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STANDARD SIST EN 14490:2010 (IZVEDBA POSEBNIH 
GEOTEHNIČNIH DEL - PASIVNO SIDRANJE) V PRAKSI 

POVZETEK: V letu 2010 je bil po metodi platnice v Republiki Slovenji privzet evropski standard EN 
14490:2010. Zadnja verzija standarda prinaša nekatere novosti predvsem v smislu določanja 
agresivnosti temeljnih tal, izbire ustrezne protikorozijske zaščite in izvedbe preskusov nosilnosti. V 
praksi je zaznati problem, da uporabniki sistemov za pasivno sidranje niso v celoti seznanjeni z 
zahtevami podeljenih tehničnih soglasij za posamezne sisteme pasivnega sidranja oz. z zahtevami 
standarda SIST EN 14490:2010, zato so v sestavku povzete ključne minimalne zahteve standarda, 
ki jih je v praksi treba upoštevati. 

SIST EN 14490:2010 (EXECUTION OF SPECIAL GEOTECHNICAL 
WORKS - SOIL NAILING) IN PRACTICE 

ABSTRACT: In 2010, the last version of the European standard EN 14490:2010 was adopted in 
the Republic of Slovenia. The latest version of the standard provides a series of innovations 
especially in terms of determining the aggressiveness of ground, selecting appropriate corrosion 
protection and conducting load tests. In practice there is perceived problem that users of systems 
for soil nailing are not fully familiar with the requirements of granted technical approvals for 
individual soil nailing system and the requirements of the SIST EN 14490:2010 standard. Article 
summarizes the key minimum requirements of the standard SIST EN 14490:2010 to be observed 
and used in practice. 
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UVOD 
 
V Republiki Sloveniji smo evropski standard EN 14490:2010 Izvedba posebnih geotehničnih del – 
pasivno sidranje s 01.11.2010 po metodi platnice privzeli kot SIST EN 14490:2010 (v nadaljevanju: 
EN 14490). Pod isto oznako sta v preteklosti področje izvedbe pasivnega sidranja pokrivala dva 
osnutka standarda (prEN 14490:2002 in prEN 14490:2007), pri čemer so bile pri presojanju 
sistemov za pasivno sidranje in ustreznosti izvedbe pasivnih sider v preteklosti v uporabi smernice 
ISRM (1974) kasneje pa tudi smernice CIRIA (2005). Zadnja verzija standarda EN 14490 glede na 
predhodnja osnutka prinaša nekatere novosti, predvsem v smislu določanja agresivnosti temeljnih 
tal, ter izbiro ustrezne protikorozijske zaščite in izvedbe preskusov nosilnosti.  
 
Standard EN 14490 ni naveden v seznamu standardov katerih uporaba ustvari domnevo o 
skladnosti gradbenih proizvodov (v tem primeru sistemov za pasivno sidranje) z zahtevami Zakona 
o gradbenih proizvodih. V primeru sistemov za pasivno sidranje se tako v skladu s 6. oz. 7. členom 
ZGPro v promet smejo dati sistemi za pasivno sidranje, za katere je bilo podeljeno tehnično 
soglasje (bodisi slovensko STS bodisi evropsko ETA). Podeljeno tehnično soglasje je pozitivna 
tehnična ocena ustreznosti gradbenega proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji na 
izpolnjevanju bistvenih zahtev za gradbene objekte, za katere se namerava proizvod uporabiti. 
Tehnično soglasje se podeljuje za določen proizvod, izdelan v določenem obratu. 
 
Na področju držav članic CEN je standard EN 14490 najnovejši dokument, ki celovito obravnava in 
predpisuje splošna določila o izdelavi, projektiranju, izvedbi, preskušanju in nadziranju vgradnje, 
zato se pri izdelavi tehničnih soglasij sistemov za pasivno sidranje EN 14490 uporablja kot 
referenčni standard, kar v praksi pomeni, da je njegova uporaba preko podeljenih tehničnih soglasij 
obvezna.  
 
V preteklosti smo pri izvajanju pasivnih sider naleteli na nekatere primere slabe prakse (tako pri 
projektiranju in vgrajevanju, kot tudi kontroli vgrajevanja pasivnih sider), ki niso v celoti usklajene s 
predmetnim standardom oz. podeljenimi soglasji, zato jih bomo predstavili v nadaljevanju. 
  
Pogosto se v praksi pojavi problem, da uporabniki sistemov za pasivno sidranje niso v celoti ali 
zadostno seznanjeni z zahtevami evropskih oz. slovenskih tehničnih soglasij, čeprav so v skladu z 
zahtevami podeljenih tehničnih soglasij nosilci soglasij dolžni uporabnikom (investitor, projektant, 
izvajalec, nadzornik in vzdrževalec) sistemov za pasivno sidranje posredovati vse podatke, ki se 
kakorkoli navezujejo na nameravano uporabo proizvoda med življenjsko dobo. 
  

ZAHTEVE STANDARDA V ZVEZI S PROJEKTIRANJEM PASIVNIH SIDER  
 
Pasivna sidra so nosilni elementi, ki vzdolž celotne svoje dolžine zagotavljajo vnos sile v temeljna 
tla v pretežni meri preko mehanizma trenja (Sl. 1). Na trgu se najpogosteje pojavljajo sistemi za 
pasivno sidranje sestavljeni iz vseh potrebnih komponent (palice, spojke, distančniki, sidrne plošče, 
matice, cementna injekcijska masa), katerih osrednjo nosilno komponento predstavljajo polne 
jeklene palice (npr. SN sidra, GEWI sidra), narejene iz jekla za armiranje betona, ter brezšivne 
votle jeklene palice z oblimi ali trapeznimi navoji (npr. IBO ali drugi tipi samouvrtalnih sider). Čeprav 
je v praksi zaslediti, da se omenjeni tipi sider tudi po navodilu projektantov »deloma 
prednapenjajo« je treba na tem mestu opozoriti, da ti tipi pasivnih sider niso primerni za 
prednapenjanje. To izhaja že iz nizkega trdnostnega razreda jekla, iz katerega so narejene njihove 
komponente, kot tudi dejstva, da pasivnega sidra dejansko ni mogoče prednapeti, saj nima 
prostega dela, zato ne moremo doseči učinka prednapetja in s tem zmanjšati vpliva morebitnih 
začetnih premikov konstrukcije oz. obloge brežine. Določeno raven »prednapetja« je sicer v praksi 
mogoče izvesti vendar le v omejenem obsegu v območju neposredno pod sidrno ploščo (toliko, da 
se doseže dobro naleganje sidrne plošče na površino zaledja oz. sidranega elementa), so pa taki 
učinki vnosa sile močno omejeni na območje pod sidrno ploščo in v splošnem pripomorejo le k 
manjši deformaciji oblog (Phear et al., 2005). V primeru izbire komponent iz jekla višjega 
trdnostnega razreda in oblikovanja vsaj minimalne proste dolžine sidra, za vse vidike zasnove, 
oblikovanja, koncepta protikorozijske zaščite in vgradnje teh tipov sider ne bi več veljal standard 
EN 14490, pač pa SIST EN 1537:2002. 
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Pasivno sidranje je treba obravnavati kot kolektivni ukrep podpiranja pobočij oz. opornih zidov, pri 
čemer je v literaturi zaslediti priporočilo, da zgolj ena vrsta vgrajenih pasivnih sider običajno ni 
zadostna, ter da naj bi se že pri zidovih višine 2 – 3 m uporabljali najmanj dve vrsti pasivnih sider, 
za stabilizacijo brežin pa vsaj 3 – 4 ali več vrst (Phear et al., 2005). 
 

 
Slika 1. Razlika med mehanizmom delovanja prednapetega sidra (levo, pri čemer je fr prosti del 
sidra in v vezni del sidra) in pasivnega sidra (desno). 
 
Standard EN 14490 v poglavju 5 podaja zahteve v zvezi z geotehničnimi raziskavami. V fazi 
projektiranja je treba upoštevati poročilo o preiskavah tal oz. rezultate geoloških in geotehničnih 
preiskav, pri čemer so še posebej pomembne naslednje lastnosti temeljnih tal: 

- mehanske in fizikalne lastnosti, 
- nivo talne vode in spreminjanje nivoja talne vode, 
- kemične, elektrokemične in biološke lastnosti temeljnih tal in talne vode, 
- morebitna vsebnost skalnih osamelcev, oz. plasti z izrazito drugačnimi mehanskimi lastnostmi. 

 
Navedene lastnosti so pomembne za izbiro samega tipa kot tudi tehnologije vgradnje pasivnega 
sidra. Poznavanje teh lastnosti pa je hkrati ključno za oceno agresivnosti temeljnih tal in verjetnosti 
pojava in intenzivnosti poteka korozijskih procesov. Glede na ugotovljene lastnosti temeljnih tal, naj 
bi projekt sidranja vseboval vsaj naslednje bistvene podatke: 

- podroben opis sistema sidranja, 
- izbrani tip sider in navodila za vgradnjo žrtvenih sider in sider objekta,  
- potrebno nosilnost sider oz. največji dopustni pomiki pri izvedbi preskusov nosilnosti, 
- predvideno življenjsko dobo sidrane konstrukcije v navezavi na sistem protikorozijske 

zaščite sider, 
- zahtevane lastnosti cementne injekcijske mase. 

 
V poglavju 7 in prilogi B standard EN 14490 pokriva vidike projektiranja, pri čemer jasno 
opredeljuje katere elemente je treba v sklopu projektiranja opredeliti. Med drugimi bi na tem mestu 
izpostavili, da mora projekt konstrukcije, sidrane s pasivnimi sidri, vključevati: 

- projektno življenjsko dobo konstrukcije, 
- geotehnično kategorijo objekta v skladu s SIST EN 1997-1:2005, 
- vse faze gradnje (s sidri je treba zagotoviti zadostno nosilnost v različnih fazah izkopa – 

upoštevanje vseh relevantnih začasnih/vmesnih izvedbenih faz, kot v daljšem časovnem 
obdobju – t.j. celo predvideno življenjsko dobo objekta), 

- preskušanje žrtvenih sider in sider objekta (natančna lokacija in število izvlečnih preskusov, 
preskusna sila p, navodilo za pripravo sider in sidrišč pred izvedbo izvlečnih preskusov, 
navodila za izvedbo izvlečnih preskusov), 

- detajli izvedbe glave sidra, usklajeni s tehničnim soglasjem za posamezen tip sidra in 
predvideno življensko dobo konstrukcije, 

- zahteve uporabnosti: npr. dopustni odkloni in/ali pomiki gradnje in podpiranih tal,  
- relevantne specifikacije za materiale ali proizvode privzete v projektu. 
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V praksi se pogosto pokaže, da pomanjkljivo izdelana projektna dokumentacija pogosto povzroča 
težave na relaciji projektant – izvajalec – nadzornik. Opažamo, da do tega pride zaradi dveh 
najpogostejših razlogov: prvi od razlogov je ta, da s tem, ko projektant določi potrebno sidrno silo, 
dolžino sider itd. delo ni končano – pogosto je glede na zatečeno stanje na terenu treba sidrne sile 
korigirati, popraviti dolžine sider, potrditi novo tehnologijo vgradnje, zgostiti število sider, pri čemer 
v nekaterih primerih projektant smatra da to ni več njegova naloga, drugi, najpogostejši pa ta, da 
pri pripravi projektov niso upoštevane zahteve podeljenih tehničnih soglasij in standarda EN 14490. 
Posledično izvajalec sidrnih del vse »dodatne« ukrepe protikorozijske zaščite, priprave ustreznih 
sidrišč za testiranje sider, izvedbo izvlečnih preskusov itd. (torej ukrepe, ki so zahtevani v 
podeljenem tehničnem soglasju, a niso upoštevani oz. zajeti v projektu) smatra kot nepotrebne 
dodatne stroške, ker ti niso bili zajeti v popis del in tako upoštevani pri oddaji ponudbe za izvedbo 
sidrnih del. 
 
Tovrstne težave so v praksi najpogostejše pri vgradnji in preskušanju žrtvenih sider. Tolmačenja, 
da so preskusi kot jih opredeljuje EN 14490, le nepotrebna zamuda časa in strošek, se kažejo kot 
nerazumevanje priložnosti, da se na podlagi in-situ dobljenih rezultatov odpornosti pasivnih sider 
na izvlek verificira projektna rešitev v smislu števila, dolžin in razporeditve sider kot tudi potrditve 
tehnologije njihove vgradnje (Sl. 2).  
 

  
Slika 2. Poskus vgradnje samouvrtalnega sidra z žrtveno krono za mehkejše hribine in sočasnim 
injektiranjem, ki zaradi izredno trdih vložkov tufa ni bil uspešen. Za uspešno vgradnjo sider je bila 
vrtina kasneje izvedena s pomočjo globinskega kladiva, sidro pa naknadno vstavljeno v vrtino in 
poinjektirano – izvedba testnega polja je ključna za potrditev tehnologije vgradnje in ugotovitev 
odpornosti tako vgrajenih sider na izvlek. 
 
Ocena agresivnosti temeljnih tal in okolja 
 
V temeljnih tleh se lahko nahajajo različni agresivni elementi, zato lahko predstavljajo kompleksno 
kemično okolje, njihova prisotnost pa se pri nas tudi znotraj posamezne lokacijo gradnje lahko 
bistveno spreminja. Pri določanju agresivnosti na posamezni lokaciji moramo zajeti dva vidika in 
sicer aaggrreessiivvnnoosstt  tteemmeelljjnniihh  ttaall kot takih, ki se nanaša na geološko sestavo temeljnih tal in 
prisotnost talne vode, z različno vsebnostjo raztopljenih agresivnih snovi, ter aaggrreessiivvnnoosstt  ookkoolljjaa, ki 



Gregor Konjar, Iztok Klemenc: 
Standard SIST EN 14489:2010 (izvedba posebnih geotehničnih del – pasivno sidranje) v praksi 

 

Razprave 6. posvetovanja slovenskih geotehnikov, Lipica, 14. - 15. junij 2012, SloGeD  |      
 

 

127

se nanaša na vplive, ki povzročajo korozijske procese na glavi sidra in so vezani predvsem na 
atmosferske vplive oz. pogoje zunanjega okolja. 
 
Oceno agresivnosti temeljnih tal in okolja je treba izvesti s posebno skrbnostjo, saj odločilno vpliva 
na določitev načinov protikorozijske zaščite palice in glave sidra, s tem pa posledično neposredno 
vpliva na življenjsko dobo sidra. 
 
V dodatku B standarda EN 14490 so podani kriteriji za oceno stopnje agresivnosti temeljnih tal, pri 
čemer standard pri klasifikaciji stanja temeljnih tal predvideva štiri različne kategorije tal. V sklopu 
ocene korozivnosti se upoštevajo naslednji bistveni parametri agresivnosti temeljnih tal: 

- tip zemljine (glede na strukturo, vsebnost odpadkov ali kontaminiranih voda itd.), 
- specifična upornost, 
- vsebnost vlage, 
- vrednost pH (merilo za kislost in bazičnost). 

 
Na podlagi izmerjenih oz. ocenjenih parametrov se za obravnavana temeljna tla določi število točk, 
pri čemer večjo število točk pomeni bolj agresivna temeljna tla. Primarni vzrok nastanka korozije na 
jeklenih sestavnih delih sidra so elektrokemični procesi, zato poleg zgoraj naštetih parametrov na 
degradacijo jekla in injekcijske mase dodatno vpliva vsebnost kloridnih ionov, vsebnost sulfatov in v 
vodi raztopljenega kisika (Phear et al., 2005). Poleg določitve agresivnosti temeljnih tal, ki ima 
neposredni vpliv na korzijske procese nosilne palice sidra, je zelo pomembno določiti tudi 
morebitne vplive okolja, ki vplivajo na degradacijo območja sidrne glave.  
 
Standard EN 14490 primerne metodologije za ugotavljanje vplivov na nastanek korozije v območju 
sidrne glave ne navaja, vendar se v praksi v ta namen lahko uporabi standard SIST EN 206-
1:2003. Ocena stopnje izpostavljenosti po SIST EN 206-1:2003 podaja zahteve za izbiro 
ustreznega krovnega betona oz. injekcijske mase. Poleg ustrezne odpornosti na posamezne 
izpostave je predvsem pri trajnih pasivnih sidrih pomembna tudi vodonepropustnost krovnih plasti 
betona. 
 
Posebno pozornost je treba nameniti prehodu sidra s sidrane konstrukcije oz. obloge brežine v 
zemljino, saj je območje prehoda pri vgradnji sidra običajno težje zapolniti, stik med konstrukcijo in 
tlemi pa je idealen za pronicanje vode. Pri vgrajevanju trajnih različic pasivnih sider se prehode 
običajno rešuje z vstavljanjem PE cevi oz. drugih elementov, pogosto pa se v praksi pozablja na 
izvedbo poinjektiranja tega območja, ki ga je treba izvesti zaradi odtekanja oz. razporejanja 
injekcijske mase v vrtini. 
 
Pri ocenjevanju agresivnosti temeljnih tal in okolja velja opozoriti na standard SIST EN 12501-
2:2003, ki podaja lastnosti posebej agresivnih zemljin, poleg tega pa podaja primere okolij, kjer je 
velika možnost prisotnosti blodečih tokov. V takšnih okoljih vgradnja električno neizoliranih pasivnih 
sider brez dodatnega preverjanja morebitne prisotnosti blodečih tokov ni dovoljena. 
 
Trajnost in protikorozijska zaščita 
 
Področje trajnosti in protikorozijske zaščite v standardu EN 14490 pokriva informativni dodatek B, 
katerega namen je seznanitev vseh, vključenih v izvedbo sidranja, s koncepti projektiranja pasivnih 
sider. Po navedbah standarda EN 14490 ugotovljeni zaključki in priporočila izhajajo iz obsežne 
raziskave Clouterre (1991), v kateri so se ciljno osredotočili na delovanje korozijskih procesov v 
temeljnih tleh, in predstavljajo primerne smernice, na podlagi katerih lahko presojamo o ustreznosti 
protikorozijskih ukrepov.  
 
Določitev pričakovane projektne življenjske dobe vgrajenih pasivnih sider je ključnega pomena pri 
zasnovi protikorozijske zaščite. Predhodni verziji standarda EN 14490 (predstandarda) sta 
razlikovali predvideno življenjsko dobo do 2 leti (začasna sidra) in nad 2 leti (trajna sidra), medtem 
ko zadnja verzija standarda predvideva, da se na podlagi pričakovane projektne življenjske dobe 
izbere primerna protikorozijska zaščita sistema pasivnega sidranja. 
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Ustrezno protikorozijsko zaščito v času pričakovane projektne življenjske dobe sistemov pasivnega 
sidranja je mogoče zagotoviti na več različnih načinov: 

- dopustitev žrtvene debeline jeklene nosilne palice sidra, 
- oblitost s cementno injekcijsko maso, 
- površinske prevleke jekla (galvansko pocinkanje, epoksi premazi), 
- plastična zaščitna cev z notranjim poinjektiranjem, 
- nerjavno jeklo, 
- kombinacija zgoraj naštetih zaščitnih ukrepov. 

 
Vsaka od naštetih metod ima svoje posebnosti in slabosti, ki jih je treba pri projektiranju oz. 
izvajanju sidrnih del upoštevati. Ob tem velja omeniti, da se določene metode protikorozijske 
zaščite jeklene sidrne palice za izvedbo trajnih pasivnih sider v nekaterih evropskih državah štejejo 
kot neustrezne.  
 
V primeru resnega utemeljenega dvoma v zvezi z ustreznostjo predlagane tehnologije vgradnje v 
močno  agresivnih tleh oz. na področjih s prisotnimi blodečimi tokovi bi bilo najprimerneje vgraditi 
trajna električno izolirana sidra, pri katerih lahko z meritvijo električne upornosti dokažemo, da so 
jekleni deli sider v brezhibnem zaščitnem ovoju in so tako ločeni od agresivnega okolja. 
 
Žrtvena debelina 
 
Sistem protikorozijske zaščite z žrtveno debelino temelji na principu, da se zahtevana projektna 
življenjska doba sidrne palice pasivnega sidra zagotavlja s predimenzioniranjem preseka palice 
sidra. Predvidena izguba preseka tekom življenjske dobe je povzeta po različnih izkopanih jeklenih 
gradbenih elementih in oceni stopnje korozije (Phear et al., 2005). 
 
Zaščita sidrne palice z žrtveno debelino ima dve omejitvi; prva je ta, da ni primerna pri uporabi 
sidrnih palic z majhnimi prečnimi preseki, standard EN 14490 namreč priporoča, da žrtvena 
debelina ne povzroči izgube preseka palice za več kot 50 %, dodatno pa je potrebno pri izgubi 
prečnega preseka biti pozoren na prekoračitev strižnih napetosti na palico sidra v območje drsine 
(Sl. 3). Zaradi površinske korozije jeklene palice lahko pride do oslabitve stika med jekleno palico in 
cementno injekcijsko maso, kot posledica pokanja ali delaminacije injekcijske mase, pri čemer ti 
vplivi in morebitne posledice v praksi še niso bile podrobno raziskane (Phear et al., 2005). 

 
Slika 3. Nevarnost prestriga v območju drsine zaradi zmanjšanja prečnega preseka. 
 
V splošnem zaradi nepredvidljive hitrosti odvijanja procesov korozije zagotavljanje zadostne 
življenjske dobe sider zgolj z žrtveno debelino ni najbolj primerno. Še posebej je potrebno biti 
previden v primerih, ko niso izvedene natančne analize agresivnosti temeljnih tal in talne vode, pri 
vgradnji sider v umetne nasipe, vgradnji v bližini virov vode različnih korozivnih potencialov itd.  
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Zaščita s cementno injekcijsko maso oz. betonom 
 
EN 14490 navaja, da je alkalno okolje vezanega cementa ugodno za preprečevanje nastanka in 
intenzivnost pojava korozijskih procesov na jeklenih sestavnih delih sidra. Dodatna dobra lastnost 
injekcijske mase, ki jo navaja EN 14490 je ta, da so raziskave pokazale, da lahko razpoke v masi 
velikostnega reda do 0,1 mm smatramo zadostno tesne in ne predstavljajo nevarnosti za korozijo 
jekla. Pri izbiri cementa za injekcijsko maso oz. krovni beton je potrebno biti pozoren, da glede na 
pogoje in agresivnost tal izberemo primeren tip cementa (npr. sulfatno odporni cement). Pri zaščiti 
jeklenih komponent sidra s cementno injekcijsko maso je glede na tip temeljnih tal oz. usmerjenost 
vrtin sider treba izbrati primerno metodo vgradnje. V praksi se izkaže, da je v nestabilnih vrtinah 
edina ekonomsko upravičena možnost za izvajanje protikorozijske zaščite s cemento injekcijsko 
maso ta, da se izvaja sočasno vrtanje in injektiranje. Pri izvedbi protikorozijske zaščite s cementno 
injekcijsko maso je treba zagotovi, da sloj injekcijske mase med palico sidra in vrtino po celotni 
dolžini dosega minimalno predvideno debelino. Zahtevo je možno izpolniti z uporabo ustrezni 
distančnikov oz. primerno tehnologije vgradnje. 
 
Predvsem v primeru vgradnje trajnih pasivnih sider in izvedbi protikorozijske zaščite jeklenih delov 
sidra s cementno injekcijsko maso je priporočljivo, da se v sklopu izvedbe testnega polja izvedbe 
odkop sidra in ugotovi dejansko minimalno oblitost s cementno injekcijsko maso (Sl. 4). 
 

  
Slika 4. Primer nastanka korozijskih poškodb na palici samouvrtalnega sidra – na mestu kjer je bila 
palica v stiku s temeljnimi tlemi je v obdobju 14 dni od vgradnje prišlo do nastanka jamičaste 
korozije – tehnologija vgradnje ni ustrezna, na nekaterih delih oblitosti z injekcijsko maso ni bila 
zvezna, zato je bila palica sidra v stiku s tlemi.  
 
Površinske prevleke 
 
Najpogostejši površinski prevleki jekla sta pocinkanje in epoksi premazi. Kakovost protikorozijske 
zaščite je odvisna od kakovosti same izvedbe kot tudi debeline nanosa. V splošnem izvedba  
protikorozijske zaščite s takimi površinskimi prevlekami niso najboljša izbira, saj pri rokovanju s 
sidri na gradbišču pride do poškodbe prevlek. Izvedba protikorozijske zaščite s površinskimi 
prevlekami pri samouvrtalnih sidrih ni primerna, saj se pri manipulaciji na gradbišču, predvsem pa 
med vrtanjem vrtine in iznašanjem izvrtanine, nanosi trajno in v veliki meri poškodujejo, tako da ne 
morejo opravljati svoje funkcije. 
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Drugi načini zaščite pred korozijo 
 
Na evropskem tržišču se pojavljajo palična sidra v PE ovoju, pri katerih se izvaja injektiranje tako 
notranjosti PE ovoja sidra kot tudi praznega prostora med PE ovojem in steno vrtine, s čimer lahko 
dosežemo visoko stopnjo protikorozijske zaščite. Pri tej metodi je potrebna pozornost, da se 
uporabijo PE cevi ustrezne kakovosti, da ne pride do poškodb PE cevi med transporti in vgradnjo v 
vrtino, ter da se postopek injektiranja izvede korektno. 
  
Dodatna možnost izvedbe korozijsko odpornih sidrnih elementov je uporaba nerjavnega jekla. Ker 
je kvalitetno nerjavno jeklo drago se v praksi ne uporablja. V primeru uporabe nerjavnih jekel, velja 
opozorilo, da je nerjavnih jekel več različnih tipov, pri čemer je potrebna velika previdnost pri izbiri 
takšnih tipov jekel, saj nekateri tipi nerjavnih jekel, kljub svojemu poimenovanju ne ponujajo 
ustrezne zaščite v okoljih s povečano prisotnostjo kloridov (Phear et al., 2005). Dodaten problem, 
ki lahko nastane pri uporabi nerjavnih jekel je morebiten stik med običajnim in nerjavnim jeklom 
zaradi katerega lahko pride do pojava t.i. galvanske korozije. 
 

VGRADNJA PASIVNIH SIDER 
 
Zahteve v zvezi z vgradnjo pasivnih sider so podane v poglavju 8.4 standarda EN 14490. Obstajata 
dve metodi vgradnje: po prvi metodi se sidro vtisne v temeljna tla, po drugi pa se izvede vrtina. V 
naši praksi se sidra pretežno uvrtavajo, metoda vtiskanja pasivnih sider se v gradbeni praksi po 
razpoložljivih podatkih zelo redko uporablja.  
 
Za vgradnjo sider z vrtanjem se običajno uporabljajo trije možni načini vgradnje. V primeru, da 
imamo pri vrtanju stabilno vrtino, se po izvedeni vrtini sidro vstavi v vrtino in poinjektira. V primeru, 
da vrtina ni stabilna lahko uporabimo eno od dveh možnost: vrtino lahko bodisi cevimo, po izvedeni 
vrtini vstavimo sidro, ter ga zainjektiramo, oz. poinjektiramo ob odstranitvi obložnih cevi, bodisi 
uporabimo samouvrtalno sidro z žrtveno krono.  
 
V zemljinah se najboljše rezultate dosega z uporabo sočasnega vrtanja in injektiranja, metoda 
namreč omogoča zadostno oblitost sidra s cementno injekcijsko maso, kar je ugodno s stališča 
protikorozijske zaščite, izkaže pa se, da je v splošnem izboljšana tudi nosilnost sidra. 
 
V Republiki Sloveniji ni visoke kulture vodenja zapisov o vgrajenih pasivnih sidrih, čeprav je to v 
poglavju 10. standarda EN 14490 nedvoumno zahtevano. Na splošno je pri vseh sidrih, še posebej 
pa pri trajno vgrajenih pasivnih sidrih, kjer je sidrna glava običajno obbetonirana in ni vidna, 
potrebno voditi zapise naslednjih podatkov: 

- datum vgradnje in natančno mesto vgradnje,  
- tip sidra, dolžino, smer, 
- metoda vgradnje (ali je bila vrtina cevljena, ali je bilo izvedeno sočasno injektiranje, metoda 

izpiranja in druge posebnosti vgradnje), 
- hidrogeološke posebnosti pri vrtanju, 
- popis geologije, 
- rezultati izvlečnih preskusov, 
- poraba cementne injekcijske mase. 

 
Zahteve za injekcijsko maso standard EN 14490 podaja dokaj skopo, karakteristična tlačna trdnost 
injekcijske mase po 28 dneh naj bo 28 MPa, preden pa se v sidro vnese sila pa naj bo dosežena 
minimalna tlačna trdnost 5 MPa. Vodocementni (v/c) faktor, ter dodatke injekcijski masi je potrebno 
prilagoditi načinu vgradnje, razmeram v temeljnih tleh, ter zahtevam po trajnosti in nosilnosti. Za 
pripravo injekcijske mase, je treba uporabiti opremo, ki zagotavlja ustrezne lastnosti cementne 
injekcijske mase med izvajanjem injektiranja. 
 

PRESKUŠANJE PASIVNIH SIDER 
 
V prejšnjih verzijah standarda EN 14490 (predstandardih) je bilo preskušanje pasivnih sider 
urejeno dokaj podrobno, tipi preskusov so bili razdeljeni na projektno-raziskovalni, ustreznostni in 
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odobritveni preskus, pri čemer je bila za posamezen preskus podana zahtevana pogostnost 
preskusa, različni delni faktorji, standard sam pa je navajal dve različni metodi izvedbe preskusa: 
metodo s konstantno silo in metodo s konstantnim pomikom. 
 
V zadnji verziji standarda EN 14490 sta predvidena dva tipa preskusov in sicer: izvedba preskusa na t.i. 
žrtvenem sidru ter izvedba preskusa na rednem sidru objekta. Namen prvega je ugotoviti nosilnost sidra 
v aktivni in pasivni coni, ter se običajno izvede pred pričetkom del. V kolikor se pri izgradnji objektov 
pojavi drug tip temeljnih tal je priporočljivo izvesti dodatne izvlečne preskuse na žrtvenih sidrih.  
 
Predhodno vgrajena žrtvena sidra, preskušena do porušitve, so najzanesljivejši pokazatelj 
dejanske dosegljive nosilnosti sider v danih pogojih tal ob izbranih komponentah sider in 
uporabljeni tehnologiji vgradnje. V kombinaciji s prekinitvijo povezave med injekcijsko maso v vrtini 
in palico, lahko preskusimo nosilnost sider v različnih plasteh oz. materialih, ter izničimo druge 
vplive, npr. vpetost v sidrano konstrukcijo (Sl. 5 in 6). Vpetost v različnih plasteh oz. v sidrano 
konstrukcijo je mogoče neposredno po injektiranju sidra prekiniti z vstavitvijo gladke PE cevi. 
 

 
Sliki 5. Potencialni vzroki za nezanesljivost in neuporabnost izvedenih izvlečnih preskusov sider: 1. 
neprimerno pripravljena sidrišča oz. neprimeren raznos sile nosilnega okvirja napenjalnega 
sistema, 2. vpetost sidrne palice v sidrano konstrukcijo (sl. 6.) in 3. vpetost sidra v vrtini v območju 
aktivne cone, ne prikaže dejanske nosilnosti sidra v pasivni coni. 

 

  
Slika 6. Rezultat izvlečnega preskusa pasivnega sidra prikazani na grafih [pomik-sila] istega tipa sidra v 
enakih temeljnih tleh, ter vgrajenih z enako tehnologijo vgradnje; na levem grafu je pri sili 200 kN vidna 
spremembra v krivulji, ki lahko nakazuje na aktivacijo trenjske nosilnosti sidra v izvedeni vrtini. Naklon 
krivulje na desnem grafu je enak naklonu krivulje dobljene pri klasičnem nateznem preskusu jeklene 
palice sidra v laboratoriju in je lahko indikator prevelike vpetosti palice sidra v sidrano konstrukcijo. 
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Na žalost, se v praksi izkaže, da se v fazi projektiranja in izvedbe ne namenja posebne pozornosti 
pripravi sidrišč in sider, čeprav so korektno pripravljena sidrišča (predvsem pri višjih preskusnih 
silah) in sidra bistvena za korektno izvedbo izvlečnih preskusov in oceno nosilnostnih karakteristik 
sider, predvsem pa imajo velik vpliv na zanesljivost in uporabnost rezultatov. Neustrezno 
pripravljena sidrišča zaradi možnega premikanja (bočno izmikanje, vtiskanje itd.) sistema za raznos 
sile otežijo zajem izvlečkov sider, neustrezno pripravljena sidra pa onemogočajo določitev 
dejanske nosilnosti sidra v pasivni coni zaledja (Sl. 5 in 6). 
 
Priporočena metoda izvajanja izvlečnih preskusov po EN 14490 je mmeettooddaa  ss  kkoonnssttaannttnnoo  ssiilloo, pri 
čemer se lahko za opazovanje lezenja v odvisnosti od tipa preskusa, uporabi mero lezenja  v 
odvisnosti od logaritma časa (kot jo poznamo pri prednapetih sidrih) ali pa se opazuje izvleček na 
posamezni stopnji preskusa. Glede na tip preskusa se lahko uporabi različno število ciklov in 
stopenj vnosa sile. Standard izrecno navaja, da preskusno silo p določi projektant (in sicer glede 
na projektni pristop po SIST EN 1997), pri čemer mora biti raven preskusne sile izbrana tako, da 
velja: 
 
  p < 0,80 t,k in p <0,95 t0.1,k,    
 
pri čemer sta: 

t,k...karakteristična natezna nosilnost sidra, 
t0.1,k ...karakteristična natezna nosilnost sidra pri deformaciji 0,1%, 

 
V zvezi s podajanjem rezultatov izvlečnih preskusov EN 14490 navaja več različnih možnosti pri 
čemer se v praksi kot dobra in primerna metoda izkazuje metoda sočasnega zajemanja pomika in 
sile (Sl. 6), z ločenim spremljanjem časa. 
 

ZAKLJUČEK  
 
V času krize v gradbeništvu pa tudi sicer je smiselna racionalizacija pri uporabi materialov, ter 
uporabi cenejših in bolj enostavnih tehnologij sidranja. Pasivna sidra so poceni alternativa 
prednapetim vrvnim sidrom, s katero lahko dosegamo dobre rezultate pri sidranju brežin, gradbenih 
jam in geotehničnih objektov, vendar je potrebno premišljeno pristopiti k izvedbi sider ter korektno 
izvesti in analizirati rezultate preskusov nosilnosti. Pri tem velja opozoriti, da pasivno sidranje ni 
primerno nadomestilo sistemom za prednapenjanje, posebej v območjih, kjer pomiki konstrukcij 
niso dopustni. 
 
V sklopu priprave projektne dokumentacije je potrebno podati bistvene zahteve za izvedbo 
pasivnega sidranja pri posameznem projektu. Posebej ključna je opredelitev v zvezi z zahtevano 
življenjsko dobo vgrajenih sider, ter posledično izbira protikorozijskega zaščite in lokacija, ter način 
izvedbe izvlečnih preskusov. V praksi se vse bolj kaže, da je korektna izvedba testnega polja in s 
tem potrditev vseh izvedbenih detajlov, ključna za nemoten potek sidrnih del in korektno izvedbo 
del  
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