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ЗАДАТАК МАСТЕР РАДА
• Анализа стабилности падине у постојећем стању и дефинисање облика, положаја и параметара чврстоће клизне површи за три пројектне ситуације кроз два карактеристична пресека
• Техничко решење за осигурање стабилности падине у условима изградње и експлоатације објекта и уређеног терена око објекта

ПРОЈЕКТНА СИТУАЦИЈА 1
Анализа стабилности се не врши само да би се добио фактор сигурности за
познате параметре тла, већ и за одређивање параметара смичуће чврстоће
при лому уколико је дошло до појаве нестабилности масе тла, како би се на
рационалан начин пројектовали и извели стабилизациони радови. Због тога
се анализа изводи на обрнут начин, наиме, ако је познато да је при лому
Fs=1.0, траже се параметри који одговарају овој реално констатованој
ситуацији.

ПОВРАТНА АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ КОСИНЕ

• ПС1 – изграђен објекат без 
санационе конструкције

• ПС2 – косина без објекта са 
санационом конструкцијом

• ПС3 – изграђен објекат са 
санационом конструкцијом

Пројектне 
ситуације

Ситуациони 
план 

c’=0 kPa ’=8-13
Метода Morgenstern – Price У програму:

c'=0 kPa, ’=8˚
Fs=1.07 

Лаб. испитивањем:
c'=0 kPa, ’=9.5˚ПРОЈЕКТНА СИТУАЦИЈА 2

ПРОЈЕКТНА СИТУАЦИЈА 3

Б – Б’
Fs=1.06

А – А’
Fs=1.16

• Анализа стабилности са једном санационом конструкцијом

Б – Б’
Fs=1.28

А – А’
Fs=1.43

• Анализа стабилности са две санационе конструкције

Б – Б’
Fs=1.51

А – А’
Fs=1.68

Б – Б’
Fs=1.75

А – А’
Fs=1.5

Б – Б’
Fs=1.19

Промена геометрије терена и
оптерећење од конструкције је
променило положај критичног
клизног тела.
Варирани су положаји резултанте
отпора и њихове вредности до
постизања фактора сигурности
Fs=1.5.

РЕШЕЊЕ САНАЦИОНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Усвојено:  
осовинско растојање 2.8 m и растојање између 

редова 2.5 m

Ginzburg, bcr = 2.84m

Критични пресек – Б-Б’ , дубина клизне површи 
5.8 m

Растојање између шиповаМетода Ito Matsui Slide 

250 kN/m’247.5 kN/m’

Пре димензионисања потребно је проверити да ли су добро усвојене 
резултанте сила отпора помоћу методе Ito Matsui. 

Геотехнички 
профил терена


