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geološko svetovanje, raziskave
in šport



Rjav glinasti melj do glina

(Lahko do srednje gnetno kons. stanje)

Siv glinasti melj preide v peščen glinasti melj

do peščen melj.

Zemljina je nasičena s podtalnico.

(Srednje do težko gnetno kons. stanje -pod globino cca 4m

srednje gosto gostotno stanje)

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

(Srednje gosto gostotno stanje)

Peščen melj do zameljen pesek

(Rahlo do srednje gosto gostotno stanje)

Peščen melj do zameljen pesek

(Gosto gostotno stanje)

Zbit zameljen in zaglinjen pesek preide

v peščen siv lapor

Rjav glinasti melj

Sivo rjava glina

Siva mastna glina

Siva mastna glina

Rahlo do srednje gnetno kons. stanje

Težko gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

Lahko do srednje gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

MEJA MED RELATIVNO SLABO IN DOBRO NOSILNIMI ZEMLJINAMI

geološko svetovanje, raziskave
in šport



Lahko do srednje gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

Rjav glinasti melj do glina

(Lahko do srednje gnetno kons. stanje)

Siv glinasti melj preide v peščen glinasti melj

Zemljina je nasičena s podtalnico.

(Lahko gnetno kons. stanje pod globino cca 3m

srednje gosto gostotno stanje)

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

(Srednje gosto gostotno stanje)

Zbit zameljen in zaglinjen pesek preide

v siv peščen lapor

Lahko do srednje gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

Težko gnetno kons. stanje

Nasip

Sivo rjava glina

Siva mastna glinaMEJA MED SLABO IN DOBRO NOSILNIMI ZEMLJINAMI

MEJA MED RELATIVNO SLABO IN DOBRO NOSILNIMI ZEMLJINAMI

geološko svetovanje, raziskave
in šport



Rjav glinasti melj do glina

(Lahko do srednje gnetno kons. stanje)

Siv peščen glinasti melj preide v peščen melj

Zemljina je nasičena s podtalnico.

(Lahko gnetno kons. stanje - pod globino cca 4m

srednje gosto gostotno stanje)

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

nasičen s podtalnico

(Srednje gosto gostotno stanje)

Zameljen pesek

NASIP - različni odpadni zemeljski material

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

(Srednje gosto gostotno stanje)

Zbit zameljen in zaglinjen pesek s posameznimi prodniki

prehaja v peščen lapor

Grušč

Sivo rjava glina

Siva mastna glina, vedno bolj peščena

Lahko do srednje gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

Lahko do srednje gnetno kons. stanje

Srednje gosto gostotno stanje

Rjava glina do glinasti melj

Sivo rjava glina

Temno siva glina

Siva mastna glina

MEJA MED RELATIVNO SLABO IN DOBRO NOSILNIMI ZEMLJINAMI

geološko svetovanje, raziskave
in šport



Rjav glinasti melj do glina

(Lahko do srednje gnetno kons. stanje)

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

nasičen s podtalnico

(Srednje gosto gostotno stanje)

Zameljen pesek

NASIP - različni odpadni zemeljski material

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

(Srednje gosto gostotno stanje)

Zbit zameljen in zaglinjen pesek s posameznimi prodniki

prehaja v peščen lapor

Rjav glinasti melj do glina

(Lahko do srednje gnetno kons. stanje)

Slabo granuliran peščen in zameljen prod

(Srednje gosto gostotno stanje)

Peščen melj do zameljen pesek

(Rahlo do srednje gosto gostotno stanje)

Peščen melj do zameljen pesek

(Gosto gostotno stanje)

Zbit zameljen in zaglinjen pesek preide

v peščen siv lapor

Siv peščen glinasti melj preide v peščen melj

Zemljina je nasičena s podtalnico.

(Lahko gnetno kons. stanje - pod globino cca 4m

srednje gosto gostotno stanje)

Siv glinasti melj preide v peščen glinasti melj

do peščen melj.

Zemljina je nasičena s podtalnico.

(Srednje do težko gnetno kons. stanje -pod

globino cca 4m

srednje gosto gostotno stanje)

Lahko gnetno kons. stanje

Srednje gnetno kons. stanje

Gosto gostotno stanje

Težko gnetno kons. stanje

MEJA MED RELATIVNO SLABO IN DOBRO NOSILNIMI ZEMLJINAMI

geološko svetovanje, raziskave
in šport
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