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Vsebina predavanja

• Motivacijski uvod
• Problem prehodnih con na mostnem oporniku
• Armirane zemljine (GRS)
• Laboratorijske preiskave
• Praktični primeri uporabe rezultatov preiskav
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S štirimi ravnimi črtami prečrtajte vseh 9 krogov.
Črte morajo biti ravne in se nadaljevati v
naslednjo ravno črto. Med tem, ko vlečete črte
pisala ne smete dvigniti od podlage.

Izzivi?
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Problem prehodnih con na mostnem 
oporniku
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Problem prehodnih con na mostnem 
oporniku

• Prehod iz nasipa (mehka podlaga) na most (toga 
podlaga)
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Problem prehodnih con na mostnem 
oporniku

• Prehod iz nasipa (mehka podlaga) na most (toga 
podlaga)

• Diferenčni posedki + deformacije zaradi temperaturnega 
delovanja + dilatacije

6



Problem prehodnih con na mostnem 
oporniku

• Krilni zidovi in njihova trajnost (vpliv seizmičnosti, 
temperaturnih razlik, vode ipd.)
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Problem prehodnih con na mostnem 
oporniku

• Vzdrževalna dela na ležiščih in dilatacijah
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Rešitev problema?

• Prehodne plošče
• Tamponske cone s posebno sestavo zasipnega 

materiala, cementno stabilizacijo ipd.
• Dvojni tiri (železnica)
• …
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Tehnološko zahtevne in drage rešitve



Rešitev problema?

• Opornik je preveč tog v primerjavi s priključnim 
nasipom. 

• Ali lahko njuno togost približamo?
• Nevarnost, da je nosilnost prenizka …
• Opornik mostu naj ima enako (podobno) togost kot 

priključni nasip in naj bo hkrati dovolj nosilen. Kako?
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Armirane zemljine
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Armirane zemljine 

GRS = Geosynthetic Reinforced Soil
Zakaj armirati zemljino?

• Prevzemanje horizontalnih strižnih napetosti v 
zemljini z namenom zmanjševanja horizontalnih 
deformacij

• Geotekstili, geomreže, geokompoziti

= Armaturni geosintetiki
(ostale funkcije geosintetikov so še 
ločevanje, filtracija in dreniranje )
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Armirane zemljine 
Glede na obliko geosintetika in smer prevzemanja natezne 
obremenitve:
• trakovi (enodimenzionalni)

• mreže, folije, tkanine (dvodimenzionalni)

• celične-sataste strukture (trodimenzionalno)
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Armirane zemljine

• Materiali za izdelavo geosintetikov:
sintetični polimeri (>95%), steklena vlakna, jeklo, naravni 
materiali (npr. juta), itd.

• Delež sintetičnih polimerov (Koerner, 1997):
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Armirane zemljine

• Osnovne lastnosti sintetičnih polimerov
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Armirane zemljine

• Primernost geosintetikov za uporabo pri gradnji 
– Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), Ur.l.št. 82, 8.10.2013
– Harmoniziran evropski standard (npr. EN 12349,  EN 12350 itd.)

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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Armirane zemljine
• Kako deluje armiranje zemljin?

• Armiranje z geosintetiki ima podoben učinek, kot povečanje 
bočnih napetosti (→ večje efektivne napetosti, večje 
medzrnsko trenje)
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Zaklinjanje zrn v odprtine 
geomreže



Armirane zemljine

• Osnove dimenzioniranja geosintetikov za 
armiranje:
– Ravnovesje sil
– Pogoj:

nosilnost (R d)   ≥  obremenitev (F d)

– Različna uporaba geosintetikov → različni sistemi sil
• Armiranje strmih brežin in podpornih zidov
• Armiranje nasipov na slabonosilnih temeljnih tal
• Armiranje nasipov na poboljšanih tleh (nad pilotiranjem)
• ...
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Armirane zemljine

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

• Projektna vrednost natezne trdnosti geosintetika

– Tk ... karakteristična vrednost natezne trdnosti
– ηcreep ... faktor vpliva lezenja
– ηinst ... faktor vpliva poškodb pri vgradnji
– ηcon ... faktor vpliva stikov/prekrivanj
– ηenv ... faktor vpliva okolja (UV, kemični vplivi...)
– ηdyn ... faktor vpliva dinami čne obtežbe
– γm ... materialni varnostni faktor
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Armirane zemljine
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Preiskava natezne trdnosti



Armirane zemljine
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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



Armirane zemljine
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Velik strižni aparat na Zavodu za gradbeništvo (ZAG)



Laboratorijske preiskave

• Triosne preiskave kompozitov armirane zemljine velikih 
dimenzij (presek > 30 x 30 cm)
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Laboratorijske preiskave

Namen: 
• Raziskave deformacijskih 

lastnosti armiranih zemljin 
(trdnosti & togosti)
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Laboratorijske preiskave

• Spoznanja o deformacijskih lastnosti armiranih zemljin 
(trdnosti & togosti) omogočajo optimiranje GRS 
konstrukcij (oporni zidovi, nasipi ipd.)
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Laboratorijske preiskave

Skoraj 30-letna tradicija raziskav GRS na University
of Tokyo. Optimiranje načina gradnje + inovativni 
pristopi k izvedbi oblog.

Zemeljski pritisk za oblogo armirane 
zemljine povzroči:

a) natezne sile v armaturi

b) povečanje efektivnih napetosti 

v zemljini, ∆σ3
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Laboratorijske preiskave

• Podatki o interakciji zemljina geomreža, deformacijske 
karakteristike kompozita …

• Še večji vzorci za določitev globalnega obnašanja 
kompozita GRS …
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Laboratorijske preiskave

• Kaj pa globalni porušni mehanizem? Ujemanje 
izračunov z meritvami.

• Preiskave prototipov
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Railway Research Institute
(Tokyo)



Uporaba rezultatov

• Prvi integralni most z oporniki iz armirane zemljine na 
svetu (Shinkansen železnica, Hokkaido, 2012)

• Most čez Pavlovski potok - prvi most z oporniki iz 
armirane zemljine v Sloveniji (Občina Ormož, 2014) 
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Uporaba rezultatov
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Uporaba rezultatov

• Nov predlog mostu z oporniki iz armirane zemljine
• Mostni opornik = podporna konstrukcija z veliko 

vertikalno obtežbo neposredno za oblogo
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Uporaba rezultatov

• Prednosti:
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Uporaba rezultatov

• Ostale prednosti glede na običajne premostitvene 
objekte:
– hitrejša gradnja z uporabo lažje mehanizacije
– uporaba lokalnih materialov
– manj začasnih/dodatnih konstrukcij (sidra, piloti, opaži, ipd.)
– manj obremenitev za okolje
– boljša odpornost na ekstremne obtežbe (poplave, potresi ...)
– nižja cena
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Uporaba rezultatov

• Most čez Pavlovski potok Lipnica (občina Ormož)
- svetli razpon 5.5 m

- neugodna geološka sestava

- most zasnovan na opornikih iz armirane zemljine (sodelovanje ZAG in 
LINEAL)
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Uporaba rezultatov
Na izvedenem mostu čez Pavlovski potok v občini Ormož smo uspeli:
• zmanjšati porabo betona za 70%, 
• uporabili smo lokalni gramozni material (in ne drobljenca), 
• dela so bila izvedena z lahko gradbeno mehanizacijo (en kopač in 

valjar) v času približno meseca dni.
• način gradnje zelo primeren za manjše mostove (razpon okrog 10 m) 

na slabo nosilnih temeljnih tleh.
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Uporaba rezultatov
• Postopno grajene podporne konstrukcije iz armiranih zemljin s 

togo oblogo predstavljajo dobro osnovo za mostne opornike.

• Takšni oporniki rešujejo številne tehnične težave običajnih 
mostov (globoko temeljenje, ležišča, diferenčni posedki,...)

• Njihova gradnja je hitrejša z uporabo lažje mehanizacije in z 
manj vplivi vremena

• Možna je uporaba lokalnih materialov

• Potrebnih je manj začasnih/dodatnih konstrukcij (sidra, piloti, 
opaži, ipd.)

• Takšni oporniki predstavljajo občutno manj obremenitev za 
okolje (LCA≈60% manj CO2)

• Boljša odpornost na ekstremne obtežbe (poplave, potresi)

• Nižja cena (cca 15-20%)
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Laboratorijske preiskave (2)
• Zavod za gradbeništvo Slovenije, EU projekt SMART RAIL
• Razvoj prehodne cone iz prednapete armirane zemljine
• Most Buna na železniški progi Zagreb-Sisak (Hrvaška)
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Laboratorijske preiskave (2)
Višina vzorca 2.1 m, presek 0.9 m x 0.9 m
Nearmiran vzorec Armiran vzorec
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Laboratorijske preiskave (2)
• Višina vzorca 2.1 m, presek 0.9 m x 0.9 m
• Optično merjenje globalnega deformiranja + 

lokalno merjenje deformacij z LDT
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Laboratorijske preiskave (2)
Po porušitvi
Nearmiran vzorec Armiran vzorec
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Laboratorijske preiskave (2)
Nearmiran vzorec
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Laboratorijske preiskave (2)
Armiran vzorec
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Laboratorijske preiskave (2)
Armiran vzorec (detajli geomreže po preiskavi)
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Laboratorijske preiskave (2)
Po porušitvi
Nearmiran vzorec Armiran vzorec
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Fmax=218 kN, εf=2.25% Fmax=670 kN, εf=2.5%



Uporaba rezultatov
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• Prehodna cona Buna



Uporaba rezultatov
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• Gradnja prehodne cone Buna iz vertikalno prednapete 
armirane zemljine



Uporaba rezultatov
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• Gradnja prehodne cone Buna je bila tudi medijsko zelo 
odmeven projekt 



Uporaba rezultatov
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• Zakaj prehodna cona? Zakaj ne opornik iz GRS?



Uporaba rezultatov
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• Poleg razvojne faze in načrtovanja je ZAG vzpostavil 
tudi monitoring na objektu



Uporaba rezultatov
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Zaklju ček

• Na prehodu iz nasipa na premostitveni objekt (most) 
prihaja do spremembe v togosti podlage in 
posledično do težav z diferenčnimi posedki

• Inovativna rešitev zahteva iskanje odgovorov izven 
znanih okvirov

• Mostni oporniki iz armiranih zemljin predstavljajo 
rešitev s potencialom, da odpravi obstoječe 
probleme

• Poleg običajnih laboratorijskih preiskav za 
določevanje standardnih parametrov materiala so za 
razvoj novih metod pomembne tudi nestandardne 
preiskave za določitev mehanizmov obnašanja

52


