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Vsebina

• Zgodovina uporabe armiranih zemljin v Sloveniji
• PREISKAVE in RAZISKAVE lastnosti 

geosintetikov ter lastnosti armiranih zemljin
• Aplikacije  
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Zgodovina 

• 1963 "La Terre Armee", Henri Vidal
• 1980 priključni nasip Podutik (višina 5.5 m) na zahodni 

Ljubljanski obvoznici (Battelino, 1990)
• 1981 priključni nasip na mejnem prehodu Šentilj (višina 

3.5 m) in podporna konstrukcija na Pobrežki cesti v 
Mariboru (višina 6 m)

• Gradnje nasipov na slabo nosilnih tleh, AC Ljubljana -
Vrhnika (Majes in sod., 1989)

• ....
• AC program - številni protihrupni nasipi iz armirane 

zemljine
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Sedanjost

2013, Petrol Hrpelje
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2013, 
Predor Markovec

2011, Most čez potok 
Lipnica (zgolj projekt)



Preiskave geosintetikov

• Primernost geosintetikov za uporabo pri gradnji 
ceste/železnice/nasipov/deponij …
– Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), Ur.l.št. 82, 2013
– Harmonizirani evropski standardi za področje uporabe (npr. EN 

12350)

Da je izdelek skladen s harmoniziranim standardom dokazujeta:

• “Izjava o lastnostih” (proizvajalec)
• “Certifikat o skladnosti za sistem kontrole proizvodnje in 

nadzora nad njo (certifikacijski organ)
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Preiskave geosintetikov

• Bistvene lastnosti za armaturne geosintetike (glede na 
harmonizirane standarde):
– Natezna trdnost (EN ISO 10319),
– Raztezek pri pretrgu (EN ISO 10319),
– Prebojna odpornost CBR (EN ISO 12236),
– Test s konusom (EN 918) / Dinamični luknjalni preizkus (EN ISO 

13433),
– UV odpornost (EN 12224),

glede na način uporabe pa še:
– Natezna trdnost spojev (EN ISO 10321),
– Odpornost na odrgnjenje (EN ISO 13427),
– Torne značilnosti (EN ISO 12957-1:2005),
– Lezenje v nategu (EN ISO 13431),
– Odpornost na poškodbe ob vgradnji (ENV ISO 10722-1) in
– Vodoprepustnost pravokotno na ravnino (EN ISO 11058).
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Preiskave geosintetikov

• Osnovna parametra za izračun sistema sil sta:
– natezna trdnost geosintetika in
– torne lastnosti geosintetika glede na tamponski material
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Preiskave geosintetikov

• Preiskava natezne trdnosti
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Preiskave geosintetikov

• Preiskave tornih lastnosti geosintetika glede na 
tamponski material:
• Laboratorijska preiskava SIST EN ISO 12957-1:2005
• Direktni strig na tamponskem materialu
• Direktni strig na stiku tamponskega materiala in 

geosintetika
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Preiskave geosintetikov

Velik strižni aparat na Zavodu za gradbeništvo (ZAG)
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Raziskave - Testna polja

• npr. cestni in železniški nasipi na slabonosilnih tleh
(ZAG je v preteklih 10 letih vzpostavil več testnih polj, npr. 
Šentjur, Dolga Gora, Ljutomer, Litija)
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Raziskave - laboratorijske
• Vpliv uporabe geomreže na izboljšanje nosilnosti 
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Raziskave - laboratorijske

• Triosne preiskave kompozitov armirane zemljine velikih 
dimenzij (presek > 30 x 30 cm) z namenom spoznati osnovne 
deformacijske lastnosti armiranih zemljin (trdnosti & togosti)
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Raziskave - laboratorijske

• Razvoj mostnega opornika iz armirane zemljine (ZAG & 
LINEAL)

• Preizkušanci višine 2.1 m, presek 0.9 m x 0.9 m
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Raziskave - laboratorijske
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Po porušitvi
Nearmiran vzorec Armiran vzorec

Fmax=218 kN, εf=2.25% Fmax=670 kN, εf=2.5%



Raziskave - laboratorijske
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Armiran vzorec (detajli geomreže po preiskavi)
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Aplikacije

• S pomočjo znanja dobljenega iz laboratorijskih preiskav je bil razvit 
patentiran sistem Gradnje opornih konstrukcij iz armirane 
zemljine brez uporabe začasnih ali trajnih podpornih ukrepov

• Razvoj mostnih opornikov iz armirane zemljine
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Primeri uporabe 

Kyushu, Japonska (1991)
Sanacija žel.nasipa po 
poplavi. 2012 ponovna 
poplava. 
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Primeri uporabe - Kyushu
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Primeri uporabe - Kyushu
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Primeri uporabe - Tanohata
Nasip iz armirane zemljine v vasi Tanohata (Japonska) je 
prestal poplavni val tsunamija (marec 2011) brez večjih 
posledic, nearmioran nasip je voda popolnoma erodirala
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Primeri uporabe

• Rekonstrukcija železniškega nasipa v dolini Heidenau-
Altenberg v Nemčiji, ki je bil poškodovan v poplavah 
2002 
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Primeri neuporabe

• Most v kraju Yonedagawa (Japonska), tsunami 2011
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Primeri neuporabe

• Črna na Koroškem, poplave 2012
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Primeri neuporabe

• Železniški nasip, Zagorje, 2010
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Primeri neuporabe

• 13. september 2014, most čez potok Bolska
(Vransko), 2 žrtvi
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