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Vsebina

• Novosti standardizacije SIST TC/BBB Beton, 
armirani beton in prednapeti beton

• Predstavitev novosti v standardih SIST EN 206 
in SIST 1026

• Obravnava pripomb iz javne obravnave SIST 
1026
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O CENu in SISTu

• predstavljeno l. 2014
• Standardi v javni obravnavi javno brezplačno 

dostopni na www.sist.si (ob predhodni 
registraciji)
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SIST/TC BBB 

• CEN/TC 104 Beton in sorodni materiali
• CEN/TC 177 Armiranobetonski montažni elementi iz 

autoklaviranega penobetona ali lahkoagregatnega
betona

• CEN/TC 229 Montažni betonski izdelki
• CEN/TC 178 Tlakovci in robniki
• CEN/TC 303 Tlaki (estrihi)
• CEN/TC 50 Kandelabri in nastavki 
• CEN/TC 167 Konstrukcijska ležišča
• ISO/TC 71 Beton, armirani beton in prednapeti beton
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Novi standardi

• SIST EN 480-1:2015 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko 
maso - Preskusne metode - 1. del: Referenčni beton in referenčna 
malta za preskušanje

• SIST-TP CEN/TR 16639:2015 Uporaba koncepta k-vrednosti, 
koncepta enakovrednega obnašanja betona in koncepta 
enakovrednega obnašanja kombinacij

• SIST EN 13892-3:2015 Metode preskušanja mešanice za estrih - 3. 
del: Ugotavljanje odpornosti proti obrabi po Böhmeju

• SIST EN 480-13:2015 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko 
maso - Metode preskušanja - 13. del: Referenčna malta za zidanje 
za preskušanje kemijskih dodatkov za malte

• SIST EN 1344:2013/AC:2015 Opečni tlakovci - Zahteve in preskusne 
metode

• SIST EN 12390-11:2015 Preskušanje strjenega betona - 11. del: 
Ugotavljanje odpornosti betona proti kloridom, enosmerna difuzija
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SIST EN 480-1:2015

• Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Preskusne 
metode - 1. del: Referenčni beton in referenčna malta za 
preskušanje
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SIST EN 480-13:2015

• Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso - Metode 
preskušanja - 13. del: Referenčna malta za zidanje za preskušanje 
kemijskih dodatkov za malte

• Redukcija vode zaradi
aeranta/plastifikatorja
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SIST-TP CEN/TR 16639:2015

• Uporaba koncepta k-vrednosti, koncepta enakovrednega obnašanja betona 
in koncepta enakovrednega obnašanja kombinacij

• Predstavljeni 3 koncepti uporabe mineralnih dodatkov tipa II
• V tč, 5.2.5 EN 206 podane k-vrednosti za pepel, MS in GGBS
• Modifikacije so dovoljene, če „je dokazana primernost“
• Referenca na TR 16639
• 3 koncepti: k-vrednost, 

koncepta enakovrednega 
obnašanja betona (ECPC) in 
koncepta enakovrednega 
obnašanja kombinacij (EPCC).

• Poročilo, kako koncepte uporabljajo 
v članicah CEN

• Npr. k-vrednost pepela 0,2 do 0,8, 
silike 1,0 do 2,0, GGBS 0,4 do 1,0
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SIST EN 13892-3:2015

• Metode preskušanja mešanice za estrih - 3. del: Ugotavljanje 
odpornosti proti obrabi po Böhmeju
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SIST EN 12390-11:2015

• Preskušanje strjenega betona - 11. del: Ugotavljanje odpornosti 
betona proti kloridom, enosmerna difuzija

• Odpornost na prodor kloridov pomembna za obstojnost armature pri 
XSn ter XF2 in XF4.

• princip: enosmerna (kapilarna) difuzija 3 % NaCl
• dobre izkušnje
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Prevod SIST EN 206:2013

• jan. 2016 predvidena izdaja prevoda SIST EN 206:2013
• prostovoljno in neplačano delo članov SIST TC BBB
• podrobneje o novostih lani mag. Kavčič
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Novi SIST 1026

• predvidena izdaja jan 2016
• želja TC BBB združiti EN 206 in SIST 1026 v en 

dokument
• veliko ur dela in strokovne debate
• konsenz
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Novi SIST 1026

• Razredi izpostavljenosti: XM ostaja, obnovljen in razširjen Dodatek 1
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Novi SIST 1026

• Posodobljena preglednica Uporabnost cementa
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Novi SIST 1026

• Koncept k-vrednosti podrobneje obdelan v EN 206
• V SIST 1026
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Novi SIST 1026

• Mejne vrednosti sestave in lastnosti betona – razširjena preglednica
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Novi SIST 1026

• XF1 - NOZT 100 preiskava ni več potrebna
• Reference na testne metode, če se lastnosti zahtevajo:

– E-modul: SIST EN 12390-13
– Odpornost proti karbonatizaciji: CEN/TS 12390-10 ali CEN/TS 12390-9
– Odpornost proti prodoru kloridov: SIST EN 12390-11
– Zrakopropustnost: SIA 262A, dod. E
– Kapilarna vodovpojnost: SIST EN 13057

• Primeri 
označevanja 
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Novi SIST 1206

• Razprava…
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4.3.1 Razredi tlačne trdnosti

• trdnostni razred C 32/40?
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N.3 - mejne vrednosti sestave

• …mora biti dodana beseda informativna, kot je 
v dodatku NA (stopnje izpostavljenosti) v 
preglednici NA.1.  

• Razlog da mora biti dodano »informativno« v 
preglednici N.3 je, ker imamo na trgu veliko 
različnih vrst cementov (turški, italijanski, 
madžarski, slovenski,…), z različnimi kakovostmi 
in trdnostmi, zato je nemogoče da je ena tabela 
za vse vrste cementov enaka.
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5.5.5 NOZT, ND

• Preiskava NOZT: Predlagamo da se dopusti izvajanje 
odpornosti betona na zmrzovanje in tajanje - Poškodbe 
notranje strukture; metoda prizme po CEN/TR 15177, 
točka 7.

• Menimo, da je uvedba tega predloga nujna in potrebna, 
saj v sosednjih evropskih državah (D, A, H, HR, …) že 
vrsto let (> 8 let) izvajajo preskus po tem 
standardiziranem postopku, kar pomeni, da lahko 
rezultate med seboj primerjamo, analiziramo ter 
izboljšujemo. Prav tako lahko primerjamo kriterije oz. 
zahteve in s tem izboljšujemo naše materiale. Preiskava 
po tem standardu ne predstavlja bistvene spremembe na 
preizkuševalni opremi oz. bistvenih dodatnih stroškov, kot 
jo poznamo danes po postopku NOZT, ki se izvaja 
trenutno v SLO. 
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5.5.5 NOZT, 5.5.6 OPZT

• NOZT - ali se tega ne da več dokazovati z 
mikroskopom?

• OPZT – „ je mogoče vzporedno uporabiti tudi 
metodo linijske mikroskopske analize po SIST 
480-11 „ - ali to pomeni, da je treba obvezno 
preiskati tudi po metodi iz dodatka NE
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5.5.6 OPZT, Dodatek NE

• Preiskava OPZT: Predlagamo, da se dopusti izvajanje 
odpornost na zmrzovanje/tajanje - Luščenje v skladu s 
CEN/TS 12390-9, kot se izvaja v sosednjih evropskih 
državah.

• Menimo, da je uvedba tega predloga nujna in potrebna, 
saj v sosednjih evropskih državah (D, A, H, HR, …) že 
vrsto let (> 8 let) izvajajo preskus po tem 
standardiziranem postopku, kar pomeni, da lahko 
rezultate med seboj primerjamo, analiziramo ter 
izboljšujemo. Prav tako lahko primerjamo kriterije oz. 
zahteve in s tem izboljšujemo naše materiale. Preiskava 
po tem standardu ne predstavlja bistvene spremembe na 
preizkuševalni opremi oz. bistvenih dodatnih stroškov, kot 
jo poznamo danes po postopku OPZT, ki se izvaja 
trenutno v SLO. 
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5.2.9 Temperatura betona

• Glavno vprašanje je, kaj je definirano kot zimski 
čas?

• zimski čas takrat, ko je srednja dnevna 
temperatura zraka (vsaj 3 zaporedne dni) nižja 
od +5°C, avstrijsko definicijo, ki zgornji zahtevi 
dodaja še dodatni pogoj; da se temperatura 
zraka kadarkoli v teku dneva spusti pod 0°C

• Bi se lahko ta podatek dodal k točki 5.2.9, 

mogoče vsaj kot priporočilo? 

24



Dodatek B

• Predlagamo, da se merila istovetnosti za tlačno 
trdnost betona lahko preverja tudi na več vzorcih 
(n >15). Predlagamo, da se to izvede v skladu s 
standardom DIN 1045-2, 3 ali primerljivim. 

• V sosednjih državah imajo v svojih nacionalnih 
dodatkih dopuščeno to možnost, saj za velike 
projekte to omogoča lažje delo in pregled 
posamezne recepture betona kot celote na 
objektu.
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Novi SIST 1206

• Razprava…
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Usposabljanja, izobraževanja, 3-5 v 
letu 2016 

Teme: 
• novosti na področju standardov SIST EN 2016 in SIST 1026
• pravilna izvedba standardnih preiskav betona
• Novi preskusi po SIST EN 206 za samorazlivni (SCC) beton –

delavnica -praktične meritve 
• vidni beton, različne obdelave betona, npr teraco
• tlakovanje površin – primeri dobre prakse, sodelovanje z GBC

Ciljne skupine: 
• Betonarne, izvajalci
• arhitekti 
• projektanti, nadzorniki (skupaj z IZS in ZAPS) 
• Predavatelji: tim za izdelavo priročnika, vključiti tudi nove člane
• Izvedba: predavanja + praktični del v laboratorijih (vključiti 

inštitute in tudi betonarne) 
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Hvala!

aljosa.sajna@zag.si
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