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Povzetek
Raziskovalna naloga v teoretičnem delu predstavi beton, njegove lastnosti in uporabo, slednjo
tudi v preteklosti.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati z anketo pridobljenih odgovorov v zvezi z betonom,
njegovim nastankom in vsebnostjo posameznih snovi, kakor so jih v Žireh uporabljali v
preteklosti. Sledi prikaz eksperimentalnega dela - preizkus tlačne trdnosti betona z objektov
treh časovnih obdobij, tj. betona izpred 80 let, betona izpred 30 let in tlačno trdnost betona, ki
ga trenutno vgrajujejo. Trdnosti betona ne moremo med seboj primerjati, kot tudi ne načina
betoniranja in razpoložljivosti posameznih sestavin betona, zagotovo pa dobljeni podatki
kažejo, da je bil za namen uporabe dovolj trden.
Ključne besede: gradbeništvo, beton, vezivo, agregat, tlačna trdnost

.
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V

UVOD
Za izdelavo raziskovalne naloge Kakor kamen kost sem se odločil, ker me to področje zanima;
tudi sam sem se vpisal na srednjo šolo za gradbeništvo.
V raziskovalni nalogi bom najprej predstavil sestavo betona, mešanje betona, betonske
konstrukcije ter ravnanje z betonom po betoniranju, kakor sem lahko prebral iz teorije. Ker iz
lastnih izkušenj vem – doma namreč pomagam očetu pri betoniranju – da tudi danes še kdo
sam zameša beton, in so to včasih počeli za gradnjo hiš v Žireh nasploh, me je zanimalo, kako,
s čim, v kakšnih razmerjih in s kakšnimi sredstvi so to počeli Žirovci.
S pomočjo strokovnjakov oz. njihovimi napravami pa sem opravil test trdnosti betona različnih
objektov – z različnim namenom in v različnih časovnih obdobjih. Vem, da beton s časom
pridobiva na trdnosti, a me je zanimalo, kako je s trdnostjo betona, ki so ga pripravili pred 2.
svetovno vojno za vojaške namene, potem primer betona domače izdelave in primer betona
novogradnje, pri kateri skozi okno učilnice lahko opazujem dostavo betona iz betonarne.

Postavil sem si sledeče hipoteze:
1. Včasih je v Žireh potekala domača izdelava betona.
2. Vezivo in agregat so dobivali le od drugod.
3. Sestavine za beton so anketiranci tehtali oz. zmerili.
4. Beton bunkerja zaradi časovne oddaljenosti danes prenese nizko tlačno silo.
5. Betona bunkerja in žirovske hiše sta zaradi časovne oddaljenosti in neuporabe vibriranja
porozna.
6. Beton iz novogradnje prenese silo, kot je predvidena v načrtih in po standardih.
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TEORETIČNI DEL
BETON
BETON V ZGODOVINI
Za gradnjo kamnitih zidov od vedno uporabljamo glino, mavec in cement. Prvi so ulivali zidove
že Grki v 3. st. pr. n. š., šele Rimljani pa so razvili pravi antični beton. Rimski beton je bil
mešanica peska in vulkanskega peska pucolana. Ta se imenuje po Pozzuoli, vasi na pobočju
Vezuva. Pucolan je vulkanski pepel, ki ga je izpljunila goreča vulkanska notranjost. »Zaradi
ognja in vročine plamenov, ki skozi razpoke prihajajo iz notranjosti gore, postane prstlahka,tuf
pa porozen in brez vlage. Ko zmešaš z ognjem obdelan pesek, pucolan in tuf, se s pomočjo
vode združijo, vlaga pa jih na hitro strdi v substanco, ki je ni mogoče stopiti niti z vodo niti z
valovi.« Tako je Vitruvij v času cesarja Avgusta opisoval enkratne lastnosti pucolana. V
kombinaciji z apnencem in vodo se strdi in nastane rimski beton, ki je ravno tako trden in trajen
kot najboljši današnji beton. Pri gradnji rimskega imperija so vedno pogosteje uporabljali beton
za akvadukte, pristaniška dela, kopališča itd. Ko je Neron po velikem požaru leta 64 pr. n. š.
na novo gradil Rim, so inovativne tehnike uporabe betona ustvarile novo arhitekturo. V
Neronovem času so gradbeniki z vlivanjem velikanskih kupol iz betona postavili temelje
novega koncepta prostora, kjer se oblika parcele in material združita v skupnem odnosu. Ogenj
je ustvaril vulkansko prst, zmešana z vodo se je prst strdila v strukture, ki so se polastile
prostora, torej zraka (Wedebrunn, 2008: 68). Rimljani so svoje betonske strukture vedno
oblekli v grob kamen ali pa so beton vlili v votle dvojne zidove iz opeke ali kamna. Čeprav je
bil beton skrit za ometom, surovimi kamni ali terakoto, je bil vseeno ključni pogoj za gradnjo
obokov in kupol in s tem prosto uporabo prostora.
Beton postane množično uporaben med obema svetovnima vojnama, še bolj pa po 2. svetovni
vojni, ko se pojavi električni mešalec betona. Ljudje so ugotovili, da se beton in železo dobro
vežeta, ker imata enako razteznost. To pomeni, da se pri določeni temperaturi železo razteza
ali skrči enako kot beton. Ljudje izumijo še dodatke in beton postane eden glavnih gradbenih
materialov.
Angleška beseda za beton, »concrete«, izhaja iz latinskega glagola concrescere, ki pomeni
»zrasti skupaj«, »združiti se«. Pomen se dobro sklada z veznimi lastnostmi betona (prav tam:
71).

SESTAVA BETONA
Beton je mešanica cementa, vode ter peska. Razmerje med elementi betona je odvisno od
uporabe betona. Najpomembnejša je gostota betona, ki se ponavadi uravnava s količino vode.
Vsaka betonska konstrukcija mora biti trdna. Betonske konstrukcije so včasih delali iz lesenih
plošč, danes pa se bolj uporablja opaž. To so železne plošče, ki so veliko večje kot lesene,
toda danes se uporablja žerjav, in težka bremena niso več ovira. Z opažem lahko tako
naredimo veliko večji podporni zid.
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CEMENT
Cement je praškasti material, ki s primešano vodo, kemijskimi reakcijami in spremljajočimi
fizikalnimi procesi prehaja v otrdelo cementno pasto ali cementni kamen. Pri tem postopno
razvija svoje kohezijske in adhezijske lastnosti, ki omogočajo, da poveže zrna agregata v
kompaktno maso betona (Saje, 2015: 7).
Je vezivo, ki se po hidraciji z vodo strdi in veže. Ko se cement veže in posuši, iz njega nastane
trden cementni kamen, ki prenaša visoke tlačne obremenitve. Cement je sestavljen iz žlindre
iz peči, iz dodatkov za reguliranje vezanja in mletja, iz naravnih in umetnih pucolanov, ter iz
cementnega klinkerja. Razmerje med cementom, vodo in peskom vpliva na moč betona. Več
je cementa, bolj se strdi, vendar vseeno ne smemo pretiravati.
Kemijska in mineraloška sestava kot tudi finost mletja so pomembni parametri, ki jih je treba
upoštevati pri izbiri cementa za izdelavo betona.
Takoj po zmešanju cementa in vode se začne proces hidratacije, pri katerem molekule vode
obvijajo ione trdnih delcev cementa in na ta način omogočajo, da se bolje uredijo v novo
nastale gelske in kristalne strukture (prav tam: 19).

Slika 1: Cement (Vir: https://www.heidelbergcement.com/en/cement)

AGREGAT
Agregat ima v betonu tri osnovne naloge:
-

zrna agregata tvorijo skelet, ki daje betonu trdnost in togost;
betonu daje dimenzijsko stabilnost, to je zmanjšuje dolgotrajne volumske spremembe
značilne za cementni kamen;
je relativno poceni, kar prispeva k ekonomičnosti betonskih konstrukcij (prav tam: 14).
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Agregat običajno predstavlja približno tri četrtine volumna betona, zato je razumljivo, da ima
velik vpliv na lastnosti svežega in otrdelega betona. Agregate za proizvodnjo betona delimo
na naravne in umetne. Naravni agregati se pridobivajo iz rečnih nanosov ali pa v kamnolomih
z drobljenjem večjih kamnitih skladov. Umetne agregate se običajno proizvaja v določene
namene, kot je na primer proizvodnja lahko agregatnih betonov. Čim večje je največje zrno
agregata, tem manjša je skupna površina agregata, zaradi tega pa je tudi manjša potrebna
količina cementne paste za obvitje vseh zrn. Z razširitvijo zrnavostne sestave proti večjim
frakcijam agregata se pri enaki obdelavnosti svežega betona zmanjša vodocementno razmerje
(prav tam: 15).
Čeprav mineraloška in petrografska sestava pomembno vplivata na trdnost agregata, pa igrajo
pri tem pomembno vlogo tudi drugi faktorji, kot sta na primer razstreljevanje in drobljenje
kamnitih skladov pri pridobivanju drobljenca. Med razstreljevanjem in drobljenjem lahko pride
do poškodb v mikrostrukturi, to je do mikrorazpokanosti agregata. To je eden izmed razlogov,
zaradi katerega se pri betonih z manjšimi največjimi zrni agregata dosegajo višje trdnosti (prav
tam: 15). Drobljeni agregati imajo običajno bolj homogeno strukturo in višjo trdnost v primerjavi
z rečnim agregatom. Zaradi bolj homogene strukture so v obremenjenem betonu manjše
koncentracije napetosti. Pri ostrorobih zrnih je kopičenje vodnega filma manjše, kar ugodno
vpliva na trdnost in strukturo stičnega območja, taka zrna pa se tudi raje zaklinjajo, zaradi
česar se poveča natezna trdnost betona. Nekoliko slabšo vgradljivost betonske mešanice, ki
vsebuje drobljeni agregat, pa lahko izboljšamo z uporabo kemijskih dodatkov (prav tam: 16).
Razne primesi in nečistoče v agregatu neugodno vplivajo na kvaliteto betona, zato je v
predpisih njihova količina omejena. Ker je pri visokotrdnih betonih vpliv posameznih sestavin
na lastnosti betona še večji, je čistost agregata toliko bolj pomembna (prav tam: 16)

Slika 2: Agregat (vir: pesekzadom.si)

VODA
Že ko se je pojavil beton, so rekli, da je za beton dobra vsaka pitna voda. To v veliki meri drži
še danes. Če beton mešajo na gradbiščih, uporabljajo vodo, ki je najbližja. Potrebna sestavina
za kemično reakcijo pri strjevanju betona je voda, zato nastane problem, ko se temperatura
spusti pod 0°C. Lahko se tudi zgodi, da se voda razširi in beton postane grudast. Tak ulitek
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nima trdosti in nosljivosti. Potrebno je paziti tudi pri visokih temperaturah - voda takrat zelo
hitro izhlapeva in povzroča pokanje ulitka. Priporočljivo je zalivanje betona z vodo (Zupančič,
2006: 5).

KEMIJSKI IN MINERALNI DODATKI
Dodatki betonu so snovi, ki spremenijo lastnosti svežega ali otrdelega betona. Običajno se
dodajajo v promilih ali procentih glede na količino cementa v betonski mešanici, ker s svojim
kemijskim ali fizikalnim delovanjem zelo učinkovito spreminjajo lastnosti cementne paste (Saje,
2015: 21).
Nekaj najpomembnejših možnosti spreminjanja lastnosti svežega in otrdelega betona:
-

povečanje obdelavnosti svežega betona, ne da bi se pri tem povečala količina vode,
ali zmanjšanje količine vode pri enaki obdelavnosti,
pospeševanje ali zavlačevanje začetka vezanja cementa,
zmanjševanje ali preprečevanje plastičnega krčenja ali povzročanje ekspanzije,
sprememba hitrosti izcejanja ali skupno izcejanje vode iz betona,
zmanjšanje segregacije,
izboljšanje črpnosti betona,
zmanjšanje izgube obdelavnosti,
preprečevanje zmrzovanja svežega betona,
zadrževanje ali zmanjševanje razvoja toplote v mladem betonu zaradi hidratacije,
povečevanje trdnosti,
povečevanje trajnosti betona,
zmanjševanje propustnosti betona,
preprečevanje škodljivih vplivov bazičnih komponent cementa na sestavine betona,
izboljšanje povezave med starim in novim betonom,
povečanje udarne in erozijske odpornosti,
izboljšanje zaščite armature v betonu,
barvanje betona ali malte (prav tam: 21).

VGRAJEVANJE BETONA
Betonska dela je potrebno izvajati v času, ko temperatura ozračja na mestu vgrajevanja betona
ne pade pod 5°C in ne preseže 30°C v brezveterju. Drugače so pri vgradnji betona potrebni
posebni ukrepi.
Pri transportu in vgradnji betona morajo vsa zrna v plastični mešanici ostati enakomerno
razporejena, brez pojava usedanja večjih in težjih zrn agregata ter prekomernega izcejanja
vode. Zrak, vgrajen v beton, zmanjšuje pojav usedanja agregata in izcejanja vode.
Beton pripravljamo, kar se da blizu mesta vgradnje ali pa ga tja pripeljemo v ustreznih
mešalcih. Sveži beton se mora prevažati v avtomešalnikih ali vozilih z agitatorjem. Neposredno
pred vgraditvijo ga je potrebno še enkrat premešati. Avtomešalnik in agitator je treba
popolnoma izprazniti najkasneje 90 minut po dodajanju vode v betonarni, navadni prekucnik
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pa po 45 minutah. Ta čas je treba v neugodnih vremenskih pogojih ustrezno skrajšati (prav
tam: 27–28).

VGRAJEVANJE BETONA IN VREMENSKI POGOJI
Pri betoniranju v zelo hladnih ali vročih pogojih je potrebno vgrajevanju in negi betona
predpisati posebne ukrepe za zaščito strjujočega se betona.
V vročih pogojih okolja moramo znižati začetno temperaturo svežega betona. Temperatura
betona nad 20°C povzroča težave:
-

pri vgradnji, kot so padec konsistence betona, povečanje vodo-cementnega faktorja;
med strjevanjem betona, kot so pospešena hidratacija, pojav razpok …

V hladnih pogojih okolja moramo beton zaščititi pred zmrzovanjem in omogočiti ugodne
temperaturno-vlažnostne pogoje v postopku hidratacije cementa, kar vodi do ustrezne
projektirane trdnosti otrdelega betona. Pomembno je, da beton pred prvo obremenitvijo doseže
zadostno trdnost – vsaj polovico projektirane tlačne trdnosti, da kljubuje škodljivim vplivom za
nadaljnjo obstojnost betonskega elementa. Zagotoviti je potrebno primerno začetno
temperaturo svežega betona, ki jo v postopku strjevanja vzdržujemo.
Negovanje vgrajenega betona v vročih pogojih okolja poteka skladno s predhodno opisanimi
postopki.
V hladnih pogojih okolja je potrebno zagotoviti primerno začetno temperaturo svežega betona,
ki jo med nego in v postopku strjevanja betona vzdržujemo:
-

brez dodatne energije: (z izoliranimi opaži);
z dodatno energijo: s predhodno segretimi opaži, z ogrevanjem betonskih elementov v
zaprtih ogrevanih prostorih, kot so nadstrešnice ali šotori, z neposrednim segrevanjem
elementov ali celotne konstrukcije z vodno paro, odprtim ognjem ali električnimi grelci.

Preprečiti moramo hitro ohlajanje betona v prvih 24 urah po zaključku betoniranja (prav tam:
29).

OJAČEVANJE BETONA
Proti upogibu odpornejši beton dobimo z ojačevanjem. V kalupe potisnemo jeklene mreže ali
pletiva, preden jih zalijemo z betonom. Postopek se imenuje armiranje ali ojačevanje,
polizdelek pa armirani beton. Ojačen z jeklom dobi beton boljše mehanske lastnosti, prenese
lahko večje obremenitve. Armirana betonska plošča se lahko celo malo upogne, da ne bi prišlo
do razpok. Uporablja se za gradnjo lokov in večjih rezpetin, lahko za tanke lupinaste tvorbe.
Armirani beton so začeli prvič uporabljati v Franciji. Leta 1848 je Joseph Lambot skonstruiral
prvi čoln iz jeklene mreže v cementni malti, debeli nekaj centimetrov. Joseph Montier, po
poklicu vrtnar, je leta 1849 izdelal prve cvetlične lonce z jekleno mrežo. Kasneje je patentiral
nekatere konstrukcije, cevi in mostove. Izdelal je tudi prvi večji rezervoar za vodo
(https://www.slonep.net/gradnja/gradbeni-materiali/beton-2565).
Patente so odkupili Nemci in Avstrijci. Nemec Koenen je prvi teoretično obdelal področje
armiranega betona in njegove izsledke so upoštevali pri klasični teoriji armiranega betona.
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Francoz Francois Hennebique je leta 1880 za armirani beton prvi uporabil okrogle jeklene
palice. S tako armaturo je leta 1888 zgradil prvo stropno ploščo. Po letu 1900 je v Franciji
Eugene Freyssinet začel graditi mostove večjih razpetin. Leta 1930 pa je na objektivih v prvič
uporabil prednapeti beton (Beton – sodobni gradbeni material: 19).
Razvoj armiranega betona je s tem dobil nove razsežnosti in se pravzaprav še do danes ni
končal. Danes je že dlje časa znan izračun armiranobetonskih konstrukcij o tehničnih
normativah za beton in armirani beton. S to metodo je konstrukturju omogočena predvsem
zanesljivejša presoja varnosti konstukcije proti porušitvi. Armirani beton je postal gradbeni
material, ki ga uporabljamo skoraj na vseh področjih gradbeništva, in to:
-

za gradnjo cest in železniških mostov,
za gradnjo poslovnih in industrijskih objektov,
za temelje strojev,
za kesone, oporne in podporne zidove,
za dimnike, daljnovode in antenske stebre,
za predore,
za stanovanjsko gradnjo
za gradnjo zaklonišč in drugih objektov za zaščito.

Armirani beton je gradbeni material, v katerem beton in jeklo statično sodelujeta. Beton ima,
podobno kot naravni kamen, visoko tlačno in le majhno natezno trdnost. Nosilec iz
nearmiranega betona bi v natezni coni razpokal, nosilni del prereza bi se bistveno zmanjšal in
se že pri majhnih obtežbah lahko porušil.
Nosilnost nosilca zelo povečamo, če v natezno cono položimo jeklene palice. Jeklo ima
namreč poleg tlačne tudi visoko natezno trdnost in je zato sposobno prevzeti natezne napetosti
v nosilcu. Te napetosti se ponavljajo v natezni coni. Beton in jeklo torej statično sodelujeta
tako, da beton prevzame tlačne napetosti, jeklo pa natezne.
Tako sodelovanje je možno zaradi naslednjih dejstev:
-

beton ima visoko tlačno trdnost,
jeklo ima visoko natezno trdnost,
beton in jeklo se dobro sprimeta, kar omogoča sidranje jeklenih palic v betonu,
beton in jeklo imata približno enake temperaturne razteznostne koeficiente,
beton ščiti jeklo pred zunanjimi v vplivi,
jeklo povezuje posamezne dele betona in daje konstrukciji večjo monolitnost.

Za armiranje betonskih konstrukcij uporabljamo jeklene palice, ki jim preprosto pravimo kar
armatura (prav tam: 23).
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Slika 3: Armiranje betonske konstrukcije(Vir: mphisa.si)
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3 RAZISKOVALNI DEL

3.1 METODOLOGIJA

V sledečem poglavju bom predstavil metode, s katerimi sem pridobil informacije in podatke,
predstavljene v raziskovalni nalogi.

3.1.1 Opis vzorca raziskave
Anketiral sem prebivalce Žirov, moškega spola, ki so sami izdelovali beton.V pomoč pri
zastavljanju in analiziranju anketnega vprašalnika mi je bila prebrana teorija, lastna
radovednost in kolikor že sam vem o betonu zaradi svojega interesa. Anketirancev je bilo 33,
kar menim, da je zadostno število za uporabne rezultate. V večini primerov gre za (stare) očete
mojih sošolcev, za katere vem, da so doma izdelovali beton; v tem primeru sem namreč
pričakoval realne in zanesljive rezultate.
Za izvedbo poskusa – meritve tlačne trdnosti sem dobil tri različne vzorce betona, vsakega po
tri kose. Tako moja raziskava zajema poskus obremenitve betona v obdobju dobrih 80 let:
-

Primer betona iz bunkerja Rapalske meje.
Primer betona iz žirovske hiše: beton so izdelovali in vgrajevali sami.
Primer betona nove športne dvorane, ki je v letošnjem letu v izgradnji.

Mehanske lastnosti strjenega betona določajo njegovo kakovost in s tem tudi njegovo
uporabnost v različnih konstrukcijah. Ena od osnovnih lastnosti strjenega betona, ki jih
preskušamo po standardiziranih porušnih metodah, je tudi tlačna trdnost (fc).
Tlačno trdnost določamo na standardiziranih preizkušancih v obliki valjev ali kock. Pred tlačnim
preizkusom natančno ugotovimo dimenzije preizkušanca in njegovo maso. S pomočjo preše
določimo porušno silo, s katero stremo preizkušanec. Če ni predpisano drugače, se trdnost
določa pri starosti 28 dni. Preizkušanci se v stiskalnici obremenijo do porušitve. Pri preiskavi
je potrebno biti pozoren na centričnost postavitve preizkušanca v stiskalnici in na hitrost
prirastka sile. Zabeleži se najvišja dosežena sila (Kavčič in drugi, 2018: 92).

3.1.2 Opis merskih instrumentov
Pri zbranih vzorcih betona sem najprej s pomočjo kamnoseka (Kamnoseštvo Kumer V gorenji
vasi) uporabil žago za razrez kamenja. Gre za mostovno žago TE-CO, model SF-35.
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Slika 4: Začetek razreza betona iz bunkerja

Slika 5: Razrez betona iz bunkerja
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Slika 6: Razrez betona iz žirovske hiše
Na Fakulteti za gradbeništvo so mi omogočili tudi mikroskoskopski pogled v beton. To smo
izvedli z mikroskopom, povezanim na računalnik. Gre za mikroskopski sistem HIROX KH
3000.
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Slika 7: Uporabljeni mikroskopski sistem
V pomoč pri ugotavljanju tlačne trdnosti nam je bila stiskalnica (preša), ki mora biti skladna s
standardi s SIST 12390-4 (Kavčič, 2018). Uporabljena je bila hidravlična stiskalnica s
kapaciteto 5000KN.

17

Slika 8: Preša za ugotavljanje tlačne trdnosti betona
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Slika 9: Merilci obremenitve

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Anketo sem izvedel v zimskem času, sicer pa so se vprašanja navezovala na izdelovanje
betona pred več kot dvajsetimi leti, ko se je pri gradnji domačih hiš beton izdelovali še doma.
Vzorce za test tlačne trdnosti betona sem najprej zbral na terenu. Za beton bunkerja sem se
odpravil na rahlo hribovit teren približno 5 km iz Žirov.
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Slika 10: Pogled iz lokacije bunkerja

Slika 11: Lokacija bunkerja, iz katerega smo preizkušali tlačno trdnost betona
Bunkerji sodijo v sistem Rupnikove linije (v nadaljevanju RL). RL je obrambni sistem, ki ga je
v letih pred 1941 vzdolž RM zgradila Vojska Kraljevine Jugoslavije. Potekala je ob črti Žirovnica
(pod Stolom) – Ratitovec – Blegoš – Žirovski vrh – Ljubljanski vrh (nad Vrhniko) – Cerknica –
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Črni vrh – Plase. Načrtovali so jo na predpostavki, da je glavni sovražnik Jugoslavije Italija.
Nemčija je postala njen mejaš šele leta 1938, z zasedbo Avstrije. Italija pa je že leta 1926
razglasila svoj protektorat nad Albanijo. Na njenem ozemlju so se pripravili atentatorji, ki so
leta 1934. leta v Marseillu ubili kralja Aleksandra. Leta 1937 je z Nemčijo sklenila os Rim –
Berlin – Tokio. Tako da ni čudno, da je prav tistega leta padla dokončna odločitev za ureditev
RM. Ker je bil 3. novembra 1938 za načelnika štaba za utrjevanja imenovan general Leon
Rupnik, se po njem tudi imenuje. Po nemški zasedbi Avstrije so njeno gradnjo razširili še na
novo mejo z Nemčijo, vendar v tem pisanju ostajamo ob RM.
Pobudnik gradnje je bil armadni general Ljubomir Marić, 1935 načelnik generalštaba. Za vzor
mu je bila seveda francoska Magintova linija. Nasprotovali so mu nekateri mlajši in bolj
sodobno misleči generali, zlasti letalski general Dušan Simović, vodja državnega urada 27.
marca 1941, ki je utrdbe že 1937. leta označil za »mrtve konstrukcije«. On bi denar, ki je
potrošen za gradnjo RL – po Rupnikovo oceni okrog poldrugo milijardo dinarjev –, raje namenil
za razvoj letalstva, protioklepne obrambe ter gibljivih tankovskih in motoriziranih enot. Čas mu
je dal povsem prav. Do edinih resnih bojev je prišlo 7. in 8. aprila pod Blegošem. Italijanska
vojska je že 11. aprila 1941 brez bojev zasedla Ljubljano, čeprav je bila RL najbolj dograjena
in najmočneje utrjena prav na odseku od Blegoša do Ljubljanskega vrha, kjer naj bi
onemogočila vdor v Ljubljansko kotlino. Res pa je, da je v času gradnje odigrala pomembno
vlogo odvračanja sovražnika in bila hkrati v psihološko oporo prebivalstvu ob meji, ki je imelo
od gradnje tudi stvarne dobrobiti. Kar je potratno z vidika države in davkoplačevalcev, je bilo
za graditelje in domačine donosno (Naglič 2005: 62).
Gradnja RL kljub vsemu ni bila neko povsem zgrešeno početje. Vanjo so po Rupnikovi oceni
vložili milijardo in pol dinarjev. Žirovec Franc Jereb, ki je pripovedoval o teh rečeh, je ne
gradbišču v Zaplani in Gornji vasi delal kot železokrivec in zaslužil 4,5 dinarja na uro;
»močeradarji«, ki so sočasno delali pri regulaciji hudourniških strug, so zaslužili 2,5 dinarja na
uro. Delo na RL je bilo torej razmeroma dobro plačano in je prineslo boljši kruh tudi mnogim
domačinom. Za cenovno primerjavo navajam še podatek, da je kilogram kruha veljal tri dinarje,
kvadratni meter kmetijskega zemljišča pa 1,25; dela na RL so bila torej približno enakovredna
500.000 tonam kruha, ta pa je bil v tistih časih še velika vrednota.
Zgoraj imenovani, zdaj artilerijski polkovnik v pokoju, tedaj delavec na kmetiji posestnika
Omejca v Zaplani, ve povedati tudi, kako ga je mojster preizkusil. Pokazal mu je načrt in od
njega zahteval, da si je videno zapomnil in po spominu delal. Papirjev samih mu ni smel dati;
za delo železokrivca je bil torej primeren samo tisti, ki je bil dovolj bister oz. nadarjen za te reči.
Spominja se, da so v en sam objekt, kakršne so bile utrdbe v drugi liniji, vgradili 95 ton železa
in 1600 kubikov betona. Manjše objekte in žične ovire je postavljala vojska sama, ki je v ta
namen poklicala tudi veliko rezervistov. Za večja in zahtevnejša dela je najemala civilna
gradbena podjetja, kakršni sta bili ljubljanski firmi Deček in Dukić. Mojster, pri katerem je delal
Jereb, so najeli Dukičevega podizvajalca (prav tam: 63).
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Slika 12: Primer bunkerja (pot na Javorč)
Po določitvi mesta za izgradnjo objektov z strani inženirjev in vojaškega osebja se je pričelo z
izkopom. Ker je bilo strojev premalo, so kopali skoraj izključno ročno. Po končanem izkopu se
je zemljo nekoliko utrdilo in izdelalo podlago. Sledila je izdelava opaža in montaža armature
ter jeklenih plošč. Na mitraljeških bunkerjih so ta dela opravljali za to usposobljeni in določeni
delavci, za kar so bila potrebna tudi močna dvigala. Po opravljeni kontroli s strani inženirjev se
je pričelo z betoniranjem sten in na koncu stropa objekta. Beton se je mešalo v motornih
mešalcih, sledilo je zahtevno vlivanje betona. Težke mitralješke bunkerje je bilo možno v celoti
zabetonirati v enem dnevu. V toku izgradnje so na vrhu sprednjega in stranskih zidov postavili
štrleče armature, na katere se je lahko pritrdilo maskirno mrežo (Kotnik, 2012: 21).

Slika 13 Armature bunkerja (Vir: Kotnik, 2012: 29)

22

Po pravilu bi naj bil vsak lahki mitralješki bunker končan v 12 dneh, brez vštetega časa sušenja
betona. Gradbeni material, kot so pesek, drobir in kamenje se je praviloma jemalo v bližini
samega mesta gradnje, cement pa se je v velikih količinah, v vrečah po 50 kilogramov,
shranjevalo v skladiščih. Izjemno pomembna surovina je bilo takrat jeklo. Jeklene armature,
posebno pa jeklene plošče za bunkerje, so imele takrat precejšnjo vrednost (prav tam: 22).
Kolikor sem izvedel preko ustnih virov, naj bi agregat za beton dobivali iz bližnjega Lavrovca,
približno 15 km stran od bunkerja, katerega beton sem vzel v analizo; prav vsi bunkerji te linije
naj bi bili narejeni s tem agregatom.

Slika 14: Kamnolom Lavrovec danes
Beton iz domače gradnje sem dobil v vasi, približno 1 km ven iz Žirov. Hiša se je gradila v letih
1989 in 1990, beton so mešali z mešalcem, za agregat so uporabili soški pesek, za vezivo pa
cement iz Anhovega. Na danem primeru ne gre za nosilno ploščo, gre za tretjo ploščo, in naj
bi bila vgrajena predvsem iz izolacijskih razlogov in požarne varnosti, zato naj bi bilo v nji tudi
manj cementa. Pogosto v domače gradnje tretje plošče sploh niso vgrajevali, saj bi le-to
gradnjo podražilo. Vibriranja niso izvajali. Svojo funkcijo beton, katerega primer smo testirali,
in je ostal v gradnji, dobro opravlja že vseh 30 let.
Glavne značilnosti soškega proda so: homogena struktura, pretežno karbonatna zrna in
fizikalno mehansko in zmrzlinsko zelo kakovostna surovina. Pomanjkljivosti so relativno
majhne zaloge in prometna oddaljenost od nahajališč, potrebno je predrabljanje, zrna se hitro
zaoblijo (zagladijo) in prisotnost roženca (Kavčič in drugi, 2018).
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Slika 15: Soški pesek (gramoz) za beton (Vir: Kavčič 2018: 43)

Slika 16: Hiša, iz katere je testirani beton (Foto: osebni arhiv lastnika hiše)
Beton novogradnje pa je bil na dosegu tik zraven šole, kjer gradnja dvorane poteka. Gre za
izgradnjo športne dvorane s povezovalnim delom do osnovne šole, zunanjo ureditvijo in
ureditvijo igrišča za vrtec. Večnamensko športno dvorano bodo sestavljali AB-stebri, stene in
nosilci ter za strešno konstrukcijo leseni lepljeni nosilci. Dvorana bo imela tloris več kot 4.500
m2 skupaj z 8.000 m2 zunanje ureditve in je tako največja športna dvorana trenutno v gradnji
na Slovenskem.
Lokacija načrtovane gradnje leži v južnem delu Žirov, na desnem bregu Poljanske Sore, na
nadmorski višini približno 478 m. Na območju načrtovanega objekta, zahodno od Osnovne
šole in cerkve Sv. Martina, so travniki, bližnja okolica pa je v celoti urbanizirana. Približno 50
m zahodno od lokacije je struga Sore. Teren je ravninski. Cilji investicije so zagotovitev
ustreznih pokritih športnih površin v občini ter posodobiti obstoječo športno infrastrukturo,
zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje športne vzgoje za potrebe obveznega
devetletnega šolanja v občini Žiri, sočasna odprava problematike energetske neučinkovitosti
obstoječega športnega objekta – zagotavljanje ustreznejše energetske učinkovitosti objekta
ter posledično zmanjšanje porabe energije (za ogrevanje in električne energije) in prispevanje
k zmanjšanju toplogrednih plinov; zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za športno vadbo,
s katerimi bi zadostili vsem potrebam kraja, torej vadbenih skupin športnih klubov, rekreativcev
in osnovne šole, povečanje športnega udejstvovanja v kraju in občini, saj je povpraševanje
veliko večje od obstoječih kapacitet, zagotovitev možnosti za organizacijo večjih športnih,
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zabavnih, družabnih, kulturnih prireditev; postopno reševanje prostorskih problemov osnovne
šole in vrtca; gradnja energetsko učinkovitega objekta oziroma nič-energetske stavbe oziroma
pasivne stavbe (https://www.ziri.si/objava/66608).
Novo zgrajene površine znašajo:
- skupne površine šole in vrtca – 1003,46 m2,
- šola – 405,68 m2,
- športna dvorana – 2.967,99 m2,
- vrtec – 203,41m2.
Medetažne konstrukcije nad pritličjem in nadstropjem so polne armiranobetonske plošče. Za
dimenzioniranje je bila privzeta naslednja kvaliteta vgrajenega materiala:
Beton: C25/30 – vključeni v test; AB stebri pa C30/37, česar nismo testirali.
Armatura: S500.
Na samem gradbišču sem izvedel, da beton dobijo od Marolta, betonarne v Logatcu, ki
uporablja pesek lastnega kamnoloma - Kamnolom Zelše pri Cerknici, cement je iz cementarne
Anhovo, uporabljajo pa dodatke in pitno vodo.
Del testov glede kakovosti opravijo pri Maroltu, ostali del pa pošljejo na testiranje v Ajdovščino.
Beton se suši 28 dni, prenesel pa naj bi silo vsaj 25 mPa. Na teste se vedno daje samo
tehnično pravilno negovane kocke, pravilnih lepih oblik. Na tem projektu so vzeli do sedaj okoli
60 kock, na test so jih dali 1/3. Vseh kock se ne testira, ampak samo proporcialno.

Slika 17 Pogled na novo nastajajočo večnamensko športno dvorano (Foto: D. Kacin)
Najprej sem po navodilu dr. Petre Štukovnik moral pripraviti kocke betona dimenzije 15x15x15.
Na terenu sem teh dimenzij dobil samo zadnji vzorec, torej vzorec iz novogradnje; da pa sem
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dobil ustrezne oblike še drugih vzorecev za test, sem se napotil h kamnoseku. Žal beton, ki
sem ga pridobil od drugih dveh objektov, zaradi svoje oblike ni omogočal izreza takšnih mer.
Tako smo z žago za kamen izrezali kocke različnih dimenzij. Zbrane vzorce sem torej najprej
s pomočjo kamnoseka oblikoval v kocke, nato je potekala izvedba meritev na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo. Tlačno silo smo merili na eni ploskvi.
3.1.3.1 Analize na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo mi je pri meritvah pomagala dr. Petra Štukovnik.

Slika 18 V laboratoriju ob preši

Najprej smo vse kocke, ki sem jih prinesel na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, označili
s številkami.
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Slika 19: Označena serija preizkuševalcev 1

Slika 20: Označevanje vzorcev
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Slika 21: Vzorci znotraj posameznih preizkušancev
Pri tem sem se odločil, da številka 1 pripada najstarejšemu betonu, 2 betonu, ki je star približno
30 let, in 3 najnovejšemu betonu. Znotraj teh števil sem označil poljubno (1.1, 1.2 in 1.3; 2.1,
2.2. in 2.3; 3.1, 3.2, 3.3).
Da smo nadalje v laboratoriju lahko analizirali in ugotovili, kakšno tlačno silo beton prenese,
smo ga morali izmeriti in stehtati. Nato smo izmerili vse tri stranice (a, b in c) posamezne kocke
(v centimetrih), ki smo jih označili. Zatem je sledilo tehtanje (v gramih).

Slika 22: Merjenje preizkušancev
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Slika 23: Označevanje stranic

Slika 24 Tehtnica, s katero smo tehtali preizkušance

Vse kocke smo dali na voziček in jih prepeljali do preše, kjer smo vsako posebej dali na
vodoravno podlago preše. Pri tem smo označili (po stranicah), katero ploskev bomo obremenili
– zaradi nadaljnjega izračuna.
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Prešo smo za vsak primer pri določenih vzorcih zaprli s PVC-vratci. Potem smo poskušali, pri
kateri sili betonska kocka razpade. Poskus obremenitve za posamezno kocko je trajal približno
minuto. Odčitali smo silo, pri kateri se je kocka zdrobila, in jo zapisali v tabelo.

Slika 25: Sila na preizkušanec 1

Slika 26: Sila na preizkušanec 2
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Slika 27: Sila na preizkušanec 3

3.1.4 Obdelava podatkov
Podatke, pridobljene v anketi, sem preštel in statistično obdelal s pomočjo računalniškega
programa Excel. V tem istem programu sem kasneje izdelal tudi grafe, ki sem jih vstavil v samo
nalogo in rezultate po analizi tudi pokomentiral. Ankete nisem ločil glede na spol, saj sem
pričakoval, da se na to spoznajo moški.
Na Fakulteti za gradbeništvo sem vse dobljene meritve moral dati na osnovne enote, tj.
kilograme in metre. Izračunal sem površino, gostoto in nato z dobljenimi podatki izračunal še
tlačno silo. Ker pa so bile dimenzije kock in zato tudi površina, na katero je sila delovala,
različne, mi je dr. Petra Štukovnik posredovala faktor primerljivosti, tako da sem dobil
primerljive podatke. Najprej smo glede na obremenitev ploskve izračunali površino, sledil je
izračun prostorninske mase kocke.

Za to smo potrebovali naslednja obrazca.
P = a x b ali P = b x c ali P = a x c
Gostota:

𝛿=

𝑚
𝑉

Tlačna trdnost fc: fc= F/Ac [M/Pa]
F: tlačna sila,
Ac: površina vodoravnega prereza preskušanca
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Slika 28: Zapisane dimenzije in enačbe

3.2 REZULTATI
3.2.1 Rezultati ankete
V nadaljevanju predstavljam rezultate ankete, ki se navezujejo predvsem na to, kako so v
preteklosti v Žireh izdelovali beton. Vsi rezultati so prikazani v deležih.
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Nabava cementa v Žireh
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Graf 1: Nabava cementa
Zgornji graf prikazuje, kje so Žirovci v Žireh kupovali cement. Skoraj polovica (49 %) jih je
beton kupovala na Strojarni, 15 % jih je navedlo, da so kupovali v gradbenem centru, prav
toliko v M Sori, kar pa je v bistvu eno in isto, saj danes nastopa pod skupnim imenom M Sora
– Gradbeni center Strojarna Žiri. 21 % vprašanih pa je cement kupovalo drugje. To nakazuje
na to, da so kupovali v domačem kraju oz. se ga je kljub majhnosti mesta tudi v Žireh dalo
dobiti.
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Graf 2: Viri cementa
Graf prikazuje, kje so ljudje cement kupovali drugod po Sloveniji. Skoraj polovica (44,7 %) je
beton kupovala v betonarni Anhovo. 29,8 % anketiranih je cement kupovalo v Idriji. Preostalih
25,5 % pa je cement kupovalo na Primorskem.
Salonit Anhovo brez prekinitev (razen ob vzdrževalnih delih) proizvaja cement že skoraj 100
let. Skozi zgodovino je cementarna zabeležila vzpone in padce – vedno znova pa se je potrdilo,
da z visoko motivirano ekipo in jasnimi strateškimi usmeritvami lahko dosega najboljše
rezultate. Zgodovina cementarne se je začela naključno, ko je točno 100 let nazaj zidarski
mojster Ivan Nibrant iz Anhovega ob kuhi apna odkril takrat neznan siv prah odličnih veznih
lastnosti. (https://www.salonit.si/o-druzbi/predstavitev/) Očitno je – posamezni so navedli tudi
Egipt in Italijo – cement iz Anhovega prišel tudi v Žiri in so bili z njim zadovoljni. Med prebivalci
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se je širilo mnenje, da velja za enega boljših, italijanski (mogoče tudi ta, ki je v grafu prikazan
kot Primorska) naj bi bil cenejši, a tudi slabši.

Pomembnost države izvora cementa
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Graf 3: Oziranje na državo oziroma izvor cementa
Večina vprašanih (70 %) se ni ozirala na državo izvora cementa, je pa verjetno tudi prednost
bližina dobre cementarne v Anhovem, kar je razloženo že v prejšnjem grafu.

Pojasnila, zakaj so ali niso gledali na državo izvora
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Graf 4: Razlogi za nabavo (ne)glede na državo izvora
Zgornji graf prikazuje pojasnila, zakaj so ali niso gledali na državo izvora. Kar 39 % anketiranih
je odgovorilo, da so gledali zato, ker podpirajo domačo proizvodnjo. 27 % vprašanih je
odgovorilo, da ni gledalo zato, ker ni bilo izbire. Ostalih 34 % anketiranih pa ni pojasnilo, zakaj
so ali niso gledali na državo izvora cementa.
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Razpoložljivost cementa
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Graf 5: Razpoložljivost cementa
Graf 5 nam prikazuje, ali so ljudje imeli dovolj cementa za betoniranje. Malo več kot polovica
(58 %) jih je odgovorilo, da je cementa primanjkovalo, 4 % pa so odgovorili, da so imeli
cementa dovolj.
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Graf 6: Cena cementa
Graf nam prikazuje, ali se je ljudem zdel cement drag glede na mesečni prihodek. 39 % jih je
odgovorilo, da je bila cena cementa (pre)visoka. 9 % je odgovorilo, da cement ni bil drag.
Vsi ostali pa odgovora niso podali.
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Kje v Žireh so dobili pesek
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Graf 7: Žirovski pesek
Ta graf nam prikazuje, kje so Žirovci dobili pesek iz Žirov. 37,5 % vprašanih je šlo po pesek
na Strojarno, kjer so ga kupovali, prav toliko v Rakulk. Ta je obstal v pregradi struge, ki ga je
nanosil potok Rakulščica. Pesek je bil v tem primeru brezplačen, torej je tudi beton iz lokalnega
materiala – domačega agregata. 25 % anketiranih je šlo po pesek na Dobračevo. To so bili
najbrž Dobračevci. Ostalih 9 % ni podalo odgovora.

Slika 29: Rakulška pregrada
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Slika 30: Rakulški »peskokop«

Kje so pesek dobili Žirovci v drugih krajih
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Graf 8 Pesek iz drugih krajev

Graf prikazuje, od kod so Žirovci dobili pesek (drugi kraji). 42 % vprašanih je šlo po pesek v
Sočo. Takrat je bilo tam najbolj znano izkopavanje peska. 29,5 % vprašanih je šlo po pesek v
reko Idrijco. 21 % vprašanih se je po pesek odpravilo v Logatec. Preostalih 7,35 % anketiranih
pa ni podalo odgovora.
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Zrnavost peska
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Graf 9: Pomembnost zrnavosti peska
Naslednji graf prikazuje odstotek vprašanih, ki so gledali na zrnavost peska, ter odstotek
vprašanih, ki niso gledali na zrnavost peska. Kar 81 % vprašanih je gledalo na zrnavost peska.
Vzrok za to je, da se različna zrnavost peska uporablja za različne gradnje.
Preostalih 19 % anketirancev ni gledalo na zrnavost peska.
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Graf 10: Oziranje na ceno peska
Ta graf nam prikazuje, koliko odstotkov vprašanih je gledalo na ceno peska, in koliko
anketiranih se nanjo ni oziralo. Kar 57 % vprašanih ni gledalo na ceno peska. Preostalih 43 %
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anketirancev je gledalo na ceno peska. V tem primeru ne moremo podati enoznačnega
odgovora, saj smo ugotovili, da so ljudje v veliko primerih sami nabirali in vozili pesek, in zanj
ni bilo potrebno plačati.

Betonski dodatki
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Graf 11: Oziranje na ceno peska
Rezultati kažejo, da večina (88 %) ni dajala dodatkov v beton; 12 % pa jih je dajalo – v
nadaljevanju so navedli, da so dodajali dodatke proti zamrzovanju in vezivna vlakna. Zdi se,
da gre verjetno za novejše gradnje.
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Graf 12 Mešanje betona

Ta graf nam prikazuje, kje vse so ljudje mešali beton. Največ vprašanih (kar 72 %) je beton
mešalo v mešalcu. Razlog za to je najbrž, da so takrat električni mešalci bili najbolj cenovno
dostopna in primerna rešitev; nakazuje pa na to, da so v 2. polovici 20. stoletja že uporabljali
mešalce, poleg tega pa je to naparava, ki jo je mogoče izposojati, zato ni verjetno, da bi vsaka
gradnja imela svoj mešalec. 19 % ljudi je beton mešalo v samokolnici. Ostalih 9 % pa je beton
mešalo drugje. Za teh, slabih 30 %, ki niso uporabljali mešalcev, predvidevam, da gre za
anketirance višje starosti oz. za betoniranje manjših površin.

Deleži sestavin v betonu
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Graf 13: Deleži sestavin v betonu
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Odstotek za cement

Graf 13 nam prikazuje, kakšno razmerje sestavin so dajali ljudje za beton. 36 % vprašanih je
odgovorilo, da je na 20 lopat peska dalo 6 lopat cementa. 54 % ljudi je odgovorilo, da so dali
8 lopat cementa na 20 lopat peska. 5 % ljudi pa ni podalo odgovora. Vodo so vsi dodajali po
potrebi – po občutku.

Način izdelave
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Graf 14: Način dodajanja sestavin za beton
Ta graf nam prikazuje, ali so ljudje sestavine za beton merili oz. tehtali ali dodajali po občutku.
71 % vprašanih je odgovorilo, da so sestavine za beton dodajali po občutku. Preostalih 29 %
vprašanih je odgovorilo, da so sestavine za beton tehtali. S tem smo ovrgli hipotezo, da je
potrebno sestavine za beton stehtati oz. zmeriti, saj so – kot bo razvidno tudi v nadaljevanju –
vsi z izdelanim betonom zadovoljni, kar je pri končnem proizvodu najbolj pomembno.
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Graf 15: Število sodelujočih ljudi
Naslednji graf nam prikazuje, koliko ljudi je sodelovalo pri betoniranju. 45 % anketiranih je
odgovorilo, da je bil to eden ali sta bila dva. 28 % ljudi ni podalo odgovora. 21 % vprašanih je
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navedlo, da so pri betoniranju sodelovali trije ali več. 6 % vprašanih pa je reklo, da so pri
betoniranju sodelovali trije, kar lahko priključimo prejšnjemu odgovoru, torej trije ali več 27 %.
To kaže, da so delo opravljali posamezniki, in ni šlo za masovno proizvodnjo.
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Graf 16: Kdo je pomagal pri betoniranju
Ta graf nam prikazuje, kdo so bili ljudje, ki so pomagali pri betoniranju. 27 % vprašanih je
odgovorilo, da so to bili prijatelji. 15 % ji je odgovorilo, da so to bili sorodniki. 9 % jih je
odgovorilo, da so to bili sosedi. 4 % anketiranih je reklo, da so ljudi najeli. 45 % vprašanih pa
je odgovorilo, da so to bili vsi, razen plačani.
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Graf 17: Prisotnost nadzornika
Ta graf pa nam prikazuje delež ljudi, ki so ali niso imeli nadzornika pri betoniranju. 94 %
vprašanih je odgovorilo, da pri betoniranju niso imeli nadzornika. Preostalih 6 % pa je
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odgovorilo, da so nadzornika imeli. To nam pove, da so ljudje takrat večinoma sami znali
betonirati razne konstrukcije.
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Graf 18: Velikost betonaže
Graf 18 nam pove, kako velike so bile konstrukcije, ki so jih takrat betonirali. 36 % vprašanih
je odgovorilo, da so betonirali konstrukcije, ki so bile večje od 3x3m2. Le 9 % vprašanih je
odgovorilo, da so betonirali konstrukcije, manjše od 3x3m2. Kar 55 % anketirancev pa
odgovora ni podalo.

Armiranje konstrukciji
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Graf 19: Armiranje betonskih konstrukciji
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Graf 19 nam prikazuje, s kakšnimi mrežami so ljudje včasih armirali betonske konstrukcije. 51
% vprašanih je odgovorilo, da so armirali z doma narejenimi železnimi mrežami. Ostalih 49 %
pa je odgovorilo, da so mreže za armiranje kupili. V pogovoru z določenimi ljudmi sem izvedel,
da so mreže izdelovali tudi tako, da so kupili kolute železa, en del so privezali na kakšno drevo,
drugega pa za tovornjak, ki je potem ravnal železo; še pred tem pa so namesto tega uporabili
konja. Izravnano železo so potem zložili in med seboj zvezali v obliki mreže.

Vremenski pogoji
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Graf 20: Oziranje na vremenske pogoje
Graf 20 nam pove, da se le 37 % vprašanih ni oziralo na vremenske pogoje. Ostalih 63 % pa
je odgovorilo, da so se ozirali na vremenske pogoje. Precej verjetno pa je, da se v kakšnih
ekstremnih zimskih razmerah ni gradilo, zato do prišli v poštev meseci od spomladi do jeseni.
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Graf 21: Vremenske razmere
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Graf 21 nam pove, da se je 71 % vprašanih oziralo, kar se tiče vremena, le na to, da ni bilo
dežja. Ostalih 29 % pa je odgovorilo, da so se ozirali tudi na temperature, nadaljnjo vremensko
napoved ipd.

Vlaženje
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Graf 22: Vlaženje po betoniranju
Graf 22 pove, da je 96 % vprašanih beton po vlivanju tudi vlažilo, kar je prav in običajna praksa,
da se beton ne suši prehitro, ker potem poka. Le 4 % anketiranih betona ni vlažilo. O morebitnih
posledicah pa niso pisali.
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Graf 23: Trajanje vlaženja
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54 % tistih, ki so beton vlažili, je odgovorilo, da so beton vlažil 1–3 dni. Preostalih 46 % pa je
odgovorilo, da so beton vlažili več časa.
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Graf 24: Vibriranje betona
Ta graf pove, da je 51 % anketiranih zrak iz betona spravljalo z udarjanjem s kladivom. 42 %
vprašanih je zrak iz betona spravljalo z vibratorjem oz. z električno vibrirno iglo. 7 % ljudi pa
odgovora ni podalo.

Prisotnost napak
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Graf 25: Opažanje napak pozneje
Vsi so odgovorili, da so njihove betonaže dobre, saj niso opazili napak.
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3.2.2 Rezultati testiranja
Pred samim preizkusom smo preko mikroskopa pogledali sestavo starejših dveh vzorcev
betona.

Slika 31: Mikroskopski pogled preizkušanca – preizkušanec 1

Slika 32: Mikroskopski pogled preizkušanca – preizkušanec 2
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Pod mikroskopom smo bolj natančno videli – čeprav smo najprej imeli kar nekaj težav zaradi
prahu, ki je nastal ob rezanju ploskve – sestavo in gostoto preizkušancev. Vzorca se razlikujeta
v barvi in v gostoti. Pri preizkušancu 2. vzorca so bile opazne praznine/luknje, ki so nastale kot
posledice nevibriranja betona ob vgradnji. Prav tako so vidna zaobljena zrna, kar smo lahko
prebrali o značilnostih soškega proda.

Preglednica 1: Meritve po posameznih preizkušancih
vzorec a

b

c

A

V

masa sila

mm

mm

mm

mm2

mm3

g

1.1
1.2
1.3

81,34
81,82
70,43

79,83
79,41
69,9

80,89
80,44
69,94

6493,372 525248,9 1266
6497,326 522644,9 1284
4923,057 344318,6 852

171400 2410
377400 2457
403700 2474

26,40
58,09
82,00

25
54
75
65

2.1
2.2
2.3

81,58
85,65
79,38

79,45
81,5
79,88

80,25
80,4
80,47

6481,531 520142,9 1170
6980,475 561230,2 1212
6340,874 510250,2 1118

135000 2249
137000 2160
83160
2191

20,83
19,63
13,11

19
18
12
17

3.1
3.2
3.3

147,67
150,6
149,3

150,63 150,33 22243,53 3343870
150,78 150,95 22707,47 3427692
150,09 150,26 22408,44 3367092

767700 2347
752500 2335
630000 2352

34,51
33,14
28,11

35
33
28
32

7848
8004
7920

N

gostota trdnost trdnost
150
kg/m3
MPa
MPa

Po vseh potrebnih izračunih smo prišli do trdnosti v MPa na posamezne kocke, ker pa niso
bile vse kocke enakih dimenzij, je bilo potrebno množiti s faktorjem upoštevanja (izračun so mi
naredili na Fakulteti za gradbeništvo), tako da sem vse dobljene rezultate pomnožil glede na
dimenzijo kocke z v tabeli navedenimi faktorji upoštevanja in dobil rezultate, kot so prikazani v
grafu in v zadnjem stolpcu prejšnje tabele.

Preglednica 2: Izračunan faktor upoštevanja
Dimenzija mm
200
150
100
80
70

faktor
1
0,95
0,9

FAKTOR UPOŠTEVANJA
1,05
1,00
0,95
0,93
0,92
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Tlačna trdnost znotraj posameznih vzorcev (Mpa)
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Graf 26: Tlačna trdnost znotraj posameznih vzorcev
Tlačna trdnost vseh preizkušancev 1 ni realna, ker ploskev, na katero je delovala sila, ni bila
ravna. Poleg tega pa je bil preizkušanec tudi slabo zgoščen - veliko je bilo lukenj. Zato smo
povprečno tlačno trdnost izračunali kot povprečje 1.2 in 1.3.
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Graf 27: Povprečna tlačna trdnost po preizkušancih
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4. RAZPRAVA
V svoji raziskovalni nalogi sem ugotavljal, kako so v Žireh betonirali včasih, in testiral tri različne
vzorce betona. Ugotovil sem, da so delo doma opravljali večinoma sami, morda s pomočjo
sorodnikov/prijateljev. Plačnih ljudi za to niso imeli. Material so dobivali iz različnih koncev, več
pa jih je potrdilo, da je bila cena visoka oz. so morali z materialom varčevati. Izvedel sem, da
so tudi v Žireh lokacije pridobivanja agregata – peska, npr. Rakulk, Dobračeva, medtem ko je
Žirovce s cementom večinoma oskrbovala M Sora (Strojarna, Zadruga). Najboljši cement je iz
Anhovega, in za njihovo 100-letnico, ki jo praznujejo letos, je to zagotovo potrditev. Armirali
so, vendar so si železo s pomočjo tovornjakov ravnali sami.
Zanimivi in povsem razumljivi so se mi zdeli testi na Fakulteti za gradbeništvo. Tam sem s
pomočjo dr. Petre Štukovnik pripravil vse, da sem lahko izmeril tlačno silo, prav tako sem s
pomočjo Štukovnikove rezultate lahko posplošil tudi na velikost 15x15x15, kar je prava
dimenzija za merjenje tlačne trdnosti. Rezultatov testa med seboj ne moremo primerjati, ker je
bil beton, ki sem ga testiral, uporabljen v različnih objektih, ki so imeli različno namembnost,
različen je tudi čas nastanka in vremenske okoliščine, katerim je bil izpostavljen.
S pomočjo mikroskopa smo ugotovili, da je bil beton iz preizkušancev 1 vibriran, da je bil
agregat fino drobljen in da gre za kakovostno vezivo.
Poskus obremenitve je pokazal, da še vedno zdrži obremenitev 65 Mpa, kar pomeni, da je
imela vojska v tistem času izdelan in dodelan načrt gradnje. Tudi armiranje je bilo gosto, je pa
iz bunkerjev v okolici Žirov še vedno mogoče videti t. i. svinjske repe.

Slika 33: Primer armiranja – 'svinjski repi'
1. Včasih je v Žireh potekala domača izdelava betona. Potrjena.
2. Vezivo in agregat so dobivali le od drugod. Delno potrjenja; vezivo ja, pesek pa so kopali
tudi v Žireh.
3. Sestavine za beton so anketiranci tehtali oz. zmerili. Ni potrjena.
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4. Beton bunkerja zaradi časovne oddaljenosti danes prenese nizko tlačno silo. Ni potrjena.
Še vedno prenese silo 65 Mpa.
5. Betona bunkerja in žirovske hiše sta zaradi časovne oddaljenosti in neuporabe vibriranja
porozna. Delno potrjena. Vojska je že poznala vibriranje, tako da beton iz bunkerjev ni
porozen, medtem ko pri hiši dostikrat res niso izvajali vibriranja.
5. Beton iz novogradnje prenese silo, kot je predvidena v načrtih in po standardih. Potrjena.
Predvidevali so obremenitev vsaj 25 Mpa, test je dokazal 32 Mpa.
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5. ZAKLJUČEK
S pomočjo dela, ki sem ga opravil v raziskovalni nalogi, sem prišel do različnih podatkov in
predstav. Delo za mešalcem včasih je bilo precej različno od današnjega, ko beton pripelje
tovornjak – hruška. Po drugi strani pa se mi zdi, da je bilo včasih več medsebojne pomoči.
Prav tako danes ves beton testirajo/nadzorujejo, medtem ko je bilo včasih to delo prepuščeno
občutku graditelja hiše.
Srečal sem se tudi z laboratorijskimi testi; sam sem sicer opravil časovno kratek test, lahko pa
bi se lotil še kakšnih drugih, že od samega mešanja betona naprej, možnih dodatkov in drugih
testov, a upam, da me takšno delo – saj me zanima, v prihodnosti še čaka.
Prav tako se mi zdi zanimivo/navdušujoče, kako so betonirali že bunkerje Rupnikove linije.
Zastavlja se mi vprašanje, kakšno strategijo betoniranja bi v primeru vojne nevarnosti uporabili
danes. Tega upam, da ne bom izvedel, bom pa zagotovo vedel, kakšne kakovosti je beton in
kako se bo le-ta obnesel v gradnji večnamenske športne dvorane v Žireh.
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7. PRILOGE
Priloga 1 Anketni vprašalnik

ANKETA
Sem Matej Burnik, učenec devetega razreda in delam raziskovalno nalogo o betonu. Za
vas imam nekaj vprašanj glede sestave in izdelave betona ter konstrukciji. Prosim,
obkrožite ustrezno trditev ali dopišite vaš odgovor. Že vnaprej se vam zahvaljujem za
vaše informacije.

1. Kje ste običajno dobili cement? Obkrožite in dopolnite.
a) V Žireh v __________________ b) v drugem kraju: ___________________
2. Ali ste gledali državo izvora oz. se vam je to zdelo pomembno? a) Da
Prosim, če svoj odgovor utemeljite.

b) Ne

__________________________________________________________________________
3. Koliko ga je bilo na voljo? a) kolikor smo ga potrebovali. b) Primanjkovalo ga je.
4. Kakšna je bila cena glede na povprečno mesečno plačo?
________________________
5. Kje ste dobili pesek? Obkrožite in dopolnite.
a) V Žireh v/na __________________ b) v drugem kraju: __________________

6. Ali ste gledali na zrnavost peska? a) Da

b) Ne

7. Ali ste gledali na ceno peska?

b) Ne

a) Da

8. Ali ste v beton dajali dodatke?
a) Ne
b) Da
Če ste dodajali dodatke, prosim navedite katere.
_______________________________________________________________________
9. Kje ste mešali beton?
a) V mešalcu

b) V samokolnici

c) Drugo _________________________

10. Kako ste mešali beton?
_______________________________________________________________________
11. Kakšno razmerje (cement/voda/pesek) ste uporabljali pri izdelavi betona?
_______________________________________________________________________
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12. Sestavine za beton smo: a) tehtali/merili.

b) dodajali po občutku.

13. Koliko ljudi je običajno sodelovalo pri izdelavi betona? __________________
14. Kdo so bili to? a) najeti – ste jih plačali

b) prijatelji

15. Ali ste imeli 'nadzornega' pri izdelavi betona? a) Da

c) sosedi

d) sorodniki

b) Ne

Če da, kdo je bil običajno to?
__________________________________________________
16. Za kaj vse se uporabljali beton?
___________________________________________________________
17. Kako velike so bile konstrukcije? ______________________________________
18. Kako ste konstrukcijo armirali?
a) Nismo
mreže

b) z železom – kupljene mreže c) Z železom, ki smo ga sami sestavili v

c) Ostalo ______________
19. Ali ste pri gradnji/zalivanju betonskih objektov gledali na vremenske pogoje?
a) Da

b) Ne

Če ste odgovorili z da, prosim, navedite, na kaj vse je bilo potrebno gledati.
__________________________________________________________________________
20. Ali ste beton po končanem delu kaj vlažili?
a) Da

b) Ne

Koliko časa ste vlažili? ____________________________

21. Na kakšen način ste vibrirali vlit beton (da ste izločili zrak)?
__________________________________________________________________________
22. Ali ste v naslednjih letih opazili kakšno napako pri izdelavi oz. bi kasneje naredili
drugače? Kaj?
__________________________________________________________________________
Prosil bi vas še, če pripišete letnico (obdobje), kdaj ste betonirali na tak način.
_____________________

