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VSEBINA 

 Nova regulativa za cement in gradbene 
proizvode v letu 2013 

 

 Novi trendi v proizvodnji cementa 

 



NOVA REGULATIVA  
 

 CPR - Uredba (EU) št. 305/2011 – Uredba o 
gradbenih proizvodih – dokončno stopi v veljavo 
1.7.2013 

 Nov harmoniziran standard za cement EN 197-
1:2011 – obvezna uporaba s 1.7.2013 

 CLP – Uredba (EU) št. 1272/2008 o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi – 
dokončno stopi v veljavo 1.6.2015 

 



CLP UREDBA 

Določa oznake nevarnosti, ki  morajo biti 
uporabljene na vrečah cementa in v 
varnostnih listih. Z novo uredbo se te oznake 
spreminjajo, kar pa ne pomeni, da je cement 
bolj nevaren. Uredba le uvaja nov način 
označevanja nevarnih snovi. Oznake so: 

 obvezne 

 neobvezne 



CLP UREDBA  
stare in nove oznake nevarnosti - obvezne 

 
                      Xi 
 
 
 
                                    Xi  Dražilno 
 
 
R37/38  Draži dihala in kožo 
R41        Nevarnost hudih poškodb oči 
R43        Lahko povzroči  preobčutljivost 
ob stiku s kožo 

 

 
 
 
 
 
 
 
Opozorilna beseda: Nevarnost 
 
H318    Povzroča hude poškodbe oči 
H315    Povzroča draženje kože 
H317    Lahko povzroči alergijski odziv 
kože 
H335    Lahko povzroči draženje dihalnih 
poti  

 



CLP UREDBA  
oznake nevarnosti - neobvezne 

 



UREDBA O GRADBENIH 
PROIZVODIH - CPR 

 Nov status dokumenta v primerjavi s 
predhodno CPD – uredba, kar pomeni 
pravni akt, ki velja neposredno v vseh DČ 
takoj po objavi v EU uradnem listu 

 To pomeni večjo učinkovitost, ter 
onemogoča različne razlage v posameznih 
državah članicah 



UREDBA O GRADBENIH 
PROIZVODIH – osnovne zahteve za 

objekte 

Uvaja novo osnovno zahtevo: 

1. Mehanska odpornost in stabilnost 

2. Varnost pri požaru 

3. Higiena, zdravje in okolje 

4. Varnost in dostopnost pri uporabi 

5. Zaščita pred hrupom 

6. Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 

7. Trajnostna raba naravnih virov 

 



TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH 
VIROV 

 Ponovna uporaba ali možnost recikliranja 
gradbenih objektov 

 Trajnost gradbenih objektov 

 Uporaba okoljsko združljivih surovin in 
sekundarnih materialov v gradbenih 
objektih 

 



 IZJAVA O LASTNOSTIH 

 Nadomešča dosedanjo izjavo o skladnosti 

 Bistvena sprememba v pomenu tega 
dokumenta, saj ne definira skladnosti, 
ampak „lastnosti“ 

 Zagotavlja zanesljive informacije v zvezi z 
gradbenimi proizvodi, kjer obstajajo 
harmonizirane tehnične specifikacije 

 



CE INFORMACIJA 
  

  

 

1404 

SALONIT ANHOVO, d.d. 

Anhovo 1 

5210 DESKLE 

13 

1404 - CPD – 688 

SIST EN 197-1 

  

CEM II /B-M (L-P) 42,5 N 

z oznako proizvajalca 

CEMENT 42,5 – OSNOVNI 

Uporaben za betone in malte. (namen 

uporabe) 

Deklarirane lastnosti po razredih in 

stopnjah so razvidne iz oznake 

cementa. (deklaracija lastnosti) 



  
EN 197-1 Cement – 1. del:  

Sestava, zahteve in merila skladnosti 
za običajne cemente 

 Prvi harmoniziran standard za gradbene 
proizvode 

 Izdan kot EN 197-1:2000 

 Izdan kot SIST EN 197-1:2001 

 Obvezna uporaba je začela 1.4.2002 

 



Nov standard EN 197-1:2011 

 Kot EN standard objavljen pri CEN-u v 
septembru 2011 

 Kot SIST standard objavljen 1.12.2011 

 Slovenski prevod objavljen v decembru 
2011  

 Objavljen v uradnem listu aprila 2013 

 Obvezna uporaba 1.7.2013 



GLAVNE NOVOSTI 

 Določa zahteve za sulfatno odporni 
cement 

 Določa zahteve za cement z nizko toploto 
hidratacije 

 Možnost uporabe EF pepela z višjo žarilno 
izgubo 

 Uvaja možnost nižje oznake začetne 
trdnosti (L) pri žlindrinem cementu 

 

 



Cementi, ki jih ne vključuje EN 
197-1 

 EN 413-1 Zidarski cement 

 EN 14647 Kalcijum aluminatni 
cement 

 EN 14216 Specialni cement z zelo 
nizko toploto hidratacije 

 EN 15743 Super sulfatni cement 

 

 



DEFINICIJA CEMENTA 

 Hidravlično vezivo, ki ob reakciji z vodo veže in 
strjuje 

 Produkti ohranijo trdnost in stabilnost 

 Beton ali malta morata obdržati dovolj dolgo 
ustrezno obdelavnost 

 Po določenem času mora doseči predpisano 
trdnost in mora ostati prostorninsko stabilen 

 Cement sestoji iz različnih materialov, ki pa so 
statistično enakomerne sestave, kar je 
zagotovljeno s postopki za zagotavljanje 
kakovosti proizvodnje in za ravnanje z materiali 

 



SESTAVINE CEMENTA - 
GLAVNE 

 S -  granulirana plavžna žlindra 

 D -  mikrosilika 

 P, Q -  naravni in kalciniran pucolan 

 V, W -  silicijski in kalcijski    
  elektrofilterski pepel 

 T -   žgani skriljavec 

 L, LL -  apnenec 

 M -  mešani dodatek (iz najmanj   
  dveh) 

 



OSTALE SESTAVINE CEMENTA 

 Manj pomembne sestavine – do 5% 

 Kalcijev sulfat – dodatek za kontrolo 
vezanja, naravni viri ali stranski proizvod 
industrijskih procesov 

 Dodatki cementu – max 1,0%, izboljšujejo 
procese proizvodnje in/ali lastnosti 
cementa 



ZAHTEVE ZA GLAVNE 
SESTAVINE 

KLINKER 

 Proizveden s sintranjem natančno predpisane 
mešanice surovin 

 Min 2/3 kalcijevih silikatov (3CaO.SiO2 in 
2CaO.SiO2) 

 CaO/SiO2 > 2,0 

 Vsebnost MgO max 5,0% 

 Zahteve glede vsebnosti C3A za sulfatnoodporni 
cement 

 



ZAHTEVE ZA GLAVNE 
SESTAVINE 

GRANULIRANA PLAVŽNA ŽLINDRA 

 Hitro hlajena žlindrina talina, ki nastane 
pri taljenju železove rude v plavžu 

 Seštevek vsebnosti CaO, MgO in SiO2 
mora biti min 2/3 masnega deleža 

 Razmerje (CaO+MgO)/SiO2 > 1,0 



ZAHTEVE ZA GLAVNE 
SESTAVINE 

PUCOLANSKI MATERIALI 

 Materiali vulkanskega izvora 

 Naravni ali kalcinirani 

 Delež reaktivnega SiO2 min 25,0% 



ZAHTEVE ZA GLAVNE 
SESTAVINE 

ELEKTROFILRSKI PEPELI 
 Z izločanjem prašnih delcev iz dimnih plinov peči, kurjenih s 

premogom 
 Zahteve glede žarilne izgube: 

 0 - 5 % 
 2 – 7 % 
 4 – 9 % 

 Silicijski pepel  
 Reaktivni CaO < 10,0 % 
 pCao < 1,0 % 
 Reaktivni SiO2 > 25,0 % 

 Kalcijski pepel 
 Reaktivni SiO2 > 25,0 % 
 Reaktivni CaO > 10,0 % 
 Tlačna trdnost na 28 dni min 10,0MPa 

 

 



ZAHTEVE ZA GLAVNE 
SESTAVINE 

APNENEC 

 Vsebnost CaCO3 min 75% 

 Vsebnost gline max 1,2g/100g 

 Vsebnost skupnega TOC 

 LL – max 0,2% 

 L – max 0,5% 

 



VRSTE CEMENTA 

 27 vrst običajnih cementov 

 7 vrst sulfatnoodpornih cementov 

   Vrste cementov se med seboj razlikujejo 
po vrsti in deležih dodatkov. 



OZNAKE VRST CEMENTOV 

CEM I Portlandski cement 

CEM II Portlandski cement z dodatki 

CEM III  Žlindrin cement 

CEM IV Pucolanski cement 

CEM V Mešani cement 



SULFATNOODPORNI CEMENTI 

Sulfatnoodporni portland cementi: 

 CEM I-SR-0 (C3A v klinkerju = 0%) 

 CEM I-SR-3 (C3A v klinkerju ≤ 3%) 

 CEM I-SR-5 (C3A v klinkerju ≤ 5%) 

 

 



SULFATNOODPORNI CEMENTI 

 Sulfatnoodporni žlindrini cementi: 

 CEM III/B-SR 

 CEM III/C-SR 

 

 Sulfatnoodporni pucolanski cementi: 

 CEM IV/A-SR (C3A v klinkerju ≤ 9%) 

 CEM IV/B-SR (C3A v klinkerju ≤ 9%) 

 



CEMENT Z NIZKO TOPLOTO 
HIDRATACIJE 

 Dodatna oznaka LH – low heat 

 Dodatne zahteve: 

 Max toplota hidratacije 270J/g   

 po 7 dneh (EN 196-8) 

 Po 41 urah (EN 196-9) 



MEHANSKE IN FIZIKALNE 
ZAHTEVE 

 
Trdnostni 

Tlačna trdnost  
MPa 

Čas 
začetka 

Prostorninska 
obstojnost 

razred Zgodnja trdnost Standardna trdnost vezanja (ekspanzija) 

 2 dneva 7 dni 28 dni min mm 

32,5 L
a
 -   12,0     

32,5 N -   16,0   32,5   52,5 75  

32,5 R   10,0 -     

42,5 L
a
 -   16,0     

42,5 N   10,0 -   42,5   62,5   60   10 

42,5 R   20,0 -     

52,5 L
a
   10,0 -     

52,5 N   20,0    52,5 -   45  

52,5 R   30,0 -     

a trdnostni razred opredeljen le za CEM III cemente, žlindrine cemente 

 



ZAHTEVE ZA TRAJNOST 

 Izbira cementa lahko vpliva na trajnost betona 

 Zahteve so podane v EN 206-1 

 Pri izbiri cementa je treba za različne namene in 
stopnje izpostavljenosti upoštevati ustrezne 
standarde in/ali predpise, ki veljajo na mestu 
uporabe 

 Sulfatnoodporni cement mora ustrezati dodatnim 
zahtevam glede kemijske sestave 



MERILA SKLADNOSTI 

 Proizvajalec mora skladnost s standardom 
vrednotiti stalno na osnovi preskušanja 
naključnih vzorcev 

 Določene so metode in najmanjša pogostost 
preskušanja 

 Skladnost se dokazuje z: 
 Začetnim tipskim preskusom (certifikacijski organ) 
 Notranjim kontrolnim preskušanjem, vključno s 

statističnim vrednotenjem 
 Začetno presojo tovarne 
 Stalni nadzor, ocenjevanje in potrditev FPC 
 Testiranje vzorcev odvzetih v tovarni 

 



NOVI TRENDI V 
STANDARDIZACIJI CEMENTOV 

 Nižanje deleža klinkerja  - zaradi potreb po 
nižanju emisij toplogrednih plinov 

 Ternarni, večkomponentni cementi, CEM X: 
 Cementi z nižjim deležem klinkerja in večjim deležem 

mineralnih dodatkov 
 Možnost kombinacije več vrst dodatkov 

 Številne raziskave lastnosti cementov 
 Odločitev, da se pripravi novo izdajo standarda 

EN 197-1 
 Pripravlja se predlog, ki bo posredovan CEN-u 

 



•  
SESTAVE NOVIH CEMENTOV 

 



PREDLAGANA KLASIFIKACIJA 



SESTAVE NOVIH CEMENTOV 



PREDLAGANA KLASIFIKACIJA 



PREDNOSTI UPORABE  
DODATKOV V CEMENTU 

 dobro poznane surovine, za katere so strogo 
določene zahteve v standardu EN 197-1, kot tudi 
raziskani vplivi na hidratacijo betona 

 nadzorovana in enakomerna dozacija 

 spremljanje kakovosti cementa, ki v primeru 
neustrezne vhodne surovine takoj pokaže 
neustrezne rezultate 

 pozitivni vplivi dodatkov – medsebojni sinergijski 
učinki pri hidrataciji in možnost izboljšanja 
mikrostrukture betona 

 



ZAKLJUČEK 

Rdeča nit predstavljenega je usmeritev v 
trajnostni razvoj, kar kažejo tako sprememb 
regulative, to je uredbe CPR in standarda EN 
197-1, kot tudi planirane nove vrste cementov, 
ki bodo z večjim deležem dodatkov trajnostno 
vplivale na izrabo naravnih virov, po drugi strani 
pa omogočale optimizacijo kakovostnih zahtev 
pri proizvodnji betona 



Združenje slovenske cementne industrije, GIZ  

Dunajska 63, LJUBLJANA 

 

 

HVALA ZA POZORNOST 

Elektronska-pošta: slocem@slocem.si 

Spletna stran: www.slocem.si 


