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Spoštovani!

Beton 2017 Maribor je strokovni posvet, katerega
prvotni namen je – ob zaznanih manjših znakih
konjukture v Sloveniji – obuditi strokovno razpravo o betonu kot gradbenem materialu, še
posebej v štajersko-pomurski regiji. Združenje za
beton Slovenije organizira redne letne strokovne
posvete o betonih, vendar je odzivnost vzhodne
Slovenije na te posvete slaba. S posvetom v Mariboru želimo v razpravo o betonu, kot prevladujočem gradbenem materialu, vključiti tudi vzhodno
Slovenijo in pospešiti mreženje med strokovnjaki
tega področja. Pobudniki posveta so Fakulteta
za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, Združenje za beton
Slovenije, Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor. Povabilu k sodelovanju pa so se z
navdušenjem odzvali Društvo arhitektov Maribor,
Pomgrad, d. d., in Lafarge Cement, d. o. o. Posvet je redek dogodek, ki povezuje širok spekter
sodelujočih organizatorjev in naslavlja vse, ki se
ukvarjajo z betonom.
Razmere v gradbeništvu niso rožnate. Po gospodarski krizi, ki je najbolj prizadela slovensko
gradbeništvo, politika ni poskrbela za nujne investicije, ki bi pripomogle k zagonu panoge. To še
posebej velja za Maribor, kjer trenutno ni niti enega večjega žerjava. Veliko se govori o naložbah
v infrastrukturo, bati pa se je, koliko teh bomo
sploh lahko izvajali domači inženirji in podjetja.
S posvetom, ki je prvi te vrste na Štajerskem v
zadnjem času, želimo pokazati in dokazati, da je
beton doma tudi na Štajerskem – konstrukcijsko
in oblikovalsko.

7

Beton je za vodo druga najpogosteje uporabljena snov na Zemlji. Je nenadomestljiv material pri
infrastrukturnih objektih. S stališča razpoložljivih
naravnih virov, ekonomičnosti in ekološkosti beton nima konkurence. Gre za gradbeni material,
ki se konstantno razvija skozi vso svojo zgodovino. Neverjeten je razvoj armiranega betona
na konstrukcijskem področju. Beton mora od
nekdaj biti odporen, uporaben, trajen, ekonomičen in estetski. Danes od betona zahtevamo še
robustnost (da zagotovi varnost pred nesrečami,
nezgodami in grožnjami), minimalnost vzdrževanja, reciklirnost, vgradljivost odpadnih snovi in
prijaznost okolju. Betona se porabi skoraj trikrat
več kot vseh drugih gradbenih materialov skupaj. Proizvodnja cementa prispeva 5 % globalnih
letnih emisij CO2. Če bi beton lahko zamenjali s
kakšnim drugim materialom, bi bil ogljični odtis
še precej večji.
Snovi imajo težo – ene večjo, druge manjšo.
Beton ima precejšnjo. V primerjavi z drugimi
gradbenimi materiali, ima beton največjo težo,
največjo uporab(n)o(st), največjo odpornost na
ogenj, vodo in največjo vsestranskost. Med vsemi
poznanimi gradbenimi material bo imel največjo
»težo« tudi v prihodnosti. Največ obeta na področju nanotehnologije.

doc. dr. Milan Kuhta / Maribor, 20.4.2017
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1. Uvod
1.1 Vse poti,
tudi betonske,
vodijo v Rim

Milan Kuhta *

> S 01: Del kupole (radij 43,3 m) Panteona, Rim,
118-128 pr. n. št. (vir: avtor).

Gradbeni objekti spadajo med najstarejše človeške izdelke. Človek naj bi začel graditi vsaj že
pred 20 000 leti. Najstarejša gradbena materiala
sta les in kamen, ki se uporabljata že skozi vso
zgodovino človeštva. Beton se uporablja že tisočletja. Doslej najstarejši beton so odkrili na jugu
Izraela. Vgrajen naj bi bil okoli leta 7000 pr. n.
št., kot tlak v hišah. Bil je zmes žganega apnenca,
vode in kamenja. Malte in betonu podobne zmesi
so odkrili tudi v vzhodni Evropi (5000 pr. n. št.,
Lepenski Vir), uporabljali pa so jih tudi v antičihn
Egiptu in Grčiji. Približno 1000 pr. n . št. so na Rodosu v mestu Kamiros zgradili rezervoar za vodo
iz betona granuliranega agregata različnih vrst in
z glinenim vezivom kapacitete 600 m3. Rezervoar je še danes intakten in je dokaz za trajnost
betona več kot tri tisoč let. Podobne sestave so
bili tudi zgodnji rimljanski betoni, v 2. stoletju pr.
n. št. pa so Rimljani pričeli uporabljati beton s hidravličnim cementom – takšnim, ki po kemijski
reakciji z vodo otrdi. Ker je osnova pustega betona cementna pasta, je razvoj betona odvisen
predvsem od razvoja kvalitete veziva - cementa.
Prvi material, ki se je uporabljal za vezivo je bila
glina, pozneje apnenec, sadra, vukanski pepel pri
Rimljanih in danes predvsem portlandski cement.
Konsistenca rimljanskega svežega betona je bila
zemeljsko vlažna, vgrajevali pa so ga z nabijanjem
in gnetenjem, sprva skritega kot polnilo zidne
konstrukcije, nato tudi z vlivanjem v leseni opaž.
Opus caementicium, kakor je okoli leta 30 pr. n.
št. ta beton in tehnologijo izdelave betona poimenoval Vitruvij, je ena od najpomembnejših iznajdb v zgodovini gradbeništva in zagotovo najpomembnejša zapuščina antičnega Rima. Njegova tlačna trdnost je primerljiva s tlačnimi trdnost-

* doc. dr. Milan Kuhta, univ. dipl. inž. grad., UM FGPA, Smetanova 17, 2000 Maribor, miso.kuhta@um.si
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mi sodobnih betonov, njegova trajnost znaša že 2000 let, tudi pod morsko vodo. Rimljanske konstrukcije so
bile takšne zasnove, da so prevzemale le tlačne obremenitve. Armatura kot ojačitev, ki jo danes vgrajujemo
v armirani beton v nateznih območjih, se takrat ni uporabljala. Eden izmed najbolj spektakularnih, najbolj
ohranjenih in tehnično dovršenih primerov Opus caementiciuma je Pantheon (slika 1), star skoraj 2000 let
in izveden v lahkem betonu. Gradbena kultura Rimljanov je bila izjemna.

Znano je, da je leta 1848 je Lambot izdelal čoln
iz vzporedno prepletene žice, obložene s cementno malto in da je Monier leta 1849 razočaran nad
glinenini in lesenimi transportnimi zaboji za rastline te izdelal iz betona, ojačenega z mrežo iz
žic, debeline od 1 do 4 cm. Manj znano pa je, da
je Monier idejo ojačenega betona dobil iz narave,
iz rastlinskih struktur, predvsem parenhima kaktusov, ki vsebujejo nosilna vlakna – “armaturo”.
Monier je svoj izum leta 1867 predstavil na Pariški
razstavi (ang. Paris Exposition) in zanj prejel patent (slika 2). Postal je izumitelj in uspešen podjetnik na področju gradbeništva. V letih od 1868 do
1881 je patentiral uporabo armiranega betona na
področju gradbenih konstrukcij (mostovi, zbiralniki vode, nosilci, plošče, cevi). Leta 1875 je izdelal prvi armiranobetonski most na svetu z razponom 14 m. Gradbeni inženir in poslovnež Coignet,
je armirani beton prvi uporabil v gradbeništvu.
V Parizu je leta 1853 skonstruiral štirinadstropno
armiranobetonsko hišo – po arhitekturni zasnovi
Théodora Lachèza. Leta 1861 je objavil zapise o
tehnologiji gradnje z armiranim betonom.

1. 2 Armirani beton,
izum po zgledu narave
Opus caementicium se ni razširil po svetu, morda zaradi
tega, ker drugod ni bilo pucolanskega cementa. Podobni
beton so uporabljali sicer tudi v poznem srednjem veku
(posledica odkritja Vitruvijevih rokopisov), predvsem za
gradnjo debelih zidov gradov in drugih utrdb. Iz takšnega
betona so tudi jedra stebrov Bazilike Sv. Petra v Rimu.
Kamen in opeka sta bila prevladujoča materiala do 18.
stoletja. Ponovno odkritje betona in njegovo renesanso je
prinesla industrijska revolucija. Začelo se je leta 1756, ko je
John Smeaton (oče gradbenega inženirstva) potreboval
malto za temelje in zidavo svetilnika Eddystone, ki bi se
strjevala pod vodo. Z odkrivanjem sodobnega cementa
so nadaljevali James Parker (1796), Louis Vicat (1812), Joseph Aspdin (1824) in Isac Charles Johnson, ki je leta 1844
zasnoval osnovo sodobnega, industrijsko proizvajanega,
portlandskega cementa. Johnston je bil kemik, ki je prvi
spoznal pomen sintranja mešanice apnenca in gline za
višjo trdnost cementa in počasnejše strjevanje v primerjavi z naravnimi cementi.
Ko se je betonu v drugi polovici 19. stoletja dodala jeklena armatura, se je pričela revolucija na področju gradbeništva, izumljen je bil armirani beton, ki je postal najbolj
uporabljeni material sodobne družbe. Tudi izuma z jeklom
ojačenega betona – armiranega betona – ne moremo pripisati samo eni osebi. Razvoj je potekal ločeno v Veliki
Britaniji, Evropi in ZDA, za carsko Rusijo je malo podatkov.
V Evropi so izumitelji armiranega betona trije - Joseph
Lambot, Joseph Monier in Francois Coignet. Lambot,
kmet, in Monier, vrtnar, sta oba iskala trajnejši material kot
je les, ki je za njune potrebe (rezervoarji za vodo, zaboji za
rastline) trohnel in gnil.

> S 02: Risbe iz Monierjevih patentov, 1867
(vir: Beton Atlas 2002).

	
  

Bistveno vlogo v razvoju armiranega betona kot
gradbenega materiala in za njegovo množično uporabo v Evropi je imel francoski inženir in
podjetnik, Francois Hennebique. Hennebique, ki
je dotlej gradil s kamnom, je na razstavi v Parizu
leta 1867 videl Monierjeve cevi in rezervoarje in
dobil idejo za uporabo armiranega betona v konstrukcijske namene. Spoznal je tudi ekonomsko
prednost armiranega betona, ko je dal armaturo
za prevzem nateznih napetosti v polju le na spodnji rob nosilca, beton pa je prevzemal tlačne napetosti na zgornjem robu. Leta 1892 je patentiral
svoj sistem armiranobetonskih konstrukcij (med
drugim tudi uporabo vzdolžne armature in stremen). Hennebique je podal tudi približne formule
za analizo armiranobetonskih konstrukcij. Njegova ideja o ločeni izvedbi in monolitnem sodelovanju vseh elementov konstrukcije je v uporabi
pravzaprav še danes. Še pred koncem 19. stoletja
se je pojavila tudi ideja o prednapenjanju betona.
Uporaba armiranega betona se je ob koncu 19.
in v začetku 20. stoletja izjemno razširila in tudi
napredovala. Na slovenskem ozemlju je bil leta
1901 v Ljubljani zgrajen armiranobetonski ločni
Zmajski most.

2. Beton
danes
2.1 Beton
vodilni material
Danes je beton za vodo druga najpogosteje uporabljena snov na Zemlji. Je nenadomestljiv material pri
infrastrukturnih objektih. S stališča razpoložljivih naravnih virov, ekonomičnosti in ekološkosti beton nima
konkurence. Gre za gradbeni material, ki se konstantno razvija skozi vso svojo zgodovino. Beton je moral od
nekdaj biti odporen, uporaben, trajen, ekonomičen in estetski. Danes od betona zahtevamo še robustnost
(da zagotovi varnost pred nesrečami, nezgodami in grožnjami), minimalnost vzdrževanja, reciklirnost, vgradljivost odpadnih snovi in prijaznost okolju. Betona se porabi skoraj trikrat več kot vseh drugih gradbenih
materialov skupaj. Ocenjena letna porizvodnja betona je 25 milijard ton.
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> S 03: Stolpnica Torre Velasca, Milano (vir: avtor).

	
  

> S 04: Pogled iz strehe Milanske katedrale proti modernim nebotičnikom (vir: avtor).

2.2 Gost, težek, grd,
hladen, trd

2.3 Fascinanten, tekoč, trden, relativno poceni,
na vsakem delu zemlje dostopen

Leta 1977 je v delu Mesta, zgradbe in konstrukcije Christopher Alexander
beton opisal tako:

»Kljub temu pa je beton v nekem pogledu fascinanten material. Je tekoč,
trden in relativno poceni. Je dostopen skoraj na vsakem delu Zemlje,«

»Običajni beton je preveč gost, je težak in z njim je težko delati. Po strditvi se
vanj ne more zarezati ali zabijati. Njegova površina je grda, hladna in trda, če
le ni prekrita s sredstvi, ki niso vključena v konstrukcijo.«
Ko se iz strehe milanske katedrale ozremo proti jugu, nam v oči pade armiranobetonski nebotičnik Torre Velasca, višine 106 m (Slika 3), ki ga sprva lahko
ocenimo kot neko srednjeveško stavbo, gre pa za šolski primer objekta iz
časa brutalizma, iz leta 1958. Za brutalizem je, poleg surovega betona, značilna tudi enostavnost konstrukcij in poceni izvedba. Kljub temu, da je Torre
Velasca obsijan z zahajajočim soncem, njegov beton deluje precej hladno,
mogoče celo grdo, kot navaja Christopher Alexander.

opis betona nadaljuje Christopher Alexander, arhitekt in zaslužni profesor univerze Berkeley in prvi, ki je
doktoriral iz arhitekture na univerzi Harvard.
Ko se na strehi milanske katedrale danes obrnemo proti severu vidimo tipičen moderen velemestni »skyline« za katerega je značilno, kot za veliko večino svetovnih velemest, da glede na material prevladujejo
nebotičniki iz betona oz. armiranega betona ali tudi naknadno prednapetega betona.
Milanski »skyline« krasita dve posebni stolpnici Bosco Verticale (Vertikalni gozd), višine 110 m in 76 m,
katerih betonska konstrukcija s konzolnimi balkoni (konzola 3,35 m, debelina 28 cm) omogoča, da na sebi
nosita 900 dreves (tudi 10-metrska drevesa) in grmovje, ki ustrezajo dvema hektarjema zelenega gozda
(Slika 4, desno od najvišje stolpnice Unicredit Tower). Stolpnici, ki ju mnogi imenujejo najlepši stolpnici na
svetu, sta prvi takšnega tipa in predstavljata urbani ekosistem, ki z urejanjem vlažnosti, absorbcijo CO2,
poizvodnjo kisika, zmanjšanjem pregrevanja, zaščito pred hrupom in prašnimi delci razvija in zagotavlja
zdravo mikroklimo. Narejen je bil poseben vetrni test proti prevrnitvi dreves.
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3. Beton avantgarda

Betona se porabi skoraj trikrat več kot vseh drugih gradbenih materialov skupaj. Je nenadomestljiv material pri infrastrukturnih objektih. S stališča razpoložljivih naravnih virov, ekonomičnosti
in ekološkosti beton nima konkurence. Beton, ki
je veljal kot prevladujoči material za inženirske
objekte je v 3. tisočletju zaradi hitre in masovne
urbanizacije in seveda zmogljivosti betona prevzel vodilno vlogo tudi pri gradnji nebotičnikov
po vsem svetu (Slika 5), celo v New Yorku kot
najvažnejši svetovni kapitalski prestolnici.
Po letu 1980 so se z različnimi tehnološkimi postopki pojavili visoko zmogljivi betoni kot posledica razvoja betonov visokih trdnosti. Tlačna
trdnost visoko zmogljivih betonov znaša preko
100 MPa, vrednost vodocementnega faktorja
je nizka, potrebni so mineralni dodatki v obliki
mikrosilike ali elektrofiltrskega pepela. Nagel razvoj na področju tehnologije betona se je nadaljeval v razvoj betonov ultra visokih zmogljivosti.
Eden najbolj znanih in eden izmed prvih mostov,
kjer so bili uporabljeni betoni visokih zmogljivosti, je Great Belt, most na Danskem (1988-1998).
Glavni razlog uporabe več kot 1 milijona m3 betona je bila zagotovitev projektirane življenske
dobe 100 let.

>

> S 05: Gradnja vertikalnega gozda - Bosco Verticale,
Milano (vir: www.peri.com).

	
  

3.1 Vse poti,
tudi betonske,
vodijo v nebo
Betonske konstrukcije omogočajo izjemne gradbene dosežke. Leta 2015 je bil v mestu New York dokončan najvišji stanovanjski nebotičnik na zahodni polobli. Nebotičnik,
imenovan glede na lokacijo 432 Park Avenue (slika 6), ima
višino 426 m in tlorisne dimenzije 28,5 x 28,5 m, predstavlja najnovejši trend super vitkih nebotičnikov. Vsako
izmed 96 nadstropij ima na vsaki fasadi po 6 kvadratnih
oken dimenzij 10 x 10 čevljev ( približno 3 x 3 metre). Uporabljeni visoko zmogljivi betoni so trdnosti do 100 MPa.
> S 06: Nebotičnik 432 Park Avenue, New York, 2015
(vir: avtor).

Parameter

Običajni betoni

Visoko zmogljivi betoni

Ultra visoko zmogljivi
betoni

Tlačna trdnost (MPa)

< 50

≈ 100

> 200

Vodocementni faktor

> 0,5

≈ 0,3

< 0,2

Kemični dodatki

ni potrebno

potreben
superplastifikator

potreben
superplastifikator

Mineralni dodatki

ni potrebno

elektrofiltrski pepel ali
mikrosilika

mikrosilika ali ultrafin
elektrofiltrski pepel,
bistveno

Vlakna

koristno

koristno

bistveno

Aeranti

potrebno

potrebno

ni potrebno

Obdelava

konvencionalna

konvencionalna

toplotna obdelava s
pritiskom

Koeficient difuzije
klorida (x10-12m2/s)

1

0,6

0,02

T 01: Primerjava običajnih, visokozmogljivih in ultra visoko zmogljivih betonov (vir: Ferreira, 2010)
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3.3 Beton, tekoči kamen
prihodnosti
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Beton je danes vseprisoten material. Pričakuje se, da bo proizvodnja cementa do leta 2050 narastla za
200 %. Poraba betona namreč sledi rasti svetovne populacije in nadaljevanju globalnih demografskih sprememb, ki pomenijo selitev v mesta oz. velemesta:
• leta 1800 je 3 % svetovne populacije živelo v mestih,
• leta 2010 je v mestih živelo 50 % svetovne populacije,
• leta 2050 naj bi okoli 70% svetovne populacije živelo v mestih.
Največji kitajski megaprojekt je graditev megamesta, ki bo združevalo več okoliških mest okoli delte Biserne reke in bo imelo okoli 50 milijonov prebivalcev. Megamesto Jing-Jin-Ji, ki bo povezovalo mesta Beijing,
Tianjin in provinco Hebei, naj bi imelo celo več kot 100 milijonov prebivalcev. Kitajska bo v naslednjih desetletjih vsaki dve leti potrebovala stanovanjske površine in pisarniške prostore v ekvivalentni velikosti mesta
New York. Rast infrastrukture in velemest v Indiji sledi rasti na Kitajskem. Leta 2022 naj bi Indija imela več
prebivalcev kot Kitajska.
Proizvodnji betona in jekla sta energetsko zelo intenzivna procesa, zato imajo zgradbe iz betona velik
ogljični odtis. Proizvodnja cementa prispeva 5 % globalnih letnih emisij CO2. Če bi beton lahko zamenjali s
kakšnim drugim materialom, bi bil ogljični odtis še večji.

> S 07: Material stolpnic, višine nad 100 m, Milano, mesto New York, Honk Kong, Frankfurt
(vir: The Skyscraper Center, 2017).

	
  

Na razvoj materialov bo v prihodnosti zagotovo vplivala nanotehnologija. V znanstvenih člankih se beton,
povezan z nanotehnologijo in okoljsko učinkovitimi materiali, pojavlja najpogosteje med vsemi gradbenimi
materiali. Razvojno beton na področju nanotehnologije obeta največ med vsemi materiali. Produkti hidratacije silikatov, to so kalcijevi silikat hidrati oz. CSH gel, so glavna komponenta betona, betonu dajejo vezivne
karakteristike in sposobnosti.

3.2 Vse poti,
tudi betonske,
vodijo skozi pekel
Lansko leto so pod švicarskimi Alpami odprli najdaljši želežniški tunel na svetu, Gotthard Base Tunnel. Gradili so ga 17 let, sestavljata ga dve cevi, dolgi vsaka po 57 km, skupaj z vsemi pomožnimi cevmi (iz varnostnih razlogov je prečna povezava vsakih 325 m) je dolžina tunela 152 kilometrov. Poleg tega, da je najdaljši,
je tudi najglobji, Alpe nad njim so visoke 2300 m. Vrednost tunela je 12 milijard švicarskih frankov. Vgrajenih
je bilo 1,3 miljona kubičnih metrov betona, ves agregat za beton je bil pridobljen iz izkopanega materiala.
Temperatura pod Alpami, v notranjosti tunela je dosegala 50 stopinj Celzija. Sosedi Avstrija in Italija gradita
še daljši tunel, 64 km dolg Brenner Base Tunnel, vrednost tunela je 9 milijard evrov. Projektno življensko
dobo 200 let lahko zagotovi le beton. Kitajskih avantgardnih betonskih objektov v prispevku posebej ne bi
omenjali, članek bi bil predolg. Kitajci načrtujejo gradnjo tunela, dolžine 123 kilometrov, kot povezavo pristanišč Dalian in Yantai. Leta 2010 so dokončali najdaljši betonski most na svetu Danyang–Kunshan Grand
Bridge dolžine 164 km, v okviru hitre želežniške proge Beijing–Shanghai

> S 08: Velikost in specifična površina delcev materialov betona (vir: Sanchez, 2010).
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> S 09: Mariborska metropola, stolpnica,
višine 67 m, 2008 (vir: avtor).

4. Zaključek teža betona
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Snovi imajo težo – ene večjo, druge manjšo. Beton ima precejšnjo. V primerjavi z drugimi gradbenimi
materiali, ima beton največjo težo, največjo uporab(n)o(st), največjo odpornost na ogenj, vodo in največjo
vsestranskost. Med vsemi poznanimi gradbenimi material bo imel največjo »težo« tudi v prihodnosti, po
porabi in v razvoju.

[4] F. Pacheco-Torgal, J.A. Labrincha , The future of construction materials research and the seventh UN Millennium
Development Goal, Construction and Building Materials, 2013.
[5] F. Sanchez, K.Sobolev, Nanotechnology in concrete, Construction and Building Materials, 2010.
[6] R.J. Flatt, N.Roussel, C.R.Cheeseman, Concrete: An Eco material that need to be improved, Journal of the European
Ceramic Society, 2012.
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Danes je še posebno in zopet v modi vidni beton. Lepo izveden, brez vidnih napak, ki bi pričale o njegovem nastanku, ima ikonografsko vrednost in je značilen za elitno gradnjo, ki bi naj povdarjala čistost form in poduhovljenost
arhitekturnega minimalizma. Po drugi strani pa betonska
gradnja nasproti montažni leseni gradnji in industrijsko izvedenih jeklenih konstrukcijah, velja za umazano in manj
vredno, že zaradi svojega načina dela na ”licu mesta”. Saj
gre za proizvodni proces, ki bolj troši človeka in mu je
kvalitativno težje slediti kot montažni gradnji, ki je sestavljena iz elementov izdelanih v kontroliranem okolju, na
gradbišču sestavljenih skupaj. Gre za pogled na uporabnost betona, ki je po svoje paradoksalna ...
> S 01: Vila Savoye

Nande Korpnik *

> S 02: Brutalizem

* doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh.,Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Vendar je armirani beton še vedno gradbeni material, ki
je zaznamoval gradbeno industrijo celotnega dvajsetega stoletja in brez njega tudi še danes gradbeništva ni.
Začetki moderne arhitekture so bili impresivni, saj so se
arhitekti stilno znebili vseh dekorativnih elementov. Do izraza so prišla nova znanja armiranega betona, ki so omogočila arhitektom, da so svoja dela izkazovali ekspesivno
in svoje hiše načrtovali kot kiparske izdelke. Izum ravne
strehe je pomagal, da so se znebili utilitarnih elementov
odvodnavnja starih naklonskih streh. Meteorni žlebi so
vedno motili prvi vtis reprezentativnih glavnih fasad. Dolga horizontalna okna, ki so postala izvedljiva zaradi armiranobetonske gradnje so simbolno pela slavo hitrost in se
spogledovala s tehničnim napredkom nove moderne ere.
Gradnja v betonu je veljala za napredno, bila je vezana na
nova tehnična znanja in tudi samo oblikovanje arhitekture
je sledilo paradigmi manj je več.
Veselje arhitektov v spoznanju možnosti armiranega betona, materije ki ni bila več podrejena samo tlačnim napetostim, kot klasična zidana gradnja, možnosti poseganja v višino in ekspresivnih form je še najbolj prišlo do
izraza v 70 letih s pojavom brutalizma, bunkerskega stila,
kjer je prevladala tudi v zunanji pojavnosti in finalizaciji
vsestranka demonstracija betona, ne samo kot nosilno
konstrukcijo temveč tudi kot del zunanje, vidne estetike
vkomponirane v pripovednost nove arhitekture. Gre za
stilno obdobje, ki danes ni cenjeno in je pokazalo tudi
slabo stran betonskih konstrukcij, da se direktno izpostavljene soncu in dežu slabo starajo. Iz predmeta poželjenja
so se betonske hiše začele opisovati kot sive, hladne in
odtujene človeškemu merilu.
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> S 03: Poslovno upravna stavba v Velenju

> S 04: Prodajno servisni avto center
Integra v Mariboru

Nande Korpnik OBLIKOVNA IZRAZNOST BETONA

Moja prva hiša je nastala v obdobju postmodernizma, kar
pomeni da so bili dovoljeni izgledi v pretekli arhitekturi,
kar je v Velenju pomenilo nazorsko spogledovanje s poznim modernizmov 50 let. Povsem normalno je bilo, da je
nosilna osnova bila zasnovana kot armirano betonski sklet
v optimalnem nosilnem rastru, ki bi se tudi ekonomsko
splačal. Konstrukter Tomaž Klančnik je zasnoval debele
etažne plošče, s skritimi prekladami, armirano betonskim
jedrom na sredini stavbe in stebri v rastru 6 x 8 m skozi
vse etaže. Programska vsebina je sledila sredinski zasnovi
dveh jedr in se razporedila v danem rastru vzdolžnih in
prečnih osi. Pritličje je zaključeno z izložbenimi okni. Vsa
fasadna okna so prvavilno razporejena po obodu. Etažna
plošča nad pritličjem je v debelini 25 cm razširjena v obeh
smereh iz stavbnega kubusa. Tudi plošče višje so debele, saj bi naj bilo to ceneje in res je bila sama izgradnja
enostavna in hitra. Tudi finalizacija je bila enostavna, saj
je šlo vse pod stropom, zakrito s spuščenim stropom. Vizualno se stavba postmoderno spogleduje z modernistično estetiko Velenja in fasada z okenskimi odprtinami in
odprtimi vogali sicer sledi konstrukcijskim osem, vendar
je nošena z armirano betonskimi debelimi ploščami, ki se
zaključujejo konzolno. Hiša je bila zgrajena leta 1997, ko so
okna, stena, steber, plošče,... veljali za klasične elemente
arhitekturnega jezika. Fasada bi naj bila izpeljana iz notranjega programa in kljub zaprtemu kubusu, bi naj bila
arhitektura berljiva tudi skozi svoji konstrukcijsko logiko.
Prodajno servisni avto center Integra v Mariboru je bil
sprva načrtovan v jekleni konstrukciji izključno na željo
investitorja, ki je prihajal iz tujega okolja in je verjel, da
bo s tem dobil naprednejšo hišo. Projektna naloga je bila
smiselna, saj je bila zahteva po velikem odprtem prostoru in velikih rastrih. Kar bi naj šlo vprid izbiri jeklene
konstrukcije. Vendar je nižja cena lokalnega gradbenega
podjetja prepričala naročnika, da bo naš objekt vseeno
izveden v armirano betonski konstrukciji. Vprid smotrni
zasnovi armirano betonske konstrukcije, je bilo potrebno
velike rastre zmanjšati. Vse skupaj je postalo zanimivo in
primerjava jeklene konstrukcije nasproti betonske za isti
volumen poučna. A se je zapletlo, saj se naročnik kljub
izbiri betonske hiše ni želel odpovedati velikemu praznemu salonskemu prostoru. Inžiner Srečko Balič mu je rešil
vizijo z zahtevno sovprežno konstrukcijo in samo dvema
dodanima stebroma. Naš beton, ki ga je še vedno veliko in
je primarna nosilna konstrukcija objekta je finalno prekrit
in obložen z stenskimi lesenimi paneli. Tudi stropna plošča je prekrita s spuščenim mavčnim stropom. Ravno ta je

najbolj zanimiva saj je v celoti armirano betonska in v debelini 13 cm z navzgor obrnjenimi nosilci v višini,
primerni za zaobljen fasadni zaključek. Vizualno predvsem sprednji cestni del objekta daje vtis lahkotnega
v jeklu izvedenega objekta, vendar še vedno gre prvenstveno za armirano betonski objekt kombiniram
statično z jeklenimi nosilci in stebri.
Stropna sovprežna konstrukcija zaradi podpornega stebra priredi vtis velike vetrnice v salonskem prostoru,
kar ni bila moja vizija arhitekturne podobe po drugi strani pa je navduši beton v svoji sposobnosti napredne
prilagoditve in konstrukcijsko jasne zasnove, kateri sledi tudi sama zunanja podoba arhitekture.
Hiša Acman v Grižah je koncept stavbne lupine kot celote, kjer obešana hladna aluminijasta fasada prehaja v
streho oziroma streha se potegne še kot fasadni element.
Monomaterialnost in princip zlaganja fasadnih plošč želi
narediti vtis skulpture. Želja, da bi se oblikovni princip od
zunaj prenesel na vse gradbene sloje je logično sledila izbiri vlite armirano betonske osnove. Armirano betonska
konstrukcija je izvedena v podobi klasične družinske hiše
z dvokapno streho, oblikuje notranji prostor, kot svoj negativ in daje trdno osnovo za zunanjo finalizacijo. Strukturno so zunanje stene in streha obdelane v istih plasteh
(ab zid, toplotna izolacija in obešena hladna fasada) in
podoba, ki jo vidiš zunaj, je hkrati tudi definiran notranji
prostor družinske hiše. V tem primeru ab obodne in nosilne stene se ne finalizirajo z ometom, beton ostane viden
samo prebarva se v toplo barvo, sam proces opažanja in
izdelava betosnkih sten pa še vedno ostane berljiv. Hiša
Acman je na prelomu stoletja zelo dreznila v dojemanje
arhitekture družinskih hiš, saj je z mimikrijo osnovnega
modela starih dvokapnih hiš in z tehnološko sodobnimi
rešitvami in svojim ikonografskim izgledom vzpodbudila
veliko laičnih in strokovnih razprav o sodobni arhitekturi. Ne samo, da je izvedba ukinila žlebe in da meteorna
voda teče po hiši, konsistenstnost brezčasni abstraktni, a
še vedno prepoznavni arhitekturni podobi hiše, daje tudi
izbrana grajena betonska osnova in enovitost gradbenih
in zaključnih plasti hišnega oboda v celoti.
Poslovno upravna stavba Menerga je zasnovana v gozdu, na območju nekdanje Tovarne avtomobilov Maribor.
Objekt je sestavljen z racionalno rabo tehnološkega znanja in je bil zavestno projektiran z nadzorovano uporabo
konstruktorskih modernističnih znanj. Na zahtevo naročnika naj bi bila nova poslovna hiša tehnološko napredno
zasnovana in naj bi se odlikovala z vzorno nizko porabo
energije, poleg tega pa naj bi se oblikovala tudi skozi
asociacije o naročnikovi osnovni dejavnosti, načrtovanju
energetskih strojnih sistemov. Podjetje se ukvarja s tehnološko naprednimi sistemi in želi svoja vedenja aktivno
demonstrirati v lastni novogradnji. Pasivno ogrevanje in

> S 05: Družinska hiša Acman,
Griže pri Žalcu

> S 06: Menerga, Maribor
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hlajenje skozi zidove in stropne plošče je idealno skozi masivne betonske gradbene elemente, vlite v grajeno celoto. Objekt je zasnovan kot armirano betonski monolit, zaprt z betonskim stenskim ovojem. Zidovi in
stropne plošče s skritimi prekladami so debeli, etažne višine nadstandardno visoke. Komunikacijsko jedro
je skupaj s servisno utilitarnimi prostori potisnjeno v notranjost, delovni prostori pa so razporejeni po celem
obodu stavbe. Oblikovno je stavba sestavljena iz enostavnih geometrij (v njihovih razvitih površinah jih še
vedno štejemo za enodimenzionalne), ki zložene skupaj simulirajo enovito dinamično tvorbo. Arhitektura
zavestno uhaja in na subjektivni ravni se poskuša umetniško izkazati kot delo, ki simbolno išče vez med
svojo vsebino in svojim tektonskim izrazom. Arhitektura za svojo materialno realizacijo uporabi preizkušena
in moderna znanja. Vsi projektni fazniki so bili pomembni za dobro delovanje objekta še posebej konstrukter Srečko Balič je kreativno sodeloval in s svojim znanjem podprl želene ambientalne učinke betonske
arhitekture. Poslovna stavba je bila nagrajena z evropsko nagrado Green Building za energetsko učinkovit
objekt za leto 2008 in je lep primer sinergije projektanskih znanj, željene vizije tehnološko napredne stavbe
in primerne izbire gradbene izvedbe.
Z abstrakcijo celotnega arhitekturnega telesa in oblikovanja poševnih obodnih (ovojnih) sten je Trgovsko poslovni
center Diamant skušal izstopiti iz obstoječega stavbnega
ansambla BTC-ja, kjer prevladuje škatlasta arhitektura.
Arhitekturni jezik je abstrakten, a figurativnost stavbne
mase daje vtis novogradnje in ukinja dvodimenzionalno
fasadno obravnavo starih predelanih skladišč. Poldogovati objekt je podkleten; v kletnih prostorih je veliko parkirišče, pritličje in prvo nadstropje sta namenjeni trgovski
dejavnosti, v zadnjem tretjem nadstropju pa so pisarne.
Konstrukcijsko ima objekt klet v obliki vodoneprepustnega ab kesona, znotraj komunikacijskega križa je komunikacijsko jedro, na obodu stavbe je rasterski sistem stenastih stebrov skozi vse etaže in etažne armirano betonske
plošče, ki se na obodu zaključujejo konzolno. Zunanji
plašč objekta daje vtis dinamičnega fasadnega telesa in
ob različnih kotih gledanja vedno znova pritegne z zanimivimi vtisi geometrisjkih oblik. Kamnita fasada deluje
težko in celoten objekt mogoče deluje celo malo preveč
monumentalno za trgovsko hišo. In res, objekt je bil prvotno zamišljen s popolnoma stekleno fasado in ne samo v
pritličju kot je danes izveden, vendar je investitor zaradi
želje po ”bogatejšemu videzu” vztrajal pri kamniti fasadi.
Izbira novega materiala je povzročila težje in zahtevnejše
detalje, saj so poševne fasadne stene izpostavljene meteorni vodi, ki jo je težko tesniti z marmornimi fasadnimi
ploščami. Vodotesnost objekta se najlažje izvede kot fasadna armirano betonska stena v rahlem naklonu, ki se
toplotno izolira s končnim hidroizolativnim slojem. Prezračevana obešena kamnita fasada ne tesni in je v bistvo
samo v okras stavbi. Beton se je izkazal kot rešitev in v
svoji strukturni sestavi predstavlja klasično ravno toplo
streho. Poševna nosilna betonska stena pa je poleg težke
izvedbe in posledično visokih stroškov obremenila sprva

> S 07: Trgovsko poslovni center Diamant,
BTC Ljubljana

računane konzolne etažne plošče in povsem spremenila
statično zasnovo inžinirja Edvarda Štoka. Arhitekt bi naj
bil generalist, kar pomeni da je odgovoren za celovito načrtovanje, ki se začne z izbiro primerne konstrukcije, ki
se zapira z materiali, ki bi naj sledili logiki svoje nosilne
osnove. V našem primeru gre za eksces in primer kako se
naj ne bi projektiralo, če sledimo mantri, da naj arhitektura
sledi parametrom logičnosti in upravičenosti.
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Poslovno stanovanjski objekt Maksimilija v Celju je armirano betonska stavba s povdarjenim vogalnim zaključkom, ki visi nad prometnim križiščem. stavba je zasnovan
v treh horizontalnih telesih, ki so obdelani v vsak svoji
oblikovni maniri in s svojo tlorisno projekcijo. Obstoječi
komunalni vodi v neposredni bližini gradnje in želja po
čimvečji tlorisni izkoriščenosti v višjih etažah, so botrovalni osemmetrski konzoli prvih treh etaž na južno stran
in petmetrskemu previsu zadnjih dveh etažah v smeri križišča. Del vrhnjih etaž je izvedenih v jekleni konstrukciji
in so obešene od zgoraj navzdol. Jekleni stebri v obliki
črke v so sidrani v armirano betonsko osnovo. Betonska
zasnova Maksimiljana, ki v kombinaciji ab stebrov, nosilnih
sten v obliki betonskih nosilcev, kombiniranimi z fasadnimi ab stenami je tista, ki sploh omogoča previsni arhitekturni zaključek izveden v jeklu in steklu. Kljub navidezni
naključnosti betonskih stebrov, sten in kovinskih diagonal je armirano betonska konstrukcijska zasnova logična
in upravičena. Statično je stavba podvig in brez smelosti
konstrukterja Tomaža Klančnika Poslovno stanovanjski
objekt Maksimiljan v takšni obliki nebi stal.
> S 08: Poslovno stanovanjski objekt
Maksimilijan, Celje

Danes arhitektura doživlja oblikovno ekspanzijo in tehnološko zanjo skoraj ni več meja. Razviti svet skuša
uveljavljati svojo razvojno prednost z nastajanjem novih ekspresivnih form, ki so vezane na nove tehnologije izvedbe in samega načrtovanja. Zaradi obilice in sočasnega obstoja različnih produkcijskih materialov
in njihovih načinov obdelave je naše nazorsko razslojevanje normalno in ni pričakovati, da bi dosegli vsem
skupno in enoglasno oceno o nadaljnjem ”najprimernejšem” razvoju. Arhitekti se bomo vedno bolj delili
tako po formalni plati naših kreacij kot po odnosu do izbire materialne osnove naših arhitektur. Edina stvar,
ki nas lahko druži je želja po iskreni in čim večji pripovedni vrednosti lastnega arhitekturnega dela. Meni
osebno prav beton nudi dovolj možnosti, da svojo arhitekturo materializiram v ekspresivne forme, ki bi naj
vsakič znova zaživele v vlogi kulturnega indikatorja družbe.
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VIDNI
BETONI

1. Uvod
Leta 2010 je izšel standard o Izvajanju betonskih konstrukcij, kjer so podani razredi za vidne betone in lastnosti, ki jih mora taka površina izpolnjevati. Ta standard
predstavlja osnovo, merila, in pravila, opredelitev vidne
betonske površine. Opredelitev vidne površine je problematična naloga, saj v procesu izgradnje sodeluje veliko
oseb, ki imajo subjektivna mnenja glede končnega videza
betonske površine, ustreznosti projektne dokumentacije
in pravilnosti izvedbe. Zato morajo sodelujoči (projektant,
investitor, izvajalec, nadzorni) pred začetkom gradnje
zbližati stališča in uskladiti poglede glede končnega videza betonske površine.

Rok Ercegovič *

Prispevek podaja tehnološke postopke
za izdelavo vidnih betonskih površin.
Podani so postopki za projektiranje
vidne površine in pogoste napake, vpliv
izbranega opažnega sistema na vidno
površino, vpliv sestave betona, ocena
vidne betonske površine ter zahteve pri
izvajanju vidnih betonov.

ARCHITECTURAL
CONCRETE

Gradnja z vidnim betonom je timsko delo, ki zahteva tesno sodelovanje vseh sodelujočih pri gradnji, pravočasno
usklajevanje in večjo natančnost pri delu.

Summary

Za gradnjo moramo izdelati projekt, v katerem mora biti
jasno določen/opredeljen končni videz betonske površine. Projektant mora zahteve o končnem videzu betonske
površine kar najbolj natančno vnesti v razpisno oziroma
projektno dokumentacijo, tudi popise. Zahteve o končnem videzu betonske površine niso enotne in se od projekta do projekta razlikujejo. Že v začetni fazi projektiranja
moramo v projektno ekipo vključiti tako tehnologa za gradnjo kot za opaženje. V projektu morajo biti predvidene
vse faze gradnje in določeni kritični elementi konstrukcije.
Izbrati moramo nosilni opažni sistem in vrsto opažne plošče. Poznati moramo tako omejitve betonskih konstrukcij
kot omejitve proizvodnje in vgradnje betona ter opaženja.
Za uspešno zaključen projekt gradnje z vidnim betonom
moramo izbrati izkušenega izvajalca, ki se mora izkazati z
referencami za izbran opažni sistem. Izkušnje pri tovrstni
gradnji so ključnega pomena. Izkušen izvajalec je dražji saj se zaveda kaj vse pomeni izvedba vidnih betonov,
dražji so tudi opaži, vgradnja betona, beton ter zaščita in
nega betona. Izbira izvajalca na podlagi najnižje cene je
slaba odločitev. Projektantski popis s predračunom mora
biti izdelan na podlagi realnih cen za izvedbo vidnih betonov, ki so v primerjavi s klasično gradnjo nekajkrat višje.

This paper presents the processes
involved in the manufacturing
of architectural concrete. The
following methods are discussed:
procedures for the design of
architectural concrete surface and
common mistakes, influence of the
formwork system on architectural
concrete, influence of the concrete
composition, assessment of
architectural concrete surfaces
as well as requirements in the
construction of architectural
concrete.

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

vidni beton, projektiranje vidne površine,
ocena betonske površine, mešanica betona,
opažni sistemi.

architectural concrete, design of
architectural concrete surface,
assessment of architectural concrete,
formwork system
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2. Projektiranje
vidne površine

2.2 Opredelitev
končnega videza
betonske površine

2.1 Standardi
Od leta 2010 sta v Sloveniji v veljavi in obvezni uporabi
standarda SIST EN 13670 Izvajanje betonskih konstrukcij
in SIST EN 13670/A101 Nacionalni dodatek k standardu Izvajanje betonskih konstrukcij, ki podajata razrede vidnega betona in zahteve povezane s temi razredi. Standarda
se pri podajanju zahtev sklicujeta še na tehnični predpis
SIST TP CEN TR 15739 Betonski izdelki – Betonski zaključki – Identifikacija, katerega uporaba je zato tudi potrebna.
V slovenskih standardih so pri podajanju zahtev za vidne
betonske površine napake, ki bodo odpravljene v dopolnitvi le teh (predvidoma letos) tako, da bosta standarda
pravilno usklajena z zahtevami podanimi v tehničnem
predpisu SIST – TP CEN TR 15739.
Uradno se pod terminom »vidni beton« (oznaka VB) razumejo tiste betonske površine, ki morajo zadostiti posebne
lastnosti vezane na zunanji videz površine betona in so
navedene v standardu. Glede na površino delimo vidne
betone skladno s standardom na opaženo in neopaženo
površino. Opažene površine so tiste, kjer nam obliko, teksturo in ravnost podaja odtis opaža ali matrice vstavljene
v opaž. Take površine je možno tudi naknadno ročno ali
strojno obdelati. Neopažene površine so tiste, kjer površino betona lahko obdelujemo tako v svežem kot tudi v
strjenem stanju. To so razni tlaki, industrijski tlaki, terazzo
površine, prani betoni, …

> S 01: Vila blok v Ljubljani, sivi vidni beton
razred VB 4.

VB 1

VB 2

VB 3

29

Zahteve za videz betonske površine podamo z razredi vidne površine (oznaka VB), ki skozi idealizirano fotografijo
prikazano v standardu določa velikost in koncentracijo
zračnih por (tekstura). Dodatni kriteriji vezani na vidno
površino (P – ravnost, T – tekstura in C – barva), ki jih moramo nujno vključiti v zahteve za videz betonske površine
so podani v tehničnem predpisu SIST – TP CEN TR 15739.
Kriteriji, ki označujejo videz površine betona so označeni
s črkami P, T in C ter številkami od 0 do 4 in predstavljajo osnovo za projektiranje vidne površine. Dodatno
mora projektant pri podajanju zahtev za vidne betonske
površine upoštevati še ostale bistvene elemente, detajle
in lastnosti, ki so podane v preglednici 1.

VB 4

> S 02: Prikaz koncentracije zračnih por
za različne razrede vidne površine betona.

> S 03: Upravni objekt Nogometna zveza Slovenije, beli beton.

	
  
V nacionalnem dodatku standarda SIST EN 13670 so s splošnimi zahtevami za zaključene obdelave in
posebnimi zahtevami v preglednicah od N.5 do N.8 podani kriteriji za opaženo ali neopaženo površino ter
dodatne zahteve za posebno obdelavo V teh preglednicah so pri nekaterih razredih vidne površine (oznaka
VB) napake. Dopolnitev standarda je v revidiranju in bo izšla predvidoma do konca leta.
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Konstrukcija

• Izbrana vrsta opažne konstrukcije,
• zahtevana ravnost (dodatna ojačitev nosilne opažne konstrukcije).

Oblikovanje

•
•
•
•
•

Tekstura

• Vrsta opažne površine (tip, vpojna ali nevpojna površina),
• kasnejše obdelovanje (pranje, peskanje, štokanje, itd).

Razporeditev ploskev (vzorčni načrt opaževanja),
razporeditev opažnih stikov in oblika (senčna fuga, trikotne letve),
oblika robov vidnih površin (ostri, posneti),
razporeditev opažnih povezav in zapiranje (oblika, malta, čep),
potreba po distančnikih za armaturo, vrsta in količina.

•
•
•
•
•

Uporaba barvnih pigmentov ali nanosov z dodanimi pigmenti,
izdelava barvnih vzorcev,
izbira posebnih cementnih vrst (beli cement za bele betona),
izbira posebnih frakcij, zaradi poznejše obdelave površine,
nanos brezbarvne zaščite, zaščita z mokrim efektom, mat ali
zaščite z efektom povečanja barvne intenzivnosti.

Ocena
ustreznosti

•
•
•
•

Dogovorjena izvedba vzorcev ali poskusnih površin,
primerjava med obstoječimi konstrukcijami,
cena, cenovni razred,
določiti kriterije za oceno ustreznosti.

Ukrepi za
popravila

• Postopki pri odpravi površinskih napak.,
• izdelava poskusne malte za popravilo površin (barva, tekstura).

Zaščita
končnega
izdelka

• Posebni postopki končne obdelave,
• zaščita med gradnjo (folija, opozorilni znaki, zaščita robov),
• zaščita med uporabo objekta (protigrafitni ali hidrofobni premaz).

Barva

> S 04: IVKC v Ljubljani, beli vidni betoni razreda VB 3.

> Preglednica 1: Ostali bistveni elementi, ki jih mora projektant navesti v razpisni dokumentaciji
(Philip Amadeus Hanžel, diplomsko delo 2016, UM).

Poleg zahteve o končnem videzu betonske površine morajo biti v razpisni dokumentaciji navedene tudi
zahteve, za izdelavo testnega polja velikega formata narejenega z vso izbrano tehnologijo, izbranim opažem, ločevalnim sredstvom, izbrano sestavo betona, projektirano armaturo, izbranim načinom vgrajevanja
in izbrano nego. Na testnem polju nato projektant skupaj z vsemi vpletenimi izvede oceno ustreznosti
vidne površine in če je ustrezna, določi 1m2 veliko »referenčno površino« skladno z zahtevami podanimi v
SIST – TP CEN/TR 15739.
Pri zahtevah za vidno površino moramo dosledno spoštovati predpis SIST – TP CEN TR 15739. V popisih so
pogosto navedene tehnično neizvedljive zahteve kot so:
• Enakomerna barvitost na vseh površinah stavbe.
• Površina brez vidnih por.
• Enakomerna poroznost površine tako glede velikosti kot enakomernosti porazdelitve zračnih por.
• Površine brez razpok.

2.3 Pogoste napake
v popisih
V projektih in popisih je velikokrat naveden
le vidni beton, brez jasnih določil kako naj tak
beton izgleda, oziroma kakšen naj bo končni
videz betonske površine. Še pogostejša pa je
napačna oziroma neprimerno podana specifikacija betona, še vedno se namesto trdnostnih
razredov pojavlja marka betona (MB), ki izvira iz
Jugoslovanskih standardov. V nadaljevanju podajamo primer kako bi morala biti navedena v
dokumentaciji specifikacija betona primernega
za zunanjo uporabo (primer: C30/37 XC4/XF3
Cl 0,2 Dmax16 S4), dodatno pa moramo podati
zahteve za vidni beton (primer: VB3/P3/T3/C3).
Pogosto se v popisih pojavljajo tudi zahteve po
raznih dodatkih kot npr.: dodatek za boljšo vgra-

dljivost, za vmetavanje oziroma vsuvanje betona
v opaže, dodatek za vidni beton, itd. Večinoma
taki dodatki ne obstajajo, pripomorejo pa k veliki zmedi pri izboru receptur, ko betonarne pripravljajo ponudbe. Namreč predpisati dodatek
v sestavi betona pomeni spremeniti recepturo,
oziroma izdelati predpisani beton. Za betonarno to pomeni, da je dolžna samo po receptu
zamešati beton in kontrolirati količine osnovnih
sestavin, za kakovost in lastnosti betona pa je
odgovoren »izdelovalec recepture«, ki v dani situaciji ni poznan.
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2.4 Opaži

2.5 Betonska
sestava

Nosilni opažni sistem in vrsta opažne plošče
imata velik vpliv na videz betonske površine,
zato morata biti predpisana v projektni dokumentaciji. To pomeni, da moramo v fazi projektiranja vključiti tehnologa in projektanta za opaže
in izdelati vzorčni načrt opaženja iz katerega je
mogoče razbrati razporeditev opažnih povezav,
delovnih in opažnih stikov, velikosti opažnih
plošč in lokacije odprtin.
Pri nas se v stanovanjski gradnji v večini primerov uporablja okvirni opažni sistem, ki na
površini betona pusti značilen odtis opažnega
okvirja – široka sled treh linij. Ker so opaži tipski
so omejene kombinacije elementov različnih velikosti in so odvisne od proizvodnega programa
proizvajalca opažev. Opažne povezave so prav
tako določene in jih ni mogoče spreminjati.

> S 05: Primer vzorčnega opažnega načrta
(Vir: DBV-Merkblatt, 2015)

Tak sistem opaženja v projektih vidnih betonov
ni sprejemljiv razen, ko se tak opažni sistem
uporabi za nosilno konstrukcijo, ki se na novo
obleče z notranje strani z novimi opažnimi ploščami. Še vedno pa v tem primeru predstavljajo
omejitve tipski elementi. Za izvedbo vidnih betonskih površin so edini primerni tako imenovani
veliko panelni opažni sistemi.

Betonska sestava oziroma mešanica ali receptura, ki se jo uporabi za izdelovanje vidnih betonskih površin mora imeti sposobnost dobrega
zapolnjevanja in enostavnega zgoščevanja. Sestava mora biti robustna, dolgo mora obdržati
predpisani posed ne glede na temperaturo zraka. Po sestavi vidni beton že odstopa od betonov, ki so v redni proizvodnji na betonarnah in so
namenjeni zunanji uporabi (oznaka stopnje izpostavljenosti XC4 in XF). Precej pa vidni beton
odstopa od betonov, ki so namenjeni notranji
uporabi (oznaka stopnje izpostavljenosti XC1).
Vidni beton mora dosegati predpisane mehanske lastnosti (trdnostni razred), če gre za zunanji
beton morajo le ta dosegati predpisane stopnje
odpornosti proti zunanjim vplivom. Predvsem
pa mora vidni beton dosegati ustrezen videz
na površini zato ponavadi preseže predpisano
trdnost.
Pri proizvodnji vidnega betona moramo betonarno ustrezno pripraviti, oprati in očistiti. Za
proizvodnjo vidnega betona moramo uporabiti
čiste surovine – kakovostne frakcije kamenega
agregata. Tudi izbor cementov je omejen saj
nekatere vrste niso primerne za izdelavo vidnih
betonov. Pogosta je uporaba posebnih kemičnih
in mineralnih dodatkov glede na zahtevane lastnosti vidnega betona (primer dodatki za omejevanje krčenja), ki ceno betonu povečajo.

Zelo pomemben za končni videz betonske površine je tudi izbor ločevalnega sredstva, pravilna
uporaba le tega ter čiščenje in skladiščenje opažev. Izvajalec mora imeti vzpostavljeno kontrolo
nad opaži in voditi evidenco o uporabi in izrabi
posamezne opažne plošče.

Z vidnim betonom moramo skrbneje delati pri
proizvodnji, transportu, vgrajevanju, zgoščevanju in negi. Vidni beton moramo konstantno
kontrolirati tako pri proizvodnji kot pri vgradnji.
Korekcije betonske sestave na gradbišču pred
vgradnjo so dovoljene, če so potrebne, saj le
tako lahko zagotovimo stalno kakovost in konstantne lastnosti svežega betona. Vse našteto
pa vpliva na ceno betona, ki je zato dražji od betonov v redni proizvodnji.
> S 06: Odtis okvirnega opaža na površini
betona – tudi po obdelavi površine s
štokanjem se ne zabriše odtis opaža.
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> S 07: Stanovanjska hiša v Ljubljani,
beli beton razred VB 4.

Občasno moramo za nekatere primere vgradnje
vidnih betonov pripraviti posebne sestave betonov. Primer so betoni kjer je pomembna barva,
na primer beton z dodanim pigmentom in betoni, ko so zahtevane posebne porazdelitve frakcij
kamenega agregata, na primer prani betoni. V
takih primerih moramo projektirati posebno sestavo betona in izdelati vzorce.
Pogosto moramo pred začetkom del pripraviti
tudi različne vzorce betona na katerih se prikaže
in primerja različne vrste obdelave površine betona z namenom, da se oceni primernost posamezne obdelave.
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> S 08: HE Brežice v dokumentaciji so podane zahteve
za vidne betonske površine in izračun manjvrednosti v
primeru nedoseganja zahtev vidnih lastnosti.

2.6 Ocena
betonske
površine
V sklopu projektne dokumentacije moramo
pripraviti postopek ocenjevanja in potrjevanja
ustreznosti vidne betonske površine. Postopek
in način ocene je podan v predpisu SIST – TP
CEN TR 15739. Prav tako morajo biti navedeni
tudi možni ukrepi v primeru, ko je betonska površina neustrezna.
Na splošno se lahko vidne površine, da bi dosegli zahtevani razred vidnosti, tudi popravlja.
Popravljanje se ponavadi ne izvaja po načelih
sanacijskih standardov serije SIST EN 1504 temveč se izvaja po tako imenovanih restavratorskih
postopkih. Delo je zelo natančno in zamudno.
Poleg postopkov moramo izdelati tudi posebno
malto za popravljanje, ki je na površini barvo in
teksturno usklajena z vidno betonsko površino.
Zagotovljena mora biti ustrezna kakovost malte.
Postopki popravljanja morajo biti prikazani na
testnem polju in odobreni s strani projektanta.
Kadar so v dokumentaciji podane tudi zahteve
o izračunu manjvrednosti, ko vidna betonska
površina ne dosega zahtevanih vidnih lastnosti,
moramo izdelati vrednotenje. Vrednotenje mora
biti izdelano s podanimi faktorji, ki vplivajo na
oceno vidne površine in izračun manjvrednosti.
Podan mora biti tudi primer izračuna manjvrednosti zaradi nedoseganja vidnih lastnosti.
Zahteva po rušenju oziroma odstranitvi neustreznih površin je problematična, včasih jo je težko
ali nemogoče izvesti (hidroizolacije). V tujini je
utečena praksa, da se v popisih površina vidnih
betonskih konstrukcij poveča za določen procent, kar predstavlja rezervo v projektu. Ta rezerva je nagrada za izvajalca, ki delo uspešno izvede
po drugi strani pa ublaži kazen, če mora izvajalec
po videzu neustrezne elemente porušiti.
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3. Izvedba
vidnih betonov
Izbira izvajalca mora temeljiti na podlagi izkazanih referenc na področju izdelave vidnega betona, kar moramo v izvedbeni dokumentaciji tudi navesti. Obenem morajo biti reference omejene na izbrani opažni
sistem, ki je zahtevan v izvedbeni dokumentaciji. Večinoma izvajalci pri nas uporablja le klasične in okvirne
opaže, ki so za gradnjo vidnih betonov neprimerni. Zelo malo izkušenj pa imajo pri gradnji s tako imenovanimi veliko panelnimi opaži, ki se večinoma uporabljajo pri gradnji vidnih betonov.
Za uspešno zaključen projekt gradnje z vidnim betonom je potrebno izbrati izkušenega izvajalca in nadzornika. Izkušnje pri tovrstni gradnji so ključnega pomena. Izkušeni izvajalci so dražji, ker poznajo problematiko pri izvedbi takih projektov.

Rok Ercegovič VIDNI BETONI

delo. Vgradnja betona poteka počasneje zato betonarne pogosto zaračunavajo stojnine na gradbišču. Višina prostega pada betona pri vgradnji je omejena. Višinsko so sloji betona omejeni, zgoščevanje betona
je intenzivnejše, potrebno je večje število delavcev in opreme za vgradnjo betona. Delo poteka počasneje
kot pri običajni gradnji. Proste površine betone moramo negovati in ščititi pred izpiranjem rje iz armature
ves čas gradnje. Po odstranitvi opažev moramo izvajati skrbno in dolgotrajno nego betona. Po zaključeni
negi moramo vidne površine ustrezno impregnirati, za zunanje površine je primerna hidrofobna zaščita, za
notranje površine pa protiprašne zaščite. Vse površine morajo biti do konca gradnje ustrezno zaščitene, da
se ne poškodujejo ali zmažejo, še posebej je pomembna zaščita ob transportnih poteh (poškodbe ostrih
vogalov betonskih površin).
Vse našteto delo poteka bistveno počasneje kot pri klasični gradnji in tudi obseg dela je neprimerno večji.
Zato je tudi cena izvedbe višja. Izbira izvajalca na podlagi najnižje cene je zelo slaba odločitev, saj bo izvajalec ves čas iskal napake v dokumentaciji in vzroke za podajanje zahtevkov po dodatnih delih.

4. Zaključek
Za uspešno izvedeno gradnjo z vidnim betonom potrebujemo:
1.

Finančna sredstva! Vidni beton je prestiž, ki stane !!

2. Dobro izdelan projekt in enostavne rešitve.
3. Izkušenega izvajalca.
4. Predhodno določene zahteve, določen razred vidnega betona VB,
smernice oz. projekt za vidni beton.
5. Določen nosilni sistem opaža, projekt opaža, raster povezav, izbrane opažne plošče
in ločevalno sredstvo, rešeno tesnjenje opažev.
6. Recepturo (sestavo) betona z najprimernejšimi dodatki, odvisno od potreb projekta/izvedbe.
7. Barvne vzorce betonov, če so potrebni.
8. Testno polje izvedeno po enaki tehnologiji in enakimi materiali kot se namerava graditi objekt.
9. Oceno ustreznosti vidne površine in/ali manjvrednost.
> S 09: Hiša v Rovinju, beli beton in nadstandardne zahteve.
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ZAHTEVE STANDARDOV
ZA BETON – STOPNJE
IZPOSTAVLJENOSTI
Zvonko Cotič *

1.2.2016 je bila objavljena nova izdaja
standarda SIST 1026 Beton – Specifikacija,
lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila
za uporabo SIST EN 206, ki je bil prilagojen
spremembam standarda SIST EN 206:2013.
Istočasno pa je bil objavljen tudi slovenski
prevod standarda SIST EN 206:2013. V
prispevku so predstavljene novosti, ki jih
prinašata oba standarda predvsem na
zahtevah glede trajnosti betona.
Podrobneje je predstavljena obvezna
uporaba preglednice N.3, Mejne vrednosti
sestave in lastnosti betona, iz standarda
SIST 1026:2016. Na primerih objektov so
predstavljene stopnje izpostavljenosti s
primeri označevanja betonov.
Prispevek je pripravljen s ciljem opozoriti na
veliko pomembnost doslednega spoštovanja
preglednice N.3 vseh sodelujočih v procesu
graditve betonskih konstrukcij.

NEW STANDARDS
FOR CONCRETE –
LIMITING VALUES
OF CONCRETE
COMPOSITION
ACCORDING TO THE
EXPOSURE CLASSES
Summary
A new edition of standard SIST 1026 Concrete
– Specification, performance, production and
conformity – Rules for the implementation of
SIST EN 206, which was adjusted to changes
in standard SIST EN 206 : 2013, was released
on the 1.2.2016. At the same time, Slovenian
translation of standard SIST EN 206: 2013
was published. The article presents novelties
of both standards, focusing on demands on
durability of concrete.

1. Uvod
Standard za beton SIST EN 206:2013 nadomešča standard SIST EN 206-1:2000, standard SIST 1026:2016
pa nadomešča standard SIST 1026:2008. Oba standarda sta obvezna za uporabo v Sloveniji od 01. 02. 2017.
ZBS – Združenje za beton Slovenije je pripravil prevod standarda SIST EN 206:2013, ki je bil objavljen
01.02.2016 skupaj z standardom SIST 1026:2016.
V nadaljevanju prispevka so podane bistvene novosti obeh standardov. Predstavljena je trajnost betonskih
konstrukcij in trajnost betona z metodami projektiranja trajnosti. Podrobneje je predstavljena novost in
sicer obvezna uporaba preglednice N.3, Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona, iz standarda SIST
1026:2016. Na dveh primerih inženirskih objektov so predstavljene stopnje izpostavljenosti s primerom
označevanja betona za temelje podpornih zidov in robne vence premostitvenih objektov

2. Novosti v standardih
SIST EN 206:2013 in
SIST 1026:2016
2.1 Novosti v standardu
SIST EN 206:2013
Glavne novosti oziroma osnovni elementi, ki so bili predmet revizije so naslednji:
• dodana so pravila uporabe za beton z vlakni in beton z recikliranimi agregagati,

Obligatory use of table N.3, Limiting values of
composition and properties of concrete, from
standard SIST 1026: 2016, is presented in detail.
Exposure classes and concrete labelling are
presented on two types of constructions.

• revidiran je koncept k-vrednosti za elektrofilterski pepel in mikrosiliko ter dodana nova pravila za
grobozrnato plavžno žlindro,

The goal of the article is to stress the
significance of consistent adherance to the
table N.3 of all participants in the process of
building concrete constructions

• vključen je EN 206-9, Dodatna pravila za samozgoščevalni beton (SCC),

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

vidni beton, projektiranje vidne površine,
ocena betonske površine, mešanica betona,
opažni sistemi.

Standards for concrete, concrete
durability, exposure classes, limiting
values of concrete composition

* Zvonko Cotič, dipl. inž. grad., STRUCTUM, d.o.o., Tovarniška c. 26, 5270 Ajdovščina, zvonko.cotic@structum.si

• uvedena so načela za koncepte enakovrednega obnašanja za uporabo mineralnih dodatkov, npr.
za koncept enakovrednega obnašanja betona in koncept enakovrednega obnašanja kombinacij,
• revidirani so koncepti za ugotavljanje skladnosti in dodani novi,
• vključene so dodatne zahteve za beton za posebna geotehnična dela (dodatek D).
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2.2 Novosti v standardu
SIST 1026:2016
Standard SIST 1026:2016 je revidirana predhodna izdaja standarda SIST 1026:2008. Z njim se odpravljajo
pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so jih pri uporabi SIST EN 206-1:2013 in standarda SIST 1026:2008 zaznali
proizvajalci betona in certifikacijski organi ter projektanti betonskih konstrukcij. Predvsem so s podrobnejšimi in obširnejšimi določili dopolnjene točke, ki obravnavajo trajnost betona.

Zvonko Cotič ZAHTEVE STANDARDOV ZA BETON – STOPNJE IZPOSTAVLJENOSTI

Trajnost betonske konstrukcije je odvisna od:
• trajnosti betona, t.j. odpornosti proti vsem predvidenim agresivnim vplivom okolja,
ki mora do konca načrtovane življenjske dobe ostati na zahtevani ravni;
• kakovosti vgrajevanja, zlasti zgostitve in nege svežega betona;
• oblike in geometrije prereza ter oblikovanja detajlov konstrukcije;
• debeline in kakovosti krovnega sloja betona nad armaturo.

Med njimi so pomembne zlasti:
• priporočene stopnje izpostavljenosti za betonske konstrukcijske elemente,
• natančnejše zahteve za izbiro in uporabo agregatov, cementov in mineralnih dodatkov,
• zahteve za sestavo betona glede na stopnjo izpostavljenosti (mejne vrednosti parametrov
sestave in posebne lastnosti strjenega betona).
• Med pomembnejše dopolnitve ali spremembe štejejo tudi:
• delno preoblikovane zahteve, povezane s posebnimi lastnostmi betona,
• dopolnjena preglednica o kontroli proizvodnih postopkov in lastnosti betona,
• spremenjena merila za kontrolo istovetnosti za tlačno trdnost in dodatna določila za kontrolo
istovetnosti za konsistenco in vsebnost zraka,

3.1 Metode projektiranja
trajnosti po SIST 1026
V Sloveniji imamo precej izkušenj s preskušanjem in vrednotenjem posebnih lastnosti betona, ki so primerne za dokazovanje trajnosti betona. To so neprepustnost za vodo, odpornost proti obrabi, odpornost proti
zmrzovanju ter odpornost proti zmrzovanju in solem.
V SIST 1026 je za projektiranje trajnosti opisana metoda, ki je kombinacija osnovne metode mejnih vrednosti in metode povezane z obnašanjem betona.

• posodobitev oznak spremljajočih standardov,
• opustitev zahtev, ki so že opredeljene z veljavnimi predpisi, na primer o certificiranju kontrole
proizvodnje.

3. Trajnost betonske konstrukcije
in trajnost betona
SIST EN 1992-1-1 - Evrokod 2 za projektiranje betonskih konstrukcij v 4. poglavju določa, da »mora trajna
konstrukcija v celotni projektni življenjski dobi zadoščati zahtevam po nosilnosti, uporabnosti in stabilnosti,
brez občutne izgube funkcionalnosti in pretiranega nepredvidenega vzdrževanja«.
Trajnost betonske konstrukcije se pogosto opisuje in kvantificira z življenjsko dobo. To je čas od dokončanja
konstrukcije do tedaj, ko propadajoča konstrukcija doseže mejno stanje, pri katerem se njena zanesljivost
(nosilnost in uporabnost) zmanjša na še sprejemljivo raven. SIST EN 1990 - Osnove projektiranja konstrukcij
določa na primer za stavbe in druge običajne konstrukcije življenjsko dobo 50 let, za monumentalne stavbe, mostove in druge gradbene inženirske konstrukcije pa 100 let.

3.2 Klasifikacija
izpostavljenosti betona
v standardih za beton
Delovanje oziroma agresivni vplivi okolja na betonske konstrukcije so v SIST EN 206 in v SIST EN 1992-11 – Evrokod 2 izraženi z izpostavljenostjo betona vplivom okolja. Glavni kemični in fizikalni vplivi na beton
so v SIST EN 206-1, preglednica 1, pregledno razvrščeni v šest razredov izpostavljenosti, vsak razred pa je
razdeljen na tri ali štiri stopnje. Razredi so povezani z mehanizmom nastanka poškodb betona, stopnje pa
izražajo jakost agresivnega vpliva. Višja stopnja izpostavljenosti pomeni večjo agresivnost delovanja in je
večinoma povezana s količino vlage v betonu.
Za vsak razred izpostavljenosti preglednica vsebuje:
• kratek opis vpliva okolja, oziroma pogojev, v katerih se beton nahaja,
• stopnje izpostavljenosti, glede na pogoje vlažnosti,
• oznako stopnje izpostavljenosti, ki se mora uporabljati za predpisovanje
in označevanje zahtev glede trajnosti,
• nekaj informativnih primerov konstrukcijskih elementov, pri katerih pri normalni
uporabi nastopa navedena stopnja izpostavljenosti.
V informativnem dodatku NA.1 v SIST 1026 so v pomoč projektantom pri določanju stopnje izpostavljenosti
pomembnejših konstrukcijskih elementov navedene posebnosti okolja, v katerem se med uporabo konstrukcije določen element običajno nahaja, in priporočena stopnja izpostavljenosti za to okolje ter najmanjši
trdnostni razred betona in največje v/c razmerje.
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4. Mejne vrednosti
za sestavo in
lastnosti betona
Zahteve za metodo specificiranja odpornosti proti delovanju okolja so dane v obliki uveljavljenih lastnosti betona in mejnih vrednosti sestave.
Zahtevane (niso več samo priporočene) mejne vrednosti za sestavo betona in lastnosti betona so za posamezne stopnje izpostavljenosti podane v preglednici N.3. standarda SIST 1026:2016.
Vrednosti v preglednici N.3. temeljijo na predpostavljeni življenjski dobi konstrukcije 50 let. Če se zahteva življenjska doba več
kot 50 let, je treba pri vseh stopnjah izpostavljenosti zmanjšati
največje vodocementno razmerje za 0,05.

Zvonko Cotič ZAHTEVE STANDARDOV ZA BETON – STOPNJE IZPOSTAVLJENOSTI

4.1.1 Največje
vodocementno
razmerje (v/cnajveč)

4.1.2 Najmanjša
vsebnost cementa in
mineralnih dodatkov

Na intenzivnost fizikalnih in kemičnih procesov,
ki potekajo v betonu pri posameznih stopnjah
izpostavljenosti, vpliva v največji meri poroznost
cementnega kamna, zlasti količina kapilarnih por
v strjenem betonu. Pri obvladovanju odpornosti
betona proti fizikalnim in kemičnim vplivom je
zato vodocementno razmerje najpomembnejši parameter sestave betona. Njegova vrednost
mora biti tem nižja, čim močnejša je agresivnost
okolja, dosežena pa mora biti tudi praktično popolna zgostitev svežega betona in čim višja stopnja hidratacije cementnega kamna, ki je odvisna
od nege vgrajenega betona. Največje vodocementno razmerje je zato bistvena zahteva pri zagotavljanju trajnosti.

Z najmanjšo vsebnostjo cementa (hidravličnega
veziva) se pri določenem v/c razmerju zagotavlja ustrezna obdelavnost betona oziroma konsistenčna stopnja, ki omogoča potrebno zgoščenost strjenega betona.

4.1.3 Najnižji
trdnostni razred

4.1.4 Zahteve
za osnovne materiale

Med tlačno trdnostjo betona in v/c razmerjem
obstaja povezava, zato je načelno možno zahtevo glede trajnosti izraziti tudi z ustreznim trdnostnim razredom.

Za pripravo betona se smejo uporabiti le tisti
osnovni materiali, ki v skladu s SIST EN 206-1,
tč 5.1.1, veljajo za primerne za predvideno rabo.
To pomeni, da mora za proizvod obstajati slovenski standard SIST EN ali evropsko tehnično
soglasje (ETA) ali slovensko tehnično soglasje
(STS) pri tem pa mora biti njegova skladnost z
veljavnim standardom ali tehničnim soglasjem
potrjena s proizvajalčevo izjavo o lastnostih, izdano na podlagi certifikata za proizvod (cement,
mineralni dodatki tipa II) ali certifikata kontrole
proizvodnje (agregat, kemijski dodatki, mineralni
dodatki tipa I, vlakna).

Ta pristop je uporabljen v SIST EN 1992-1-1 (Eurokod 2), kjer so v dodatku E za posamezne razrede in stopnje izpostavljenosti priporočeni orientacijski trdnostni razredi. Isti trdnostni razredi so
navedeni tudi v SIST EN 206, informativni dodatek F. V standardu SIST 1026 preglednica N.3. so
trdnostni razredi navedeni kot zahtevane mejne
vrednosti.
Pri uporabi aeriranega betona in ob označevanju
betona tudi s stopnjo izpostavljenosti XF je trdnostni razred lahko za en razred nižji.

> Preglednica 01: Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona (Preglednica N.3 iz standarda SIST 1026:2016)

Del potrebne količine cementa se sme nadomestiti z mineralnimi dodatki tipa II; elektrofilterskim
pepelom, skladnim s SIST EN 450-1 ali mikrosiliko,
skladno s SIST EN 13263-1 ali mleto granulirano
plavžno žlindro, skladno s SIST EN 15167-1. Količina mineralnega dodatka se v skladu s konceptom
k-vrednosti lahko upošteva v računu vsebnosti
cementa in vodocementnega razmerja.

V predpisih, ki veljajo v kraju uporabe betona, so
lahko določene tudi posebne zahteve za osnovne
materiale. V tem smislu določa SIST 1026 primerne vrste cementa in dodatne zahteve za agregate.
Uporabnost posameznih vrst portlandskega cementa, skladnega s SIST EN 197-1, pri posameznih stopnjah izpostavljenosti, je določena v SIST
1026, informativna preglednica N.2.
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Agregat mora biti skladen s SIST EN 12620 – Agregati za beton. Proizvajalec agregata je dolžan v izjavi o
lastnostih in v spremni informaciji oznake CE obvezno deklarirati vse značilnosti agregata, ki so navedene
v SIST 1026, tč. 5.1.3. Ta zahteva je namenjena dvigu kakovosti proizvodnje vseh betonov, zlasti pa tistih s
posebnimi lastnostmi. Navedene značilnosti agregata imajo namreč pomemben vpliv na splošno kakovost
betona, posebej pa na odpornost proti zmrzovanju-tajanju in proti obrabi.
Pri izpostavljenosti zmrzovanju-tajanju (stopnje XF) mora grobi agregat ustrezati kategorijam odpornosti
proti zmrzovanju-tajanju ali obstojnosti proti magnezijevemu sulfatu, ki so določene v SIST 1026, tč.5.2.3.1.
Pri posameznih stopnjah izpostavljenosti obrabi površine (XM) mora grobi agregat ustrezati kategorijam
odpornosti proti drobljenju in odpornosti proti zaglajevanju, ki so določene v SIST 1026, tč. 5.2.3.1.
Pri izdelavi betona z uporabo kemijskega dodatka na bazi lignosulfonatov je potrebno upoštevati tudi omejitev količine finih delcev, v skladu s SIST 1026, tč. 5.4.5.1

Zvonko Cotič ZAHTEVE STANDARDOV ZA BETON – STOPNJE IZPOSTAVLJENOSTI

5. Označevanje
projektiranega betona
Bistvene značilnosti projektiranega betona predstavimo v skrajšani obliki tako, da navedemo:
• sklic na standard SIST EN 206. Kadar je sklic na standard v dokumentu že naveden,
se sklic pred oznako lahko izpusti,
• razred tlačne trdnosti,
• stopnjo izpostavljenosti,
• največjo vsebnost klorida,
• deklarirano velikost največjega zrna agregata uporabljenega v betonu,

4.1.5 Najmanjša vsebnost
zračnih por

• konsistenco.
V slovenskem standardu SIST 1026 so v poglavju 11 predstavljeni primeri označevanja betona kot na primer:

Z najmanjšo vsebnostjo zračnih por se pri stopnjah izpostavljenosti XF2 in XF4 dosega odpornost površine
betona proti zmrzovanju in tajanju.

• C30/37 XC4/XF1 Cl 0,2 Dmax16 S4

V informativnem dodatku F standarda SIST 1026:2016 so podana priporočila za vsebnosti zračnih por (%)
glede na največje zrno Dmax uporabljenega agregata.

• C30/37 XD3/XF4 Cl 0,2 Dmax16 S3

• C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax32 S3
• C35/45 XS3 Cl 0,2 Dmax16 S4
• C30/37 XC4/XF1/XA1 Cl 0,2 Dmax16 S4
• C30/37 XD3/XF4/XM2 Cl 0,2 Dmax16 S1
• C35/45 XC4/XA3 Cl 0,2 Dmax16 S3

4.2 Mejne vrednosti
lastnosti betona
Preskušanje posebnih lastnosti strjenega betona pri modificirani metodi projektiranja trajnosti omogoča
preverjanje in potrjevanje ustreznosti izbranih mejnih vrednosti parametrov sestave betona in dokazovanje
dosežene odpornosti proti agresivnim vplivom okolja Te posebne lastnosti so:
• odpornost proti prodoru vode (PV), ki se preskuša in ocenjuje v skladu s SIST 1026, tč. 5.5.3,
• notranja odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju (NOZT), ki se preskuša in
ocenjuje v skladu s SIST 1026, tč. 5.5.5,
• odpornost površine betona proti zmrzovanju-tajanju v prisotnosti soli za tajanje (OPZT),
ki se preskuša in ocenjuje v skladu s SIST 1026, tč. 5.5.6,
• odpornost površine proti obrusu (OO), ki se preskuša in ocenjuje v skladu s SIST 1026, tč. 5.5.7.
Katere posebne lastnosti se preverjajo pri posameznih stopnjah izpostavljenosti in katero vrednostno raven
je pri tem potrebno dokazati glede na jakost agresivnega vpliva, je določeno v SIST 1026, preglednica N.3.
Preskuse vseh posebnih lastnosti je treba izvajati pri starosti betona od 28 do 35 dni.

Pri kombinacijah stopenj izpostavljenosti XC in XS oziroma XD se lahko v oznaki betona stopnja XC izpusti.
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Zvonko Cotič ZAHTEVE STANDARDOV ZA BETON – STOPNJE IZPOSTAVLJENOSTI

6. Primeri izbire stopenj
izpostavljenosti in
označevanja betonov

Poglejmo primer izbire stopnje izpostavljenosti za temelje stanovanjskega objekta na sliki 1. Temelji se
nahajajo v okolju, ki ustreza večini ozemlja Slovenije, pri katerem ni vpliva morskega okolja. Pri večini temeljev velja, da se nahajajo v pretežno mokremu okolju, zato jih uvrstimo v stopnjo izpostavljenosti XC2.
Če zemljina, ki jih obdaja, ne vsebuje agresivnih snovi, je to tudi edini vpliv okolja, ki so mu izpostavljeni. Ta
izbira je običajna v praksi za vse temelje v neagresivnih zemljinah in je v skladu s preglednico 1 standarda
SIST 206:2013. Za tak beton so v preglednici N.3 standarda SIST 1026:2013 predvidene naslednje mejne
vrednosti sestave in lastnosti betona:
• največje vodocementno razmerje v/cnajveč 0,6

Za lažjo predstavo glede izbire stopenj izpostavljenosti smo v ZBS – Združenju za beton Slovenije pripravili
grafične skice nekaterih najbolj tipičnih betonskih konstrukcij. Na slikah so predstavljene stopnje izpostavljenosti in pripadajoči minimalni trdnosti razredi ter največja vodocementna razmerja.

• minimalni trdnostni razred C25/30,
• minimalna vsebnost cementa 280 kg/m3.
• PV-I (stopnja odpornosti proti prodoru vode).
Skladno SIST 1026, tč. 11 označimo beton na primer z naslednjo specifikacijo:

C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax32 S4
Drugi primer izbire stopnje izpostavljenosti so robni venci na sliki 2. Robni venci so obremenjeni z izmenično suhim in mokrim okoljem, v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja ob prisotnosti talilnih soli. Če združimo vse skupaj, so robni venci obremenjena z zunanjimi vplivi, ki jih zajamejo naslednje stopnje izpostavljenosti: XC4, ker so izpostavljena izmenično mokremu in suhemu okolju, XD3, ker so poleg tega izpostavljeni
kloridom, ki ne izvirajo iz morske vode, XF4 pa zaradi močne zasičenosti z vodo s sredstvi za tajanje ob
nevarnosti zmrzovanja. Zahteve za sestavo in lastnosti betona ob teh stopnjah izpostavljenosti so:
• največje vodocementno razmerje v/cnajveč 0,45
	
  

> S 01: Stopnje izpostavljenosti – nekateri stanovanjski objekti

• minimalni trdnostni razred C30/37,
• minimalna vsebnost cementa 340 kg/m3,
• minimalna vsebnost zračnih por 4% (za Dmax 16; 5% - 7%),
• PV-III (stopnja odpornosti proti prodoru vode),
• OPZT-S25 (odpornost površine betona proti zmrzovanju in tajanju na 25 ciklov)
• agregat z zadovoljivo odpornostjo proti zmrzovanju in tajanju; kategorija F2 ali MS 18
Skladno SIST 1026, tč. 11 označimo beton na primer z naslednjo specifikacijo:

C30/37 XD3/XF4 Cl 0,2 Dmax16 S4

> S 02: Stopnje izpostavljenosti – nekateri inženirski objekti
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6. Zaključek
Revidirana standarda prinašata kar nekaj novosti, predvsem pomembne so novosti standarda SIST 1026:2016 in
sicer obvezno spoštovanje mejnih vrednosti sestave in lastnosti betona glede na stopnje izpostavljenosti.
Spoštovanje preglednice N.3 bo prineslo večjo trajnost
betonskih konstrukcij in tudi več reda med betonersko
stroko in branžo, saj bo trdnostni razred sledil največjim
vodocementnim razmerjem glede na stopnje izpostavljenosti. Ključno je pravilno specificiranje oziroma označevanje betonov v fazi načrta s strani projektantov. Pravilno označevanje betona mora biti sestavni del načrtov
in popisov del, saj je le na osnovi pravilno označenega
betona možno pripraviti korektno ponudbo. S pravilnim
označevanjem betona bo lažje tako proizvajalcu betona
pri pripravi začetnega preskusa za beton kot kupcu betona oziroma vgrajevalcu betona, saj bo natančno vedel, kaj
je kupil in kako mora beton vgraditi.

Literatura
[1] SIST EN 1992-1-1:2005. Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe.
[2] SIST EN 206:2013. Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost.
[3] SIST 1026:2016. Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206.
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BETON
SKOZI
UMETNOST
Stipan Mudražija *

»Izvirna umetnost ne
potrebuje proklamacij;
svoje delo izvršuje v tišini«
		

Marcel Proust

CONCRETE
THROUGH
ART
Summary

Da je beton material, ki je bil zelo dobro sprejet
tako v gradbenih kot tudi v umetniških krogih,
nam nazorno pokaže tudi dediščina šestih
simpozijev Forma viva v Mariboru, organiziranih
med letoma 1967 in 1986. Mariborska delovišča
Forme vive so bila specializirane umetniške
delavnice na prostem, ki so domačim in tujim
kiparjem dajale priložnost, da ustvarjajo skulpture
zelo velikih dimenzij. Za mariborsko Formo
vivo je značilno, glede na razpoložljivi material,
oblikovanje skulptur v betonu, ki ga je umetnikom
kot osnovni material vse od leta 1967 zagotavljalo
gradbeno podjetje Stavbar Maribor.

The heritage of six symposiums
»Forma viva« in Maribor, which
were organized between years
1967 and 1986, clearly shows the
high popularity of concrete as a
material among construction's and
artistic's experts. Specialized artistic
outdoor workshops, organized by
Sypomsiums Forma Viva, offered
great opportunities for domestic
and foreign sculptors to create
all kind of sculptures in large
dimensions. Concrete as a basic
material for creating sculptures was
provided by construction company
Stavbar Maribor since 1967.

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

Forma viva, beton, kiparstvo, Maribor,
umetnost, srečanje

Forma viva, concrete, sculpture,
Maribor city, art, meeting

* Stipan Mudražija, univ. dipl. inž. grad., Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, Sodna ulica 24, info@drustvo-dgitmb.si

Maribor je skozi zgodovino v veliko pogledih veljal za
specifično mesto. Zaradi hitrega razvoja gospodarstva
po drugi svetovni vojni je mesto dobilo novo družbeno
podobo. Postalo je značilno tudi po tem, da je svojim
prebivalcem nudilo veliko manj urbane sredine, kot jo
mesto takšnega formata potrebuje. Odločitev za Formo
vivo kot obliko umetniškega izražanja je bila tako povsem zavestno, lahko rečemo celo programsko dejanje.
Organizatorji so kot temeljno gradivo izbrali beton, ki naj
bi kiparjem predstavljal nov umetniški izziv, ali kot je zapisal eden izmed organizatorjev: »Šlo nam je za to, da
pokažemo in dokažemo, kako problem človeških razmerij ni v drugačnem okolju in v drugačnih materialih, temveč v tem, ali zna in hoče dati človek tudi temu, povsem
novem okolju, svojo človeško razsežnost, tudi tu ustvariti
svoj svet, ki bo mu domač in kjer bo doma.«
Danes je Maribor regionalno urbano središče podravske
regije z več kot 320.000 prebivalci. Ima pomembno gospodarsko, kulturno in izobraževalno vlogo, ki po svojem
pomenu daleč presega regionalne okvirje. Vseeno pa za
Maribor (žal) lahko tudi rečemo, da je mesto z malo javnimi spomeniki. V tem kontekstu je 19 markantnih skulptur Forme vive ogromna pridobitev za kulturno podobo
mesta, čeprav so nekatera okolja skulptur prej zanemarjena kot urejena, njihova lokacija pa ni bila najbolj posrečeno izbrana.
Leta 2017 mineva natanko 50 let od premierne izvedbe
Forma vive v Mariboru. Naj pri tem omenim, da je bil – ob
strokovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in umetnikih samih – eden izmed najpomembnejših soustvarjalcev tega odmevnega dogodka tudi vodstvo tedanjega
gradbenega podjetja Stavbar Maribor. Slednje je imelo
svojega predstavnika v organizacijskem odboru Forma
vive od samega začetka in tako od leta 1967 do leta 1986
ključno zaznamovalo nastanek tega novega delovišča
za kiparje. Prav tako je podjetje s svojo prisotnostjo
kiparjem ponudilo izjemno priložnost, da (pre)izkusijo
zmožnosti betona in armiranega betona, ali povedano
nekoliko drugače, »železo-betona«, kakor so material
imenovali sodelujoči kiparji.
Skulpture poleg umetniškega doživetja na sebi nosijo
tudi globok pečat gradbene stroke. V primeru mariborskih Forma viv gre z vidika gradbene stroke izpostaviti
predvsem tehnologijo dela s kalupi; tukaj naj omenim
tako rekoč s filigransko natančnostjo izdelane lesene
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opaže ter betonske mešanice, nastale izpod pridnih rok delavcev in drugih strokovnjakov mariborskih gradbenih podjetij, ki so umetnikom
omogočali oblikovanje raznolikih form, sestavljanje in aplikacije.
Vrhunec umetniškega ustvarjanja je projekt
Forma viva v Mariboru dosegel v sedemdesetih letih preteklega stoletja, ko je organizacijski
odbor program obogatil še z novo arhitekturno
formo ali t. i. plastiko. Primer slednje predstavlja
znamenita kovinska struktura, ki krasi pročelje
poslovno stanovanjske stavbe »Jemčev vrt« na
betonski podlagi v obliki svobodnega modela iz
kroglic, paličic in različnih vijakov – s katero je
avtor dosegel čudovito razmerje med masivno
betonsko arhitekturo in igrivo plastiko –, ki jo je
izdelal kipar Janez Boljka.
Zadnji projekt Forma viva je bil v Mariboru izpeljan leta 1986. V tem letu je mesto postalo
bogatejše še za tri izjemne umetniške skulpture.
Z delavci Stavbarja – slednji je ponovno zasedel
osrednje mesto – je svojo umetniško stvaritev
v betonu ustvarila ljubljanska kiparka Dragica
Čadež Lapajne, z delavci Konstruktorja pa je
delal Will Nettleship iz Kansas Cityja. Kiparskemu simpoziju Forma viva se je ob tej priložnosti
priključila tudi Gradisova mariborska gradbena
enota ter svojo pomoč, znanje in material ponudila ameriškemu kiparju Robertu Leeju Adzemi.
Zgodba Roberta Leeja Adzeme je pri tem še posebej zanimiva; umetnik je v Mariboru prebil mesec dni, kjer je na majhni risalni deski v prostorih gradisovega obrata na Pobrežju sam izrisal
in oblikoval svojo skulpturo v obliki sončne ure.

Stipan Mudražija BETON SKOZI UMETNOST

Ta ni »le« navadna sončna ura, temveč je tudi
unikatna betonska skulptura, ki bo večno krasila
prostor pred stavbo nekdanje občine Pobrežje.
Kipar Lee Adzema je pri tem dejal: »Beton je
res sila trd material, obstojen in umetniku nudi
številne izzive. Mislim, da sem jih uspel izkoristiti in sčasoma lahko človek začuti, da veje iz te
betonske skulpture mehkoba, prav čutiš nenadoma igrivost, vsa zadeva postane simpatična.«
Kipar je velikokrat poudaril, da je ves čas bivanja v Mariboru občudoval zavzetost neutrudnih
delavcev iz »tovarne betona«, kakor je imenoval
Gradisovo betonarno na Pobrežju, ki jim nobena
naloga ni bila pretežka. Robert Lee Adzema je
kot najpomembnejšo lekcijo, ki se je je pri tem
projektu naučil, navedel naslednje: »Način približevanja umetnosti povsem navadnemu delavcu,
ki sicer pozna umetnost le na daleč, ali morda
sploh ne. To me je bogatilo, to me je navdalo z
navdušenjem in spoznal sem tudi takšno plat
gradbenega dela.«
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TAKESHI KUDO JAP 1967
zelenica / Frankolovska 7 / beton / 3,00 x 1,90 x 1,30 m

Iz citiranih besed kiparja Leeja Adzeme lahko
izluščimo bistvo simpozijev Forma viva v Mariboru, s katerimi je organizatorjem uspelo združiti na videz nezdružljivo. Betonske skulpture so
tako živ dokaz o velikih možnostih povezovanja
med ljudmi različnih strok, različnih kultur in
različnih družbenih statusov. Mnogi ustvarjalci
mariborskih Forma viv še vedno živijo na različnih koncih sveta, vezi, ki so jih v času bivanja v
Mariboru spletli z lokalnimi tesarji, zidarji in drugimi gradbenimi strokovnjaki, pa so se ohranile
vse do danes. Z zadovoljstvom lahko pri tem rečem, da je prišlo do svojevrstne simbioze prav in
predvsem zaradi betona.

Naj za konec poudarim še, da so stvaritve, ki so nastale na Formi vivi v betonu, izjemne umetnine, ki se
jih pogosto ne zavedamo dovolj dobro. Čas, v katerem živimo, je zelo dinamičen in marsikaj bo izginilo
v pozabo, če ne bomo »registrirali« nekaterih dejstev. Najmanj kar lahko kot družba za to storimo, je, da
osvestimo naše someščane o pomenu kulturnih dosežkov Forma vive, jih prepričamo, da se o njih začne
govoriti in jih preučevati, ter v prvi vrsti poskrbimo za sanacijo skulptur. Obnova je nujno potrebna, ker je
zunanjost in notranjost nekaterih skulptur močno načel zob časa in vremena. Čez deset ali dvajset let bo
za tovrstno sanacijo lahko prepozno.

TONE LAPAJNE SLO 1967
zelenica / Gosposvetska 46 / beton / 6,00 x 4,20 x 1,60 m
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LINO TINE IT 1967

MASUMI MASADA JAP 1970

zelenica / Kidričev trg / beton / 10,50 x 1,00 x 1,00 m

zelenica Ul. Pariške Komune in Titova c. / beton / 5,80 x 2,10 x 1,40 m

BRADFORD GRAVES ZDA 1970

MOMČILO KRKOVIĆ SRB 1970

ploščad EPF / Razlagova 14 / beton / 2,80 x 4,75 x 2,20 m

zelenica / SERŠ / beton / 3,2 x 2,10 x 1,40 m
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VLASTA ZORKO SLO 1970
Trg Miloša Zidanška / beton / 4,80x2,30x2,20 m

LUCIANO CESCHIA IT 1973
križišče Ljubljanske in Ceste Proletarskih brigad / beton / 3,0 x 3,0 x 3,0 m

JANEZ BOLJKA SLO 1973

SLAVKO TIHEC SLO 1973

fasada na Prešernovi 10 / beton / 8,40 x 4,60 x 1,70 m

Mestni park / beton / 2,80 x 2,80 x 2,80 m
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BANZO MATSUURA JAP 1977
križišče Janševe ul. In Ptujske ceste / beton / 10,00 x 2,40 x 1,00 m

LUJO VODOPIVEC SLO 1977
zelenica pred centrom RTV / Ilichova 33 / beton / 4,00 x 9,00 x 9,60 m

HARUNORI FUJIMOTO JAP 1983
Ul. Staneta Severja 10a / beton / 12,00 x 1,80 x 1,80 m

MACIEJ SZANKOWSKI POL 1977
Obrežje Drave / Bresternica / beton / 6,50 x 5,00 x 6,80 m

BETON MARIBOR 2017

Stipan Mudražija BETON SKOZI UMETNOST

60

61

MOJCA SMERDU SLO 1983

ROBERT LEE ADZEMA ZDA 1986

ploščad pred EPF / Razlagova 20 / beton / 1,25 x 1,75 x 1,75 m

Cesta XIV. divizije 20 / beton / 14,00 x 5,50 x 2,70 m

JELISAVETA ŠOBER POPOVIĆ SRB 1983

DRAGICA ČADEŽ SLO 1986

zelenica v UKC / Ljubljanska 5 / beton / 2,00 x 0,60 x 1,70 m

OŠ Gustava Šiliha / Majcigerjeva 31 / beton / 2,41 x 3,44 x 0,80 m
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62

WILL NETTLESNIP ZDA 1986
zelenica pred UGM / Strossmayerjeva 6 / beton / 10,40 x 0,70 x 2,50 m
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PROJEKT BRDO F2:
VIDNI BETON,
VIDNE TEŽAVE IN
VIDNE REŠITVE
Teja Török * / Srečko Prša **
Želja arhitektov pri fasadi iz vidnega betona, so ravne linije, lepa,
čista, gladka površina, brez vidnih delovnih stikov, ki kvarijo izgled
fasade. Gradbeniki pa se pri tem srečamo z izzivi, ki nas pripeljejo
do uporabe zahtevnejših tehnologij, boljših materialov in spretnejšo
vgradnjo. V članku je predstavljeno, kako smo v podjetju Pomgrad
vgradili vidni beton v fasado objekta, težave, s katerimi smo se srečali,
in izvedene rešitve. Članek prikazuje primer vgradnje vidnega betona
v večstanovanjskih objektih z imenom funkcionalna enota Brdo–F2.
Veliko nepravilnosti v betonu se da omejiti na začetku gradnje, zato
je ključna prava izbira opaža, opažnega olja in sama vgradnja betona.
Predstavljene so težave, ki so se pojavile v fazi izvedbe vidnega
betona, od tesnjenja opažev in posledično uhajanja cementnega mleka
do pravilne postavitve elementa za preprečitev toplotnega mostu v
opažni sistem. Po odpravi nepravilnosti v vidnem betonu, smo bili
zadovoljni s kvaliteto izdelave in končnim izgledom fasad objektov vsi:
izvajalec, in kar je najpomembnejše, tudi arhitekt in investitor.

1. Projekt
Brdo F2
1.1 O projektu
PROJECT BRDO F2:
VISIBLE CONCRETE,
VISUAL PROBLEMS AND
VISUAL SOLUTIONS
Summary
Architects are streaming to achieve
beautiful, clean, smooth façade made
from visible concrete with straight lines
and no working contacts. Contractors
on the other site are forced to use
complex technologies, better materials
and complex installation. This article
shows implementation of visible concrete
in building façade made by company
Pomgrad with problems and solutions that
we faced. In article, we present an example
of the implementation of visible concrete
in multiunit residential buildings, named
functional unit Brdo - F2. Many concrete
anomalies can be minimized before start,
so the key is to choose the right formwork,
formwork oil and implementation.
Problems, like sealing of formwork, leakage
of cement milk and positioning of thermal
element (avoiding thermal bridges), are
also shown. After elimination of concrete
anomalies, investor, architect and
contractor, were satisfied with quality and
final look of building facades.

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

vidni beton, opaž, tesnjenje, toplotni most,
nepravilnosti betona

visible concrete, formwork, sealing,
thermal bridge, concrete anomalies

* Teja Török, univ. dipl. inž. grad., Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota, teja.torok@pomgrad.si
** Srečko Prša, dipl. inž. grad., Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota, srecko.prsa@pomgrad.si

Podjetje Pomgrad v naselju Brdo za investitorja Stanovanjski sklad Republike Slovenije in po načrtih biroja Bevk
Perovič arhitekti d. o. o., gradi novo večstanovanjsko pozidavo z imenom funkcionalna enota Brdo–F2. Predvidena
je izgradnja štirih večstanovanjskih objektov (A1, A2, B,
C) ter podzemne garaže. Objekti imajo v tlorisu obliko
pravokotnika. Daljše stranice so orientirane v smeri S-J.
Večstanovanjski objekti A1, A2, B in C so zasnovani po
enotnem principu stanovanjskega bloka z osrednjim komunikacijskim hodnikom in stanovanji na vzhodnem ter
zahodnem obodu. Stanovanja so orientirana enostransko, na vzhod oz. na zahod. Vzdolž vzhodnih in zahodnih
stranic imajo objekti balkone. Strehe objektov so ravne,
deloma izvedene kot terasna etaža. Objekta A1 in A2 sta
etažnosti K+P+3+T (objekt A2: 2K), objekta B in C pa etažnosti K+P+2+T (objekt B: 2K). V nadzemnem delu objektov so poleg stanovanj zasnovani komunikacijski prostori
in sklop prostorov plinske kotlovnice. V podzemnih etažah so shrambe in parkirna mesta, kolesarnice in sklopi
servisnih prostorov. Podzemna garaža je zasnovana pod
objekti A1, A2 in B. Pod objektom B je garaža zasnovana dvoetažno. Objekt C je s podzemno garažo povezan
prek podzemnih hodnikov. V objektih je predvidenih 102
stanovanj (od tega v objektu C 30 stanovanj, v drugih pa
po 24 stanovanj). 10 stanovanj ima predvideno možnost
prilagoditve za bivanje funkcionalno oviranih oseb [1].
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2. Izvedba
vidnega betona
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> S 01: Prerez štirih večstanovanjskih objektov (A1, A2, B, C) ter podzemne garaže.

	
  

Večstanovanjski objekti z oznakami A1, A2, B, C so armiranobetonske konstrukcije. Temelja plošča za objekte A1, A2 in B je skupna. Nanjo je, prek povezovalnih hodnikov med kletjo objekta C in podzemno garažo,
povezana tudi temeljna plošča objekta C. Vsi objekti so enostavne in pravilne tlorisne oblike in zasnove.
Nosilno konstrukcijo predstavljajo armiranobetonske stene debeline 20 cm, ki so razporejene v prečni in
vzdolžni smeri. Razpored nosilnih sten po višini objekta je pravilen, saj se osnovna razporeditev v kletni in
pritlični etaži do zadnjega nadstropja ne spreminja. Dimenzije nosilnih elementov (stene, slopi) se v kleti
ustrezno povečajo (25 cm, 30 cm, 40 cm) [1].
Armiranobetonske stene na bočnih fasadah objekta in fasad v območju hodnikov, balkoni, stene in strop
v kleti in garaži so izvedene v kvaliteti vidnega betona, ki je tudi finalni izgled. Toplotna izolacija (s parno
zaporo in finalno oblogo) je predvidena v notranjosti objekta [1].

1. 2 Zahteve o izgledu
vidnega betona
Armiranobetonska stena iz vidnega betona mora biti izdelana v kvalitetnem opažu ter zaščitena s hidrofobnim transparentnim premazom (v pritličju tudi s protigrafitnim transparentnim premazom). Opaževanje mora biti izvedeno z novim velikostenskim opažem (brez odtisov okvirja). Vsi vidni armiranobetonski
elementi morajo biti izvedeni v kvaliteti vidnega betona (brez gnezd in mehurjev). V primeru neustrezne
kvalitete vidnega betona je potrebno brušenje vseh površin. Za betone vseh vidnih konstrukcij je potrebno
uporabiti črpni beton z dodatki za vidne betone, plastifikatorji. Beton mora biti svetle barve. Vse opažne
luknje se zapolnijo s tipskimi armiranobetonskimi čepi. Vsi robovi morajo biti izvedeni ostrorobo (brez
trikotnih letvic) [1] .
Kvaliteta obdelane površine vidnega betona mora biti vrste VB 2, za katero veljajo naslednje splošne zahteve za obdelavo pri opaženi površini: brez segregacije, krušenja robov ali izcedkov, brez večjih zračnih luknjic
(premera nad 3 mm in globine 2 mm), največ 2 % na celotno površino, koncentracija por v skupinah na 5
% od celotne površine itd. Površine se lahko še fino brusi kot dodaten zahtevek pri barvanju arhitekturno
obdelanih površin [2].
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2.1 Priprava vzorcev
pred izvedbo
vidnega betona
na fasadah
Pred izvedbo vidnih betonov na fasadah objekta, so se
pripravili vzorci vidnih betonov, ki sta jih pregledala in potrdila arhitekt ter investitor. Vzorci so se izdelali na različne načine, različna so bila opažna olja, različni nanosi opažnih olj (samo popršeno, pobrisano, opažna olja različnih
proizvajalcev), različne konsistence betonov (konsistenca
S4, spodnja meja, srednja meja in zgornja meja), različne
opažne ploskve (vezana plošča – gladki film, vezana plošča – plastificirana Doka sistem itd.), vgrajevanje betona
(normalno vibriranje, revibriranje). Na podlagi rezultatov
vzorcev vidnih betonov se je izbralo opažno olje Doka
OptiX, enakomerno popršen nanos opažnega olja brez
večjih kapljic in plastificirana opažna plošča Doka Plex.

> S 02: Vzorci izgleda vidnega betona.

2.2 Izvedba
opaža
Pri vidnih betonih je opaž ključni element dobrega končnega izgleda betonske površine, zato je potrebno
uporabiti kvaliteten, čist in gladek opaž, ki dobro tesni in na betonu ne pušča nobenih madežev. Za opaževanje sten so bili uporabljeni novi velikostenski opaži Doka Top 50 z opažno ploščo Doka Plex. Zaradi
poljubne opažne obloge in možnosti prilagoditve vsaki obliki gradnje, je velikostenski opaž Doka Top 50
še posebej primeren pri visokih zahtevah glede površine betona (vidni beton) [3]. Načrti opaževanja za
posamezne konstrukcijske elemente so bili izdelani v sodelovanju s podjetjem Doka Slovenija opažna tehnologija d.o.o. Uporabljeni so bili opažni premazi (Doka OptiX), ki ne škodijo betonu in armaturi.
Ob prvi vgradnji opažev je bil s strani ponudnika opažnega sistema prisoten inštruktor za vgradnjo opažev.
Sestava opažev tesarjem na gradbišču ni predstavljala nobenih težav. Težave pa so se na začetku pojavljale
pri samem tesnjenju opažev zaradi uhajanja cementnega mleka.

BETON MARIBOR 2017

Teja Török / Srečko Prša PROJEKT BRDO F2: VIDNI BETON, VIDNE TEŽAVE IN VIDNE REŠITVE

2.3 Zaščita
armature
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Na površini armature ne sme biti proste rje in škodljivih snovi, ki lahko delujejo škodljivo na jeklo in beton
ali na sprijemnost med njima. Rahla površinska rja je bila sprejemljiva.
Priključna armatura za naslednje etaže ali faze gradnje se je zaradi možnosti rjastih madežev po betonu
zaradi padavinskih voda zaščitila s folijo. Pred betoniranjem je bila armatura, ki je bila umazana z betonom,
cementnim mlekom, rjo ali oljem, očiščena.

> S 03: Tloris opažnega sestava vidne fasadne stene [4].

	
  

> S 06: Zaščita armature s folijo pred padavinsko vodo.

	
  

	
  

2.4 Preprečitev
toplotnega mostu
Zahteve arhitekta so bile, da bi vidni beton imel čim
manj linij – tako horizontalnih kot vertikalnih. V praksi se največkrat najprej izvede stena, na katero se
položi medetažna plošča in potem spet nadaljuje
stena. Če bi izvajali po tem postopku bi imeli dve
horizontalni liniji – delovna stika, ker pa je bil dovoljen le en delovni stik, smo morali izvesti steno in
priključno armaturo v višini plošče v enem kosu.

	
  
> S 04: Prerez opažnega sestava
vidne fasadne stene [4].

> S 05: Priprava novega opaža pred nanosom opažnega olja.

	
  

Za preprečevanje toplotnega mostu so bili vzdolž
fasadne linije na poziciji stikov armiranobetonskih
konzolnih plošč balkonov in armiranobetonskih
obodnih sten (na vzdolžnih fasadah) oz. armiranobetonskih medetažnih plošč in obodnih armiranobetonskih sten (na čelnih fasadah in segmentu fasad ob hodnikih) vgrajeni elementi za preprečevanje linijskih toplotnih mostov - »izolacijske košare«
z izolacijsko sredico iz trdega penjenega polistirola
(d = 8 cm) in armaturnimi palicami, sistem Schöck
Isokorb [1].

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Balkonska plošča
Stropna plošča
Schöck Isokorb
Konstrukcija zunanjega tlaka
Konstrukcija notranjega tlaka
Nosilec (betonski)
Toplotna izolacija (kompozit)
Okenski / vratni profil

> S 07: Primer detajla vgradnje elementa Schöck
Isokorb na stiku plošče z balkonom [5].
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2.5 Vgrajevanje
betona
Beton se je dobavljal iz betonarne Šmarje, proizvajalca KG – EKO, proizvodnja in predelava
agregatov d. o. o., cement pa iz trboveljske cementarne Lafarge Cement, d. o. o. Vrsta betona
za vidne fasadne stene: C30/37 XC4 XF1 Cl 0,2
Dmax 16 S4.
Beton se je vgrajeval v slojih, ki niso bili višji od
70 cm (običajno 30 do 60 cm). Naslednji sloj se je
vgradil še v času, ki je zagotavljal spojitev betona
s predhodnim slojem z revibriranjem spodnjega
sloja. Prosti pad betona ni smel biti večji od 1,5 m,
da ni prišlo do segregacije. Z uporabo dovolj dolgega cevastega nastavka v opažu smo želeli doseči čim manjši prosti pad betona. Zgoščevanje
se je izvedlo z notranjimi vibratorji – vibracijsko
iglo ustrezne debeline.

> S 08: Vgrajevanje vidnega betona v fasado objekta.

3. Težave in rešitve
pri izvedbi vidnega betona
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3.1 Tesnjenje opažev
in uhajanje
cementnega mleka
Na začetku gradnje so se pojavljale težave pri tesnjenju
opažev zaradi uhajanja cementnega mleka. V primeru
uhajanja cementnega mleka, bi se lahko na tistem mestu
pojavile luknjice, morebiti tudi segregirana mesta, zato je
bilo to potrebno preprečiti.
Opaži sistema Doka Top 50 so se tesnili po vertikalah s silikonskim kitom, ki ga je bilo potrebno nanašati previdno,
da ni prišel na površino opaža – stran betona.
Horizontalni stiki so bili v območju senčne fuge, katere
namen je skriti tak stik. Na plastično trapezno letev se je
zalepil tesnilni trak, širine 20 mm in debeline 5 mm. Opaž
se je na notranji strani fiksiral z regulacijsko oporo, zunanji
opaž pa se je povezal prek distančnikov (Juvidur cevi in
konusi). Stabilnost zunanjega opaža se je prenašala prek
distančnikov in veznih vijakov na notranje opore, ki so
prenašale obtežbo opaža in betona.
> S 09: Tesnjenje vertikalnih spojev
opažnega sestava s silikonskim kitom.

> S 10: Tesnjenje horizontalnega
delovnega stika plošča – stena s tesnilnim
trakom.
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3.2 Pravilna postavitev elementa
za preprečitev toplotnega mostu
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Zaradi izgleda vidne fasade in zmanjšanih horizontalnih linij so se pri vgradnji elementa za preprečitev toplotnega mostu pojavile težave s postavitvijo samega elementa v opažni sestav. Težava je bila pri postavitvi
elementa Schöck Isokorb na pravo oz. pravilno pozicijo.
Element se je umestil na opažni sistem Doka Top 50. Na vertikalni element Doka H20 se je horizontalno
pritrdila deska, na katero se je položil element za preprečitev toplotnega mostu Schöck Isokorb. Zaradi
lažje kasnejše demontaže opažev se je med desko in elemente Schöck Isokorb vložila pena, debeline 1 cm,
zaradi katere je bila odstranitev opaža lažja.

> S 11: Umestitev elementa Schöck
Isokorb v opažni sestav.

> S 12: Položaj elementa Schöck Isokorb po
razopaževanju.
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4. Zaključek

3.3 Odprava nepravilnosti
s sanacijsko malto

Nepravilnosti pri vidnem betonu, kot so pojav večjih zračnih luknjic, razpoke v samem betonu, krušenje robov,
madeži na betonu ali barvno odstopanje betona, se lahko pojavijo zelo hitro. Zgodijo se lahko pri opaževanju ali
razopaževanju, pri sami recepturi ali vgradnji betona ali
nadaljnji fazi gradnje, zato je pomembno z vidnim betonom delati previdno in premišljeno. Pomembno pa je tudi
vedeti, da današnji izgled vidnega betona po nekaj letih
ni več enak. Fasada je izpostavljena različnim vremenskim
vplivom, različnim stopnjam onesnaženosti in umazanijam, zato se je potrebno zavedati, da se bo njen izgled s
časom spremenil.

Pri sami izvedbi tako obsežnega projekta smo se kljub pozorni izvedbi in pregledu posameznih elementov
pred nadaljevanjem del srečali z nepravilnostmi pri sami izvedbi, ki jih je bilo potrebno odpraviti oz. sanirati,
da pri končnem izgledu te ne bi bile vidne.
Nepravilnosti so se pojavljale na določenih delih vidnega betona – fasade –, ki so nastale zaradi nepopolno
zatesnjenega opaža, pri čemer je prišlo do iztekanja cementnega mleka. Zaradi iztekanja tega so nastala
manjša segregirana mesta, ki so se obdelala s pomočjo sanacijskih malt tako, da ni opaznih odstopanj v
barvi betona in v končnem izgledu.
Izvedba vsake posamezne sanacije je bila zaradi dosega čim bolj enake barve materialov zelo zahtevna.
Sanacijska malta je dobavljiva v svetlem – belem – odtenku in temnejšem – sivem – odtenku. Za dosego čim
bolj podobne barve vidnega betona, je bilo potrebno zmešati več vzorcev sanacijskih malt. Pripravilo se
je več vzorcev, za vsak vzorec posebej pa se je zabeležila količina posamezne sanacijske malte. Ker nismo
vedeli, če bo barva ustrezna, se sanacijska malta ni nanašala direktno na zunanji del vidnega betona ampak
na notranji del enakega betona, ki je bil kasneje še obdelan. Po sušenju se je ugotovila ustrezna sanacijska
malta, ki se je pregledala in potrdila tudi s strani arhitekta in investitorja. Prvi, temnejši sloj se je po sušenju
obrusil in nato nanesel še svetlejši sloj, ki se je po sušenji spet obrusil. Končni sloj fasade se je nato proti
prodiranju vode v beton zaščitil še s hidrofobnim transparentnim premazom in v pritličju še s protigrafitnim
transparentnim premazom.

Kljub nekaterim težavam, za katere smo rešitve hitro našli, menimo, da smo na projektu Brdo–F2 izvedli lep in
kvaliteten vidni beton, s katerim sta bila zadovoljna tudi
investitor in arhitekt. V podjetju Pomgrad pa smo pridobili pomembno referenco, s katero bomo lažje zadovoljili
nove investitorje.

> S 16: Stanovanjski objekt Brdo–F2.

> S 13: Na levi strani prikazan prvi sloj sanacijske malte,
na desni strani pa že drugi, svetlejši sloj.

	
  

> S 14: Vidna fasadna stena pripravljena za izvedbo hidrofobnega in protigrafitnega transparentnega premaza.
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> S 15: Fasada iz vidnega betona na stanovanjskem objektu Brdo–F.
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BETON
V MOSTOGRADNJI
NA PRIMERU VIADUKTA
V GROBELNEM
Dušan Rožič * / Viktor Markelj **

CONCRETE IN BRIDGE
CONSTRUCTION
ON THE CASE OF
VIADUCT GROBELNO
Summary

V prispevku je prikazana zasnova, tehnična
rešitev in gradnja viadukta v Grobelnem v sklopu
gradnje Izvennivojskega križanja železniške
proge z glavno cesto. Izvajalec objekta SGP
Pomgrad d.d., je zaradi prostorskih, terminskih
in tehnoloških omejitev predlagal spremembo
tehnologije gradnje razpona nad železnico iz
montažne v monolitno. Predlagan klasični način
monolitne gradnje bi imel za posledico začasno
prilagoditev vozne mreže, zato je Projektant
predlagal popolnoma novo tehnološko rešitev,
kjer bi se objekt nad železnico gradil na višini
+1.20 m nad projektirano koto. S tem je bil
zagotovljen potrebni svetli profil nad železnico
tudi v fazi gradnje, tako da ni bila potrebna
nikakršna dodatna prilagoditev vozne mreže.

The article presents the conceptual design,
technical solutions and construction of the
viaduct Grobelno which is a part of upper
level crossing of railway and main road.
Due to a shortage of time and problems
with required space in site, SGP Pomgrad
d.d., as contractor for the work, proposed
to change the technique of main span
construction from precast to cast in place
monolithic technology. Such cast in place
technique required temporary adoption
railway electrification. Due to this reason,
Designer suggested a completely new
solution, where the railway-crossing span
was built 1.20 m above the design level.
With such solution, required temporary
adoption of railway electrification was not
necessary any more.

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

vbeton, viadukt, montažni nosilci, katodna
zaščita, električno izolirani kabli, železnica,
spuščanje konstrukcije

concrete, viaduct, precast girder,
cathodic protection, electrically
isolated tendons, railway,
superstructure lowering
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1. Uvod
Mostovi in drugi prometni objekti so izjemno
obremenjene in izpostavljene konstrukcije. Poleg
težkega prometa , ki povzroča statične in dinamične vplive, izpostavljenosti naravnim vremenskim vplivom (spremembe temperature, veter,
dež, potres), so povrženi tudi raznim kemičnim in
drugim vplivom (kisli dež, ozračje, soljenje, razlitja), kar pri običajnih konstrukcijah ni primer. Vse
to vpliva na hitrejše staranje in propadanje materiala in konstrukcij. Poleg tega se za mostove
zahteva življenjska doba 100 let, za konstrukcije
stavb pa le 50 let.
Najpogosteje uporabljen material pri gradnji mostov je beton, v obliki armiranega ali prednapetega betona. Razlog za to je predvsem relativno
nizka cena uporabe, v primerjavi z jeklenimi ali
sovprežnimi konstrukcijami. Jeklene ali sovprežne mostne konstrukcije lahko v Slovenije naštejemo skoraj na prste ene roke, spisek je podan v
članku [1].
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Podobno je tudi drugod. Na sliki 1 je prikazano
razmerje med uporabljenimi materiali za mostove na nemških državnih cestah, vzeto po literaturi
[2].
Beton ima absolutno prevlado pri manjših razponih in srednjih razponih. Z večanjem razpona
se vpliv mase konstrukcije z uporabo betona
povečuje bolj kot pri jeklu, zato se konkurenčne
prednosti znižujejo. Običajno ima lahko uporaba
jekla prednost tudi pri kakšnih zahtevnih premostitvah pod prometom, posebej še pri premoščanju obremenjenih železniških prog. Da je mogoče
zahtevne omejitve in robne pogoje reševati tudi z
betonskimi konstrukcijami, pa je dokazano tudi s
primerom viadukta Grobelno v nadaljevanju prispevka.

> S 01: Razporeditev mostov po tipih materiala (rdeče-jeklo, zeleno-sovprežne konstrukcije, rumeno-AB, modro-PAB)
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2. Viadukt
Grobelno
> Osnovni podatki o viaduktu in sodelujočih

2.1 Opis
konstrukcije
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Viadukt je dolžine 214.0m (osi podpor). Niveleta na območju objekta poteka v konveksnem vertikalnem radiju R=2000m s priključnima tangentama 5.20% in 5.00%. Tlorisno je delno v prehodnici A=180m, delno v
radiju R=450m in poten zopet v prehodnici A=180. Prečni padec v območju viadukta je konstanten 2.80%.
Statični razponi so naslednji:

Naziv

Viadukt Grobelno

Lokacija

glavna cesta G2-107, odsek 1275 Šentjur – Šmarje pri Jelšah

Naročnik

RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC

Delni financer

EU, Evropski sklad za regionalni razvoj

Projektant

Ponting d.o.o. Maribor,

Izvajalec

SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota

Inženir

DRI upravljenje investicij d.o.o. Ljubljana,

SGP Pomgrad d.d. je v okviru izvajalskega konzorcija zadolžen za izvedbo navedenega objekta, za katerega je načrte izdelalo podjetje Ponting d.o.o.. Objekt je bil zasnovan kot prednapeta monolitna betonska
konstrukcija – 2 rebra v razponih 1-3 ter 5-7 ter kot sovprežna betonska konstrukcija sestavljena iz štirih
prednapetih montažnih nosilcev T prereza, višine 140 cm ter monolitne AB plošče debeline 25 cm v glavnem razponu 4 (nad železnico).
Objekt Viadukt Grobelno je namenjen za potrebe izven nivojskega križanja glavne ceste G2 – 107 z glavno
železniško progo št.30, Zidani Most – Šentilj – d.m., v km 541+286,75, ter cest A in B.

22.0 + 2 x 27.0 + 35.0 + 3 x 27 + 22.0 = 214.0 m

> S 02: Vzdolžni prerez viadukta

Zaradi izbranega načina gradnje smo lahko spremenili prečni prerez nad železniško progo, tako da je prekladna konstrukcija zasnovana kot prednapeta betonska konstrukcija s konstantnim prečnim prerezom plošča z dvema rebroma skupne višine 1.65m.

Poleg dvotirne elektrificirane železniške proge s pretokom cca. 120 vlakov na dan je bilo potrebno omogočiti neoviran promet po lokalni cesti ob podpori 4, do podpore 5 pa je bil možen dostop le preko na
novo zgrajenega začasnega mostu. Zaradi teh prostorskih pa tudi terminskih in tehnoloških omejitev pri
montaži 88 ton težkih montažnih nosilcev je Izvajalec objekta SGP Pomgrad d.d. Projektantu predlagal
spremembo tehnologije gradnje razpona nad železnico iz montažne v monolitno. Projektant je skupaj z
Izvajalcem del pripravil dva predloga izdelave odra nad železniško progo, in sicer z jeklenimi nosilci HEB
800 ter HEB 400, s katerim sta želela preveriti izvedljivost monolitne izvedbe s strani SŽ v smislu zadostne višine nad GRT ter morebitne korekcije napajalnih vodov.
Predstavniki SŽ so nam glede na predstavljeno dali robne pogoje za izvedbo:
• Vse eventualne zapore, oz. odklopi omrežja lahko trajajo max. dve uri podnevi in
štiri ure v nočnem času med vikendom.
• Sprejemljiva je izvedba odra iz profilov HEB 400, kjer je svetla višina GRT + 6,10 m.
Glede na dejstvo, da bi tudi ta rešitev imela za posledico začasno prilagoditev vozne mreže, ki je v skladu
s PZI projektno dokumentacijo predvidena na GRT+6.60m je Projektant predlagal novo rešitev, kjer bi se
objekt nad železnico gradil na višini +1.20m nad projektirano koto. S tem bo predviden minimalni svetli
profil nad železnico GRT+6.80m, tako da ni potrebna nikakršna dodatna prilagoditev vozne mreže.

	
  
> S 03: Tipični prečni prerez
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Uporabljeni so kabli iz vrvi 0.62" S-preseka (150mm2), zelo nizke relaksacije (<2.50% po 1000 urah pri 0.70
fpu oz. <7.50% v too), kvalitete fpy/fpk = 1640/1860 MN/m2 in sicer 15x0.62” za vse kable. V vsakem rebru
se nahaja 5 kablov, skupaj 10 kablov/prerez. V delu konstrukcije nad železnico je v fazi gradnje potrebno 5
kablov v vsakem rebru ter dodatno 4 kabli za fazo uporabe, tako da je v tem polju skupno 18kablov/prerez.
Zaradi nevarnosti korozije armature in kablov vsled blodečih tokov, ki jih povzročajo stabilne naprave
električne vleke enosmernega sistema 3kV, je bila posebna pozornost pri konstruiranju posvečena le temu.
Narejena je predpriprava za morebitno katodno zaščito armature, tako da so vsi armaturni koši posameznih
elementov konstrukcije medsebojno galvansko povezani, na posameznih lokacijah podporne konstrukcije
pa so puščena priključna mesta za merjenje potencialov v fazi obratovanja objekta ter izvajanje morebitnih
ukrepov za zaščito le te.
Zaščita kablov za prednapenjanje je bila zasnovana po smernicah FIB 33 iz leta 2005 ter priporočilih ASTRA
iz leta 2007. Na osnovi korozijske ogroženosti objekta z blodečimi tokovi so bili izbrani kabli za prednapenjanje s stopnjo zaščite PL3. To so električno izolirani kabli z možnostjo merjenja in spremljanja nevarnosti
korozije v njih.

2.2.1 Tehnologija gradnje
med podporama 4 in 5
– nad železnico
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Gradnja polja nad železniško progo je potekala
po naslednjih fazah:
1. Izdelava začasnih temeljev ob žele
znici, temeljenih na pilotih o 40cm
2. Izdelava nosilnega odra v dvignjeni
legi + 1.20 m nad projektirano koto
3. Izdelava prekladne konstrukcije v
dvignjeni legi vključno s previsi
4. Prednapenjanje prekladne konstrukcije
5. Izdelava hodnikov in robnih vencev

	
  

1. PE zaščitna cev izdelana v skladu s smernicami FIB 7
2. PE trobenta
3. vrvi za prednapenjanje
4. sidrišče
5. izolacijska plošča
6. plastična zaščitna kapa
7. injekcijska masa
8. zaščita z AB
9. priključek za merjenje upornosti
10. sidrna glava

	
  

6. Podpiranje prekladne konstrukcije na začasne stebre s pomočjo
para hidravličnih dvigalk nosilnosti
390+500 ton na posamezni steber
(skupno 8 dvigalk). Maksimalna reakcija na posameznem stebru je 350ton.
Dvigalke so podprte s podložnimi
elementi, ki so položeni na jekleno
ploščo vgrajeno v pomožne stebre.
> S 05: Podpiranje na začasnem stebru

	
  

> S 04: Električno izoliran kabel

Gradnja viadukta se je začela jeseni 2013 z izvedbo uvrtanih
pilotih na vseh podporah ter izdelavo stebrov. Dodatno so se
za potrebe tehnologije podpiranja in spuščanja prekladne konstrukcije v oseh podpor 4 in 5 izvedli pomožni stebri dimenzij
120/80 cm (po dva stebra na podporo), ki so bili temeljeni na
pilotni blazini stalnega stebra.
Izvedba prekladne konstrukcije je potekala v dveh tipičnih fazah:
1. prekladna konstrukcija med podporama 1 in 3 ter med
podporama 5 in 9 je bila izvedena
po fazah na klasičnem nepomičnem odru.
2. prekladna konstrukcija med podporama 4 in 5 pa je
bila izvedena v dvignjeni legi (+120 cm) in je bila, po
prednapenjanju in izdelavi hodnikov z robnimi venci,
s pomočjo hidravličnih dvigalk spuščena na projektirano niveleto.

	
  
> S 06: Izvedba prekladne konstrukcije med podporama 4 in 5 v dvignjeni legi (+120 cm)
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> S 07, 08: Prečni prerez delovnega odra nad železniško progo
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1.7. Razopaženje in razodranje prekladne
konstrukcije, kjer sta bili potrebni dve
krajši zapori železniškega prometa,
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2. Sinhrono spuščanje prekladne kon8.
strukcije na vseh začasnih podporah po korakih 10mm s pomočjo
hidravličnih dvigalk na projektirano
koto. Razlika pri spuščanju med
posameznimi dvigalkami mora biti
< 5mm.

	
  

	
  

	
  
> S 12: Spuščanje prekladne konstrukcije

9.
1. Izvedba monolitnega spoja med stebrom ter prekladno konstrukcijo na obeh podporah po
naslednjem postopku:
• v navojne palice, ki so vgrajene v prekladno konstrukcijo se
vgradijo armaturne palice
• izdela se opaž
• skozi odprtine, ki so puščene v prekladni konstrukciji
(2 x o 150 mm + luknja strižnega trna) se dobetonira steber
• ko doseže beton stebra min. trdnost fcm,0,cube = 25MPa se lahko
sprostijo hidravlične dvigalke in prenese obtežba na stalni steber.

> S 09, 10, 11: Konstrukcija pripravljena na spuščanje

	
  

Tehnologija gradnje prekladne konstrukcije je zasnovana tako, da so bile v času gradnje, samo med
montažo in demontažo opaža ter delovnega odra v glavnem razponu, potrebne le krajše zapore
železniškega prometa. V času same izvedbe prekladne konstrukcije na dvignjenem delovnem odru
(armatura, beton, prednapenjanje), prav tako pa tudi v fazi spuščanja konstrukcije, pa je železniški promet potekal nemoteno.
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4. Zaključek
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Zahtevne inženirske konstrukcije, kjer je pri gradnji potrebna tehnologija (narivanje, prostokonzolna gradnja, montaža, zahtevnejša podpiranja v območju železnice) zahtevajo že v fazi projektiranja (vsaj faze PZI)
poznavanje opreme in tehnologije izbranega izvajalca, kar pa v trenutnem sistemu javnega naročanja ni
možno, saj Naročnik zahteva izdelavo PZI projektne dokumentacije za neznanega izvajalca.
V primeru gradnje viadukta v Grobelnem se je ravno zaradi iskanja alternativne tehnologije gradnje, ki bi
bila bolj prilagojena Izvajalcu izoblikovala rešitev, ki je v ideji enostavna, v dejanski izvedbi pa je zahtevala
precej novih prijemov in rešitev, izredno pedantno in zahtevno delo v fazi projektiranja ter natančnost pri
izvedbi. Tehnologija, ki smo jo zaradi navedenih razlogov razvili ni klasičen način gradnje, ampak je inovativna tehnologija, ki pa predstavlja enakovredno alternativno rešitev v primeru premoščanja elektrificiranih
železniških prog.

> S 13: Spuščena prekladna konstrukcija

Takšne inovativne tehnologije gradnje so za projektanta precej bolj zahtevna naloga kot klasični načini gradnje, saj je tu prisotno veliko novih tehnoloških postopkov, ki jih je potrebno projektno obdelati. Zaradi tega
zahtevajo projektanta z zadostno mero izkušenj in znanja, prav tako pa Izvajalca, ki je to sposoben izvesti.
Gradnja viadukta v Grobelnem je primer dobrega timskega dela Projektanta, Izvajalca in Nadzornega inženirja ter Investitorja, ki je podprl takšen način izvedbe in s tem omogočil razvoj stroke, Izvajalcu pa omogočil uporabo alternativne tehnologije gradnje, s katero smo ohranili tehnično vsaj enakovreden objekt ob
nespremenjeni ceni.

	
  

	
  

> S 14, 15, 16: Končan objekt
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Gradnja krožišč z betonsko krovno plastjo postaja
v posameznih državah Evropske unije pogosta
praksa v primeru visokih prometnih obremenitev.
Podani so razlogi za smiselnost gradnje betonskih
krožišč tudi pri nas. Prispevek se osredotoča
predvsem na področje načrtovanja. V prispevku
podane projektne osnove so povzete po tujih
smernicah in hkrati podprte s teoretičnimi
osnovami, ki bralcu pomagajo razumeti
predpisane vrednosti. Razložen je postopek
določitve debelin posameznih plasti voziščne
konstrukcije, podane so zahteve za pripravo
ustrezne betonske mešanice in prikazan je potek
načrtovanja razreza reg. Za konec so predstavljeni
še vidiki gradnje, ki jih je treba upoštevati v
procesu načrtovanja betonskega vozišča.

1. Uvod
1.1 Splošno
o krožiščih
Od pojava prvega krožišča pri nas pred približno petindvajsetimi leti so se ta hitro razširila in
postala zelo priljubljen način križanja prometnih
tokov. Izvedba krožišča ima lahko ob pravilni
umestitvi in izbiri tehničnih elementov številne
prednosti pred klasičnimi semaforiziranimi križišči. Poveča se prometna varnost, zmanjšajo se
čakalni časi in posledično se poveča prepustnost.
Poleg tega velja omeniti tudi nižje stroške vzdrževanja, manjše emisije hrupa in škodljivih plinov
ter nenazadnje estetski videz krožišč.
Krožno križišče oziroma krožišče je nivojsko kanalizirano križišče krožne oblike s sredinskim
otokom in krožnim voziščem, na katero se priključujejo trije ali več krakov cest z vodenjem motor-

KLJUČNE BESEDE
betonsko krožišče, načrtovanje betonskega
krožišča, voziščna konstrukcija, razrez reg,
izvedba

* Sašo Seljak, mag. inž. grad., Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, saso.seljak@salonit.si
** dr. Andrej Ipavec, univ. dipl. inž. kem., Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, andrej.ipavec@salonit.si

91

> S 01: Elementi krožnega križišča (TSC 03.341:2011).

nega prometa v nasprotni smeri urinega kazalca
(Pravilnik o projektiranju cest, 2005). Osnovni
elementi standardnega enopasovnega krožnega
križišča so prikazani na Sliki 1.
Poznamo več tipov krožnih križišč, ki jih glede
na velikost delimo na mini, majhna, srednje velika, velika in krožna križišča s spiralnim potekom
krožnega vozišča. Najpogostejša so enopasovna
krožišča. Gradnjo dvopasovnih krožišča je stroka
pred leti opustila na račun nižje prometne varnosti zaradi večjega števila konfliktnih točk. Namesto njih se vse bolj uveljavljajo krožna križišča
s spiralnim potekom krožnega vozišča t. i. turbo
krožna križišča.
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1.2 Karakteristike prometnega toka in tehnični
elementi krožišč relevantni za utrujanje
voziščne konstrukcije

1.3 Razlogi za izvedbo
betonske krovne plasti
v krožiščih

V prispevku se osredotočamo na tiste karakteristike prometnega toka in tehnične elemente krožišč, ki so
značilni posebej za krožišča in dodatno vplivajo na utrujanje voziščne konstrukcije. Z vidika splošnih pogojev odvijanja prometnega toka lahko prometni tok v krožiščih opišemo kot oviran in prekinjen prometni tok,
zaradi česar prihaja do zaviranj in pospeševanj vozil. Sile, ki pri tem nastajajo in delujejo v horizontalni smeri
povzročajo preoblikovanje voziščne konstrukcije. Promet na območju krožišča je kanaliziran in izrazito počasen. Počasen in kanaliziran promet je v TSC 08.311/1:2005 naveden kot eden izmed treh najbolj značilnih
in najpomembnejših vzrokov za poškodbe asfaltnih vozišč, ki so posledica prometnih obremenitev. Povzroča namreč močno preoblikovanje voziščne konstrukcije in nastanek t. i. kolesnic.

Betonska vozišča so v tujini poznana kot zelo trajna in odporna na zunanje vplive. Materialne karakteristike
betona, predvsem visoka tlačna trdnost in visok elastični modul, se odražajo v visoki togosti in odpornosti
proti preoblikovanju betonskih vozišč. Beton poleg tega ohranja materialne karakteristike neodvisno od
spreminjanja zunanje temperature, kar pomeni, da visoke poletne temperature ne znižujejo odpornosti
betona na preoblikovanje.
Povišane obremenitve voziščne konstrukcije v krožiščih in visok razpon med zimskimi in poletnimi temperaturami v Sloveniji, sta glavna razloga za smiselnost izvedbe krožišč z betonsko krovno plastjo pri nas.
Poleg tega so tu še dodatne prednosti, ki v splošnem veljajo za betonska vozišča (Blab et al, 2012):

Pri vožnji skozi krožišče deluje na vozilo centrifugalna sila, ki se odraža v povečanih obremenitvah zunanjih
koles vozila. Obremenitve zunanjih koles so večje za 30 do 50 odstotkov, odvisno od hitrosti in mase vozila
ter premera krožišča. Na povišano obremenitev zunanjih koles vozila dodatno vpliva prečni nagib krožnega
vozišča, ki se običajno izvaja navzven. Nagib praviloma znaša od 2,0 do 2,5 odstotkov, kar prispeva k povišanju obremenitev zunanjih koles za 2 odstotka. Dodatno na vozno površino v horizontalni smeri deluje še
sila lepenja med kolesi in vozno podlago, ki je posledica centripetalne sile, ki nastaja pri krožnem toku vozil.

• trajnost in robustnost,
• dolga življenjska doba (30 let in več),
• nična oziroma zelo nizka potreba po vzdrževanju,
• dobre in trajne torne karakteristike površine,
• nizek albedo faktor (nižja temperatura površine betona v poletnem času) ter
• estetski videz.

2. Regulativa

> S 02: Prikaz sil na vozilo v krožišču (Rens, 2013).

	
  

V primeru krožnih križišč je torej treba upoštevati naslednje dodatne napetosti, ki jih prometne obremenitve povzročajo na voziščno konstrukcijo:
• Dodatne napetosti v horizontalni smeri, ki so posledica delovanja centripetalne sile in sil,
ki nastanejo pri zaviranju in pospeševanju.
• Dodatne napetosti v vertikalni smeri, ki so posledica povečane osne obremenitve zunanjih koles,
prečnega nagiba krožnega vozišča navzven in počasnega kanaliziranega prometa.

	
  

Tehnične specifikacije, ki bi določala projektne osnove za načrtovanje in izvedbo betonskih krožišč, v Republiki Sloveniji (RS) nimamo. Edino gradivo, ki je bilo do sedaj izdano na to temo, je izdalo Združenje za
beton Slovenije v letu 2016 in nosi naslov Betonska krožišča. Pri načrtovanju se sicer lahko delno opiramo na
TSC 06.420:2003, ki podajajo projektne zahteve za krovne plasti, materiale ter za način in kakovost izvedbe betonskih vozišč, vendar ne podajajo specifičnih projektnih osnov za izvedbo betonskih krožišč. V tem
prispevku so predstavljene projektne osnove iz švicarskih in avstrijskih smernic ter Evropskega združenja
za betonska vozišča (EUPAVE).
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3. Načrtovanje
betonskih krožišč
K načrtovanju betonskih krožišč pristopamo enako kot k gradnji običajnih betonskih cest. Betonsko krožišče lahko načrtujemo po treh različnih sistemih, in sicer kot:
• stikano nearmirano betonsko vozišče z mozničenimi regami (JPCP),
• stikano armirano betonsko vozišče z mozničenimi regami (JRCP) ali
• neprekinjeno armirano betonsko vozišče (CRCP).
Najbolj razširjen sistem gradnje betonskih vozišč je stikovanje nearmiranih betonskih plošč z mozničenjem
reg. K armiranju stikanih plošč se zatečemo v primeru, ko se pojavi potreba po večjih dolžinah plošč. Armiranje betonskih plošč z armaturno mrežo namreč omogoča približno 25 do 50 odstotkov večjo dolžino polj.
Gradnja neprekinjeno armiranih betonskih vozišč se je razvila v Belgiji na prelomu v enaindvajseto stoletje,
dandanes pa je moč najti primere takšnih vozišč tudi v Franciji in na Nizozemskem. Neprekinjeno armirano
betonsko vozišče omogoča opustitev reg, ki so običajno najbolj kritična mesta betonskih voziščnih konstrukcij. Posledično veljajo CRCP vozišča za najbolj trajna, udobna in z najmanjšo potrebo po vzdrževanju.
V nadaljevanju prispevka se bomo osredotočili na osnove za načrtovanje stikanih nearmiranih betonskih
vozišč z mozničenimi regami.

3.1 Dimenzioniranje
voziščne konstrukcije
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije krakov
krožišča lahko izvedemo po enakem postopku, kot to počnemo v primeru običajnih betonskih vozišč. Iz pridobljenih podatkov o strukturi
in količini prometa, lahko za vsak krak posebej
določimo merodajno prometno obremenitev v
načrtovani dobi trajanja voziščne konstrukcije, na
podlagi katere nato določimo debeline posameznih plasti voziščne konstrukcije. Postopek določitve v skladu s TSC 06.530:2009 je zastarel in v
določenih primerih nepopoln, zato se priporoča
uporabo Avstrijskega postopka (RVS 03.08.63),
ki je podrobneje opisan v magistrskem delu z
naslovom Betonska vozišča - primerjava različnih
regulativ in projektiranje sestave betona (Seljak,
2016).

Bistveno zahtevnejša kot za krake krožišča, bi
bila določitev pravilne merodajne prometne
obremenitve krožnega vozišča. Obremenitev
posameznega odseka krožnega vozišča je odvisna od razvrstitve prometnih tokov uvoznih cest
tj. strukture zavijalcev in lahko močno preseže
obremenitev najbolj obremenjenega kraka krožišča. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dodatne
obremenitve voziščne konstrukcije (poglavje 1.2),
ki so posledica krožnega toka. Z ustreznimi faktorji je zato potrebno povečati merodajno prometno obremenitev, ki nastopi v življenjski dobi
vozišča, ter nato na podlagi dobljene vrednosti
določiti debeline posameznih plasti voziščne
konstrukcije.

Zgoraj opisani potek dimenzioniranja predstavlja optimizirano izbiro debelin voziščne konstrukcije predvsem s stališča porabe količine betona. Vendar se je potrebno zavedati, da v kolikor priključne ceste niso
že izvedene v betonu oziroma se ne planira njihova izvedba v betonu na daljšem odseku, je smiselnost
dimenzioniranja vsakega kraka krožišča posebej vprašljiva. V primerih kjer se izvaja samo krožno križišče
v betonski izvedbi, znaša dolžina betonskega vozišča na krakih 50 m oziroma je enaka zaustavni razdalji
vozila, ki jo določi projektant. Pri izbiri enotne debeline betonske krovne plasti za celotno območje krožišča
glede na največjo merodajno prometno obremenitev, količina porabljenega materiala ne naraste bistveno,
še manj pa se to pozna na končni ceni vozišča. Zato načrtovanje v tujini poteka tako, da se celotno voziščno
konstrukcijo betonskega krožišča izvede v enotni debelini, se pravi tako krake kot tudi krožno vozišče. Debeline posameznih plasti voziščne konstrukcije v sosednji Avstriji so naslednje (RVS 03.08.63):
• 22 cm

betonska krovna plast,

• 5 cm

bituminizirana zmes za nosilne plasti,

• 20 cm

cementna stabilizacija ali 45 cm nevezana nosilna plast.

V primeru izredno težke prometne obremenitev (nad 18 milijonov prehodov NOO 100 kN), je debelino betonske krovne plasti treba povečati na 25 cm.
Švicarska smernica SN 640 324:2011 predpisuje naslednje debeline plasti voziščne konstrukcije:
• 25 ali 26 cm

betonska krovna plast,

• 8 cm 		

bituminizirana zmes za nosilne plasti,

• 25 cm 		

nevezana nosilna plast.

Debeline posameznih plasti so neodvisne od izbire sistema izvedbe krovne plasti. Armatura tako v primeru
stikanih armiranih plošč, kot tudi v primeru neprekinjenega armiranja, ni konstrukcijsko aktivna - nahaja
se v tlačni coni betonskega prereza. Služi zgolj za preprečevanje (sistem JRCP) oziroma omejevanje širine
razpok (sistem CRCP) in ne sodeluje pri prevzemu upogibnih napetosti. Izjema so upogibne napetosti na
prostem robu plošče, ki se pojavijo v zgornjem delu plošče, vendar te rešujemo tako, da prometa s pomočjo
talnih označb ne vodimo po robovih plošč. Zmanjšanje debeline betonske krovne plasti v primeru armiranja
zato ni priporočljivo.
Pri izbiri debeline krovne plasti se je potrebno zavedati tudi tega, da debelejša krovna plast omogoča večje
dimenzije betonskih plošč in s tem večje razdalje med regami. Manjše potrebno število reg tako v določeni
meri kompenzira stroške betona, večja polja pa so ugodnejša tudi v primeru slabše nosilnih temeljnih tal.

3.2 Betonska
mešanica
Zahteve za sestavine in sestavo betonske mešanice za izvedbo betonskih krovnih plasti voziščnih konstrukcij v RS podajajo TSC 06.420 ter standarda za beton SIST EN 206 in SIST 1026. Običajno izvajamo betonsko
krovno plast v dveh slojih betona, pri čemer so zahteve za zgornjo obrabno plast postavljene višje kot za
spodnjo plast. Izvedba v dveh plasteh nam omogoča predvsem znižanje stroškov surovin.
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3.2.1 Agregat
in cement

3.2.3 Splošne zahteve
za otrdeli beton

Za obrabne plasti voziščnih konstrukcij je potrebno uporabiti agregat, ki je odporen proti škodljivim učinkom zmrzovanja, proti obrabi, proti zaglajevanju in proti drobljenju. To dosežemo z uporabo agregata proizvedenega iz silikatnih kamnin eruptivnega porekla. V kolikor se odločimo za obdelavo površine vozišča
po metodi izpostavljenih zrn agregata, moramo velikost največjega zrna agregata omejiti na 8 ali 11 mm
ter izbrati ustrezno krivuljo zrnavosti agregata. Zahteve za agregat, ki se vgrajuje v spodnjo plast betona
so postavljene nižje. Dovoljena je uporaba agregata iz karbonatnih kamnin sedimentnega porekla. Agregat
mora biti odporen na drobljenje ter na zmrzovanje in tajanje.

Otrdeli beton mora dosegati visoko natezno trdnost, da lahko nudi odpornost na deformacije in tvorbo razpok. Odporen mora biti tudi na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti sredstev za tajanje ter v splošnem zagotavljati trajnost konstrukcije. Zahtevane karakteristike za površino obrabne plasti betona so dobra kakovost
površine (ravnost, odpornost proti drsenju, nizek nivo hrup, sposobnost hitrega odvodnjavanja) in visoka
odpornost proti obrabi. V nadaljevanju so podane zahteve ločeno za zgornjo in spodnjo plast betona.

Cement za izvedbo betonskih vozišč mora dosegati zadostno upogibno natezno trdnost (vsaj 7 MPa pri
starosti 28 dni), začetni čas vezanja mora znašati vsaj 120 minut, Blaine vrednost pa naj ne presega 4000
cm2/g. Za izvedbo betonske krovne plasti se priporoča uporaba enega izmed naslednjih tipov cementov
opredeljenih v SIST EN 197-1, in sicer:
• CEM I 42,5 N,
• CEM I 42,5 N SR0,
• CEM II/A-S 42,5 N ali
• CEM II/B-S 42,5 N.
V dosedanji praksi se je pri gradnji betonskih vozišč odlično obnesel sulfatno odporni cement z oznako CEM
I 42,5 N SR0. Zaradi nizke Blaine vrednosti cementa in odsotnosti trikalcijevega aluminata, sulfatno odporni
cement izkazuje nizko potrebo po vodi in ima počasnejši razvoj hidratacijske toplote. To ugodno vpliva na
zmanjševanje nevarnosti pojava razpok in prispeva k dobri obdelavnosti betona tudi v poletnem času. V
prihodnjih projektih izvedb betonskih voziščnih konstrukcij bi se sicer veljalo osredotočiti tudi na uporabo
cementa CEM II/B-S 42,5 N. Razlogi tičijo v boljši okoljski sprejemljivosti, ugodnih mehanskih karakteristikah (visoke natezne trdnosti) in svetlejši končni površini betona v primerjavi s cementi tipa CEM I.

3.2.2 Splošne zahteve
za svežo betonsko
mešanico
Za sveži beton, ki se vgrajuje v betonsko krovno plast voziščne konstrukcije veljajo naslednji osnovni kriteriji
kakovosti:
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Zgornja – obrabna plast betona:
• klasifikacijska oznaka			

C30/37 XC4/XD3/XF4/XM3 Cl 0,2 Dmax 11 S2

• stopnja odpornosti proti prodoru vode: 				

PV II

• natezna razcepna trdnost (N/mm2) po SIST EN 12390-6		

S3,3 (SIST EN 13877-1)

• upogibna trdnost (N/mm2) po SIST EN 12390-5			

F5,5 (SIST EN 13877-1)

• vsebnost por							

5–7%

Spodnja plast betona:
• klasifikacijska oznaka

		

C30/37 XC4/XD2/XF4 Cl 0,2 Dmax 22 S3

• stopnja odpornosti proti prodoru vode: 				

PV II

• natezna razcepna trdnost (N/mm2) po SIST EN 12390-6		

S2,7 (SIST EN 13877-1)

• upogibna trdnost (N/mm2) po SIST EN 12390-5			

F5,5 (SIST EN 13877-1)

• vsebnost por							

5–7%

3.3 Osnove za izbiro
dimenzij betonskih plošč
Z vidika čim bolj ugodne porazdelitve prometnih obremenitev na temeljna tla, bi bile najugodnejše plošče
čim večjih dimenzij. Vendar se, zaradi krčenja ter temperaturnih sprememb, v betonski plošči pojavijo napetosti, katerih posledica je nastanek razpok zaradi presežene natezne trdnosti betona. V izogib nastanku
razpok je potrebno omejiti dimenzijo plošč tj. določiti največjo dovoljeno razdaljo med regami. Izbrane
dimenzije plošč namreč bistveno vplivajo na velikost nastalih napetosti, ki se pojavijo med samo fazo strjevanja betona in kasneje v fazi uporabe, zato jih je treba skrbno načrtovati.
Medtem ko prometne obremenitve prek utrujanja materiala določajo življenjsko dobo voziščne konstrukcije, sta bistvena parametra, ki določata maksimalno dolžino plošč, naslednja (Delatte, 2008):

• dobra vgradljivost,

• Kritična dolžina plošče zaradi krčenja betona.

• nesegregabilnost,

• Kritična dolžina plošče kot posledica vihanja plošče zaradi temperaturnega gradienta.

• kohezivnost svežega betona ob uporabi minimalne količine dodane vode,
• odpornost na krvavenje vgrajenega svežega betona in
• čim manjše krčenje strjujočega se betona.

Krčenje betona je sestavljeno iz plastičnega krčenja, avtogenega krčenja, kemičnega krčenja, krčenja zaradi
sušenja in temperaturnega krčenja. V primeru omejenega krčenja (primer plošče brez reg) pride v betonski
plošči do nateznih napetosti, ki vodijo v nastanek razpok. Krčenje lahko močno omejimo z ustrezno sestavo
betona, uporabo dodatkov (dodatki za kompenzacijo ali zmanjševanje krčenja) in ustrezno nego. Tako lah-
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ko dosežemo večje dimenzije polj, vendar je predvsem uporaba dodatkov za gradnjo dolgih odsekov cest
ekonomsko neupravičena.
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Do vihanja plošče navzgor oziroma do vihanja robov plošče prihaja zaradi temperaturnih razlik po prerezu
betonske plošče. Podnevi, ko se zgornja površina plošče močno segreje, spodnjo površino pa ohlajajo tla,
prihaja do vihanja plošče navzgor. Zaradi lastne teže plošče in obremenitve vozil prihaja do nateznih napetosti na spodnji strani plošče. Ponoči, ko se betonska plošča ohlaja od zgoraj, prihaja do vihanja robov
plošče. V tem primeru se pojavijo napetosti na robovih plošč na zgornjem delu betonskega prereza. Kritična
dolžina plošče zaradi delovanja temperaturnega gradienta je odvisna od:
• oblike plošče (razmerje dolžina/širina),
• debeline betonske krovne plasti,
• temperaturnega gradienta in
• karakteristik betona (koeficienta temperaturnega raztezka plošče,
poissonovega števila, elastičnega modula betona).
Opisane napetosti konstrukcijsko omejimo na dva načina, in sicer z določitvijo največje dovoljene razdalje
med dilatacijami in z določitvijo debeline betonske krovne plasti.
Ker bi bila določitev največje dopustne razdalje med regami za vsak projekt posebej precej zahteven proces, možnost napak pa relativno visoka, je v regulativah moč zaslediti zgolj največjo dovoljeno razdalja med
regami ob splošno podanih zahtevah za betonske mešanice in debelini krovne plasti. V tem prispevku smo
opozorili na možnost večjih razdalj med regami v kolikor se pokaže potreba in se uporabi strokovni pristop,
medtem ko se strinjamo z vrednostmi navedenimi v tujih regulativah.
Združenje EUPAVE predlaga naslednja pravila pri načrtovanju polj (Rens, 2013):
• Maksimalna razdalja med (navideznimi) regami pri debelini plošče ≥ 25 cm ne sme presegati
6 m. Pri debelini plošče med 20 in 25 cm naj razdalja ne bo večja od 5 m in pri debelini plošče
< 20 cm od 4 m. Armirane plošče so lahko od 25 do 50 odstotkov daljše, odvisno od količine
uporabljene armature.

> S 03: Prikaz razpoke na mestu navidezne rege (Vir: Holcim Süddeutschland)

3.4 Tipi reg
v betonskih
krožiščih
Tipi reg, ki se izvajajo so:
• navidezne rege,

• Maksimalna širina posamezne plošče mora biti omejena na 5 m.

• delovne rege (delovni stik),

• Pri nearmiranem betonskem vozišču površina plošče ne sme presegati 30 m2.

• prostorske rege in

• Razmerje dolžine proti širini plošče ne sme presegati vrednosti 1,5.

• ločilne rege.

• Plošče moraj biti geometrijsko čimbolj pravilnih oblik.
• Nobena stranica plošče ne sme biti krajša od 30 cm, bolje 50 cm.
Glede na avstrijske smernice naj dolžina plošč ne presega 5,5 m pri debelini plošč med 22 in 25 cm, medtem
ko švicarske smernice (SN 640 461) omejujejo dolžino (nearmiranih) polj na 6,5 m pri debelini betonske
krovne plasti 25 ali 26 cm.
Če zgornjih kriterijev ni mogoče zagotoviti ali pa so plošče nepravilnih oblik s koti manjšimi od 75°, je potrebno plošče armirati z armaturno mrežo tipa Q524. Lahko se poslužimo tudi armiranja z mikroarmaturo,
pri čemer naj znaša doziranje jeklenih vlaken med 30 in 50 kg/m3 betona. Mesta na zoženju betonskih plošč
je potrebno še dodatno armirati (priključki krakov na krožni del) z rebrastimi armaturnimi palicami kvalitete
jekla B500B in premera 12 mm.

Navidezne rege izvajamo z namenom kontrole
razpok, ki nastanejo zaradi nateznih in upogibnih napetosti v betonu. Izvedejo se tako, da se
še mlad beton zareže zgolj nekaj centimetrov v
globino. Ko pride nato do nastanka dovolj visokih
nateznih napetosti zaradi krčenja betona, plošča
poči na mestu zareza po celotni debelini. Navidezne rege so torej mesta, na katerih nastane
kontrolirana razpoka v betonu (slika 3). Vzdolžne
navidezne rege je potrebno sidrati, prečne navidezne rege pa mozničiti.

Delovne stike izvajamo po potrebi, in sicer pri dobetoniranju plošč na obstoječe plošče - običajno
ob koncu dneva. Prečne stike je potrebno mozničiti, vzdolžne pa sidrati. Pri tem se sidra ali moznike predhodno vstavi v za to posebej prirejen
opaž, ali pa se jih naknadno uvrta. Po izgradnji
novega dela vozišča se v zgornjem delu stika izvede fugirni utor, globine 20 mm ter širine minimalno 8 mm, in zatesni s tesnilno maso tipa N1.
Prostorsko rego se izvede tako, da se pred nadaljnjim betoniranjem namesti stisljivi dilatacijski
vložek (polietilenska pena ali z bitumnom obdelana vlaknasta plošča), ki poteka po celotni širini
in debelini krovne plasti in trajno zagotavlja raztezanja betonske plošče.
Ločilne rege so nemozničene oziroma nesidrane
prostorske rege, ki jih izvajamo na stikih betonskega vozišča z linijskimi (robniki) ali drugimi
gradbenimi elementi (jaški). Izvedejo se tako, da
se v rego vstavi stisljiv dilatacijski vložek. Po betoniranju se izvede površinska zareza za rego, ki
se primerno zatesni.
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3.5 Razrez
reg
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Ob upoštevanju omejitev dimenzij in geometrije plošč je potrebno v fazi projektiranja krožišča skrbno izdelati situacijo razreza reg. Načrtovanje mesta in tipa reg je pri krožnem križišču bistveno zahtevnejše kot
pri običajnih betonskih cestah. Prečne rege na krožnem vozišču morajo potekati iz središča krožišča, medtem ko mora morebitna vzdolžna rega slediti obliki koncentričnega kroga. Z vidika načrtovanja so najbolj
zahtevni stiki krakov krožišča s krožnim voziščem, na katerih se ni moč izogniti ploščam nepravilnih oblik.
V splošnem se uporabljata dve rešiti načrtovanja stikov:
• Rešitev A - krožno vozišče se z ločilno rego izolira od krakov krožišča;
ujemanje reg med krožnim voziščem in kraki krožišča ni potrebno (sliki 4 in 5).
• Rešitev B - prečne rege krožnega vozišča se ujemajo z vzdolžnimi regami
krakov krožišča (slika 6).
Rešitev A je precej lažja s stališča načrtovanja, saj
omogoča neujemanje prečnih reg krožnega vozišča z vzdolžnimi regami krakov. Krožni del se loči
od krakov krožišča z ločilno rego, ki ni ne sidrana
ne mozničena. Posledično prihaja na mestu stika
do pomikov plošč zaradi temperaturnega delovanja, ki so večji od primerljivih pomikov na mestih
mozničenih navideznih reg. Onemogočen je tudi
prenos prometnih obremenitev med ploščama
kraka krožišča in krožnega vozišča. Plošči na stiku
imata tako prosti rob, zaradi česar so upogibne
natezne napetosti na tem mestu višje za približno
15 do 20 odstotkov. Rešitev se ponuja v izvedbi
betonske gredi na mestu ločilnega stika, ki prispeva k povišanju nosilnosti robov plošče. Zaradi
večjih pomikov robov plošč na mestu ločilne rege
prihaja do hitrejšega utrujanja tesnilne mase. V
fazi uporabe so zato potrebne kontrole stika in
v primeru poškodbe ustrezna zamenjava tesnilne
mase.

Na slikah 4 in 5 sta prikazana predloga izvedbe
razreza reg iz švicarske smernice in publikacije
združenja EUPAVE po principu rešitve A. Razlika
med obema predlogoma je predvsem v tem, da
švicarski pristop predvideva tudi izvedbo prostorskih reg znotraj krožnega vozišča, katere so
namenjene kompenziranju temperaturnih raztezkov. Publikacija združenja EUPAVE izvedbe
prostorskih reg ne predvideva, ravno tako kot jih
ne predvideva tudi avstrijska smernica. Zaradi
mozničenja navideznih reg in visokih zahtev glede mehanskih karakteristik betona, je opustitev
prostorskih reg mogoča. Na sliki 5 je v krožnem
vozišču izrisana tudi vzdolžna navidezna rega,
katere morebitna izvedba je odvisna od največje
dovoljene dimenzije plošč (poglavju 3.3).

	
  
> S 04: Rešitev A, švicarska smernica.

	
  
> S 05: : Rešitev A, predlog izvedbe EUPAVE (Rens, 2013).
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Rešitev B je bolj kompleksna tako v fazi projektiranja kot tudi v fazi izvedbe krožišča. Prečne rege krožnega
vozišča se ne ujemajo samo z vzdolžnimi regami krakov, temveč tudi s prometnimi otoki. Pri tej rešitvi so
kraki krožišča s krožnim voziščem povezani s sidri, ki preprečujejo razmikanje plošč in s tem zagotavljajo
boljše obnašanje stika.
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Plošče na uvoznih krakih, ki se stikajo s krožnim voziščem, je potrebno armirati zaradi nepravilnih geometrijskih oblik. Pri tem je mesta na zoženju betonskih polj smiselno še dodatno armirati z rebrastimi armaturnimi palicami.

> S 07: Prikaz izvedbe reg na mestih jaškov.

> S 08: Prikaz položitve dodatne armature na mestih jaškov.

	
  
> S 06: Rešitev B, predlog izvedbe EUPAVE (Rens, 2013)

Izbira pristopa pri razrezu reg je stvar odločitve projektanta, ki naj bo odvisna predvsem od geometrije
krožišča. Ne glede na izbiro sistema razreza reg, je potrebno razrez prilagoditi poziciji jaškov (vtočni, revizijski …) na vozišču. Rega mora potekati bodisi proti središču jaška (slika 7), ali pa se mora jašek nahajati
v sredini betonske plošče. Jaške, preko katerih poteka rega, je potrebno ločiti z izolacijsko rego. Polja v
katerih se v sredini nahaja jašek, je potrebno armirati z armaturno mrežo, dolžine in širine 3-kratnega premera jaška. V kolikor se jašek nahaja na stiku betonskega polja z robnim linijskim elementom je potrebno
betonsko ploščo armirati z armaturnimi palicami, ki se jih umesti pod kotom 45° glede na stranice jaška
(slika 8).

3.6 Mozniki
in sidra
Mozniki morajo biti iz okroglega jekla kakovosti najmanj S235, dolžine 50 cm in premera 25 mm in odporni
proti koroziji in delovanju alkalij. Vgraditi jih je potrebno v sredino prereza krovne plasti betona v smeri in z
nagibom vozišča. Razdalja med mozniki naj znaša 25 cm. Moznike se ustrezno umesti vnaprej, pri čemer jih
je treba utrditi (npr. z žičnatimi košaricami) tako, da se med vgrajevanjem betona ne premaknejo.
Za sidra je potrebno uporabiti rebrasto jeklo kvalitete B500B. Dolžina sider naj znaša 80 cm, premer sider
pa 18 mm. Sidra morajo biti na sredini premazana s protikorozijskim premazom, debeline 0,3 mm, v dolžini
vsaj 20 cm. Vgraditi jih je potrebno pravokotno na smer vožnje in skladno s prečnim nagibom vozišča v
sredino prereza krovne plasti betona. Zaradi visokih prometnih obremenitev v krožiščih je potrebno v vsako
ploščo vgraditi 5 sider na enakomerni medsebojni razdalji.
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4. Vidiki izvedbe
betonskega krožišča
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Že v fazi načrtovanja je potrebno natančno poznati in v določeni meri tudi določiti tehnologijo izvedbe vozišča, saj od le-te zavisijo številni detajli načrtovanja. Od tehnologije izvedbe je namreč odvisna konsistenca
betona, izbira izvedbe robnih linijskih elementov, detajli stikanja betonskega vozišča z linijskimi elementi itd.
Najpogostejše tehnologije izvedbe betonskih krožišč so:
• betoniranje z vibracijsko letvijo,
• betoniranje z vibracijskim valjem in
• betoniranje s finišerjem.
Betoniranje z vibracijsko letvijo je najbolj pogosto uporabljena tehnologija vgrajevanja betona v primeru
betonskih krožišč (slika 9). Predstavlja namreč zelo enostavno, učinkovito in cenovno ugodno tehnologijo.
Letev se pri betoniranju premika po lesen opažu ali robnikih, ki istočasno služijo kot opaž. Robniki so lahko
bodisi predizdelani, ali pa se jih izvede na licu mesta kot vlečene betonske robnike.
V primeru betoniranja z vibracijsko letvijo naj znaša razred konsistence betona S3. Pri zgoščanju betona si
lahko dodatno pomagamo z vibracijskimi iglami.
> S 10: Prikaz izvedbe z vibracijskim valjem (Vir: ÖBA GmbH)

Uporaba finišerja je smiselna predvsem v primeru velikih
krožišč. Omogoča najbolj kakovostno vgradnjo betona,
vendar se v primeru krožišč pojavijo dodatne ovire. Zaradi težavnosti izvedbe začetkov in koncev krakov zaradi
same geometrije se na tem delu beton praviloma vgrajuje
ročno. V primeru manjših krožišč je tako izvedba s finišerjem organizacijsko in stroškovno nesmiselna.

> S 09: Prikaz izvedbe z vibracijsko letvijo (Vir: Holcim Süddeutschland).

	
  

Tehnologija betoniranja z vibracijskim valjem je podobna tehnologiji z vibracijsko letvijo s to razliko, da ne
omogoča uporabe cestnih robnikov namesto opaža. Opaž mora biti namreč v višini betonskega vozišča s
čimer služi kot vodilo za vibracijski valj.
Tehnologija betoniranja z vibracijskim valjem je podobna tehnologiji z vibracijsko letvijo s to razliko, da ne
omogoča uporabe cestnih robnikov namesto opaža. Opaž mora biti namreč v višini betonskega vozišča s
čimer služi kot vodilo za vibracijski valj.

Od načina izvedbe betonskega vozišča zavisi način stikovanja vozišča z robnimi linijski elementi. V kolikor se
odločimo za izvedbo vlečenih betonskih robnikov se priporoča sidranje vozišča z robnikom, kot to prikazuje detajl
na Sliki 11. Taka rešitev se sicer odraža v višjih stroških,
vendar je izveden stik najbolj robusten in trajen.
Če se odločimo za uporabo lesenega opaža in s tem betoniranje betonskega vozišča pred linijskimi elementi, potem lahko robnik enostavno položimo in vgradimo ob rob
vozišča. Zaradi kompenzacije raztezkov in skrčkov betona
ter preprečevanja poškodb je potrebno ločiti robnik in
vozišče z dilatacijskim vložkom (slika 12).

> S 11: Detajl sidranja betonskega vozišča z robnikom izvedenim na licu mesta.

> S 12: Detajl dobetoniranja robnika ob rob
betonske plošče.
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5. Zaključek

106

Številne prednosti krožnih križišč z betonsko krovno plastjo, ki smo jih predstavili v prispevku bi veljalo
izkoristiti tudi v Sloveniji. Prispevek betonskih krožišč k trajnostnemu načrtovanju prometne infrastrukture
je namreč nezanemarljiv. Glede na to, da v RS tehnične specifikacije, ki bi podajala specifične zahteve za
načrtovanje betonskih krožišč nimamo, smo projektne osnove povzeli po tujih smernicah, predvsem švicarski in avstrijski. Menimo, da lahko v prispevku podane projektne osnove služijo kot osnova za nadaljnje
delo na tem področju. V bližnji prihodnosti bo potrebno izdati tehnično specifikacijo za betonska krožišča,
kjer bodo obdelane vse specifike načrtovanja betonskih krožišč. Le tako bomo lahko pričeli s sistematičnim
razvojem in nenazadnje redno gradnjo betonskih krožišč pri nas.

> S 13: Prikaz izvedbe ločilnega otoka z robniki, ki so prilepljeni na betonsko vozišče (Vir: ÖBA GmbH).

4.1 Obdelava
končne površine

4.2 Odprtje
za promet

Hitrosti v krožišču so resda nizke, vendar je zaradi
neugodnega prečnega sklona krožnega vozišča,
potrebno zagotoviti dobre torne karakteristike
vozne površine. Priporoča se obdelava zgornjega
sloja betona po metodi izpostavljenih zrn agregata, ki nudi dobro in trajno odpornost proti drsenju in z izvedbo katere že imamo izkušnje tudi
pri nas. Po nekod v tujini je moč zaslediti tudi obdelavo površine s prečnim metličenjem.

Pomembno je, da preden se vozišče odpre za
promet, beton doseže vsaj 70 odstotkov zahtevane 28 dnevne upogibne natezne trdnosti, torej
3,9 N/mm2. V nasprotnem primeru lahko pride
do poškodb betona zaradi presežene upogibne
natezne trdnosti betona.
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KONOPLJIN
BETON

1. Uvod
Konopljin beton »hempcrete« je biokompozit, ekološki material, ki je sestavljen iz mešanice konopljinih stebel (pezdirja),
mineralnega agregata in veziva. Vezivo v konopljinem betonu
je lahko cement, apno ali mešanica obeh.
Konvencionalni konopljini betoni, ki se danes najpogosteje
uporabljajo v gradbeni praksi, so betoni z vezivom iz naravnega
hidravličnega apna (NHL). Razvrstimo jih v:
• lahki konopljin beton (Lightweight Hempcrete), ki
je sestavljen iz konopljinih stebel, ki so medsebojno
povezana (zlepljena) z otrdelo mešanico veziva na
osnovi NHL, ki v takšnem kompozitu zasede največ
do 10 % volumna.

Samo Lubej * / Andrej Ivanič **

Prispevek prikazuje analizo mehansko-fizikalnih
lastnosti vlaken industrijske konoplje ter možnosti
uporabe teh vlaken v gradbeništvu. Prikazana
je eksperimentalna analiza vpetja konopljinih
vlaken v cementno matrico. Na osnovi rezultatov
preiskav različnih mešanic konopljinega betona
smo potrdili hipotezo, da se konopljin beton lahko
uporabi kot material za izdelavo predizdelanih
betonskih elementov.

HEMP
CONCRETE
Summary
An analysis of the mechanical and
physical properties of industrial
hemp fibres and potential usage
of those fibres in civil engineering
practice is presented. An experi
mental analysis of hemp fibres
bonding in cement matrix is shown.
Based on the results of examination
of various hemp concrete mixtures
the hypothesis that hemp concrete
can be used as material for the
manufacture of prefabricated
concrete elements has been
proven correct.

• zidni konopljin beton (Wall Hempcrete), ki je sestavljen iz otrdele mešanice veziva na bazi NHL ter
konopljinih stebel. Volumski delež otrdelega veziva
je pri tej vrsti betona zastopan do 25 % celotnega
volumna. Takšen beton se najpogosteje uporablja
kot polnilo v montažnih lesenih konstrukcijah.
• konopljin beton za talne plošče (Floor Hempcrete),
ki se uporablja kot izolacijski sloj talnih plošč objektov. Pri tej vrsti betona znaša delež otrdelega veziva
do 35 % celotnega volumna.
• konopljini ometi (Hemp Plaster), ki se uporabljajo
za zaključne omete objektov navadno v primerih,
kjer se zahteva paroprepustnost konstrukcije. Delež
otrdelega veziva pri teh betonih znaša 45 do 50 %
celotnega volumna.
Ker je danes potreba po konopljinih betonih v porastu, so v
gradbeni praksi poznane številne modifikacije konopljinih betonov, predvsem z uporabo cementa kot deleža veziva in raznih dodatkov.
V prispevku bomo prikazali eksperimentalno delo, ki obsega:
• raziskave mehanskih lastnosti konopljinih vlaken, ki
jih uporabljamo za proizvodnjo konopljinih betonov,
• raziskave vpetja konopljinih vlaken v cementno matrico,

KLJUČNE BESEDE

KEY WORDS

• raziskave mikrostrukture in fizikalnih lastnosti veziv,

kompoziti, konoljin beton,
konopljina vlakna

composites, hemp fibers,
hemp concrete

• izdelavo prototipne mešanice konopljinega betona z
namenom izdelave predizdelanih elementov.
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2. Raziskave mehanskih
lastnosti konopljinih vlaken

Na sliki 2 so prikazane krivulje odvisnosti med
natezno silo in deformacijo za vsak posamezni
natezni preizkus. Krivulje so zaradi boljše preglednosti na x-osi medsebojno zamaknjene za 1 % iz
koordinatnega izhodišča. Preizkus puljenja – vpetja vlaken

111

2.1. Natezni preizkus
vlaken industrijske konoplje
Natezni preizkus smo opravili na petih vzorcih vlaken neobdelane industrijske konoplje, na univerzalnem
stroju za statično in dinamično mehansko preizkušanje materialov Zwick Roell Z010 Testing Machine s
kapaciteto 10000 N. Za analizo rezultatov smo uporabili programsko opremo Zwick Test Xpert. Natezni
preizkus vlaken smo opravili tako, da smo konopljina vlakna vpeli v čeljusti naprave ter jih monotono obremenjevali s konstantno hitrostjo premikanja glave preskuševalnega stroja v smeri delovanja sile 0,01 mm/s
do porušitve. Preizkus je bil napravljen na surovih vlaknih industrijske konoplje. Preizkušanci so bila popolnoma neobdelana naravna vlakna različnih dolžin in premera. Natezno trdnost konopljinih vlaken smo določili kot kvocient med maksimalno silo in pripadajočo površino vlaken. Ker so vlakna konoplje zelo neenakomerne geometrije, smo za določitev površine prečnega preseka vlaken uporabili enačbo iz literature [1].

A=

P
l�

										
kjer P predstavlja težo vlaken, l dolžino vlaken in

specifično težo vlaken (1,4 x 104 N/m3).

Na sliki 1 je prikazan natezni preizkus vlaken in vlakna, ki smo jih uporabili za preizkus.

> S 01: Natezni preizkus vlaken.

(1),

> S 02: Krivulje odvisnosti med natezno silo in deformacijo.

1.1. Preizkus puljenja –
vpetja vlaken
Za preizkus smo pripravili 24 vzorcev. Tudi za ta
preizkus smo uporabili popolnoma neobdelana,
naravna konopljina vlakna. Namen preizkusa je
bil določitev trdnosti vpetja med cementno matrico in različnimi dolžinami vpetja. V literaturi, ki
obravnava takšne preiskave, je izvedeni preizkus
imenovan enostranski preizkus puljenja. Preizkus
puljenja smo prekinili, ko je bila dolžina izpuljenja
30 mm. Cementna matrica v preiskavi je bila iz
drobnozrnatega betona. Ta beton smo zamešali
iz cementa CEM I 42,5 N in standardnega peska.
Vodo-cementno razmerje je bilo 0,5, masno razmerje vezivo-agregat je bilo 1:1. Vzorce smo zabetonirali v posebnih kalupih, ki so prikazani na
sliki 3.
Vzorce smo negovali 24 ur v kalupu, tako da smo
jih prekrili s polietilensko folijo, po tem času smo
kalup odstranili in sledila je 6 dnevna nega v klimatski komori pri temperaturi 20˚C in relativni
vlagi 98 %. Za preizkus puljenja smo prav tako

> S 03: Kalup za izvedbo preizkusa puljenja.
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3. Raziskave
mikrostrukture
in fizikalnih
lastnosti veziv

uporabili univerzalni stroj Zwick Roell Z010 Testing Machine. Hitrost premikanja glave preizkuševalnega stroja
je znašala 2 mm/min, prosta dolžina vlakna je znašala 15
mm. Izvedba preizkusa je prikazana na Sliki 4.
Oceno navidezne strižne trdnosti app [2] smo izvedli po
enačbi:

F
							
τ app = max 	
  
				
(2)
πd l
f

Na otrdelih pogačicah iz cementne paste in pogačicah z apnenim vezivom standardne konsistence smo z
optičnim stereo mikroskopom Olympus SZX in elektronskim vrstičnim mikroskopom Quanta 3D opravili
kontrolo mikrostrukture.

e

kjer je Fmax maksimalna sila izpuljenja, df ekvivalentni
premer vlakna (mm) in le dolžina vpetja vlakna (mm).

Cementne pogačice smo izdelali iz čistega portlandskega cementa CEM I 42,5 N. Apnene pogačice smo
izdelali iz naravnega hidravličnega apna NHL(5) in hidravličnega apna. Za vsak tip veziva smo izdelali 5
pogačic.

Tabelarični prikaz rezultatov sile izpuljenja je prikazan v
preglednici 1, v preglednici 2 pa so podani izračunani rezultati, ki smo jih pridobili na osnovi preizkusa puljenja.

Pogačice iz cementnega veziva smo 28 dni negovali pri temperaturi 20°C in relativni vlažnosti zraka 98 %,
pogačice iz apnenega veziva smo negovali enak čas pri standardnih laboratorijskih pogojih (suha nega). Po
negovanju smo pogačice vizualno pregledali in ugotovili:

> S 04: Izvedba preizkusa puljenja.

• na vzorcih iz cementnih pogačic niso nastale razpoke,
• na vzorcih pogačic iz NHL je na eni pogači
nastala ena lasna razpoka,

Dolžina vpetja (mm)
10
Vzorec

20

30

40

5.23

13.20

• na vseh vzorcih pogačic iz HL je bila množica lasnih razpok.

Maksimalna sila izpuljenja F (N)

1

2.91

2

4.02

4.13

7.16

10.77

3

3.39

4.82

6.01

12.61

4

2.72

6.43

4.98

7.26

5

3.81

4.02

7.32

12.03

5.83

6

3.79

4.77

7.82

11.93

Povprečje

3.44

5.00

6.42

11.30

Standardni odklon

0.53

0.95

1.18

2.14

Pregled mikrostrukture prelomnih površin, ki smo ga opravili z optičnim stereo mikroskopom Olympus SZX
za vzorce iz NHL in HL, je prikazan na sliki 5.

> Preglednica 01: Tabelarični prikaz rezultatov preizkusa puljenja vlaken

Dolžina vpetja
(mm)

τapp – adhezija
(MPa)

τapp – trenje
(MPa)

lc
(mm)

Žilavost
(Nmm)

10

0.142

0.397

0.323

5.14

20

0.136

0.288

0.363

10.87

30

0.247

0.199

0.422

12.61

40

0.218

0.326

0.448

24.78

> Preglednica 02: Izračunani parametri iz rezultatov preizkusa puljenja vlaken

> S 05: Mikrostruktura prelomne površine vzorca iz NHL (levo),
mikrostruktura prelomne površine vzorca iz HL (desno).
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Mikrostruktura prelomnih površin, ki smo jo kontrolirali z elektronskim vrstičnim mikroskopom, je prikazana
na sliki 6.
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Rezultati tlačnih trdnosti konopljinega betona so podani v preglednici 3.
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DIMENZIJE
Starost

V

Gostota
otrdelega
betona ρ

Tlačna
trdnost
fc

mm2

[dm3]

[kg/m3]

[MPa]

200,2

40357

8,079

650

0,10

194,3

198,8

38802

7,714

674

0,16

199,8

199,7

37223

7,433

686

0,18

Masa
vzorca

a

b

c

A

[dni]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

1

31

5,25

202,9

198,9

2

31

5,20

199,7

3

31

5,10

186,3

Št.

Povprečna vrednost tlačnih trdnosti

> S 06: Mikrostruktura prelomne površine vzorca iz NHL – SEM (SEI) (levo), mikrostruktura prelomne površine vzorca
iz HL – SEM (SEI) (desno).

4. Izdelava prototipne mešanice
konopljinega betona
z namenom izdelave
predizdelanih elementov
4.1 Izdelava mešanice
»Hempcrete-Hemp Lime Composite«

[ 𝑓𝑓𝑐𝑐]]

0,15

> Preglednica 03: Tlačna trdnost »Hempcrete – Hemp Lime Composite«

4.2 Mešanica betona
s konopljinim pezdirjem
in agregatom 0/4 mm
Za izdelavo konopljinega betona smo nato agregat 4/8 mm nadomestili s konopljinim pezdirjem.
Izračun volumna agregata 4/8 mm:
• magr = 415 kg (masa agregata 4/8 mm),
• ρagr = 2,7 kg/dm3 (gostota agregata).
V naslednjem koraku je volumen agregata predstavljal volumen pezdirja in iz volumna pezdirja smo nato
lahko izračunali maso pezdirja, ki je nadomestila agregat 4/8 mm v mešanici.
• ρpez = 0,125 kg/dm3 (gostota pezdirja),

Pri izdelavi konopljinega betona smo najprej izdelali komercialno mešanico, ki je splošno znana in jo navadno uporabljajo graditelji hiš iz naravnih materialov. Mešanica je sestavljena iz apnenega in cementnega
veziva, konoplinega pezdirja in vode. Tak material se uporablja kot polnilo za lesene skeletne konstrukcije,
kjer je zaradi majhne tlačne trdnosti namenjen predvsem izolaciji. Hemp Lime Composite je po navadi
razdeljen na 1 del veziva, 1,5 dela vode in 4 dele pezdirja. Vezivo pa je sestavljeno iz 4 delov naravnega
hidravličnega apna in 1 dela cementa [3].

• Vpez = 154 dm3 (volumen pezdirja).
Glede na izračun smo v tej mešanici 415 kg agregata nadomestili s 19,3 kg konoplje. Na prvi pogled je razlika ogromna, saj masa pezdirja predstavlja samo 4,7 % mase agregata, ki smo ga nadomestili. Čeprav je
glede na maso razlika očitna, pa je – gledano volumsko – volumen agregata enak volumnu pezdirja. Razlog
te razlike je v tem, da je gostota agregata (2,7 kg/dm3) občutno večja od gostote pezdirja (0,125 kg/dm3).
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• ρpez = 0,125 kg/dm3 (gostota pezdirja),

Maso agregata 0/4 mm smo v tej mešanici dobili s pomočjo EMPA mejne krivulje zrnavosti. Skupna masa
agregata 0/8 mm, ki smo jo uporabljali pri izdelavi betonskih kock, je znašala 1595 kg, od tega je bilo 1180
kg agregata 0/4 mm in 415 kg agregata 4/8 mm.
Presevek skozi sito je znašal 60,35 % kar pomeni, da masa agregata 0/4 mm znaša 1013 kg [3].
Rezultati tlačnih trdnosti konopljinega betona z agregatom 0/4 mm so podani v preglednici 4.

• Vpez = 141 dm3 (volumen pezdirja).

tukaj velja enako kot v prvi mešanici, da je razlika glede na maso ogromna, glede na volumen
pa sta agregat in pezdir enaka [3].

Glede na izračun smo v tej mešanici nadomestili
380 kg agregata 0/2 mm s 17,6 kg pezdirja. Tudi

Tlačna trdnost konopljinega betona z agregatom 2/4 mm je podana v preglednici 5.

DIMENZIJE
Starost
Št.

[dni]

DIMENZIJE

Masa
vzorca

a

b

c

A

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

mm2

V

Gostota
otrdelega
betona ρ

Tlačna
trdnost
fc

[dm3]

[kg/m3]

[MPa]

Starost
Št.

[dni]

V

Gostota
otrdelega
betona ρ

Tlačna
trdnost
fc

mm2

[dm3]

[kg/m3]

[MPa]

Masa
vzorca

a

b

c

A

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

1

31

15,40

198,7

200,2

199,9

39780

7,952

1937

24,43

1

28

13,59

199,8

200,3

200,0

40020

8,004

1698

12,1

2

31

15,40

201,4
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Povprečna vrednost tlačnih trdnosti

[[𝑓𝑓𝑐𝑐]]

24,03

> Preglednica 04: Tlačne trdnosti konopljinega betona z agregatom 0/4 mm

4.3 Mešanica betona
s konopljinim pezdirjem
in agregatom 2/4 mm
Pri tej mešanici smo želeli povečati količino konopljinega pezdirja. Glede na prvo mešanico, kjer smo s
pezdirjem nadomestili agregat 4/8 mm, smo se pri drugi odločili, da agregat 0/2 mm dodatno nadomestimo s konopljo. V mešanici nam je tako ostal samo še agregat 2/4 mm, ki nam je omogočal doseganje
višjih tlačnih trdnosti kot agregat 0/2 mm.
V masi agregata, ki je znašal 1013 kg, smo nadomestili 380 kg agregata 0/2 mm (37% celote), ostalo pa
nam je 633 kg agregata 2/4 mm (63% celote).
Tako kot v prvi mešanici, smo tudi v drugi najprej izračunali volumen agregata, ki ga nadomeščamo in na
podlagi tega nato izračunali maso pezdirja, kot je opisano v poglavju 4.2.
Izračun volumna agregata 0/2 mm:
• magr = 380 kg (masa agregata 4/8 mm),
• ρagr = 2,7 kg/dm3 (gostota agregata).
Volumen 141 dm3 hkrati predstavlja volumen agregata in volumen pezdirja.
Izračun mase pezdirja na podlagi volumna:

Povprečna vrednost tlačnih trdnosti

[[𝑓𝑓𝑐𝑐]]

11,65

> Preglednica 05: Tlačne trdnosti konopljinega betona z agregatom 2/4 mm

5. Analiza
rezultatov
Pri nateznem preizkusu posamičnih vlaken je
bilo razvidno linearno obnašanje do porušitve.
Povprečna natezna trdnost je znašala 764 MPa,
kar je primerljivo z natezno trdnostjo armaturnega jekla. Modul elastičnosti povprečne velikosti 30 GPa lahko omogoča dobro mehansko
kompatibilnost konopljinih vlaken z zidanimi
konstrukcijami v smislu njihovega ojačenja ali
saniranja [4].

S preiskavami smo potrdili hipotezo, da je z mešanico apnenega in cementnega veziva možno
izdelati predizdelane elemente iz konopljinega betona. Na podlagi analize rezultatov lahko
zaključimo, da z večanjem količine konoplje in
manjšanjem količine agregata v betonu njegova
tlačna trdnost pada. Velik vpliv na tlačno trdnost
betona ima tudi količina apna, saj se z večanjem
količine apna tlačna trdnost betona manjša [3].

Preizkus puljenja vlaken je pokazal, da se ob večanju dolžine vpetja maksimalna sila izpuljenja
povečuje, medtem ko se trdnost vpetja bistveno
ne spreminja. Prav tako se bistveno ne spreminja kritična dolžina vlaken. Iz teh ugotovitev lahko zaključimo, da sta trdnost vpetja in kritična
dolžina vlakna materialni konstanti obravnavanega kompozitnega sistema [4].

Rezultati pregleda mikrostrukture otrdele mešanice apnenega veziva so pokazali, da je otrdela mešanica z NHL porozna in paropropustna,
otrela mešanica s HL pa je gosta in zbita.
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ARHITEKTOVO
RAZMIŠLJANJE
O POMENU BETONA
Gregor Reichenberg *

Zgodovinski
oris
Beseda beton izhaja iz latinske besede concretus (kompaktno, zgoščeno)
in predstavlja kombinacijo izraza concrescere, sestavljenega iz besed con
(skupaj, združeno) in crescere (rasti). Iz zgodovinskih dejstev razberemo,
da so prve najdbe betonu podobnih struktur uporabljali že 6500 let pr.
n. št. trgovci iz Nabataea. Ti Beduini so nadzirali številne puščavske oaze
in razvili majhen imperij, lociran južno od Sirije in severno od Jordana.
Odkrili so kvaliteto hidravličnega apna, ki ima uporabne lastnosti samocementiranja. Stari Egipčani in kasneje Rimljani so k temu apnu dodajali
vulkanski pepel in vodo. Ugotovili so, da se odpornost te zmesi na natezne obremenitve poveča, kadar ji dodajo konjsko žimo (armatura). Da se
je povečala odpornost proti zmrzali, so dodali še kri. Rimljani so beton
obširneje uporabljali med letoma 300 pr. n. št. in 476 n. št., kar je več kot
700 let. Beton iz tega obdobja imenujemo opus caementicium. Rimski
beton je bil sestavljen iz žganega apna, vulkanskega pepela in pucolana
– mletega vulkanskega kamna. Po tem obdobju je beton izginil iz širše
uporabe in se sporadično začel vračati z začetkom 14. st. Glavni zagon
množične uporabe betona je bila iznajdba portlandskega cementa, leta
1824 (Joseph Aspdin), in armiranega betona, leta 1849 (Joseph Monier).
Poleg utilitarne kvalitete je beton pridobil širšo kulturno vrednost v začetku 20. st., ko so ga začeli uporabljati tedaj vodilni arhitekti. Znameniti
arhitekturni slog, imenovan brutalizem, kot ga je imenoval Le Corbusier,
je cvetel med letoma 1954 in 1970. Izraz izhaja iz francoske besede béton
brut (surovi beton). Leta 1954 je bila v angleškem mestu Hunstanton končana zgradba srednje šole, arhitektov Alison in Peter Smithson. Objekt je
na prvi pogled odgovarjal internacionalnemu stilu, vendar z bistveno novostjo, za stene in strope sta namreč uporabila vidni beton pa tudi vidno
zunajstensko instalacijo. Ta šola je predstavljala nekakšen avizo v širšo
uporabo vidnega betona in betona na sploh.

> S 01: Alison in Peter Smithson, Hunstanton high school, Anglija, 1954

* Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh., MSc., Društvo arhitektov Maribor, g.reichenberg@arhitekturni-atelje.si
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Beton
kot fenomen
konkretnega
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> S 02: Carlo Scarpa, Olivetti showroom,
Venezia, Italija, 1957

123

V sodobni filozofiji ima razmejitev med abstraktnim in
konkretnim pomenljiv status. Univerzalno je sprejeto, da
so številke in drugi matematični objekti abstraktni, kamni, drevesa in ljudje, pa konkretni. Primer abstraktnega
so na primer predlogi, koncepti in recimo črka A. Primer
konkretnega pa zvezde, planeti in recimo sled svinčnika
na papirju, ki riše črko A. Platonova Teorija Forme oziroma Teorija Ideje dokazuje, da ne-fizične oblike (Ideje,
Forme) predstavljajo večino realnosti. Pojavljajo se kot
spreminjajoče se »snovi«, ki so edina obstoječa vidna
stvar. Pojavnost torej. Kaj posledično pomeni oblika in
kašno relacijo ima s snovjo? Immanuel Kant (1742–1804)
je vzpostavil razmejitev med umetniškim objektom kot
z družbeno konvencijo določeno materialno vrednostjo
in transcendentalno zmožnostjo definiranja prefinjenega
»okusa«.

V konceptu arhitekture se beton pojavi kot temelj, nosilec in kot polnilo določenih aspektov. Hkrati predstavlja
konstrukcijo
in formo ter pooseblja abstraktno in konV konceptu arhitekture se beton pojavi kot temelj,
nosikretno. Brutalizem kot protagonistična smer obravnave
lec in kot polnilo določenih aspektov. Hkrati predstavlja
konstrukcijo in formo ter pooseblja abstraktno pojavnega
in kon- betona predstavlja poudarek na materialih in
teksturah konstrukcije, ki ustvarjajo visoko izrazne oblikretno. Brutalizem kot protagonistična smer obravnave
ke. Brutalizem
se pogosto opisuje kot arhitekturni slog,
pojavnega betona predstavlja poudarek na materialih
in
ki uporablja
fenomen pretiravanja in popačenja, da doteksturah konstrukcije, ki ustvarjajo visoko izrazne
oblisežeslog,
učinek masivnosti in moči. Na nek način je brutake. Brutalizem se pogosto opisuje kot arhitekturni
zgodovinsko gledano, logično »navdušenje« nad
ki uporablja fenomen pretiravanja in popačenja,lizem,
da doseže učinek masivnosti in moči. Na nek način jeponovno
bruta- odkritim materialom ter nad njegovo vsestransko uporabo.
Simbolično je beton v brutalizmu pomenil
lizem, zgodovinsko gledano, logično »navdušenje«
nad
torej moč. Le Corbusier (1887–1965) je uporabljal beton
ponovno odkritim materialom ter nad njegovo vsestrana ne v monumentalnem smislu kot parolo.
sko uporabo. Simbolično je beton v brutalizmu semantično,
pomenil
Italijanski
torej moč. Le Corbusier (1887–1965) je uporabljal
beton arhitekt Carlo Scarpa (1906–1978) je beton
semantično, a ne v monumentalnem smislu kotuporabljal
parolo. kot »izrazno plastiko«. Omogočil mu je izvedbobeton
filigranske skulpturalnosti. Beton kot fenomen konItalijanski arhitekt Carlo Scarpa (1906–1978) je
kretnega
uporabljal kot »izrazno plastiko«. Omogočil mu je
izved- je torej beton, ki se opazno, zavedno kaže kot
močan,
bo filigranske skulpturalnosti. Beton kot fenomen
kon-pomemben oblikovni element. Ali je beton kot
oblikovni
kretnega je torej beton, ki se opazno, zavedno kaže
kot element edina možnost njegove arhitekturne
uporabe?
močan, pomemben oblikovni element. Ali je beton
kot
> S 03: Le Corbusier, Chandigarh
oblikovni element edina možnost njegove arhitekturne
Secretariat, Chandigarh, Indija, 1962
uporabe?

> S 04: Carlo Scarpa, Tomba Brion,
Altivole, Italija, 1968
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Beton
kot fenomen
fluidnega
Cheng Hao ali Bochun je bil kitajski neokonfucijanski filozof iz 10 st. n. št. Razmišljal je o načelih dualizma med neoprijemljivim in oprijemljivim. Verjeti je treba, pravi, da je
vse, kar je neoprijemljivo, ista stvar, kakor bog/nebo, človeška narava, čustva, odnosi, naključja, ravnanja (stvari
vidimo delovati, ne vidimo delovanja samega). Nadalje
pravi, da se takšno univerzalno načelo nahaja v vsem,
kar lahko razumemo. »Zunaj Taa ni stvari in zunaj stvari
ni Taa.“ Kitajska metafizika torej, začenši s Konfucijem,
neoprijemljivemu pripisuje enake ali čistejše kvalitete,
kakor oprijemljivemu, materializiranemu. V arhitekturi, kot materializiranemu svetu neoprijemljivega, imajo
neizrečene misli večjo sublimno moč. Ludwig Mies van
der Rohe (1886–1969) je ob svetovni razstavi, leta 1929,
v Barceloni, oblikoval nemški paviljon. Ponovno odkritje
betona v zgodovinskem smislu je omogočilo dosledno
izpeljavo fluidnega prostora, s čimer arhitekt dokazuje
prednosti metafizičnega pred jasno izrečenim. Objekt
nudi alegorično prehajanje med svetlim in temnim, med
zunaj in znotraj, brez jasno definirane točke prehoda.
Frank Lloyd Wright (1867–1959) je propagiral domnevo,
da morajo biti oblikovane, grajene strukture v harmoniji
s človekom in svojo okolico. Wright je bil ameriški protagonist tekočih prostorov in oblik. Z uporabo betona je
objekte oblikovno razbremenil »konstrukcijskega balasta«. Tako očiščeni prostori (objekti) so postali sinonim
za antropološko arhitekturo. Fallingwater house in Guggenheim museum New York sta samo dve od njegovih
532. realizacij. Zaha Hadid (1950–2016) je v svojih prostorih/objektih simbolizirala zračnost. Njena arhitektura
je element zraka. Zahine »latentne utopije« je omogočal
konstrukcijski material – beton. V sodobni arhitekturni praksi najdemo ogromno fluidnih projektov, ki lahko
»živijo« prav zaradi uporabe betona in njegovih kvalitet.

> S 05: Zaha Hadid, Dominion Office Building, Rusija, 2015
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> S 06: Ludwig Mies van der Rohe,
Barcelona Pavilion, Španija, 1929

> S 07: Frank Lloyd Wright,
Fallingwater house, ZDA, 1939
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Beton
kot pozitivna forma
obratne osnove
Hinduistična in budistična načela ter vsa druga vzhodnjaška metafizika se globlje ukvarjajo s pomenom »bistva«,
kot je splošno prisotno v načelih zahodne civilizacije:
kdo sem, od kod pridem in kam grem? Kot po Platonu,
smo samo »preslikave« oziroma materializacija večnega
sveta idej/form. Če ima vsak Jin svoj Jang, če nosi vsak
delček vesolja informacijo o celoti, če je v DNK zapisana
sleherna informacija o nas, potem je v betonu, kot gradbenem elementu, ta dvojnost in prisotnost metafizičnega najbolj prisotna. Vsak beton je v osnovi brezobličen
kompozit. Šele njegova zamejitev ali opaž mu dodelita
prostor, ki ga zavzame. Pri uporabi betona vedno operiramo s spremembo agregatnega stanja. Sodobna fizika
in kozmologija poznata štiri agregatna stanja. Tekoče,
trdno, plinasto in plazmatsko oziroma energetsko stanje
snovi. Če je beton najprej tekoč, mora, da bi postal trden, del njegove mase hidratirati, potem je energetsko
stanje betona njegov pomen. Bodisi direkten, bodisi liturgičen. Lahko nosi in je konstrukcijski, lahko pa zapelje
prostor in je metafizičen. Beton lahko zamejuje in ločuje,
a sodobnejši principi arhitekturnih praks mu raje dajejo
namen ustvarjalca pogojev in okoliščin dogodkovnega
polja prostora.
Japonski metabolizem kaže beton navzven in navznoter. Danes poznamo cele vrste sledilcev minimalizma in
njegovega prvega protagonista, japonskega arhitekta
Tadao Anda (1941), ki do zen-budistične perfekcije uporablja vidni beton. Vendar je, ravno zaradi zavedanja te
budistične doktrine, pomembna ugotovitev, da je beton
v bistvu samo »pozitivna« preslikava nečesa drugega.
Splošno velja, da je japonski vidni beton najlepši in najbolj dodelan na svetu. To izhaja iz dejstva spoštovanja
mizarske tradicije. Japonski mizarski mojstri veljajo za
najbolj prefinjene. Ker so torej posvečali ogromno pozornosti izdelavi lesenih opažev, so posledično dobili najlepši beton. Beton v svojem bistvu torej vsebuje dualistični
princip. Je preslikava svoje obratne podobe.

> S 08: Tadao Ando, Church of light, Japonska, 1989

127

BETON MARIBOR 2017
128

Gregor Reichenberg ARHITEKTOVO RAZMIŠLJANJE O POMENU BETONA

Brezčasni
beton
Beton je prisoten skoraj ves čas človekove aktivne gradbene zgodovine. Več kot 8000 let, v tej ali oni obliki. Poznamo projekte, ki propagirajo pojavnost betona in njegove surove moči. To so predvsem projekti
iz obdobja brutalizma in japonskega metabolizma. Tam beton nastopa kot glavni igralec in kot režiser
dogodkov. Uporabljen je zaradi svoje pojavnosti. Poznamo pa projekte, kjer beton uporabniku zgolj omogoča novo izkušnjo. V teh projektih je beton umaknjen in ni v prvem planu. Uporabljen je zaradi njegovih
lastnosti. Te projekte žanrsko uvrščamo v (današnje) obdobje poststrukturalizma. Tako uporabljen beton
je kakor glasbena kulisa, kakor vonj ali kakor čustven dražljaj, brez konkretnega nagovarjanja uporabnika.
Ustvarja zgolj robne pogoje prostora. Švicarski arhitekt Peter Zumthor (1943) je v projektu Bruder Klaus
Feldkapelle (Poljska kapela brata Klausa) na severnem delu gričevja Eifel v okolici naselja Mechernich–
Wachendorf v Nemčiji, povezal in združil fenomen fizične in metafizične prisotnosti betona. Projekt pred-
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stavlja dialektiko med betonom in njegovo »mamo« – opažem – ter bolečino smrti brata Klausa. Proces
nastajanja objekta/prostora je v filozofskem in religiološkem smislu sprožil diskurz na temo minevanja
časa ter cikličnega dojemanja narave in človeka. Kapela predstavlja hkrati tragedijo in odrešitev. Predstavlja moč in nemoč, majhnost in veličino, usodo in svobodo. Najprej so zložili hlode lesa v pokončno, 12
metrov visoko grmado. Simbolizirala je grmado, na kateri je bil na tej lokaciji v 15. st. sežgan brat Klaus.
Grmado so opažili in oblili z betonom, notranjost pa sežgali, da so dobili votlo formo negativa grmade.
Uporabnik se torej nahaja v notranjosti grmade, ki je ni. Tako nastali prostor je očiščen slehernega balasta, nemo bdi in opozarja. Predstavlja direktni kontakt s človekovo notranjostjo. Tako uporabljen beton
predstavlja vse, kar beton lahko predstavlja: konkretno, fluidno, fizično in metafizično, minljivo in večno.

> S 09: Peter Zumthor, Bruder Klaus Feldkapelle, Nemčija, 2007

> S 10: Peter Zumthor, Bruder Klaus Feldkapelle, Nemčija, 2007
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Prihodnost razvijamo
z odgovornostjo.
Zaupanje je osnova za vsako uspešno partnerstvo.
Z našim poslanstvom smo zavezani naročniku, zato
gradimo odnos na medsebojnem zaupanju in dialogu.
Izpolnjevanju pričakovanj, strokovnosti in natančnosti
namenjamo pozornost, da kvalitetno uresničujemo
skupne vizije. Prihodnost gradimo na novih priložnostih,
želje prelivamo v grajenje resničnosti.

www.pomgrad.si
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Naša ambicija

Gradimo
boljša mesta
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Schöck Isokorb®.
Prekinitev toplotnih mostov
pri betonskih konstrukcijah.

Balkoni na pasivni hiši
S Schöck Isokorb® elementi do prekinitve
toplotnega mostu na balkonu
V sodobnih pasivnih hišah s kakovostnim toplotnoizolacijskim ovojem predstavlja klasična izvedba balkona
iz AB plošč toplotni most. Schöck ponuja učinkovito rešitev za prekinitev toplotnega mostu na balkonu, s
katerim se toplotni most izrazito zmanjša.
Balkon je arhitekturni element stavbe, ki je po eni
strani funkcionalen, saj nudi zunanjo uporabno
površino, po drugi strani pa je tudi močan oblikovalski
izziv. Konstrukcijsko se balkon najpogosteje izvede v
obliki konzolnega podaljška medetažne
armiranobetonske konstrukcije. Dokler stavbe niso
imele kvalitetnega toplotnoizolacijskega ovoja je taka
rešitev ustrezala. V sodobnih, energijsko učinkovitejših
stavbah – torej v pasivnih hišah – pa AB plošča, ki
prekine debelo toplotnoizolativno plast na zunanji

optimalno nosilnost, ter uporabe toplotno izolativnih
materialov z nizko toplotno prevodnostjo, se toplotni
most izrazito zmanjša, v nekaterih izvedbah tudi
popolnoma odpravi.
Proizvod Isokorb lahko označimo za nosilni
konstrukcijski element. Ima dve glavni nalogi:
Toplotno ločuje balkonsko ploščo od medetažne
stropne konstrukcije in s tem zmanjša oz. prepreči
toplotni most
Prenaša obremenitve balkonske plošče na strop

Schöck Isokorb® – najenostavnejša rešitev za minimiziranje
toplotnih mostov in s tem tudi gradbenih škod pri zunanjih
konzolnih armirano-betonskih delih objekta. Redne kontrole
lastnih in zunanjih neodvisnih inštitucij zagotavljajo kakovost
in varnost elementov Schöck Isokorb®. Širom sveta je v 20

državah vgrajenih že več kot 11 milijonov elementov Schöck
Isokorb®. Novi Schöck Isokorb® XT je oblikovan za pasivno
gradnjo in je potrjen s certifikatom od „Passiv House
Institute“, Darmstadt, kot konstrukcija z minimalnim
toplotnim mostom.

Schöck Bauteile Ges.m.b.H | Thaliastraße 85/2/4 | 1160 Wien | Vaš kontakt, Aleš Žalek: +386 31 807077 | www.schoeck.si
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strani fasadne opne, predstavlja toplotni most. Ta je
problematičen z več vidikov. Po njem zaradi večje
toplotne prevodnosti prihaja do toplotnih izgub in s
tem do povečane rabe energije za ogrevanje stavbe.
Če se površinska temperatura na notranji strani spusti
pod kritično mejo, pride do nastanka plesni.
Posledično se zniža bivalno ugodje, ogroženo je lahko
tudi zdravje človeka. Plesni namreč oddajajo v prostor
trose, ki delujejo alergeno in lahko povzročijo vnetje
sinusov, nahod in astmo. Dolgotrajna izpostavljenost
lahko privede do kroničnih obolenj.
Element Schöck Isokorb, ki se vstavi v AB ploščo na
mestu, kjer na ta nalega na zunanji zid, predstavlja
učinkovito rešitev za prekinitev toplotnega mostu na
balkonu, ki kot konzolni podaljšek AB plošče prebada
toplotno izolacijo. Zaradi minimalnega preseka
armature v elementu, ki kljub temu omogoča

Da se lahko obremenitve balkonske plošče prenaša na
strop, skrbijo natezne in prečne palice, ki potekajo
skozi izolacijsko telo elementa Isokorb. V izolacijsko
telo je vgrajen tlačni ležaj HTE, ki prenaša tlačne sile z
balkona na strop. Tlačni ležaj HTE je iz betona visoke
trdnosti, mikroarmiran je z jeklenimi vlakni in obdan s
plastičnim ovojem.
Schöck Isokorb je na voljo v različnih nosilnostih, glede
na pričakovane obremenitve, po potrebi tudi v
protipožarni izvedbi. Izbira se lahko tudi med
različnimi toplotnimi izolativnostmi. Elementi Schöck
Isokorb® XT imajo celo certifikat Passivhaus Instituta v
Darmstadtu, kar pomeni, da so primerni za vgradnjo
balkonov pri pasivni hiši. Novi Schöck Isokorb® XT se
dopolnjuje s tipi KXT, KFXT, QXT.
www.schoeck.si

PREDSTAVLJAMO SCHÖCk
PROMOCIJSkA VSEBINA
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TOPLOTni MOSTOVi
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Besedilo in foto: schöck

Naraščajoče energetske zahteve in energijsko učinkovita gradnja se
odražajo že pri pri projektiranju in oblikovanju. za dobro energijsko
bilanco postajajo vse pomembnejši detajli in toplotni mostovi, ki lokalno
povzročajo velike toplotne izgube. Če imajo te pri starih zgradbah s
sorazmerno velikimi toplotnimi izgubami skozi stene in okna še majhen
vpliv, pa njihov pomen narašča s kakovostjo izolacije zgradbe.
PROBlEMAtIkA
tOPlOtNIH MOStOV
Toplotni mostovi so krajevno omejene
motnje v ovoju zgradbe, na primer balkonski priključek ali fasadno sidro. Vzrok
je lahko v konstrukciji, geometriji ali materialu. Če območje gradbenega elementa odstopa od ravne oblike, govorimo o „geometrijskem toplotnem mostu“,
če pa so v določenem območju gradbenega elementa krajevno vgrajeni materiali z večjo toplotno prevodnostjo, pa
o „materialnem toplotnem mostu“.
kONStRukCIJSkI
tOPlOtNI MOStOVI
Konstrukcijski toplotni mostovi nastanejo,
če se skozi ravnino izolacije prenašajo
nosilne sile, posledica so plesni in rosenje.
Izvajati jih je treba posebno skrbno. V praksi
imajo priključki gradbenih elementov
pogosto velike toplotne izgube in nizke
notranje površinske temperature.
ANAlIzA tOPlOtNIH MOStOV
Velik problem pri toplotnem mostu je,
da so njegove lastnosti odvisne od
številnih parametrov. Po eni strani je
toplotni most vezan na kakovost uporabljenih materialov – kako dobro posamezni sestavni deli prevajajo toploto
– po drugi strani pa je odvisen tudi od
njihove geometrijske razporeditve. Posledično je treba pri analizi natančno
upoštevati zgradbo toplotnega mostu
in obdajajoče konstrukcije. Pri balkonski plošči na primer za prehod toplote
ni odločilen le uporabljeni nosilni toplotnoizolacijski element, ampak tudi
konstrukcija sosednje stene.
zAHtEVE zA
tOPlOtNE MOStOVE
Pri toplotnih mostovih je treba upoštevati dve bistveni točki:
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POKROVITELJI

1. Držati se je treba minimalnih zahtev
za zaščito pred vlago.
2. Upoštevati je treba dodatne izgube
energije skozi toplotni most.

BAlkONI IN NAdStREškI
Posebna pozornost velja konzolnim
elementom, kot so balkoni in nadstreški, ker predstavljajo najvplivnejše toplotne mostove v zgradbi. Pri
neizoliranih konzolnih gradbenih elementih, npr. armiranobetonskih balkonih ali jeklenih nosilcih, povzroča
kombinacija učinka hladilnega rebra
pri konzoli (geometrijski toplotni most)
in prebijanja toplotnoizolacijske
ravnine z armiranim betonom ali jeklom
(materialni toplotni most) močan
odtok toplote. Posledica neizoliranih
konzol so lahko okoli petkrat večje toplotne izgube in znatno znižanje površinske temperature (za 5 do 10 °C).
To vodi do precej višjih stroškov ogrevanja in zelo velike nevarnosti nastajanja plesni v predelu priključka konzolnega elementa.

Slika prikazuje termografijo armiranobetonskega balkona z in brez toplotnega ločevanja. Levo je prikazan neoviran toplotni most. Iz razporeditve
barv se vidi, kako odteka toplota skozi
balkonsko ploščo navzven od toplega
rdečega do mrzlega modrega območja.
Desna slika prikazuje balkonski priključek, toplotno ločen s Schöck Isokorb®
elementom. Kot vidimo na njej, nosilen
toplotnoizolacijski element Schöck
Isokorb® trajno prekine toplotni most
na balkonu ali nadstrešku. ■

Schöck Bauteile
www.schoeck.si
info@schoeck.si

140

USPEHI
VIDNI V BETONU.
BORDAX
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DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
www.dri.si

CELOSTNA IZVEDBA
INDIVIDUALNIH PROJEKTOV
• Projekti betonskih konstrukcij
• Izvedba & rešitve
• Kozmetika vidnih površin betona
• Zaščita & vzdrževanje

PODROČJA DELOVANJA
• Vidni betoni
• Betoni z omejenim krčenjem
• Mikroarmirani betoni
• Masivni betoni
• Kemijsko odporni betoni
• Drugi specialni betoni
• SCC - samozgoščevalni betoni

www.bordax.si
Litijska 213 b, SI-1000 Ljubljana
041 617 360, 051 413 559

celovite svetovalne
in ineniring storitve
na področju elezniške, cestne, komunalne in
vodne infrastrukture ter stavb

repričani smo, da bomo skupaj uspešnejši.

Prepustite svoje
skrbi nam!

E-naslov: info@albatros-bled.com • www.albatros-bled.com
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Pri podjetju Institut za ekološki
inženiring d.o.o. vam pomagamo
pri načrtovanju, projektiranju in
inženiringu na področjih ravnanja
z odpadki, oskrbe z vodo, ravnanja
z odpadnimi vodami ter revidiranju
projektne dokumentacije.
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Institut za ekološki inženiring d.o.o.
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, SI
T +386 (0)2 30 04 811 • F +386 (0)2 30 04 835
iei@iei.si • www.iei.si
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Skupaj gradimo uspešno podjetje
Gradbeništvo

Kolektor Koling d.o.o.
Arkova ulica 43 | 5280 Idrija
T (05) 373 41 60 | F (05) 373 41 70
E koling@kolektor.com | W www.kolektorkoling.com

Kolektor CPG d.d.
Industrijska cesta 2, Kromberk | 5000 Nova Gorica
T (05) 338 48 00 | F (05) 338 48 04
E cpg@kolektor.com | W www.kolektorcpg.com
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www.nival-group.com

SISTEMI VIDNIH BETONOV SIKA
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Identiteta in ponovno zbližanje z
arhitekturnim betonom

Arhitektura je odraz naše družbe. Pri tem je glavni poudarek na snovanju objektov s pomočjo različnih
materialov. Beton ima lahko na tem področju pomembno vlogo.
Tehnične možnosti za estetsko oblikovanje konstrukcijskih elementov iz betona so raznovrstne.
Arhitektom in projektantom je na voljo širok nabor možnosti. Pomembno pri tem je, da se beton lahko
strukturno, teksturno in barvno zelo raznoliko oblikuje.
Sika nudi na tem področju različne proizvode, ki lahko v veliki meri pripomorejo k uspešnemu
oblikovanju betonskih konstrukcij iz vidnega betona. Ti so združeni v Sika sistemih za vidne betone.
S temi proizvodi se lahko objekti, ki jih ustvarjajo arhitekti in uresničujejo investitorji, izoblikujejo na
način, da jih bo družba sprejela in tudi priznala. Poleg vsega je beton tudi gradbeni material, ki je v veliki
meri sestavljen iz naravnih materialov in predstavlja trajnostni prispevek k bodočemu načrtovanju
našega življenjskega prostora.

SISTEMI

IZDELKI

́ Sika® View Basic
́ Sika® View Classic
́ Sika® View Premium
́ Sika® View Premium Plus

́ Sika® ViscoCrete®
́ Sika® Color FF
́ SikaFiber® PPM 12
́ Sika® Control® AE-10
́ Sika® Separol® W
́ Sikagard® 850 AG
́ Sika®Perfin-300

Sika® View Premium Plus

Sika® View Premium

Sika® View Classic

Sika® View Basic

SIKA d.o.o., Prevale 13, 1236 Trzin
www.sika.si

ZA SVETOVANJE
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Razvoj in raziskave v gradbeništvu

Laboratorijske in
terenske preiskave
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Laboratorij za beton Zavoda za gradbeništvo Slovenije je sodobno

M

Y

Y

MY

Akreditiran laboratorij
po SIST EN 17025

Spremljanje in
zagotavljanje kakovosti

Projektiranje, svetovanje,
inženiring, nadzor

opremljen laboratorij za preiskave, raziskave in razvoj na področju betona in
betonske tehnologije. Laboratorij nudi tehnično in strokovno podporo proizvajalcem
in uporabnikom, ki se soočajo s problemi ali vprašanji v zvezi z betoni, njihovo
pripravo, vgrajevanjem in dokazovanjem kakovosti.

Glavne dejavnosti:
•
•
•
•
•
•

•

Izvajamo kontrolo kakovosti betona, betonskih proizvodov in drugih cementnih kompozitov.
Kontroliramo kakovost izvedbe betonerskih del, vključno s pripravo PIBK, naknadnim
določanjem kakovosti vgrajenega betona in pripravo končnih ocen o kakovosti izvedenih del.
V okviru certificiranja izvajamo začetne preglede obratov in redne kontrole proizvodnje.
Opravljamo začetna in kontrolna preskušanja materialov in izdelkov.
Izdelujemo slovenska tehnična soglasja (STS) za proizvode iz betona.
Izvajamo razvojno raziskovalno delo, vključno z analizami možnosti implementacij recikliranja
materialov v betonu.
Organiziramo in izvajamo izobraževanja.

Trajnostni proizvodi
in tehnologije

www.structum.si

Laboratorij za beton
T: +386 1 2804 200 | E: beton@zag.si

152

