2, Vassilios Marinos 3, Maria Chatziangelou4

THE USE OF ULTRASONIC VELOCITY FOR DETERMINING
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF LIMESTONES
Summary:
The Blastability Index is a significant metric for estimating how easy is to explore a rock
mass under specified blast design having also taken into consideration the explosives
consumption. It is related to the rock mass quality, the joint plane spacing, the joint plane
orientation and the Mohs Hardness or the Uniaxial Compressive Strength (UCS) of the
intact rock [1]. In this framework a more useful factor the Ultrasonic Velocity (Vp m/sec),
is added. This factor is a parameter for evaluating the mechanical and physical properties
of the intact rock using non destructive techniques. Simple regression analysis was
performed for determining the correlation between the P-wave velocities and the
mechanical properties of limestone. First, the ultrasonic velocities of the minerals in five
Mohs scales were measured in the engineering geological laboratory of our department of
the Aristotle University of Thessaloniki. The Mohs Hardness scale is considered as a
relative scale, then was decided also to take into account the corresponding values of the
Rosiwal and Knoop absolute hardness scales. According to the measurements there is an
exponential relationship between the Mohs Hardness and Vp (m/sec), with a great
coefficient of correlation. The second step was to replace the UCS value in Lilly’s
equation [1], with the strength value obtained by using the Schmidt Hammer, while taking
measurements of the intact rock on the site. Then the Vp (m/sec) in several specimens of
limestone was measured, from TITAN’s aggregates quarry in Greece with the respective
values of the Schmidt Hammer, which were taken on the site of the quarry. According to
the measurements there is a logarithmic relationship between the Schmidt Hammer values
and the ultrasonic velocities with R2= 85%. The same concept was applied in order to
determine the relationship between the UCS and the P-wave velocity of limestone and
marbles. These data were collected by authors’ present and previous researches, giving a
significant coefficient of determination.

Keywords: Ultrasonic Velocity, Blastability Index, Schmidt Hammer, Uniaxial
Compressive Strength
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ПРИМЕНА МЕТОДЕ МЕРЕЊА БРЗИНЕ ПРОСТИРАЊА
УЛТРАЗВУЧНИХ ТАЛАСА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МЕХАНИЧКИХ
СВОЈСТАВА КРЕЧЊАКА
Резиме:
Индекс разоривости експлозивом представља значајан параметар за процену тежине
експлоатације стенске масе према задатом пројекту минирања, узимајући такође у
обзир и коришћење експлозива. Овај параметар је у вези са квалитетом стенске масе,
растојањем између пукотина, оријентацијом пукотина и Мосовом чврстоћом или
једноаксијалном чврстоћом на притисак интактне стене. За ове потребе, предлаже се
употреба много кориснијег параметра – брзине простирања ултразвучних таласа (Vp,
m/s), који се одређује недеструктивним техникама и служи за процену физичких и
механичких својстава интактне стене [1]. У раду се примењује једноставна
регресиона анализа за одређивање корелације између брзине простирања Р – таласа
и механичких својстава кречњака. Најпре је извршено мерење брзине простирања
ултразвучних таласа за пет минерала различитих тврдоћа по Мосовој скали, у
Лабораторији за инжењерску геологију на Аристотеловом универзитету у Солуну. С
обзиром на то да Мосова скала представља релативну скалу, узете су у разматрање и
апсолутне вредности тврдоће према Росивалу и Кнопу. Мерења су показала да
постоји експоненцијална релација између вредности Мосове скале и брзине
простирања ултразвучних таласа, са високом вредношћу коефицијента корелације. У
другом кораку, једоаксијална чврстоћа на притисак у једначини Лилија [1] замењена
је са вредношћу чврстоће добијене у терену на интактној стени коришћењем
Шмитовог чекића. Потом је извршено мерење брзине простирања таласа на
неколико узорака кречњака, из ТИТАН-овог каменолома кречњака у Грчкој, заједно
са одређивањем чврстоће коришћењем Шмитовог чекића. Резултати анализе су
показали да постоји логаритамска релација између вредности чврстоће добијених
Шмитовим чекићем и брзине простирања таласа, са R2= 85%. На сличан начин је
установљена статистички значајна веза између једноаксијалне чврстоће на притисак
и брзине простирања Р-таласа у узорцима кречака и мермера, користећи податке
тренутних и ранијих истраживања.
Кључне речи: Брзина ултразвучних таласа, Индекс разоривости експлозивом,
Шмитов чекић, Једноаксијална чврстоћа на притисак
Engineering Geology, Aristotle University of Thessaloniki, ldimitr@geo.auth.gr
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1. INTRODUCTION
The determination of the ultrasonic velocity (Vp) of intact rocks, is a Non Destructive
Technique (NDT) which can be used for estimating their physical and mechanical properties.
The ultrasonic velocity is related to the intact rock properties, the moduli of elasticity, such as
Young’s modulus and Poisson’s ratio. Vp is influenced by the intact rock properties including
mineral compositions, density, porosity, and rock quality. Furthermore, it is an appropriate
index for rock quality classification and weathering determination. It is worth noting that only a
small quantity of testing material is needed in order to estimate the ultrasonic velocity in the lab,
but it is also possible to estimate it, in situ, with the ultrasonic devices.
The task of this research is to highlight the contribution of the ultrasonic velocity, as a useful
factor, which can be related to other mechanical properties. In this paper Vp is related to the
Mohs hardness scale (relative hardness scale) and the Vicker’s hardness scale (absolute hardness
scale), the N-type Schmidt Hammer (SH), and the UCS.
The Blastability Index (BI) is a significant parameter for estimating the vulnerability for the
excavation of the rock mass, under specified blast design by taking into consideration the
explosives consumption. The Mohs scale, for hardness estimation, of the intact rock is one of the
five factors in the equation of the BI. This scale is not detailed, hence it is replaced here by
Ultrasonic velocity and the Schmidt Hammer, which can give better classified results.
The scope of the paper is based on adding more useful tools, the Vp and the SH, which are
called Non Destructive Techniques. These parameters have undergone statistical processing
presenting new equations with high coefficients of determination.

2. ULTRASONIC VELOCITY & HARDNESS SCALES
2.1. LABORATORY INVESTIGATION
Hardness is one of the physical properties of the rocks, that enables it to resist scratching,
penetration, abrasion and have been proposed many methods to estimate it. Some of these
methods are Mohs, Knoop, Rosiwal, Brinell, Vicker’s [2], Schmidt depending on the process of
the method, (for example the estimation of the scratch resistance of various minerals or the use
of a diamond indenter) and the demands of the material which is tested. The Mohs Hardness
scale, as it is already known, it is simply consists of ten minerals arranged in order from one to
ten. Diamond is rated as the hardest and is indexed as ten, while talc as the softest with index
number one.
The Mohs hardness scale is used in the equation of the Blastability Index. The Blastability
Index, as it is known, is related to the rock mass description (RMD), the space (JPS) and the
orientation of the joints (JPO), the specific gravity (SGI) and the Mohs hardness (H), through the
equation, (Lilly,1986, a):
BI  ( RMD  JPS  JPO  SGI  H )* 0.5

(1)

The ultimate projective is to replace the RMD with the Geological Strength Index (GSI) [3],
which is a more particular parameter for estimating and evaluating the rock mass behavior,
contributing to a specified classification of the BI. This research is in progress, by collecting
data in situ, from two aggregate quarries of TITAN’s company in Greece.
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The hardness factor is not a detailed parameter in the equation of BI and we replaced it with
the ultrasonic velocity. The ultrasonic velocities of the minerals in five Mohs scales were
measured, in the laboratory of our department, with the Pundit ultrasonic device (Fig.1). This
device consists of two transducers, the transmitter and the receiver, with 54-KHZ source pulse.
The measurements are applied along the axis of the samples and the ultrasonic velocity is
recorded. According to the measurements (Table 1), there is an exponential relationship between
the Mohs hardness and the ultrasonic velocity as it is shown in the following plot (Fig.2). The
coefficient of determination is about 98%, showing a great correlation between the velocities
and the Mohs hardness. The P-wave velocity values are in the range of 236 to 1.130 m/sec,
exhibiting a great logarithmic increasing, which can be attributed to the fluctuation of minerals
density and hardness.
Table 1. Values of P–wave velocity of the minerals in Mohs hardness scale according to the
measurements.
Табела 1. Брзине простирања P – таласа кроз различите минерале у Мосовој скали тврдоће на
основу изведених мерења

Minerals of Mohs hardness scale
1.Talc
2.Gypsum
3.Calcite
4.Fluorite
5.Apatite
6.Feldspar
7.Quartz
8.Topaz
9.Corrundum
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Ultrasonic velocity (m/sec)

236
390
598
786
875
930
1.000
1.103
1.130
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Figure 1. The Pundit ultrasonic device measuring the ultrasonic velocity of the seven minerals in the
Mohs hardness scale.
Слика 1. Уређај типа Pundit за мерење брзине простирања ултразвучних таласа кроз седам
различитих минерала по Мосовој скали тврдоће

Figure 2.Correlation diagram between Mohs hardness scale and ultrasonic velocity.
Слика 2. Корелациони дијаграм између тврдоће по Мосовој скали и брзине простирања
ултразвучних таласа.

It is worthy to note that the Mohs hardness scale is a relative scale. It is a qualitative scale
and the standards are purely arbitrary numbers. For this reason, were also used the already
known absolute values of two more scales of hardness: the Rosiwal scale and the Knoop scale.
The Rosiwal scale, measures in an absolute scale the hardness of minerals, having as starting
point the base value of corundum. Also for the Knoop scale, the values of hardness are absolute,
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and they depend on the depth of the signs engraved by a special utensil with point of diamond,
[2].These absolute values are already known, and were used for the evaluation of the
corresponding ultrasonic velocities for the minerals. These absolute values are depicted on
scatter plots in correlation with the measured ultrasonic velocities. The first diagram (Fig.3a)
shows the logarithmic function which exists between the velocities and the Rosiwal hardness
values. There is a significant coefficient of determination about 90%, which means that the 90%
of the speed variation is due to the hardness of minerals. On the same way, the P -wave
velocities are increasing logarithmically in relation to the Knoop hardness scale and the 91% of
the velocity values can be described by the equation in Fig. 3b.

(a)

(b)
Figure 3. Correlation diagrams of Ultrasonic Velocities versus (a)Rosiwal hardness scale and(b) Knoop
hardness scale.
Слика 3. Корелациони дијаграми између брзине простирања ултразвучних таласа и тврдоће по
Росивалу (а) и Кнопу (b).
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3. ULTRASONIC VELOCITY & SCHMIDT HARDNESS TEST
3.1. LABORATORY INVESTIGATION
The Mohs hardness scale is not so appropriate factor for the estimation of hardness for an
intact rock, which consists of different minerals of Mohs scale. The hardness of an intact rock
depends on the type and proportion of minerals but also on the strength of the bonds between
these minerals and the adhesive substance.
The Uniaxial Compressive Strength is included for the estimation of the Blastability Index by
the following equation, [1]:
BI  ( RMD  JPS  JPO  SGI  0.05* UCS )* 0.5

(2)

Here the UCS parameter in the above equation has been replaced by the strength value
obtained by using the Schmidt Hammer, while taking measurements of the intact rock on the
site. This method is simpler and quicker. The Schmidt hardness test was originally developed for
determining the strength of hardened concrete [4], though later has been used to measure the
strength of intact rocks [5]. It is a non-destructive technique to determine surface strength of
rocks.

Figure 4. Measuring the ultrasonic velocity of limestone sample (left); measuring the strength on
the surface of limestone, with the Schmidt hammer test, in the TITAN’s aggregates quarry (right)
Слика 4. Мерење брзине простирања ултразвучних таласа кроз узорак кречњака (лево);
мерење чврстоће кречњака ин ситу користећи Шмитов чекић, на ТИТАН-овом
каменолому (десно)

The Schmidt hammer test and the determination of the ultrasonic velocity (Vp, m/sec) are
two simple non-destructive Techniques, which can be used either on samples in the laboratory or
in situ. The Vp values were measured in ten samples of limestone, in the laboratory of our
department, from quarries of TITAN’s company in Greece (Fig.4-left). These samples had
irregular shape with approximately 6cm length. Conical transducers were used for better contact
on the surface of these samples (Fig.4). At the same time, their strength was measured with the
Schmidt hammer test [6], on large blocks of limestone, on the spot in the quarry (Fig. 4 - right).
Their strength varies with the range of the ultrasonic velocity. According to the results, the
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limestone samples which have greater Schmidt hammer values, their velocities are higher. This
could be explained by the fact that, the harder limestone samples have less porosity, so the time
travel of the ultrasonic velocity is less which leads to a higher velocity.
These results are plotted on diagrams and are described by a linear function (Fig. 5). The
ultrasonic velocity of limestone is increasing linear in relation to the Schmidt hammer strength,
with a coefficient of determination R2=85%. This linear curve can be referred to the strength of
the samples and the weathering degree. The less the weathering degree the higher the values of
Schmidt hammer and the velocity. The opposite occurs when the weathering degree is higher,
where the velocity values are lower.

Figure 5. Correlation diagram of Schmidt hammer test versus ultrasonic velocities on samples of
limestone from TITAN’s quarry.
Slika 5. Korelacioni dijagram između čvrstoće određene Šmitovim čekićem i brzine prostiranja
ultrazvučnih talasa na uzorku krečnjaka iz TITAN-ovog kamenoloma.

4. ULTRASONIC VELOCITY & UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH
4.1. LABORATORY INVESTIGATION
In this framework the collected data from previous researches [7-11], are presented, which
concern the correlation between P-wave velocities of limestone and the Uniaxial Compressive
strength [12]. In Τable 1 these collected data are presented from different places (limestone of
Eleusis and Crete, marbles from Rhodope).
The results of Table 2 have undergone statistical analysis and are depicted on Figure 6. The
Uniaxial compressive strength varies between 20MPa and 151MPa with corresponding velocity
values 1.480 m/sec and 5.350 m/sec. The correlation between the dependent variable of UCS
and the independent variable of Vp is described by the exponential function. As it is shown in
Figure 6, it can be seen the value of R2 is about 94%, showing a high reliability of the equation
prediction.
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Table 2.Values of P–wave velocity of the limestone and the Uniaxial compressive strength from Northern
and Southern Greece.
Табела 2. Брзине простирања P – таласа и једноаксијална чврстоћа на притисак одређене на
узорцима кречњака са разних локација у Grčkoj.

a/a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

UCS
(MPa)
76
79
86
84
90
94
89
98
90
89
84
85
73
72
86
76
88
69
87
88
77
132
107
131
151
126
128
131
130
104
87
116
89
118
118
99
89
100
100

Vp
(m/sec)
3.540
3.800
3.950
3.890
3.970
4.150
4.000
4.200
4.100
4.100
4.900
4.270
4.780
4.750
4.300
4.200
4.350
4.720
4.340
4.310
4.130
5.340
4.760
5.350
5.300
5.240
5.190
5.260
5.220
4.730
4.320
5.180
4.290
5.190
5.210
4.850
4.620
4.720
4.620

a/a
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

UCS
(MPa)
102
37
32
29
30
20
20
20
51
49
55
45
32
29
35
22
22
30
32
34
38
43
45
43
44
44
42
45
45
43
42
51
53
52
51
51
53
53
52

Vp
(m/sec)
4.870
2.780
2.480
2.330
2.630
1.540
1.480
1.500
3.370
3.200
3.560
3.200
2.380
2.090
2.440
1.610
1.590
1.990
2.430
2.720
2.820
2.920
2.990
2.930
2.940
2.970
2.920
2.990
2.930
2.950
2.940
3.010
3.070
3.030
3.000
3.002
3.040
3.040
3.010
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Figure 6. Correlation diagram of Uniaxial Compressive Strength versus ultrasonic velocities on samples
of limestone from Northern and Southern Greece.
Слика 6. Корелациони дијаграм између једноаксијалне чврстоће на притисак и брзине простирања
ултразвучних таласа одређених на узорцима кречњака са различитих локација у Грчкој.

5. CONCLUSIONS
The ultrasonic velocity is a useful non- destructive method for the determination of the
mechanical and physical properties of the intact rocks. The P –wave velocities are determined
from the measured time travel and the distance between the transducers in accordance with
ASTM test designations [13]. Measurements were carried out in order to indicate the correlation
between the Mohs, Rosiwal and Knoop hardness scales with P-wave velocity. Also, the values
of Schmidt hammer test and the Uniaxial Compressive Strength were correlated, on limestone,
with the ultrasonic velocity. All these parameters are describing from the following empirical
equations, which have been developed, with significant correlations (Table 3).
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Table 3. Empirical equations between mechanical properties of limestones and Vp
Табела 3. Одређене емпиријске корелације између механичких својстава кречањака и брзине
простирања ултразвучних таласа.

Mohs hardness scale and Pwave velocity
P-wave velocity and Rosiwal
hardness scale
P-wave velocity and Knoop
hardness scale
Schmidt hammer test on
limestone from quarries and
P-wave velocity
UCS on limestone (N.&S.
Greece) and P-wave velocity

R2=98%
R2=90%
R2=91%
R2=85%
R2=94%

The above proposed equations can be used for the determination of the correlation between
these parameters, using the ultrasonic velocity as a primary investigation. However, further
investigation is necessary for limestone rocks of different origin.
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ИСПИТИВАЊЕ ДЕФОРМАБИЛНОСТИ СТЕНСКЕ МАСЕ УЛТРАБАЗИТА У ДОЛИНИ ИБРА
Резиме:
У раду су приказани резултати геотехничких испитивања деформабилности стенске масе
извршених на местима за изградњу брана на Ибру. Испитивања деформабилности
извршена су методом сондажног дилатометра, у периоду од 2011. до 2013. године.
Главни циљ рада представља израда модела деформабилности стенске масе у функцији
одређивања квалитета стенске масе (RQD), брзине лонгитудиналних таласа и
једноаксијалне чврстоће, што представља новину у односу на досадашња истраживања.
Испитивања су извршена од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ у
Београду.

Кључне речи: стенска маса, ултрабазити, деформабилност, дилатометар, параметар
РQД, брзина еластичних таласа, једноаксијална чврстоћа.

INVESTIGATION OF ULTRABASIC ROCK MASS DEFORMABILITY
IN THE VALLEY OF THE RIVER IBAR
Summary:
This paper presents the results of geotechnical rock mass deformability tests performed at
locations planned for dam construction on the river Ibar. The testing was conducted using the
probing dilatometer method, in the period from 2011 to 2013. The main goal of this paper is the
development of models of deformability of the rock mass as a function of Rock Mass Quality
Designation (RQD), velocity of longitudinal waves and uniaxial compressive strength, which is
a novelty in comparison to previous studies. The tests were conducted by the Institute for
Development of Water Resources "Jaroslav Cerni" in Belgrade.

Key words: rock mass, ultarabasic rock, deformability, dilatometer,RQD parameter, velocity
of longitudinal waves, uniaxial compressive strength.
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1. УВОД
У оквиру геотехничких истраживања стенске масе на више преградних места за
изградњу хидроелектрана (ХЕ) у долини реке Ибар извршена су испитивања
деформабилности стенске масе на притисак. Испитивања су извршена на укупно 7
преградних места, и то: Маглич, Добре Стране, Бела Глава, Градина, Главица, Ушће и
Гокчаница. Испитивања су извршена огледом дилатометра у бушотинама у циљу
добијања статичких деформационих карактеристика стенске масе, односно модула
деформабилности стенске масе на притисак.
Познато је да статички модул деформабилности у односу на друге параметре најбољи
показатељ механичког понашања стенске масе, посебно на локацијама изградње
хидротехничких конструкција, као и подземних ископа. Из тог разлога су бројне
нумеричке анализе стања напона и деформација засноване на овом параметру.
У раду су приказани резултати испитивања деформабилности стенске масе методом
дилатометра који се као метода често користи у условима недостатка огледа
деформабилности у великој размери. Без обзира на нека њена ограничења, ова метода је
веома употребљива због лаког начина извођења огледа, мале цене и бројних резултата
испитивања на преградним местима. На поменутим локацијама укупно је приказано 45
резултата дилатометарских испитивања који су се користили за добијање корелационих
веза између модула деформације стенске масе и одговарајућих статичких и динамичких
параметара који директно утичу на њихове вредности. Крајњи резултат анализе
представља израда математичких модела деформабилности у облику везе између модула
деформације, RQD параметра, брзине лонгитудиналних таласа и једноаксијалне чврстоће
стенске масе. Ови модели представљају новину у испитивањима деформабилности, и то
из два разлога: најпре због испитивања која су код нас по први пут изведена у већем
обиму у ултрабазичним стенским масама, а затим и због потпунијих корелационих веза за
процену модула у пројектовању бетонских и насутих брана.
У поступцима моделирања за процену модула деформабилности стенске масе постоји
доста радова иностраних истраживача који се заснивају на главним параметрима
класификације стенских маса: Рејтинг стенске масе (RMR) [1], Тунелски индекс квалитета
(Q) [2], [3], Геолошки индекс чврстоће (GSI) и Ознака квалитета стенске масе (RQD) [5].
Од тога, највећи број аутора своју процену заснива на истраживањима изведеним од
стране Serafim-a и Pereira [6], затим Bieniawski-а [7], као и у неким случајевима од стране
Stephens-а и Banks-а [8].
Може се рећи да већина ових модела даје употребљиву процену модула, али уз доста
тешкоћа, нарочито за компактне стенске масе код којих модули деформације нису у
задовољавајућој корелацији са наведеним параметрима. Главна тешкоћа у правилној
обради резултата по мишљењу аутора представља прилично растурање мерних података у
екстраполацији веза између модула деформације и наведених параметара, које се
покушава решити уношењем „горњих“, „средњих“ и „доњих“ крива за процену модула,
што математички није коректно у екстраполацији „облака тачака“. У овом раду у
формирању модела деформабилности аутори користе додатни параметар (једноаксијалну
чврстоћу стенске масе на локацији мерења) ради добијања једнозначног аналитичког
облика у моделу за процену модула деформације.
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2. ИСТРАЖНИ РАДОВИ
За дефинисање услова изградње 10 бетонских гравитационих брана од Баљевца до
Краљева на реци Ибар (слика 1), Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ је извршио
геотехничка истраживања, која су обухватила: истражно бушење, испитивање
водопропустљивости под притиском, геофизичка испитивања применом сеизмичких и
геоелектричних метода како на површини терена тако и у истражним бушотинама,
лабораторијска и дилатометарска испитивања, испитивање чврстоће стене методом Поинт
Лоад, као и инжењерскогеолошко картирање терена преградног места, акумулационог
подручја и језгра истражних бушотина. Терен где је предвиђена изградња брана сачињен
је углавном од ултрабазичних стена. Изузетак су преградна места ХЕ Церје и ХЕ
Бојанићи.

Слика 1. Систем Хидроелектрана на реци Ибар
Figure 1. The system of hydropowerplants along the river Ibar

Истраживања су вршена у стенској маси ултрабазита која је сачињена углавном од
серпентинисаних харцбургита, лерзолита, дунита, пироксенита. Највећи део масе је
серпентинисан у проценту 40-60%. У ободним деловима, перидотити су често са
повећаним степеном серпентинизације од 90-100%. Такође, серпентинити су присутни у
зонама локалних раседних структура, као последица слабљења примарних перидотитских
стена, стварања предиспозиција за повећану и дужу оводњеност.
У току бушења је вршено микролоцирање опита за испитивање деформабилности
методом дилатометра у бушотини на основу квалитета језгра набушене стенске масе
(RQD) и на основу снимања зидова бушотине одговарајућом камером.
Мерење је извршено дилатометром марке „PROBEX“ произвођача „Telemac“, које се
заснива на мерењу тоталне промене запремине дилатационе сонде у зависности од
притиска у цилиндричном простору бушотине.
По завршеном инжењерскогеолошком картирању бушотина, одабрани су узорци стене
за лабораторијска испитивања, која су обухватила физичко-механичка својства стенске
масе, као и минеролошко-петролошку анализу.
На преосталом језгру из бушотине изведена су испитивања једноаксијалне чврстоће
стенске масе методом Point Load, која су покриле готово целу дубину бушотина.
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Након изведеног бушења и мерења деформабилности стенске масе методом
дилатометра изведено је сеизмичко прозрачивање између истражних бушотина. Поступак
сеизмичког прозрачивања између две истражне бушотине, изведен је тако што је у једну
бушотину постављен извор, а у другу пријемник сеизмичких таласа. Међусобно растојање
између пријемника, односно извора сеизмичких таласа у бушотинама је било између 2 и 3
метра. Опит се заснивао на мерењу брзине простирања сеизмичких таласа између две
бушотине. Регистровање и снимање времена првих наилазака лонгитудиналних
сеизмичких таласа изведено је са 24 каналном дигиталном апаратуром TERRALOC тип
MARK-6 као и сеизмичка рефракциона истраживања.
2.1 ИСПИТИВАЊЕ ДЕФОРМАБИЛНОСТИ СТЕНСКЕ МАСЕ
Испитивање деформабилности стенске масе огледом дилатометра у бушотинама
вршено је у циљу добијања показатеља деформабилности у бушотинама и утврђивање
њихове евентуалне промене у функцији дубине. И поред недостатака ове методе по којој
су правци изазивања оптерећења и контурни услови испитивања различити од дејства
конструкције, као и од контурних услова других метода, из економских разлога уводи
дилатометар као једини ин ситу оглед за добијање статичких деформационих својста
стене. Обзиром да се ова метода може примењивати у различитим стенским срединама,
почев од стена лошег квалитета, па до компактних и чврстих стенских маса, то је она у
условима недостатка великих огледа ин ситу (огледи распињачом и хидрауличким
јастуком) у значајној предности у односу на алтернативне емпиријске методе које се не
могу примењивати у стенским масама лошег квалитета. Главне карактеристике методе и
обрада резултата су веома добро приказани у раду И. Вркљан-а и др. [9].
Резултати огледа приказани у облику дијаграма: притисак-запремина користили су се
за прорачун модула деформације стенске масе према аутоматизованим формулама
конструктора дилатометра, које се овде због ограниченог обима рада не могу наводити.

3 РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Резултати свих истраживања који су релевантни за прорачун модула деформације и
израду модела деформабилности дати су у табели 1. У њој се осим неопходних података о
локацијама огледа дилатометром налазе вредности једноаксијалних чврстоћа, као и
брзине лонгитудиналних таласа на местима испитивања деформабилности.
Табела 1. Преглед мерних и рачунских података.
Table 1. Overview of measuring and computing data.
Редни
број

Локација
мерења

Датум
мерења

Ознака
бушот.

Дубина
(m)

RQD
(%)

Брзина
лонг.тал.
(km/s)

Једноакс.
чврстоћа
σс (МPа)

Модуо
деф. D
(МPа)

1
2
3
4
5
6
7

Маглич

23.11.011
24.11.011
28.11.011
30.11.011
2.11.010
4,11.010
5.11.010

BM-2
BM-2
BM-3
BM-3
PDS-3
BDS-4
BDS-4

8,0
12,8
5,4
12,6
13,5
12,8
17,2

95
95
60
70
72
89
89

3,5
4,1
1,5
3,4
4,7
4,25
4,80

56,2
76,3
49,6
61,95
49,8
61,6
99,0

1090
7440
900
1970
4090
7546
8753
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Редни
број

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Локација
мерења

Бела
глава

Градина

Главица

Ушће

Гокчани
ца

Датум
мерења

Ознака
бушот.

Дубина
(m)

RQD
(%)

Брзина
лонг.тал.
(km/s)

Једноакс.
чврстоћа
σс (МPа)

Модуо
деф. D
(МPа)

8.11.010
9.11.010
4.11.010
14.11.010
16.11.010
16.11.010
7.07.011
8.07.011
9.07.011
7.07.011
11.07.011
5.06.011
10.06.011
20.06.011
26.06.011
29.06.011
3.06.011
5.06.011
9.06.011
13.06.011
13.06.011
27.06.011
9.07.011
12.07.011
30.07.011
15.07.011
11.08.011
23.07.011
11.08.011
13.09.011
14.09.011
15.09.011
9.09.011
11.09.011
29.08.011
31.08.011
28.08.011
2.09.011

BDS-2
BDS-2
PBG-3
BBG-3
BBG-4
BBG-4
BGR-3
BGR-3
BGR-3
BGR-4
BGR-4
GL-1
GL-2
GL-3
GL-4
GL-4
GL-5
GL-5
GL-5
GL-6
GL-6
GL-7
BU-1
BU-1
BU-3
BU-4
BU-5
BU-6
BU-7
BGO-1
BGO-1
BGO-1
BGO-2
BGO-2
BGO-3
BGO-3
BGO-4
BGO-4

12,4
17,7
7,0
14,6
4,7
5,0
6,6
10,5
16,5
4,4
20,3
11,4
7,3
18,8
14,5
19,0
3,8
11,5
18,8
6,2
6,7
14,9
5,4
16,0
8,3
20,4
13,9
10,7
19,2
10,5
14,2
19,6
10,6
22,4
11,5
18,4
6,9
17,4

10
63
36
16
40
40
22
22
22
65
13
36
70
85
0
0
30
60
55
10
10
35
10
60
60
2
30
10
45
45
100
50
30
35
70
80
40
90

4,10
4,40
3,77
3,20
2,85
2,85
3,50
3,80
4,50
3,20
3,80
3,0
3,1
3,5
3,3
3,6
/
2,8
3,2
/
/
3,3
3,6
3,5
3,5
3,3
3,5
3,5
3,4
3,3
3,6
3,0
2,7
2,4
2,7
3,3
2,4
3,3

46,4
39,6
53,0
39,0
48,9
48,9
82,0
47,0
36,0
37,0
70,0
46,6
18,6
81,8
12,4
16,9
38,5
27,7
37,3
35,1
35,1
62,9
51,1
47,4
79,6
53,6
79,6
40,0
68,0
71,8
112,8
33,2
23,2
38,5
46,9
37,0
39,6
104,5

1959
2767
2653
1003
1021
966
1480
152
2880
1430
204
111
547
2059
806
60
93
653
700
76
156
1448
429
3612
4280
193
202
129
264
1433
5572
316
90
189
2192
1636
436
6006

4. ИЗРАДА МОДЕЛА
Моделирање деформабилности стенске масе започело је најпре разврставањем свих
израчунатих модула деформације према једноаксијалним чврстоћама измереним на свакој
локацији мерења, како је дато у табели 1. Од тих података формиране су 4 групе стенских
маса према средњим вредностима чврстоћа, према следећем:
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I grupa:
II grupa:
III grupa:
IV grupa:

σc ≤ 35 MPa,
σc = (35–55) MPa,
σc = (55–75) MPa,
σc ≥ 75 MPa,

σc,sr =
σc,sr =
σc,sr =
σc,sr =

23,7 MPa,
41,4 MPa,
63,9 MPa,
79,7 MRa.

У другом кораку за сваку групу извршена је обрада мерних података и успостављене
аналитичке везе D = f (RQD) према дијаграмима на слици 2. У трећем кораку формирана
је веза D=f (RQD, σc) и добијена аналитичка веза, односно модел деформабилности
стенске масе према следећем:
(1)
D  3,393  e0,04 c  RQD
Модел дефинисан једначином (1) омогућује процену модула деформабилности стенске
масе за потребе Идејног пројекта ХЕ Ибар и приказан је у функцији два параметра (RQD
и σc) који се односе на чврстоћу стенске масе (σс) и посредно на њену испуцалост (RQD).
Тачност моделирања је добијена линеарном екстраполацијом између мерних и рачунских
вредности модула деформације и дата је на слици 3. Коефицијент квадратног одступања
од R2 = 0,91 показује да се ради о високој тачности моделирања.
На основу података добијених сеизмичким испитивањима на поменутим локацијама за
изградњу хидроелектрана на Ибру извршено је и моделирање деформабилности стенске
масе у функцији једноаксијалне чврстоће σc (МРа) и брзине лонгитудиналних таласа νp
(km/s). На потпуно исти начин спроведен је поступак моделирања и добијено аналитичко
решење у облику:
D  39,1   c ( p  2,27)
(2)
 p  2,27km / s
Тачност моделирања је такође висока и износи R2 = 0,872. Може се рећи да резултати
моделирања показују да се посредни параметри дефинисања испуцалости стенске масе,
односно параметри који се могу добити картирањем језгра бушотина и сеизмичким
прозрачивањем између бушотина, заједно са параметром чврстоће стенске масе, могу
успешно користити у формирању модела деформабилности за његову процену у
пројектовању бетонских брана.

5. ЗАКЉУЧАК
На основу наведених резултата испитивања и поступка моделирања деформабилности
стенске масе може се закључити да је у овом раду приказано неколико новина које се
састоје у следећем:
Најпре се може рећи да је у раду обухваћена, са релативно великим бројем
испитивања, стенска средина састављена од ултрабазичних стена, различитог степена
испуцалости, која је у ранијим испитивањима била релативно мало заступљена. Обрађен
је доста велики број резултата огледа дилатометром на мерним местима за изградњу
хидроелектрана на Ибру. Ови резултати су, као што се могло видети, систематизовани и
обрађени на потпунији начин, да би се извршило валидно моделирање деформабилности.
Као резултат различитих испитивања која су међусобно комплементарно обједињена,
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добијена су два модела за процену деформабилности стенске масе, са задовољавајућом
тачношћу за примену у пројектима хидроелектрана.

Слика 2. Екстраполација мерних података за добијање веза D = f (RQD) према формираним
групама I, II, III и IV.
Figure 2. Extrapolation of the measurement data in order to obtain relations D = f (RQD) D
according to the formed groups I, II, III and IV.

Слика 3. Тачност моделирања добијена линеарном екстраполацијом између мерних и
рачунских вредности модула деформације.
Figure 3. Accuracy of the modeling by linear extrapolation between the measured and
calculated values of the module of deformation.
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УТИЦАЈ ИСПУЦАЛОСТИ НА СТАБИЛОСТ ПАДИНА
ИЗГРАЂЕНИХ ОД ЧВРСТИХ СТЕНСКИХ МАСА
Резиме:
У раду је дат приказ типова нестабилности на падинама изграђених од
чврстих слојевитих стенских маса, које су интензивно тектонски испуцале
и распаднуте (смицање појединачних блокова и ,,масовно” одроњавање).
Наведени су могући типови клизних ниша, рачунске шеме и једначине
равнотеже. Потом се разматра једно од круцијалних питања за анализу
стабилности падина и косина - одређивање чврстоће на смицање.
Анализирају се утицаји литолошких врста стенских маса, висине и нагиби
долинских страна, као и механички дефекати и посебно њихов просторни
положај на настанак одрона. Приказују се примери одрона насталих
деловањем природних чинилаца (тектонски, гравитациони, климатски и
осцилације подземних вода и вода у рекама и језерима) и техногених
чинилаца (ископи у терену, најчешће минирањем).
Кључне речи: чврста стенска маса, механички дефекти, одроњавање,
чврстоћа на смицање.
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EFFECTS OF JOINTS ON THE STABILITY OF ROCK SLOPES
Summary:
In present paper authors examine different the types of slope instabilities in layered
hard rock masses, with a special emphasis on tectonically jointed and weathered rock
masses (i.e. shearing of individual blocks and massive rockfalls). Authors analyze
various types of sliding surfaces, for which calculations schemes and equilibrium
equations are provided. A particular attention is given to determination of shear
strength, which is considered to have the crucial effect on the slope stability. The effect
of different factors on the rockfall activation is especially examined, including
lithological types of rock masses, slope height, slope inclination, existence of
mechanical defects and their attitude. Several rockfall case histories are shown, which
were activated under the effect of natural factors (tectonic and gravitational effect and
the impact of climate, including the oscillation of groundwater level and the level of
river and lake surface) and technogenic factors (field excavations, mostly by blasting).
Keywords: hard rock mass, mechanical defects, rockfalls, shear strength
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1. УВОД
Стабилност падина изграђених од чврстих стенских маса, без обзира на њихову генезу,
битно зависи од њихове врсте, стања и својстава. Јасно је да нису занемарљиви ни
постгенетски услови у којима су се налазиле стенске масе (егзогени: климатски, ендогени:
сеизмички и техногени: ископи и минирања) јер они превасходно утичу на њихова
ствојства и стања. Другачије речено на стабилност падина битног утицаја има
интеракција геолошке средине (стенске масе са реалним својствима – испуцале,
распаднуте, оводњене и напрегнуте) са агенсима спољне средине (природни и техногени).
У овом раду ће бити разматрана само питања утицаја испуцалости на стабилност падина.
Сасвим је јасно да испуцалост не утиче само на стабилност падина већ и на врсту,
величину, начин и динамику испољавања нестабилности на падинама и у косинама. Исто
тако она утиче и на време настанка и диманику развоја процеса нестабилности, па самим
тим и на форму и микрорељеф падине. Дакле, зависно од просторног положаја пукотина,
њихове густине, величине, генетске врсте, храпавости зидова, пукотинске испуне и др. на
падинама се јављају и различити видови појава нестабилности. Те појаве су веома
сложене, па још увек не постоји опште усвојена класификација. Релативно је најчешћа
она која их разврстава у пет основних врста: 1. Одрони, 2. Клизишта, 3. Пузишта, 4.
Тецишта и 5. Комплексне (мешовите) појаве (Золотарев, Г. С., Немчок, А., Јањић, М. и
др.).
У даљем тексту биће разматрана само питања процеса одроњавања, јер на њих
директно утиче испуцалост, док о осталим врстама нестабилности неће бити речи.

2. ВИДОВИ ПОЈАВА НЕСТАБИЛНОСТИ У ЧВРСТИМ СТЕНСКИМ
МАСАМА
Генерално гледано у чврстим стенским масама појаве нестабилности се могу
манифествовати у виду смицања - клизања појединачних блокова и ,,масовног”
одроњавања у интензивно испуцалим и распаднутим стенским масама – смицање по
површинама више пукотина.
Могући типови клизања у слојевитим и испуцалим чврстим стенским масама дати су
на слици 1 2.
,,Масовно” одроњавање се јавља у интензивно испуцалим и распаднутим стенским
које се при деформацијама понашају као слабо везане, па чак и невезане стенске масе код
којих се, при анализи стабилности, лом најчешће апроксимира површином цилиндричног
облика.
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Клизне нише:

Укупан број површина дељивости
једна

две

три

четири

са једном
површином
смицања

са две површине
смицања које
падају једна ка
другој

са две или више
површине
смицања, од којих
се једна поклапа са
правцем смицања

Слика 1. Шематски приказ могућих типова клизних ниша на падинама, изграђених од чврстих
слојевитих стена са тектонским пукотинама, формираних површинама клижења (А), одвајања
(Б) и трења (В) 2.
Figure 1. Scheme of the possible types of sliding surfaces in slopes built of hard layered rocks with
tectonic joints formed by rupture surfaces (A), surfaces of separation (Б), and friction surfaces
(В) [2].

3. ПРОБЛЕМИ ОДРЕЂИВАЊА ЧВРСТОЋЕ НА СМИЦАЊЕ МЕРОДАВНЕ
ЗА ПРОРАЧУНЕ СТАБИЛНОСТИ ПАДИНА И КОСИНА
Бројни аутори разматрали су питање одређивања чврстоће на смицање, меродавне за
анализу стабилности падина и косина. Но, то круцијално питање анализе стабилности још
је далеко од задовољавајућег решења. Наиме, постоје различити приступи који се грубо
могу разврстати на: лабораторијска испитивања смицања на узорцима стенских маса дуж
пукотина, испитивања ,,ин ситу” и картирање и изучавање карактеристика испуцалости и
на бази тога усвајање искуствених података и повратних анализа.
Главни проблеми и недостаци лабораторијских опита огледају се у тешкоћама:
узимања меродавних узорака, одређивања чврстоћа на смицање опонашањем стварног
напонског стања у падинама, уважавања фактора време и др., а везани су и са проблемом
екстраполације таквих података на терен.
Проблеми ,,ин ситу” испитивања огледају се у избору репрезентативне локације,
тешкоћама извођења и великој цени тих опита (потреба израде истражних поткопа и др.).
Моделска испитивања су такође ограничена свим напред изнетим потешкоћама, али и
више или мање упрошћеном сликом стварног стања у терену.
За сада је за решавање ових проблема могуће применити методу ,,повратног
прорачуна”. Она базира на претпоставци да је сила смицања у тренутку померања
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нестабилног блока једнака просечној вредности минималног отпора смицања дуж
површине смицања. Основ за прорачун је модел равнотеже чврстог тела на једној или
више косих равни. Потребни подаци за решавање задатка су: карактеристике површине
клизања (опис пукотина) и величина блока и запреминска тежина стенских маса које су
склоне клижењу.
Рачунске шеме и једначине равнотеже за типове клизних ниша приказаних на слици 1.
дају се на слици 2 2.
Типови клизних ниша:
са једном површином
клизања

са две и више површина клизања, од којих
се једна поклапа са правцем клизања

са две површине клизања које
падају једна према другој

F

РАЧУНСКА ШЕМА

s1F1
1 1

1

F

F1

sF

s1F1
V1sin

V1
sF




Vsin

Vcos


Vsin

F1 s L
1 1



F1sin1

Vcos

1

V



sL

F2
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V2sin
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2

V2
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F

Једначина
равнотеже

Vsin = sF

∆Vsinα –sF+∑(∆Visinβi - siFi)·cos(βi - α) = 0

∆Vsinβ = s1F1+s2F2

Слика 2. Рачунске шеме и једначине равнотеже за основне типове клизних ниша, формираних
на падинама изграђених од чврстих слојевитих стена с тектонским пукотинама 2.
Figure 2. Calculation schemes and equilibrium equations for the basic types of sliding surfaces in slopes
built of hard layered rocks with tectonic joints [2].

Као пример решавања једног задатка приказује се најпростији случај: прорачун
просечне отпорности смицања дуж једне површине клижења (слика 2). Ово је случај када
смицање настаје дуж међуслојних пукотина. Једначина равнотеже таквог блока је:
V  sin   S  F
(1)
где су: V - запремина нестабилног блока (m3),
F - површина равни смицања (m2),
 - падни угао површине смицања (),
 - запреминска тежина стенских маса (kN/m3),
S - средњи отпор смицања (kN/m2).
Нормални притисак који је деловао на површину слојевитости или пукотину
смицања у тренутку померања једнак је:

N

V
cos 
F

(2)

Ознаке у једначини (2) су идентичне оним у једначини (1).
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Одређивање угла унутрашњег трења и кохезије добијају се израдом дијаграма /N за
неколико сличних нестабилних блокова. На таквом дијаграму се очитава  и c (слика 3).
По овој методи, која је у употреби у бившем СССР-у (1980), решење се своди на
следеће:
1. Тражи се одређени број примера у сличним условима (иста врста стенске масе,
сличне слојевитости и др.), најмање три.
2. На основу теренских осматрања утврђују се параметри и својства пукотина,
реконструише пресек терена пре одроњавања, одређује се карактер површине смицања,
нагиб, запремине одроњених маса, падни углови, стање подземних вода и др.
3. Одређује се запреминска маса стенских маса одрона (експерименталним путем).
4. Формирају се једначине равнотеже за сваки пример са коефицијентом сигурности
једнаким јединици. Одређује се нормална сила на површину клижења и конструише
дијаграм приказан на слици 3.
 (kN/m2)

100

3

50

1


2

c

0
0

N (kN/m2)
50

100

Слика 3. Одређивање параметара чврстоће на смицање  и c, дуж пукотина у чврстим
стенским масама 2, на основу резултата ,,повратних анализа” просечне отпорности на
смицање  и нормалног притиска (оптерећења) Н на површину смицања за три слична примера
(1, 2, 3).
Figure 3. Determination of shear strength parameters,  and c, along the joints in hard rock masses[2],
using the results of back analyzes regarding the average shear resistance  and the normal
pressure (load) N along the shearing surface for three similar examples (1, 2, 3).

Из овог кратког приказа је јасно да је питање усвајања меродавних параметара за
прорачуне стабилности падина изграђених од чврстих стенских маса још увек отворено.
Потешкоће се огледају у одређивању поузданијих параметара: запреминске масе,
чврстоћа на смицање дуж потенцијалних пукотина смицања и њихове екстраполације на
целу потенцијално нестабилну падину.
За решавање тих проблема стоје нам на располагању методе изучавања испуцалости,
разрада моделских испитивања смицања дуж пукотина у лабораторији и ,,ин ситу”,
разрада метода екстраполације таквих података на терен уз уважавање и разраду метода
,,повратног прорачуна” и сл.
На основу наших искустава у изучавању стабилности косина у чврстим стенским
масама за решавање практичних проблема, најважније је теренско изучавање испуцалости
и експертска оцена ризика од одроњавања. Унапређење и објективизација закључака
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могућа је и кроз анализу извршених санација косина. Објективизација експертних оцена,
као веома актуелно питање и у међународним стручним круговима, се за сада креће у
правцу примене логике фази скупова и других вишекритеријумских рачунских програма
(Викор и др.).
Напомиње се да се основна разлика између изучавања стабилности падина и косина
огледа у уважавању фактора времена. Наиме, падина као природна појава настаје у
условима дугог, у геолошком смислу, временског интервала. То подразумева и
вишеструке промене стања напона и деформација у падини, условљене различитим
ендогеним и егзогеним утицајима, које у прорачунима није могуће узети, а и при
експертним оценама их је тешко реконструисати. Код косина као продуката техногеног
деловања, време настанка је краткотрајно (пар месеци), а време трајања објеката неколико
десетина година. Због тога се код прогнозе подразумева одређени краћи временски
период - век експлоатације објекта (физичко време), у коме је лакше предвидети тренд
деловања процеса.

4. ОДРОНИ
Одрони се јављају у планинским областима-падинама; на високим речним долинама,
најчешће у клисурама и кањонима и језерским и морским обалама. Махом су везани за
падине или обале изграђене од каменитих стенских маса, које поседују механичке
дисконтинуитете нагнуте према површини терена, са нагибом мањим од нагиба падине,
обале или косине.
Одрони се обично јављају на падинама и косинама чији је нагиб већи од 40. Гранични
(максимални) нагиб може бити тачно одређен, пошто се камени одломци задржавају при
угловима мало изнад или око 40, и због тога материјал који се помера на блажим
падинама неће аутоматски да се котрља или да клиза ниже. Померање блокова се одвија
слободним падањем или комбинацијом падања и котрљања низ падину. Код падина са
блажим нагибом преовлађује клизање, односно транслаторно померање, без одвајања од
подлоге.
Анализом великог броја одрона, констатовано је да процес одроњавања отпочиње
одвајањем блокова дуж постојећих пукотина, док у потоњим фазама може обухватити и
саму стену. То настаје када напони у стенској маси савладају њен отпор. Тада се то
смицање кроз стену најчешће назива смицање материјалних мостова (у овом случају је за
стабилност меродавна чврстоћа стена из тих мостова и чврстоћа на смицање дуж
пукотина). Колико је значајна испуцалост за појаве нестабилности на падинама
изграђеним од чврстих стенских маса, најбоље показује анализа коју је извео К. Терцаги.
Он је, анализирајући напоне у вертикалној косини која је изграђена од средње чврстих
неиздељених стена, доказао да би таква косина била стабилна до висинe од 1500 m.
Међутим, тако стрмих падина у природи нема. Чак, веома су ретке падине таквих висина
и са нагибима већим од 50. Као илустрација може да послужи и хистограм висина и
нагиба долинских страна (слика 5) у горњем току реке Дрине. Треба напоменути да се при
томе увек подразумевају средњи нагиби падине, јер се, у природи срећу субвертикалне
литице, али су то по правилу само сегменти, најчешће у вршним деловима падине. Јасно,
то је последица чињенице да су стенске масе издељене пукотинама (било сингенетским
или постгенетским) и да је отпорност на смицање дуж тих механичких (физичких)
дисконтинуитета неколико десетина пута нижа од оне кроз стену.
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Терцаги је дошао до закључка да се граничне висине косина треба да одређују пре
свега механичким дефектима, као што су пукотине и разломи, а не компактношћу саме
стене. Управо због тога се одроњавају многе падине и косине и мање висине. До пада
долази када густина пукотина (степен испуцалости) у стени до те мере смањи њену
генералну стабилност да она више неможе да се супростави смичућим силама. На
стабилност падина и косина у чврстим стенским масама, поред густине пукотина, веома
битан утицај има и њихов просторни положај. У масивним изливним стенама слојевита
(плочаста) структура се развија обично паралелно са профилом изданка – падине, док
попречне пукотина деле – плоче на мање делове, који чине типичне комаде одрона. С
друге стране, у слојевитим стенама најважнији и једини фактор који утиче на стабилност
је узајамни однос просторног положаја пукотина и падине односно косине (слика 4).
Под претпоставком одсуства кохезије међу површинама слојевитости, слој се може
посматрати као зид од цигала у сувом (без малтера). Тамо где слојеви падају напољу - ка
падини, блокови који граде косину су стабилни до тог момента, док им основа не постане
мало стрмија од одговарајућег угла природног нагиба. Тамо где је њихова основа нагнута
под већим углом од природног нагиба, блокови су нестабилни и теже да се померају низ
падину. Максималан нагиб је у том случају једнак нагибу слоја. У случају када слојеви
падају у масу, максимално могућ угао нагиба косине је вертикалан. Међутим, при
постојању великих пукотина, које пресецају све слојеве, по њима може настати смицање
које има за последицу смањење нагиба падине. При малом померању пукотина од слоја до
слоја може се образовати ,,назубљена” косина чији је генерални нагиб условљен односом
величине померања пукотина и растојања између две суседне порвшине слоја. Јасно да
све речено има приближан карактер. Овде је усвојено одсуство кохезије дуж површина
слојевитости и правилан положај фамилија пукотина. Разматрани су само неки, простији
случајеви, који су својствени за одређену врсту слојевитих стена (кречњаци, пешчари и
др.), док је ситуација далеко сложенија уколико су стенске масе литолошки хетерогене.
Но, и овако прост пример јасно приказује колики је утицај испуцалости на стабилност
падина и косина.
Одроњавању обично претходи дужи временски период пораста напона и настанак
невидљивих деформација. Када ће се одрон догодити, нажалост, још увек нисмо у
могућности да предвидимо, мада се у том правцу чине пионирски покушаји. Због тога се
прибегава разради метода одређивања ризика од настанка одрона на појединим падинама,
или одређивање степена стабилности. Одроњавање је обично сезонског карактера.
Бројним опажањима установљено је да се највише одрона дешава у јесен или пролеће, а у
низу случајева у обе сезоне. У јесен појаве одроњавања су у вези са обилним кишама, а у
пролеће са отапањем снега. Многи истраживачи повезују сезонске пикове учесталости
одроњавања са честим променама циклуса процеса замразавања-открављивања.
Но, иако још увек не можемо да предвидимо време настанка одрона, ипак можемо
довољно прецизно да прогнозирамо потенцијално нестабилне запремине, да укажемо на
узроке настанка одрона, односно због чега долази до савладавања чврстоћа на смицање
(утицај пукотина, воде, атмосферилија, земљотреса и др.).
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Слика 4. Шематски приказ утицаја структуре стена на формирање природног нагиба 9. У
случају када слојевитост има пад према површини косине, тада су критични фактори однос
релативног положаја пукотине (c) и површине слојевитости (d). Линије показују угао нагиба при
коме отпочиње смицање по пукотинама или површинама слојевитости.
Figure 4. Scheme of the impact of the rock structure on the formation of natural slope inclination [9]. In
case when dip of layers is directed towards the slope surface, then the ratio of the relative
position of a joint (c) and the stratification surfaces (d) represent the critical factors. Marked
lines indicate the inclination angle for which shearing commences along the joints or
stratification surfaces.

Све узроке настанка одрона можемо поделити у две групе. У прву групу спадају
природни чиниоци:
 распадање (промена минералошког и петролошког састава и физичко-механичких
својстава стена);
 промене испуцалости стенских маса, посебно постојање пукотина тектонског и
неотектонског порекла;
 промене напонског стања услед: леђења воде у пукотинама; деловања речне,
језерске и морске ерозије - подривање ножице падине; бубрење и надимање
пукотинске испуне; ширење стенских маса при загревању;
 осцилација нивоа подземних вода и вода у рекама, језерима и морима;
 испирање пукотинске испуне циркулацијом подземних вода;
 неотектонски покрети и сеизмичност терена;
 биохемијски процеси тј. механичко деловање корења вишег растиња.
У другу групу спадају техногени чиниоци који су такође различити, али су скоро увек
аналогни природним. Једина битна разлика је што природни утицаји делују споро у
геолошком времену, док техногени доводе до промена у физичком времену. Примера
ради, наводимо чињеницу да су се масовна одроњавања из косина на железничкој прузи
Београд-Бар, десила у периоду од 10-15 година након њене изградње. То је последица
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минирања при изградњи косина, стрмијих нагиба косина и деловања агенаса спољне
средине. Техногени утицаји се одвијају при:
 извођењу земљаних радова при изградњи саобраћајница, фундирању различитих
објеката;
 минирањима терена при експлоатацији минералних сировина, природног
грађевинског материјала и израдом косина у чврстим стенским масама;
 изградњи великих акумулација (подсецање ножице и др.).
Већина напред наведених природних узрока настанка одрона су резултат утицаја
климе подручја. Она утиче на карактер и брзину распадања, регионалне и локалне
особине рељефа, својства и стања стена која с друге стране утичу на распаднутост и
испуцалост. С тога се може рећи да је најважнији фактор формирања одрона климатски
фактор.
Према проучавањима Е. М. Сергеева 10 величина одроњених блокова је у вези са
чврстоћом стена. Највећи блокови (величине до 15 m у пречнику) настају у базалтима. У
гранитима, гнајсевима и чврстим пешчарима образују се блокови мањих димензија (маx.
3-5 m у пречнику), а у алевролитима до 1-1,5 m у пречнику. У шкриљцима одрони се
дешавају ређе и величина блокова не прелази 1 m у пречнику.
Величина одроњених блокова такође зависи од густине пукотина. При великој
испуцалости на јединицу површине образују се мали одрони и обрнуто.
Према В. Д. Ломтадзеу 6 могу се издвојити четири категорије испуцалости стенских
маса са различитим утицајем на учесталост појаве одрона и њихову величину. То су:
1. Јако испуцале стенске масе. У њима се уочава 5-8 јасно изражених пукотина на 1 m
висине или дужине изданка стенске масе (велика густина пукотина). Појава одрона у
овим стенским масама је јако честа, а величина одроњених блокова у већини случајева је
мала.
2. Средње испуцале стенске масе. То су стенске масе у којима се уочавају 2-3 јасно
изражене пукотине на 1 m (средња густина пукотина). Одрони у њима су такође чести и
довољно опасни по својој рушилачкој сили
3. Слабо испуцале стенске масе у којима се уочавају 1-2 пукотине на 2-3 m изданка
(мала густина пукотина). Одрони у овим стенским масама нису чести, али су великих
димензија и врло опасни.
4. Неиспуцале - монолитне стенске масе. У њима се пукотине не уочавју или тешко
уочавају, а такође појаве одроњавања не постоје.
Свакако да ова класификација осим броја пукотина узима у обзир и њихов просторни
положај.
На падинама изграђеним од магматских стена јављају се специфични одрони које
карактеришу полиедарски блокови, углавном мањих димензија. То је пре свега последица
издељености стенских маса пукотинама лучења. Како је једна фамилија често
субвертикална, то је за величину потенцијално нестабилних блокова важна густина тих
пукотина, а за смицање су важне косе или субхоризонталне пукотине. Како је густина
пукотина релативно велика, најчешће се формирају сипари или одроњавају блокови
запремине до неколико m3. Одрони већих димензија у овим стенским масама су изузетно
ретки и најчешће се дешавају у литолошки хетерогеним падинама. У оним случајевима
када магматске стене као крте пливају преко пластичних, најчешће седиментних или
пирокластичних стена, могући су одрони већих димензија или деформације сложених
механизама.
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Сличан случај је и са падинама изграђеним од серпентинита (долинске стране реке
Ибра, Дичине код Г. Милановца, Увца код Прибоја, Лима код Бродарева; као и падине
Златибора, Маљена и Авале). Такав одрон догодио се на аутопуту Београд-Ниш код
Бубањ Потока.
Специфични су одрони у падинама изграђеним од карбонатних стенских маса. Како су
те стенске масе доста распрострањене у нашој земљи, то је интерес за изучавање ових
појава свакако евидентан. Те специфичности ће бити приказане на конкретним
примерима.
Одрони у масивним до банковитим кречњацима су релативно ретке појаве, али су зато
по правилу великих димензија. То је разумљиво, с обзиром да су падине изграђене од
оваквих стенских маса изванредно високе (и преко 1 km) и стрме (најчешће између 40 и
60). Кречњаци су релативно отпорне стенске масе код којих, као што је познато,
преовлађује растварање над распадањем. То је и разлог што се у овим теренима
формирају специфични облици рељефа (речне долине, увале, поља и др.), а и падине
специфичних морфологија код којих су одрони релативно честе појаве. Најчешће се
јављају у кањонским долинама: Дрине, Лима, Таре, Увца и др., као и клисурастим
долинама: Дунава код Ђердапа, Нишаве код Сићева, Тимока, Пека, Јерме (узводно од
манастира Поганово) и сл.
Одрони, као претежно гравитационе појаве на падинама, су везани за одређене фазе у
настанку речне долине и то када је већ формирано речно корито и када су долинске
стране стрмих нагиба. То су дакле, раније фазе у настанку речних долина, док потпуно
изостају у фазама када је речна долина потпуно формирана и када на падинама нема
ерозије (када попречни профил долинске стране задобије конвексан облик - то су фазе
зрелости и старости по V. M. Devisu).
Како то изгледа у горњем току реке Дрине приказаћемо у најкраћим цртама. Најпре ће
бити приказани одређени морфометријски елементи долине битни за разматрање
стабилности (висина и нагиб долинских страна).
Долина Дрине, у горњем току, је углавном клисурастог попречног профила, са
висинама и до 1400 m (слика 5, лево) и нагибима до 40 (слика 5, десно). Оваква распоред
висина и нагиба је последица литолошке врсте стенских маса. Стрмији нагиби и више
падине су везане за карбонате, а блаже и ниже падине су везане за семиметаморфите и
пешчаре.
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Слика 5. Хистограм висина долинских страна у горњем току реке Дрине од Шћепан Поља доВишеграда,(лево) и хистограм нагиба долинских страназа исти регион (десни хистограм) где су:
HL - висина конструкције терена на левој и HD - на десној долинској страни , а L – нагиб
конструкције терена на левој и D - нагиб конструкције терена на десној долинској страни.
Figure 5. Histogram of bank heights in the upstream part of the Drina river from Scepan Polje to
Visegrad (left) and the histogram of bank inclinations for the same region (right), HL - height of
terrain construction at the left and HD – height of terrain construction at the right bank (figure
on the left); L – inclination of the left bank, D – inclination of the right bank (figure on the
right).

У долини таквих морфомeтријских карактеристика налазе се остаци великих одрона,
формираних у карбонатним стенским масама које леже преко семиметаморфита. У овом
саопштењу ће бити кратко приказана два одрона ,,Пушине ” и ,,Лађева Стијена”.
Остаци старог одрона ,,Пушине”,који је делимично разнет осталим падинским
процесима (клижење и делувијални процеси) и флувијалном ерозијом, а налазе се на левој
долинској страни, око 7km низводно од ушћа Сутјеске у Дрину. Долинска страна је
изграђена (слика 6), идући од дна корита ка врху, од:
- кластичних стенских маса перма и доњег тријаса, које се у механичком погледу
понашају као крта до квазипластична средина (релативна висина ових стредина је око
400m);
- у повлати претходне средине, до врха долинске стране (1200 mnv) од карбонатних
(кречњаци и доломитити) стенских маса средњег тријаса - крте средине (релативна висина
ових стредина је око 600m, а нагиб >45).
Остаци одрона се налазе од дна речног корита до коте 900mnv. Тело одрона је
изграђено од блокова блокова hm димензија, а дебљина тела одрона је од 50-120m.
Одроњавањем су биле захваћене веома велике запремине кречњачких стенских маса, а
сада је на падини заостало око 42.000.000 m3 блокова и одломака.
Генеза овог одрона није поуздано изучена, али се на основу досадашњих сазнања може
са доста сигурности тврдити да је одрон веома стара појава, највероватније још из
плеистоцена, и да је на његов настанак утицало више фактора. Пре свега најважнији су
свакако тектонски, гравитациони и дејство подлокавања палеоводотоком. Наиме,
тектонски покрети су условили стварање бројних пукотина у кречњацима, интензивно
усецање речног корита и формирање дебеле коре површинског распадања у кластичним
стенским масама. Услед велике тежине кречњачких стенских маса и утицаја подземних
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вода дошло је до пузања у подлози (кластиче стенске масе) и формирања пукотина
растерећења у кречњачким стенским масама. Дуж ових пукотина су се одвојили блокови
кречњака. У плеистоцену, када је ниво реке био висок (због топљења леда) дошло је до
подлокавања ових кречњачких блокова, који су, у овој локалности, били знатних дебљина
(вероватно око 600 m). Губљењем ослонца долазило је до одроњавања великих блокова
све док се није добила стабилна конфигурација падине, каква је данас (нормално у делу
који је изграђен од карбоната). Одроњавања блокова су била чешћа и већих димензија у
прошлости, него данас. На формирање или интезивирање овако великих одрона не треба
искључити ни утицај земљотреса, који су у то време, вероватно, били већег интезитета
него данас.
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Слика 6. Одрон Пушине,: 1 - глина са ситним одломцима кречњака, 2 - тело одрона: блокови
кречњака и доломита са ситном дробином, 3 - масивни до банковити кречњаци и доломити,
подређено туфови, кластитит и карбонати, 4 - класитити (филити, филитоаргилошист,
пешчар, конгломерат), 5 - површине терена пре одроњавања, 6 - расед и 7- истражни радови:
истражне бушотине и поткопи (према С. Шићарову 1974., допуњено).
Figure 6: Rockfall Pušine : 1 - clay with tiny fragments of limestone, 2 rockfall body: blocks of limestone
and dolomite with small debris, 3 - massive to banked limestone and dolomite, subordinate tuffs, clastites
and carbonates, 4 - clastites (phyllites, phyllites-slate-sandstone, conglomerate), 5 - topography before
the rockfall, 6 - fault and 7 - investigation works: investigation boreholes and adits (according to S.
Šićarov 1974, amended).

Одрон ,,Лађева Стијена” - Највећи стари одрон на Дрини, налази се на око 7 km
низводно од Горажда. Условљен је веома интезивном тектоником (раседања и
краљуштања). Ширина корита Дрине је на овом делу веома мала (25-50 m), док је
узводније и низводније доста већа (80-120 m). У кориту се налазе валутице и блокови
кречњака и на овом делу тока преовлађује еродовање корита, док је узводније у кориту
исталожен шљунковити материјал. Највећи блок у кориту је Лађева Стијена, по чему је
одрон и добио назив. Запремина блока је око 10.000 m3.
Обе долинске стране су сличне геолошке грађе:
 у ножичним деловима налазе се доњотријаски кластити - крта до квазипластична
средина;
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 у вршним деловима долинска страна је изграђена од средњетријаских карбоната крта средина.
Кластити који се, дакле, налазе испод кречњака подложни су распадању, а услед
тежине карбоната - крте средине се пластично деформишу. Када се деформације кластита
довољно испоље долази и до деформисања кречњака, којом приликом се блокови
кречњака одроњавају низ падину. С обзиром да је на овој локацији слична грађа обе
долинске стране, а уз то је било и краљуштања, није за чуђење што је ово највећи одрон у
долини Дрине.
Анализом морфологије терена и састава дробине и својстава корита, може се
закључити да је одроњени материјал преградио корито и формирао језеро. Вероватно је то
један од разлога што су узводније, у прошлости, исталожени песковити и шљунковитопесковити флувиоглацијални седименти (са леве стране Копачи и др. поља, а са десне
стране Хубијери). Наиме, и узводније и низводније терасе су сачуване практично само на
једној страни, а велике масе су углавном биле последица постојања значајнијих притока.
Овде није такав случај, и резултати истражног бушења, која су извођена на овим пољима,
показују да има доста ситнозрног песка, који би свакако био транспортован низводније,
да није било зајезеривања. Нагиб корита и брзина реке, у овом делу, су још увек знатни,
тако да омогућавају транспорт и грубљег материјала.
Предпоставља се да је запремина одрона била 1,0108 m3, јер је од тог тела одрона сада
сачувано око 5107 m3.
Већ смо нагласили да је један од главних фактора настанка одрона климатски фактор.
Одрони најчешће настају у пролеће и јесен. Према детаљној анализи времена настанка
одрона у Норвешкој констатује се да је скоро 60% одрона везано за следећа 4 месеца:
април, мај, октобар и новембар, односно за процесе замрзавања и одмрзавања. Слично је
и код нас. Као пример може се узети одрон у Овчар Бањи који се догодио 1896. године у
десној долинској страни Западне Мораве. Одроњавање се десило после десетодневних
непрекидних киша које су трајале од 29. октобра до 12. новембра 1896.3 године. До
одроњавања је дошло услед презасићења стенских маса и подсецања ножице падине
изграђене од јако поломљених квргавих, рудистних кречњака. Одроњена маса је
преградила реку и створила природну брану висине око 80 m и језеро дуго 18 km, које је
поплавило Ужичку Пожегу. Тако настала брана није издржала притиске воде, па је њеним
рушењем дошло до катастрофалних поплава, при чему је насеље Овчар Бања потпуно
однешено, а град Чачак био поплављен. У кориту реке на месту некадашње прородне
бране и данас се налазе велики блокови које река није успела да однесе. Истражним
бушењем за брану ,,Овчар Бања” утврђено је да се старо корито реке налазило дубље за
15-20 m од садашњег.
Други потенцијални утицај на настанак одрона везан је за осцилације подземних вода,
и вода у рекама и језерима. На пример до таквог одроњавања је дошло у косини
напуштеног каменолома ,,Јоц” код Голупца на Дунаву (слика 7) у току ноћи између 12. и
13. децембра 1974. године. Том приликом одронило се - обрушило се око 400.000 m3
кречњачких блокова, који су преградили 1/3 ширине Ђердапског језера на том месту и
изазвали талас висине 20 m, који је запљуснуо супротну, румунску обалу Дунава. Због
тога је друмски саобраћај био обустављен више од 6 месеци, а пловидба Дунавом знатно
отежана.

3

Датуми су највероватније по старом Јулијанском календару, јер је нови календар у Србији уведен тек у 20.веку.
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Тело одрона

Слика 7. Фотографија одрона ,,Јоц” (лево у време одроњавања, десно данашње стање).
Figure 7. Photo of the rockfall ,,Joc” (left - at the time of rockfall occurrence, right - situation today).

Велики утицај на формирање одрона има испуцалост тектонског и неотектонског
порекла. У таквим случајевима када су стене издељене ретким пукотинама, одрони у
њима представљају велику опасност због велике рушилачке силе крупних блокова. Такав
пример се код нас десио у кањону Јерме маја месеца 1983. године (слика 8, лево).
До одроњавања је дошло дуж фамилије раседних пукотина паралелних са падином и
током реке које су накнадно гравитационо отворене и запуњене земљастом распадином
(слика 8, десно).
Непосредан повод одроњавању представљало је неадекватно минирање ради
проширења старог пута Суково-Звонце. Површина дуж које је дошло до одроњавања
износила је cca 3500 m2, а процењује се да је одроњено око 24.000 m3 материјала.
Одроњена стенска маса издељена је у блокове величине од dm3 до неколико m3. Том
приликом је преграђено корито реке Јерме и створена природна брана висине око 11 m и
језеро дужине неколико километара. Истовремено је дошло до уништавања механизације
и људских трагедија. Комуникација између Сукова и Звонца обављала се заобилазним,
знатно дужим путем Бабушница-Пирот.
Највећи одрони настају при јаким земљотресима. Наиме, анализом историјских
података констатована су честа одроњавања при јаким земљотресима (Дубровник, Котор,
Скупи и др.). Исто тако и при последњем катастрофалном земљотресу од 15.04.1979.
године у Црној Гори биле су бројне појаве одроњавања. Бројни објекти су били оштећени
овим појавама (подручје Црмнице). То је био земљотрес са магнитудом М=6,8-7,0, чија
су убрзања реда величине а=400 m/s2 изазвала веће одроне: Утрг, Бријеге на старој прузи
Вир Пазар - Бар, аутопуту Подгорица-Петровац, локалним путевима и железничкој прузи
Београд-Бар на делу укрснице Лутово.
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Слика 8. Фотографија (лево) и инжењерскогеолошки пресек одрона (десно): 1 - топографија
терена пре одроњавања, 2 - топографија терена након одроњавања, 3 - тело одрона, 4 - место
порушеног тунела, 5 - фамилија међуслојних пукотина са елементима пада 60/25, 6 - фамилија
раседно-гравитационих пукотина са елементима пада 335/80 и 185/85), 7 - фамилија раседних
пукотина са елемтнима пада 235/70 приближно управна на фамилију раседно-гравитационих
пукотина.
Figure 8. Photo (left)and engineering-geological cross-section of the rockfall (right): 1 - Topography
before the rockfall; 2 - Topography after the rockfall; 3 - The rockfall body; 4 - Location of the tunnel
collapse; 5 - Family of interlayer joints with attitude 60/25; 6 - Family of fault-gravitational joints with
attitude 350/80 and 185/85, 7 - Family of fault joints with attitude 235/70 approximately perpendicular to
the family of fault-gravitation joints.

Слична одроњавања при јаким земљотресима дешавала су се и у другим земљама. На
пример, 31. маја 1970. године у Перуу са планинског гребена висине 5500-6500 мнв
одрониле су се стенске масе са ледом запремине 50.000.000-100.000.000 m3. Одрон је
изазвао камену лавину која се кретала брзином 80-90 m/h, а која се трансформисала у
клизиште које се када је достигло до реке Рио Санте претворило у бујични ток у дужини
од 130 km. Као што се види, велики одрони на планинским падинама се често
трансформишу у друге падинске процесе.
Сличан случај десио се 1946. године у Сарикамишкој падини у долини реке Нарин
(Киргизија). Са литица падине висине 1500 m у распаднутим кречњацима карбона настао
је одрон запремине 1.500.000-2.000.000 m3. Одроњени материјал обрушио се на површину
дробинско-глиновите распадине, оптеретио је и изазвао формирање сипара запремине
5.000.000-6.000.000 m3 који је преградио реку.
На настанак одрона, мањег утицаја имају и други чиниоци (притисак корења вишег
растиња, разлика у температури тј. ефекат ширења и скупљања минерала, бубрање
пукотинске испуне, хидратација и сл.).
Остаци старих, веома великих одрона су углавном сачувани, а мањих или одроњавање
великих блокова, најчешће нису. Њих водотоци или таласи углавном уситњавају и
транспортују низводно, односно ка пучини.
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На падинама су у прво време након одроњавања уочљиве нише одрона по свежини
зидова, а потом су уочљиви само као специфични морфолошки облици. Најчешће их могу
разликовати само специјалисти. Њихова површина може износити од неколико m2 па до
више хектара, а код огромних и више km2. На пример, код катастрофалног одрона на
планини Розенберг у Швајцарској, који је 1806. године затрпао градић Голдау, ожиљак је
био дуг од 1700 до 2000 m, док је ширина одроњене масе износила око 300 m , а дебљина
од 60 до 100 m. Сматра се да је одроњени блок имао запремину око 40.000.000 m3, а
склизнуо је низ слој битуминозних лапораца нагнутих под углом од 19 до 21. Кретање
масе трајало је свега неколико минута. Због тога није редак случај, да су остаци великих
одрона на Основној геолошкој карти третирани као тектонске крпе.
Зависност стабилности падине од просторног положаја пукотина у односу на нагиб
падине је идентичан као код косина. Овај проблем је обрађен у посебном поглављу где је
и објашњена методологија прорачуна.
ЛИТЕРАТУРА
1. Золотарев, Г. С. 1978. Инженерная геодинамика. Издательство Московского Университета,
Москва.
2. Золотарев, С. Г., Јањић, М. 1980. Методика инженерно-геологических исследований
высоких обвальных и оползневных склонов. изд. МГУ, Москва.
3. Јањић, М. 1978. Одроњавање стенских маса. Зборник радова Рударско-геолошког
факултета, св. 20, Београд.
4. Јевремовић, Д., Лапчевић, Р., Сунарић, Д., Вујанић, В. 1984. Нестабилност долинских страна
у кањону Јерме. Зборник реферата VIII Југословенског симпозијума о хидрогеологији и
инжењерској геологији, Будва.
5. Krizek, R., Schuster, R. 1978. Landslides, Analysis and Control. NAS, Washington.
6. Ломтадзе, В. Д. 1977. Инженерная геодинамика, ,,Недра” Ленинград.
7. Nemčok, A., Scheidegger, A. 1982. Zosuvy v Slovenskych Karpatoch, Veda, Bratislava, 1982.
Physical aspects of Natural carastrophes, Elsevier, Amsterdam - Oxford - New York.
8. Перић. Ј. 1995. Одрон на десној долинској страни Западне Мораве у Овчар Бањи. Геолог и
визионар проф. Јован Перић, Изабрани радови, Рударско-геолошки факултет, Београд.
9. Rice R. J.1980. Fundementals of geomorphology, Прогрес, Москва (превод на руски језик).
10. Сергеев, Е. М.1978.Инженерная геодинамика. Издателъство Московского Университета,
Москва.
11. Сунарић, Д. 1976. Анализа узрока настанка одрона ,,Јоц” код Голупца на Дунаву. Зборник
реферата IV Југословенског симпозијума о хидрогеологији и инжењерској геологији,
Скопље.
12. Сунарић, Д. 1990. Утицај испуцалости на стабилност падина. Семинар Методологија
истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, Рударско-геолошки факултет,
Београд.
13. Фролов, А. Ф., Короткин, И. В.1983. Инжинерная геология. Недра, Москва.
14. Шићаров С. 1974. ХЕ ,,Бук Бијела” Главни пројекат – Акумулација геолошке подлоге. Фонд
стручних докумената ,,Енергоинвест” Сарајево.

375

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

376

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Комитет за Инжењерску геологију и Геотехнику
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/1, Србија
Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia
Committee for Engineering Geology and Geotechnics
11000 Belgrade, 7a/1 Kneza Miloša Str, Serbia

Милица Ђуровић1, Предраг Бабић2

СПЕЦИФИЧНОСТ ВОДОДРЖИВОСТИ ПРОМИНА СЕРИЈЕ У
ЗОНИ ПРЕГРАДНОГ МЕСТА БРАНЕ "ПОШЋЕЊЕ"
Резиме:
На терену предвиђеном за изградњу бране "Пошћење" у систему ХЕ "Дабар" на
територији општине Невесиње (Р. Српска), у неколико фаза су вршена обимна
инжењерскогеолошка истраживања, у циљу формирања подлога за израду
пројекта бране. Прва истраживања су изведена током претходних деценија ('60 '90 - тих година XX века) по пројектима "Енергоинвеста". Резултати ових
истраживања су показали да је стенска маса промина серије на преградном месту
водонепропусна. Од 2000. године, Енергопројект је радио на актуализацији и
новелацији Енергоинвестовог идејног пројекта "ХЕ Дабар". Том приликом
урађен је пројекат детаљних геолошких истраживања за главни пројекат бране
"Пошћење". Пројектом предвиђена истраживања су обухватила детаљно
инжењерскогеолошко картирање терена, опите in situ у истражној галерији
(испитивање деформабилности стенске масе методом хидрауличке распињаче и
опите смицања на контакту бетон-стена), истражно бушење, лабораторијска
испитивања узорака језгра истражних бушотина, геофизичка испитивања, и др.
Током рада на актуализацији и новелацији Енергоинвестовог пројекта, изражена
је сумња у закључак о малој водопропусности промина серије, поготово што су у
међувремену утврђене велике, декаметарске осцилације нивоа воде у
пијезометрима у левом боку. Због тога је предвиђено да се ураде нове 4
бушотине у којима би се обавила испитивања VDP-а. Међутим, резултати нових
истраживања су, као и претходни, показали мале вредности VDP-а у оквуру
промина серије. Како је инжењерскогеолошким картирањем терена утврђено да
доминирају субвертикални пукотински дисконтинуитети, за фазу пре изградње
бране, било би корисно да се изведу косе бушотине са испитивањем VDP-а,
којима би се приближно управно пресекли доминантни дисконтинуитети и на тај
начин добили поузданији подаци о вододрживости промина серије у зони левог
бока преградног профила. Такође, у фази пре изградње бране треба проверити
измерене велике вредности у разликама NPV-а уградњом нових пијезометара и
проверити скаршћеност левог бока геоелектричним скенирањем.
Кључне речи: промина серија, испуцалост, вододрживост
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THE SPECIFICITY OF WATER PERMEABILITY IN PROMINA
DEPOSITS АТ DAM SITE "POŠĆENJE"
Summary:
At the location of the future dam "Pošćenje" in the system of HPP "Dabar" (Nevesinje,
Serbian Republic), a large number of engineering geological investigations were
conducted in order to obtain data for the Dam project. The first investigations were
conducted in the period from the sixties to the nineties of the last century, based on the
projects of ’’Energoinvest’’. The results of these investigations have shown that the
rock mass of promina deposits is watertight in this place. Since 2000,
’’Energoprojekt’’ has been actualizing and updating the previous ’’Energoinvest’’
Preliminary project. For this purpose, a project of detailed geological investigations
was made as an integral part of the Final dam project. Studies defined in this project
included: a detailed engineering geological mapping, the tests in the exploratory adit
(rock mass deformability tests by hydraulic straining beam and shear tests at the
concrete-rock mass interface), drilling, laboratory testing of core samples from
exploration boreholes, geophysical tests etc. During the updating work of
’’Energoinvest’s’’ design there was doubt about the conclusion regarding the little
permeability of promina series, since in the meantime a large dekameter dimensions of
fluctuations were established in water levels in piezometer tubes on the left
side.Therefore, installation of four new boreholes was done for water permeability
testing. However, the results of new research, as well as the previous one, showed a
small values of water permeability in the field of promina series. As the engineering
geological mapping of terrain determined that subvertical cracks are dominate, it
would be useful in the pre-construction phase to conduct the slant boreholes for water
permeability tests under pressure. In this way it would be possible to cut off in roughly
transverse direction the dominant discontinuities to obtain more reliable data on water
permeability of promina series, located in the zone of the left flank of the dam profile.
At the stage before dam construction a significant differences in measurement values
of groundwater level should be also checked by installing the new piezometers and by
geoelectrical scanning of left side.
Key words: Promina deposits, crackedness, water permeability
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1. УВОД
Брана "Пошћење" представља објекат у саставу ХЕ "Дабар", која је део система Горњи
Хоризонти реке Требишњице. Изградња бране "Пошћење" предвиђена је у Невесињском
пољу, на реци Заломци која извире у зони превоја Надинићи у правцу Гацка, а завршава
се понором Биоград, приближно километар низводно од пројектоване бране.
У периоду од 1960. године до данас, на локацијама предвиђених објеката извршена су
комплексна истраживања за потребе израде студија, идејних решења, идејних и главних
пројеката објеката хидроенергетског система Горњи Хоризонти. Истраживања су
извршена за потребе избора концепције система, за разне варијанте техничких решења и
нивое пројектовања, у циљу утврђивања услова формирања акумулација на реци Заломци
и услова изградње објеката ХЕ „Дабар“.
Сва истраживања до 2000. године су вршена према пројектима "Енергоинвеста" из
Сарајева. Након тога, актуализацијом и новелацијом пројекта бави се Енергопројект –
Хидроинжењеринг из Београда.
Најновија истраживања изведена 2012. године, имала су за циљ допуну геолошких
подлога, како би се решила отоворена питања након Актуализације основа главног
пројекта. Изведена су следећа истраживања: инжењерскогеолошко картирање терена,
опити "ин ситу" у истражној галерији (испитивање деформабилности стенске масе
методом хидрауличке распињаче и опити смицања на контакту бетон-стена), истражно
бушење са испитивањима ВДП-а и деформабилности стенске масе методом дилатометра,
лабораторијска испитивања узорака језгра истражних бушотина, геофизичка испитивања.

2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА
Ужа зона истражног подручја, односно преградно место "Пошћење" налази се у
југозападном делу Невесињског поља, у општини Невесиње у Источној Херцеговини.

Слика 1. Преградно место
Figure 1. Location of dam site

На простору Источне Херцеговине доминантни тип рељефа је крашког порекла, чији
су најмаркантнији облици крашка поља: Гатачко, Невесињско, Дабарско, Фатничко,
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Билећко, Љубинско, Попово и Планско поље. Наведена крашка поља имају генерални
правац северозапад – југоисток, што одговара динарском правцу пружања. Невесињско
поље се налази на надморској висини 800 – 900 mnm, заузима површину од 180 km2,
нагнуто је од севера (око 870 mnm) према југу до најниже тачке, понора Биоград на коти
799,90 mnm. Највећи водоток је река Заломка, која је река понорница, на понору Биоград
престаје да постоји као површински ток.
Од крашких облика на анализираном терену, поред крашких поља као најмакрантнијих
облика, издвајају се гребени и речне долине. Дуж долине Заломке евидентирано је
неколико понорских зона. У широј зони преградног места, најзначајнија је понорска зона
„Гребак“, на ободу акумулације (лева долинска страна), око 700 м узводно од преградног
профила.
Због специфичних климатских услова овог дела Херцеговине, протицаји су веома
варијабилни. Наиме, у кишном периоду када се излучује велика количина падавина,
долази до плављења поља. У летњем периоду корита Заломке и њених притока су
потпуно сува.

3. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКЕ И ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ТЕРЕНА
Терен будуће бране граде седименти еоцен-олигоценске старости, представљени
промина серијом - конгломерати, лапорци и пешчари (слика 2). У широј зони, око
километар низводно од преградног
места, на површини терена су заступљени
горњокредни кречњаци који представљају подину промина серије. Мањи део површине
терена покривају квартарне наслаге, које су заступљеније на левом боку, у зони профила
и узводно. Дебљина квартарних наслага у боковима је до 3 m, док је у кориту Заломке
дебљина алувијалних наслага у зони профила око 5 m.
У литолошком саставу промина серије најзаступљенији члан су везани конгломерати,
затим пешчари и лапорци који су знатно мање заступљени. Везиво конгломерата је
карбонатно. Карстификација конгломерата на преградном месту није посебно изражена, а
испољава се кроз системе паралелених, субвертикалних, испрекиданих, пукотина.
Присуство лапораца и пешчара, као практично водонепропусних зона, онемогућило је
интензиван развој карстног процеса.
На читавом Невесињском пољу, па и на преградном месту, седименти промина серије
представљају моноклину серију, благо нагнуту ка североистоку, динарског правца
пружања, са нагибом слојева и банкова 20° - 40°. Што се тиче тектонске испуцалости,
такође је заступљена јединствена фамилија субвертикалних пукотина и раседа управних
на пружање слојевитости са падом од 70° - 90°. У конгломератима пукотине су у
површинском делу отворене или испуњене глиновито-прашинастом испуном са зевом 1
од 2 cm, док су у дубљим деловима пукотине углавном стиснуте.
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Слика 2. Геолошка карта преградног места. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Geological map of dam site. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

Конгломерати промина серије су добро везани, умерено до слабо испуцали, пропусни
углавном дуж разлома и ређих прслина.
Према типу порозности, промина серија се одликује пукотинском порозношћу, у
оквиру које је формирана разбијена издан. Местимично, присутан је кавернозни тип
порозности. Прихрањивање ове издани врши се инфилтрацијом атмосферских талога, а
дренирање преко извора, или према кориту реке као локалном ерозионом базису.
Досадашњим истраживањима није утврђен број издани у оквиру промина наслага, али
је свакако сигурно да постоје најмање две издани. Постојање најмање две издани
потврђено је током истраживања 2012. године, када је за потребе извођења истражних
радова избушен бунар у кориту Заломке, око 100 метара узводно од преградног профила.
Тада је појава подземне воде била на 29,0 m дубине, а затим се ниво подигао на 7,0 m
дубине. То доказује да постоје минимално две издани, јер су на постојећој
пијезометарској мрежи регистровани за више десетина метара нижи нивои.
Од хидрогеолошких појава, на овом делу терена су регистровани повремени извори
мале издашности и понори. Регистрована су четири понора, од којих два у кориту реке и
два у левом боку, на платоу, у непосредној зони пијезометра са регистрованим највећим
осцилацијама нивоа подземних вода. Каптирани извор на ободу акумулације на левој
долинској страни око 500 m узводно од преградног профила је извор мале издашности (у
летњем периоду маловођа) и такође је потврдио постојање друге, горње, издани јер је
поседовао знатно виши пијезометарски ниво (812 mnm) од измерених у околним
пијезометрима.
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4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА И ОЦЕНА ВОДОДРЖИВОСТИ
ПРЕГРАДНОГ МЕСТА
Као што је већ наведено, изведена су обимна инжењерскогеолошка истраживања
терена преградног места. За анализу вододрживости преградног места, најзначајнији су
свакако опити испитивања VDP-а и мерење нивоа подземних вода. Мерење нивоа
подземних вода изведено је у 19 старих пијезометара и 2 нова (слика 2).
Анализом нивоа подземних вода унутар промина серије на левом боку преградног
профила, констатовано је да су осцилације нивоа релативно уједначене и углавном мање
од 10 метара. Изузетак представљају пијезометри P-12 и P-19, где у осцилације веће.
Пијезометар P-19 у сушном периоду показује осцилације нивоа до 11 метара, односно
максимална осцилација нивоа је до 13 m. Евидентно је да највеће осцилације нивоа од
преко 30 m показује пијезометар P-12 (слика 3). Овако велика разлика нивоа може да буде
последица постојања две издани, тако да у кишном периоду пијезометар мери ниво прве
издани, док у сушном периоду, мери ниво дубље издани.

Слика 3. Режим нивоа подземних вода у левом боку бране "Пошћење". За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. The regime of groundwater level on the left side of the dam "Pošćenje". For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

За разлику од левог бока, у десном боку су осцилације нивоа подземних вода релативно
уједначене и износе до 5 метара (слика 4). Изузетак је пијезометар BPB-2 у кориту
Заломке, који у сушном периоду показује велике осцилације од преко 10 m, док је у
кишном периоду под водом.
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Слика 4. Режим нивоа подземних вода у десном боку бране "Пошћење". За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на ЦД-у.
Figure 4. The regime of groundwater level on the right side of the dam "Pošćenje". For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

Нажалост, подаци о падавинама нису били доступни. Директним поређењем података о
количини падавина и нивоима подземне воде, могао би се дати закључак о утицају
падавина на режим нивоа подземних вода.Резултати испитивања VDP-а у бушотинама
(слика 5) показали су да седименти промина серије на профилу бране имају малу
водопропусност. Стена је водопропусна само у горњим етажама, док је на нижим етажама
слабо водопропусна до практично водонепропусна. У појединим етажама десног бока
измерена је повећана водопропусност, али генерално, десни бок се одликује добром
вододрживошћу. На основу резултати испитивања VDP-а у старим и новим бушотинама,
формиран је модел терена по водопропусности (слика 4). На основу модела, могу се
разликовати две средине према вредности VDP-а, али са местимичним појавама партија подзона где је регистрована вишеструко већа водопропусност. Издвојене средине су:
Средина 1 > 3 Lu - стена слабе водопропусности са водопропусним подзонама,
Средина 2 0-3 Lu - стена практично водонепропуснa.
Средина 1 је заступљена на читавом профилу, с тим де је у левом боку везана за испуцале
конгломерате на малим дубинама од површине терена око 5 – 7 m, у зони корита до 8 m
дубине, док је у десном боку њена заступљеност већа. У десном боку се у оквиру Средине
1 издвајају подзоне веће водопропусности. У близини раседа који дијагонално пресеца
преградни профил у десном боку (BB-1 и P-16), водопропусност је већа у горњим
испитиваним етажама и износи преко 10 Lu. Највећу водопропусност показале су етаже у
P-16 од 15-20 m и BB-1 од 20-25 m (прилог 11). Насупрот повећаној водопропусности, у
оквиру Средине 1 издваја се и подзона веома мале водопропусности такође у зони BB-1 и
Р-16 до 15 m дубине, коју по дубини смењује зоне веће водопропусности.
Модел терена по водопропусности (слика 5), јасно показује да постоји несклад између
вредности VDP-а које су равне нули и осцилација нивоа подземних вода.
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Слика 5. Модел терена по ВДП-у на профилу бране. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Terrain model in regard of water permeability at the dam profile. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

Ово је нарочито изражено у зони пијезометра P-12 где је је осцилација подземних вода
између максималних и минималних нивоа чак већа од 30 m. Пијезометарска линија
максималног нивоа нагнута је ка кориту Заломке, као локалном ерозионом базису, а
минималног ка залеђу. Добијене мале вредности VDP-а се могу објаснити постојањем
вертикалних пукотина које изведеним истражним бушотинама нису пресечене, односно
нису биле обухваћене изведеним опитима водопропустаљивости. У десном боку,
истражна галерија је показала да таквих дисконитнуитета нема у критичном броју,
односно да није реална значајнија водозамена дуж вертикалних пукотина (осим у близини
раседне структуре). Велике осцилације у P-12 се могу објаснити формирањем горње
издани у време поводња, која се накнадно празни, а у периоду маловођа у том се
пијезометру региструје ниво доње издани.

5. ЗАКЉУЧАК
Спроведеним истраживањима добијени су довољни подаци за дефинисање дубине
ињекционе завесе на профилу бране. Међутим, због постојања недоумица око
вододрживости левог бока, током изградње објекта потребно је извести додатна
истраживања како би се дефинисало мелиорационо решење ове зоне. У том циљу,
потребно је у наредним фазама извести додатна истаживања у левом боку, а пре свега
истражно бушење са испитивањем VDP-а. Било би неопходно извести косе бушотине,
којима би се пресекле доминантне вертикалне пукотине у стенској маси. Потпунији
подаци о нивоима подземних вода у левом боку, добили би се уградњом батерије
пијезпометара у зони пијезометра P-12 са најизраженим осцилацијама нивоа. За
утврђивање присуства карстних облика у левом боку, потребно је извести геоелектрично
скенирање.
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ИЗБОР ПОДГРАДЕ ЗА ПРОСТОРИЈЕ ОТВАРАЊА РУДНИКА СА
ПОДЗЕМНОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ
Резиме:
У раду је приказан избор система за подграђивање подземних просторија отварања
примјеном нумеричких анализа. За симулацију стања стијенске масе око подграђене
и неподграђене подземне просторије отварања у руднику са подземном
експлоатацијом у неслојевитом рудном лежишту, кориштене су нумеричке методе
испитивања. Избор система за подграђивање извршен је у складу са добијеним
резултатима анализа за сваку разматрану просторију отварања. Да би се извршио
адекватан избор система за подграђивање просторија отварања предложене су
различите методологије и усвојене вриједности фактора сигурности и развијених
деформација у стијенској маси и контури подземне просторије, за примјер рада
рудника са подземном експлоатацијом за рудно лежиште Подбраћан, Милићи.
Кључне речи: рудник са подземном експлоатацијом, стијенска маса, нумеричке
методе, систем подграђивања

THE SELECTION OF SUPPORT FOR OPENINGS IN THE
UNDEGROUND MINE
Summary:
In present paper numerical methods were used to simulate the behavior of rock masses
around supportedandn unsupported openings in underground mine of non-bedded ore
deposit. Differentmethodologies are proposed for the choice of appropriate support system
of openings. Also, appropriate values of factor of safety and developed deformations in at
the contours of openings and for the rock masss, on the example of underground mine of
ore deposit Podbraćan, Milići.
Keywords: undeground exploitation, rock masses, numerical method, support system
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1. УВОД
Развој нумеричких модела је широко примјењив приступ за рјешавање широког
спектра инжењерских проблема у рударству. Полазна основа за нумеричко моделирање је
врста проблема која се разматра. Нумеричко моделирање се успјешно примјењује у
анализама стабилности откопа различитих облика у комплексним условима стијенског
масива, у погледу процјене понашања стијенске масе око откопа односно процјене стања
напона, лома стијенске масе, и процјене понашања инсталиране подграде у нестабилни
условима радне средине. Према наведеном, предност примјене нумеричких модела у
односу на емпиријске и аналитичке методе су управо због комплексних услова геометрије
откопа и стијенског масива.
Истраживање стабилности подземних просторија према Hoek-у (2005), првенствено
зависи од правилне интрепретације структурних и геолошких карактеристика стијенске
масе, односно идентификације и праћења појава блокова и клинова стијенске масе
приликом израде подземних просторија. Према Brown-у (1987), код моделирања стијенске
масе пресудну улогу има однос између растојања дисконтинуитета и димензија подземне
просторије који улазе у напонско-деформациону анализу.
У раду је приказан нумерички приступ процјене понашања стијенске масе око
подземне просторије при отварању рудника са подземном експлоатацијом у неслојевитом
рудном лежишту, према подацима ГСИ класификације и примјеном методе коначних
елемената (FEM).
Према Палстрöм и Nilsen-у (2000), нумеричко моделирање стијенске масе представља
дискретизацију стијенске масе у велики број појединачних елемената. Што је већи степен
дискретизације односно већи број елемената, рјешења ових метода су приближнија
рјешењима аналитичких метода 1.
Геолошки индекс чврстоће ГСИ, као систем класификације стијенске масе за потребе
механике стијена, посебно може да служи као основа за улазне параметре у нумеричким
анализама. Овај показатељ заједно са визуелном процјеном стијенске масе представља
директну основу за избор параметара релевантних за процјену чврстоће и
деформабилности стијенске масе 2,3.
У циљу избора оптималне подземне просторије која би испунила све критеријуме у
погледу њене стабилности, одрживости и функционалности за планирани радни вијек
рудника и избора подградних конструкција у условима нестабилне радне средине у
случају побољшања безбједности просторија, људи и опреме у подземном производном
систему, проблем је рјешаван кроз објашњење свих утицајних параметара, методологија
за прорачун и интерпретације добијених резултата примјењеног модела 4.
За анализу стабилности подземних просторија различитог облика и димензија у
различитим стијенским материјалима и избор адекватног система подграђивања одабране
просторије у дионицама са слабијим физичко-механичким карактеристикама стијенске
масе за развој нумеричких модела користен је софтверски програм Phase2 5.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Методолошки приступ развоја модела конструкције просторија отварања рудника, у
основи састоји се из моделирања радне средине лежишта за лоцирање просторија
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отварања рудника, моделирања оптималне подземне просторије отварања и моделирања
изабраног система за подграђивање сидрима у условима нестабилне околне стијенске
масе.
Према предложеним моделима од највећег значаја су следећи параметри:
 карактеристике радне средине у којој би се просторија отварања израђивала,
 стање напона у стијенској маси,
 карактеристике подземне просторије отварања у погледу облика и величине, и
 развој деформација и величине зоне нестабилности око израђене просторије отварања.

3. АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ПРОСТОРИЈА ОТВАРАЊА ЗА РУДНО
ЛЕЖИШТЕ ПОДБРАЋАН
Карактеристике радне средине одређене су на основу параметара чврстоће стијенске
масе према усвојеном критеријуму чврстоће. У рударству, за рјешавања проблема
стабилности стијенске масе око откопа користе се критеријуми Mohr-Coulomb, HoekBrown и Drucker- Prager критеријум лома.
Поред карактеристика стијенског материјала, следећи важан параметар у моделима
радне средине је примарно напонско стање у стијенском масиву прије израде подземних
просторија.У моделима се користи или гравитационо или константно оптерећење.
Гравитационо примарно напонско стање у моделима може бити уведено са тренутном
површином терена и различитим вриједностима коефицијента односа хоризонталног и
вертикалног напона к, и компонентама напона добијених аналитичким прорачунима
висине терена и запреминске тежине стијенских маса v односно х 6. Константно
оптерећење у моделима изражава се измјереним вриједностима за 1, 3, з, и угла правца
дјеловања главног напона 1 у односу на хоризонталу  7. У недостатку потребних
параметара, када се не врше мјерења напонских стања одређеним методама, примарна
напонска стања у стијенском масиву могу се једноставније одредити примјеном Глобалне
базе података тектонских дешавања у Земљиној кори (WСМ). У подручју лежишта
Подбраћан, могу се уочити препознатљиви индикатори недавних земљотреса у близини
лежишта са интезивнијим SS режимом расједа (Strike-slip faulting), што указује на то да су
тектонски примарни напони условљени клизањем и потисцима приликом тектонских
покрета и појаву расједа који пресјецају рудна лежишта у бокситоносном подручју
Милићи 8, 9. Према наведеном, и под претпоставком да би се просторије отварања
радиле на релативно малим дубинама од површине терена, за потребе развоја модела
вриједност односа коефицијената напона у лежишту к, одређен је према дијаграму
(Sheorey, 1994) 7.
Избор и димензионисање подземних просторија у рудницима са подземном
експлоатацијом у неслојевитим рудним лежиштима врши се према одређеним
критеријумима, стога полазне основе за димензионисање подземних просторија отварања
представљају димензије јамске механизације намјењене за транспорт руде и јаловине. У
складу са карактеристикама корисне минералне сировине и јаловине у датом лежишту,
пројектованих резерви руде, капацитета рудника и других фактора, полази се од тога да
би се за транспорт и извоз руде и јаловине најпогодније могао вршити јамским
камионима. Модел оптималне посторије отварања је потребно развити на основу више
варијанти облика и величина подземних просторија у различитим радним срединама да
би се сагледао утицај различитих облика и величина подземне посторије на понашање
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околне стијенске масе. Основни критеријуми избора оптималне подземне просторије у
одређеној радној средини су најмање вриједности напона по контури подземне
просторије, повољан фактор сигурности (Fs1) и минималне деформације стијенске масе.
У условима нестабилне стијенске масе односно када интерпретација резултата модела
показује зону пластификације стијенске масе са мањим факторима сигурности и развојем
великих деформација стијенске масе око подземне просторије, у погледу побољшања
услова стабилности избор адекватног система за подграђивање врши се најчешће израдом
модела подграђивања сидрима.
Добијене вриједности постигнутих аксијалних сила у сидрима се затим уводе у
математички програм MatLab. У рударству примјена MatLab је вишеструка и првенствено
се користи за оптимизацију одређених параметара након нумеричке представе одређеног
проблема 10.
За процјену односа напона и деформација у стијенској маси по контури подземне
просторије у моделима коначних елемената, од подградних елемената могу се користити
сидра, челична мрежа, бетон и челични I профили.
3.1. ПРОЦЈЕНА ПАРАМЕТАРА ЧВРСТОЋЕ СТИЈЕНСКЕ МАСЕ
Параметри чврстоће стијенске масе одређени су на основу ГСИ класификације
стијенске масе, према Hoek и Brown (1977). Бројчане вриједности параметра који зависе
од структурних карактеристика и услова површине дисконтинуитета у стијенској маси за
разматрано рудно лежиште приказане су на Слици 1.

Слика 1. Вриједности ГСИ индекса за поједине литолошке чланове у
рудном лежишту "Подбраћан".
Figure 1. GSI parameters for rock masses in ore deposit"Podbraćan.
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За напонско-деформациону анализу, поред вриједности Геолошког индекса чврстоће
за рудно лежиште користиће се контанта чврстоће mi, и фактор оштећења стијенског
масива D. Вриједности константи чврстоће за сваки стијенски материјал mb, s, и а
добијене су прорачунима софтверским програмом RocLab (Rocscience, 2007).
Табела 1. Параметри стијенске масе за нумеричке анализе
Table 1. Rock material parameters for numerical analysis
Параметри
Подински
Боксит
Неогени
кречњак
седименти
0.02398
0.02539
0.0268
Запреминска тежина
0.15
0.22
0.30
Poisson коефицијент 
Young модул еластичности Е
5700
1550
236
Једноаксијална притисна чврстоћа
5.24
17.666
30.63
UCS
GSI
70
60
60
mi
12
10
20
D
0.7
0.7
0.7
mb
2.308
1.110
2.221
s
0.0120
0.0030
0.0030
a
0.501
0.503
0.503
Критеријум лома
Generalized Hoek-Brown

Слика 2. Модел у Phase2-у прије израде подземних просторија. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Phase2 model before openings excavation. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.
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3.2. МОДЕЛИ ПОДЗЕМНИХ ПРОСТОРИЈА И СИСТЕМИ ЗА ПОДГРАЂИВАЊЕ
У другој фази нумеричке анализе уведени су четири облика подземних просторија
одређених димензија према критеријуму јамске механизације, сигурносно-техничких
норматива у јамским условима и критеријума дозвољене брзине протока ваздуха у
главним просторијама рудника 11.
У Табели 2 је дат преглед димензија просторија разматраних у моделима.
Табела 2. Параметри просторија отварања за нумеричке анализе
Table 2. Adopted parameters of excavation openings for numerical analysis
Кружна
Нискозасвођена
Правоугаона
Високозасвођена
Параметри
просторија
просторија
просторија
просторија
Ширина просторије
3400
3400
3400
3400
(mm)
Висина просторије (mm)
3400
3450
3450
3500
Површина попречног
11.40
11.60
11.73
11.80
пресјека (m2)

Основне карактеристике подградних система кориштених у нумеричкој анализи су
приказани у Табели 3.
Табела 3. Параметри система за подграђивање

Врста просторије

Кружна просторија
Нискозасвођена
просторија
Правоугаона
просторија
Високозасвођена
просторија

Table 3. Parameters of support system
Системи подграђивања
Радна
Сидра
Мрежа
средина
(fully bonded)
Пречник Дужина
Растојање l
Пречник
d (mm)
L (m)
(m)
(mm)
Боксит
Кречњак
1
Боксит
19
1.5
1
4
Кречњак
22
1.8
1
Боксит
2.1
Кречњак
Боксит
Кречњак

Бетон
Дебљина
(m)

0.1

Избор оптималног начина подграђивања за сваки модел просторије у нестабилним
условима стијенске масе може бити изведен у неколико фаза рада:
 Стање 1, односно стање стијенског масива прије израде подземних просторија.
 Стање 2, израђена подземна просторија без подграде.
 Стање 3, подземна просторија са уграђених три сидра након израде.
 Стање 4, са уграђених пет сидара.
 Стање 5, подземна просторија са уграђених седам сидара.
 Стање 6, са уграђених седам сидара, са мрежом и прсканим бетоном и др.
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Да би се извршио адекватан избор система за подграђивање подземних просторија
према постављеном критеријуму стабилности на основу свих параметара кориштених у
анализи, може се користити алгоритам приказан на Слици 3. За формирање алгоритма на
основу којег се може добити коначно рјешење разматраног проблема, кориштене су
очитане вриједности аксијалних сила у сидрима за сваки случај просторије и стање
подграде које се затим уводе у математички програм Матлаб, да би се добили
математички изрази зависности за параметре који су кориштени у појединим случајевима.
Примјер дијела извода добијених математичких израза приказан је на Слици 4.
KR
12m2
NS

Б

K

PU

VS

k=1.3

n1

L
1m

5a

n2

1.5m

37a

n3

1.8m
n4

2.1 m

l

d1

l=1
d2

l≠1

Fs<1
Fs

Не
Да

Fs>1

LEGENDA
KR- kružna prostorija,
NS- niskozasvođena prostorija,
PU- pravougaona prostorija,
VS- visokozasvođena prostorija
B- boksit,
K- krečnjak,
k- koeficijent odnosa primarnih napona, k=1.3
n1-oznaka za broj sidara, 3 sidra,
n2- oznaka za broj sidara, 5 sidra
n3- oznaka za broj sidara, 7 sidra,
n4- oznaka za broj sidara, 7 sidara sa mrežom i prskanim betonom
l- rastojanje između sidara: rastojanje 1 m, l1.
d1- oznaka za prečnik sidara, 19mm
d2- oznaka za prečnik sidara, 22mm
L1- dužina sidara 1 m,
L2- dužina sidara 1.5 m,
L3- dužina sidara 1.8 m,
L4- dužina sidara 2.1 m.
Fs- faktor sigurnosti, Fs1, i Fs1,

Слика 3. Алгоритам математичких зависности за модел просторија отварања у рудном
лежишту Подбраћан. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Algorithm of mathematical functions for modeling the excaation chambers in ore deposit
Podbraćan. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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Fmax
Средина

Облик

d(mm)

bs

k

L =1m

L=1,5m

L=1,8m

L=2,1m

Једначина F=f(L)

Ознака
једначине

Б
Б
Б
Б
K
Б
Б

КР
НС
ПУ
ВС
ВС
КР
НС

19
19
19
19
19
22
22

7
3
7+
7+
5
5
3

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

0.0948043
0.035813
0.0914355
0.0882002
0.0440264
0.0950309
0.056456

0.0914101
0.0360446
0.0883983
0.0926564
0.0419462
0.0876182
0.0408614

0.0950774
0.0368337
0.0944291
0.0885541
0.044001
0.0946886
0.0449622

0.0943204
0.0368169
0.0885056
0.0880451
0.0441588
0.0884254
0.0450168

y = - 0.044 x3+ 0.21 x2- 0.33x + 0.26
y = - 0.053 x3+ 0.27 x2- 0.45x + 0.28
y = - 0.09 x3+ 0.42 x2- 0.63x + 0.39
y = 0.044 x3- 0.22 x2+ 0.34x - 0.081
y = - 0.022 x3+ 0.11 x2- 0.17x + 0.13
y = - 0.11 x3+ 0.53 x2- 0.8x + 0.48
y = - 0.071 x3+ 0.36 x2- 0.6x + 0.36

3a
5a
12a
16a
30a
34a
37a

Слика 4. Извод дијела табеларног приказа добијених математичких израза за избор зависности
параметара за оптималну просторију отварања. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Abstract of the table layout of the obtained mathematical expressions for choice of the
parameters for optimal operning chamber. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

4. РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ
У анализама напона и деформација стијенске масе нису разматране варијанте
подземних просторија у кровинском дијелу лежишта због састава стијенског материјала
кровине.
На основу резултата интерпретације нумеричких анализа просторије отварања у
подинским кречњацима су задовољиле све постављене критеријуме у погледу њихове
стабилности, стога се подински кречњаци могу сматрати оптималном радном средином за
лоцирање просторија отварања у датом лежишту. За случај просторија нискозасвођеног
попречног пресјека добијене су најмање вриједности деформација и повољни фактори
сигурности, док је у дионицама са слабијим физичко-механичким карактеристикама
према интерпретираним резултатима у стијенској маси око подземне просторије
формирана зона пластификације са вриједностима фактора сигурности Fs 1. У тим
случајевима је неопходно поставити подграду. Уградња подграде је вршена према
наведеним фазама са load splitting оптерећењем између стања.
За потребе стабилности и избора осигуравања подземних просторија подаци добијени
нумеричким моделирањем су уведени у математички програм MatLab. Системом
једначина су добијене математичке зависности појединих група улазних параметара у
развијеном моделу тако да се са избором одређених промјењивих утиче на коначан избор
односно на испуњене свих постављених критеријума у погледу стабилности конструкција
подземних просторија отварања.
Према резултатима нумеричке анализе, најбоље резултате према датим критеријума
фактора стабилности стијенске масе, показали су се случаји подграђивања подземних
просторија сидрима дужине 1.5m и пречника 22 mm, cлика 6.
Пошто за наведени случај није дошло до смањења зоне пластификације у односу на
неподграђену просторију, и уз повољан фактор сигурности, стога алгоритам, cлика 3,
може да послужи својој сврси за избор одговарајућег система подграђивања избором
одређених функција зависности и постигне задовољавајући фактор сигурности околне
стијенске масе.
Примјеном сидара усвојених дужина и пречника, уз избор мањег растојања између
сидара, конкретно у случају 0.8м за исту дужину сидра од 1,5м , постигнут је већи фактор
сигурности у стијенској маси око подземне просторије, односно Fs =1.26, уз смањене зоне
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пластификације и мање вриједности аксијалних силе у сидрима, што је и један од
пресуднх критеријума адекватног избора сидара.

Слика 5. Зона пластификације прије постављања подграде. За интерпретацију
различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Zone of plastification before application of support. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.

Слика 6. Зона пластификације након постављања подграде са растојањем сидара 1m.
За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CDу.
Figure 6. Zone of plastification after application of support with 1m spacing. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

395

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 7. Зона пластификације након постављања подграде са растојањем сидара 0.8m.
За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 7. Zone of plastification after application of support with 0.8m spacing. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

5. ЗАКЉУЧАК
Примјењена методологија предложена је са циљем да се на основу расположивих
података за неслојевита лежишта, изабере оптимална просторија отварања и начин њеног
подгађивања а на основу различитих варијанти облика, величина и броја сидара добију и
функционалне зависности одређених параметара са аспекта подграђивања на рачун већег
броја других параметара.
Интерпретирани подаци модела о понашању стијенске масе око израђених подземних
просторија отварања су добри показатељи да се примјеном нумеричких модела и
коришћених параметара могу добити резултати о понашању стијенске масе у реалним
условима. Предност примјене нумеричких модела код пројектовања рудника са
подземном експлоатацијом је вишеструка, посебно што се могу разматрати и
тродимензионални проблеми, било који облик откопа, више врста и различити стијенски
материјали, структурни дисконтинуитети у стијенској маси, вишеструке фазе израде
подземних просторија и када није на располагању велик број утицајних параметара.
Резултати добијени интерпретацијом нумеричког моделирања и дефинисање
математичких зависности појединих параметара односно симулација стања стијенске
масе у различитим условима, могу послужити као основа за пројектовање рудника са
подземном експлоатацијом, због тога је истраживање у овом раду обављено са циљем да
се на основу класификације стијенске масе и нумеричког моделирања изврши избор
оптималне просторије отварања у неслојевитим рудним лежиштима и постигне њена
боља стабилност у неповољној радној средини.
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INVESTIGATION OF SOFT CARBONATE ROCKS IN SMALL AND
LARGE SCALES: AN OVERVIEW OF LABORATORY AND FIELD
TEST METHODS
Summary:
Engineering in rocks involves a variety of methods suited for the measurement of
geomechanical parameters of the undisturbed rock matrix material and the parameters
of the rock mass. For the investigation of soft carbonate rocks, it is a common practice
to utilize methods suited for hard soils, as well as methods suited for hard rocks. Both
groups of methods often require special adjustments and / or interpretation for the
application on soft rocks. The scale of the volume involved in the response varies. The
obtained parameters are affected by depositional and tectonic history of the rock.
Geological history of material influences the classification parameters such as the
carbonate content, bulk density, water content and degree of fracturing, and
consequently strength and stiffness parameters of the matrix and the rock mass. The
current article presents a selective overview of the up to date methods applied in
investigations for various infrastructure projects in Denmark and offshore North-West
Europe. Correlation between the parameters obtained using different methods is
illustrated using selected results of the aforementioned investigations with respect to
classification parameters.
Keywords: limestone, chalk, laboratory tests, field tests
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Наташа Катић3, Helle Foged Christensen4

ИСТРАЖНИ РАДОВИ У МЕКИМ КАРБОНАТНИМ СТЕНАМА У
МАЛОЈ И ВЕЛИКОЈ РАЗМЕРИ: ПРЕГЛЕД ЛАБОРАТОРИЈСКИХ
И ТЕРЕНСКИХ МЕТОДА ТЕСТИРАЊА
Резиме:

Инжињерски радови у стенама укључују разне методе мерења геомеханичких
параметара непоремећеног стенског материјала (матричног материјала) и
параметара стенске масе. За истраживања у меким кречњачким стенама
уобичајено је да се користе методе погодне за испитивање чврстог тла или
методе погодне за испитивање чврстих стена. Обе групе метода често захтевају
специјално прилагођавање и/или интерпретацију добијених параметара за
примену у меким стенама. Запремина материјала укљученог у реакцију на
оптерећење у току теста је променљива. Добијени параметри зависе од
историјског тока таложења и тектонике којој је стена била изложена. Геолошка
историја материјала утиче на класификационе параметре, као што су садржај
карбоната, запреминска гутина, влажност и испуцалост, и последично на
параметре чврстоће и деформације матричног материјала и стенске масе. Чланак
представља селективни преглед савремених метода коришћених у току
испитивања за велике инфраструктурне пројекте у Данској и приобалном
подручју северо-западне Европе. Међузависност параметара добијених
различитим методама је илустрована одабраним резултатима поменутих
истраживања у вези са класификационим параметрима.
Кључне речи: кречњак, креда, лабораторијски тестови, теренски тестови
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1. INTRODUCTION
For the investigation of soft carbonate rocks, it is common to utilize methods suited for hard
soils, such as vane tests or SPTs, as well as methods suited for hard rocks, such as High Pressure
Dilatometer (HPD) tests. Both groups of methods often require special adjustments and/or
interpretation for the application on soft rocks. This article presents a non-exhaustive overview
of the typical methods recently applied for the investigation of carbonate rocks for large
infrastructure projects in Denmark and offshore North-West Europe.
Carbonate rocks are a rather variable group of materials, where the variations stem from the
origin of the material and its subsequent geological history. The carbonate rocks in marine
environment of the North Sea were formed by deposition and subsequent cementation of marine
organisms, and thereafter subject to preloading caused by e.g. environmental conditions. The
overall history of rock formation thus influences type and distribution of porosity, carbonate,
silica and other mineral contents, and hereafter the rock-mechanics properties of the matrix
material, as well as of the degrees of fracturing, hence the properties of the rock mass. Due to
the vast number of influencing parameters, it is often a challenge to put the variations of the
measured strength and stiffness properties in a common perspective. General notions about the
classification of carbonate rocks are presented in Section 2.
Upscaling of the geomechanics properties from small laboratory specimens towards the rock
mass involves taking into account larger fractures/fissures and other variations within the rock
material. Conversely, the scale of the tested volume dictates the choice of the measuring
techiques, capacity and precision of the tools. While the precision of the tools and/or test
methods is not strictly considered herein, the tests scales are reviewed in Section 3.
A selection of the results of the considered investigation methods is overviewed in Section 4
and final remarks are presented in Section 5.

2. CLASSIFICATION OF CARBONATE ROCKS
In various literature the terms chalk and limestone are interchangeable, and a number of other
names is used for similar rocks, e.g. calcarenite. For clarity, the carbonate rocks of North-West
Europe considered herein are mostly older rocks of Cretaceous origin, generally denoted Chalk,
and younger rocks denoted Danian limestone (older Palaeogene age). Aside from the actual age,
the differences between the particular rocks lie in the organisms from which the rock was made,
while the mineralogy is the same.
Geological description of the carbonate rocks is commonly made based on CIRIA (Lord et al.
2002, [1]) and/or Danish practice (Hansen et al.2002, [2]), typically in agreement with
Eurocodes [3], aiming to describe the state of fracturing of the considered rock samples and/or
rock mass. The essential classification of the rock material is based on versions of a scratch test,
determining the hardness of the material. A comparison of induration, which is a measure for
hardness applied in Danish practice, with ISRM rock grades, Uniaxial compressive strength
(UCS), Modulus of elasticity and Tensile strength can be found e.g. in Hansen et al. 2015, [6].
Table 1 presents a correlation of the rock classification with CIRIA density description [1].
The densities of rock material with indurations up to H3 encountered during various
investigations on Danian limestone fall in ranges comparable with CIRIA standard primarily
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given for chalk (generally older material). This is dominantly due to the same mineralogy, and is
hardly influenced by e.g. geological history or type of porosity.
Table 1. Rock classifications for chalk and limestone with respect to hardness
Табела 1. Класификација стена за креду и кречњак према тврдоћи

Description

Induration ISRM
(Danish
Rock
Practice)
Grade

Unlithified

H1

R0

Slightly Indurated

H2

R1

Indurated

H3

R2

Strongly indurated

H4

Very strongly
indurated

H5

R3
R4
R5
R6

Uniaxial
compressive
strength /
Equivalent
strength (ref.
BS5930:1999
Amendment 1)
0.25 – 1
1–3
3–5
5 – 12.5
12.5 – 25
25 – 50
50 – 100
100 – 250
> 250

CIRIA density description
(Laboratory dry density in
Mg/m3)

Low (<1.55)
Low (<1.55)
Medium (1.55 – 1.70)
High (1.70 – 1.95)
Very high (>1.95)
Very high (out of range)
Very high (out of range)

In the absence of other data, the geological descriptions are used for assessment of the
scaling between the properties of the laboratory specimens and expected properties of the rock
mass. The description can thus be made on samples, photographic records of the borehole walls
(such as e.g. obtained from Optical televiewer), face logs [6], outcrops or any other visible rock
surface.
However, over the years, this approach has shown to have numerous drawbacks. Notably, the
descriptions of the cores inevitably include the effects of the coring process and in adverse
situations give an unrealistic representation of e.g. fracturing. These problems, as encountered in
Danian limestone, have been explained by Foged et al. 2007 [5].
Table 2 presents a comparison between the classification systems with respect to degree of
fracturing according to Eurocode (S1-S5), GSI [7] and CIRIA (A1-C5, Dc, Dm). CIRIA chalk
classes Dc and Dm are fully disintegrated and soil-like, and are consequently treated as soils,
hence not included in Table 2.
The purpose of the relation between the classification systems presented in Table 2 is to
outline the similarity between the systems, although they are generaly made for different rocks.
Namely, both CIRIA and GSI systems assume two dimensions of the description of the fractured
material: relative scale of the intact blocks surrounded by fractures, and the state of fractures
with respect to opening and infill. For design purposes, a third dimension often needs to be
considered, defining the relative scale of the structure to be built into the rock mass with respect
to the size of the blocks (see e.g. effect of relation explained by Kujundžić [11]), affecting the
description of the rock mass as continuous, quasi-continuous or discontinuous for the particular
application.
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Table 2. Rock classifications for chalk and limestone with respect to fracturing
Табела 2. Класификација стена за креду и кречњак према прслинама

Degree
State of fractures
of
fracturing
Eurocode GSI system
(approximation)
S1
Intact to Blocky
S2
Very blocky to
S3
Blocky, disturbed, seamy
S4
S5
Disintegrated to
Laminated/Sheared
* Seldom encountered

Very good

Fair

Very poor

Closed, clean

Open, possibly
with infill < 3mm
B1
B2
B3
B4
B5*

Open, possibly
with infill >3mm
C1
C2
C3
C4
C5

A1
A2
A3
A4*
A5*

3. TESTING SCALES
The essence of testing is to provide parameters and assess the applicable mechanical laws
suited for description and modelling of the rock matrix material. Depending on the nature of the
rock, the testing can be rather simple (e.g. Brazil tensile test) or advanced, as in triaxial
compression, utilizing several phases of consolidation, static and / or cyclic compression, or
extension. Whether the laboratory program will include simple or rather complex tests, is
usually a matter of project size and available funding. Adding to this, even in the most elaborate
and carefuly executed investigations, the quality of the field testing and retrieved samples varies
depending on the rock material at hand and may limit further testing. For each particular
structure of interest for which the investigation is being carried out, relevant stress paths are
investigated in the designed test program. For this reason, the advanced tests carried out for
apparently different structures of interest, even on the same location and rock, are usually not
interchangeable between projects, often resulting in non-reusable information.
In order to enable comparison and possibly reusability of information, it is necessary to avoid
as many project-specific influences as possible. A basic comparison is thus made using
classification parameters and a relatively simple UCS test, not affected by the confinement stress
of the sample and carried out on specimens of a similar size and ratio of width to height.
In materials like carbonate rocks similar to Copenhagen Limestone, the results of strength
tests follow trends governed by the water content and density measures, such as bulk or dry
density, porosity or void ratio. The trends of strength and stiffness in Copenhagen Limestone
have been shown by e.g. Foged et al. [5] and in our earlier works [8,9] but the same
relationships may not necessarily hold for older rocks such as Channel chalk (Maiolino 2014
[13]), inspite of the mineralogy being the same.
Figure 1 presents relationship between the dry density of the laboratory samples and the
obtained unconfined compressive strength tested on large series of samples of Copenhagen
limestone (formation of Danian limestone) in comparison with chalk from various North sea
locations.
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Figure 1. Unconfined compression strength vs. Density. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.
Слика 1. Зависност униаксијалне чврстоће од густине. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.

The reasons for deviations from clear trends between classification and strength/stiffness
parameters (not exhaustively) include type and distribution of porosity (Eberly et al [4]) and
other classification parameters, such as carbonate content, as well as limitations of the
equipment and/or human factors.
By comparing the limestone and the chalk groups presented on Figure 1, it is seen that there
is a distinct similarity of trends between the Copenhagen limestone and chalk in the very high
density range (see Table 1). The majority of specimens in this range tested in UCS conditions
show pronounced and well-defined failure planes. This indicates that for the overall deformation
of the mass in appropriate conditions, an assumption of sliding and rotation of intact blocks of
material along the localized (fracture) surfaces can be applied.
In the high density range, chalk groups show somewhat smaller scatter than the limestone
group of samples. This is understood as a consequence of the differences in the rock formation.
Namely, the scale of induration (hardness) variation within limestones of Danian age is 1cm,
while in chalk it is frequently smaller and can be seen as an effect of relation [11] on a small
scale between the laboratory setup and variation in the matrix material of the sample. The effect
of relation on the Copenhagen limestone UCS test series has been indicated in our earlier work
[8], showing an offset between the measurements using strain gauges (SG), linear variable
differential transducers (LVDT) and acoustic measurements using piezo-crystals (PC).
The trends of strength vs. density for limestone and chalk presented in Figure 1 are beginning
to deviate from each other in the low density range. Moreover, there is a distinct lack of trend
for the chalk of low density. As noted in the Table 1, the low density chalk is unlithified to but
slightly indurated material, difficult to retrieve by using same technologies as for more indurated
parts of the rock. The recovered material is very sensitive and prone to drying out. For this
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reason, the scatter in the measurement of weight-volume parameters, such as moisture content or
bulk density increases and may lead to deviation from the general trend.
The low density chalk may show a simultaneous plastic deformation of the matrix material
and the fractures, in which case it is considered to be soil-like. Figure 1 indicates that the rock
testing instrumentation typically needs to be suited for a range of more than 3 scales of
strengths. Therefore, to maintain accuracy, it is sometimes necessary to use the soil testing
instrumentation, change the dimensions of the sample and/or apply a thin plaster coating on the
sample in order to enable unconfined testing. All these changes in conditions bring another
dimension to the test results and have to be taken into consideration when interpreting the test
results and establishing mechanical parameters of the rock matrix and the rock mass.
Adding to the sensitivity of the material, the actual distribution of fractures within a sample
governs the possibility to test in unconfined conditions. According to CIRIA, see Table 1, chalk
of class C includes fractures wider than 3 mm with or without infil, while classes with high
degree of fracturing (≥S4) involve closely spaced fractures. Samples of such material often fall
appart and cannot be tested in unconfined conditions. This difficulty is sometimes circumvented
by changing the dimension of the sample to avoid the fracture. By doing this, the sample should
be re-classified to a less disturbed cathegory, although the originating rock mass is of the more
disturbed cathegory.
Nevertheless, in cases where the sample preparation allows for testing of fractured samples, it
should be clear that the obtained results do not show properties of the matrix, but rather
properties of the rock mass on an intermediate scale (between the laboratory and the field scale).
Such cases were investigated earlier on Copenhagen limestone [8], when the dependency of the
test results with respect to the volume engaged in the response is shown. In order to assess the
parameters of the rock mass (field scale), conducted tests on various scales in the laboratory
and/or field are thereafter carefuly analysed.
In carbonates of low density and strength, such as those reported by e.g. Leth et. al. [12]
series of point-wise tests such as vane shear strength test or standard penetration (SPT), or
continuous CPT or helical probe tests may be conducted. The direct results of such testing often
show an immense amount of scatter, with ratios between the largest and the smallest values
registered at the same depth reaching a factor of 4 to 6. Aside from the natural variability of the
material between the investigated points in horizontal plane, these variations are related to the
failure mechanism occurring during the testing.
During the initial penetration of a vane, a helical probe or a cone, the structure of the rock is
disturbed and the pore pressures in the surrounding medium increase. Depending on the
permeability of the rock, the time for dissipation of the pore pressures is variable, albeit
generally short, except in rocks containing a significant amount of fines (e.g. some chalks with
CIRIA grade Dm). By subsequent rotation of the vane, or simultaneous penetration and rotation
of the helical probe, the rock is further disturbed to failure and the final resistance is recorded.
The initial disturbance of the rock and pore pressure changes due to tool penetration are not
assessable during a vane or a helical probe test. In CPT testing, pore pressures can be monitored
using transducers on various positions on the cone; in addition dissipation tests can be
conducted. Due to the disturbance of the investigation spot, the density and porosity cannot be
measured on the same spot and can only be estimated from measurements carried out on
neighbouring points.
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In carbonate rocks of medium or higher density (or induration >H1), the continuous
evaluation of strength by use of CPT is not possible, and the estimates of the large scale rock
variability are made based on vertical profiling (e.g. VSP).
Recent works have shown [10] that in Copenhagen limestone deposits, a distinct correlation
can be found between the formation density logged using a cesium probe and the density
measured on the laboratory samples. An example of this correlation is presented on Figure 2 on
two borings in Danian limestone (formation not verified) disturbed by tectonics.

Figure 2. Formation density vs. density of laboratory samples. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.
Слика 2. Корелација формацијске густине и густине лабораторијских узорака. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију
рада на CD-у.
The presented correlation shows that the rock variability can be assessed on a more refined scale.
Using a corelations between the laboratory strength and classification parameters, an continuous strength
profile can be assessed [10]. This relationship is believed to be particularly useful for identifying the
weak zones in the rock mass, thus providing a solid background for design optimization.

4. OVERVIEW OF COMMON TESTS ON CHALK AND LIMESTONE
Table 3 presents a non-exhaustive overview of the recently used testing tools (measurement
devices) applied on chalk and limestone, outlining the conditions in which execution of testing /
application of device is restricted. Selected sensitivity issues are also presented.
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Table 3. Overview of common tests on chalk and limestone
Табела 3. Преглед уобичајених тестова за креду и кречњак

MEASUREMENT
DEVICE

SCALE

RESTRICTION

Strain gauges, SG

Sample point

Min H2
CIRIA C

Linear Variable
Differential
Transducers, LVDT*

Sample

SENSITIVITY / COMMENTS
(not exhaustive)
Variation of induration within a
sample; opening and infil of fractures
Effect of glue penetration into the
specimen
Bedding effects
Closing of microcracks within a
sample; Requires significant contact
pressure > 500 kPa
Penetration of blades into specimen
requires good contact

Piezocrystals, PC

Sample

Min H2
CIRIA A, B, D

Bender elements

Sample

Dm

Standard penetration
test, SPT

Field

Dm

Flint

Max H3
Dc

Fines content / Pore pressures induced
by pushing the instrument downwards

High Pressure
Dilatometer, HPD
Vertical Seismic
Profiling, VSP

Sample /
Field
Field
boring
Field
boring
Field
boring
Field
boring
Field
borehole
Field
borehole

Optical and Acoustic
Televiewer, OATV

Field
borehole

Vanes*
Helical probe
Cone Penetration Test,
CPT
Dilatometer, DMT
Seismic CPT/DMT

Field
surface
* Applicable in various scales
Plate load test, PLT*

Max H2
Max lower H3

Fines content / Pore pressures induced
by pushing the instrument downwards

Max lower H3

Flint

Max lower H3

Horizontal variability

Min H2

Borehole stability, Bedding
Rock mass anisotropy (layering)
Horizontal variability

Min H2
Accessibility

Electro-magnetic disturbances
High inflow
Borehole stability
Stress distribution; Poisson’s ratio
assumption
(table continued from previous page)
(tabela nastavljena sa prethodne strane)

5. FINAL REMARKS
It is generaly accepted that the investigation program needs to be carefully tailored for each
specific design situation and include a variety of tests aiming at obtaining material parameters at
certain points, such that the influences of certain conditions can be correctly captured. For the
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correct decription of the rock profile with depth and in horizontal direction, continuous or large
series of point-wise testing at small distances are a necessity to assess the variability of the
material. The scaling laws between the point-wise and continuous tests have to be selected
carefully taking into consideration all the features of the material response during specific tests.
Our experience has shown that an early information about the use of parameters, such as
aimed rock material model for design of soil/rock structure interaction, is essential for a sucesful
design of investigation program and subsequent parameter interpretation. With this information,
the hypothesis of applicability of a particular model can be verified and the governing scaling
laws can be assessed in an early stage of the project.
For the application of Hoek and Brown criterion based on the GSI chart (see [7]) the
fundamental assumption is that the deformation and the peak strength of the rock mass are
governed by sliding and rotation of intact blocks of rock defined by intersecting discontinuity
systems. While this assumption is largely applicable in Danian limestone with an average
induration of H2-H3 regardless of the engineering application, softer deposits are often found
more deformable with respect to particular engineering applications, such as e.g. pile driving.
The deformation of soft chalk and limestone with induration of below and up to H2 in such
applications involves plastic deformation and crushing of the material, hence the further
application of the Hoek and Brown material model should be considered with utmost care.
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EVALUATING AND MANAGING ROCK FALL RISK FOR STEEP
ROCK SLOPES
Summary:
In open cast mines, road and railway cuttings and on access roads to dam sites in
mountainous terrain, the excavation of steep rock slopes assists in minimizing
excavation costs and maximizing project value. When not adequately considered in the
design process, or managed during the construction or implementation phase, rock
falls can present a significant hazard. The management of rock fall hazards is
particularly vital for steep slopes. Numerical models are often used to assess the
effectiveness of benched slope designs and rock fall barriers to minimize risk at the
base of the slope. Commonly used numerical simulations include two-dimensional
lumped mass impact models (2DLM) and three-dimensional rigid body impact models
(3DRB). Both use coefficients of restitution to characterize the amount of energy lost
due to the inelastic deformation during the collision of a rock with the slope. Model
input parameters used in the design process are rarely calibrated with any site-specific
case studies or field test data during the implementation phase. This paper presents
approaches that can be used to effectively evaluate rock fall risk for steep rock slopes
using calibrated 2DLM and 3DRB numerical simulations to assess the effectiveness of
slope design geometries.
Keywords: rock fall, slopes, risk management
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ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ОДРОНА КОД
СТРМИХ КОСИНА У ЧВРСТИМ СТЕНСКИМ МАСАМА
Резиме:
На површинским коповима, у засецима путева и жележничких пруга, као и код
приступних путева до брана у планинским подручјима, адекватан ископ косина у
чврстим стенским масама смањује цену ископа и повећава вредност пројекта.
Када нису адекватно третирани у пројекту, или се њима не управља на адекватан
начин у току извођења објекта или у имплементационој фази управљања
пројектом, одрони могу да представљају значајан хазард. Управљање хазардима
од одрона је нарочито важно за стрме косине. Нумерички модели се често
користе за процену ефикасности пројектованих нагиба косина етажа и баријера
за одроне у циљу минимизације ризика у дну косине. Често коришћене
нумеричке
симулације
подразумевају
дводимензионалне
2DLM
и
тродимензионалне 3DRB моделе. Оба модела подразумевају коришћење
коефицијената реституције за одређивање количине изгубљене енергије услед
не-еластичне деформације током судара комада стена и косине. Улазни
параметри за моделе који се користе у пројектовању ретко се калибришу са
вредностима добијеним посебним студијама случаја или са подацима са терена
добијеним у имплементационој фази управљања пројектом. У овом раду
представљени су приступи, који могу да се користе за ефикасну процену ризика
од одрона за стрме косине у чврстим стенским масама, користећи 2DLM и 3DRB
нумеричке симулације за оцену ефикасности пројектованих геометрија косина.
Кључне речи: одрон, косина, управљање ризиком
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1. INTRODUCTION
Rock fall is the movement of rock from a slope that is so steep that the rock continues to move
down the slope. This movement may be sliding, rolling, bouncing or free falling (Fig 1). The
term ‘rock fall’ is often used to describe various types of falls of ground including individual or
multiple rock fall, landslides or other forms of slope collapse (e.g. planar sliding, wedges,
toppling, circular, etc). In the context of this paper, the term ‘rock fall’ is used to portray the
movement of a single or multiple rocks or boulders moving down a slope.
In both open cast mines and publically-accessible slopes, rock falls can be symptomatic of
poor slope construction (e.g. poor blasting and/or scaling practics), or the result of slope
degradation from weathering or freeze-thaw action. Mechanical, environmental and biological
events such as earthquakes, blast vibrations, pore pressure changes due to rainfall infiltration,
erosion of surrounding material during heavy rain storms, root-growth or leverage by roots
moving in high winds can also initiate rock falls [1-2]. When inadequately managed during the
slope design or construction phases, rock falls can present a major hazard in open cast mines and
publically-accessible slopes.
Early rock fall studies in the 1960’s comprised hundreds of rock fall field trajectory tests and
lead to the development of empirical ditch design charts for roadways in mountainous terrain
[3]. Rock fall trajectory field tests remained a tool-of-choice of engineers until the late 1990’s,
when computing power facilitated the use of numerical models to simulate rock falls using
simplified impact theories.

Figure 1. Rockfall modes of travel [3]
Слика 1. Различити начин кретања материјала при одроњавању [3]

The first impact theory used was the lumped-mass (stereomechanical) impact model in twodimensions (2DLM). It attempted to replicate rebounding velocities of colliding objects or an
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object colliding with a stationary surface (in the case of rock falls). Improvements in
computational power enabled lumped-mass models to be used for probabilistic or statistical rock
fall modelling. Software such as RocFall of Rocscience Canada enabled most engineers to
readily apply the 2DLM impact theory.
During the 1990’s several 2DLM model calibration studies were undertaken utilizing rock
fall trajectory field tests [4-6]. Model calibration studies became less popular in the 2000’s and
very rare in the 2010’s.
Continuing improvements in computing in recent years enabled the development of software
a slighly more complex impact theory [7-9] – the rigid body impact model, in both two and three
dimensions. Software such as Trajec3D of Basrock Australia can now apply the rigid body
impact model in three-dimensions (3DRB).
In recent years, several rock fall publications have considered potential trajectories on slope
designs using both 2DLM and 3DRB [10-11]; however, few if any of these have calibrated their
model simulations with field testing.

2. ROCK FALL TRAJECTORY FIELD TESTS
Rock fall trajectory field tests were carried out at a large open pit gold mine in Western
Australia with the objective of calibrating numerical models to provide realistic simulations of
rock fall trajectories rather than merely using input parameters from literature.
A total of 25 individual rock fall trajectory tests were carried out on slope angles of 50°, 60°,
70° and 80° with multiple benches available below for travel paths (examples shown in Fig. 2).

Figure 2. Estimated rock fall trajectory paths (obtained from reviewing field test videos) on a clean,
smooth, benched, quartzite slope at a Western Australian gold mine
Слика 2. Процењене трајекторије кретања материјала при одроњавању (конструисане на
основу прегледа видео материјала опита in situ) на чистој, глаткој косини у кварцитима на
локацији рудника злата у западној Аустралији

Several considerations were made prior to, and during field testing, including:
 Ensuring no people or equipment were at risk below the test areas.
 Mesuring and photographing rock sizes prior to each test.
 Video recording each of the individual field tests with a slow motion video camera.
 Measuring horizontal run-out distances with a tape measure.
 Describing slope, floor and barrier (if applicable) characteristics, including:
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o Slope face condition (smoothness, rock type, strength, etc);
o Floor conditions (smoothness, material type, etc);
o Barriers (bunds, ditches, fences, etc);
o Estimating slope angle variability using a clinometer or topographic survey.
Rock fall field tests were carried out using the following methods and limitations:
 Rock throw or push for small sized samples (20kg to 40kg) inducing an inital starting
velocity of between 1m/s to 2m/s.
 Rock levering using a scaling bar to mobilize medium sized samples (60kg to
300kg). This induced an initial rotataional velocity estimated to be approximately
90° per second from video footage.
 Equipment-assisted rock drops using a telescopic handler for large sized samples
(1,000kg to 6,500kg) with zero initial velocity and rotation.
 Limitations of this particular project comprised a relatively low number of test
samples and sample size bias to smaller rocks due to limited equipment availability.

Figure 4. Historic Rock Fall Statistics (2006-2016). For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.
Слика 4. Преглед забележених одрона у периоду 2006-2016. За интерпретацију различитих
боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
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3. ROCK FALL EVENT CASE STUDIES
Reviewing and recording rock fall events on slopes enables the derivation of rock fall
statistics which can supplement field test data and greatly assist in the validation of numerical
modelling results. The authors acknowledge that keeping such records is significantly ‘easier’ in
the mining industry where geotechnical engineers usually work for the mining company and
have access to all of the data (i.e. a centralized data repository). In civil engineering cases (road
and railway cuttings, etc), government boundaries (local, state, etc) and the use of multiple
engineering firms who do not necessarily work in partnership with one another can make it very
difficult to have a central data repository.
At the same Western Australian gold mine where the rock fall trajectory field tests were
carried out, records of all reported rock fall and other forms of slope collapse had been kept.
This mine has been operating for over 30 years and had exposed slopes of up to 400m high. A
total of 352 detailed records of rock falls and other forms of slope collapse were made available
from between 2006 to 2016. Of these, 199 records contained both general slope geometry and
maximum horizontal run-out distance data (Fig. 4). Some of these records included larger forms
of slope instabilitiy such as planar or wedge failures – the maximum horizontal run-out distance
was measured for these in the same manner as for individual rock falls and was not
differentiated in the available data.

4. NUMERICAL MODEL CALIBRATIONS
Rock fall trajectories from the field testing were simulated using two and three dimensional
rock fall impact models. In both 2DLM and 3DRB models, observed rock fall trajectory paths
were modelled in the software by adjusting relevant input parameters, in particularly, the
coefficients of restitution.
4.1. 2D Lumped-Mass Impact Model
Lumped-mass or stereomechanical models consider a falling rock as an infinitesimal particle
with a mass (i.e. a falling body is represented as a point mass, ignoring the fall object size and
shape which would otherwise affect its trajectory). The fall body mass does not affect the overall
body trajectory, but is only used to compute energies. Lumped-mass impact models can only
represent sliding motion and mimic rotation with a zero friction angle [8]. Normal and tangential
coefficients of restitution (Rn and Rt, respectively) in lumped-mass impact models are used to
compensate for the lack of physics captured within the simplified models. The two parameters
can depend on the characteristics of the fall body, the slope and the collision point on a fall body
shape with a non-spherical shape. The normal coefficient of restitution, Rn, is described as a
measure of the degree of energy dissipation in the collision of a falling body in a direction
normal to the slope. The tangential coefficient of restitution, Rt, is the measure of the resistance
to movement parallel to the slope.
Coefficients of restitution were determined from back calculation of known rock paths and
endpoints from the rock fall trajectory field tests. As was expected, harder materials such as
bench faces attained higher coefficients of restitution than softer materials such as bench floors
(typically rock fill comprising cobbles, gravel and some fines). Table 1 presents the calibrated
coefficients of restitution and adopted friction angles for 2D lumped-mass impact models.
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Table 1. 2D Lumped-Mass Impact Model – Calibrated Input Parameters
Табела 1. 2D Стереомеханички модел – Калибрисани улазни параметри

Ground Description

Bench
Floor
Bench
Face

Normal Coefficient
of Restitution – Rn
(mean ± standard
deviation)

Weathered rock
Fresh rock
All Data*
Sandstone
Siltstone
All Data*

0.240 ± 0.055
0.314 ± 0.050
0.300 ± 0.058
0.379 ± 0.061
0.440 ± 0.055
0.404 ± 0.061

Tangential
Coefficient of
Restitution - Rt
(mean ± standard
deviation)
0.570 ± 0.110
0.634 ± 0.120
0.622 ± 0.119
0.825 ± 0.083
0.810 ± 0.055
0.837 ± 0.073

Friction
Angle (°)
(based on
historic site
values)
25
25
25
25
26
25

* All data includes fresh and weathered rock (siltstone, sandstone and quartzite)
Note: bench faces were generally smooth and free of ‘launch features’

4.2. 3D Rigid Body Impact Model
Rigid body impact models use the equations of motion and kinematics to capture the essence
of fall body behavior. They assume an instantaneous period of contact, and that the contact
region between the colliding bodies is very small. Rigid body impact models consider the fall
body shape and size, and various movement types including fall, slide, bounce and roll [8].
Aside from shape, mass and friction angles, only a single coefficient of restitution (C r) is
required in 3DRB. A coefficient of restitution, Cr, of one indicates a perfectly elastic collision
with no loss in velocity or energy. In contrast, a coefficient of restitution of zero implies a
perfectly plastic collision in which all of the velocity along the line of impact is absorbed.
Coefficients of restitution in 3DRB and 2DLM impact models are not interchangeable.
As before, the coefficients of restitution were determined from back calculation of known
rock paths and endpoints from the rock fall trajectory field tests. Harder materials such as bench
faces attained higher coefficients of restitution than softer materials such as bench floors. Table
2 presents calibrated input parameters for 3D rigid body impact models.
Table 2. 3D Rigid Body Impact Model – Calibrated Input Parameters
Табела 2. 3D Модел крутог тела – Калибрисани улазни параметри

Ground Description

Floor
Bench
Face

Bench
Haul road
All Data*
Weathered rock
Fresh rock
All Data*

Coefficient of Restitution - Cr
(mean ± standard deviation)
0.037 ± 0.021
0.074 ± 0.021
0.049 ± 0.028
0.125 ± 0.028
0.164 ± 0.065
0.155 ± 0.060

Static
Friction
Angle (°)

Dynamic
Friction
Angle (°)

65

60

50

40

* All data includes fresh and weathered rock (siltstone, sandstone and quartzite)
Note: bench faces were generally smooth and free of ‘launch features’
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5. ASSESSING TYPICAL SLOPE GEOMETRY PROFILES
Standard slope geometry profiles were used to determine likely rock fall trajectories
associated with various bench design configurations, comprising:
 Bench face angles of 45°, 60° and 75° which are assumed to be perfectly smooth in
3DRB and have a slope roughness standard deviation of 2° in 2DLM.
 Bench widths of 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m and 10m.
 For the purpose of this paper, only bench heights of 20m are discussed. Five stacked
benches provided a stack height or inter-ramp slope height of 100m (Fig. 5).

Figure 5. Bench Height = 20m, Bench Face Angle = 60°, Bench Width = 7m.
(Left: 3DRB. Right: 2DLM.)
Слика 5. Висина радне етаже = 20m, Нагиб косине радне етаже = 600, Ширина радне етаже
= 7m (Лево: 3DRB, Десно: 2DLM)

The standard slope geometry profiles were assessed using the Modified Ritchie Criterion
(presented as Eq. 1; Ryan & Pryor 2000), and 2DLM and 3DRB rock fall model simulations.
(1)
BW  0.2xBH  4.5
where:
BW – bench width (m) and BH – bench height (m)
To allow for variability in trajectory, several simulations tested a number of 100kg, 1,000kg
and 10,000kg rocks comprising:
 Infinitesimally small spheres in 2DLM (300 test runs per configuration).
 Appropriately sized cubes, elongated flat boxes and angular ‘smartie’ shapes in
3DRB (90 test runs per configuration).
The percentage of rocks captured on benches using 2DLM and 3DRB model simulations are
presented in Figure 6. Both models illustrate that narrower bench widths are likely to capture
less rocks than wider benches. The 2DLM model simulations suggest a higher ‘certainty’ for
capturing rocks on ‘wider’ benches compared with the 3DRB models. This is more clearly
evident in Figure 7, which compares the percentage of rocks captured on the first bench between
the 2DLM and 3DRB model simulations, the Modified Ritchie Criterion and historic data.
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In Figure 7, smooth, almost variability-free curves are obtained from 2DLM model
simulations. Re-running these simulations would yield near-identical results. Conversely, in the
3DRB model simulations, a high degree of variability can be observed in the results (i.e. nonsmooth curves). When re-running these simulations, identical results are not obtained, but
usually vary in the order of 5-10%.

Figure 6. Model Simulation Results: Percentage of Rocks Captured on Benches
(Left: 2DLM. Right: 3DRB.). For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
Слика 6. Резултати симулације модел: Проценат комада стена који су заостали на етажама
(Лево: 3DRB, Десно: 2DLM). За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
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The 2DLM results suggest the Modified Ritchie Criterion [12] remains admissible for 20m
high benches. As illustrated by both Figures 6 and 7, steeper bench face angles generally result
in shorter rock fall trajectories.
The 3DRB results correlate reasonably well with the historic rock fall and other form of slope
collapse case studies (2006-2016). It is likely that if only individual rock fall events were used in
this historic dataset, the correlation would be even better.

Figure 7. Percentage of rocks captured on the first bench from 2DLM and 3DRB compared to the
Modified Ritchie Criterion and Historic Rock Fall Statistics. For color reproduction, please refer to
CD version of the Proceedings.
Слика 7. Проценат комада стена који су заостали на првој етажи из 2DLM и 3DRB модела у
поређењу са модификованим критеријумом Ричија и до сада забележеним одронима у периоду
2006-2016. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
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5. CONCLUSION
Key findings from the rock fall trajectory field tests and model simulations include:
 Steep bench face angles predominantly result in a ‘fall’ motion and generally reduce
horizontal rock fall trajectories. Conversely shallower bench face angles can promote
‘rolling’ and ‘bouncing’, which increase horizontal trajectory.
 Smooth bench faces reduce the likelihood of launch features contributing to
horizontal trajectories.
 While not included within the results of this paper, greater bench heights increase the
velocity of rock falls and as such, the trajectories (e.g. a 30m high bench has
significantly higher potential for increased trajectories than a 20m high bench).
 Minor changes in coefficients of restitution can yield significantly different results
As such, models without calibration seldom add significant value to a project.
The 2DLM model simulations often exhibit ‘ellipsoidal’ trajectories, which were not
observed in field testing. The 3DRB model simulations provided more realistic rock fall
trajectories, which were greatly influenced by the fall body shape and size. This caused
significantly more variability in the modelling results than the 2DLM model simulations. Based
on the writers’ experience, this better reflects the actual variability of rock fall trajectories that
may be observed in the field.
The 3DRB model simulations are believed to add significant value as they illustrate that it is
difficult to definitively model rock fall trajectory paths. However, the information is very useful
in determining the likely endpoints of rock fall trajectories which can be used in design.
The rock fall trajectory field tests and model simulations assisted in the evaluation of steep
slope designs, identify areas of elevated risk, and in refining procedural controls to manage rock
fall risk. In a civil engineering project, the calibrated models would likely be used to design
appropriate barriers (e.g. ditches, bunds or fences) to minimize risk to the public.
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ДЕФИНИСАЊЕ СИГУРНОСНИХ ЗОНА ПРИ МИНИРАЊУ НА
ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ХАРДОВАЦ“ ШЕВАРЛИЈЕ - ДОБОЈ
Резиме:
У овом раду, обрађена је проблематика везана за негативне ефекте који прате
минерске радове. Негативни ефекти који се јављају приликом минирања су:
сеизмичко дејство, дејство ваздушног удара, разбацивање летећих комада
стијене и дејство вибрација. Анализом резултата мониторинга ефеката
минирања, односно сеизмичких мјерења на површинском копу, извршено је
дефинисање дозвољене количине експлозива при једновременом паљењу у
односу на најчешће коришћене стандарде. Дефинисане су сигурносне зоне у
односу на сеизмичке ефекте, зоне у односу на разбацивање летећих комада
стијене и зоне у односу на дејсво ваздушног удара. У Републици Српској не
постоје стандарди за оцјену негативног утицаја дејства минирања, већ се користе
стандарди других свјетских земаља. У овом раду изврешена је процјена утицаја
минирања са површинског копа „Хардовац“ Шеварлије код Добоја и изведени су
одређени закључци.
Кључне ријечи: минирање, мјерења, критеријум, стандарди, сигурносне зоне
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DETERMINATION OF SAFETY ZONES DURING THE BLASTING AT
OPEN PIT "HARDOVAC" ŠEVARLIJE - DOBOJ
Summary:
This paper deals with problems related to adverse effects induced by blasting, which
include: seismic effects, the effect of air strikes, the flying rocks and the effect of
vibration. Analysis of of the results of blasting effects monitoring and seismic
measurements at the open pit, resulted in definition of allowed amount of explosives
for the simultaneous ignition according to all commonly used standards . In particular,
three different zones are defined: safety zones in relation to the seismic effects, zones
in relation to flying rocks and zones in relation to air strike effects. In Republic of
Srpska there are no official standards for the assessment of the negative impact of
blasting.This paper deals with the assessment of blast effects at the open pit
“Hardovac” Ševarlije near Doboj.
Keywords: blasting, measurement, criteria, standards, safety zones
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1. УВОД
У савременом рударству не може се замислити добијање минералних сировина без
употребе експлозива, а посебно код експлоатације минералних сировина у великим
размјерама, као што је то на површинским коповима. Минирања на површинским
коповима се изводе из више разлога, као производна минирања, минирања при изради
усјека и канала, минирања у циљу рушења старих објеката. Основни задатак, а самим тим
и циљ производних минирања на површинским коповима је одвајање стијенског
материјала од масива, његово уситњавање до захтјеване гранулације и одбацивање до
одређеног растојања.
Све наведено се остварује усклађивањем параметара минирања као фактора на које
пројектант и извођач минирања могу да утичу, са геолошким и физичко-механичким
карактеристикама средине што су фактори на које се не може утицати. Усклађеност
параметара минирања са условима радне средине обезбеђује максимално искоришћење
енергије експлозива уз минимално испољавање нежељених ефеката.
Минирање има своје позитивне и негативне ефекте на окружење. Енергија експлозива,
која представља потенцијалну енергију хемијских веза између компоненти које чине
експлозив, се при детонацији експлозивног пуњења у бушотини предаје стијени. Ова
енергија се у стијени једним дјелом троши на њено уситњавање и одбацивање, што је и
жељени ефекат па се третира као корисна енергија. Носиоци корисне енергије су ударни
талас и ширење гасовитих продуката експлозије. Остатак енергије се троши на
загријавање стијенске масе, ваздушне ударе, свјетлосни ефекат и сеизмички талас што су
нежељени и негативни ефекти минирања на површинским коповима (Слика 1). Како овај
дио енергије не врши користан рад може се сматрати изгубљеном енергијом [1].

Слика 1. Расподјела енергије експлозива
Figure 1. Distribution of blasting energy

Веома битна фаза у процесу извођења бушачко - минерских радова је одређивање зона
безбједности при минирању. То се прије свега односи на дефинисање сеизмичког дејства
минирања и одређивање сигурносних растојања од минског поља до рударских објеката,
насељених мјеста и других објеката.
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Ова сигурносна растојања зависе од употребљене количине експлозива, распореда
минских пуњења, избора милисекундног интервала успорења и начина иницирања,
показатеља дејства експлозије и других фактора.

2. ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ РАСТОЈАЊА
Сигурносне зоне при минирању су дефинисане као простор у којем потреси (удари
таласа), летећи материјал или гасови експлозије могу узроковати повреду лица. При
дефинисању зона сагледавају се следећи фактори:
- геолошка грађа терена који се минира,
- начин минирања,
- тежина бушења, дубина, пречник и угао бушотина,
- искуства на минирању на руднику,
- систем успорења, фактор експлозива и количина по интервалима паљења,
- тип и количина есплозивног материјала,
- тип и количина зачепљења.
У овом раду извршено је дефинисање сигурносних растојања при извођењу минерских
радова, која се односи на:
- одређивање сигурносних растојања усљед дејства сеизмичких потреса,
- одређивање сигурносних растојања усљед дејства ваздушно ударних таласа,
- одређивање сигурносних зона од разлетања комада при минирању.
2.1. ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ
СЕИЗМИЧКИХ ПОТРЕСА

РАСТОЈАЊА

УСЉЕД

ДЕЈСТВА

У нашој пракси не постоје домаћи стандарди за дефинисање сигурносних зона према
критеријуму сеизмичких таласа, нити анализу података добијених мјерењем потреса
приликом минирања. Зато су приликом обраде резултата и дефинисања бушачкоминерских параметара у овом раду кориштени доље наведени стандарди.
Критеријум према IPERAS скала - Сеизмичка скала за оцјену потреса услијед
минирања-Институт за физику земље Руске академије наука - IPERAS скала (Табела 1) је
описног типа и приказује однос брзине осциловања и степен сеизмичког интензитета у
форми 12 сеизмичких степени. Дозвољена брзина осциловања тла, по овом стандарду, за
наше услове, износи 0,4-0,5 cm/s.
Табела 1. IPERAS скала

1

Брзина
осциловања
тла, v [cm/s]
до 0,2

2

0,2 - 0,4

3

0,4 - 0,8

4

0,8 - 1,5

Ред.
број
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Table 1. IPERAS scale.
Степен
сеизмичког
Опис дејства
интензитета
I
Потрес региструју само инструменти
Потрес се осјећа само изузетно у потпуној тишини и на
II
вишим спратовима зграда мале осцилације
Потрес осјећа врло мали број људи или само они који га
III
очекују, запажа се мало клаћење висећих предмета
Потрес осјећају многи људи, чује се звекет прозорских
IV
стакала
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Ред.
број

Брзина
осциловања
тла, v [cm/s]

Степен
сеизмичког
интензитета

5

1,5 - 3,0

V

6

3,0 - 6,0

VI

7

6,0 - 12,0

VII

8

12,0 -24,0

VIII

9
10

24,0 - 48,0
Преко 48

IX
X – XII

Опис дејства
Сви људи осјећају осцилације, осипање малтера,
оштећење на зградама у слабијем стању
Јављају се пукотине у малтеру, у малтеру остају трајне
деформације, слабије зграде се оштећују
Јављају се оштећења на зградама у добром стању,
оштећење/рушење димњака
Знатна оштећења на зградама, руше се фабрички
димњаци, падају плафони, пукотине у носећим зидовима
Рушење већих грађевина (зидова, таваница, кровова)
Велика разарања, мијењање рељефа терена

Критеријум према SN 640312 - Швајцарски стандард садржи табеларни приказ
дозвољених брзина осциловања у односу на фреквенцију осцилација (Табела 2). У овом
случају дозвољена брзина осцилвања тла износи 0,3-0,4 cm/s, и важи за I тип објеката (од
укупно 4 типа објеката) и за извор пролазне и удране вибрације у које свакако спадају
бушачко-минерски радови.
Табела 2. Стандард SN 640312
Table 2. Standard SN 640312
Тип
објекта

I

II

III

IV

Опис објекта
Армирано-бетонске и челичне контрукције,
потпорни зидови, мостови, стубови, неукопани
цјевоводи, подз.просторије (каверне, пећине,
тунели, ровови са или без бет. облоге
Зграде са зиданим темељима и бетонским
плочама,
изливени
или
готови
бет.зидови,потпорни
зидови
озидани
са
ломљеним
каменом,
подз.просторије
и
цјевоводи у невезаним материјалима
Зграде са зиданим темељима и подрумским
плочама у бетону,дрвени стропови (подови) у
горњим етажама, изливени зидови или зидови
од умјетних материјала
Објекти посебно осјетљиви на потрес или
оштећени објекти, историјски споменици

Фреквенција
осцилација, f
(Hz)

Резултантна
брзина осцилација,
v
(mm/s)

10-60

30

60-90

30-40

10-60

18

60-90

18-25

10-60

12

60-90

12-18

10-60

8

60-90

8-12

Критеријум према DIN 4150 III - У Савезној Републици Њемачка, максималана
граница толеранције за вриједности брзине осциловања тла су регулисани зависно од
значаја и стања објекта за фреквенције у распону од 5 до 10 Hz. Стандард одређује три
категорије објеката, односно три дозвољена нивоа осцилација, код којих се не очекују
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никаква оштећења (Табела 3). Дозвољена брзина осциловања тла, по овом стандарду,
износи 0,4-0,5 cm/s за стамбене објекте.
Табела 3. Стандард DIN 4150 III
Table 3. Standard DIN 4150 III
Дозвољене брзине осцилација V
(mm/s)
Ниво

1
2

3

Опис објекта

Индустријски објекти и сличне АБ
конструкције
Стамбени
објекти
и
објекти
сличних конструкција
Објекти који нису обухваћени у
горњим описима, оштећени или
објекти под заштитом (историјски
споменици, рушевине и др.)

На темељима,
Фреквенције (Hz)
< 10
10-50
50-100

На етажама
Све
фреквенције

20

20-40

40-50

40

5

5-15

15-20

15

3

3-8

8-10

8

Критеријум према WAC 296-52-67065 - Према америчким стандардима максималне
вибрације тла се могу утврдити коришћењем доље приказаних табела и графикона.
Табела 4. Границе максималних брзина честица
Редни
број
1.
2.
3.

Table 4. Limits of the maximum (peak) velocity
Растојање од мјеста
Максимално дозвољена
Израчунавање
минирања (m)
брзина (cm/s)
растојања скалом
Q = (d/22.6)2
91.4 m
3.175
Q = (d/24.9)2
91.5 m до 1524 m
2.54
Q = (d/29.4)2
1525 m и више
1.9

гдје је:
Q - максимална тежина експлозива у kg која се може детонирати са интервалом
успорења од 8 ms или више
d - растојање у метрима од мјеста минирања до најближег објекта
Умјесто табеле 4, операције минирања имају опцију коришћења дијаграма приказаног
на слици 2- графикон фреквенције и брзине честица за ограничење максималне брзине
честица на основу фреквенције вибрација при минирању.
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Максимално дозвољена брзина

2.0 in/sec

0.75 in/sec

Фреквенција вибрација при минирању, Хз

Слика 2. Однос дозвољених брзина осцилација према фреквенцији
Figure 2. The ratio of the allowed velocity according to the oscillation frequency

Одређивање дозвољених количина експлозива према критеријуму сеизмичке
сигурности на основу горе побројаних стандарда, извршено је на основу дефинисане
удаљености од објеката код којих је вршено мјерење или који су угрожени минирањем.
Израчунавање максимално дозвољене количине експлозива за једновремено минирање
врши се помоћу сљедеће једначине:

Rred

 R
R

, m  Qmax  
3 Q
 Rred
max

3


 , kg


(1)

док је по Америчкој законској регулативи максимално дозвољена количина експлозива
је:

Rred

 R
R

, m  Qmax  
2 Q
 Rred
max

2


 , kg


(2)

где је:
Rred - редуковано растојање (m),
R – растојање (m),
Qmax - максималана дозвољена количина експлозивa (kg).
Брзина осциловања тла (око посматраног објекта):

Vdoz  k s 

1
, cm / s 
n
Rred

(3)

гдје је:
Vdoz - дозвољена брзина осциловања тла (cm/s),
Ks - сезмичка константа, коефицијент средине у којој се минира, усвојено је k s  0.9
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n - коефицијент пригушења сеизмичких таласа на путу ширења (према литератури
најчешће се креће око н = 1.5 ÷ 1.6), усвојено је n = 1.5, из чега слиједи да је редуковано
растојање:

Rred  n

ks
Vdoz

(4)

Редуковане количине експлозива износе:
3Q
(5)
q red 
R
Брзине осцилација су снимљене на сеизмографима и до објекта 1, односно објекта 2
износе:
(6)
V  vt 2  v v 2  vl 2
Одређивање сигурносних зона помоћу познатих количина експлозива према
критеријуму сеизмичке сигурности на основу горе побројаних стандарда, извршено је на
основу дефинисаног редукованог растојања и познате количине експлозива за
једновремено минирање. Израчунавање сигурносних растојања по горе наведеним
стандардима извршено је помоћу следеће једначине:

 R
Q  
 Rred

3


  R  Rred  3 Q , m


(7)

док по Америчкој законској регулативи сигурносно растојање износи:

 R
Q  
 Rred

2
  R  Rred  Q , m


2.2. ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ
ВАЗДУШНОГ УДАРНОГ ТАЛАСА

(8)

РАСТОЈАЊА

УСЉЕД

ДЕЈСТВА

Један од битнијих ефеката минирања је и ваздушни удар у виду потисног таласа који
се шири од мјеста експлозије. Сигурна растојања усљед дејства ваздушних ударних
таласа од мјеста минирања до сигурносног објекта одрађена су у зависности од карактера
распореда и смјештаја експлозивног пуњења, као и од количине експлозива који детонира
у једном временском интервалу.
Сигурно растојање од дејства ваздушних ударних таласа може се одредити из односа:
Rv  k v  Q
(9)
гдје је:
Q - количина експлозива за једно минско поље (kg),
Kv - коефицијент пропорционалности, чија вриједност зависи од услова смјештаја и
количине експлозивног пуњења при минирању и врсте оштећења, kv = 2÷5, усвојено kv = 4.
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2.3. ОДРЕЂИВАЊЕ СИГУРНОСНИХ РАСТОЈАЊА ОД РАЗЛИЈЕТАЊА КОМАДА
ПРИ МИНИРАЊУ
Даљина разбацивања комада стијена приликом минирања зависи од низа утицајних
параметара као што су: количина употребљеног експлозива, геометрије распореда
експлозивног пуњења, величине линије најмањег отпора, угла одбацивања, рељефа
земљишта и др. Одређивање даљине разбацивања комада миниране масе може да се врши
на више начина, зависно од тога шта се узима као база за израчунавање.
Према професору Лопатину почетна брзина комада и у најнеповољнијем случају, тј.
кад маса креће са самог отвора бушотине, износи vо = 14 m/s.
Максималан домет комада биће када се избаце под углом од 45º:

Rmax

vo2

 sin 2 ,[м]
g

(10)

гдје је:
v o - почетна брзина, v o =14 m/s,
 - угао према хоризонтали,  =45º,
g - убрзање земљине теже, g = 9,81 m/s2.
У пракси се радијус опасне зоне разлијетања комада ради повећане сигурности узима
око 300 m код стрмих терена и 200 m код хоризонталних терена.
Сигурносне зоне у зависности од линије најмањег отпора и показатеља дејства
експлозије могу се одредити према сљедећем односу:
3

L  253  n 4  3 W , m

(11)

гдје је:
n - показатељ дејства експлозије, n = 1,
W - линија најмањег отпора, W = 3.0 m.
На површинском копу „Хардовац“ Шеварлије узима се, ради повећане сигурности, да
радијус опасне зоне разлијетања комада износи око 300 m, па ће се на основу овог
радијуса извршити упоређивање са удаљеностима угрожених објеката.

3. ГЕОЛОШКО-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПК „ХАРДОВАЦ“
На површинском копу „Хардовац“ Шеварлије код Добоја експлоатација техничког
грађевинског камена - кречњака врши се више од четири деценије. Лежиште „Хардовац“
налази се у централном дијелу Републике Српске око 7 km јужно од града Добоја, на
десној обали ријеке Босне. Поред самог експлоатационог поља пролази регионални пут
Добој - Маглај. Рудник посједује индустријски колосијек са утоварним бункерима који се
на жељезничкој станици у Шеварлијама прикључује на главни колосијек пруге Сарајево Добој - Шамац.
На површинском копу „Хардовац“ Шеварлије нема зиданих грађевинских објеката,
али се налази примарна мобилна дробилица а од стабилних рударских објеката ту је
стабилно постројење за дробљење и класирање. На основном платоу се налази систем
контејнера уређен као канцеларија техничког руководиоца ПК, гардероба, трпезарија те
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спремиште приручног алата. У близини Рудника лоцирана је и фабрика за производњу
креча.
Основни начин експлоатације лежишта је употреба бушачко - минерских радова.
Материјал добијен минирањем се хидрауличним багером, на радним етажама, додаје у
прихватни кош примарне мобилне дробилице. Одатле издробљени материјал иди даље на
секундарно уситњавање и класирање. За обављање технолошког процеса минирања
користи се комбиновано минско пуњење, тако да доњи дио пуњења (иницијални дио)
чини Амонеx а горњи дио пуњења бушотине (основно пуњење) чини АН - ФО смјеша
Анфеx П. Паљење минских пуњења извршиће се помоћу детонирајућег штапина, који се
активира рударском капислом бр. 8 и спорогорећим штапином.
Мјерење сеизмичког утицаја односно осцилација тла изазвана минирањем, врши се у
двије тачке, помоћу два сеизмографа различитих произвођача (Номис и Инстантел
Миниматер Бластер). Мјерне тачке се налазе на следећим локацијама:
- мјерно мјесто ММ 1
стамбени објекат
- мјерно мјесто ММ 2
пумпна станица
3.1. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ МИНИРАЊУ И МЈЕРЕЊУ
У табели 5 приказани су подаци везани за извршена минирања и мјерења на минском
пољу I и минском пољу II, на два мјерна мјеста (пумпна станица и стамбена кућа).
Табела 5. Параметри минирања и резултати мјерења
Table 5. Blasting parameters and measurement results
Минско поље I
Мјерна
тачка

Растојање од
минирања до
мјерне тачке
(m)

Редуковано
растојање
(m)

ММ 1
ММ 2

197
206

23,3
23,3

ММ 1
ММ 2

352
378

23,3
23,3

Количина
експлозива
по
бушотини
(kg)

Укупна
количина
експлозива
(kg)

61
976
61
976
Минско поље II
87
2587
87
2587

Брзина осциловања
по компонентама
(mm/s)

Максималана
брзина
осциловања
(mm/s)

Vv

Vt

Vl

3,17
4,70

2,98
3,68

5,46
6,73

7,0
9,0

1,33
2,67

1,77
2,03

2,47
3,68

3,31
5,0

Одређивање дозвољених количина експлозива и сигурносних зона према критеријуму
сеизмичке сигурности на основу горе наведених стандарда, извршен је прорачун и
одређене дозвољене количине експлозива на одређеним растојањима од објеката који су
угрожени минирањем. Одређена су и сигурносна растојања услијед дејсва ваздушног
удара и услијед разлијетања комада при минирању. Резултати прорачуна приказани су у
табели 6.
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Табела 6. Дозвољене количине експлозива и сигурносна растојања
Table 6. Allowed quantity of explosives and safety distances
Стандард

MP-I
MP-II
Стамбени објекат
Пумпна станица
Пумпна станица
Стамбени објекат
прорачунато стварно прорачунато стварно прорачунато стварно прорачунато стварно

GOST 6249-52

Дозвољене количине експлозива са аспекта сеизмичке сигурности
604.4
976
691.1
976
3447.94
2587

4269.8

2587

SN 640312

1360.2

976

1555.27

976

7759.48

2587

9609.04

2587

DIN 4150 III
WAC 296-5267065

2122.13

976

2426.47

976

1345.09

2587

1666.94

2587

62.59

976

68.44

976

199.84

2587

230.45

2587

Сигурносна растојања према познатим количинама експлозива
GOST 6249-52

231.12

197

231.12

206

319.86

352

319.86

378

SN 640312

176.37

197

176.37

206

244.08

352

244.08

378

DIN 4150 III
WAC 296-5267065

152.06

197

152.06

206

437.64

352

437.64

378

777.9

197

777.9

206

1266.48

352

1266.48

378

203.45

378

300

378

Сигурносна растојања према дејству ваздушног ударног таласа
124.96

197

124.96

206

203.45

352

Сигурносна растојања према разбацивању комада при минирању
300

197

300

206

300

352

На основу анализе предходне табеле можемо примјетити да је:
1. Код одређивање дозвољених количина експлозива и код одређивање сигурносних
растојања помоћу познатих количина експлозива, са аспекта сеизмичке сигурности,
утврђено сљедеће:
- приликом минирања у јужној зони копа (MP-I), објекти могу бити угрожени према
руском стандарду GOST 6249-52,
- приликом минирања у централној зони копа (MP-II), објекти могу бити угрожени
према њемачком стандарду DIN 4150 III,
- према осталим стандардима прорачуном је утврђено да објекти нису угрожени.
Амерички стандард WAC 296-52-67065 може посматрати као нерелевантан, јер
његови резултати драстично одступају од других.
2. Код одређивање сигурног растојања усљед дејства ваздушног ударног таласа
утврђено је:
- приликом минирања на MP-I и MP-II, објекти нису угрожени, јер су прорачуном
добијена сигурносна растојаља мања од растојања на којима се налазе посматрани
објекати,
3. Код одређивање сигурносних растојања усљед разљетања комада утврђено је
сљедеће:
- приликом минирања у јужној зони копа (MP-I), објекти могу бити угрожени, те
треба примјенити одређене мјере заштите.
- приликом минирања у централној зони копа (MP-II), објекти нису угрожени јер се
налазе на већој удаљености од опасне зоне.
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5. ЗАКЉУЧАК
На ПК „Хардовац“ интерно, као реферантни стандард се користи DIN 4150. С обзиром
да извршена мјерења и теоретски прорачуни по овом стандарду показују различите
резултате потребно је наставити праћење сеизмичких ефеката приликом минирања.
Као могуће рјешење за смањење утицаја сеизмичких ефеката и ваздушних удара
требало би размотрити увођење нееликтричних система иницирања, при чему би било
неопходно оптимизирати конструкцију пуњења, интервале успорења и шему паљења
минских бушотина. При извођењу минерских радова у близини угрожених објеката
требало би размотрити примјену раздјелне конструкције минског пуњења, уз кориштење
два неелектрична детонатора по бушотини, чиме би се смањила количина експлозива по
интервалу успорења.
ЛИТЕРАТУРА
1. Стојадиновић, С. 2009. Сеизмички ефекти минирања на површинским коповима и заштита
објеката од њиховог дејства. Технички факултет у Бору.
2. Група аутора. 2001. Упрошћени рударски пројекат минирања на површинском копу „Хардовац“
Шеварлије, рудник кречњака Добој - Рударски институт Приједор,
3. Trajković, S., Lutovac, S., Ravilić, M. 2013. Procena uticaja na životnu sredinu i građevinske objekte
usled miniranja na PK „Nepričava“. Underground Mining Engineering 22: 33-48.
4. Шобот, С. 2013. Дефинисање безбједносних зона при минирању на површинском копу
„Хардовац“ Шеварлије - Добој. Дипломски рад. Рударски факултет Приједор.
5. Малбашић, В., Челабић, М. 2010. Одређивање сигурносних зона при бушењу и минирању у циљу
максимално могуће заштите објеката на примјеру каменолома „Љубачево“ код Бањалуке.
Технички институт Бјељина, Архив за техничке науке, Година ИИ-бр 3, 119-132.
6. Трајковић, С., Слимак, Ш., Лутовац, С. 2005. Техника минирања и потреси. Рударско-геолошки
факултет Београд.

434

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Комитет за Инжењерску геологију и Геотехнику
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/1, Србија
Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia
Committee for Engineering Geology and Geotechnics
11000 Belgrade, 7a/1 Kneza Miloša Str, Serbia

Радојица Лапчевић1, Богдан Војновић 2, Петар Локин3, Топлица Новаковић4

ГЕОТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МАЛИХ И
ПЛИТКИХ РУДНИХ ТЕЛА НА ПРИМЕРУ „ЧОКА МАРИН-1“
Резиме:
Експлоатација малих и плитких рудних тела по правилу се изводи површинским
методама откопавања. Међутим, њихова примена у великој је мери условљена
топографским условима, физичко-механичким својствима стенских маса,
дубином, величином и обликом рудног тела, као и могућношћу загађења
природне средине. Такође, уобичајене методе подземне експлоатације, коморне,
зарушавањем, или заменом материја, засипањем, нису увек подесне. Пре свега,
због губитка минералне супстанце, која остаје неоткопана, или због
осиромашења руде, при мешању са јаловином. Због наведеног, намеће се решење
откопавања рудног тела, са потпуним осигурањем стабилности подземног
ископа. И ако су, разматрано са рударског аспекта, мала рудна тела, просторије
настале при њиховом откопавању су са гледишта осигурања великих димензија.
Ископ и осигурање таквих великих просторија, по правилу, се најбоље остварује
применом принципа НАТМ, због њене флексибилности у погледу контура
ископаног простора, рационалности подграђивања, сигурности при раду, и сл. У
раду су приказане геотехничке анализе и предлог начина ископавања лежишта
злата „Чока Марин-1“, рудног тела са релативно малим надслојем око 15 m,
ширине до 17 m, висине око 30 m, и дужине око 45 m.
Кључне речи: рудна тела, геотехнички услови, НАТМ, микрошипови, млазни
бетон, анкери.
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Radojica Lapčević5, Bogdan Vojnović 6, Petar Lokin7, Toplica Novaković8

GEOTECHNICAL ASPECTS OF EXPLOITATION OF SMALL AND
SHALLOW ORE BODIES ON EXAMPLE OF "COKA MARIN-1"
Summary:
Exploitation of small and shallow ore bodies is by rule carried out by surface mining
methods. However, their application is to a large extent conditioned by topographic
conditions, physical and mechanical properties of the rock mass, depth, size and shape
of the ore body, including the possibility of environmental pollution. Also, the usual
method of underground mining, chambering, roof caving, replacement of materials or
backfilling, are not always appropriate primarily because of the loss of mineral
substances, which remain unexcavated, or for impoverishment of ore due mixing with
tailings. Concerning this, the solution in this case is underground mining of the ore
body with complete stability protection of excavation. Even if these are small ore
bodies, considered from the mining viewpoint, the resulting chambers are large, from
the viewpoint of security protection. Excavation and protection of such large
chambers, by a rule, is most reliably achieved by applying the principles of NATM,
due to its flexibility in terms of the contour of the excavated area, cost of supporting,
safety at work, and so on. This paper presents the geotechnical analysis and
proposition of method of excavations of gold deposits "Čoka Marin-1", which
represents an ore body with a relatively low overburden of approximately 15 m, width
up to 17 m, height of about 30 m, and a length of about 45 m.
Key words: ore body, geotechnical conditions, NATM, micro piles, shotcrete, anchors.
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1. УВОД
Лежиште „Чока Марин-1“ налази се у близини села Јасиково, око 13 km јужно од
Мајданпека (Слика 1). То је релативно мало и плитко полиметалично сулфидно лежиште
са значајним учешћем племенитих метала – злата и сребра. За ово лежиште, које је
истраживано током дугог временског периода почев од 1974. до 2013. године, урађене су:
Студија изводљивости и Студија техно-економске оправданости експлоатације,
Елаборати о резервама минералних сировина, Студија утицаја на животну средину и
Главни рударски пројекат експлоатације рудног тела.

Slika 1. Geografska karata sa položajem rudnog tela.
Figure 1. Geographic map with position of ore deposit.

Експлоатација малих и плитких рудних тела по правилу се изводи површинским
методама откопавања. Међутим, њихова примена у великој је мери условљена
топографским условима, физичко-механичким својствима стенских маса, дубином,
величином и обликом рудног тела, као и могућношћу загађења природне средине.
У конкретном случају, а управо из наведених разлога, Главним рударским пројектом
предвиђено је откопавање лежишта методом подземне експлоатације. Због мале висина
надслоја, у односу на релативно велику ширину рудног тела, постојање јаче изражених
раседа, са неповољним просторним положајем, и околна стенске масе са неповољним
физичко-механичким својствима, предвиђена је примена метода са запуњавањем
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откопаног простора, очврснутим засипом, са напредовањем одозго на доле, при
експлоатацији руде.
Примена пројектоване методе откопавања подразумевала је израду постројења и
набавку нове опреме, за припрему и уградњу очврслог засипа, скуп транспорт материјала
и цемента, због удаљености рудника, и релативно спору динамику откопавања. Имајући у
виду пројектом предвиђене трошкове откопавања, као и кретање берзанских цена метала,
менаџмент РТБ Бор је предложио да се размотри могућност откопа само полиметаличне
руде и дела масивно сулфидне руде у 1. фази, уз минималне трошкове експлоатације и у
што краћем временском периоду. На овај начин, у 1. фази била би откопана руда
најбогатија са златом, бакром и другим пратећим металима, а откоп преостале,
сиромашније, масивно сулфидне и импрегнационо-штокверкне руде обавио би се касније.
Пошто је оцењено да се изменом методе откопавања, у смислу њеног прилагођавања
геолошким и геотехничким условима, могуће обезбедити рационалније решење
експлоатације, урађена су одговарајућа допунска истраживања и анализе, и на основу њих
геотехничке подлоге за потребе допунског рударског пројеката.

2. РЕЗУЛТАТИ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА
2.1. ОПШТЕ ГОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РУДНОГ ЛЕЖИШТА
Лежиште „Чока Марин“ представља део Борске металогенетске зоне унутар Тимочког
магматског комплекса, и припада рудном пољу Јасиково-Влаоле, на које се северно
наставља Мајданпечка рудоносна зона. Рудно лежиште „Чока Марин“ се састоји од три
посебна рудна тела: „Чока Марин-1“, „Чока Марин-2“ и „Чока Марин-3“, са различитим
карактеристикама, али са истим типовима орудњења. Рудна тела „Чока Марин-2“ и „Чока
Марин-3“ налазе се око 1,5 односно 2,2 km југоисточно од рудног тела „Чока Марин-1“ и
на знатно већој дубини.
Рудно тело „Чока Марин-1“ се налази на контакту хидротермално измењених
вулканских бреча и хидротермално измењених амфибол-биотит андезита. Контактна зона
вероватно представља врх дубинског разлома који допире до дубоких делова Борске ровсинклинале. Подински блок разлома чине брече које су, као изразито пермеабилна
средина, представљале погодну средину за продор минерализованих хидротермалних
раствора који су донели орудњење. Матрикс бреча представља сулфидну минерализацију.
У оквиру рудног тела су заступљена три типа минерализације:
- полиметалични тип руде са високим садржајем племенитих метала (Аu и Аg) и бакра,
уз релативно висок садржај олова, цинка и сумпора;
- масивно-сулфидни тип руде са високим садржајем сумпора уз повишени садржај
племенитих метала (Аu, Аg) и бакра, а низак садржај олова и цинка;
- штокверкно-импрегнациони тип руде са ниским садржајима племенитих метала,
бакра, олова, цинка и сумпора.
Полиметалични и масивно-сулфидни тип руде одликује се и повећаним садржајем
штетних компоненти – арсена, живе и кадмијума.
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Слика 2. Ситуација терена. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 2. Layout of the terrain. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

Тектонски склоп терена у подручју рудног тела “Чока Марин-1” карактерише
присуство бројних раседних структура које одвајају рудно тело од околних стена, као и
подручја различитих типова орудњења. Контакт свежих андезита (не рачунајући
површинске алтерације) и пелита је расед са елементима пада 280/55°. У пелитима су
заступљене бројне пукотине сличне оријентације, као и фамилија пукотина приближно
управна на овај расед, са елементима пада приближно 180-200/35-70°.
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Слика 3. Подужни и попречни геолошки пресеци са легендом. За интерпретацију различитих боја на
слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 3. Longitudinal and lateral geological cross section with the legend. For color reproduction, please
refer to CD version of the Proceedings.

Рудно тело, од пелита такође раздвајају раседи са елементима пада 115-135/70-80° и
90-100/42-50°. Више раседа цилиндрично распоређених око масивно-пиритне и
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полиметаличне руде одвајају исту од бречизиране и здробљене зоне руде и здробљеног
андезита.
Рудно тело “Чока Марин-1” се по дубини простире од коте +580 m до коте +520 m
(дубина до које су рачунате геолошке резерве). Коте површине терена, у подручју рудног
тела варирају од 586 m до 595 m, што значи да надслој изнад простора будућег ископа
износи од 15 до 70 m (cлика 2).
Рудно тело има цеваст облик дужине око 45 m, са проширењем у средишњем делу,
тако да на хоризонталним пресецима има сочиваст изглед. Максималне димензије рудног
тела су на коти 553 m, око 70x55m. Исте се смањују ка површини (25x12 m, на коти 580
m) и ка дубини (40x15 m на коти 520 m) (cлика 3).
Део рудног тела које представља полиметаличну руду чија се експлоатација планира у
првој фази експлоатације, висински се простире од коте 578 до 542 m, са надслојем
висине 15-35 m.
За оцену хидрогеолошких услова подручја лежишта “Чока Марин-1” битно је
напоменути да Јованов поток, као ерозиона база, има коту корита од приближно +400 m.
Рудне масе и здробљени андезит имају значајну суперкапиларну порозност условљену
присуством бројних пукотина и раседа па, у склопу терена, имају функцију
хидрогеолошког колектора, претежно колектора спроводника, због висинског односа
према локалној ерозионој бази. Пелити и андезити имају функцију релативног
хидрогеолошког изолатора са функцијом претежно хидрогеолошких баријера. Наведена
хидрогеолошка функција појединих стенских маса објашњава чињеницу да је доток
подземних вода у рударске радове на хоризонтима +553 m и +534 m релативно мали. Воде
из истражних радова су минерализоване и обогаћене присуством Fe, Cd, Cu, Ni, As, Zn и
Pb, изнад максимално дозвољених количина за пијаћу воду, па их треба сматрати
загађеним.

2.2. ГЕОТЕХНИЧКО ЗОНИРАЊЕ И КАТЕГОРИЗАЦИЈА СТЕНСКИХ
МАСА
За ширу зону рудног тела извршено је геотехничко зонирање стенских маса. Собзиром
да је литолошки састав хетероген, зонирање је изведено, пре свега, на основу литолошког
састава, степена испуцалости стенске масе, хидротермалних алтерација, процене
физичко-механичких својстава, стања поземних вода и висина наслоја, до рудног тела до
површине терена. За геотехничке класификације стенских маса коришћени су савремени
поступци, који се користе у пракси пројектовања подземних објеката и то: RMR, Z.T.
Bieniawski 1979 и 1989; Q, N.Barton, R.Lien и J. Lunde 1974 и Grimstad и Barton, 1993;
RMi, A. Palmstrom, 2009. Резултати поменутих класификација послужили су при избору
меродавних параметара физичко-механичких својстава, за процену потребе и избор мера
за осигурање стабилности ископа.
Зонирањем подручја рудног тела издвојено је 8 (осам), међусобно битно различитих
категорија стенских маса, тј. геотехничких средина, и то:
GТ-1. Андезити - неизмењени, компактни, слабо испуцали, заступљени су лево и десно
од рудног тела, у периферним зонама, које су готово без значаја на услове ископа;
GТ-2. Андезити - хидротермално измењени, компактни андезити, интензивно
испуцали, а заступљени су у мањој зони, десно од рудног тела, у којој ће се утицај
откопавања одразити у веома малој мери;
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GТ-3. Андезити - здробљени и хидротермално измењени, трошни, интензивно су
издељени са више пукотинских фамилија. Заступљени су у зони која окружује рудно тело.
GТ-4. Полиметалична руда - хидротермално измењени амфибол-биотитски андезити,
чврсти, компактни и слабо испуцали;
GТ-5. Масивно сулфидна руда - хидротермално измењене вулканске брече, чврсте,
компактне, слабо испуцале;
GТ-6. Импрегнационо-штокверкна руда. Стенска маса је изразито испуцала, здробљена
и бречизирана, пукотине су запуњене глином, гипсом, пиритом;
GТ-7. Пелити су свежи и релативно компактни. Издељени су међуслојним пукотинама
и двема фамилијама пукотина управним на њих. Ближе контакту са рудним тело, су
интензивно испуцали, локално чак ушкриљени;
GТ-8. Делувијалне творевине и елувијална распадина, заступљене су у
приповршинској зони, дебљине од пар до максимално 5 m.

2.3. ПРОЦЕНА И ИЗБОР МЕРОДАВНИХ ПРОРАЧУНСКИХ ПАРАМЕТАРА
Испитивања физичко-механичких својстава обухваћена су само узорци стена. Узорци
тла из делувијалних творевина и елувијалне распадине, средина које ће, такође, бити
ангажоване у садејству са објектом, у току експлоатације рудног тела, нису испитивани.
Висока репрезентативност узорка се, на жалост, није могла обезбедити, због чињенице да
су испитивања обављена на малим узорцима, из изразито хетерогене и испуцале средине.
Имајући у виду да чврстоћа и деформабилност стенског масива доминантно зависе од
присуства и карактеристика дисконтинуитета у њима, а да хетерогеност масива додатно
усложњавају ефекти хидротермалних измена, резултати испитивања на узорцима не могу
се сматрати меродавним за стенске масе у великој размери.
Избор параметара меродавних за напонско-деформацијску анализу подземног ископа,
извршен је уз уважавање: резултата лабораторијских испитивања узорка стена, података о
реалним својствима стенских маса, резултата лабораторијских и “ин ситу” испитивања у
сличним геолошким срединама, постојећих емпиријских корелационих веза између
физичко-механичких својстава, структурних својстава и рејтинга стенске масе (RMR, Q,
GSI, RocLab), Табела 1

3. ПРИКАЗ ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА ОТКОПАВАЊА РУДНОГ ТЕЛА
Дубина, димензије и облик рудног тела, својства околних стенских маса, као и захтев
за високи степен искоришћености руде, условили су веома сложене геотехничке услове
експлоатације. Због тога за откоп рудног тела „Чока Марин-1“ у првој фази, разматране су
два варијантна решења и то:
 Варијанта 1 – подземни ископ, са континуалним подграђивањем откопног простора,
 Варијанта 2 –ископ са површине, у виду вертикалног шахта, са континуалним
подграђивањем.
По предложеним варијантним решењима, откоп рудног тела и осигурање подземног
ископа сагласно је принципима Нове аустријске тунелске методе (НАТМ), зато што она
омогућава да се на непредвиђене догађаје и неповољне услове, одмах, на лицу места, брзо
и адекватно реагује, оптимизацијом пројектног решења на бази стварних геотехничких и
других услова.
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Израда пројекта осигурања откопног простора по НАТМ концепту, састојала се од
следећих активности:
 избор начина ископа и типа подграде, према својствима и очекиваном понашању
стенске масе, користећи комбинацију емпиријских и аналитичких метода,
 верификација изабраних типова подграде, у очекиваним условима, нумеричким
методама,
 дефинисање критеријума понашање система објекат-стенска маса,
 дефинисање мера активности које треба предузети уколико понашање система
објекат-стенска маса није у оквиру очекиваног,
 дефинисање програма геотехничког мониторинга током ископа и осигурања
простора.
Табела 1. Параметри коришћени за геотехничке прорачуне
Table 1. Parameters used in geotechnical calculations
ПАРАМЕТРИ
Усвојени пар.

ГЕОТЕХНИЧКЕ СРЕДИНЕ
GT-1

GT-2

GT-3

GT-4

GT-5

GT-6

GT-7

GT-8


kN/m3

26-27

26-27

25-26

40-42

32-34

30-32

25-26

19-21

c
MPa

-

-

-

-

-

-

-

0,07-0,09

φ
(o)

-

-

-

-

-

-

-

24-28

mon.
MPa

94,0

40,0

10,25

148

148

148

84,0

-

Ei - mon.
MPa

12.5

10.5

4.1

18.5

18.45

18.45

10.65

-



0,30

0,32

0,34

0,24

0,26

0,30

0,30

0,40

GSI

70

40

25

70

65

35

65

-

mi

26

25

25

25

25

25

13

-

mb

8.905

2.933

1.717

8.563

7.163

2.453

3.725

-

s

0.03567

0.00127

0.00024

0.03567

0.02047

0.00073

0.02047

-

a

0.5104

0.5114

0.5313

0.5014

0.502

0.5159

0.502

-

Erm
MPa

9.160

1.675

245

13.560

11.655

2.09

6.730

80-100

Срачунати пар.

Напомена: Параметри mb, s и а су неопходни за Hoek-Brown-ов критеријум лома.

Коришћење Q, RMR и RMi система класификације, за дефинисање типа подграде у
циљу стабилизације подземног ископа, било је од велике помоћи, а посебно у фазама
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пројектовања, када је мало детаљних информација о својствима стенских маса,
хидрогеолошким карактеристикама и примарном напонском стању које влада у њима.
Међутим, наведени, као и већине других класификационих система, има читав низ
недостатака, па смо са њиховим коришћењем за дефинисање подградног система, били
јако обазриви. Резултате класификација користили смо као почетне процене за
димензионисање подградног система.
При предлагању елемената подграде, посебно је вођено рачуна о очекиваној
конвергенцији профила откопног простора. Начином ископа, сукцесивношћу
подграђивања и крутошћу предложене подграде, тежило се да се конвергенција задржи у
интервалу до 1%. Искуства грађења тунела у различитим геотехничким срединама,
приказана у раду Chern et al (1998), показују да код тунела код којих је испољена
конвергенција до 1%, готово да и нема проблема, тј. чврстоћа стенске масе не утиче у
великој мери. Код тунела са испољеном конвергенцијом до 1 до 2%, при грађењу
проблеми су чешћи, а ако је конвергенција већа од 2%, проблеми су скоро увек присутни.
Верификација подграде откопаног простора за различите фазе ископа и подграђивања
обављена је применом софтверског пакета: Phase2, који омогућава нумеричку анализу
подземних објеката у две димензије. За адекватну анализу напонско-деформацијских
стања у подгради подземног ископа и околној стенској маси, најпоузданија је
тродимензионална анализа, којом се симулира напредовање радова и напонске промене и
деформације у околини привременог радног чела. Међутим, 3D нумеричко моделирање
подземног ископа је изузетно захтевно, па је примена нумеричких метода у инжењерској
пракси још увек ограничена на 2D моделе. Више аутора је предложило методе којима се,
на одређени начин, врши укључивање 3D ефеката изградње објеката у 2D анализе,
односно напонско-деформацијске промене које се дешавају у зони радног чела ископа.
Најчешће се користе метод редукције напона о (Panet & Guenot, 1982), и метод
прогресивног омекшавања (Swoboda, 1979), који је примењен у овом случају.

3.1. ПРИКАЗ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЗА ПОДЗЕМНИ ИСКОП
Анализом утицаја који ће се манифестовати у стенској маси, услед откопавања рудног
тела, сагледана је потреба за мерама осигурања подземног откопа, и сукцесивност њихове
примене. Неопходни елементи подградног система, могу се сврстати у подухватнозаштитне и носеће-примарне елементе конструкције. С тим што, подухватно-заштитни
елементи претходе, и у фази ископа имају ту функцију, а у каснијим фазама су саставни
део носеће конструкције.
Као подухватно-заштитни елементи предвиђени су: микрошипови – цевни анкери, и
штит од ибо анкери.
Као примарни елементи подградног система предвиђени су: торкрет, арматурне мреже,
ибо анкери само у чврстим стенама, уколико је технички изводљиво, и армиранобетонска
ребра.
Пре почетка откопа рудног тела, предвиђена је уградња вертикалних микрошипова са
површине терена, по ободу рудног тела. У току откопавања они ће спречавати испадање
блокова из бокова ископа, и прихватаће АБ ребара са оптерећењем из кровине.
Предложена метода предвиђа да се са откопом руде почне из горње зоне РТ Чока
Марин, а да се откопана руда спушта кроз окно до транспортног хоризонта. Откоп ће се
изводи у хоризонталним појасевима, висине 3 до 4 m, и фазно ће се спуштати наниже. На
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највишљим етажама, у кровини, прво би се вршио ископ централног дела свода-калоте, са
кораком напредовања од 1,5 m. Након ископа и подграђивања централног дела калоте,
предвиђен је ископ левог, а потом десног дела калоте.
На осталим, нижим, етажама предвиђа се ископ у откопним појасевима ширине 4-5 м,
од левог према десном боку рудног тела. Имајући у виду неопходно време за израду
елемената подградног система, и време потребно да поједини елементи подградног
система очврсну, као и довољно велике димензије рудног тела, предвиђено је да се ископ,
по ободу рудног тела, наизменично изводи са леве и десне стране, тј. на дијаметрално
супротним крајевима од приступног ходника.
По обезбеђењу калоте и ископа у боковима ниже етаже, наишло би се на
микрошипове, који слично методи штита треба да обезбеде зидове ископа у његовој раној
фази.

Слика 4. Модел - ископ и осигурање рудног тела. За интерпретацију различитих боја на слици,
потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 4. Model – excavation and protection of ore body. For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.

Верификација подграде откопне коморе је извршена помоћу програмског пакета
Phase2. Прорачуни методом коначних елемената су извршени за откопне коморе на
карактеристичним најнеповољнијим профилима по облику рудног тела, моћности и
дубини залегања. При прорачунима коришћени су исти елементи подграде на свим
профилима, при чему је узета у обзир висина надслоја, нагиб терена, и својства стенских
маса, у којима се изводе и које окружују откопне коморе.
Резултати спроведених прорачуна указују да је прерасподела напона око подземне
просторије, условљена ископом, знатно изражена. До великог растерећења σ3 напона доћи
ће око читавог ископа, и дубоко у стенску масу. У истој зони током ископа, истовремено
са растерећењем σ3 напона, доћи ће до велике концентрације σ1 напона.
Јако изражена прерасподела напона, условљена тежином надслоја, димензијама и
обликом откопне коморе, изазваће пластификацију (латентни лом) у околној стенској
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маси. Зоне пластификације биће значајне, у зависности од димензија и висине надслоја
изнад откопне коморе, варираће у интервалу од 1,0 до 3,0 m. Посебно ће бити изражене у
левом боку и подини коморе, док су у кровинском делу тање, због примене подграде и АB
ребара.
У зонама пластификације фактори сигурности у погледу чврстоћа стенске масе су
знатно смањени, износе 1,05 - 1,10, посебно у левом боку и на деловима откопне коморе
са већом дубином. Реално, они су знатно већи, јер су спроведене анализе урађене за
дводимензионални модел, мада реално гледано он је тродимензионалан, те самим тим,
спроведени прорачуни су на страни техничке сигурности.
При откопу се очекује конвергенција профила ископа у комори око 0,2 до 0,3%. На
основу искуствених и литературних податка, резултата мерења конвергенције, при
изградњи многобројних подземних објеката, наведене величине спадају у домен
прихватљивих, имајући у виду крутост средине у којој се врши откоп руде.
Резултати прорачуна сила у анкерима указују да су оне знатне, посебно унутар зоне
очекиване пластификације, али да неће бити прекорачене граниче вредности носивости
тела анкера на кидање.
Резултати прорачуна нормалних сила и момената у подгради од торкрета и арматурне
мреже и у микрошиповима, показују да су оне испод граничних вредности. Срачунати
минимални фактори сигурности су у распону од 1,1 до 2.
Имајући у виду све напред изнето, као и чињеницу да је реч о привременом објекту,
предложени елементи подградног система довољни су да осигурају стабилност подземног
ископа за време откопа рудног тела.

Слика 5. Померања на профилу ископа. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Displacement at the excavation profile. For color reproduction, please refer to CD version of
the Proceedings.
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3.2. ПРИКАЗ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ЗА ОТКОП СА ПОВРШИНЕ
ТЕРЕНА
Стенска маса изнад рудног тела је веома лоших физичко-механичких својстава за
формирање носећег свода изнад калоте ископа. У њој тешко је остварити велике ефекте
анкерисања, а уградња анкера је техничко-технолошки веома захтеван процес. На предлог
Инвеститора, а имајући у виду могуће потешкоће при подземном откопу, размотрена је и
варијанта откопа рудног тела са површине терена. Радови по овом другом варијантном
решењу су подељени на следеће фазе:
 I фаза - радови од површине терена – формирање усека природне падине и
планирање платоа. Статички прорачуни не указују на потребу да се широки ископ
изведен са пројектованим привременим нагибима и бермама обезбеђује додатним
мерама стабилизације.
 II фаза - израда армирано бетонског зида и челичних решеткастих разупирача. АB
зид је дебљине 1 m и дубине 6 m. Решеткасти разупирачи су пројектовани као
аксијално оптерећени елементи који имају примарну функцију расподеле активног
и пасивног притиска тла на сам армиранобетонски зид. Постављају се у два
хоризонтална нивоа паралелно са ископом. Формирају се од челичних профила и
као просторна решетка имају попречне димензије 1,0 x 1,5 m.

Слика 6. Модел - IV фаза, коначан ископ рудног тела. За интерпретацију различитих боја на
слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 6. Model – IV phase, final excavation of ore body. For color reproduction, please refer to CD
version of the Proceedings.

 III фаза - радови на обезбеђењу ископа у зони испод армирано бетонског зида, а
изнад рудног тела (зона свода по ранијем техничком решењу). У овој фази радова
од мера стабилизације ископа предвиђена је уградња пасивних и активних анкера и
армираног млазног бетона дебљине 25 cm.
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 IV фаза - радови на обезбеђењу ископа у зони рудног тела. У овој фази радова од
мера стабилизације ископа предвиђена је уградња пасивних и активних анкера и
армираног млазног бетона дебљине 15 cm.

Слика 7. Померања на профилу при коначној коти ископа. За интерпретацију различитих боја на
слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 7. Displacement in cross section at final excavation elevation. For color reproduction, please refer
to CD version of the Proceedings.

3.3. ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ОТКОПА РУДНОГ ТЕЛА
У техничком погледу радови по првој - подземној варијанти откопа рудног тела су
захтевнији и технолошки сложенији. Пре свега, због потребе формирања носећег лука, тј.
осигурања калоте подземне просторије. Такође, по овој варијанти је теже обезбедити
вентилацију и проветравање у приступним и радним просторијама.
У погледу обима посла, инвестиционих улагања, и ефективног времена на њиховој
реализацији, друга варијанта откопа рудног тела са површине терена је неповољнија.
Због отвореног шахтног ископа, неповољни спољни временски услови у великој мери
би утицали на динамику радова. Наткривањем би се донекле решио проблем, што би
поскупело радове, и притом знатно отежало допремање материјала до радне етаже.
Мере предострожности, које треба предузети у циљу заштите од загађења животне
околине, су знатно обимније за откоп рудног тела са површине терена.
За рудно тела „Чока Марин 1“ постоји сагласност за подземну експлоатацију, по
постојећем Главном рударском пројекту, па би промена методе откопа, захтевала нову
сагласност ресорног министарства. Пре захтева за промену методе експлоатације, било би
неопходно урадити и Студију процене утицаја експлоатације рудног тела, по ново
предложеној површинској методи откопа. Поменуте активности, значајно би одложиле
почетак радова на откопу рудног тела.
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4. ЗАКЉУЧАК
Откопавање малих и плитких рудних тела могуће је извести подземном
експлоатацијом, са потпуним осигурањем стабилности подземног ископа. Ископ и
осигурање, малих рудних тела, али са аспекта осигурања великих подземних просторија,
по правилу, се најбоље остварује применом принципа НАТМ, због њене флексибилности
у погледу контура ископаног простора, рационалности подграђивања, сигурности при
раду, и сл.
Због неповољних геотехничких услова, у приповршинским зонама, елементе
подградног система треба одабрати тако да имају подухватно - заштитну функцију, и
функцију носеће примарне конструкције. С’тим што, подухватно-заштитни елементи
претходе, и у фази ископа имају ту функцију, а у каснијим фазама су саставни део носеће
конструкције.
Као подухватно-заштитни елементи могу се применити: микрошипови – цевни анкери,
и штит од ибо анкери, а као примарни елементи подградног система: торкрет, арматурне
мреже, ибо или SN анкери, само у чврстим стенама уколико је технички изводљиво, и
армиранобетонска ребра.
НАТМ је посебно погодна за примену, јер она омогућава да се на непредвиђене
догађаје и неповољне услове, одмах, на лицу места, брзо и адекватно реагује,
оптимизацијом пројектног решења на бази стварних геотехничких и других услова.
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УТИЦАЈ ПОСТОЈЕЋИХ ДИСКОНТИНУИТЕТА И ПОДЗЕМНИХ
ВОДА НА СТАБИЛНОСТ ТУНЕЛСКОГ ИСКОПА У
ХИДРОТЕХНИЧКОМ ТУНЕЛУ ФАТНИЧКО ПОЉЕ
АКУМУЛАЦИЈА БИЛЕЋА
Резиме:
Положај примарних и секундарних (површине слојевитости и пукотине)
дисконтинуитета у односу на тунелску трасу, у значајној мјери утиче на стабилност
тунелског ископа. Примарне дисконтинуитете представљају међуслојене површине
или површине слојевитости док секундарне дисконтинуитете представљају
пукотине, тј. дисконтинуитети настали у периоду након завршетка седиментације и
везани су за тектонске активности. Поред постојећих дисконтинуитета и подземне
воде значајно могу утицати на стабилност тунелског ископа.

Кључне ријечи: стабилност, пукотина, дисконтинуитет, подземне воде,
међуслојна површина

IMPACT OF THE EXISTING DISCONTINUITIES AND
GROUNDWATER ON THE STABILITY OF TUNNEL EXCAVATION
OF THE HYDROTECHNICAL TUNNEL FATNIČKO POLJE - BILEĆA
ACCUMULATION
Summary:
The position of the primary and secondary discontinuities (bedding planes and fractures) in
relation to the tunnel route considerably affects the stability of the tunnel excavation. The
primary discontinuities are interlayer surfaces or bedding planes, while the secondary
discontinuities are fractures, i.e. discontinuities generated in the period after the completion
of sedimentation and they are related to tectonic activities. In addition to the existing
discontinuities, groundwater may also considerably affect the stability of the tunnel
excavation.
Keywords: stability, fracture, discontinuity, groundwater, interlayer surfaces
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1. УВОД
Приликом градње хидротехничког тунела Фатничко поље - акумулација Билећа, којим
се воде Фатничког поља преводе у билећку акумулацију, примарни (површине
слојевитости) и секундарни (пукотине) дисконтинуитети у значајној мјери утичу на
стабилност тунелског ископа. Правац пружања тих дисконтинуитета у односу на осу
тунела, затим величина зијева код пукотина односно дебљина испуне код међуслојних
површина у значајној мјери, ако су ови фактори неповољни, могу утицати на стабилност
тунелског ископа.
Подручје источне Херцеговине обилује веома великим количинама падавина, као и
низом подземних канала кроз које се те велике количине воде филтрирају и циркулишу ка
нижим хоризонтима крашких поља односно према вјештачки формираној бази –
акумулацији Билећа. У кишним периодима ове воде у значајној мјери нарушавају
стабилност тунелског ископа на појединим дионицама
Циљ овог рада је да у најкраћем прикаже специфичне проблеме који могу проистећи из
неповољног односа ових дисконтинуитета у односу на тунелску трасу, као и методологију
и начин њиховог рјешавања.
Као што смо већ рекли, у генетском смислу, постоје двије врсте дисконтинуитета:
 Примарни дисконтинуитети (међуслојне површине),
 Секундарни дисконтинуитети (испуцалост стијенске масе).

Слика 1. Хидроенергетски систем ријеке Требишњице
Figure 1. Trebišnjica hydropower system
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2. ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
Са аспекта градње хидротехничких тунела у карсту источне Херцеговине, неопходно
је познавати како геолошку грађу терена, тако и хидролошка, хидрогеолошка и тектонска
својства терена. Управо ови чиниоци су у знатној мјери одредили процес формирања
каверни у карсту источне Херцеговине.
2.1. ЛИТОСТРАТИГРАФСКИ САСТАВ ТЕРЕНА
Подручје источне Херцеговине представља саставни дио пространог мезозојскотерцијерног комплекса спољних Динарида. Литолошки је то једноличан и искључиво
седиментни комплекс који посједује све геолошке карактеристике спољних Динарида.
Са аспекта овог рада обрадићемо само оне литолошке формације коз кроје су прошли
до сада изграђени хидротехнички тунели. Најзначаји у том погледу су кредни кречњаци
туронског и сенонског ката (К22 и К23).
Седименти туронског ката К22 представљени су формацијом кречњака са доломитима,
затим плочастим доломитима са прослојцима кречњака. Ови седименти су углавном
везани за чапљински тунел (доводни тунел за РХЕ Чапљина укупне дужине 8107 метара).
Седименти сенонског ката К23 представљени су лапоровитим кречњацима као фацијом
доломита и кристаластих кречњака. Ови седименти изграђују стијенске масиве кроз које
су грађени дабарски (дужине 3218 метара и повезује дабарско и фатничко поље) и
фатнички тунел (дужине 15650 метара и повезује Фатничко поље са акумулацијим
Билећа.)
Квартарни седименти изграђују крашка поља и представљени су растреситим
покривачом алувијалним наносом, глинама, затим падинским бречама и сипарима.
2.2. ХИДРОГЕОЛОШКА СВОЈСТВА ТЕРЕНА
Са аспекта хидрогеолошке функције али и са аспекта настанка каверни и пећина
унутар кречњачких фрормација, стијене које изграђују подручје источне Херцеговине
могу се подијелити у двије основне групе:
1. Добро водопропусне стијене (у њима се одвија интезиван процес
карстификације и у њима су формиране каверне и пећине),
2. Слабо водопропусне стијене.
Добро водопропусне стијене углавном изграђују највећи дио источне Херцеговине. То
су углавном добро карстификовани напријед споменути кречњаци туронског и сенонског
ката горње креде (К22 и К23). У овим формацијама су формирани привилеговани правци
циркулације подземних вода, и услед велике испуцалости ових стијенских маса, а под
хемијским дјеловањем подземних вода, кроз геолошку историју стварали су се подземни
облици крашког рељефа, односно каверне и пећине. Дубина до које је стијена захваћена
карстним процесима, односно дубина карстификације је различита. Према детаљним
испитивањима која су рађена на 140 бушотина на цијелом подручју источне Херцеговине,
установљено је да се највећи број ових каверни налази на дубинама између 50 и 150
метара, па се може сматрати да најизразитија водопропусност, генерално узевши је на
овој дубини. Истражним бушењем је утврђено да се најдубља каверна налази на дубини
од око 275 метара.
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Слабо водопропусне стијене представљају оне стијене чија хидрогеолошка улога може
да варира од релативне баријере до скоро водопропусних стијена. У овом подручју, гдје
су грађени хидротехнички тунели као и на подручју на којем је формирана акумулација
Билећа, углавном у зависности од положаја у структури најзначајнији хидрогеолошки
изолатор представљају доломити, који су подложни специфичном процесу распадања у
доломитски грус и доломитску пржину. Управо захваљујући постојању ове
литостратиграфске формације остварена је акумулација Билећа, једна од највећих
европских акумулација формираних у карсту.
2.3. ДУБИНА КАРСТИФИКАЦИЈЕ
Дубина до које су растворљиве стијене, крчњаци, доломитични кречњаци и доломити,
на подручју источне Херцеговине варира у широком распону. Не може се јасно
дефинисати граница између карстификовани и некарстификованих стијенских маса. То је
прелазна зона која се апроксимира површином испод које се не очекују изразито
карстификоване стијене. То је тзв. база карстификације. У карсту источне Херцеговине
база карстификације креће се до дубине око 250 до 300 метара. Дубина базе
карстификације такође зависи од испуцалости и израсједаности стијенске масе, величине
канала, прслина и пукотина кроз које се креће вода и врши своје разарачко дејство.
Анализа промјене карстификованости и водопропусности у функцији дубине обављена
је за готово цијело подручје источне Херцеговине. Ова анализа (по П. Милановићу) се
базира на резултатима бушења и испитивања водопропусности у преко 140 бушотина, на
теренима са надморским висинама између 200 и 1000 метара. Ови резултати су
презентовани на следећем дијаграму и показују генералну законитост промјене
карстификованости по дубини. Дијаграм јасно показује да је стијенска маса
најинтезивније карстификована и са највећом порозношћу од површине до ccа 20 метара
дубине За ову зону се употребљава назив епикарст.
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Слика 2. Дијаграм промјене карстификованости по дубини
Figure 2. Diagram of karstification changes with depth

1.Промјена карстификованости са дубином, 2. Зона са базним токовима, 3. Зона
осцилације нивоа подземне воде, 4. Дијаграм вертикалне дистрибуције активне карстне
порозности, 5. База карстификације, 6. Дијаграм електричног сондирања, 7.
Некарстификоване стијена, 8. Ниво подземне воде
Слика 3. Дубина карстификације, шематски приказ
Figure 3. Karstification depth – schematic representation
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3. УТИЦАЈ ПОСТОЈЕЋИХ ДИСКОНТИНУИТЕТА НА СТАБИЛНОСТ
ТУНЕЛСКОГ ИСКОПА
3.1. УТИЦАЈ СЛОЈЕВИТОСТИ НА СТАБИЛНОСТ ИСКОПА
Слојевитост, односно међуслојне површине представљају примарне дисконтинуитете
стијенске масе, који су настали у току стварања саме стијене. Међуслојне површине по
свом карактеру су веома различите, у кречњацима врло често запуњене црвеницом а
мјестимично и дробинским материјалом чији су фрагменти некада и реда центиметарских
димензија. Положај слојева, начин њиховог просторног залијегања и њихов однос према
оси тунела, затим дебљина слојева и њихов литолошки састав као и карактер међуслојних
површина, могу веома битно да утичу на стабилност тунелског ископа, као и на појаву
већих испадања у њему. Слојевитост стијенских маса има утицаја нарочито на избор
трасе тунела, прије свега када су слојеви искошени, а нивелета тунела хоризонтална или
субхоризонтална.
Најнеповољнији утицај на тунелски ископ имају слојеви чије се пружање поклапа са
осом тунела, а најповољнији када је оса тунела управна на паравац пружања слојева.
Осим наведеног код слојевитих кречњака, значајну улогу на стабилност тунелског ископа
има и дебљина слојева. Наиме, већу стабилност и повољније услове градње тунела
пружају дебело слојевите и банковите стијене, него танкослојевите односно листасте
стијене.
Ако слојеви имају правац пружања паралелан оси тунела, а падни угао истих се креће
од 45о до 90о онда се овакав однос оцјењује као врло неповољан за градњу тунела, као и
кад слојеви падају у супротном правцу од правца напредовања тунела под углом од 20о до
45о.
Хоризонтални или субхоризонтални слојеви су такође неповољни са аспекта
стабилности тунелског ископа, поготово ако се ради о танким или листастим слојевима. У
овим случајевима су врло честа испадања из калоте, поготово када се примјењују
машинске методе тунелског ископа (кртица и глодалица)
Посебну неповољност у карстним седиментима чине међуслојне површине запуњене
масном црвеном глином која олакшава процес смицања стијенских блокова дуж
међуслојних површина.
Најповољнији однос пружања слојева у односу на осу тунела је када они падају у
правцу напредовања тунелског ископа под углом од 45о до 90о.
Међуслојне пукотине су доминантне и пом заступљености и по пружању. У тунелском
ископу најчешће их пратимо и по стотинама метара у контуинуитету. Међусобно су
паралелне. Остали дисконтинуитети (пукотине) које су у принципу управне на површину
слојевитости (доминантна фамилија пукотина), пружање им се веома кратко може
пратити (пресјецају један или више пакета слојева).
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3.2. УТИЦАЈ ИСПУЦАЛОСТИ СТИЈЕНСКЕ МАСЕ НА СТАБИЛНОСТ
ТУНЕЛСКОГ ИСКОПА
Пракса у изградњи подземних објеката указује да у чврстим стијенским масама,
стабилност ископа зависи првенствено од присуства пукотина и других руптура и
њихових својстава. Наиме, иако је чврстоћа саме стијене изузетно велика, често долази до
појаве нестабилности локалног или ширег карактера, као последица постојања
ослабљених површина у стијенској маси. Величина нестабилних блокова је у непосредној
вези са величином пукотина. Да би помјерање блокова уопште било могуће, односно да
би дошло до појаве нестабилности стијенске масе у зони ископавања, неопходно је да се
задовоље следећи услови:
 Да постоји кинематска могућност помјерања блока ка ископу
 Да су отпорна својства по површинама пукотина која ограничавају
нестабилне блокове довољно ниска да може да се оствари лом
Испуцалост у кречњачким стијенама има своје специфичности. Малтене увијек се
може констатовати једна фамилија пукотина која је управна на правац пружања слојева.
Уколико се поред ове фамилије пукотина јавља још једна, а ради се о слојевитим
стијенским масама онда неминовно у таквој средини долази до појаве нестабилности
тунелског ископа. У кречњачким стијенама источне Херцеговине интезивна испуцалост је
везана за регионалне расједне руптуре и за тјемена односно дна набраних форми. Ниједан
од пројектованих или изведених хидротехничких тунела у систему ријеке Требишњице не
пресјеца регионалне расједе.
Нестабилности у тунелским ископима су често везане за дубоке расједе који пресјецају
тунелску трасу. Широке расједне и пукотинске зоне су испуњене дробином и глиновитим
материјалом, тако да знатно отежавају и успоравају напредовање тунелског ископа уз
употребу одговарајућих санационих мјера.

Слика 4. Испадање из калоте тунела по површинама слојевитости
Figure 4. Falling from the tunnel calotte along the bedding planes
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Тјемена антиклиналних форми, односно дна синклиналних форми су услед интезивних
и снажних процеса набирања јако испуцала, тако да је стабилност тунелског ископа који
пресјеца ове зоне знатно угрожена.
Током детаљног инжењерскогеолошког картирања тунелског ископа, на мјестима гдје
траса тунела пресјеца или тјемена антиклиналних или дна синклиналних форми, запажена
је јака испуцалост или боље речено издробљеност стијенске масе.
3.3. АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ СТИЈЕНСКЕ МАСЕ У ТУНЕЛСКОМ ИСКОПУ
У поступку анализе стабилности потенцијално нестабилних блокова око тунелског
ископа, могу се издвојити следеће фазе:
 Разрада геолошких улазних параметара и прелиминарна оцјена потенцијално
нестабилних блокова
 Усвајање геотехничких модела са одредбом геометријских карактеристика
нестабилних блокова, начина лома и правца помјерања
 Установљење активних сила које дјелују на нестабилни блок датих димензија и
облика, утврђивање критеријума лома и граничне равнотеже блокова, са
срачунавањем фактора сигурности
Крајњи резултат анализе стабилности блокова око тунелског ископа требало би да
буде геотехнички модел са издвојеним квазихомогеним зонама у погледу стабилности и
начина лома, односно са истим фактором сигурности и истим техничким рјешењима
потребним за очување стабилности ископа.
Анализа стабилности појединих блокова може се лако и брзо спровести коришћењем
положајне лопте. Примјена овог поступка илустрована је на слици 5.

A – могућност гравитационог испадања
B и C – могућност помјерања клизањем
Слика 5. Процјена стабилности потенцијано нестабилних блокова
Figure 5. Assessment of the stability of potentially usable boulders

На дијаграму који представља хоризонталну пројекцију положајне лопте, трасама су
приказане четири фамилије пукотина, које су заступљене на локацији једног подземног
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објекта. Прогнозирани угао унутрашњег трења је  = 40°. Вертикална линија која пролази
кроз врх клина на дијаграму је представљена средиштем круга. Уколико је центар унутар
површи које ограничавају трасе датих пукотина, онда је могуће да се оствари
гравитационо испадање блока без клизања по некој од пукотинских површина (зона А).
Међутим ако је центар круга изван тих површи (зоне B и C) тада је могуће помјерање
блока у виду смицања по једној или двије површине пукотина. Као додатни услов за
остварење могућности помјерања у виду клизања блока, уводи се угао унутрашњег трења
(мали круг унутар већег на слици). Да би дошло до клизања блока потребно је да
површина или пресјечена линија по којој се одвија помјерање, буде стрмија од угла
унутрашњег трења. Тај услов је задовољен уколико бар дио пресјечене површине пада
унутар малог круга, који представља угао унутрашњег терња.
Сличан поступак се примјењује за анализу могућности испадања блокова из бокова
тунела, с тим што у овим случајевима нема гравитационог испадања као из калоте, већ се
помјерања блокова одвијају клизањем по једној од пукотинских површина, или по линији
пресјека двије пукотине.
Напонско стање у стијенама настаје као резултат дејства сила различитог поријекла
(гравитационих, тектонских, температурних итд.) на стијенски масив који је по правилу
хетероген у погледу састава и својстава стијенских маса.
Највећи утицај на дистрибуцију и интезитет напона у стијенским масама имају
пукотине. У зависности од својстава пукотина у стијенским масама јављаће се
концентрације, области са смањеним интезитетом напона и зоне затезања.
Основна својства појединачних фамилија пукотина који битно утичу на расподјелу
напона су следећа:
 Просторни положај (угао који заклапа пукотина са правцем дјеловања спољних
сила)
 Морфологија зидова пукотина
 Степен континуитета код пукотина
 Ширина пукотина деформабилност пукотинске испуне
 Учесталост пукотина
Напонско стање такође зависи и од деформабилности монолитног дијела стијенске
масе. Изучавање утицаја испуцалости на напонска стања стијенских маса представља
сложен експеримент и теоријски проблем, јер као што је већ наведено, напонско стање
зависи од бројних својстава пукотина и свих могућих њихових комбинација. Дода ли се
томе да су стијенске масе по правилу издијељене са више фамилија различитих
димензија, поготово када су у питању кречњачке формације у источној Херцеговини,
њихов утицај на напонско стање је различит, проблем постаје много сложенији.
Када су у питању карстни седименти туронског К22 и сенонског К23 катау источној
Херцеговини, треба нагласити да значајну улогу у утицају на напонско стање имају и
велике количине вода које пониру у унутрашњост и управо дуж свих тих пукотина и
прслина својим хемијским и механичким дјеловањем мијењају слику напонских стања.
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4. УТИЦАЈ ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА СТАБИЛНОСТ ТУНЕЛСКОГ
ИСКОПА
Подземне воде које се појављују, односно истичу у тунелски ископ могу се подијелити
у двије групе. Прву групу сачињавају процједне воде које се појављују у кишним
периодима. Тада дуж разних пукотина, канала, прслина и каверни долази до процјеђивања
површинских вода у тунелски ископ. Ако су падавине обимне онда је и доток воде у
тунелски ископ обиман. Међутим ове воде које осим што унесу у тунелски ископ
одређене количине глиновито-муљевитог материјала, не утичу значајније директно на
стабилност тунелског ископа.
Другу групу сачињавају сталне подземне воде, које су везане за велике подземне
просторије, каверне, у којима се формирају издани. Њихово прихрањивање потиче од
површинских вода. У случају пресјецања таквих канала, долази до надирања воде у
тунелски ископ, које може бити врло опасно и за људство и за механизацију, али и за
стабилност самог тунелског ископа. Сви карстни канали могу да буду изложени великом
притиску подземних вода, разорном дејству турбулентног течења и енормно великим
дотоцима. Ситуација посебно може бити неповољна ако се дио трасе са кавернама налази
у зони брзе водозамјене, односно у зони гдје се ниво подземне воде повремено пење
изнад нивелете тунела тако да канали и каверне долазе под притисак и изложене су
разорном дејству турбулентног течења великих количина вода.

Слика 6. Истицање воде у тунелски ископ
Figure 6. Leakage of groundwater into the tunnel excavation
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Такође веома неповољно на стабилност ископа могу утицати нагла колебања нивоа
подземних вода која у кишним периодима могу бити и 70 метара за 24 сата, из разлога
зато што сам тунел усмјерава према себи велике количине подземних вода.
Посебно је опасно када се кроз тунел оствари повезивање активних и неактивних
(дјелимично или потпуно запуњених) дренажних канала. Резултат овог повезивања је
реактивирање старих дренажних система и довођење нових количина подземних вода у
тунелски ископ. Дренажни ефекат тунела погоршава услове ископа, поготово ако
тунелска цијев пресјече активне дренажне канале.
На мјестима гдје се очекује наилазак не неактивне дренажне канале односно на веће
концентрације подземних вода препоручује се пред бушење односно извођење
хоризонталних бушотина с циљем утврђивања постојања подземних вода али и с циљем
њиховог лаганијег дренирања.
Сви напријед наведени ефекти и проблеми које могу изазвати подземне воде у
тунелском ископу се могу назвати ефектима тренутног дјеловања подземних вода на
стабилност тунелског ископа. Постоје и они ефекти са одложеним дејством гдје поземне
воде својим дуготрајним дјеловањем, хемијском разградњом кречњачких стијена, врше
стално проширивање постојећих пукотина, канала и прслина. Обликовањем пукотинских
површина, затим депоновањем глиновитог материјала у пукотински међупростор (по
правилу масна црвена глина), значајно се утиче на карактер смицања стијенских блокова
у тунелском ископу.

5. ЗАКЉУЧАК
Приликом градње хидротехничког тунела Фатничко поље – акумулација Билећа у
дужини од 15650 метара констатовао сам да је низ веома битних фактора који утичу на
стабилност тунелског ископа. Пошто је траса тунела лоцирана кроз услојене кречњаке
туронског К22 и сенонског К23 ката горње креде, треба нагласити да примарни
дисконтинуитети настали у фази стварања саме литолошке формације (међуслојне
површи) у зависности од њиховог положаја у односу на осу тунела, затим њихове
запњености глиновитим материјалом, у значајној мјери утичу на стабилност тунелског
ископа као и на динамичка кретања појединих блокова стијенске масе у боковима и
калоти тунела.
Поред примарних дисконтинуитета веома важно мјесто заузимају и секундарни
дисконтинуитети (пукотине) настали као последица тектонских покрета и везани су за
руптурне и пликативне облике. Као по правилу у кречњачким стијенама се појављују
најмање двије фамилије пукотина међусобно управне једна на другу.
Кинематску активност блокова око тунелског ископа одређује међусобна учесталост
ових пукотина, величина зијева, њихова испуњеност глиновитим материјалом итд.
Поред постојећих дисконтинуитета веома значајан фактор који утиче на стабилност
тунелског ископа је и присуство подземних вода.
У кречњацима источне Херцеговине између три нивоа крашких поља развијена је
дренажна мрежа подземних канала којима циркулишу првенствено процједне воде,
односно воде атмосферског поријекла. У периодима великих падавина то су јако велике
количине воде које својом снагом у значајној мјери могу угрозити стабилност тунелског
ископа.
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Подземне воде лоциране у крашким изданима такође могу бити велика пријетња
стабилности тунелског ископа ако се нађу на траси тунела.
ЛИТЕРАТУРА
1. Голијанин, А. 2003. Геотехнички услови изградње хидротехничких тунела у карсту
Источне Херцеговине, магистарски рад. Требиње-Београд.
2. Голијанин, А. , Јокановић, В. 2002. Инжењерскогеолошко картирање хидротехничког тунела
Фатничкo Поље – акумулација Билећа, Елаборат. Требиње.
3. Милановић, П. 1999. Геолошко инжењерство у карсту. Енергопројект Београд.
4. Милановић, П., Вучић, М., Јокановић, В. 1988. Проблеми каверни код хидротехничких
(деривационих) тунела у Карсту, Југословенски симпозијум о тунелима. књига 2, Бриони.
5. Милановић, П. 1979. Хидрогеологија карста и методе истраживања. Требиње.
6. Милошевић, М. 1988. Тунел „Билећа“ Пројектна рјешења. Југословенски симпозијум о
Тунелима, књига 2, Бриони.
7. Методологија испуцалости стијенских маса у геотехници.

462

МЕХАНИКА ТЛА У ИНЖЕЊЕРСКОЈ ПРАКСИ

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
Комитет за Инжењерску геологију и Геотехнику
11000 Београд, Кнеза Милоша 7а/1, Србија
Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia
Committee for Engineering Geology and Geotechnics
11000 Belgrade, 7a/1 Kneza Miloša Str, Serbia

Слободан Ћорић1, Драгослав Ракић2

САНАЦИЈА ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА МИКРОШИПОВИМА
Резиме:
Микрошипови су шипови малог пречника, најчешће 150 – 300 mm, који се граде
тако што се у тлу специјалним поступцима формира бушотина која се затим
армира и инјектира. Они могу да се граде у свим теренским условима, а методе
грађења су такве да изазивају минималне поремећаје околног тла и суседних
објеката. Микрошипови се већ деценијама користе, код санације објеката и
терена, у многим земљама у свету, а од 2005.г. они почињу успешно да се
примењују и у Србији.
Кључне речи: микрошипови, ињектирање, арматура, грађење и санација
темеља, стабилизација терена

REMEDIATION OF BUILDINGS AND TERRAIN BY MICROPILES
Summary:

Micropiles are small diameter piles, mostly between 150-300 mm, that are constructed
by drilling a borehole, with special methods, which is later reinforced and grouted.
They can be constructed in almost all types of soil and ground conditions. Micropiles
are installed by methods that cause minimal disturbance to the terrain and adjacent
structures. They have being used already, for several decades, throughout the world.
From 2005. micropiles have been successfully constructed in Serbia.
Key words: micropiles, grouting, reinforcement, construction and reconstruction of
footings, remedial measures in terrain
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1. УВОД
Микрошипови су прво почели да се примењују у Италији 1952.г. за санирање античких
и средњевековних грађевина оштећених током времена и, још више, разарањима у
Другом светском рату (Слика 1). Десетак година касније до њихове примене долази и у
другим земљама и то у великој Британији – 1962.г., Немачкој – 1965.г., САД – 1973.г.,
итд. Иначе, до средине шездесетих година прошлог века ови шипови су били познати под
називом „корен шипови“.
У Србији су микрошипови први пут примењени 2005.г. приликом изградње пословног
објекта на углу улице Кнеза Милоша и Булевара Краља Александра у Београду – на месту
срушене кафане „Три листа дувана“. Затим су коришћени на више места нпр. приликом
реконструкције хотела „Метропол“ у Београду [1], реконструкције зграде телевизије у
Панчеву [2], санације темеља вишеспратног објекта у Великом Мокром Лугу у Београду
[3] и др.

Слика 1. Санација Бурано торња у Венецији микрошиповима
Figure 1. Recovery Burano tower in Venice

2. КОНСТРУКЦИЈА МИКРОШИПОВА
Микрошипови су шипови малог пречника, најчешће мањег од 300 mm, који се граде
тако што се у тлу специјалним поступком формира бушотина, одговарајућег пречника и
дужине, која се затим армира и инјектира с тим што је инјекциони притисак најчешће од
1.0 – 5.0 МРа (Слика 2) [4], [5].
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Слика 2. Попречни пресек микрошипова
Figure 2. Typical cross sections of micropiles

Поступак инјектирања микрошипа може да буде у једном или више корака (Слика 3).
Дужина микрошипова може да буде и више десетина метара. У Србији су изведени
микрошипови дужине до 15 м. Инјекциону масу чини мешавина цемента и воде, а као
арматура користи се глатка, ребраста или цеваста арматура.
Микрошипови могу да буду вертикални или коси и могу да се изводе у свим врстама
тла. Методе њиховог грађења су такве да изазивају минималне поремећаје околног тла и
суседних објеката а поступак извођења не прате вибрације, а ни бука. Зато су они посебно
погодни за примену у урбаним срединама. У вези са тим истичемо да, због чињенице да
опрема за њихово извођење није тешка а ни гломазна, они могу да се ефикасно користе и
за ојачање постојећих темеља унутар самих објеката [2]. Посебно наглашавамо да се иста
опрема, која се користи за грађење микрошипова, користи и за формирање анкера.

Слика 3. Извођење микрошипова
Figure 3. Micropile construction sequence

3. ПРИМЕНА МИКРОШИПОВА
Микрошипови се користе пре свега за пријем аксијалног оптерећења и могу да се
примењују уместо конвенционалних шипова и анкера. Њихова носивост може да износи
чак и 3000 – 4000 kN, а у Србији су грађени микрошипови носивости и до 1200 kN.
Специјалне методе бушења и ињектирања, које се користе код грађења микрошипова,
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омогућавају формирање чврсте везе на контакту ињекционе масе и тла. При томе,
ињекциона маса трењем преноси оптерећење са микрошипа на тло – на исти начин као
што се то дешава и код анкера.
Због свега напред реченог, а посебно због технологије извођења, микрошипови имају
велику и разноврсну примену (Слика 4) [4].

Слика 4. Примери примене микрошипова
Figure 4. Micropile applications

4. ГЕОТЕХНИЧКА НОСИВОСТ МИКРОШИПОВА
Носивост микрошипова, у односу на аксијалну силу, може да буде прекорачена:
 с обзиром на чврстоћу попречног пресека, то је тзв. конструктивна носивост или
 с обзиром на чврстоћу споја ињекционе масе и тла, то је тзв. геотехничка носивост
(Слика 5).

Слика 5. Геотехничка носивост микрошипа
Figure 5. Geotehnical bearing capacity of a micropile
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У овом раду обрадићемо само геотехничку носивост. Она се одређује из следеће
једначине [6]:
Qs   Ds  Ls  qs

(1)

где је:
Qs = Qf – геотехничка носивост микрошипа,
Ds = D – пречник инјектираног дела микрошипа,
 – коефицијент повећања пречника микрошипа,
D – пречник бушотине,
Ls – дужина инјектираног дела микрошипа,
qs – чврстоћа споја инјекционе масе и тла.
Вредности коефицијента  и чврстоће qс зависе од врсте тла и поступка инјектирања и
дате су у Табели 1, односно на Сликама 6, 7, 8 и 9 [6].
Табела 1. Типичне вредности коефицијента α
Table 1. Typical values of coefficient α
коефицијент 
Тло
Тип III (IGU)
Тип IV (IRS)
шљунак
1.2 – 1.4
1.6 – 1.8
песак
1.1 – 1.2
1.4 – 1.6
прашина
1.1 – 1.2
1.4 – 1.6
глина
1.1 – 1.2
1.6 – 2.0
креда, лапори, лапоровити
1.1 – 1.2
1.8
седименти
стене - измењене и
1.1
1.2
изломљене

На овим сликама су на апсциси дате вредности граничног притиска добијеног из
пресиометарског опита (pl), односно број удараца из опита стандардне пенетрације (N),
док су на ординати вредности qs.

Слика 6. Дијаграми за одређивање qs у песковима и шљунковима
Figure 6. Diagrams for determining qs in sands and gravels
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Слика 7. Дијаграми за одређивање qs у прашинама и глинама
Figure 7. Diagrams for determining qs in clays and silts

Слика 8. Дијаграми за одређивање qs у кречњацима, лапорцима и лапоровитим
кречњацима
Figure 8. Diagrams for determining qs in limestone, marl and marled limestone

Слика 9. Дијаграми за одређивање qs у распаднутим и испуцалим стенама
Figure 9. Diagrams for determining qs in weathered and fractured rocks
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На свакој слици су приказана по два дијаграма за дефинисање чврстоће qс, у зависности
од врсте тла/стена и начина инјектирања, а објашњење појединачних ознака, које прате
дијаграме, приказано је у Табели 2.
Табела 2. Избор одговарајућег графика у зависности од врсте тла и начина инјектирања
Table 2. Selection of the corresponding graphics depending on the soil type and injection procedure
тло/стена
Начин инјектирања
IRS
IGU
Шљунак
Прашинасти шљунак
Шљунковити песак
Крупнозрни песак
SG.1
SG.2
Средњезрни песак
Финозрни песак
Прашинасти песак
Прашине
AL.1
AL.2
Глине
Лапор
Лапоровити кречњак
MC.1
MC.2
Деградирани кречњак
Деградирана и испуцала
≥ R.1
≥ R.2
стена

Геотехничка носивост микрошипова добијена из једначине (1) важи како за
притискујућу тако и за затежућу силу, односно примењује се и код анкера. Напомињемо
да поједини аутори [7] и [8], предлажу да се носивост базе имплицитно уведе у прорачун
носивости тако што ће се Qs добијено из једначине (1) увећати за 10%.
Дозвољено оптерећење микрошипова Qа добија се тако што се његова носивост
редукује фактором сигурности Fs тј.
Qa 

Qs
Fs

(2)

Величина фактора сигурности је најчешће 2.0 [4].
Уколико се, међутим, микрошип ослања на чврсту стенску масу, онда носивости
омотача Qs треба додати и носивост базе микрошипа Qp, с тим што се носивост базе може
да одреди на исти начин као и код конвенционалних шипова [9].
Носивост микрошипова одређена је за вертикално оптерећење. Међутим, ако
оптерећење има и хоризонталну компоненту онда њу треба примити косим
микрошиповима. Уколико то није довољно, онда се део хоризонталног оптерећења може
да прими бочним отпором околног тла. И овде се, на исти начин као и код
конвенционалних шипова, околно тло замењује серијом линеарноеластичних опруга
(Слика 10). При томе се крутост сваке опруге изражава коефицијентом хоризонталне
реакције тла [9].

469

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 10. Бочна отпорност микрошипа
Figure 10. Lateral resistance of a micropile

5. ПРОБНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ МИКРОШИПОВА
У многим земљама је уобичајена пракса да се врши пробно оптерећење микрошипова
и да се на основу тога одређује њихова носивост.
Опит пробног оптерећења микрошипа се састоји у ступњевитом оптерећивању
микрошипа и мерењу одговарајућих слегања. У ту сврху најчешће се користи пробни
микрошип и платформа са микрошиповима на њеним крајевима који обезбеђују
реактивно оптерећење. Између пробног микрошипа и платформе, налази се хидрауличка
преса помоћу које се врши оптерећење као и угибомери којима се мери слегање. У току
опита врши се и растерећивање микрошипова.
Треба истаћи да је поступак пробног испитивања микрошипова, као и број
испитивања, дефинисан одговарајућим стандардима. Код нас, за сада, такви стандарди не
постоје па се испитивања врше сагласно стандардима других земаља (САД, Велика
Британија, Немачка и др.).

6. САНАЦИЈА МИКРОШИПОВИМА ТЕМЕЉА ЗГРАДЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ
ПАНЧЕВО
Одлуком локалних власти предвиђено је да телевизија Панчево добије просторије у
постојећој згради на углу улица Мученика и Николе Ђурковића. Да би се овај приземни
објекат, грађен у време Аустро-Угарске владавине, могао да користи за ову намену,
потребно је било да се изврши његова реконструкција која је подразумевала и његову
доградњу. Првобитним пројектом било је предвиђено да се додатно оптерећење пренесе
на тло проширивањем постојећих и изградњом нових темељних трака и самаца. Сходно
томе, извршена су и геотехничка истраживања терена [2]. Међутим, у току извођења
ископа за проширење темеља, констатовано је да се испод једног дела зграде налази
технички неуређен насип који у основи представља прашинасти материјал са
фрагментима грађевинског шута и керамике, испод кога је слој лесоидне прашине
дебљине око 2.0 m. Ради се о јако стишљивим слојевима у којима наношење додатних
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оптерећења, изазива слегање величине од 5 – 7 cm [2]. Осим тога, утврђено је да се испод
темељних трака ка улици Мученика, које се пружају испод масивних фасадних зидова од
опеке, налазе дрвени шипови који преносе оптерећење од објекта у дубље песковите
слојеве (Слика 11).
Све ово је довело до потребе да се измени првобитно усвојени начин фундирања, па је
предложено да се додатно оптерећење од објекта прими и пренесе на тло помоћу
микрошипова. Главни пројекат измене фундирања будуће зграде телевизије Панчево
урађен је априла 2008.г. на Катедри за геотехнику Рударско-геолошког факултета у
сарадњи са фирмом “Санус” из Београда. Овим пројектом санације темеља предвиђено је
да се изведе 35 микрошипова дужине 11 – 14 m и пречника бушотине 13 cm. С обзиром на
оптерећење од објекта, 23 микрошипа су вертикална, а 12 је пројектовано косо – под
нагибом 50 и 100 у односу на вертикалу. Инвеститор је извођење микрошипова поверио
предузећу “Новкол” из Београда.

Слика 11. Геотехнички пресек терена. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 11. Geotechnical cross section. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

У поступку извођења микрошипова у бушотину се уграђује челични профил MAIR51N
тј. челична цев спољног пречника 51 mm. Инјектирање се врши цементном емулзијом
методом СДА (self drilling anchor), а притисак инјектирања је до 1.5 МPа. На овај начин се
формира тело микрошипа пречника 20 cm.
Главним пројектом је било предвиђено да се, пре извођења санационих радова, изврши
пробно оптерећење једног микрошипа дужине 14 m. Приказ пробног оптерећења
микрошипа, које је изведено у јулу 2008.г., приказан је на слици 12 а резултати пробног
оптерећења на Слици 13.
Са слике 13 се види да је гранично оптерећење – носивост микрошипа Qf = 618 kN.
При тој сили дошло је до наглог слегања главе микрошипа.
Пробни микрошип је грађен убризгавањем цементне емулзије чврстоће 30 МPа и
армирањем челичном цеви која има површину попречног пресека 12.17 cm2 и границу
течења 590 МPа. Тако да конструктивна носивост микрошипа износи 1623 kN што је
вишеструко веће од силе која је изазвала лом пробног микрошипа. Напомињемо да
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приликом одређивања конструктивне носивости нисмо разматрали могућност извијања
микрошипа јер, с обзиром на физичко-механичка својства околног тла, то није било
потребно [10]. Стога смо узрок лома потражили у геотехничком лому микрошипа.

Слика 12. Пробно оптерећење микрошипа испитаног у Панчеву
Figure 12. Experimental load tested a micropile in Pancevo

Слика 13. Резултати опита пробног оптерећења микрошипа
Figure 13. The test results of load test of micropile

Геотехничку носивост микрошипова одредили смо тако што смо прво за инјектирану
дужину у песку Ls = 11.0 м (занемарили смо отпор трења у горњем прашинастом слоју
дебљине 3 m), и усвојено Ds = 0.20 m тј.  = 1.54 (препорука „Новкола“) повратном
анализом (за Qf = Qs = 618 kPа) одредили qs = 90 кПа. Ова вредност чврстоће споја
одговара растреситим до средње збијеним песковима а сагласна је и са чврстоћом qs из
америчких стандарда [4], [11], [12].
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Затим смо, на основу овако добијене вредности qs, применом једначине (1), одредили
геотехничку носивост свих микрошипова. За добијање дозвољеног оптерећења, усвојили
смо фактор сигурности Fs = 2.0.

7. ЗАКЉУЧАК
Микрошипови се, већ више деценија, примењују код санације објеката и терена у
многим земљама у свету, а од 2005. год. и у Србији. При томе, они се користе као замена
за конвенционалне шипове и анкере и изводе се у свим теренским условима. Методе
њиховог грађења су такве да изазивају минималне поремећаје околног тла и суседних
објеката, а поступак извођења није праћен ни вибрацијама а ни буком. Стога су они
посебно погодни за примену у урбаним срединама.
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СИМУЛАЦИЈА ПОНАШАЊА РАСТРЕСИТОГ МАТЕРИЈАЛА
ПРИЛИКОМ ДЕШАВАЊА ЗЕМЉОТРЕСА ПОМОЋУ ДЕМ-А
Резиме:
У раду су представљени резултати понашање невезаног, грануларног материјала у
условима јаког земљотресног дејства. За такво истраживање коришћен је метод
дискретних елемената (ДЕМ). Код ове акумулације трење између зрна је мање него
између зрна и тла на коме се налази акумулација. То се манифестује тиме што је
колапс код акумулације прво кренуо из највишег њеног дела према нижим нивоима
и задржао тај стил све време док је трајало земљотресно дејство. У супротном дошло
би прво до померања ободних зрна акумулације на контакту са тлом. Највећа
количина премештеног материја из горњих делова акумулације десио се у периоду
највећег померања тла. Симулација је ваљано показала понашање акумулације у
динамичким условима.
Кључне речи: ДЕМ, акумулација растреситог материјала, земљотрес

SIMULATION OF BEHAVIOUR OF LOOSE MATERIAL DURING
EARTHQUAKE OCCURRENCE USING DEM-A
Summary:
This paper presents the results of the behaviour of loose, granular materials during strong
earthquakes. For this study we used the Discrete Eelements Method (DEM). In this
material assembly friction between grains themselves is less than between the grain and the
soil which is the base of accumulation. This is manifested in the collapse at the
acumulation what started firstly at the highest part and continued to the lower levels and
kept that style all the time that the earthquake took effect. Otherwise there would be a shift
in the first circumferential accumulation of grain on thr contact with the ground. The
largest amount of material relocation from the upper to the lower parts of acumulation
occurred in the period of maximum displacement of soil. Simulation duly showed
accumulation behaviour under dynamic conditions.
Key words: DEM, acumulation fo loose material, earthquake
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1. УВОД
Постоје многи случајеви који се односе на природно и вештачки изазване покрети
растреситог материјала које желимо да опишемо као и да предвидимо ток и коначну
дистрибуцију њховог материјала. У случају ублажавања природних ризика, кретања
стенског материјала, дебриса, тла, леда, итд изазваних гравитацијом или било којим
другим дејством као што је земљотрес и сл. имамо значајну корист од могућности
симулације самог тока дешавања појаве. На тај начин, могуће је предузети различите
активности и стратегије за управљање могућим сценариом догађаја. У случају
симулације понашања невезаног материјала, ДЕМ се показао као веома захвалан.

2. ДЕМ СИМУЛАЦИЈА
У овом раду је узета купа ризле од камена и доведена је у стање динамичког понашања
изазваног сеизмичким дејством земљотреса. Симулација понашања ове купе урађена је
применом ДЕМ-а [1,3,4]. ризле од као модел за се користи у динамичним процесима
симулације за различит елемент метод (ДЕМ). Понекад грађевинског материјала
акумулације као што су песак, шљунак и млевеног камена акумулиране у облику конуса
неколицине или више метара висине може угрозити људе и објекте око њих током јаког
кретања Земље. То је разлог зашто купа млевеног камена узима у процесу ДЕМ
симулације.
2.1. ДЕМ
Метод Дискретних Елемената (ДЕМ) је предложио Cundall [3] , се примењује код
невезаног грануларног материјала и може да симулира кретање материјала на велику
удаљеност, поготову ако се ради о брзим променама. Погодан је за симулацију
експлозија, за разлику од метода коначних елемената (МКЕ) и сл. ДЕМ се заснива на
експлицитној интеграцији једначина кретања сваког елемента у грануларном скупу
елемената, и сила која делује на сваки елемент од околних елемената које се процењују по
закону акције и реакције. За i-ти елеменат, и, једначине кретања су :


mi x i  Fi

(1)



I i i  M i
где је mi



(2)


маса елемента а вектори x и z означавају његове компоненте у x и z


координатним правцима у (2Д), респективно. Вектор F представља компоненте силе у
одговарајућем координантном правцу и укључују силу интеракције између елемената и
сила пригушења. У другој једначини, ω представља ротацију елемента i, Ii је сила
инерције код кружног кретања за елемент i, Mi резултујући момент који делује у центру
елемента i.
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2.2. РЕАЛНИ И ДЕМ МОДЕЛ
ДЕМ модел направљен на основу стварне акумулације камене ризле у облику конуса
са висином од 3,3m и димензија базе од 10,75m (Слика 1а). Истих димензија као стварна
акумулација урађен је ДЕМ модел, који се састоји од 584 једнообразна кружна елемената
(Слика 1б). Купа се налази на површини табле која представља тло и састоји се од 228
једнообразних елемената. Димензије пречника елемената ризле и табле су 0,25 и 0,125 m,
редом.

Слика 1. а) Реална купа лод ризле и б) ДЕМ модел купе.
Figure 1. a) Real grained cone model and b) DEM cone model.

2.3. ПРОЦЕНА ПАРАМЕТАРА МАТЕРИЈАЛА

Параметри ризле камена, који се користе у ДЕМ симулације су приказани у
Табели 1. Они се израчунавају на основу једначина које су предложили Мегуро и
Хакуно [4].
Табела 1. Параметри материјала за ДЕМ симулацију.
Table 1. Material parameters for DEM simulation.
Густина елемента (ДЕМ)

1.4  10 3

kg / m 2
N /m
N /m
N /m
N /m

Коефицијент трења између елемената

2.2  108
1.1 10 5
2.5  10 5
1.2  10 4
0.40

Временски интервал

2.5  10 5

Еластичност
Пригушење

нормални правац
смичућу правац
нормални правац
смичућу правац

s
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2.4. ПОДАЦИ О ЗЕМЉОТРЕСУ КОЈИ ЈЕ ДОВЕО ДО ПОМЕРАЊА МОДЕЛА
За ДЕМ симулацију су кјоришћени подаци хоризонталног померања у Н-С правцу
Хокаидо земљотреса [2] од 8. августа 1993. године, забележен у Отобе са магнитуде М=
6,5. Отобе се налази на југозападу Хокаида у Јапану. Инструменти су постављени у
приземљу двоспратне зграде од армираног бетона. Координате инсталације инструмента
су 42.0355N и 140.0908Е. Запис хоризонталне расељавања у Н-С правцу је приказано на
слици 2. На слици се такође види почетак и крај трајања симулације.

Слика 2. Запис Хокаидо земљотреса, N-S компонента, 1993, (М=6.5).
Figure 2. Record of Hokkaido earthquake, N-S component, 1993, (M=6.5).

3. РЕЗУЛТАТ ДЕМ СИМУЛАЦИЈЕ
Резултати ДЕМ симулације у временској историји представљени су на Сликама 3-5.
Овде се може пратити ток дешавања догађаја који су довели до преобликовања почетну
форму акумулираног материјала.

Слика 3. Резултати ДЕМ симулације добијени у периоду 0 – 7.65 с који одговара највећој енергији
која је излучена током дешавања Хокаидо земљотреса 1993. регистрованог на ликацији Отобе.
ДЕМ модел је представљен кружним елементима. Правац померања је на обе стране у
хоризонталној равни.
Figure 3. Results of DEM simulation obtain in period 0 – 7.65 which corresponding to the maximum
energy expulsed during Hokkaido earthquake 1993registered at Otobe. DEM model is presented with
circular elements. Displacement takes place in both horizontal directions.
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Слика 4. Резултати ДЕМ симулације добијени у периоду 8.775-24.75 с који одговара највећој
енергији која је излучена током дешавања Хокаидо земљотреса 1993. регистрованог на лoкацији
Отобе. ДЕМ модел је представљен кружним елементима. Правац померања је на обе стране у
хоризонталној равни.
Figure 4. Results of DEM simulation obtain in period 8.775-24.75 s which corresponding to the maximum
energy expulsed during Hokkaido earthquake 1993registered at Otobe. DEM model is presented with
circular elements. Displacement takes place in both horizontal directions.
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Слика 5. Резултати ДЕМ симулације добијени у периоду 25.425-29.7 с који одговара највећој
енергији која је излучена током дешавања Хокаидо земљотреса 1993. регистрованог на ликацији
Отобе. ДЕМ модел је представљен кружним елементима. Правац померања је на обе стране у
хоризонталној равни.
Figure 5. Results of DEM simulation obtain in period 25.425-29.7 s which corresponding to the maximum
energy expulsed during Hokkaido earthquake 1993registered at Otobe. DEM model is presented with
circular elements. Displacement takes place in both horizontal directions.

Уочава се да је колапс акумулације који иде од њеног врха ка бази повезан са већим
отпором између површине базе и акумулације него између самих елемената. Друго,
највећим делим дошло је до премештања материјала из горњих делова купасте
акумулације у ниже делове, што показује њена новонастала форма.
Ток померања ЕДЕМ елемената током времена дешавања земљотреса дат је на Слици
6. Померање из вишег дела акумулације у нижи део одвијао се у периоду између 13,3 s и
25,4s. пре и након тог периода регистровано је дрмање и љуљање елемената са највећим
интензитетом у горњем делу акумулације. Поменути период се такође поклапа са
највећим регистрованим амплитудама на запису N-S компнента Хокаидо земљотреса на
локацији Отобе-цхо, са износом највеће амплитуде од 4,4 cm.
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Слика 6. Корелација између померања партикула и померања основе у временском периоду.
Figure 6. Corelation betwen particles movement and base displacement in time domain.

5. ЗАКЉУЧАК
Померање ДЕМ елемената из највишег дела ДЕМ модела који представља акумулацију
растреситог материјала, у његове ниже делове одвија се у периоду између 13,3 s и 25,4s.
Поменути период се такође поклапа са највећим регистрованим амплитудама на запису
N-S компнента Хокаидо земљотреса на локацији Отобе-цхо, са износом највеће
амплитуде од 4.4 cm.
Пре и након тог поменутог периода регистровано је дрмање и љуљање ДЕМ елемената
са највећим интензитетом у горњем делу модела акумулације, али није било трајне
промене њихових позиција.
Поред тога материјал који је променио своју позицију у највећем делу остаје у оквиру
саме акумулације. Само су се два елемента померила даље од акумулације материјала.
Тако се може закључити да ризик од угрожености људства и других постројења у
непосредној околини акумулације није значајан.
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ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕДЛОГА САНАЦИЈЕ КОСИНА
ПОВРШИНСКОГ КОПА УГЉА „БОГУТОВО СЕЛО“-УГЉЕВИК,
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Резиме:
На површинском копу „Богутово Село”-Сјеверни ревир-Угљевик анализирана је
стабилност завршних косина јер су досадашња пракса и рад показали, поготово у
сјеверозападном дијелу копа, доста уочљиве значајне покрете клизања већих
маса материјала. Да би се преостале масе угља могле откопати неопходно је у
тренутним компликованим условима рада извршити анализе. Анализа
стабилности косина извршена је применом неколико метода прорачуна и анализа
конкретних услова рада на копу. На бази добијених резултата, а на местима где
су утврђене незадовољавајуће вриједности фактора сигурности, анализиране су
могућности санације. На основу резултата ових анализа предложене су
одговарајуће мере за санацију косина чиме би се услови стабилности
дугорочније побољшали и омогућило безбједно откопавање преосталих маса
угља на овом делу копа.
Кључне речи: косина, површински коп, стабилност
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Jelena Trivan6 , Vladimir Čebašek7, Srđan Kostić8,9, Nebojša Gojković10

VERIFICATION OF PROPOSED REMEDIATION OF SLOPES AT
THE COAL OPEN PIT ''BOGUTOVO SELO''- UGLJEVIK,
REPUBLIC OF SRPSKA
Summary:
In present paper stability of final slopes at the open pit ''Bogutovo Selo'' – Northern
district – Ugljevik is analyzed, since previous practice has shown clearly observed and
sinigicant movement of the larger masses of material, especially in the north-western
part of the open pit. In order to secure further safe coal exploitation, it was necessary to
conduct additional analyzes in currect complex conditions. Аccording to the results
obtained, at locations where unacceptably low values of safety factor are determined,
different remediation measures were analyzed. On the basisi of the obtained results,
appropriate remediation measure are proposed, providing in that way the long-term
slope stability and safe excavation of the remaining coal at the examined part of the
open pit.
Keywords: slope, surface mining, stability
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1. УВОД
Лежиште угља „Богутово Село”, у ужем смислу, налази се западно-сјевернозападно од
варошице Угљевик. Ограничено је потоком Вучијак на истоку, Мезграјицом на западу,
док је на сјеверу отворено према Семберији. Површина лежишта износи 12,5 km2, а
укупна површина басена оцењује се на око 30 km2. Рудник угља и термоелектрана су
најзначајнији привредни објекти не само у угљевичком, већ и у знатно ширем простору,
односно, то су привредни капацитети од општег друштвеног интереса. Ови објекти, у
којима постоји стогодишња традиција рударења, запошљавају значајан дио радно
активног становништва свих квалификационих категорија већег броја стручних
делатности. С тим у вези, безбедна експлоатациј угља од примарног је значаја за
осигурање бебедности људства и механизације, као и за несметано снбдавање
становништва и привреде одговарајућом количином енергената.
У овом раду аутори дају приказ анализе стабилнпости косинеу северозападном делу
лежишта Угљевик, у ревиру ,,Богутово село'', где су примећене веће појаве клизања
материјала у формираним косинама. Циљ анализе је утврђивање локација са
незадовољајућим вредностима фактора сигурности, као и предлог одговарајућих мера
санације, у циљу обезбеђења стабилности косине и безбедне експлоатације.

2. ГЕОЛОШКА ГРАЂА ЛЕЖИШТА „БОГУТОВО СЕЛО”
У геолошкој грађи заступљене су стијене палеозојске, мезозојске, палеогене и
неогене старости [1-5]. Ревиру Богутово Село-сјевер припада простор између ''сјеверног''
и ''јужног'' расједа, на истоку до дијагоналног расједа који представља границу према
ревиру Угљевик-исток, а на западу до исклињавања и/или ерозијом редукованих слојева
угља. Слатководне угљоносне творевине, у стубу смјештене између палеогене маринске
подине и, такође, маринске баденске повлате, третирају се под именом ''Угљевичка
угљоносна формација''. Иста је издјељена на јединице нижег реда-пакете, (у тексту,
дјелом, и на чланове) и њен приказ се даје по пакетима (слика 1).
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Слика 1. Шематски стуб Угљевичке угљоносне формације.
Легенда: 1. пакет: зелене подинске глине, 2. пакет: Главни угљени слој, 3. пакет: „повлатни
лапорци”, 4. пакет: I повлатни угљени слој, 5. пакет: зелене туфитичне глине, 6. пакет: II
повлатни угљени слој, 7. пакет: лапорци и глине (±угаљ) -„висока кровина”
Figure 1. Sketch of the geological column of Ugljevik coal formation.
Legend: 1st Package: green underburden clays, 2nd package: the main coal layer, 3rd package:
overburden marls, 4th package: I overburdne coal layer, 5th package: green tuff clays, 6th package: II
overburdne clay layer, 7th package: marls and clays ((± coal) – ''high overburden’’

Ревир Богутово Село-југ је јужни дио лежишта угља Богутово Село, који је тектонски
одвојен од његовог сјеверног дијела, па се може посматрати као одвојена цјелина (слика
2). У грађи овог ревира издвојени су подински еоценски седименти који чине палеорељеф
млађим миоценским слатководним седиментима, угљоносна серија и повлатни
седименти, који дискордантно леже преко њих. Генерално гледано, читава серија
слатководних седимената, па и главни угљени слој имају правац залијегања према
сјеверу-сјевероистоку, док им је угао залијегања око 200.

486

XV симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије

Слика 2. - Карактеристичан геолошки попречни профил Богутово Село-јужни ревир
Figure 2. Characteristic geological cross-section Bogutovo Selo - South district

На подручју лежишта „Богутово Село” литолошки састав је веома хетероген, а
структурно тектонски склоп терена сложен. Литолошки чланови, различитог степена
дијагенезе, стања конзистенције и хидрогеолошких карактеристика се веома често и
неправилно смјењују у хоризонталном и вертикалном правцу. Овакве карактеристике
стијена и терена, условиле су неповољне инжењерско-геолошке прилике које се огледају
кроз подложност стијенских маса процесима клижења и другим егзогеним процесима
зависно од њихових физичко-механичких и других својстава. На терену су формирана
бројна клизишта различитих димензија и облика, различите генезе и узрока постанка, а
веома сложеног механизма напонских стања, брзине деформација косина и падина и
кретања маса. Клизишта на сјеверној косини достижу енормне размјере и представљају
велику опасност да униште дијелове лежишта угља, угрозе процес експлоатације угља,
људе, механизацију, етаже и радне саобраћајнице у копу. Изразит примјер за то су етаже
и косине у источном и југоисточном дијелу копа, односно на простору старог Угљевика и
Старе јаме. На простору лежишта „Богутово Село”, утврђено је постојање два дубинска
разлома који предодређују укупну структурно-тектонску грађу терена и односе унутар
лежишта угља. Ови расједи („јужни” и „сјеверни”) гравитационог типа, довели су до
потпуног дисконтинуитета сва три угљена слоја. Сјеверни ревир лежишта Богутово село
налази се између два антитетична („јужни” и „сјеверни”) расједа средњег пада дуж којих
је дошло до потпуног дисконтинуитета сва три угљена слоја. У повлатном дијелу
сјеверног расједа (расједне зоне) дошло је до значајне редукције дебљине „главног
угљеног слоја”. У ревиру постоји још расједа истог пружања (неки су хомотетични), али
редовно са знатно мањим кретањима по расједним површинама.
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2. ПРИМЈЕЊЕНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ СТАБИЛНОСТИ КОСИНА И
САНАЦИЈЕ КОСИНА
Узимајући у обзир сложену геолошку грађу лежишта површинског копа „Богутово Село”,
за анализу стабилности косина је усвојена метода коначних елемената. Метода коначних
елемената не захтјева од корисника да унапријед одреди потенцијалну клизну раван, па
самим тим и облик клизне равни и механизам лома, већ се на основу прорачуна
расподјеле напона одређује критична зона гдје долази до појаве нестабилности. Метода
коначних елемената урађена је примјеном софтверског пакета Phase2 [6]. Због
карактеристика радне средине, геолошке грађе терена, ранијих искустава и прорачуна на
овом локалитету у овом раду су коришћене често примењиване методе граничне
равнотеже: Бишопа [7], Јанбуа [8] и Спенсера [9] примјеном софтверског пакета Slide 5.0
[10]. Анализом података геомеханичких лабораторијских и теренских испитивања, као и
извршених статистичких прорачуна за поједине литолошке средине усвојени су
мјеродавни параметри чврстоће. Улазни рачунски подаци неопходни за ове методе су
(слика 3):
 запреминска тежина γ,
 модул еластичности Ev,
 Поиссон-ов коефицијент μ,
 чврстоћа на истезање σt,
 угао унутрашњег трења φ и
 кохезија c.

Слика 3. Усвојени рачунски параметри литолошких чланова
Figure 3. The adopted calculation parameters of lithological units

За кречњак су усвојене следеће вредности параметара: γ = 25,5kN/m3, Е= 1281MPа, ν =
0.16, σc = 40 МPа, mb (вршна и резидуална) = 0,37, с (вршна и резидуална) = 0,0002, а
(вршна и резидуална) = 0,511.
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2.1. АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ КОСИНА ПО ПРОФИЛИМА ЗА ТРЕНУТНО
СТАЊЕ
Анализа стабилности косина постојећег стања извршена је у Сјеверном ревиру на
сјеверној косини површинског копа „Богутово Село”-Угљевик, на три карактеристична
профила (профили 6-6′, профил 19-19′ и профил 20-20′). При одабиру профила вођено је
рачуна да се одабере један профил на којем је формирано унутрашње одлагалиште
(профил 6-6′) и одаберу два профила (профил 19-19′ и профил 20-20′) на којима смо
извршили анализу прије и послије експлоатације угља. За ове потребе геодетска и
геолошка служба рудника су припремиле профиле који представљају подлоге за анализу
стабилности косина. Анализирани профили се, у литолошком погледу, састоје из зелене и
црвене глине, угља, лапораца и кречњака.
На профилу 6-6’ косина се састоји од зелене подинске глине, главног угљеног слоја
који се налази у другом пакету, повлатних лапораца, првог повлатног угљеног слоја,
зелени туфитичних глина, другог повлатног угљеног слоја и лапораца. Модел овог
профила у програмском пакету Пхасе2 је урађен, и добијени резултатприменом методе
МКЕ је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs=1,16 (слика 4). Модел
овог профила у програмском пакету Slide 5.0 је урађен методом Бишопа за тренутно
стање радова и добијени резултат је указао да не задовољава критеријум стабилности јер
је Fs =1,205. Резултат анализе стабилности косина методом Јанбуа на овом профилу за
тренутно стање радова је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,091.
Резултат анализе стабилности косина методом Спенцера на овом профилу за тренутно
стање радова је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,197 (слика 5).

Слика 4. Анализа стабилности косина на профилу 6-6', тренутно стање, Phase2. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 4. Analysis of slope stability of the profile 6-6 ' - the current state using Phase2. For color
reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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(a)

(b)

(c)

Слика 5. Анализа стабилности косина на профилу 6-6' за тренутно стање:(а) Метода Бишопа,
(б) Метода Јанбуа и (ц) Метода Спенсера - Slide 5.0. За интерпретацију различитих боја на
слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 5. Analysis of slope stability of the profile 6-6 ' to the current state: Method of (a) Bishop, (b)
Janbu and (c) Spencer - Slide 5.0. For color reproduction, please refer to CD version of the
Proceedings.

На профилу 19-19’ косина се састоји од зелене подинске глине, главног угљеног слоја
који се налази у другом пакету, повлатних лапораца,првог повлатног угљеног слоја,
зелени туфитичних глина, другог повлатног угљеног слоја и лапораца. Модел овог
профила у програмском пакету Phase2 је урађен, идат је приказ резултата анализе
стабилности косина извршене Програмским пакетом Phase2 методом коначних елемената
на овом профилу за тренутно стање радова. Добијени резултат је указао да не задовољава
критеријум стабилности јер је Fs=1,32 (слика 6). Изглед модела овог профила у
програмском пакету Slide 5.0 је урађен методом Бисхоп-а за тренутно стање радова и
добијени резултат је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,360.
Резултат анализе стабилности косина методом Јанбуа на овом профилу за тренутно стање
радова је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,228. Резултат
анализе стабилности косина методом Спенcера на овом профилу за тренутно стање
радова је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,348 (слика 7 и 8).
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Слика 6. Анализа стабилности косина на профилу 19-19' - тренутно стање, Phase2. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 6. Analysis on slope stability profile 19-19 ' - the current state, Phase2. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.
(a)

(b)

Слика 7. Анализа стабилности косина на профилу 19-19' за тренутно стање: (а) Метода Бишопа
и (б) Метода Јанбуа - Slide 5.0. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.
Figure 7. Analysis of slope stability of the profile 19-19 ' for the current state: Method of (a) Bishop and
(b) Janbu - Slide 5.0. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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Слика 8. Анализа стабилности косина на профилу 19-19' за тренутно стање:Метода Спенсера Slide 5.0. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску
верзију рада на CD-у.
Figure 8. Analysis of slope stability of the profile 19-19 ' for the current state using method of Spencer Slide 5.0. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

На профилу 20-20’ косина се састоји од зелене подинске глине, главног угљеног слоја
који се налази у другом пакету, повлатних лапораца, првог повлатног угљеног слоја,
зелени туфитичних глина, другог повлатног угљеног слоја и лапораца. Модел овог
профила у програмском пакету Phase2 је урађен, идат је приказ резултата анализе
стабилности косина извршене Програмским пакетом Phase2 методом коначних елемената
на овом профилу за тренутно стање радова. Добијени резултат је указао да не задовољава
критеријум стабилности јер је Fs=1,32 (слика 9). Изглед модела овог профила у
програмском пакету Slide 5.0 је урађен и дат је приказ резултата анализе стабилности
косина методом Бишопа на овом профилу за тренутно стање радова и добијени резултат
је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,201. Резултат анализе
стабилности косина извршене методом Јанбуа на овом профилу за тренутно стање радова
је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,089. Резултат анализе
стабилности косина извршене методом Спенсера на овом профилу за тренутно стање
радова је указао да не задовољава критеријум стабилности јер је Fs =1,194 (слика 10 и 11).
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Слика 9. Анализа стабилности косина на профилу 20-20' за тренутно стање, Phase2. За
интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати електронску верзију рада на
CD-у.
Figure 9. Analysis on slope stability profile 20-20 ' for the current state , Phase2. For color reproduction,
please refer to CD version of the Proceedings.

(a)

(b)
Слика 10 Анализа стабилности косина на профилу 20-20' за тренутно стање:Метода (а)
Бишопа и (б) Јанбуа - Slide 5.0. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је
прегледати електронску верзију рада на CD-у.

Figure 10. Analysis of slope stability of the profile 20-20 ' forthe current state: Method of (a) Bishop
and (b) Janbu - Slide 5.0. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.
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Слика 11. Анализа стабилности косина на профилу 20-20' за тренутно стање: Метода
Спенcер-а - Slide 5.0. За интерпретацију различитих боја на слици, потребно је прегледати
електронску верзију рада на CD-у.
Figure 11. Analysis of slope stability of the profile 20-20 ' for the current state: Method of Spencer Slide 5.0. For color reproduction, please refer to CD version of the Proceedings.

С обзиром да је анализом резултата прорачуна стабилности тренутног стања косине у
Сјеверном ревиру на профилима 6-6′, 19-19′ и 20-20′ утврђено да је фактор сигурности
Fs<1,30, што је довело до закључка да је потребно извршити санцију косине уз
обезбјеђивање фактор сигурности Fs ≥1,30.

3. САНАЦИЈА КОСИНА НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „БОГУТОВО СЕЛО“
УГЉЕВИК
У дјеловима површинског копа су анализиране могућности санације нестабилних
косина. У обзир су узете све пракатично примјењиве методе за санацију нестабилних
косина, а што подразумјева примјену анкера, дренирање косине и промену облика
(геометрије) косине. Основу за анализу могућности примјене појединих метода за
санацију косина су представљали резултати анализе тренутног стања косина на
површинском копу (геометрија клизног тијела и саме потенцијалне клизне равни),
геолошка грађа терена у овој зони и структурна својства стјенског масива који изграђује
тијело косина. На основу претходног утврђено је да санација косина примјеном анкера
нема практичну вредност јер дубина клизне равни у најдубљем дијелу износи преко 150
m. Поред претходног у дијелу тијела косине који се налази испод потенцијалне клизне
равни нису утврђени стијенски материјали који би обезбједили задовољавајуће услове за
примјену анкера.
Разматрањем могућности санације косина примјеном одговарајућег система за
дренирање у обзир је, поред геолошке грађе терена, узета су структурна својства
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стјенског масива у овој зони. Овде је потребно напоменути да су све косине на
анализираним профилима испресјецане са бројним расједима, а што има за посљедицу
веома сложене хидрогеолошке услове у тијелу косина. Основни начин мигрирања воде у
тијелу косине представљају поменути расједи, а што у нашем случају нам онемогућава
формирање јединственог система за дренирање косине у овој зони површинског копа. Као
посљедња мјера санације, у разматрање је узета могућност санирања промјеном
геометријског облика косине. Санација косине је разматрана на основу могућности израде
предетаже у ножичном дијелу чиме би се спријечиле евентуалне појаве покретања
стијенског масива и обезбједио задовољавајући фактор сигурности. На овај начин се
омогућује сигурно и безбједно кретање људи и рад механизације на површинском копу
„Богутово Село”. Мјерама за санацију израдом предетаже у нжичном дијелу косине
повећава се стабилност косине, али се повећава и стабилност подлоге. За потребе анализе
примјеном као једне од санационих мјера израда предетаже усвојени су и физичкомеханички параметри за насип израђен од лапоровитог материјала који су приказани у
Табели 1.
Табела 1. Усвојени рачунски параметри за насип.
Table 1. Аdopted calculation parameters of embankment.
Угао
Модул
Запреминска
унутрашњег
Кохезија
еластичности
тежина
трења
c (kN/m3)
Ее (МPа)
 (kN/m3)
0
 ()

Литолошки
чланови
Насип
(лапорац)

14,00

8,67

19,00

Poisson
коефицијент



12,500

0,3

Ефекти предложених санационих мера оцењени су применом методе МКЕ и
методаграничне равнотеже, што је приказано у Табели 2. Резултати указују на то да
фактор сигурности косина против клижења износи > 1.2, што је и требало постићи.
Табела 2. Резултати анализе стабилности косина са примењеним санационим мерама.
Table 2. Results of the stability analyzes with conducted remediation measures.

Профил
6-6’
19-19’
20-20’

МКЕ
1,32
1,64
1,31

Фактор сигурности на клижење
Бишоп
Јанбу
1,370
1,235
1,759
1,587
1,327
1,202

Спенсер
1,355
1,745
1,321

3.1. АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ КОСИНА ПО ПРОФИЛИМА ПРИ САНАЦИЈИ
КОСИНА
Анализа предложених мјера за санацију косина извршена је у Сјеверном ревиру на
сјеверној косини површинаког копа „Богутово Село”-Угљевик, на три карактеристична
профила (профили 6-6′, профил 19-19′ и профил 20-20′). Према усвојеној технологији
санације разматран је утицај израде предетаже у ножичном дијелу косине на
стабилизацију исте. Израда предетаже у ножичном дијелу косине као санациона мјера
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косина извршена је у Сјеверном ревиру на сјеверној косини површинаког копа „Богутово
Село”-Угљевик, на три карактеристична профила ј то:профили 6-6′, профил 19-19′ и
профил 20-20′.На профилу 6-6 ′израда предетажа се предвиђа од коте 59 до 128,5 m, са
нагибом косине одложеног материјала од око 12о. На профилу 19-19 ′израда предетажа се
предвиђа од коте 50 до 122 м, са нагибом косине одложеног материјала од око 12о. На
профилу 20-20 ′израда предетажа се предвиђа од коте 70 до 130,0 m, са нагибом косине
одложеног материјала од око 12о.

4. ЗАКЉУЧАК
У овом раду се на примјеру површинског копа „Богутово Село”-Сјеверни ревирУгљевик анализира стабилност завршних косина јер су досадашња пракса и рад показали,
поготово у сјеверозападном дијелу копа, доста уочљиве значајне покрете клизања већих
маса материјала. У циљу откопавања преосталих маса угља детаљно је анализирана
стабилност косина у тренутним компликованим условима рада. Прорачуни и анализе су
извршени на карактеристичним профилима (6 – 6’, 19 – 19’ и 20 – 20’) примјеном метода
граничне равнотеже (Бисхоп, Јанбу и Спенцер), као и методом коначних елемената
(МКЕ). У овим дјеловима површинског копа су анализиране могућности санације
нестабилних косина. У обзир су узете све пракатично примјењиве методе за санацију
нестабилних косина, а што подразумјева примјену анкера, дренирање косине и промену
облика (геометрије) косине. Основу за анализу могућности примјене појединих метода за
санацију косина су представљали резултати анализе тренутног стања косина на
површинском копу (геометрија клизног тијела и саме потенцијалне клизне равни),
геолошка грађа терена у овој зони и структурна својства стјенског масива који изграђује
тијело косина. На основу претходног утврђено је да санација косина примјеном анкера
нема практичну вриједност јер дубина клизне равни у најдубљем дијелу износи преко 150
м. Поред претходног у дијелу тијела косине који се налази испод потенцијалне клизне
равни нису утврђени стијенски материјали који би обезбједили задовољавајуће услове за
примјену анкера. Разматрањем могућности санације косина примјеном одговарајућег
система за дренирање у обзир је, поред геолошке грађе терена, узета су структурна
својства стјенског масива у овој зони. Овде је потребно напоменути да су све косине на
анализираним профилима испресијецане са бројним расједима, а што има за посљедицу
веома сложене хидрогеолошке услове у тијелу косина. Основни начин мигрирања воде у
тијелу косине представљају поменути расједи, а што у нашем случају онемогућава
формирање јединственог система за дренирање косине у овој зони површинског копа.
Коначно, у разматрање је узета могућност санирања промјеном геометријског облика
косине. Детаљним прегледом резултата анализе тренутног стања косина на површинском
копу може се закључити да вриједности минималног фактора сигурности на појединим
профилима се крећу у границама Fsmin = 1,201 – 1,360 (метода Бишопа), Fsmin = 1,089 –
1,228 (метода Јанбуа), Fsmin = 1,194 – 1,348 (метода Спенcера) и Fsmin = 1,16 – 1,32 (МКЕ).
Наведене вриједности минималног фактора сигурности задовољавају услов стабилности
за системе косина на којма се врши откопавање и транспорт (Fsmin = 1,15 – 1,20) изузев у
случају методе Јанбу-а. Овакви резултати анализе стабилности косина нам омогућавају да
извршимо ископ преосталих количина угља и да након тога извршимо санацију косине
израдом предетаже. Израда предетаже је предвиђена до коте 128,5 м, са нагибом косине
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одложеног материјала од око 12о. Оцјена могућност санације косине у овој зони
површинског копа је анализирана на основу прорачуна стабилности косина са примјеном
наведених мјера за санацију. Резултати спроведених прорачуна стабилности косина са
израдом предетаже као мере за санацију косине на карактеристичним профилима указују
на то да се вриједности минималног фактора сигурности на појединим профилима се
крећу у границама Fsmin = 1,370 – 1,759 (метода Бишопа), Fsmin = 1,202 – 1,578 (метода
Јанбуа), Fsmin = 1,321 – 1,745 (метода Спенсера) и Fsmin = 1,31 – 1,64 (МКЕ).
На основу резултата ових анализа предложене мјере за санацију косина омогућавају да
се услови стабилности дугорочније побољшају и омогућују безбједно откопавање
преосталих маса угља на овом дијелу копа.
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