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UVODNIK

Robert Požar, direktor,  
Mapei, d. o. o.

za nami je težko leto. Za vse, ki tako ali drugače delujemo v gradbenem sektorju, pa je ven
darle ohrabrujoče to, da je gradnja, predvsem na infrastrukturnem in stanovanjskem podro
čju, eden od načinov oživljanja gospodarstva, kar kažejo številke tudi v Sloveniji. Manj spod
budno za naše delo pa je dejstvo, da cene nekaterih težje dostopnih surovin na monopolnih 
trgih v pogojih nestabilnega gospodarstva poletijo v nebo in so težko dosegljive. S tem se 
trenutno sooča tudi Mapei. Predvsem pri polimerih, ki so potrebni za izdelke z visoko dodano 
vrednostjo. Imamo zvezane roke, in to bo predvidoma velik izziv vseh nas v poslovni verigi 
tudi v prihodnje. Treba bo veliko strpnosti v komunikaciji, ki jo na splošno po letu izolacije zelo 
pogrešamo. Odprt dialog, interaktivnost, osebna srečanja z vključenimi na vseh ravneh, od 
investitorjev, projektantov, izvajalcev, vse to načrtujemo oživljati, ker drugače napredka, volje, 
sploh pa presežkov pri našem delu ne bo. 
Pandemija in potresi v Zagrebu in Petrinji, ki smo jih močno občutili tudi pri nas, so moč
no zaznamovali zadnje obdobje. Vsi strokovnjaki so si bili v tednih po soočenju o ranljivosti 
naših stavb v analizah enotni, da je potresna ogroženost v Sloveniji zelo podcenjena in da 
bi bile posledice na naših domovih, šolah, bolnišnicah, stavbah starih mestnih jeder ob po
dobnih potresnih jakostih katastrofalne. Bomo na to iskali rešitve ali pozabili in prazno upali, 
da mi ne bomo na vrsti? Stroka trdi, da je le vprašanje časa. Zato v tokratni reviji govorimo 
o potresni ranljivosti in predstavljamo celovite sisteme za utrjevanje stavb ter nekatere od 
mnogih Mapeievih referenc pri tehničnih posegih za izboljšanje potresne zmogljivosti in var
nosti stavb tako v javnem kot zasebnem sektorju. Glede na stanje stavb v Sloveniji je stroka 
odgovorne pozvala, da z zakonodajo in s subvencijami spodbudijo še protipotresno utrditev 
konstrukcij, ki naj se jo seveda izvede pred energetskimi sanacijami stavb. Tudi o tem pišemo. 
To bo dolgotrajno, vsaj desetletno vlaganje, da bodo rezultati vidni, a je z vidika ekonomike 
smiselno, saj bomo s preventivo preprečili nepopravljivo škodo. To je naloga nas vseh, ute
meljena je tudi z odgovornostjo do človeških življenj, ki sloni predvsem na pristojnih državnih 
ustanovah – na snovalcih gradbene zakonodaje z nadzorno močjo. 
Nedvomno si pri delu želimo več gotovosti v teh negotovih časih. Zato naj na koncu ome
nim še izdelek Mapelastic, ki je že 30 let sinonim za zanesljivost, z njim je zaščitenih prek 
300   milijonov m2 površin po vsem svetu. To je priznana in poznana blagovna znamka, 
Mapeiev ponos, razvit in uporabljan za zaščito najbolj obremenjenih betonskih konstrukcij 
mostov in za tesnilne sisteme teras in balkonov, kopalnic ter bazenov …, zato mu v tej številki 
namenjamo mesto, ki mu upravičeno pripada. 
Intervjuji s strokovnjaki, ki so se dokazali v praksi in zanimive reference, v izvedbo katerih smo 
bili vključeni, spremljane skozi čas, konkretizirajo strokovna izhodišča. So dragocen dokaz o 
pravilnosti naše usmeritve, prav tako pa družbeno odgovorno ravnanje, zato našo revijo za
ključujemo z novicami s tega področja. 
Verjamem, da boste v vsebini te izdaje našli kaj zanimivega tudi zase. 

Spoštovani 
bralci, 



Članke ali njihove posamične 
dele, objavljene v tej reviji, se 
lahko reproducira po pridobitvi 
dovoljenja izdajatelja in ob nave
dbi vira.

wwwmapei si, www mapei com

Spletne strani Mapei vsebujejo 
vse informacije o izdelkih skupine, 
njeni organiziranosti v Italiji in 
mednarodno, njeni vključitvi v 
glavne sejemske dejavnosti in še 
veliko več.

NASLOVNICA: 
Prelepo naravno in arhitektur
no okolje Nogometne zveze 
Slovenije je nedavno obogateno 
s središčem za velnes, ki nudi 
uporabnikom dodatne možnosti 
za uspešen trening, sprostitev ter 
regeneracijo. Pri rekonstrukciji 
se je s karbonskimi lamelami 
CARBOPLATE E170 ter lepilom 
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ADESILEX PG1 najprej ojačala 
armiranobetonska stena. Po 
betoniranju bazenskih školjk 
je bilo zaradi omejenega 
časa od vgradnje  do končne 
obremenitve za izdelavo 
izbrano vezivo TOPCEM, 
za izvedbo hidroizolacije 
pa MAPELASTIC. Dela so 
se zaključila s polaganjem 
keramičnega mozaika, 
tesnjenjem in fugiranjem ter 
polaganjem naravne talne 
obloge – gume.  

14 
INTERVJU

14	 	Dr.	Samo	Gostič:	»V	Sloveniji	
raste	zavedanje	o	potresni	
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premakniti	v	fazo	akcije«
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IZ MAPEIA CELOVITI SISTEMI 
ZA UTRJEVANJE STAVB
O potresni ranljivosti je bilo v 
minulih desetletjih veliko go
vora, predvsem zaradi številnih 
potresov, ki so prizadeli Italijo. 
Izpostavljena je bila predvsem 
nujnost protipotresne utrditve 
starejše gradbene dediščine. Na 
področju protipotresne sanacije 
je Mapei v minulih letih razvil ino
vativne tehnike in izdelke, ki uspe
šno rešujejo posamezne izzive 
na tem področju, tudi po zaslugi 
plodnega sodelovanja Mapeievih 
razvojnoraziskovalnih laboratori
jev z italijanskimi in tujimi univer
zami. Spomnimo se na primer na 
tehnologije FRP (Fiber Reinforced 
Polymers), FRCM (Fiber Re infor
ced Cementitious Matrix), CRM 
(Composite Reinforced Mortar) 
in mikroarmirane cementne 
malte iz linije PLANITOP HPC. 
Zahvaljujoč ponudbi celovitih 
sistemov se Mapei danes lahko 
predstavlja kot kompetenten so
govornik za sanacijo in protipotre
sno utrditev stavb.

V tej številki predstavljamo nekaj 
referenc in primerov tehničnih 
posegov za izboljšanje potresne 
odpornosti in varnosti stavb tako 
v javnem kot zasebnem sektorju.

Konstrukcijska in protipotresna utrditev
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Konstrukcijska in protipotresna utrditev
CELOVITI SISTEMI ZA UTRJEVANJE STAVB, SKLADNI S POSTOPKI SANACIJE, 
KI JIH PREDVIDEVA SUPERSISMABONUS

1

2

3

4

5

6

7

Sistem FRCM za tankoslojno 
utrjevanje nosilnega zidovja, 
stebrov, lokov in obokov z 
mrežo iz bazaltnih vlaken in 
visoko duktilno mikroarmirano 
brezcementno malto.
MAPEGRID B 250 + PLANITOP 
HDM RESTAURO + LINIJA 
SILANCOLOR

Sistem FRCM za utrjevanje 
nosilnega zidovja, stebrov, lokov 
in obokov z mrežo iz steklenih 
vlaken in mikroarmirano malto za 
tankoslojne nanose.
MAPEGRID G220 + PLANITOP 
HDM MAXI + LINIJA 
SILANCOLOR

Sistem FRP kot preventivni 
poseg proti izvenravninskim 
porušitvam sten med potresom s 
povezovanjem na ravni etaž.
LINIJA MAPEWRAP

Sistem za medsebojno pove zo
vanje nosilnega zidovja s 
spi ral nimi palicami iz nerjavnega 
jekla.
MAPEI STEEL DRY

Sistem CRM za utrjevanje 
mehansko šibkega zidovja s 
konstrukcijskim armiranim 
ometom na osnovi naravnega 
hidravličnega apna.
LINIJA MAPEWALL + MAPENET 
EM30/MAPENET EM40 + LINIJA 
SILANCOLOR

Sistem FRCM za tankoslojno 
utrjevanje nosilnega zidovja, 
stebrov, lokov in obokov z 
mrežo iz bazaltnih vlaken in 
visoko duktilno mikroarmirano 
brezcementno malto.
MAPEGRID B 250 + PLANITOP 
HDM RESTAURO

Celovit sistem za hidroizolacijo 
in obnovo vkopanih objektov, ki 
so izpostavljeni negativnemu 
vodnemu pritisku, in uporaba 
sistema za sanacijo zidov, 
poškodovanih zaradi kapilarne 
vlage.
LINIJA MAPEPROOF + 
MAPELASTIC FOUNDATION + 
MAPEGRID G 220 + PLANITOP 
HDM MAXI + LINIJA POROMAP + 
LINIJA SILANCOLOR

8

9

10

11

12

13

14

15

Sistem FRP za ojačitev in povečanje 
duktilnosti ABkonstrukcijskih 
elementov (stebrov, nosilcev in vozlišč 
steber–nosilec) z uporabo karbonskih 
vlaken in epoksidnih smol.
LINIJA MAPEWRAP + PLANITOP 200

Tankoslojni sistem FRCM za 
preprečevanje porušitve predelnih 
sten kot posledice potresne 
dejavnosti.
MAPEGRID G 120 + PLANITOP HDM 
MAXI + MAPEWRAP SG FIOCCO

Hiter in zelo tanek sistem za 
preprečevanje porušitve nenosilnih 
sten kot posledice potresne dejavnosti, 
zaključen s tankoslojno izravnalno 
maso in barvo za notranje prostore.
MAPEWRAP EQ SYSTEM + PLANITOP 
200 + LINIJA DURSILITE

Hiter tankoslojni sistem za povečanje 
nosilnosti in togosti ABstropnih plošč 
in sistem za vgradnjo keramičnih 
ploščic na ogrevane estrihe z zvočno 
izolacijo.
PLANITOP HPC FLOOR + LINIJA 
MAPESILENT + KERAFLEX MAXI S1 
ZERO + ULTRACOLOR PLUS

Hiter tankoslojni sistem za povečanje 
nosilnosti in togosti lesenih stropnih 
plošč in sistem za vgradnjo parketa na 
zvočno izolacijo.
PLANITOP HPC FLOOR + 
ULTRABOND ECO S968 1K + 
MAPESONIC CR

Hiter tankoslojni sistem za večjo 
nosilnost in togost opečnobetonskih 
stropov in hitrih vgradnih sistemov 
keramike na zvočno izolacijo.
PLANITOP HPC FLOOR+ MAPESONIC 
CR + KERAQUICK MAXI S1 + 
ULTRACOLOR PLUS

Celovit sistem za utrditev in 
hidroizolacijo vkopanih zidov, ki so 
predmet konstrukcijskih težav in 
vdiranja vode.
MAPEWALL INTONACA & RINFORZA 
+ MAPENET EM30/MAPENET EM40 + 
LINIJA PLASTIMUL 

Hiter in zelo tanek sistem za 
preprečevanje porušenja nenosilnih 
sten kot posledice potresne 
dejavnosti, zaključen s tankoslojno 
izravnalno maso in barvo za zunanje 
površine pročelij.
MAPEWRAP EQ SYSTEM + PLANITOP 
200 + LINIJA ELASTOCOLOR 
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KONSTRUKCIJSKA 
IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

Konstrukcijske in protipotresne ojačitve zidanih 
zgradb s kompozitnimi materiali FRG

Skozi stoletja so nastajali potresi, ki 
so povzročili materialno škodo in na 
žalost tudi smrtne žrtve. V Evropi je 
poleg italijanskega polotoka potre
sno ogroženo tudi območje na jugo
vzhodu celine, to so Grčija, Bolgarija, 
Turčija ter območje Balkana in zlasti 
Albanija. Tudi Slovenija po številu in 
moči potresov sodi med dejavnejša 
potresna območja. Potem so tu še 
druga bolj omejena območja, na pri
mer Islandija z visoko potresno dejav
nostjo, ki jo povzroča prisotnost več 
velikih vulkanov, nekatera območja 
Romunije, območje Pirenejev med 
Španijo in Francijo, nekatera območja 
v južni Španiji in na jugu Portugalske. 
Po drugi strani pa so Nemčija in 
skandinavske države brez potresne
ga tveganja. Ločeno je treba omeniti 
Nizozemsko, državo, ki bi imela iz ge
oloških razlogov teoretično zelo nizko 
potresno tveganje. Zaradi pridobiva
nja metana na območju Groningena 
pa so se v zadnjih letih zgodili številni 
potresi.1

POTRESNA OGROŽENOST 
SLOVENIJE 
O potresih in potresni ogroženosti 

Slovenije, predvsem mesta Ljubljana, 
ki leži na potresno nevarnem ob
močju, je bilo v minulem letu preli
tega veliko črnila. Tema je v splošni 
javnosti postala aktualna predvsem 
zaradi dogajanja v naši južni sose
di Hrvaški, in sicer po »zagrebškem 
potresu«, še posebej pa po drugem 
potresu v Petrinji z magnitudo 6,4 
po preliminarnih podatkih Evropsko
sredozemskega seizmološkega cen
tra (EMSC), ki smo ga dobro občutili 
tudi na širšem območju Slovenije.
Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji 
zgodilo 15 potresov z močjo vsaj VII. 
stopnje po lestvici EMS, pri kateri se 
pojavijo zmerne poškodbe zgradb. V 
vsej zabeleženi potresni zgodovini pa 
se je znotraj današnjih meja Slovenije 
tak potres zgodil okrog 50krat.2

NAPETOST VZDOLŽ PRELOMOV 
PLOŠČ SPROŽA POTRESE
Potresno dogajanje v delu Evrope, 
kjer je tudi Slovenija, opredeljujeta 
Afriška in Evropska (Evrazijska) plo
šča, med njima pa leži še manjša 
Jadranska plošča, ki se vrti v smeri 
proti urinemu kazalcu, kar povzro
ča gubanje in narivanje na vzhodni 

in severni strani plošče ter deloma 
na severozahodni strani. Večji del 
Slovenije (njen južni in zahodni del) 
predstavlja severni del Jadranske 
plošče, ki je zelo deformiran in na
rinjen na njen osrednji, manj defor
miran del. Premikanje plošč ustvar
ja na ozemlju Slovenije napetostno 
polje, ki kaže kompresijo približno v 
smeri sever–jug. Napetost se spro
šča vzdolž prelomov in tako povzroča 
potrese. Prelomi imajo v Sloveniji več 
značilnih smeri. Potresno dejavni so 
prelomi z dinarsko (severozahod–ju
govzhod) in prečno dinarsko smerjo 
(severovzhod–jugozahod) pa tudi na
rivi približno v smeri vzhod–zahod.2

POTRESNA OGROŽENOST STAVB 
V SLOVENIJI
V tiskanih medijih smo lahko pre
birali številne članke o tem, kako je 
Slovenija pripravljena na potrese, 
kakšne bi bile posledice za Slovenijo 
in Ljubljano v primeru podobnih po
tresov, kot sta se zgodila v Zagrebu in 
Petrinji, kakšna je trenutna »potresna 
kultura gradnje«, in dileme, koliko so 
naše šole in bolnišnice ter nenaza
dnje naša stanovanja varna. Le štiri 
dni po zagrebškem potresu je ča
sopis Delo objavil članek, v katerem 
piše, da je v Ljubljani kar sedem od 
petnajstih stolpnic, ki ne bi prenesle 
zelo močnega potresa ter bi jih bilo 
najbolj smiselno porušiti in nadome
stiti z novogradnjo. Ostalih osem bi 
se ob velikih stroških in brez selitve 
stanovalcev dalo utrditi.3

Potres sedme stopnje po evropski 
makroseizmični lestvici (EMS), ki meri 
predvsem moč in učinke potresa, ta
kšen je bil zagrebški 22. marca 2020, 

INOVATIVNI SISTEM ZA KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE ZIDANIH ZGRADB

SLIKA 1: Potresna nevarnost Slovenije – 
Projektni pospešek talA.

MNENJE STROKOVNJAKA
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Konstrukcijske in protipotresne ojačitve zidanih 
zgradb s kompozitnimi materiali FRG

bi lahko tudi v Ljubljani, kjer je mo
goče pričakovati tudi potrese osme 
stopnje po EMS, povzročil izpraznitev 
posameznih bolnišničnih objektov, 
ki v veliki meri niso bili protipotre
sno načrtovani. Glavna stavba UKC 
Ljubljana je bila načrtovana po skop
skem potresu leta 1963, vendar so se 
standardi v pol stoletja zelo spreme
nili. Pri starejših objektih se je potre
sna odpornost z nadgradnjami samo 
še slabšala.3

POTRESNO VARNOST LAHKO 
IZBOLJŠAMO LE S SISTEMSKIM 
PRISTOPOM

V sobotni prilogi časopisa Delo lah
ko beremo članek akademika prof. 
dr. Petra Fajfarja, u. d. i. g., ki opo
zarja, da smo lahko močno zaskr
bljeni zaradi ogroženosti naših šol. 
V Sloveniji je kar 39 šol, od tega 14 v 
Ljubljani, z enako ali zelo podobno 
arhitekturno zasnovo, velika večina 
njih je bila grajena v obdobju med 
letoma 1957 in 1964, torej v najbolj 
kritičnem obdobju, ko ni bilo ustre
znih predpisov.4

Po njegovih besedah bi bile posledice 
zmernega potresa v Ljubljani podob
ne tistim v Zagrebu 22. marca 2020, 
da pa nas lahko močno skrbi more
biten močnejši potres. Potrebna sta 
sistemski pristop k utrjevanju najran
ljivejših stavb, predvsem šol in bolni
šnic, ter popravek zakonodaje, ki bo 
poskrbel za sistemsko zagotovitev 

potrebne odpornosti najzahtevnejših 
gradbenih objektov.4

Ugotavlja tudi, da se je v Sloveniji po 
potresu v Skopju leta 1963 v stroki 
počasi vzpostavila primerna »potre
sna kultura«, ki se je odrazila v skrbi 
za potresno odpornost gradbenih 
objektov. Na žalost pa je novi grad
beni zakon ukinil revizijo projektov, 
ki je vsaj za pomembne objekte ob
vezna v večini nam primerljivih držav, 
vključno s Hrvaško, pri nas pa je zdaj 
odvisna samo še od dobre volje inve
stitorjev. Obstaja velika nevarnost, da 
se bodo zdaj tudi med novimi objekti 
pojavljali takšni z neustrezno potre
sno odpornostjo.4

IZGUBE ŽIVLJENJ IN VELIKA 
MATERIALNA ŠKODA OB 
NEUKREPANJU

Po besedah vodje raziskovalcev pro
gramske skupine potresnega in
ženirstva in rednega profesorja na 
ljubljanski fakulteti za gradbeništvo 
in geodezijo dr. Matjaža Dolška bi 
potres, kakršen je bil v Petrinji, če bi 
se zgodil pet kilometrov severno od 
Tromostovja, zahteval najmanj 70 
smrtnih žrtev, najverjetneje pa je, da 
bi bilo približno 500 mrtvih. 63 od
stotkov mrtvih bi bilo zaradi poškodb 
stavb z letnico gradnje pred letom 
1965. Ocena neposredne škode na 
stavbah znaša devet milijard evrov. 
Od tega bi bilo kar sedem milijard 
evrov škode na stavbah, ki so bile 

zgrajene pred 1982.5

Polovica škode bi nastala na stavbah, 
ki so bile zgrajene pred letom 1964. 
Večina stavb iz obdobja po drugi 
svetovni vojni do tega leta je namreč 
rezultat hitre gradnje s slabimi grad
benimi materiali, saj do leta 1964 v 
Sloveniji nismo imeli tako rekoč no
benega predpisa o protipotresni gra
dnji. Za protipotresno ojačitev vseh 
ogroženih stavb v Sloveniji bi morali v 
naslednjih tridesetih letih vsako leto 
nameniti več sto milijonov evrov. »V 
Ljubljani je kar nekaj stanovanjskih 
objektov, v katerih zagotovo ne bi ži
vel, jih ne bi kupil in jih tudi ne bi od
dajal podnajemnikom, saj so, pove
dano preprosto, nevarni za bivanje,« 
je opozoril Dolšek.6

POTREBNO BO ZAGOTOVITI 
SUBVENCIJE ZA UTRDITEV 
RANLJIVIH STAVB 

Predsednik Zbornice za arhitekturo 
in prostor Tomaž Krištof, ki je sodelo
val pri raziskavah o potresni odporno
sti ljubljanskih stavb, je v spletni reviji 
Outsider po zagrebškem potresu za
pisal, da »država s svojo zakonodajo, 
s promocijami in predvsem s sub
vencijami spodbuja zgolj energetsko 
sanacijo stavb, medtem ko je njihova 
protipotresna utrditev vsaj v prime
ru stanovanjskih blokov skorajda 
onemogočena«.3

Če povzamemo besede strokovnja
kov, lahko sklepamo, da skrb ni odveč 

SLIKI 2 in 3: Potres v Ljubljani leta 1895 – pogled na ostanke hiše, 
kjer danes stoji Kresija, proti Prešernovem trgu in Frančiškanski 
cerkvi.B S tramovi podprte hiše v Špitalski, danes Stritarjevi ulici.B
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in da je naloga državnih ustanov, da 
pripravijo programe za preventivno 
utrditev ranljivih stavb. Vsi se namreč 
zavedamo, da preventivni ukrepi niso 
poceni, vendar so bistveno cenejši od 
popotresne obnove, še posebej, če v 
tej enačbi upoštevamo ceno člove
ških življenj.

ZAKONODAJA O POTRESNO 
ODPORNI GRADNJI
Po ljubljanskem potresu leta 1895 so 
izšli prvi tehnični predpisi, ki so zaje
mali konstruktivne napotke za pro
tipotresno projektiranje – Stavbinski 
red za občinsko ozemlje deželnega 
stolnega mesta Ljubljane.2 Več kot 50 
let pozneje, leta 1948, so izšli Začasni 
tehnični predpisi za obremenitev 
zgradb. Objekti, grajeni po tem pred
pisu, so bili poddimenzionirani za pre
vzem ustreznih potresnih obremeni
tev.2 Leta 1963 so bili v Sloveniji in leto 
pozneje na celotnem območju teda
nje Jugoslavije sprejeti tehnični pred
pisi, ki so zahtevali ustrezno potresno 
odporno projektiranje – Odredba 
o dimenzioniranju in izvedbi grad
benih objektov v potresnih obmo
čjih in Pravilnik o začasnih tehničnih 
predpisih za gradnjo na seizmičnih 
področjih.2 Razvoj stroke je zahteval 
spremembe in tako je bil leta 1981 
sprejet Pravilnik o tehničnih norma
tivih za graditev objektov visoke gra
dnje na seizmičnih področjih.2 Konec 
leta 2005 je bil v Uradnem listu RS 
objavljen Pravilnik o mehanski odpor
nosti in stabilnosti objektov, s katerim 
je Slovenija sprejela evropski standard 
za potresno odporno gradnjo Evro
kod 8 oz. EC8 (SIST EN1998). Določeno 
je bilo prehodno obdobje do 1. 1. 2008, 
v katerem so se uvajale nove zahteve 
pri projektiranju gradbenih objektov in 
je bila hkrati še dopustna gradnja po 
starih predpisih, tj. Pravilniku (s spre
membami in dopolnitvami) o tehnič
nih normativih za graditev objektov vi
soke gradnje na seizmičnih območjih.2 
Od leta 2008 za projektiranje upora

bljamo karto projektnega pospeška 
tal in Evrokod 8.2

ZAHTEVE EVROKODA 8-3
Če povzamemo zahteve Evrokoda 
83, kot je to strnjeno v knjigi dr. Mihe 
Tomaževiča Potresno odporne zida
ne stavbe, je s sanacijskimi in utrdi
tvenimi posegi treba:
 ‐ na ustrezen način odpraviti vse 
ugotovljene napake;

 ‐ kar najbolj izboljšati, če ima stavba 
nepravilno zasnovo (porazdelitev 
togosti, nosilnosti elementov);

 ‐ ustrezno zavarovati in preprečiti ru
šenje nekonstrukcijskih elementov;

 ‐ po posegu izpolniti vse zahteve 
ustreznih Evrokodov, še posebej 
Evrokoda 81 in Evrokoda 83;

 ‐ težiti k čim manjšemu spreminja
nju lokalnih togosti;

 ‐ težiti k povečanju lokalne duktilno
sti kritičnih točk in paziti, da se ta s 
predvidenimi ukrepi ne zmanjša;

 ‐ zagotoviti trajnost novih in obstoje
čih objektov. 7

Zadnja zahteva pomeni, da mora
jo izbrani ukrepi hkrati z nosilnostjo 
izboljšati tudi gradbeno fizikalne la
stnosti zidane stavbe. Če jih ne, jih 
vsaj ne smemo poslabšati, njihovo 
trajnost pa zagotovimo ločeno s po
sebnimi ukrepi, kot so npr. ukrepi za 
preprečevanje širjenja vlage in izbolj
šanje toplotne izolativnosti.7

OBNOVA POSOČJA IN NEKATERA 
SPOZNANJA
Obnova Posočja po potresih leta 
1998 in 2004 se končuje, poško
dovane stavbe so sanirali in utrdili. 
»Računske ocene z modelom Potrog 
so pokazale, da se je z utrditvijo stavb 
njihova pričakovana poškodovanost 
zaradi potresa moči VIII zmanjšala. 
V prvotnem stanju je imela večina 
stavb poškodbe 2. ali 3. kategorije, v 
zdajšnjem stanju pa bi lahko ostale 
nepoškodovane ali imele poškod
be 1.  kategorije,« je zadovoljna vodja 

odseka za stavbe in potresno inže
nirstvo na Zavodu za gradbeništvo 
Marjana Lutman. Manj pa je zado
voljna z razmerami. »Gradbeni zakon 
omogoča, da se stavbo prenavlja, 
ne da bi bilo pri tem treba kaj storiti 
glede konstrukcije in potresne od
pornosti. Žal ni obvezen niti pregled 
konstrukcije, s katerim bi se ugotovile 
morebitne poškodbe in se ob preno
vi sanirale. Tako smo bili priča prime
rom, ko so bile toplotnoizolacijske 
obloge nameščene na pročelja, kjer 
so bile v zidovih vidne razpoke ali zi
dovje čezmerno navlaženo,« opozarja 
Lutmanova.5

IZGUBLJENA PRILOŽNOST, DA 
SE OB PROJEKTIH ENERGETSKE 
SANACIJE NI PRISTOPILO TUDI K 
ANALIZI POTRESNE VARNOSTI

Po besedah svetovalca za zakonoda
jo in inženirstvo na Inženirski zbornici 
Slovenije (IZS) Dejana Prebila »veli
ko priložnost za postopno sistem
sko urejanje problematike potresne 
odpornosti obstoječega stavbnega 
fonda zamujamo v primeru energet
skih sanacij, ko bi bil čas za hkratno 
potresno sanacijo najprimernejši. 
Država prek svojih mehanizmov te 
enkratne priložnosti kljub večletnim 
pozivom stroke ne izkoristi. Prek Eko 
sklada celo brez zadržka nekritično 
subvencionira energetsko sanacijo 
vseh objektov, tudi potresno nevar
nih. S tem ti dobijo novo podobo, ki 
ljudem daje lažen občutek varnosti, 
a se s tem skrijejo vse konstrukcijske 
napake in razpoke, ki bi sicer lahko 
opozarjale na konstrukcijsko nepri
mernost. Motivacija za potresno sa
nacijo se ob tem za daljše obdobje 
precej zmanjša, saj bi bilo treba pri 
potresni sanaciji novo pročelje uniči

MNENJE STROKOVNJAKA

SLIKI 4 in 5: Potres v Zgornjem Posočju leta 1998 
– globoke razpoke v vseh nosilnih stenah in delna 
porušitev vogalov konstrukcijeC ter popolnoma 
porušeno gospodarsko poslopje.C
SLIKE 6, 7 in 8: Potresi v L'Aquili leta 2009,D v Emiliji 
leta 2012E ter v Illici leta 2016.F
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ti in ga vnovič narediti. Obsežnejših 
sistemskih ukrepov za ureditev tega 
področja ni na vidiku.«8

POZIV STROKE
V juniju 2020 je na IZS potekal po
svet o potresni odpornosti stavb, na 
katerem so bili predstavniki najpo
membnejših strokovnih in izobra
ževalnih organizacij s tega podro
čja. Predstavnikom Matične sekcije 
gradbenih inženirjev (MSG) so se 
pridružili vidni predstavniki Fakultete 
za gradbeništvo in geodezijo v 
Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitektu
ro v Mariboru, Zavoda za gradbeni
štvo RS, Gradbenega inštituta ZRMK, 
Slovenskega društva za potresno 
inženirstvo, Urada za seizmologijo in 
Direktorata za kulturno dediščino. 
Potresna odpornost znatnega dela 
stavbnega fonda v državi ni ustrezna, 
zato so se udeleženci odločili, da po
šljejo poziv Vladi RS, naj ukrepa.9

Vsi na posvetu so se strinjali, da:
 ‐ je potresna odpornost velikega 
dela stavbnega fonda v Sloveniji 
zaskrbljujoča in da so zaradi tega 
ogrožena številna človeška življenja;

 ‐ je potresna ogroženost v družbi iz
razito podcenjena;

 ‐ podeljevanje subvencij in kreditov 
države za energetsko sanacijo po
tresno ranljivih objektov brez njiho
ve poprejšnje potresne utrditve ne 
pomeni le zamujene priložnosti za 
njihovo potresno utrditev, ki bi jo 
bilo najbolj smiselno in ekonomič
no izvesti hkrati z energetsko sa
nacijo, pač pa je za zagotovitev po
tresne odpornosti objektov to celo 
izrazito škodljivo;

 ‐ bi morala država razmisliti o uved
bi potresnih izkaznic ali o kakem 
drugem načinu, ki bi ljudem podal 
informacijo o dejanskem stanju po
tresne odpornosti objekta (npr. pred 
nakupom ali najemom objekta);

 ‐ bi morala država del proračuna 

oz. kohezijskih sredstev nameniti 
potresni utrditvi javnih objektov in 
finančnim spodbudam za ojačitev 
drugih obstoječih potresno neod
pornih objektov. 9

Podobni argumenti so bili predsta
vljeni tudi na usposabljanju Širša, 
energijska in protipotresna prenova 
stavb decembra lani pod okriljem 
ZRMKja.

SPOZNANJA IN IZKUŠNJE 
SOSEDNJIH DRŽAV – ITALIJA
Kot smo že omenili v uvodu, je Italija 
ena izmed držav, ki so potresno iz
jemno ogrožene. O tem pričajo 
številni potresi, ki so se zgodili na 
Apeninskem polotoku in za sabo pu
stili ogromno gmotne škode in terjali 
številne smrtne žrtve.
Zaradi tega lahko razumemo, zakaj 
je italijanska vlada ogromno investi
rala v študije in raziskave na področju 
protipotresnih konstrukcijskih ojači
tev objektov. Vprašanja v zvezi z ohra
njanjem, utrjevanjem in ublažitvijo 
potresne ogroženosti stavb naravne 
in kulturne dediščine, ki je bila v Italiji 
tako razširjena, so v znanstveni sku
pnosti postala vse bolj pomembna in 
zanimiva. V tem kontekstu je potre
ba po trajnostni obnovi, namenjena 
tudi odpravljanju pomanjkljivosti ob
stoječih objektov, povzročila potrebo 
po preučevanju inovativnih materia
lov in tehnologij, ki so bolj združljive 
s fizikalnomehanskimi lastnostmi 
obstoječih zidanih zgradb. Vključili 
so strokovnjake iz celotne Italije in 
kot rezultat vsega so nastale državne 
smernice za projektiranje konstruk
cijskih ojačitev.
Razvoj regulativnega sistema v Italiji 
je s sprejetjem tehničnih norm za 
gradnjo (Norme Tecniche per le 
Costruzioni) in nedavno direktivo za 
oceno in zmanjšanje potresnega tve
ganja objektov kulturne dediščine 
(Direttiva del P.C.M. per la valutazio
ne e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale) predvidel tudi 
možnost posegov z inovativnimi ma
teriali pri sanacijah in utrditvenih po
segih. Med njimi je tudi tehnika oja
čitve zidanih elementov, ki temelji na 
uporabi kompozitnih materialov. Ti 
materiali ponujajo vrsto pomembnih 
prednosti predvsem pri zgoraj ome
njeni stavbni dediščini zgodovinsko
spomeniške narave. Njihova upora
ba omogoča povečanje odpornosti 
zidov in večjo duktilnost ter sipanje 
energije ojačanega elementa.10

 MAPEI V DEJAVNI VLOGI PRI 
PREUČEVANJU INOVATIVNIH 
MATERIALOV

Del italijanske zgodbe je tudi podje
tje Mapei, ki je dejavno sodelovalo pri 
raziskavah in razvoju materialov, ki so 
potrebni pri sanacijah in ojačitvenih 
delih naštetih objektov ter tehnični 
podpori projektantom in izvajalcem 
ob vgradnji materialov. V vsem tem 
času so se pridobivale neprecenljive 
izkušnje na področju konstrukcijskih 
ojačitev objektov, pa naj si bo to pri 
objektih stanovanjske gradnje, stra
teško pomembnih objektih ali objek
tih kulturne dediščine. Na to podro
čje spada tehnološko inovativni sis
tem FRG (Fiber Reinforced Grout), 
sestavljen iz anorganske matrike z 
visoko duktilnostjo (malta) na osnovi 
hidravličnih veziv s pucolanskim de
lovanjem, v katero so vgrajena ojači
tvena vlakna v obliki mrež. Cilj te vrste 
tehnologije je izboljšati mehanske la
stnosti zidovja, po navadi grajenega 
iz opeke in apnene malte.
Kot zanimivost in v razmislek od
govornim državnim ustanovam naj 
omenimo, da v Italiji obstaja bonus 
za protipotresne ukrepe, imenovan 
bonus Sisma (Le detrazioni per gli 
interventi antisismici). Gre za davč
no olajšavo za stroške, nastale zaradi 
protipotresnih ukrepov na stavbah, ki 
so na območjih s potresnim tvega
njem. Objekt ne zajema le stanovanj
skih nepremičnin, temveč tudi tiste, 
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ki se uporabljajo za kmetijske in ko
mercialne dejavnosti. Ministrstvo za 
infrastrukturo je za oceno potresne
ga tveganja razvilo lestvico tveganja. 
To oceno morajo izdelati usposoblje
ni strokovnjaki, ki nato navedejo vrsto 
del, ki jih je treba izvesti, da se potre
sno tveganje zmanjša.11,12

ZAKAJ SO STARE ZIDANE STAVBE 
TAKO RANLJIVE NA POTRES?
Večinoma zato, ker je konstrukcija 
grajena za prevzem obtežb in z njimi 
povezanimi navpičnimi obremeni
tvami. Osnovni nosilni elementi sta
re zidane stavbe, kot so zidovi, oboki 
in leseni stropi, so med seboj pove
zani, tako da zagotavljajo prevzem 
navpičnih obremenitev, medtem 
ko graditelji niso mislili na ukrepe, ki 
bi izboljšali obnašanje stavbe med 
potresom. Tudi nosilni material, ka
mnito, opečno ali mešano zidovje, 
ki razmeroma dobro prenaša tlačne 
obremenitve, ni sposoben prevzeti 
nategov in strigov, ki jih povzročijo 
vodoravne sile, nastale zaradi nihanja 
stavbe med potresom.7

Od zidane stavbe, ki je konstrukcija 
škatlastega tipa, se pričakuje, da bo 
tudi med potresom delovala celovito. 
Če zidovi niso povezani med seboj, od
ziva konstrukcije, pri katerem vsi ele
menti sodelujejo pri prevzemu vodo
ravnih sil, seveda ne moremo pričako
vati. Zidovi se ob navpičnih stikih ločijo 
med seboj, začnejo nihati vsak zase in 
so tako bolj izpostavljeni upogibni po
rušitvi izven svoje ravnine. Od mede
tažne konstrukcije se pričakuje, da je 
dovolj toga v svoji ravnini in povezana z 
nosilnimi elementi, da se zagotovi ena
komerna porazdelitev potresnih sil na 
nosilne zidove v razmerju togosti.7

Drug pomemben razlog za hude 
poškodbe med potresi je neustrezna 
zasnova. Od zidane stavbe pričakuje
mo, da bo imela nosilne zidove ena
komerno porazdeljene v obeh pra
vokotnih smereh in po višini stavbe.7 
Zgodovinske stavbe v glavnem ta po

goj izpolnjujejo, razen če med poznej
šimi adaptaci jami in rekonstrukcijami 
niso bili odstranjeni deli nosilnega zi
dovja. V tem pogledu so še posebej 
kritične stavbe, pri katerih so bili od
stranjeni večji deli zidovja v pritličju, 
obtežba zgornjega dela hiše pa pre
vzeta s prekladami in stebri (arkade, 
trgovine in gostinski lokali v pritličju).
Konstrukcijska ojačitev obstoječih 
stavb pa ni omejena le na poškodbe, 
ki jih povzročajo potresni dogodki. 
Utrditvene ukrepe lahko uporabimo 
tudi v primerih:
 ‐ propadanja materiala;
 ‐ sprememb namembnosti objekta 
(kot so povečane obremenitve, na
pake pri dimenzioniranju itd.);

 ‐ ojačitvah konstrukcij (poškodbe za
radi požara, eksplozije, trčenja vozil, 
korozije itd.);

 ‐ geoloških nestabilnost (pomiki ali 
posedki tal);

 ‐ protipotresnih ojačitvah konstrukcije.

KAKO PROJEKTIRATI TOVRSTNE 
POSEGE?
Koraki pri diagnozi objekta in načrto
vanju izvedbe potrebnih utrditvenih 
ukrepov so:
 ‐ prvi je pridobitev in preučitev raz
položljive tehnične dokumentacije;

 ‐ sledijo vidni pregled in ocena stanja 
konstrukcije ter seznanitev z zasno
vo nosilne konstrukcije;

 ‐ temu sledijo preiskave materialov 
(na tem mestu lahko ekipa Mapei 
na osnovi bogatih izkušenj ponudi 
svetovanje projektantom s svojo 
banko podatkov o mehanskih la
stnostih zidovja), sledi

 ‐ analiza nosilnosti in stabilnosti 
kon  strukcije;

 ‐ pre gled lokacije in topologije 
zgradbe;

 ‐ analiza zgodovine objekta;
 ‐ izbor najustreznejših izdelkov za sa
nacijo in ojačitev.

V fazi načrtovanja konstrukcijske 
ojačitve je torej zelo pomembno 

upoštevati tudi lokacijo in topologijo 
zgradbe. Tu imam v mislih predvsem 
oteženo manipulacijo z materialom v 
mestnih jedrih, pomanjkanje prosto
ra za deponijo materiala itd. Objekti 
v mestnih jedrih niso samostojni, 
zgradbe se stikajo med seboj, in zato 
je sanacija še toliko težja. Zaradi tega 
je treba najti rešitev, ki nam v največji 
meri olajša te omejitve. 
Preden se lotimo sanacije ali utrdi
tvenih ukrepov se je prav tako treba 
dobro podučiti o zgodovini objekta. 
Objekti so se namreč skozi stoletja 
razvijali, dograjevali, nadgrajevali in 
prilagajali vsakokratnim potrebam 
časa, zato je ob izvedbi konstrukcij
ske ojačitve zgradbe treba pridobiti 
informacije o morebitnih gradbenih 
posegih (rušenje, adaptacija, dozida
va …). Le na tak način se lahko odlo
čimo, na katerih mestih bomo vzeli 
vzorce za ugotavljanje materialnih 
lastnosti. Izbira teh je namreč ena 
izmed težjih in odgovornejših na
log projektanta. Ob koncu diagnoze 
objekta nas čaka še izbor najustre
znejših izdelkov za sanacijo in ojači
tev konstrukcije.

POSEGI V OBJEKTE POD 
SPOMENIŠKIM VARSTVOM
Ko govorimo o fizičnih posegih v 
objekte, ki so pod spomeniškim 
varstvom, se držimo načela »manj 
je več«. Cilj restavriranja je utrditev 
objekta, ki naj se v največji meri iz
vede s tradicionalnimi materiali, po
dobnimi tistim, iz katerih je objekt v 
osnovi grajen. Konstrukcijske rešitve 
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naj čim manj posegajo v avtentič
no gradbeno strukturo in naj bodo 
reverzibilne. Treba se je izogibati ce
mentnim armiranobetonskim kon
strukcijam, cementni injekcijski masi 
in nereverzibilnim materialom.13

KLJUČNE PREDNOSTI 
PREIZKUŠENIH SISTEMOV MAPEI
Potresi po vsem svetu so privedli do 
razvoja številnih ojačitvenih sistemov 
ter razvoja standardov in tehnologij 
vse do uspešne izvedbe. Vse več je 
primerov, pri katerih se pri pregledu 
in obnovi obstoječih objektov ugoto
vi, da imajo konstrukcijske oslabitve 
in/ali pomanjkljivosti do stopnje, ko je 
vprašljiva oziroma ogrožena njihova 
konstrukcijska stabilnost in potresna 
varnost. Kot ena najenostavnejših in 
najbolj učinkovitih rešitev so se iz
kazale sistemske rešitve na osnovi 
kompozitnih materialov FRP in FRG.
Mapeiev sistem FRP (Fibre Re infor
ced Polymer) so z vlakni ojačani po
limeri. Spadajo v skupino konstruk
cijskih kompozitov, ki jih sestavljajo 
v polimerni matrici ojačana vlakna. 
Značilnost kompozitov je, da njihove 
vzajemne lastnosti zagotavljajo bolj
še ali vsaj bolj »popolne« mehanske 
lastnosti od tistih, ki bi jih sicer zago
tavljale posamezne komponente. Pri 
sistemskih kompozitih s polimerno 
matrico, kot je FRP, je osnovni vezni 
material v večini primerov organske
ga izvora, kot so epoksidne smole, 
kompozitni ojačitveni del pa so vla
kna v obliki lamele in/ali tkanine iz 
karbonskih, steklenih bazaltnih in 

jeklenih vlaken. Namensko so zasno
vana za obnovo in statično ter pro
tipotresno ojačitev armiranobeton
skih, prednapetih, jeklenih, zidanih in 
lesenih konstrukcij. Sistem FRP se pri 
zidanih konstrukcijah uporablja kot 
ukrep za zagotavljanje celovitosti ob
našanja zgradbe med potresom.
Pri sistemskih kompozitih z anorgan
sko matriko visoke duktilnosti, kot je 
sistem FRG (Fiber Reinforced Grout), 
je osnovni vezni material malta na 
osnovi hidravličnih veziv s pucolan
skim delovanjem, kompozitni ojači
tveni del pa so vlakna v obliki mrež iz 
steklenih ali bazaltnih vlaken.

POMANJKLJIVOSTI 
TRADICIONALNE TEHNIKE 
UTRDITVE

Tradicionalna tehnika utrditve zida
nih elementov, ki se na široko upora
blja v Sloveniji, je oblaganje. Tehnika 
je sestavljena iz nanosa cementnega 
ometa v dveh slojih skupne debeline 
minimalno 5 cm. Med prvi in drugi 
sloj se na predhodno izvedena je
klena sidra položi armaturna mreža. 
Kljub temu da ta tehnika povečuje 
odpornost kakor tudi duktilnost in 
sposobnost sipanja energije, se ob 
njeni uporabi pojavi vrsta težav, kot 
so znatno povečanje togosti ojačanih 
elementov zaradi visokega modula 
elastičnosti betona (katerega sestav
ni del je po navadi cementen, in zato 
ni kompatibilen s podlago), poveča
nje mase ter uporabljena armaturna 
mreža, ki pogosto predstavlja težave 
z nastankom korozije. Omejitev ar
maturnih mrež predstavlja tudi otež

kočena vgradnja, zlasti na neravne ali 
nepravilne podlage.
Z upoštevanjem teh omejitev je 
Mapei razvil tako imenovane siste
me FRG, ki armaturno mrežo nado
meščajo z alkalno odpornimi mreža
mi iz steklenih ali bazaltnih vlaken. 
Tradicionalni cementni beton pa na
domešča z vlakni ojačana malta na 
osnovi hidravličnih veziv s pucolan
skim delovanjem, ki je mehansko in 
kemično združljiva s podlago.
Na tem mestu je treba omeniti tudi 
hidravlično vezivo s polnili brez vseb
nosti cementa za utrditev/nizkotlač
no injektiranje zidovja. Govorimo 
o konsolidaciji z MAPEANTIQUE I. 
Postopek je ključen pred izvedbo 
konstrukcijskih ojačitev, saj s tem po
stopkom v primeru poškodovanega 
zidovja tega učvrstimo in mu povr
nemo ali bolje rečeno celo izboljša
mo prvotne mehanske lastnosti.
Sistem FRG delimo na dve podskupi
ni (liniji):
 ‐ sistem CRM – Composite Rein for
ced Mortar

 ‐ sistem FRCM – Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix.

Mapeiev sistem CRM sestavljajo mre
že iz alkalno odpornih apretiranih 
steklenih vlaken MAPENET EM30 in 
MAPENET EM40 ter za vlago visoko 
prepustna visoko duktilna malta na 
osnovi hidravličnega apna (NHL) z 
zelo nizko emisijo hlapnih organski 
spojin (HOS) MAPEWALL INTONACA 
& REINFORZA.

SLIKE 9, 10 in 11: Laboratorijske preiskave.G
SLIKE 12, 13, 14 in 15: Mapei ojačitveni sistemi: FRP, 
FRG, HPC in Mapewrap EQ sistem.G

SLIKE 16, 17 in 18: Povezovanje sten zida
nega objekta – sistem FRP.G
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IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

Mapei sistem FRCM sestavljajo mre
že iz alkalno obstojnih apretiranih 
steklenih vlaken MAPEGRID G 120 
in MAPEGRID G 220, apretirane ba
zaltne mreže MAPEGRID B 250, dvo
komponentni mikroarmirani visoko 
duktilni cementni malti s pucolan
skim delovanjem PLANITOP HDM in 
PLANITOP HDM MAXI in dvokompo
nentna visoko duktilna mikroarmira
na brez cementna malta na osnovi 
hidravličnega apna (NHL) in pucola
na PLANITOP HDM RESTAURO.
Mapeiev sistem FRCM ima številne 
prednosti. Ključne so:
 ‐ zanemarljivo povečanje togosti in 
mase konstrukcije (debelina nano
sa ≤ 2 cm);

 ‐ povečana strižna in tlačna odpor
nost sten;

 ‐ izjemno povečanje duktilnosti;
 ‐ zaradi povečanja strižne odporno
sti in povečanja duktilnosti lahko 
govorimo o znatnem povečanju 
sposobnosti sipanja energije;

 ‐ odlična kemična in mehanska 
združljivost s podlago – brezce
mentna malta in nizek modul 
elastičnosti;

 ‐ v nekaterih primerih ni potrebna 
uporaba vodoravnih sider – visoka 
adhezija s podlago;

 ‐ alkalno odporna steklena mreža – 
ni korozije;

 ‐ enostavna vgradnja – delo in ma
nipulacija s stekleno mrežo je eno
stavnejša kot z armaturno mrežo;

 ‐ hitra izvedba – predvsem na nerav
ne površine, kot so oboki;

 ‐ paropropustnost;
 ‐ reverzibilnost;
 ‐ minimalen vpliv na arhitekturo 
(debelina končnega sloga sistema 
FRCM ne presega 20 mm).

Če se na tem mestu spomnimo zah
tev Evrokoda 83, lahko ugotovimo, 
da sistemi FRCM ustrezajo vsem 
zahtevam, predvsem pa dejstvu, da 
ne spreminjajo togosti in ne pove
čujejo mase, povečujejo duktilnost 
ojačanim elementom in izboljšuje
jo gradbenofizikalne lastnosti – so 
paroprepustni.
Sistemi FRCM prav tako izpolnjujejo 
cilje gradbenega restavriranja, ki naj 
se izvede s tradicionalnimi materiali, 
kolikor je mogoče, konstrukcijske re
šitve naj čim manj posegajo v avten
tično gradbeno strukturo in naj bodo 
reverzibilne.
Marsikdaj v primeru stavb kultur
ne dediščine ni možno v celoti iz

polniti zahtev Evrokoda 83, bomo 
pa vsekakor z za vse sprejemljivimi 
ukrepi stavbe utrdili vsaj po načelu 
»bolje nekaj kakor nič«. To načelo je 
Italija uvedla celo v svoje predpise. 
Raziskave in analize so pokazale, da 
so tudi nepopolni ukrepi lahko dovolj, 
da preprečimo najhujše.7

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, 
SMERNICE, NORME
Od leta 2013 je za računsko določi
tev nosilnosti zidovja, ojačanega s 
sistemom FRCM, na voljo standard 
ACI 549.4R13 – Guide to Design and 
Construction of Externally Bonded 
Fabric – Reinforced Cementitious 
Matrix (FRCM) Systems for Repair 
and Strengthening Concrete and 
Masonry Structures, ki ga je izdal inši
tut ACI – American Concrete Institute.
Leta 2018 pa so izšle italijanske 
smernice CNRDT 215/2018 – Guide 
for the Design and Construction of 
Externally Bonded Fibre Reinforced 
Inorganic Matrix Systems for 
Strengthening Existing Structures, 
na podlagi katerih je nastala pro
gramska oprema Mapei FRCM za iz
račun ojačitev zidanih sten.

MAPEIEVA PROGRAMSKA 
OPREMA
Na voljo imamo Mapeiev program 
FRCM za ojačitev zidanih elemen
tov. Razvit je bil v Mapeievi centralni 
tehnični službi v sodelovanju s stro
kovnjaki s Katedre za konstrukcij
sko inženirstvo v Neaplju univerze 
Federico II. V programu so upošte

MNENJE STROKOVNJAKA

SLIKE 19, 20 in 21: Vgradnja sistema 
FRCM.G
SLIKA 22: Tradicionalna tehnika utrditve 
zidanih elementov.G

Skupna debelina 4 ÷ 6 cm

JEKLENA SIDRA

ARMATURNA  
MREŽA

CEMENTNI OMET 
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vana načela na podlagi priporočil 
posebnega odbora, ustanovljenega 
v okviru italijanske raziskovalne zbor
nice CNR (National Research Council 
of Italy) in nacionalnih italijanskih 
tehničnih norm NTC 2018. Analitični 
računski pristop v programu je iz
delan po načelih smernic CNRDT 
215/2018 (Guide for the Design and 
Construction of Externally Bonded 
Fibre Reinforced Inorganic Matrix 
Systems for Strengthening Existing 
Structures). Tako imenovani coeffi
cient approach računski pristop pa 
deluje v skladu z načeli italijanskih 
tehničnih smernic NTC 2018 (Norme 
tecniche per le costruzioni). Program 
je namenjen predvsem kot pomoč 
projektantom, da pridejo do hitrega 
in enostavnega izračuna morebitne 
ojačitve zidane stene z izdelki FRCM. 
Z vstavljanjem vhodnih podatkov se 
na učinkovit in hiter način izračuna 
in določi vrsto in potrebno količino 
FRCM ojačitev ter določi nosilnost 
posamezne stene.

ZAKLJUČEK
S pojavom hitrega načina življenja in 
naraščajočo potrošnjo lahko opazu
jemo fenomen izumiranja starih me
stnih jeder. Poznamo številna mesta, ki 
se ubadajo s težavami, da se prebival
stvo zaradi spremenjenega načina ži
vljenja in novih družbenih trendov seli 
na obrobja mest. Če želimo vnovič oži
veti mestna jedra in omogočiti objek
tom ohranitev njihovih vlog kot najpo
membnejših delov urbanih struktur, 
moramo zgodovinskim jedrom omo
gočiti njihovo prilagajanje sodobnim 
bivalnim in varnostnim standardom. 
Treba je iskati kompromise med po
trebami stanovalcev in tehničnimi 
zmožnostmi ter načeli konservatorske 
in restavratorske stroke ter jih skrbno 
medsebojno usklajevati.

Sistemi kompozitnih materialov FRG 
se v gradbeništvu vse pogosteje 
uporabljajo za statične in protipotre
sne ojačitve. Njihova enostavna vgra
dnja oz. izvedba, izjemne mehanske 
lastnosti in trajnost, vse navedene la
stnosti teh materialov nas privedejo 
do zaključka, da je uporaba teh siste
mov najboljša možna rešitev za oja
čitev običajnih, zidanih objektov ter 
objektov naravne in kulturne dedi
ščine. Mapeiev sistem FRG s širokim 
izborom izdelkov vsekakor ponuja 
pravo rešitev pri tovrstnih posegih.
Seveda ni skrb stroke, da poskrbi za 
to, da bodo potresno ranljivi zidani 
objekti in stavbe naravne kultur
ne dediščine pravočasno utrjene. 
Naloga stroke je, da poskrbi za pre
verjene rešitve, ki stavbam omogo
čajo prestati pričakovane potrese, ter 
da nadaljuje z razvojem in raziska
vami materialov za učinkovito pro
tipotresno utrditev tudi v prihodnje. 
Odgovornost državnih ustanov pa je, 
da pripravijo programe za preventiv
no utrditev ranljivih stavb. Vsi se za
vedamo, da preventivni ukrepi niso 
poceni, vendar so bistveno cenejši 
od popotresne obnove, še posebej, 
če v tej enačbi upoštevamo ceno člo
veških življenj.
Podrobnejše informacije o Mapei
evem sistemu FRG (izredno po
membna priprava podlag, natančna 
postopkovna navodila za vgradnjo, 
možnost preplastitev z zaključno 
dekorativno obdelavo) najdete v teh
ničnih listih posameznih izdelkov. Za 
vsa dodatna pojasnila vam je s svo
jim znanjem in izkušnjami vedno na 
voljo tehnična služba Mapei. Če želite 
prejeti program za statični izračun s 
preverjanjem, sporočite svoje podat
ke na: tehnika@mapei.si.

Viri:
1.  Terremoti un problema non solo italia

no, Realtà Mapei n. 139 (2016).
2.  Šket Motnikar, B., Zupančič, P., Živčić, 

M., Godec, M., in dr. (2015). Ocena ogro
ženosti Mestne občine Ljubljana zaradi 
potresa, Dokument št: 8428/20151. 
MOL.

3.  Stergar, A. (2020) Najbolj potresno ogro
žena je Ljubljana. Delo.

4.  Fajfar, P. (2020) Petnajst ljubljanskih 
stolpnic, ki ne bi prenesle zelo močne
ga potresa. Sobotna priloga Dela.

5.  Tavčar, B. (2021) Potresna varnost naj 
postane del vrednosti nepremičnine. 
Delo.

6.  Rajšek, B. (2020) Potres bi bil za 
Ljubljano katastrofa. Delo.

7.  Tomaževič, M. (2009) Potresno odporne 
zidane stavbe. Ljubljana, Tehnis.

8.  Prebil, D. (2020) Potresna odpornost 
stavb v Sloveniji. Dnevnik.

9.  Pogačnik, A., Remec, Č., Mikoš, M., 
Žegarac Leskovar, V., in dr. (2020) 
Potresna odpornost objektov – poziv 
vladi RS.

10.  Balsamo, A., Prota, A., Iovinella, I., 
Morandini, G., (2011) Comportamento 
sperimentale di muratura di tuforinfor
zata con FRG a base di EcoPozzolana, 
Realtà Mapei n. 104.

11.  La parola d’ordine è riqualificare, Realtà 
Mapei n. 142 (2017).

12.  Rischio sismico: le novità, Realtà Mapei 
n. 151 (2018).

13.  Sapač, I. (2008) Rekonstrukcijski posegi 
v historičnih urbanih naselbinah na 
Slovenskem. Doktorska disertacija.

Viri slike:
A.  Agencija Republike Slovenije za okolje 

(ARSO) ://www arso gov si/potresi/
potresna%20nevarnost/projektni_po
spesek_tal html

B.  Agencija Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) ://www arso gov si/potresi/
potresna%20aktivnost/potres1895 html

C.  Agencija Republike Slovenije za okolje 
(ARSO) ://www arso gov si/potresi/
potresna%20aktivnost/potres1998 html

D.  Wikipedija Prosta enciklope
dija ://en wikipedia org/
wiki/2009_L%27Aquila_earthquake

E.  The New York Times hiips://www
nytimes com/2012/05/21/world/europe/
earthquakeinnorthernitaly html

F.  The Guardian ://www theguardian
com/world/2016/aug/24/italyearthqua
kerescueteamsdigthroughrubble
asdeathtollrises

G. Arhiv Mapeia. Aleš Filipič, u. d. i. g.

SLIKI 23 in 24: Tehnične smernice ACI 
549.4R13 in CNRDT 2015/2018.G
SLIKA 25: Več o protipotresnih ojačitvah 
si lahko preberete v brošuri, objavljeni na 
www.mapei.it.
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IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

PREDSTAVLJAMO IZDELKE

Po zaslugi izkušenj na gradbiščih po 
vsem svetu, poznavanja materialov in 
obvladovanja njihove rabe je skupina 
Mapei razvila vrsto izdelkov za statič
ne ojačitve in protipotresno utrjevanje 
stavb. Vsako Mapeievo tehnologijo, 
izdelek ali sistem so zasnovali z name
nom izboljšanja potresne varnosti ter 
ojačitve betonskih, zidanih, lesenih ali 
montažnih objektov. Tehnologije za 
konstrukcijske ojačitve in protipotre
sne utrditve stavb so predstavljene v 
Priročniku za konstrukcijsko ojačitev 
(Structural Strengthening Manual), 
v katerem so za vsako posebej nave
dena področja uporabe, prednosti 
in opisani znanstveni laboratorijski 
poskusi. Glede na vrsto konstrukcije 
(armiranobetonske zgradbe, zidane, 
stavbe iz lesa ali nenosilnih elemen
tov) priročnik predvideva za ta namen 
najprimernejši Mapeiev sistem.

SISTEM FRG 
Sistem FRG (Fiber Reinforced Grout) 
je linija kompozitnih materialov, ki 
vsebujejo anorgansko matrico s pu
colanskim delovanjem in ojačitveni 
del, ki ga predstavljajo vlakna v obliki 
mrež iz steklenih ali bazaltnih vlaken. 

Ta linija izdelkov, za katero je značilna 
matrica malte na osnovi apna in eko 
pucolana, ponuja vrsto pomemb
nih prednosti predvsem ob sanaciji 
stavbne dediščine zgodovinsko
spomeniške narave. Njihova upora
ba omogoča povečanje odpornosti 
zidov, večjo duktilnost ter sipanje 
energije ojačanega elementa in mi
nimalen arhitekturni vpliv. Sistemi so 
enostavni za uporabo in reverzibilni.

Sistem FRG delimo na dve podsku
pini (liniji):
 ‐ sistem CRM – Composite Re infor
ced Mortar

 ‐ sistem FRCM – Fiber Reinforced 
Cementitious Matrix.

SISTEM CRM 
Sistem CRM (Composite Reinforced 
Mortar) je sestavljeni iz malt, primer
nih za nanašanje v plasteh do debeli

MAPEWALL INTONACA & RINFORZA ali 
MAPEANTIQUE STRUTTURALE NHL

MAPENET EM 30 ali EM 40

MAPENET EM CONNECTOR

MAPEWALL INTONACA & RINFORZA ali 
MAPEANTIQUE STRUTTURALE NHL

MAPEANTIQUE FC (notranja uporaba) 
SILANCOLOR TONACHINO (zunanja 
uporaba)

Napredne rešitve za  
konstrukcijske ojačitve

 SHEMA 1: Lastnosti malt sistema CRM. 

 MALTA  MAPEWALL INTONACA & RINFORZA MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL

 Opis
Z vlakni armirana, vlago propustna malta 

na osnovi naravno hidratiranega apna 
(NHL) z nizko emisijo HOS

Vlago propustna, brezcementna malta na 
osnovi naravno hidratiranega apna (NHL) 

in eko pucolanov

  maks. debelina 
nanosa od 10 do 30 mm od 10 do 40 mm

  tlačni modul 
elastičnosti 10 GPa 10 GPa

 SHEMA 2: Lastnosti mrež in sidra iz steklenih vlaken sistema CRM.

 MREŽA/SIDRA MAPENET EM 30 / EM 40 MAPENET EM CONNECTOR

 Opis Alkalno odporna steklena vlakna Alkalno odporna steklena vlakna

 dimenzija  30 x 30 mm 40 x 40 mm 100 x 200; 100 x 500; 100 x 700 mm

ne 3–4 cm v kombinaciji z alkalno od
pornimi mrežami iz steklenih vlaken 
iz serije MAPENET EM. Primeren je 
tudi za izravnavo neenakomerno zi
danih površin. Zaradi debeline nano
sa je treba sistem mehansko poveza
ti z zidom s sidri iz steklenih vlaken.

Lastnosti sistema CRM:
 ‐ debelina nanosa 3–5 cm;
 ‐ povečanje togosti in mase – manj 
kot tradicionalni pristop utrditve;

 ‐ povečanje duktilnosti – več kot pri 
tradicionalnem pristopu utrditve;

 ‐ povečanje strižne in tlačne odpor
nosti sten;

 ‐ odlična kemična in mehanska zdru

MAPEIEVI IZDELKI IN SISTEMI ZA REŠITEV KONSTRUKCIJSKIH TEŽAV V PRIMERU 
POTRESA
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žljivost s podlago – brez cementna 
malta in nizek modul elastičnosti;

 ‐ nujna uporaba vodoravnih sider;
 ‐ enostavna vgradnja – delo in ma
nipulacija s stekleno mrežo je eno
stavnejša kot z armaturno mrežo;

 ‐ hitra izvedba – predvsem na nerav
ne površine, kot so oboki;

 ‐ alkalno odporna steklena mreža – 
ni korozije;

 ‐ paropropustnost;
 ‐ reverzibilnost.

Sistem CRM sestavljajo:
 ‐ mreži iz alkalno odpornih apreti
ranih steklenih vlaken MAPENET 
EM30 in MAPENET EM40 različne 
teže in različnih velikosti okenc;

 ‐ za vlago visoko prepustna visoko 
duktilna malta na osnovi hidra
vličnega apna (NHL) z zelo nizko 
emisijo hlapnih organski spojin 
(HOS) MAPEWALL INTONACA & 
REINFORZA;

 ‐ vlago propustna, brezcementna mal
ta na osnovi naravno hidratiranega 
apna (NHL) in eko pucolanov MAPE
ANTIQUE STRUTTURALE NHL.

SISTEM FRCM 
Sistem FRCM (Fiber Reinforced Ce
ment itious Matrix) je sestavljen iz 

posebnih malt, ojačanih z vlakni, na
nesenih v plasteh s končno debelino 
do 1,5 cm v kombinaciji z različnimi vr
stami ojačitvenih mrež iz steklenih ali 
bazaltnih vlaken iz linije MAPEGRID. 
Ob uporabi sistema lahko govorimo 
o zanemarljivem povečanju mase in 
togosti ojačanega elementa, hkrati pa 
znatno povečajo njegove mehanske 
lastnosti. Ena izmed prednosti siste
ma je tudi, da zaradi odličnih adhezij
skih lastnosti malte na podlago v ne
katerih primerih ni potrebna uporaba 
sider. V primeru, ko je uporaba me
hanskih sider nujna, lahko uporabimo 
posebne vrvice iz karbonskih, bazal
tnih in steklenih vlaken, ki se prepojijo 
z redko tekočo epoksidno smolo.

Lastnosti sistema FRCM:
 ‐ debelina nanosa ≤ 2 cm;
 ‐ zanemarljivo povečanje togosti in 
mase konstrukcije;

 ‐ izjemno povečanje duktilnosti;
 ‐ povečanje strižne in tlačne odpor
nosti sten;

 ‐ odlična kemijska in mehanska zdru
žljivost s podlago – brezcementna 
malta in nizek modul elastičnosti;

 ‐ v nekaterih primerih ni potrebna 
uporaba vodoravnih sider – visoka 
adhezija s podlago;

 ‐ enostavna vgradnja – delo in ma
nipulacija s stekleno mrežo je eno
stavnejša kot z armaturno mrežo;

 ‐ hitra izvedba – predvsem na nerav
ne površine, kot so oboki;

 ‐ A. R. steklena mreža – ni korozije;
 ‐ paropropustnost;
 ‐ reverzibilnost;
 ‐ minimalen vpliv na arhitekturo 
(debelina končnega sloja sistema 
FRCM ne presega 20 mm).

Sistem FRCM sestavljajo:
 ‐ mreže iz alkalno obstojnih apretira
nih steklenih vlaken MAPEGRID G 
120 in MAPEGRID G 220;

 ‐ apretirane bazaltne mreže MAPE
GRID B 250;

 ‐ mikroarmirane visoko duktilne ce
mentne malte z dvokomponen
tnim pucolanskim delovanjem 
PLA NITOP HDM in PLANITOP HDM 
MAXI;

 ‐ vnaprej pripravljena dvokomponen
tna visoko duktilna mikroarmirana 
brezcementna malta na osnovi hi
dravličnega apna (NHL) in pucolana 
PLANITOP HDM RESTAURO.

Podrobnejše informacije o Mapei
evem sistemu FRG najdete v tehnič
nih listih posameznih izdelkov. Za vsa 
dodatna pojasnila vam je s svojim 
znanjem in izkušnjami na voljo teh
nična služba Mapei na elektronskem 
naslovu: tehnika@mapei.si.

PLANITOP HDM MAXI ali HDM 
RESTAURO

MAPEWRAP C/G/B FIOCCO

MAPEGRID G220/B250

PLANITOP HDM MAXI ali HDM 
RESTAURO

MAPEANTIQUE FC (notranja uporaba) 
SILANCOLOR TONACHINO (zunanja 
uporaba)

Napredne rešitve za  
konstrukcijske ojačitve

SLIKA 1: Sistem CRM 
za utrditev zidanih 
elementov.
SLIKA 2: Sistem FRCM 
za utrditev zidanih 
elementov.

 SHEMA 3: Lastnosti malt sistema FRCM. 

 MALTA PLANITOP HDM MAXI PLANITOP HDM RESTAURO

 Opis
Visoko duktilna, dvokomponentna 

mikroarmirana malta na osnovi veziv s 
pucolansko reakcijo

Dvokomponentna, visoko duktilna brezce
mentna malta na osnovi naravno hidrati

ranega apna (NHL) in eko pucolanov

  maks. debelina 
nanosa od 6 do 25 mm od 3 do 10 mm

  tlačni modul 
elastičnosti 10 GPa 8 GPa

 SHEMA 4: Lastnosti mrež sistema FRCM. 

 MREŽA MAPEGRID G 220 MAPEGRID B 250

 Vrsta vlakna Alkalno odporna steklena vlakna Bazaltna vlakna

 dimenzija 25 x 25 mm 6 x 6 mm

 2
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KONSTRUKCIJSKA 
IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

Leta 1993 se pridruži ekipi 
Gradbenega inštituta ZRMK in 
kot mladi raziskovalec magistri-
ra, strokovni izpit pri Inženirski 
zbornici Slovenije (IZS) opra-
vi leta 1998 in dve leti pozneje 
doktorira s področja gradbeni-
štva na Fakulteti za gradbeni-
štvo in geodezijo v Ljubljani, od 
leta 2000 deluje kot raziskova-
lec. Dr. Samo Gostič, u. d. i. g., z 
letom 2011 na inštitutu začenja 
z vodenjem laboratorija, v ka-
terem opravljajo laboratorijske 
in terenske preiskave ter testi-
ranja gradbenih materialov za 
potrebe gradbenega nadzora, 
kontrole kakovosti in za ugota-
vljanje stanja obstoječih stavb 
(določitev poškodovanosti kon-
strukcij in identificiranje vzrokov 
poškodb) in inženirskih objektov. 
Dr. Gostič meni, da so za uspe-
šnost pomembni dobro osnovno 
znanje, dobro razumevanje ter 
spremljanje novih dognanj in ne-
nehno širjenje ter nadgrajevanje 
znanja. Sodeluje pri organizaciji 
strokovnih dogodkov, pri neod-
visnih svetovanjih ter promovira 
dobre prakse, vse to z namenom 
spodbuditi kakovost in konku-
renčnost izdelkov in storitev gra-
diteljstva pri nas. Naročnikov je 
več vrst, a vse več je tistih, ki pre-
poznajo in ustrezno podprejo do-
bre arhitekturne rešitve in tudi 
kakovostne gradbene izdelke. 
Taki so potem vsekakor tudi dlje 
časa zadovoljni z izvedenim. Dr. 
Gostič je sodeloval pri več evrop-
skih in nacionalnih raziskovalnih 
projektih. Eden njegovih hobijev 
je športno plezanje, kar pride 
prav celo pri službenih obvezno-
stih, pri pregledih konstrukcij, na 
primer mostov.

Dr. Samo Gostič: »V Sloveniji raste zavedanje 
o potresni ogroženosti. Vendar se moramo iz 
faze zavedanja premakniti v fazo akcije«
Kaj vse so vaša področja dela? 
Katera znanja so pri tem ključna?
Pravzaprav delujem na več podro
čjih. Z gradbenimi materiali in njiho
vim preizkušanjem sem začel že na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezi
jo, in sicer na Katedri za preizkušanje 
materialov in konstrukcij kot asistent 
pri predmetu Gradiva. Hkrati smo ta
krat v okviru doktorske naloge pod 
mentorstvom prof. dr. Roka Žarnića 
izvajali tudi večje preiskave v labora
toriju Katedre za preizkušanje mate
rialov in konstrukcij (KPMK) pa tudi 
na potresni mizi na angleški univerzi 
v Bristolu, kjer smo preverjali odziv 
konstrukcij na potresno obtežbo. Pri 
analizi rezultatov mi je pomagalo 
navdušenje nad delom z računalniki. 
Določena orodja za obdelavo meritev 
in za analizo konstrukcij sem tako lah
ko sprogramiral sam. Pri praktičnem 
delu na ZRMK sem teoretično znanje 
glede potresnovarne gradnje lahko 
koristno uporabil in nadgradil v okviru 
Državne tehnične pisarne za obnovo 
Posočja (DTP), kjer sem nekaj let delal 
kot vodja statikov. Znanje glede ma
terialov in preiskav pa sem uporabljal 
in dopolnjeval v laboratoriju ZRMK. To 
delo sicer vključuje tudi prisotnost na 
terenu. Največ sem sodeloval pri pre
iskavah konstrukcij za potrebe rekon
strukcij, kar je sorazmerno zahtevno, 
saj smo tu bolj omejeni z možnostmi 
preiskav, kot v primeru novogradenj.

Zelo odgovorno delo, s številnimi 
izračuni in analizami. Kako doži-
vljate odgovornost in kako se soo-
čate z njo?
Vsekakor velja biti previden pri delu 
in zaključkih. Razmišljam, ali je res vse 
tako, kot mora biti, ali pa se morda kje 
skriva kakšna napaka. Najbolje se po
čutim, kadar moje delo preverijo, ko
mentirajo drugi strokovnjaki. Drugi 
vedno lažje opazijo nepravilnosti, ki 
jih narediš. Upoštevam, naredim po
pravke in pazim, da se podobnim na
pakam naslednjič izognem. 

Skozi leta ste pridobivali izkušnje 
na številnih področjih. Kateri pro-
jekt bi izpostavili in zakaj? 
Najobsežnejši in najpomembnejši 
projekt zaradi končnega učinka, de
janske pomoči ljudem, je sodelovanje 
pri projektu Državne tehnične pisar
ne (DTP) – obnova Posočja po potre
sih. Tam sem lahko koristno uporabil 
tudi znanje, pridobljeno pri doktor
skem študiju in evropskem razisko
valnem projektu PERPETUATE (FP7).

Kako danes gledate na svoj razvoj 
in področje, na katerem delujete?
Po bitki je vsakdo lahko general. 
Vedno se ti zdi, da bi kje kaj lahko 
bolje naredil, se mogoče raje odlo
čil za drugo rešitev. Se bolj posvetil 
eni temi namesto drugi. Področje 
potresnega inženirstva se še vedno 
razvija, saj je zahtevno preveriti vse 
možne načine porušitve objektov in 
predvidevati, kako jih preprečiti. Da je 
to pomembno, nas vsake toliko opo
mnijo potresi. Še posebej zanimivo 
postane, ko se tako področje sreča s 
področjem novih materialov, kot so 
FRPji, z vlakni utrjene plastike. Kako 
take visokotehnološke materiale, ki 
jih uporabljata tudi letalska industri
ja in Formula 1, koristno uporabiti pri 
potresni zaščiti/utrditvi stavb? 

Zaradi česa vam je bilo pri delu 
težko in se je zgodila tudi kakšna 
neprespana noč?
Še največ težav je bilo zaradi dela po
zno v noč, ko se lovijo roki za oddajo 
poročil. Kakor koli si prizadevaš bolje 
načrtovati, se končni roki vedno lovi
jo. To je stresno. Raje sem imel tiste 
delno neprespane noči zaradi veselja 
in zabave ob koncu kakšnega večje
ga projekta (smeh).

Tema, o kateri je bilo v minulem 
letu največ besed, tako v laičnih 
kot strokovnih krogih, je potres 
in potresna ogroženost Slovenije. 
Kako varni pravzaprav smo? Kako 
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Dr. Samo Gostič: »V Sloveniji raste zavedanje 
o potresni ogroženosti. Vendar se moramo iz 
faze zavedanja premakniti v fazo akcije«

varni so zgodovinsko pomembni 
objekti? Se v Sloveniji dovolj zave-
damo potresne nevarnosti?
Gradbeniki, s pomočjo dela seiz
mologov, se dobro zavedamo, da 
Slovenija leži na potresno nevarnem 
območju. Iz zgodovine vemo, da so 
to področje že prizadeli katastrofalni 
potresi, ko se je mnogo stavb poruši
lo. Sreča je le v tem, da se to ne doga
ja pogosto, na kar se preveč zanaša
mo. Ravno zaradi tega namreč ljudje 
v vmesnem času pozabijo na nevar
nost potresov in gradijo neustrezne 
objekte. Danes so glavni problem ti
sti obstoječi objekti, ki so bili zgrajeni, 
ko se še ni toliko vedelo o nevarnosti 
potresov in tem, kako zgraditi stav
be, ki so nanj odporne. Veliko zgo
dovinskih stavb sodi v to kategorijo. 
Posamezne objekte rešuje to, da so 
bili zaradi pomembnosti grajeni bolj 

kakovostno in imajo lahko zato, ne 
pa nujno, nekaj višjo odpornost na 
potres. V Sloveniji, predvsem zaradi 
zadnjih potresov na Hrvaškem, med 
strokovnjaki in tudi med laično javno
stjo raste zavedanje o potresni ogro
ženosti. Vendar se moramo iz faze 
zavedanja premakniti v fazo akcije.

Kaj je bila vaša prva misel, ko 
ste po medijih slišali o potresu v 
Zagrebu 22. marca. 2020?
Oh, to bi se lahko zgodilo tudi v 
Ljubljani! V glavnem mestu tudi sta
nujem ter kot član mestnega šta
ba civilne zaščite Mestne občine 
Ljubljana (MOL) in kot strokovnjak 
s področja potresnovarne gradnje 

vem, da stanje v Ljubljani glede po
tresne varnosti, kot tudi v ostalih de
lih Slovenije, ni najboljše. Ocenjene 
številke objektov, ki bi bili porušeni 
oziroma usodno poškodovani, so vi
soke. In s tem je visoko tudi tveganje 
za izgubo človeških življenj in velike 
materialne škode. Marsikaj bi morali 
postoriti, da nas bodoči potres ne bo, 
lahko govorim za celo Slovenijo, spra
vil na kolena. 

Zelo aktualno področje v zadnjem 
času je energetska prenova stavb, 
ob tem pa se poraja vprašanje, ali 
ni morebiti izgubljena priložnost, 
da se ob projektih energetske sa-
nacije ni pristopilo tudi k analizi 
potresne varnosti. Kaj vi mislite o 
tem? Kaj bi po vašem mnenju bilo 
treba narediti?
Žal je bila v zadnjem petletnem ob

dobju prevladu
joča ideja, pred
vsem severnih 
članic Evropske 
unije (EU), da 
je treba zmanj
šati potrebe po 

energiji – tako zaradi ekoloških razlo
gov in političnih zaradi zagotavljanja 
večje neodvisnosti od energetskih 
virov. Šele v zadnjem času so južne 
članice EU, ki – za razliko od sever
nih – ležijo na potresnih območjih, pri 
odločevalcih uspele z argumenti za 
nujnost kombinirane obravnave tako 
energetske učinkovitosti kot potre
sne varnosti. Nekaj rešitev je že zna
nih, dodatno se razvijajo in raziskuje
jo nove možnosti. Glavni izziv je, kako 
politiko, tudi širšo javnost, ljudi, pre
pričati v nujnost kombinirane obrav
nave, kar je seveda dražja izvedba kot 
delna sanacija. Pozabljamo, da je tako, 
ko analiziramo le neposredne investi
cijske stroške izvedbe sanacije. Kadar 
pa primerjamo vse stroške – investi
cije in stroške nadaljnjega delovanja 
– ter vključimo tudi stroške tveganja 
–, tedaj postane jasno, da je prava 
pot celostna sanacija. Energetska in 
potresna pa še kakšna (npr. požarna, 
zagotavljanje univerzalne dostopno
sti …). V okviru evropskega projekta 
LIFE IP CARE4CLIMATE seznanjamo 
ljudi, tako strokovnjake, vključene v 
graditev, kot lastnike stavb in druge, z 

OCENJENE ŠTEVILKE OBJEKTOV, 
KI BI BILI V PRIMERU POTRESA 
PORUŠENI OZIROMA USODNO 
POŠKODOVANI, SO VISOKE

Dr. Samo Gostič
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SLIKA 1: Posledice potresa.
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možnimi rešitvami in dobrimi prime
ri iz prakse.

Podpirate idejo o uvedbi potresnih 
izkaznic za objekte? Zakaj?
Vsekakor podpiram idejo o uvedbi 
potresnih izkaznic za stavbe, saj je 
pomembno seznaniti ljudi z tveganji, 
ki so jim izpostavljeni. V upanju, da 
jih bo to motiviralo za bolj varne reši
tve, za zamenjave potresno nevarnih 
stavb z novogradnjami, in kadar to ni 
mogoče ali ekonomsko upravičeno, 
vsaj za protipotresno utrditev obsto
ječih stavb. Šele z dovolj velikim ak
tiviranjem ljudi za izvajanje takih, bolj 
varnih rešitev, kar je finančno zahtev
no, bi kot skupnost lahko zmanjšali 
katastrofalne posledice naslednjega 
potresa, ki se bo zgodil, le da ne vemo 
(točno), kdaj. 

Razvoj materialov vam je pri va-
šem delu verjetno v pomoč. Katero 
področje vam predstavlja največje 
izzive?
Razvoj spremljam predvsem na 
področju materialov FRP (Fibre 
Reinforced Polymer), uporabnih v 

gradbeništvu. Mnogokrat so zelo 
dobra rešitev pri sanacijah beton
skih konstrukcij, mene pa pred
vsem že dlje časa zanima uporaba 
FRP pri sanacijah zidanih konstruk
cij. Zaradi raznovrstnosti osnovnih 
materialov, ki jih želimo utrditi (raz
ličnih načinov zidanja in materialov 
zidov) pa tudi zaradi velikosti preiz
kušancev in s tem finančnih vložkov 
tovrstnih preiskav ni veliko. Vendar 
se je že nabrala dovolj velika zbirka 
preiskav, ki kažejo na veliko uporab
nost materialov FRP pri sanacijah. 
Poskuša se tudi z uporabo materi
alov FRP pri gradnji celih elemen
tov konstrukcij, kar smo raziskovali 
v evropskem projektu TransIND 
(FP7).

Sodelujete tudi s podjetjem Mapei, 
ki se med drugim ukvarja z razvo-
jem materialov za ojačitev zidanih 
objektov. Kakšen je vaš pogled 
na razvoj in vgradnjo novih mate-
rialov tako imenovanih sistemov 
FRG?
Kot rečeno, Mapei je ena od multi
nacionalk, ki uspešno razvija nove 

materiale na osnovi vlaken in mrežic 
iz karbonskih in steklenih vlaken, ki 
se uporabljajo pri sanaciji stavb. Pri 
zidanih stavbah je zelo obetaven nji
hov nov pristop, ko se namesto epo
ksidne smole za lepljenje uporabijo 
modificirane cementne mase. Tako 
namesto (pre)togega epoksidnega 
lepila mrežico na zidano podlago 
pritrdimo z lepilom, ki je z zidom bolj 
kompatibilen. To je tudi bolj primer
no/kompatibilno kot tradicionalno 
utrjevanje zidov z armiranobetonski
mi ometi.

Vidite v uporabi teh materialov pri-
hodnost tudi v Sloveniji? V Italiji je 
ta sistem bistveno bolj uveljavljen 
in se praktično uporablja v vseh 
objektih kulturne dediščine.
Tehnično gledano ni velikih zadrž
kov za uporabo teh materialov tudi v 
Sloveniji. Problem je pravne narave, 
saj nimamo sprejetih enakih pravil, 
kot jih imajo v Italiji, in se mora pro
jektant pri nas dodatno potruditi z 
dokazovanjem.

S katerimi projekti se ukvarjate?
Med drugim moram »utrjevati« tudi 
svoje zdravje. Sicer pa je veliko dela s 
preiskavami na obstoječih konstruk
cijah ter analizami in pripravljanjem 
predlogov za sanacijo, npr. za stavbo 
ljubljanske Drame. Hkrati sem vklju
čen v preglede stanja mostov na av
tocestah in državnih cestah, poteka 
delo v laboratoriju s standardnimi 
preiskavami pri gradnjah in rekon
strukcijah cest, prijavljamo razisko
valne projekte ... Dela ne zmanjka.

 3

SLIKA 2: Preiskave zidov s FRP.
SLIKA 3: Preiskave so lahko spektakel.
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Prenavljate hišo, poslovni ali industrijski objekt? Izberite inovativnost, zanesljivost, trajnost 
in varujte okolje.

Celovita linija izdelkov in sistemov Mapei za statične ojačitve zidanih, betonskih, armiranobe
tonskih in železnih konstrukcij.

Najsodobnejši materiali, razviti posebej za sanacijo, ojačitve in rekonstrukcije objektov, 
poškodovanih po potresih, in za rekonstrukcijo ter revitalizacijo dotrajanih gradbenih 
objektov in elementov konstrukcij: stebrov, gred in zidov, krovnih konstrukcij, stopnic in 
drugih poškodovanih elementov. 

SISTEMI ZA UTRJEVANJE
IN ZAŠČITO STAVB

Več na: www.mapei.si in www.mapei.com. 

PREDSTAVLJAMO IZDELKE



KONSTRUKCIJSKA 
IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV Josip Atalić: »Potres je treba razumeti kot 

opozorilo, hkrati pa tudi priložnost, da se 
stvari spremenijo na bolje«

22. marca 2020 ob 6. uri in 24 mi-
nut po lokalnem času je območje 
Zagreba prizadel potres z močjo 
5,5 po Richterjevi lestvici z žari-
ščem na globini približno 10 km, 
ki je bil ocenjen z močjo VII. sto-
pnje po lestvici MCS, središče je 
imel na območju Markuševca 
in Čučerja. To je bil najmočnejši 
potres v zadnjih 140 letih, v kate-
rem so bile močno poškodovane 
številne stanovanjske in kulturno-
zgodovinske stavbe v jedru me-
sta, tudi mnoge šole in fakultete. 
46 km jugovzhodno od Zagreba, 
v hrvaški pokrajini Banija, z epi-
centrom 3 km jugozahodno od 
Petrinje, so se tla tresla od 28. de-
cembra 2020, od 6. ure in 28 mi-
nut po lokalnem času, do 6. 1. 2021 
do 7. ure zjutraj. Magnituda naj-
močnejšega potresa v nizu je bila 
6,2, žarišče je nastalo v globini 11 
km. Največja občutena intenziv-
nost je bila ocenjena kot VII (tež-
ke poškodbe) do IX (rušenje) po 
Evropski makroseizmični lestvici. 
Umrlo je 7 ljudi, vsaj 26 je bilo ra-
njenih, župan Petrinje je dejal, da 
je uničena polovica mesta. Potres 
smo čutili po vsej severni Hrvaški 
in v Sloveniji ter v vseh sosednjih 
državah, v Italiji in na Slovaškem. 
Intervju s prof. Atalićem smo za 
hrvaški Svet Mapei naredili po 
zagrebškem potresu, a ker bo še 
dolgo aktualen, ga objavljamo v 
celoti tudi za slovenske bralce. 

bi zgradili stavbe, v katerih živi-
mo, čim bolj potresno varne, tega 
nismo naredili. Zakaj? Smo se po 
tem potresu končno »zbudili«?
Tisto nedeljsko jutro je potres dobe
sedno prebudil večino prebivalstva. 
Vzdrževanje zavedanja ogroženo
sti pa je zelo težka naloga, ki je pred 
nami. Na katerem koli sodišču lahko 
potrdim, da smo potres oziroma po
tresno nevarnost na splošno ignori
rali. Nismo je upoštevali, misleč, da 
se nam to ne more zgoditi. Obstajajo 
uradne ocene tveganj – raziskave, 
članki in nastopi v medijih, vendar 
nam nič od tega ni pomagalo, da se 
pravočasno ozavestimo in naredimo 
vsaj minimalne korake. Moji otroci bi 
rekli, da smo bili premilo »kaznovani«, 
glede na to, kako neodgovorno smo 
se obnašali. Zdaj mnogi iščejo kriv
ca, a resnica je, da smo krivi vsi – od 
ustanov, ki so odgovorne za strate
ške odločitve, investicije, izobraževa
nje in podobno, projektantov, med 
katerimi so se nekateri podpisovali 
pod rekonstrukcije, pri katerih mo
žnosti potresov niso bile upoštevane, 
in državljanov, katerih vzdrževanje 
in splošna skrb za stavbe bi morala 
biti podobna tistim za avtomobile. 
Zagotovo nihče ne bi dovolil, da bi 
mu iz avtomobila odstranili kateri koli 
del, kot to sicer z rušenjem zidov do
voljujejo v stavbah.

Zagrebški potres je najbolj poško-
doval stanovanjske stavbe, a tudi 
stavbe fakultet, šol, vrtcev in bol-
nišnic. To je razkrilo njihovo dotra-

janost. Se bo po tem nesrečnem 
dogodku kaj spremenilo?
Mislim, da je to enkratna priložnost, 
da nekaj spremenimo, in zelo po
membno je, da tega ne zamudimo. 
Ključno vprašanje je dolgoročna stra
tegija in volja odgovornih, da sprožijo 
določene procese. Prvi korak in mor
da sporočilo bi lahko bila vključitev 
potresa v nacionalno strategijo, ki je 
bila do zdaj omenjena le obrobno. 
In to kljub dejstvu, da lahko ogro
zi stabilnost države. Drugi korak je 
ustanovitev službe, ki se bo nepreki
njeno, in ne za nazaj, ukvarjala s tem. 
Če pa bo prevladal »živalski nagon«, 
grabežljivost za denarjem, ki se bo 
pojavil okoli prenove, na primer dvi
govanje cen ali interesi po »delitvi po
gače«, delo ne bo dobro opravljeno. 
In bomo zapustili iste težave priho
dnjim generacijam.

Ali bo mogoče stavbe obnoviti, 
med drugim vrtce, osnovne in sre-
dnje šole, vrniti v prvotno stanje?
Ne maram posploševati, vendar me 
izkušnje pri projektiranju učijo, da je 
vsaka stavba zgodba zase. Treba pa je 
priznati, da je veliko število izobraže
valnih ustanov v starih stavbah, ki so 
zelo ogrožene. Že mesece pred po
tresom smo odgovorne opozarjali na 
možnost potresa in navajali primer 
italijanske regije Molise iz leta 2002, 
ko so v šolah umirali otroci. To je na
posled v Italiji pomenilo neko prelo
mnico. Takoj po potresu v Zagrebu, 
ko so se začele razprave, smo kot 
prednostno nalogo izpostavili šole in 
bolnišnice ter pri tem nismo popu
ščali. Preprosto povedano, treba je 
kakovostno opraviti delo in sprejeti 
inženirsko pravilne odločitve za var
nost naših otrok, vseh ljudi. 

INTERVJU Z JOSIPOM ATALIĆEM, VODJO TIMA 
STROKOVNJAKOV ZA ANALIZO GRADBENIH 
KONSTRUKCIJ IN IZREDNIM PROFESORJEM NA 
FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO V ZAGREBU

POMEMBNO SE JE ZAVEDATI, DA JE 
POTRESNA NEVARNOST NEKAJ, S ČIMER SE 
MORAMO NAUČITI ŽIVETI

INTERVJUINTERVJU

Kljub temu da živimo na ob-
močju z velikim potresnim tve-
ganjem, imamo vtis, da se to v 
vseh teh letih ni štelo za preveč 
pomembno. In čeprav je naj-
manj, kar bi lahko naredili, da 
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Josip Atalić: »Potres je treba razumeti kot 
opozorilo, hkrati pa tudi priložnost, da se 
stvari spremenijo na bolje«

Kateri so najpogostejši razlogi za 
poškodbe na zidanih objektih v 
primeru potresa?
Poudarjam, da konstrukcijski kon
cept stavb v Zagrebu, čeprav ne vseh 
zidanih stavb na splošno, ni dober. 
Konstrukcije niso predvidene za po
tresno delovanje, dodatno pa ga 
poslabšujejo številne rekonstrukcije 
in propadanje materiala. Na splošno 
lahko rečem, da so dobro zasnovane 
zidane konstrukcije povsem zadovo
ljive in nikakor ne drži posplošitev, da 
so manj varne kot armiranobetonske 
zgradbe.

Težava pri projektiranju je preve-
liko poenostavljanje in zanemar-
janje potresne odpornosti. Kako 
pristopiti?
To je zelo zapleteno vprašanje, zato se 
bom poskušal dotakniti le nekaterih 
vidikov. Izračuni potresne odpornosti 
pred sodobnimi predpisi so bili pre
prosti in razumljivi inženirjem. Seveda 
se je z razvojem in raziskavami uvedlo 
nove, sodobnejše pristope, ki so so
vpadali z razvojem računalnikov, tako 
da je bila mogoča uporaba progra
mov brez razumevanja ozadja, torej 
brez teoretične podlage. Upoštevati 
je treba, da je dinamika konstrukcij 
eden najtežjih predmetov na fakulte
ti, potresna obremenitev pa je skoraj 
vedno merodajna. Na žalost inženirji 
pogosto »poklikajo«, kar je treba, in 
rezultate sprejmejo brez globlje ana
lize in vrednotenja rezultatov, ker »za 
to ni časa«. Rekonstrukcije številnih 
stavb v zagrebški četrti Donji grad, 
mestnem jedru, torej, so primer poe
nostavitve in zanemarjanja potresne 
obremenitve. Na primer, odstranitev 
stene se po navadi izvede z izraču
nom preklade, ki prevzame obreme
nitev zgornjih sten. V zadnjih 10 letih 
sem srečal približno 30 takšnih pri
merov, vendar še nikogar, ki bi izraču
nal vpliv odstranitve zidu na celotno 
stavbo, raziskal vse rekonstrukcije 
skozi zgodovino, kar bi pripeljalo do 

tega, da bi morali gradbeni projekt 
izdelati v skladu z obstoječimi pred
pisi. In da sploh ne omenjam analize 
vplivov na sosednje stavbe, kjer po 
navadi ni dilatacij ali potrebnih ana
liz lastnosti materiala. Očitno je vse 
to lažje prezreti, saj bi bila analiza 
dražja od obnove. Vendar so se zdaj 
pokazale posledice takšnega podce
njevanja stroke. Pričakujem tudi, da 
bo to glavno pravno vprašanje med 
obnovo. Mislim, da je največja težava 
na splošno nizka raven znanja, zla
sti tistega o tradicionalnih stavbah. 
Ravno v tej smeri zadnje čase najbolj 
delujemo. Na spletni strani www.
hcpi.hr (Hrvaški center za potresno 
inženirstvo) imamo nabor eminen
tnih predavateljev, snemamo preda
vanja in ustvarjamo bazo znanja. Tam 
so se po potresu sprožile številne dru
ge pobude, kot tudi za intervju v reviji 
Svet Mapei. Velika težava je, da so te 
teme na fakultetah slabo obdelane. 
Zato verjamem, da bo nastali priroč
nik naredil velik pomik naprej, in da 
bo pomemben korak k pristopu re
ševanja tega problema.

Kateri so veljavni predpisi za obno-
vo stavb in kaj pomeni Evrokod 8 
(EC8-3) za prenovo na področju 
uporabe materialov FRP? V skladu 
s katerimi normativi/smernicami 
naj bi bila po vašem mnenju za-
snovana sanacija?
Zdajšnji predpisi so znani. Žal se pri 
nas še posebej slabo uporablja in 
pozna Evrokod EC83. Italija ni brez 
razloga napisala svojega predpisa. 
Dopolnitve v Evrokodu (druga gene
racija evrokodov), ki jih pričakujemo, 
bodo prinesle velike spremembe. Pri 
nas sistem postavljen in ga je kot ta
kega treba spoštovati. Vendar se je 
na prihodnost treba pripraviti. 

Kaj v tehničnem smislu menite o 
Zakonu o obnovi? 
Glavna naloga tega zakona bi morala 
biti olajšanje in pospešitev reševanja 

vprašanj – pravnih, ekonomskih in 
drugih vidikov, medtem ko je vpra
šanje odpornosti še vedno tehnično 
in bi ga po mojem mnenju bilo treba 
obravnavati drugje. Rad bi videl, da 
bi imeli krovni potresni zakon, ki bi 
zajemal vsa vprašanja in možne sce
narije. Torej, da nam ne bi bilo treba 
razlagati nekaterih obstoječih členov, 
ki se le kot tangenta dotikajo potre
sa. Prispevek k vprašanju odpornosti 
stavb pa bi vsekakor predstavljala 
tudi uvedba potresne izkaznice. 

Ali lahko potegnete vzporednico v 
primerjavi z nedavnim potresom v 
Albaniji? Kaj moramo narediti, da 
bomo v prihodnosti bolje pripra-
vljeni na potrese, ki nas čakajo?
Vzporednic je veliko. Le mesec dni 
pred potresom v Zagrebu sem o 
tem govoril na hrvaškem gradbe
nem forumu. Na koncu predavanja 
se je izkazalo, da v številnih stvareh 
zaostajamo za Albanijo. Večkrat smo 
opozarjali, da jih je v sorazmerno 
kratkem času prizadela vrsta moč
nih potresov in da moramo v strate
gijah, ki jih sprejemamo, upoštevati 
to dejstvo. Velik problem v Albaniji 
je prav tako črna gradnja. Vendar 
ne glede na to, da verjamemo, da 
smo ta problem na Hrvaškem rešili, 
je treba priznati, da je bil proces le
galizacije na Hrvaškem velik poraz 
konstruktorjev. Vsi v stroki vemo, kaj 
je to dejansko pomenilo, kako se je 
to izvajalo. V Albaniji je bila ob potre
su večina žrtev posledica porušitve 
zgradb z nezakonitimi obnovami, 
dozidavami in podobno. 
Popolnoma se zavedam, da s tem 
potresom ne moremo razrešiti vseh 
grehov gradnje iz preteklosti, je pa 
vsekakor priložnost, da se z njimi 
soočimo. Najprej moramo na fakul
tetah priznati pomanjkljivosti, ki so 
se zgodile, in poskušati spodbuditi 
spremembe. Naučiti se moramo ži
veti s potresi, podobno kot prebivalci 
Japonske, tako razmišljati in delovati. 

Prof. dr. Josip Atalić
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KONSTRUKCIJSKA 
IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

Vila Alba je stanovanjski objekt v 
Piacenzi. Poleg pritličja ima dve 
 etaži (zgornja je podstrešna) ter klet. 
Stavba je zgrajena iz polne opeke v 
dveh vrstah in apnene malte ter je 
potresno ogrožena, saj se pri gradnji 
niso upoštevala tehnična pravila, 
priporočena za zidane objekte, prav 
tako pa nima navpičnih in vodo
ravnih vezi (vencev). S poglobljeno 
zgodovinsko kritično analizo je bilo 
namreč mogoče ugotoviti konstruk
cijske spremembe, ki so se dogajale 
v času in so spremenile izvorno sta
tično utrditev.
Ugotoviti je bilo mogoče, da so bili 
na stavbi Vila Alba, zgrajeni v letih 
1956–1958, pozneje izvedeni različ
ni gradbeni posegi, ki so postopo
ma zmanjševali dimenzijo slopov 
in s tem oslabili tako statično kot 
protipotresno trdnost. Analize so 
pokazale, da so bili nekateri nav
pični konstrukcijski elementi, med 
drugim dva zidana stebra, preveč 
obremenjeni.
Kjer ni bilo dimniških tuljav, niš ali 
sledi napeljav, so bili zidovi sicer v 
dobrem stanju. Analiza je tudi poka
zala, da vodoravni elementi (nosilne 
plošče) iz armiranih opečnih plošč 

tipa SAP (samonosilna plošča) in so 
skupaj z izravnavo merili 16 centime
trov, niso ustrezali veljavnim grad
benim predpisom. Plošče so imele 
prevelike povese in niso bile pravilno 
dimenzionirane na lastno in koristno 
obtežbo, bile so tudi nepravilno si
drane v obodno zidovje. Na osnovi 
analize se je pripravil načrt protipo
tresne sanacije, ki bi naročniku omo
gočil izkoristiti olajšavo Superbonus 
110 %, zamišljeno kot instrument za 
vnovično oživitev in razvoj italijan
skega gospodarstva, predvsem pa 
kot priložnost za protipotresno sa
nacijo, obnovo in ohranjanje stavb 
kulturne dediščine. V nadaljevanju 
opisana konstrukcijska in druga 
bolj tradicionalna gradbena dela so 
omogočila zmanjšanje potresnega 
tveganja stavbe za kar 3 razrede.

UTRDITEV NOSILNE PLOŠČE 
IN ARMIRANJE OBODA 
STAVBE V PASOVIH STROPNIH 
KONSTRUKCIJ

Za statično in protipotresno utrdi
tev vodoravnih in navpičnih vezi ter 
istočasno preprečitev morebitnih 
poškodb, kot so prevrnitve in izven
ravninske porušitve, so obstoječe 

armirane medetažne opečne plošče 
(SAP) brez dodatnega estriha utrdi
li z visoko zmogljivo mikroarmirano 
malto PLANITOP HPC FLOOR v de
belini 3 cm, ki so jo z rebrasto arma
turo z izboljšanim oprijemom sidrali 
v obodno zidovje ter ustvarili medse
bojno povezovanje in zato potresno 
odporno preplastitev. Predvideli so 
tudi pasovno armiranje oboda stav
be, in sicer s tkanino iz enosmernih 
ogljikovih vlaken, ki vodoravne vezi 
natezno utrdi, kar preprečuje zgoraj 
omenjene poškodbe.
Pri sanaciji medetažnih plošč so naj
prej odstranili vse vrhnje sloje, ki niso 
bili dobro sprijeti s podlago, nato so 
ploščo z električnim strojem – rez
kalnikom hrapavo obdelali, tako da 
so bile zareze globoke vsaj 5 milime
trov. S kemično maso za sidranje na 
epoksidni osnovi MAPEFIX EP 385 so 
v obodno zidovje pričvrstili jeklene 
sidrne palice B450C. Površino plo
šče so utrdili s premazom PRIMER 
3296 in vgradili 3centimetrsko pre
plastitev iz malte PLANITOP HPC 
FLOOR.
Učinkovitost take izvedbe so preve
rili strokovnjaki z Univerze v Bresci, 
ki so na objektu izvedli preskuse z 

Vila Alba
Piacenza 

PROTIPOTRESNA SANACIJA, KI JE UPRAVIČENA DO SUPERBONUSA 110 %
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obtežbo in ugotovili, da je bila spo
dnja stran preplastitve iz malte 
PLANITOP HPC FLOOR 46 oziroma 
zgornja stran opečne plošče bistve
no bolj toga. Upogibna trdnost plo
šče se je povečala za trikrat, čeprav 
je bil dodan le 3centimetrski sloj.
Pri izvedbi pasovnega armiranja 
oboda stavbe so najprej odstranili 
omet, zbrusili ostre vogale na radij 
ukrivljenosti 30 milimetrov. Nato so 
izravnali površino in sanirali poško
dovani beton nad armaturo s tikso
tropno cementno malto PLANITOP 
RASA&RIPARA R4. Pred tem so ko

SLIKA 1: Detajl samonosilne opečne plošče pred vgradnjo 
preplastitve iz malte PLANITOP HPC FLOOR 46 in po nanosu 
premaza PRIMER 3296; vidijo se jeklene sidrne palice za pove
zovanje preplastitve in nosilnih zidov, ki so sidrane s kemično 
maso MAPEFIX EP 385.
SLIKA 2: Vgradnja preplastitve PLANITOP HPC FLOOR 46.
SLIKA 3: Pasovno armiranje oboda stavbe – nanos prve
ga sloja tekoče epoksidne smole za impregnacijo tkanine 
MAPEWRAP 31 na sloj epoksidne dvokomponentne mase za 
ravnanje MAPEWRAP 11.
SLIKA 4: Pasovno armiranje oboda stavbe – namestitev tkani
ne iz ogljikovih vlaken MAPEWRAP C UNIAX 600 W. Delavec 
s posebnim valjčkom tkanino MAPEWRAP dobro pritiska ob 
podlago; tako se prepreči nastajanje zračnih mehurčkov in 
zagotovi neprekinjen oprijem.
SLIKA 5: Pasovno armiranje oboda stavbe – nanos drugega 
sloja tekoče epoksidne smole MAPEWRAP 31, tudi na pahlja
časte zaključke povezovalne vrvice MAPEWRAP C FIOCCO, ki 
so jih namestili v bližini robov in sidrali s smolo MAPEFIX VE SF.
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rodirano armaturo očistili rje in jo 
premazali s protikorozijsko malto 
MAPEFER. Sledila je vgradnja tkani
ne v pasovih iz enosmernih ogljiko
vih vlaken MAPEWRAP C UNIAX 
600 W z visokim elastičnim modu
lom in visoko natezno trdnostjo, ki je 
posebej primerna za protipotresno 
sanacijo stavb. Tkanino so vgradili 
po običajnem, suhem postopku za 
Mapeieve epoksidne smole, ki ga se
stavlja temeljni premaz MAPEWRAP 
PRIMER 1, izravnalna masa in lepilo 
MAPEWRAP 11 in impregnacijska 
smola MAPEWRAP 31. Še sveži, za
dnji sloj so nato za boljši oprijem 
nadaljnjega izravnalnega sloja po
suli s suhim kremenčevim peskom 
QUARZO 1,2. Za zagotavljanje boljše 
učinkovitosti proti potresu varnega 
sistema in konstrukcijsko ojačitev 
so ob robovih predvideli še povezo
vanje z vrvico iz karbonskih vlaken 
MAPEWRAP C FIOCCO, impregnira
no z izredno tekočo epoksidno smo
lo MAPEWRAP 21, ki so jo v pripra
vljene odprtine vgradili s kemičnim 
sidrom MAPEFIX VE SF.

OVIJANJE ZIDANIH STEBROV
Za statično utrditev zidanih stebrov, 
ki so bili izpostavljeni predvsem 
močni osni obremenitvi, so  izbrali 
neprekinjeno armiranje/ovijanje v 
tkanino iz enosmernih ogljikovih vla
ken MAPEWRAP C UNIAX  300  W 
z visokim elastičnim modulom in 
visoko natezno trdnostjo. Najprej 

so odstranili omet, nato zaobljeno 
zbrusili ostre vogale na radij ukrivlje
nosti 30 milimetrov in površino izrav
nali z dvokomponentno, vnaprej pri
pravljeno mešanico mikroarmirane 
in visoko duktilne malte PLANITOP 
HDM MAXI. Tudi tokrat so tkanino 
vgradili po običajnem postopku za 
Mapeieve epoksidne smole. Svežo 
plast smole so na koncu še potre
sli s suhim kremenčevim peskom 
QUARZO 1,2, da so dobili hrapavo 
površino za boljši oprijem nadaljnje
ga izravnalnega sloja.

UTRDITEV ZIDOV
Za konstrukcijsko utrditev obstoje
čih zidov so uporabili vnaprej pri
pravljeno dvokomponentno malto 
PLANITOP INTONACO ARMATO 
na osnovi naravnega hidravličnega 
apna (NHL) in pucolana, ki jo odli
kuje visoka duktilnost in je povsem 
brez cementa. Ojačana je s stekleni
mi vlakni in posebej primerna za iz
boljšanje trdnosti in togosti zidov pri 
protipotresni gradnji brez uporabe 
armaturne mreže.
Po odstranitvi vsega obstoječega 
ometa so dodatno, sicer le lokalno, 
odstranili vse poškodovane dele zi
dovja ob dimniških tuljavah, nišah ali 
tam, kjer so bile sledi napeljav, ter jih 
sanirali s tehniko krpanja. Nato so za 
površinsko utrditev nanesli premaz 
PRIMER 3296 in strojno še omet 
PLANITOP INTONACO ARMATO, kjer 
so uporabili dozirno batno črpalko 

SLIKA 6: Strojni 
nanos  ometa 

PLANITOP 
INTONACO 

ARMATO z dozirno 
batno črpalko z 

dvema batoma za 
mešanje dvokom

ponentnih malt.

PLANITOP  
HPC FLOOR 46

Tekoča cementna malta, mikro
beton izredno visokih trdnosti 
(HPC), ojačana s kovinskimi 
vlakni za konstrukcijske ojačitve 
horizontalnih konstrukcij. 

z dvema batoma za mešanje dvo
komponentnih malt.
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Konec minulega leta je bila na 
Krekovem trgu v Ljubljani končana 
prenova Šentjakobskega gledališča. 
Cilj temeljite prenove je bil urediti 
sodobno gledališče po najnovejših 
standardih s funkcionalnim prizori
ščem ter prostori, ki bodo omogočali 
lažjo uporabo tudi gibalno oviranim 
ljudem. V prvemu nadstropju so bili 
v celoti obnovljeni oder, zaodrje in 
dvorana v skupni površini 780 m2. 
Gledališče je v več kot 120 let starem 
objektu, ki je že ves svoj čas name
njen kulturi. 

SODOBNA ZASNOVA 
GLEDALIŠČA 
Zaradi rekonstrukcije prvega nad
stropja se je povečala tudi celotna 
obtežba objekta, kar je pomenilo 
dodatno obremenitev za spodnje, 
konstrukcijske dele stavbe. Zato je 
bila načrtovana in izvedena ojačitev 
glavnega prečnega nosilca s pomo
čjo sistema FRP. Ta sistem je name
njen statični in protipotresni ojačitvi 
betonskih objektov z uporabo lamel 
in tkanin iz ogljikovih vlaken, ki se na 
beton prilepijo z uporabo konstruk
cijskega epoksidnega lepila. 

POSTOPEK IZVEDBE
Projektant je najprej s pomočjo na
menskega programa pripravil iz
račun ter določil vrsto, količino in 
natančno lokacijo vgradnje lamel in 
tkanine iz ogljikovih vlaken. Glede na 
izračun je bilo treba vgraditi lamele 
iz ogljikovih vlaken CARBOPLATE 
E170/100/1,4 širine 100 mm, debeline 
1,4 mm in z modulom elastičnosti 
170 GPa. 
Na gradbišču se je najprej uredilo 
delovišče. V pritlični dvorani, kjer je 
armiranobetonski nosilec, ki ga je 
bilo treba ojačati, so izvajalci del naj
prej zaščitili vso opremo ter postavili 
delovni oder, ki je omogočal varno in 
učinkovito vgradnjo sistema FRP. S 
projektom določena mesta vgradnje 
sistema FRP so bila najprej prebruše

Prenova  
Šentjakobskega  
gledališča
na z diamantnimi brusilkami. S tem 
sta bila z nosilca odstranjena barva in 
fini omet vse do osnovnega betona. 
Površine so bile nato očiščene – po
sesane s sesalcem – in tako pripra
vljene za nadaljnje postopke. 
Na očiščeno površino je bil z valj
čkom nanesen namenski, dvokom
ponentni epoksidni temeljni premaz 
MAPEWRAP PRIMER 1, s čimer se je 
podlago učvrstilo ter zagotovilo še 
kakovostnejši oprijem epoksidnega 
lepila na podlago. Sledila je vgradnja 
lamel. Z teh so delavci najprej od
stranili zaščitno folijo, ki jih ščiti pred 
umazanijo, tako da jih pred vgra
dnjo ni bilo treba posebej čistiti. Za 
lepljenje lamel je bilo uporabljeno 
namensko dvokomponentno epo
ksidno lepilo ADESILEX PG1. S pomo
čjo pleskarskih lopatic je bilo lepilo v 
povprečni debelini 2 mm naneseno 
tako na podlago kot tudi na lamele. 
Takoj po nanosu lepila so bile lamele 
vgrajene na predvideno lokacijo ter 
temeljito vtisnjene v lepilo, tako da je 
bila zagotovljena 100odstotna zle
pljenost brez votlih mest. 
Po končani vgradnji lamel je bila iz
vedena še vgradnja tkanine iz eno

smernih ogljikovih vlaken. 
Po opravljenih konstrukcijskih ojači
tvah so do zaključka prenove objekta 
sledila še zaključna gradbena in in
štalacijska dela. 

KULTURA KOT STIČIŠČE 
ŽIVLJENJA 
Razmere v zadnjem letu zaradi epi
demije res niso najbolj naklonjene 
kulturi in kulturnim ustanovam. 
Kultura je stičišče ljudi in življenja, 
zato si zagotovo vsi želimo, da se ži
vljenje čim prej vrne na normalne tire. 
Tudi na področje kulture. 

TEHNIČNI PODATKI
Šentjakobsko gledali-
šče, Ljubljana 
Investitor: Mestna obči
na Ljubljana 
Čas izvedbe: majde
cember 2020
Projektant/statik:: 
mag. Tomaž Habič
Glavni izvajalec del: 

Mesnina MG, d. o. o. 
Vodja projekta: Matic 
Dovč 
Izvajalec opisanih del: 
Gras, d. o. o. 
Mapeiev kordinator: 
Gregor Knez

IZDELKI MAPEI
Izdelki za izvedbo 

statičnih ojačitev: 
Adesilex PG1, Carboplate 
E170/100/1,4

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

SLIKA 1: Vgradnja sistema FRP na spodnjo 
stran nosilca z namenom povečanja 
nosilnosti konstrukcije, zaradi preureditve 
zgornjih prostorov.
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VGRADNJA SISTEMA 
FRCM ZA OJAČITEV 
ZGRADBE ANATOMIJE 
IN FARMAKOLOGIJE 
MEDICINSKE FAKULTETE 
V ZAGREBU 

Medicinska fakulteta Univerze v 
Zagrebu je najstarejša medicin
ska fakulteta v Republiki Hrvaški. 
Zahteve po ustanovitvi študija medi
cine naj bi se na Hrvaškem pojavile 
že davnega leta 1790, žal pa so prvi 
napori za ustanovitev medicinske fa
kultete obrodili sadove šele v sredini 
druge polovice  19. stoletja. Hrvaški 
sabor  je leta 1874 razglasil Zakon o 
ustanovitvi Sveučilišta Franca Jožefa 
I. v Zagrebu s štirimi fakultetami – te
ološko, pravno, filozofsko in medicin
sko. Za razliko od ostalih fakultet, ki 
so kmalu začele s svojim delom, je 
bilo treba na delovanje medicinske 
fakultete, zaradi omejenih sredstev, 
počakati še kar nekaj časa. Več kot 40 
let je namreč minilo od ustanovitve 
univerze do odprtja prve medicinske 
fakultete na Hrvaškem. 17. decembra 
1917 je tedanja oblast določila zbor za 
prvo konferenco predavateljev prve
ga semestra na Medicinski fakulteti 
v Zagrebu in ta datum se praznu

je kot  dan Medicinske fakultete. V 
naslednjih desetletjih se je fakulte
ta širila, pojavila se je tudi potreba 
po obnovi in dograditvi prostorov. 
Z dograditvijo novega objekta na 
Šalati je Medicinska fakulteta prido
bila nove  predavalnice, študentske 
prostore, restavracijo za študente in 
čitalnico, v katero je bil preseljen ve
lik del knjižničnega gradiva iz stare 
knjižnice. Odprtje novega objekta je 
bilo leta 1981. Danes ta pedagoško
raziskovalna ustanova organizira in 
izvaja dodiplomski in podiplomski 
študij v hrvaškem in angleškem je
ziku, tri vrste doktorskega študija, 
številne podiplomske specialistične 
študijske programe in še večje števi
lo organiziranih programov stalnega 
izpopolnjevanja. 

LANSKI POTRES IN PROJEKT 
SANACIJE
Marca 2020 sta Zagreb prizadela dva 
potresa, ki sta povzročila večje po

škodbe nosilnih in nenosilnih delov 
zgradbe za anatomijo in farmakolo
gijo Medicinske fakultete. Najbolj so 
bili poškodovani predelni zidovi in 
preklade. Posamezni nosilni zidovi so 
imeli karakteristične diagonalne raz
poke, hkrati pa je odpadel tudi velik 
del že dotrajanih ometov. Zgradbe 
Medicinske fakultete so najverjetneje 
utrpele najtežje poškodbe v primer
javi z drugimi deli zgradb Univerze. 
Zaradi visoke stopnje poškodb fa
kulteta ni mogla več normalno de
lovati, zato je bila potrebna takojšnja 
sanacija.
Projekt sanacije in ojačitev je pripra
vila ena izmed vodilnih projektant
skih družb na Hrvaškem za področje 
statike nosilnih konstrukcij v grad
beništvu Radionica statike, na čelu z 
dr. Josipom Galićem, ki vodi tim vr
hunskih strokovnjakov. Projekt je bil 
pripravljen po italijanskih smernicah 
za izračun sistema statične ojačitve 
FRCM po CNR DT 2015.

Popotresna obnova 
fakultete v Zagrebu
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IZVEDBA SISTEMA FRCM 
Pripravljalna dela na objektu so se 
začela z odstranjevanjem velikih 
količin že odpadajočega ometa kot 
tudi ometa z zidovja. Sledila je na
tančna priprava zidovja – poglobitev 
fug med opekami in pozidava razra
hljanih in manjkajočih opek. Za po
zidavo in zapolnitev fug so uporabili 
malto, ki ne vsebuje cementa, MAPE
ANTIQUE ALLETTAMENTO, izdelano 
na osnovi apna in pucolana. Pred 
vgradnjo sistema FRCM za ojačitev 
zidovja so podlago pripravili s temelj
nim premazom PRIMER 3296. Ta te
meljni premaz površinsko konsolidira 
opeko in omet ter zagotavlja dober 
oprijem naslednjih slojev. Razredči se 
z vodo v razmerju 1 : 1, na površino zi
dovja se nanaša z valjčkom, čopičem 
ali brizganjem. Tukaj so ga nanašali z 
brizganjem in po približno 1–1,5 ure 
začeli z nanašanjem visoko duktilne 
malte PLANITOP HDM RESTAURO v 
debelini 5–7 mm. V svežo malto je bila 

vgrajena mreža za ojačitev iz karbon
skih vlaken MAPEGRID C 170 s pre
klopi širine 20 cm. Takoj po vgradnji 
mrežice, dokler je bila malta še sveža, 
je bil nanesen drugi sloj PLANITOPa 
HDM RESTAURO v debelini 4–5 mm. 
S strojno vgradnjo sistema za ojačitev 
FRCM je bilo možno obdelati velike 
površine v kratkem času. Na objektih 
Medicinske fakultete je bilo vgrajene
ga več kot 1500 m2 tega sistema za 
ojačitve.

SANACIJA PREKLAD IN SIDRANJE
Najbolj poškodovane preklade na 
objektu so bile sanirane z vgradnjo 
sistema FRCM na obeh straneh 
preklade. Fuge so bile poglobljene 
v globino 3–4 cm, nato pa so nane
sli visoko duktilno malto PLANITOP 
HDM RESTAURO. V malto so  vgradili 
armaturne palice Ø 8 mm in fuge 
vnovič zapolnili z isto malto. Nato so 
na obeh straneh preklade vgradili sis
tem FRCM – malto PLANITOP HDM 

RESTAURO in konstrukcijsko mrežo 
MAPEGRID C 170.
Posamezna mesta vgrajenega sis
tema FRCM so zahtevala dodatno 
mehansko sidranje v obstoječi zid. 
Pripravljena sidra iz karbonskih vla
ken MAPEWRAP C FIOCCO so vgra
jevali s kemično sidrno maso na 
osnovi hibridne vinilne smole brez 
stirena MAPEFIX VE SF v vnaprej 
pripravljene in očiščene (prah izpi
han z zrakom) izvrtine. MAPEFIX VE 
SF je dobra rešitev za izvedbo sidra
nja, še posebej ob robovih v vitkih 
konstrukcijah ali v primeru sidranja 
z manjšimi razmiki, saj ne povzroča 
dodatnih mehanskih napetosti, kot 
jih povzročajo npr. običajna mehan
ska ali ekspanzijska sidra oz. sidrni 
vložki. Za impregnacijo in vgradnjo 
– povezavo s konstrukcijo – so upora
bili MAPEWRAP 31, epoksidno smolo 
srednje viskoznosti. 
Po opisanih ojačitvenokonstrukcij
skih delih so sledila še ostala zaključ

SLIKA 1: Strojno nanašanje malte PLANITOP HDM RESTAURO.
SLIKI 2 in 3: Vgrajevanje mrežice MAPEGRID C 170 v svežo malto 
PLANITOP HDM RESTAURO. 
SLIKA 4: Vgrajena mrežica MAPEGRID C 170. 
SLIKA 5: Vgrajen drugi sloj malte PLANITOP HDM RESTAURO.

 1  2  3

 4

 5
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TEHNIČNI PODATKI
Medicinska fakulteta, 
zgradbe anatomije in 
farmakologije, Zagreb
Čas izvede del: julij–de
cember 2020
Investitor: Medicinski fa
kultet sveučilišta, Zagreb
Projektant: Radionica 
statike, d. o. o., Zagreb
Nadzor: Radionica stati
ke, d. o. o., Zagreb

Izvajalec sanacije in 
ojačitev: Elmax, d. o. o., 
Zagreb; TD gradnja, d. o. o., 
Zagreb
Mapeievi koordinatorji: 
Nenad Karalija in Marko 
Iveković, d. i. g.

IZDELKI MAPEI
Ojačitve z FRCM 
sistemom: Mape
Antique Allettamento, 

MapeWrap Primer 1, 
MapeWrap 31, 
MapeWrap C Fiocco, 
Mapefix VE SF, Mapegrid 
C 170, Primer 3296, 
Planitop HDM Restauro

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

na dela – ometavanje in zaključno 
barvanje. Ojačitev objekta je, skladno 
s projektom sanacije, zahtevalo tudi 
dodajanje novih armiranobetonskih 
zidov in kovinskih konstrukcij na raz
ličnih mestih objekta.

MAPEIEVA PODPORA PRI 
IZVEDBI SANACIJSKIH DEL 
Popotresna sanacija stavbe anatomi
je in farmakologije Medicinske fakul
tete v Zagrebu je primer celovite oja
čitve zgradbe javnega pomena, kjer 
je bilo prikazano in dokazano, da se 
lahko zgradbe, ki zahtevajo povišanje 
potresne odpornosti, lahko ojačajo z 
modernimi protipotresnimi sistemi. 
Najboljša potrditev kakovosti in pra
vilne izbire sistema za ojačitev je bil 
nov potres v Petrinji konec lanskega 
leta. Po pregledu sanirane stavbe ni 
bila na objektu ugotovljena niti ena 
deviacija ali poškodba konstrukcije.
Projektanti, statiki in izvajalci ter 
seveda Tehnična služba Mapei je s 
sanacijo te stavbe pridobila še eno 
uspešno izvedeno referenco, kar je 
ne nazadnje najboljši dokaz strokov
nosti projektnega tima. 

KONSTRUKCIJSKA 
IN PROTIPOTRESNA 
UTRDITEV

REFERENCE
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Večstanovanjski 
objekt v Zagrebu 
CELOVITA SANACIJA IN OJAČITEV KONSTRUKCIJE 
OBJEKTA V SREDIŠČU MESTA

Do marca minulega leta so stanoval
ci Zagreba z namenom izboljšanja 
učinkovitosti ogrevanja oz. hlajenja 
svojih stanovanj načrtovali predvsem 
energetsko sanacijo večstanovanj
skih objektov ter reševanje težav, 
povezanih z vlago v kletnih prostorih. 
Tisto jutro pa je spremenilo vse. 
Potres, ki je stresel mesto Zagreb in 
njegovo okolico, je poškodoval tudi 
precej stanovanjskih objektov. Med 
njimi večstanovanjski objekt v sredi
šču mesta na Preradovićevi ulici 34, ki 
je bil zgrajen okoli leta 1900. Skupna 
bruto površina je 2588 m2, ima 27 
stanovanjskih enot ter 5 poslovnih 
prostorov v pritličju.  Zaradi potresa je 
zgradba utrpela hude poškodbe.

STANJE PRED SANACIJO IN 
OJAČITVAMI
Zgradba je grajena kot kombinacija 
armiranobetonskih in zidanih ele
mentov, zato je bilo treba določiti sto
pnjo konstrukcijskih in nekonstruk
cijskih poškodb. Navpična nosilna 
konstrukcija stavbe je bila grajena iz 
zidov, zidanih z apneno malto s pol
no opeko normalnega formata (NF), 
medtem ko so bili nosilni zidovi, ki so 
povezovali konstrukcijo, zaradi manj
kajočih vodoravnih in navpičnih po
vezav grajeni z opeko večjih dimenzij. 

Medetažna konstrukcija je izvedena 
iz lesenih nosilnih gred, kar je obi
čajna rešitev v gradnji pred drugo 
svetovno vojno. Strešna konstrukcija 
je prav tako lesena, prekrita s staro 
in ponekod tudi dotrajano opečno 
kritino.
Ob pregledu dejanskega stanja po 
potresu so bile zabeležene mnoge 
poškodbe, zgradba pa je bila označe
na kot delno neuporabna zaradi kon
strukcijskih poškodb zunanjih nosil
nih zidov. Zaradi delovanja prečnih 
sil ob potresu so kot posledica slabe 
malte in slabih sprijemnih trdnosti 
med malto in opeko nastale razpoke 
v obliki črke X. Razpoke so bile tako 
velike, da se je skozi nekatere videlo. 
Večje poškodbe so utrpeli tudi čelni 
in obodni nosilni zidovi, ki niso bili 
več sposobni prevzeti strižnih obre
menitev, kar je bistveno vplivalo na 
varnost in stabilnost zgradbe. Prav 
tako so bili močno poškodovani no
tranji nosilni zidovi, še posebej na po
dročju preklad nad vrati. Konstrukcije 
poškodbe so predstavljale resno ne
varnost za mehansko odpornost in 
stabilnost, zato je bila potrebna hitra 
sanacija s statično ojačitvijo, saj bi v 
primeru novega potresa lahko pri
šlo do zrušenja posameznih delov 
zgradbe in posledično velike škode. 

SLIKA 1: Tipične poškodbe zidovja zaradi 
potresa. 
SLIKA 3: Vlaženje podlage pred nanaša
njem malte PLANITOP HDM RESTAURO. 

 1

Sreča v nesreči za solastnike zgrad
be je bilo, da so že imeli zagotovlje
na finančna sredstva za energetsko 
obnovo, ki so jih, z namenom zago
tovitve varnega bivanja v stanovanjih, 
preusmerili za potrebno konstrukcij
sko obnovitev. 
Ocena uporabnosti zgradbe je bila 
narejena na osnovi natančnega 
pregleda skupnih delov zgradbe 
oziroma pregleda konstrukcijskih 
elementov, ocene stanja nosilnosti 
konstrukcijskih elementov, ocene in 
detekcije (beleženja) nastalih defor
macij (pomikov, povesov, razpok) ter 
splošne specifikacije poškodb zgrad
be v povezavi s stopnjo poškodb. 

ZAČETEK SANACIJE
Stanovalci te zgradbe so bili eni iz
med prvih v Zagrebu, ki so bili deležni 
sistematičnega pristopa k celoviti sa
naciji in ojačitvi konstrukcije. Večina 
opravljenih del za ojačitev je bila iz
vedena na zunanji strani zgradbe, kar 
je omogočilo, da so stanovalci bivali v 
svojih stanovanjih tudi med izvedbo 
del. 
Ob dejstvu, da je bil to pionirski pro
jekt in praktično prva takšna celovita 
sanacija v Zagrebu, so bili izzivi ekipe 
izkušenega konstrukcijskega pro
jektanta Igorja Hranilovića dejansko 
zelo veliki. Izkušnje statika ob podpo
ri tehnične službe Mapei Hrvaška so 

 2
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TEHNIČNI PODATKI
Večstanovanjska zgrad-
ba, Zagreb, Hrvaška 
Leto gradnje: okoli 1900
Čas izvedbe del: julij–
oktober 2020
Investitor: Solastniki 
zgradbe
Projektant:  
InfoG, d. o. o., Zagreb
Nadzor: InfoG, d. o. o., 
Zagreb
Izvajalec sanacije in 

ojačitev: Gradisan, d. o. o., 
Zagreb
Mapeieva koordina-
torja: Nenad Karalija in 
Marko Iveković, d. i. g. 

IZDELKI MAPEI
Konsolidacija zi
dov: MapeAntique 
Allettamento, Mape
Antique I15
FRCM in FRP sistem 
ojačitev: MapeWrap 

Primer 1, MapeWrap 
11, MapeWrap 31, 
MapeWrap G UNIAX 
900/30, MapeWrap G 
Fiocco, Mapefix VE SF, 
Planitop HDM Restauro, 
Mapegrid G 220 

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

bile nujno potrebne, da se je lahko ta 
zahtevni projekt uspešno izvedel. 

OD KONSOLIDACIJE DO OJAČITEV 
Postopek sanacije in ojačitve se je 
začel s pripravljalnimi deli – postavi
tvijo gradbenega odra, odstranitvijo 
poškodovanega in degradiranega 
ometa, poglobitvijo reg med opeko 
in visokotlačnim pranjem površin. 
Prvi korak pri ojačitvi objekta je bila 
konsolidacija oziroma povezovanje in 
vračanje v prvotno stanje ter kreiranje 
homogene in stabilne konstrukcije. 
Kot najprimernejši postopek konso
lidacije sta bili potrebni dve vrsti del 
– obnova reg in injektiranje. Ta odlo
čitev je bila sprejeta z upoštevanjem 
dejstva, da je tehnološko najbolj pra
vilen način za sanacijo tovrstnih zida
nih konstrukcij uporaba brezcemen
tnih materialov, ki so visoko kompa
tibilni z materiali, s katerimi je bila 
zgradba v osnovi grajena. Zato je bila 
za zapolnitev reg uporabljena malta 
MAPEANTIQUE ALLETTAMENTO, 
brezcementna malta na osnovi apna 
in pucolana, ki je po svojih fizikalnih in 
kemičnih lastnostih odgovarjala ob
stoječemu zidovju. Malta je bila vgra
jena v očiščene in navlažene rege ter 
uporabljena za obnovo zidovja oziro
ma pozidavo odpadlih delov. 
Konsolidacija zidovja je bila izvedena 
z nizkotlačnim injektiranjem. Tudi v 
tem primeru je bilo treba uporabiti 
materiale, kompatibilne s podlago, 
zato se je uporabilo MAPEANTIQUE 
I15, injekcijsko maso na osnovi apna 
in pucolana. Injektiranje se je izvedlo 
postopoma, s prekinitvami, z nizkim 
tlakom (do največ 2 bara). S postop
kom konsolidacije je nastala homo
gena, povezana struktura zidovja, ki 
je bila pripravljena za izvedbo ojači
tev, ki so povečale odpornost zidovja 
na potresno delovanje.

SISTEM FRCM ZA OJAČITEV 
ZIDOVJA 
Za ojačitev zidanih konstrukcij tega 

objekta sta bila po projektu izbra
na dva sistema – sistem FRCM za 
površinsko ojačevanje zidovja in 
sistem FRP za ojačevanje na ravni 
medetažnih konstrukcij. Prvi je bil 
izveden sistem FRCM. Na ustrezno 
pripravljeno, konsolidirano, čisto 
in navlaženo podlago je bil strojno 
nanesen prvi sloj visoko duktilne 
malte PLANITOP HDM RESTAURO 
v debelini 5–8  mm. V svež sloj te 
malte so vgradili strukturno mre
žo iz steklenih vlaken MAPEGRID G 
220. Na tako vgrajeno mrežo, dokler 
je bil prvi sloj malte še svež, je bil 
nanesen še drugi sloj PLANITOPa 
HDM RESTAURO v debelini nano
sa 4–5  mm. Skladno s projektom 
so z namenom dodatne povezave 
sistema FRCM z zidovjem vgradi
li sidra – vrvico iz steklenih vlaken 
MAPEWRAP G FIOCCO, ki je vgra
jena v predhodno pripravljene izvr
tine. Sidra MAPEWRAP G FIOCCO 
so pripravili tako, da so jih potopili v 
epoksidno smolo MAPEWRAP 31 in 
nato posuli s suhim kremenčevim 
peskom. Prazen prostor med vrvico 
in izvrtino je bil zapolnjen z maso za 
kemično sidranje MAPEFIX VE SF, ki 
se priporoča za uporabo na mestih, 
kjer so ali bodo prisotne visoke sta
tične ali dinamične obremenitve.

SISTEM FRP ZA OJAČITEV 
MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE 
Prva faza statične ojačitve medeta
žne konstrukcije s sistemom FRP je 
bila nanašanje epoksidnega temelj
nega premaza MAPEWRAP PRIMER 
1 z valjčkom za globinsko konsolida
cijo površin. Na še sveži temeljni pre
maz je bila z lopatico nanesena epo
ksidna masa MAPEWRAP 11. Nanj so 
z valjčkom nanesli impregnacijsko 
epoksidno smolo MAPEWRAP 31, 
v katero so vtopili tkanino iz stekle
nih vlaken MAPEWRAP G UNIAX 
900/30. Na tkanino je bil vnovič na
nesen MAPEWRAP 31, ki so ga posuli 
s suhim kremenčevim peskom zara
di zagotavljanja oprijema zaključnih 
materialov. Po delih za konstrukcijsko 
ojačitev so sledila ostala zaključna 
dela, kot so ometavanje, glajenje in 
barvanje.
Zgradba v Preradovići ulici 34 v 
Zagrebu je danes je ena najvarnej
ših v središču mesta. Opravljena 
dela sanacije in ojačitve konstruk
cije so zvišala potresno odpornost 
zgradbe in varnostno raven celo
tnega objekta. Zdaj lastniki vnovič 
razmišljajo tudi o tem, kako bi svojo 
zgradbo, ki je danes konstrukcijsko 
varna, naredili tudi energetsko bolj 
učinkovito.

SLIKA 3: Vgrajevanje mrežice MAPEGRID 
G220 v svežo malto PLANITOP HDM 
RESTAURO. 
SLIKA 4: Mesta, kjer bodo vgrajene pove
zovalne vrvice.
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Prenovljen Hotel Histrion 
v barvah slovenske Istre

SANIRANA TUDI ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA IN IZVEDENE 
DODATNE OJAČITVE S SISTEMOM FRP – Z VGRADNJO KARBONSKIH LAMEL IN 
TKANIN, KI NISO OBČUTLJIVE NA AGRESIVNE VPLIVE IZ OKOLJA 

Na slovenski obali med Portorožem 
in Piranom se razprostira letovišče 
St. Bernardin resort Portorož, kjer 
leži tudi povsem prenovljen Hotel 
Histrion. Je največji hotel na naši oba
li, ki ima 276 udobno opremljenih 
sob, od tega je 6 suit, 7 družinskih sob 
in 2 sobi, namenjeni invalidom. Hotel 
je praktično z vseh strani obkrožen z 
morjem ali morsko laguno, zato lah
ko gostje z balkonov uživajo v lepih 
razgledih in sončnih zahodih.

OBSEŽNA PRENOVA ZA UDOBJE 
IN VARNOST 
V lanskem letu je bila zaključena zelo 

obsežna prenova. Projekt je zaje
mal celovito obnovo vseh hotelskih 
sob, vključno z balkoni s pogledom 
na morje in morskim vodnim par
kom Termaris ter velnes centrom 
Benedicta. Skupna vrednost inve
sticije je znašala približno 5 milijo
nov evrov, zaključena pa je bila sredi 
leta. Koncept zasnove je temeljil na 
zgodbi, arhitekturni dediščini Istre. 
Tako so vključeni materiali, kot so 
kamen, les in tipični elementi istr
skih polken. Prenovljeni so bili tudi 
bar, glavna restavracija in hodniki. 
Za večjo varnost je posodobljen tudi 
požarni sistem z izhodi, požarnimi 

stopnišči in prehodi, varnost celotne 
konstrukcije stavbe pa je bila  zagoto
vljena s sanacijo poškodovanih delov 
armiranobetonske (AB) konstrukcije 
objekta. Najobsežnejši poseg je bil 
potreben v pritličnih in kletnih pro
storih v strojnici, ki je pod bazeni. 
Armiranobetonske plošče, stene in 
nosilci so bili namreč zaradi izposta
vljenosti agresivnemu delovanju vla
ge, morske soli in klora na določenih 
delih poškodovani do takšne stopnje, 
da ni zadostovala le sanacija betona. 
Zato je bila potrebna izvedba doda
tnih ojačitev z vgradnjo karbonskih 
lamel in tkanin po sistemu FRP. 
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IZRAČUNANE POTREBNE 
DODATNE OJAČITVE
Pred začetkom izvajanja del na objek
tu je bil opravljen celovit pregled kon
strukcije z odvzemom in analizo vzor
cev betonov. Na osnovi zbranih rezul
tatov o stanju objekta je statik pripra
vil projekt za izvedbo sanacije. S po
močjo računskih metod je natančno 
določil vrsto in potrebno količino ter 
lokacijo vgradnje karbonskih lamel 
in karbonskih tkanin. Tovrsten način 
sanacije se je pokazal za najprimer
nejšega, saj se s povečanjem nosil
nosti konstrukcije njena teža skoraj ni 
spremenila oz. povečala. Sistem FRP 
ni občutljiv na agresivne vplive iz oko
lja ter ne korodira, in to je v morskem 
okolju izredno pomembno. Projekt je 
predvidel tudi preureditev posame
znih klasičnih sob v družinske sobe. V 

armiranobetonske stene je bilo treba 
izrezati odprtine za vrata. Na teh me
stih je bila prekinjena armatura, ki so 
jo nadomestili z vgradnjo karbonskih 
lamel CARBOPLATE E170/50/1,4 in 
karbonske tkanine MAPEWRAP C 
UNI/AX 240/30. 

SANACIJA AB-KONSTRUKCIJE 
Najprej so izvajalci začeli z demon
tažo stare opreme iz objekta. Sledila 
so rušitvena dela, vzporedno pa so 
potekala tudi pripravljalna dela za iz
vedbo sanacije poškodovanih delov 
ABkonstrukcije. 
Dela so se začela, tako kot pri vsa
ki prenovi, s pripravo podlage. S 
strojnim postopkom, z električnimi 
udarnimi kladivi, so bili iz plošč, sten, 
stebrov in nosilcev odstranjeni vsi 
poškodovani, razpokani in slabo spri
jeti deli betona vse do zdrave, kom
paktne in čiste podlage. Armatura 
je bila očiščena do kovinskega sija
ja s postopkom peskanja, celotne 
površine pa so bile oprane z vodo 

pod visokim pritiskom. Takoj po za
ključenem čiščenju je bila armatura 
zaščitena z nanosom MAPEFER 1K. 
Gre za namenski izdelek za zaščito 
armature, pred vgradnjo sanacijskih 
malt. Izdelek je bil pripravljen z vodo, 
delavci pa so ga v dveh slojih na ar
maturo nanašali s čopičem. Sledila je 
vgradnja sanacijske malte. Sanacija 
je izvedena z mikroarmirano tiksotro
pno malto MAPEGROUT T60, ki so jo 
mojstri na površino nanašali s pomo
čjo namenskih strojev, in sicer v po
sameznih nanosih 4–5 cm. Tam, kjer 
so bili potrebni debelejši nanosi, so 
malto nanašali v več slojih. Površino 
vgrajene sanacijske malte so na kon
cu zagladili. 

IZVEDBA OJAČITEV S SISTEMOM 
FRP 
Za izvedbo ojačitev sta projektant in 
statik izbrala Mapeiev sistem FRP, 
ojačitev s karbonskimi lamelami in 
tkanino. Po popolni osušitvi malte, 
s katero je bila narejena sanacija be
tona, je sledila izvedba ojačitev kon
strukcije. Vrsta karbonskih lamel in 
tkanine kot tudi njihova lokacija vgra
dnje je bila določena s projektom, ki 
ga je pripravil statik s pomočjo na
menskega programa. Vgradnja na 
objektu je potekala v skladu s teh
nološkim elaboratom. Najprej so iz
vajalci del na konstrukciji označili na
tančno lokacijo, kamor bodo vgradili 
lamele in tkanino. Nato je bil z name
nom površinske učvrstitve podlage 
in zagotavljanja kakovostnega opri
jema nadgrajenih slojev na podlago 
najprej nanesen temeljni premaz 
MAPEWRAP PRIMER 1. Ko je začel 

SLIKA 1: Izvedba ojačitev armiranobeton
ske bazenske konstrukcije s karbonsko 
tkanino.
SLIKA 2: Odprtine za vrata, ojačane s 
karbonsko lamelo in tkanino.

 1

 2

Foto: Bor Dobrin
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premaz vezati, je sledil nanos dvo
komponentnega epoksidnega lepila 
ADESILEX PG1. Istočasno so mojstri 
pripravljali tudi karbonsko lamelo, in 
sicer so z nje najprej odstranili folijo, 
ki jo ščiti pred umazanijo, ter nanjo 
nanesli enakomeren, nekaj milime
trov debel nanos epoksidnega lepila 
ADESILEX PG1. Lamelo so z vtiska
njem vgradili na predvideno mesto. 
Odvečno lepilo so s površine odstra
nili s pomočjo pleskarske lopatice. 
Pri vgradnji tkanine je nanosu te
meljnega premaza najprej sledil 
izravnalni sloj, s katerim je bila za

Tkanino se je s pomočjo namenske
ga aluminijastega valjčka temeljito 
vtisnilo v še sveže predhodno na
nesene sloje ter v celoti prepojilo s 
še enim nanosom epoksidne smole 
MAPEWRAP 31.

SKOK V POLETJE
V prenovljenem hotelu Histrion je na 
vsakem koraku moč občutiti značil
nosti slovenske Istre – morje in pi
ransko sol, sivko, oljke. Poletje je tu in 
morje je zakon! Tudi na slovenski obali.

TEHNIČNI PODATKI
Prenova hotela 
Histrion, Portorož 
Investitor: Sava Hotels 
Resorts 
Čas izvedbe: november 
2019–julij 2020
Projektant: Studio 
Galeb, d. o. o., Aleksander 
Bizjak, u. d. i. a., Janja 
Orel, u. d. i. a.
Glavni izvajalec del: 
Riko, d. o. o

Vodja projekta: Uroš 
Sušec, u. d. i. g.
Izvajalec opisanih del: 
Diate, d. o. o. 
Nadzor: Darmit, d. o. o., 
Martin Lenarčič, u. d. i. g.
Mapeiev koordinator: 
Gregor Knez, i. g. 

IZDELKI MAPEI
Izdelki za sanacijo 
betona: Mapefer 1K, 
Mapegout T60

Izdelki za izvedbo 
statičnih ojačitev: 
Adesilex PG1, Carboplate, 
Mapewrap 11, Mapewrap 
31, Mapewrap C UNIAX, 
Mapewrap Primer 1 

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.

gotovljena optimalna površina za 
vgradnjo karbonske tkanine. V ta 
namen je bil uporabljen izdelek 
MAPEWRAP 11, ki je bil na podla
go nanesen s kovinsko gladilko. 
Sledila je nadgradnja po sistemu 
sveže na sveže, in sicer z nanosom 
dvokomponentne, srednje visko
zne epoksidne smole MAPEWRAP 
31, v katero je bila takoj po nanosu 
vtisnjena tkanina iz karbonskih vla
ken MAPEWRAP C  UNIAX 240/30. 

Foto: Bor Dobrin
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Mapelastic – že 30 let 
sinonim za zanesljivost
OD ZAŠČITE BETONSKIH KONSTRUKCIJ ZA MOSTOVE DO ZAŠČITE 
KONSTRUKCIJ POD KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI. UČINKOVIT IN ZANESLJIV 
SISTEM ZA TERASE IN BALKONE. Z NJIM JE ZAŠČITENIH PREK 300 MILIJONOV 
M2 POVRŠIN. V LABORATORIJIH IN SKOZI REFERENCE PO VSEM SVETU SO 
DOKAZANE ŠTEVILNE POZITIVNE LASTNOSTI IZDELKA. TO JE MAPELASTIC. 
MAPEIEV ORIGINAL

Izdelek MAPELASTIC ljudje večino
ma takoj povežejo z Mapeiem in iz
vedbo teras, balkonov ali kopalnic, 
ki jih je treba zatesniti. To je namreč 
znana in priznana blagovna znamka. 
Je uveljavljen izdelek, ki je na tržišču 
več kot 30 let. V teh desetletjih so 
pod skupnim imenom Mapelastic v 
Mapeievem razvojnem laboratoriju 
nastajale linije izdelkov, prilagoje
ne različnim namenom. Seveda kot 
odgovor na specifične potrebe – na 
izzive, ki so se pojavljali na gradbi
ščih. MAPELASTIC je danes še vedno 
osnovni izdelek, ki ga dopolnjujejo 
ostali, za različne namene uporabe 
in različne načine izvedb, prilagojeni 
izdelki njegove družine.

MAPELASTIC IN NJEGOV RAZVOJ 
Zgodba o MAPELASTICu se je začela 
pred več kot tremi desetletji. Takrat je 
bilo v sklopu razvojne naloge za upra

vljavca avtocestne infrastrukture tre
ba izdelati tanek elastični zaščitni sloj 
za armiranobetonske konstrukcije. 
Tako je nastala skovanka imena za 
Mapei in elastičnost – MAPELASTIC. 
V to nalogo sta bila vključena tudi 
vodilni svetovni proizvajalec sintetič
nih dodatkov polimerov in milanska 

Politecnica. Pri tej svetovno priznani 
ustanovi še vedno potekajo preiska
ve o učinkovitosti izdelka po njegovi 
dolgotrajni izpostavljenosti.

KAJ JE MAPELASTIC?
MAPELASTIC je dvokomponentni 
izdelek na osnovi cementnih veziv, 
izbranih agregatov drobne zrnavo
stne sestave, specialnih dodatkov 
in sintetičnih polimerov v vodni di
sperziji. To je formula, ki je rezultat 
raziskovalnorazvojnega dela v labo
ratorijih podjetja Mapei. Ko se obe 
komponenti zmešata z ustreznim 
mešalnikom, nastane voljna, za upo
rabo pripravljena mešanica – masa, 
ki se nanaša tudi na navpične po
vršine. Zaradi visoke vsebnosti na

SLIKA 1: MAPELASTIC je bil zasnovan 
za zaščito najbolj izpostavljenih infra
strukturnih objektov. Od leta 2005 so 
obnove betona na mostu na otok Krk 
zaključene z zaščito MAPELASTIC. Redni 
pregledi na objektu potrjujejo zanesljivost 
MAPELASTICa. Sledile so številne ostale 
reference.
SLIKA 2: Poškodbe armiranobetonskih 
konstrukcij balkonov zaradi netesnosti.
SLIKA 3: Saniran balkon z 
MAPELASTICom.

 1
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mensko razvitih sintetičnih smol v 
Bkomponenti dozorel MAPELASTIC 
dolgotrajno ohranja visoko prožnost 
in zagotavlja zaščito konstrukcije 
pred kemično agresijo soli za odmr
zovanje ter zaščito pred sulfati, klori
di in ogljikovim dioksidom.

OSNOVNA NALOGA JE ZAŠČITA 
BETONSKIH KONSTRUKCIJ
Glavna vloga MAPELASTICa je, da 
ščiti beton. Postavlja se vprašanje, 
kako oz. za koliko časa. Izkušnje iz pra
kse in povratne informacije iz lastnih 
laboratorijev so dobre. Izdelek so te
stirali tudi v zunanjih laboratorijih. Ti 
testi so dokazali, da MAPELASTIC v 
debelini 2,5 mm dolgotrajno  ščiti ar

miranobetonsko konstrukcijo pred 
prodiranjem CO2 in posledično kar
bonatizacijo, in to za vsaj 50 let. Prav 
tako ščiti celotno konstrukcijo oz. 
armaturo pred agresijo kloridov ena
ko kot zaščitni sloj betona (z v/c fak
torjem 0,45) nad armaturo debeline 
30  mm. To potrjujeta poročili dan
skega inštituta COWI in italijanskega 
Autostrade per Italia, obe iz leta 2010. 
Naj omenimo, da isto velja tudi za 
MAPELASTIC GUARD, ki je svetlejše 
(betonsko) sive barve.

PIONIR V SITEMU ZAŠČITE IN 
TESNJENJA POD KERAMIČNIMI 
PLOŠČICAMI

Najbolj prepoznavna vloga MAPELA
STICa pa je vendarle zaščita kon
strukcij pod keramičnimi ploščicami. 
Izkušnje so pokazale, da ima izvedba 
lepljenja keramičnih ploščic neposre
dno na cementni estrih pomanjkljivo
sti. Pojavljale so se predvsem poškod
be estriha v conah, ki so bile izposta
vljene ciklom zmrzovanja in tajanja. 
Posledici sta bili razpadanje estriha in 

1  AB-plošča
2   izvedba črne hidroizolacije POLYPRIMER 

(hladni bitumenski premaz), POLYVAP 
RADONSHIELD (parna zapora) s kovin-
skim slojem, FUTURA RS 4 (drugi sloj 
hidroizolacije)

3  toplotna izolacija XPS plošče
4  PE-folija
5   zvočna zaščita MAPESILENT BAND R
6   hitro sušeči cementni estrih TOPCEM 

PRONTO
7   odtočni element DRAIN VERTICAL
8   tesnilna membrana (prvi sloj) MAPELASTIC
9   armirna mrežica MAPENET 150
10   tesnilna membrana (drugi sloj)MAPELASTIC
11   gumirani robni trak MAPEBAND EASY
12   polietilenska vrvica MAPEFOAM
13   cementno lepilo KERAFLEX MAXI S1
14  keramične ploščice
15   cementna fugirna masa ULTRACOLOR 

PLUS
16   tesnilna masa MAPESIL AC

SHEMA 1: Tesnjenje in lepljenje keramičnih 
ploščic na toplotno izolirano teraso ali balkon. 
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SLIKE 4, 5 in 6: Poročila danskega inštituta COWI in italijanske avtocestne družbe ANSA 
o preiskavah. Testi so med drugim dokazali, da MAPELASTIC v debelini 2,5 mm dolgotraj
no (za vsaj 50 let) ščiti armiranobetonsko konstrukcijo pred prodiranjem CO2 in posledič
no karbonatizacijo. 
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odstopanje keramičnih ploščic. Treba 
je bilo najti rešitev za zaščito estriha 
– torej izdelek, ki bo na estrihu pod le
pilom za keramične ploščice. Ob tem 
se je po letu 1990 začelo vgrajevati 
vedno več keramičnih ploščic iz por
celaniziranega gresa, kar je bistveno 
vplivalo na sistem vgradnje in še bolj 
na nastajanje poškodb. Predhodno 
vgrajene keramične – klinker plošči
ce, še posebej neglazirane, so omo
gočale sušenje celotne konstrukcije, 
vgradnja porcelaniziranega gresa pa 
ustvarja t. i. pokrovko. Odgovor na 
te izzive je ponujal MAPELASTIC, ki 
ga je v tem času razvil Mapei, to je 
izdelek, ki je bil sprva namenjen za
ščiti betonskih konstrukcij. Leta 1992 
se je MAPELASTIC začel uporabljati 
in nanašati kot zaščitni sloj pod ke
ramičnimi ploščicami. In res se je 
sistem Mapelastic, lepila Keraflex in 
fugirne mase Ultracolor (predhodnik 
Ultracolorja Plus) – izkazal kot učin
kovit in zanesljiv sistem za terase in 
balkone. Tej pionirski vlogi Mapeia so 
čez desetletja sledili ostali, a izvirnik 
ostaja izvirnik. In to je MAPELASTIC. 

Izdelek, ki se uporablja po vsem sve
tu. Takšen je torej začetek uspešne 
zgodbe o MAPELASTICu. 

MAPELASTIC ZA DANES IN ZA 
NASLEDNJIH 30 LET
MAPELASTIC je pionir in glavni 
igralec opisane zgodbe. V 30 letih 
njegove uporabe je bilo zaščite
nih prek 300 milijonov m2 površin. 
Zaradi razvoja gradbeništva in do
datnih zahtev izvajalcev so se družini 
Mapelastic v teh letih pridružili novi 
člani. 
Osnovni MAPELASTIC je še vedno 
primarni izdelek in hkrati oče mlajših 
izpeljank, ki mu sledijo oz. ga dopol
njujejo. To so:
 ‐ MAPELASTIC SMART za razgibane 
površine z boljšim premoščanjem 
razpok (do 2,8 mm); 

 ‐ MAPELASTIC GUARD svetlejše sive 
barve za prilagojen izgled zaščitene 
betonske konstrukcije; 

 ‐ MAPELASTIC FOUNDATION za te
snjenje vkopanih betonskih kon
strukcij;

 ‐ MAPELASTIC AQUADEFENSE pri

pravljen za uporabo za hitro in eno
stavno izvedbo tesnjenja kopalnic;

 ‐ MAPELASTIC TURBO za hitrejšo iz
vedbo, tudi pri nižjih temperaturah.

Tako je družina izdelkov Mapelastic 
dopolnjena z izdelki za različne vrste 
nanašanja (strojno, ročno z gladilko 
ali valjčkom) in različne namene upo
rabe (tesnjenje, zaščita ali kombina
cija). MAPELASTIC bi lahko primerjali 
med avtomobili z golfom, ki je v svo
jem času potrdil svoje lastnosti in za
nesljivost. In prav zato ostaja njegov 
osnovni moto enak – MAPELASTIC, 
enostavno zanesljiv! 

V primeru dvomov ali specifične 
aplikacije nas pokličite vsak de
lavnik med 8. in 16. uro na tel. šte
vilko 01  786 50 58 ali nam pošljite 
vprašanje na elektronski naslov:  
tehnika@mapei.si.

Gregor Knez, i. g., Mapei, d. o. o. 

Odličen oprijem na podlago: sprijemne 
trdnosti so višje od 0,6 MPa. Tako je pre
prečeno odvajanje, tudi v primeru nadgra
dnje z različnimi oblogami.

Lahko se nanaša na dobro sprijete in 
trdne obstoječe podlage, kar bistveno 
poceni izvedbo.

Zagotavlja vodotesnost konstrukcije 
pred prodorom vode in v vodi topnih agre
sivnih spojin do maksimalnega pritiska 
1,5 bara (po SIST EN 14891).

Paroprepustnost (µ=1200): omogoča 
sušenje ali 'dihanje' konstrukcije in po
sledično manjšo možnost za mehurjenje 
nanesene membrane.

Ohranja fleksibilnost tudi pri nizkih 
temperaturah: dokazano do –20 °C, ra
zred A3, zato lahko kompenzira termične 
pomike.

Premoščanje razpok: statične razpoke (ra
zred A3 pri –20 °C) in dinamične razpoke 
(ra zred B3.1 pri –20 °C), ter zato zagotavlja 

tesnost tudi na razpokanih površinah ali 
dinamično obremenjenih konstrukcijah (npr. 

mostovi).

Odpornost na UV-svetlobo, ki mu zago
tavlja trajnost in vremensko odpornost.

Zapora pred vdorom CO2 v konstrukcijo, 
zato trajno ščiti armiranobetonske kon
strukcije pred karbonatizacijo in posledič

no pred korodiranjem armature.

Potrjena kakovost v skladu z veljavnimi 
standardi za zaščito betonskih konstrukcij 
po SIST EN 15042 kot premaz (C), ki ščiti 

pred prodiranjem vlage (MC) in penetraciji 
agresivnih snovi (PI). Prav tako povečuje elek

trično odpornost (IR) in po SIST EN 14891 (Tekoče 
vgrajevani za vodo nepropustni izdelki za upo
rabo pod keramičnimi ploščicami, lepljenimi z 
lepili) kot cementa tesnilna masa (CM) premošča 
razpoke pri zelo nizkih temperaturah, do –20 °C 
(02). Odporen je tudi na bazenske vode (P).

Dokazane lastnosti MAPELASTIC-a: 

Mapelastic
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MAPEI. SVETOVNI PARTNER V GRADBENIŠTVU.

Z A N E S L J I VO  T E S N J E N J E 
Z A  P O P O L N O S T  B A L KO N A  A L I  T E R A S E

Več na: www.mapei.si in www.mapei.com.

PREDSTAVLJAMO IZDELKE

Terase in balkoni so danes zelo pomembni. So površine, kjer počivamo in se družimo. Prav zato želimo pri 
urejanju tu dodati osebno noto, vendarle pa je potrebno za izvedbo izbrati trajnostne izdelke, ki dolgoročno 

zagotavljajo vodotesnost. Mapei je razvil tesnilni sistem, ki je primeren tako za novogradnjo kot prenovo in tudi v 
ekstremnih razmerah zagotavlja popolno tesnjenje, odlično prilagodljivost in trajnost, kar omogoča popolno 

zaščito vašega doma. 



PREDSTAVLJAMO IZDELKE

Kako vgraditi Mapelastic, 
da bo izpolnil vsa 
pričakovanja in ostal trajen
O RAZVOJU IN LASTNOSTIH MAPELASTIC-A SMO PISALI V PREJŠNJEM 
PRISPEVKU, V NADALJEVANJU PA POVZEMAMO NAVODILA IN PRIPOROČILA 
ZA NJEGOVO VGRADNJO 

USTREZNA PODLAGA
Ne glede na še tako dober tesnilni 
material, kar MAPELASTIC je, brez 
ustrezne priprave podlage ne bosta 
dosežena zastavljena cilja  tesnitev 
in trajnost. Podlaga mora biti dozo
rela – dovolj stara, suha oz. omejeno 
vlažna (do 6,0 %), trdna, čista in brez 
prahu, zato za čiščenje uporabimo 
industrijski sesalnik. Vse cementne 
podlage je treba le dobro navlažiti 
pred nanašanjem, voda ne sme stati 
na površini. V primeru, da je površino 

treba utrditi, priporočamo uporabo 
PRIMERja 3296. Ne smemo pozabi
ti, da je pred nanašanjem tesnilnih 
sistemov Mapelastic treba izvesti vse 
izravnave in padce – na zunanjih po
vršinah vsaj 1,5 %. 

PODNEBNI POGOJI ZA IZVEDBO
Minimalna temperatura za izvedbo 
je vsaj 8 °C. S tem mislimo tempera
turo podlage in ozračja. Najvišja tem
peratura naj ne presega 35 °C. Kadar 
so napovedane padavine, je treba 

MAPELASTIC zaščiti še vsaj 24 ur po 
nanašanju. Pred oblaganjem z za
ključno oblogo je treba počakati vsaj 
4 dni – pri temperaturah višjih od 
20 °C, pri nižjih od tega pa vsaj 5 dni, 
da MAPELASTIC dozori. Naj ponovi
mo, da je MAPELASTIC trajno odpo
ren na vse vremenske vplive, zato lah
ko ostane neprekrit z zaključno oblo
go tudi dlje časa, pod pogojem, da je 
zaščiten pred mehanskimi poškod
bami – površina ni pohodna. Bolje je 
nanesti zaključno oblogo en teden 
pozneje kot dva dni prekmalu, da bo 
MAPELASTIC lahko ustrezno dozorel. 
MAPELASTIC je najboljša izbira za 
izvedbo tesnjenj balkonov in teras v 
večini slovenskih pokrajin, saj ohranja 
svojo prilagodljivost tudi pri ekstre
mno nizkih temperaturah (do –20 °C). 

PRIPRAVA MAPELASTICA
Obe komponenti je treba strojno 
zmešati med seboj. Že velikokrat na
pisano, rečeno in izvedeno, ampak 
vseeno ponovimo še enkrat. V dovolj 
veliko vedro vlijemo tekočo kompo
nento B in med stalnim mešanjem 
dodamo prašni del – komponen
to A. Uporabimo električni mešalnik 
z nizkimi obrati (300–400 obr./min.) 

SLIKA 1: Nanos 1. sloja MAPELASTICa.
SLIKA 2: Vgradnja MAPENETa 150 v 1. sloj 
MAPELASTICa.
SLIKA 3: Preplastitev MAPENETa 150 z 
MAPELASTICom.
SLIKA 4: Izvedba tesnjenja terase z 
MAPELASTICom.

 1

 2

 3

 4
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z ustreznim mešalom. Z roba vedra 
postrgamo preostali prašni del in po
zorno nadaljujemo z mešanjem od 
2 do 3 minute. Čas mešanja namreč 
pozitivno vpliva na konsistenco. Tako 
pripravljen MAPELASTIC uporabimo 
v roku od 45 do 60 minut. Vedno ga 
na podlago nanašamo s kovinsko 
gladilko, prvi nanos utremo v podla
go. Za trajno tesnjenje sta potrebna 
vsaj 2 nanosa v skupni debelini vsaj 
2  mm, kot je navedeno v SIST EN 
14891 in DIN 185315. MAPELASTIC 
lahko nanašamo tudi strojno. 

DODATNI TESNILNI ELEMENTI ZA 
CELOVIT SISTEM
MAPELASTIC ne bo popolnoma te
snil, če se ne izvede tudi tesnjenje z 
vsemi dodatnimi elementi, kot so 
tesnilni trakovi MAPEBAND EASY za 
tesnjenje vogalnih, delovnih in dila
tacijskih spojev ter tesnilne manšete 
MAPEBAND EASY za vodovodne pri
ključke in odtoke. Samolepilni trakovi 
MAPEBAND BST so tesnilni trakovi 
na osnovi butilne lepilne mase in 
netkane koprene. Posebej priporo
čljivi so za izvedbo tesnjenj na spojih 

z vgrajenim stavbnim pohištvom ali 
npr. pri linijskih kanaletah. Ne poza
bimo pa še na MAPENET 150, alkalno 
odporno ojačitev, to je mrežo, ki jo je 
treba vgraditi na vseh zunanjih povr
šinah in v primerih tesnjenja bazenov. 
MAPELASTIC je treba nanesti v vsaj 
dveh delovnih postopkih tako, da je 
skupna debelina nanosov vsaj 2 mm 
kot tesnilni sloj pod keramičnimi plo
ščicami ali vsaj 2,5 mm kot zaščitni 
sloj betonskih konstrukcij. 

LEPLJENJE ZAKLJUČNE OBLOGE
Kot smo že omenili – z lepljenjem 
zaključne obloge se lahko začne po 
minimalno 4 dneh. Priporočamo 
uporabo lepil iz družine Keraflex ali 
Ultralite, za izdelke iz kamna pa le
pilo MAPESTONE TM PLUS (z doda
nim ISOLASTICom), GRANIRAPID ali 
ELASTORAPID.

… ZA TRAJNO IZVEDBO …
V članku so povzeta priporočila, da 
bo MAPELASTIC izpolnil vsa priča
kovanja. Niso zahtevna za izvedbo, 
zato smo prepričani, da lahko uspe 
vsakemu. V primeru dvomov ali spe
cifične aplikacije nas lahko pokličete 
vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. 
številko 01 786 50 58 ali nam pošlji
te vprašanje na elektronski naslov: 
 tehnika@mapei.si.

1   epoksidno lepilo ADESILEX PG4
2   elastični TPO tesnilni trak MAPEBAND 

TPE 170/320
3   tesnilni trak MAPEBAND EASY
4   tesnilni trak MAPEBAND EASY
5   odtočni element DRAIN VERTICAL

SHEMA 1: Prikaz vseh dodatnih elemen-
tov za tesnjenje delovnih in konstrukcij-
skih reg (dilatacij) na balkonu tesnjenim z 
MAPELASTIC-om.

2

1

3

4

5
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Velnes Brdo v prostorih 
Nogometne zveze 
Slovenije
PRELEPO NARAVNO IN ARHITEKTURNO OKOLJE NZS JE NEDAVNO 
OBOGATENO S SREDIŠČEM ZA VELNES

Na Brdu pri Kranju je sedež No go
metne zveze Slovenije (NZS). Njihova 
poslanstva so skrb za razvoj in širjenje 
nogometa v Sloveniji, izobraževanje 
nogometašev, sodnikov, trenerjev in 
ostalih strokovnih delavcev ter sode
lovanje z vsemi organi in organiza
cijami, ki lahko prispevajo k razvoju 
športa in nogometa. Za uresničeva
nje ciljev je seveda ključno zagota

vljanje pogojev za čim bolj kakovo
stno nogometno igro. 

ODLIČNI POGOJI ZA TRENING
Najboljše pogoje za trening jim nu
dijo tri naravna igrišča, ki ležijo ob 
večnamenskem športnem objektu, 
v športni kompleks pa je umešče
na tudi tribuna za 500 gledalcev. 
Nacionalni nogometni center Brdo 

REFERENCE

nudi številnim nogometnim ekipam 
in reprezentancam tudi vse ostalo 
udobje, kot so garderobe, fitnes, ma
sažne sobe in medicinska soba, mar
ca letos pa so kompleks zaokrožili z 
dokončanjem velnes centra, ki nudi 
uporabnikom dodatne možnosti za 
uspešen trening in sprostitev ter za 
regeneracijo po napornih treningih 
in tekmah.

IZVEDBA OJAČITEV, BAZENSKIH 
ŠKOLJK, ESTRIHA IN 
HIDROIZOLACIJE 

Rekonstrukcijska dela so se začela z 
izvedbo odprtin v armiranobetonski 

SLIKA 1: Fino glajenje in ravnanje površin 
bazena z ADESILEX P10 + ISOLASTIC pred 
polaganjem mozaika.
SLIKA 2: Lepljenje mozaika z lepilom 
ADESILEX P10 + ISOLASTIC.

 1  2
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(AB) steni, ki je bila nato ojačana s kar
bonskimi lamelami CARBOPLATE 
E170 ter dvokomponentnim epo
ksidnim lepilom ADESILEX PG1. Vsa 
dela so bila izvedena nad nosilno AB 
konstrukcijo. Deli bazenskih školjk so 
bili na novo opaženi, armirani in zaliti 
z betonom, ki je vseboval dodatke za 
nadzorovano krčenje in hitro sušenje. 
Po betoniranju bazenskih školjk in 
izvedbi razvoda talnega gretja je bilo 
zaradi omejenega časa od vgradnje 
do končne obremenitve za izdelavo 
estriha izbrano vezivo TOPCEM. Ob 
pripravi podlage je bila za vse doda
tne izravnave in zaokrožnice upora
bljena malta PLANITOP FAST 330. Te 
površine so bile po 24 urah primer
ne za nanašanje MAPELASTICa. V 
cementno tesnilno maso so vtisnili 
mrežico MAPENET 150, v vse vogalne 
stike, na mestih delovnih stikov in di
latacijskih reg ter na pripadajočih no
tranjih in zunanjih vogalnih elemen
tih pa tesnilni trak MAPEBAND EASY. 

POLAGANJE KERAMIČNEGA 
MOZAIKA, TESNJENJE IN 
FUGIRANJE

Po celotni površini, v sanitarijah 
ter obeh bazenih, je bil za zaključ
no talno in stensko oblogo izbran 

keramični mozaik v naravno zeleni 
barvi. Za lepljenje je bilo uporablje
no namensko belo cementno le
pilo ADESILEX  P10, pripravljeno z 
ISOLASTICom. Zaradi predvidene 
povišane kemične agresije v velnes 
okolju je bilo fugiranje izvedeno z 
uporabo dvokomponentne epoksi
dne mase KERAPOXY DESIGN. Vse 
dilatacije so, na predhodno nanesen 
PRIMER FD, zatesnili s silikonsko 
maso MAPESIL AC. Vse vogalne sti
ke pa z na plesen odporno silikonsko 
tesnilno maso MAPESIL AC. Dela so 
se zaključila s polaganjem naravne 
talne obloge – gume z dvokompo
nentnim epoksipoliuretanskim le
pilom ADESILEX G19.
Pogoji za uspešno delo so se z no
vim velnes centrom nedvomno še 
izboljšali. Dobre treninge in čim več 
športnih uspehov jim želimo tudi mi 
– ekipa Mapei.

TEHNIČNI PODATKI
NZS Velnes Brdo, Brdo 
pri Kranju 
Investitor: NZS, d. o. o.
Arhitekt:
Glavni izvajalec del: 
Dilca, d. o. o.
Izvajalec keramičar-
skih del: 
Čas izvedbe: marec 
2021
Mapeiev koordinator: 
Gregor Kokalj, i. g.

IZDELKI MAPEI
Izvedba ojačitev: 
Carboplate E170, 
Adesilex PG1
Priprava podlage in 
izdelava zaokorožnic: 
Topcem, Planitop fast 
330
Izdelki za tesnjenje: 
Mapeband Easy, 
Mapelastic, Mapenet 150
Polaganje in fugiranje 
mozaika: Adesilex P10, 

Isolastic, Kerapoxy 
Design, Mapesil AC
Polaganje naravne 
gume: Adesilex G19

Podrobnejše informacije 
o izdelkih najdete na 
spletnih straneh  
www.mapei.com ter 
www.mapei.si.
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Na predlog predsednika zveze Paola Lambertija je bil iz
vršni direktor Mapeia ter direktor oddelka za raziskave in 
razvoj Marco Squinzi imenovan za podpredsednika zveze 
Federchimica. Marco Squinzi je član upravnega odbora 
že od septembra 2017, zdaj pa mu je bila zaupana nalo
ga vodje varovanja izdelkov. Gre za področje znotraj zve
ze Federchimica, saj je prav kemija eno od 
najbolj s predpisi uokvirjenih področij ce
lotne industrije, ki mora pred proizvodnjo 
in prodajo nekega izdelka upoštevati vrsto 
normativnih zahtev in pridobiti številna 
soglasja.
Varnost kemičnih izdelkov urejajo tako 
evropski kot nacionalni predpisi. Kot 
prva je Uredba REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals), predpis Evropske unije (od 
leta 2006 je prevzela še približno 40 drugih 
predpisov), ki postavlja merila za registra
cijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje 
kemikalij. Druga zelo pomembna uredba 

na evropski ravni pa je CLP (Classification, Labelling and 
Packaging), ki zajema razvrščanje, etiketiranje in pakira
nje kemikalij in njihovih mešanic. To sta samo dva primera 
zelo kompleksnih predpisov za to področje, ki je od nek
daj usmerjeno v varnost izdelkov in ki ga Federchimica 
zelo pozorno spremlja ter nudi podporo več kot 1400 
družbam članicam.
Širše gledano so tu še drugi zelo pomembni predpisi, kot 
je denimo PMC (kirurškomedicinska sredstva) in  biocidi, 
tj. preverjanje in avtorizacija za široko paleto izdelkov, od 
insekticidov do sredstev za razkuževanje. Vloga pod
predsednika združenja Federchimica, ki mu je dodelje
no področje varnosti izdelkov, se, če pogledamo bolj po
drobno, nanaša na vsakodnevno dejavnost podjetij, ki jih 
Federchimica zastopa. Pri tem je predvsem pomembna 
vloga povezovanja, saj mora na ravni državnih in evropskih 
političnih ustanov predstavljati zahteve italijanske kemič
ne industrije. »To, kar sem sprejel,« pravi Marco Squinzi, »je 
zelo odgovorna naloga, saj ima varnost izdelkov odločilni 
vpliv pri delovanju kemične industrije in konkurenčnosti 
podjetij na globalni ravni, glede na to, da se soočamo tudi 
z državami izven EU, kjer so pravila v primerjavi z evropski
mi bistveno manj stroga, začenši z ZDA.«

SCENARIJ KEMIČNE INDUSTRIJE
Italijanska kemične industrija se zaradi zdravstvene situa
cije v letu 2020 sooča s posledicami, a za leto 2021 se na

Marco Squinzi
podpredsednik zveze 
Federchimica

NOVICE

MAPEIEVEMU IZVRŠNEMU DIREKTORJU DODELJENA NALOGA VAROVANJA 
IZDELKOV

Z LEVE: Marco in Veronica Squinzi s Paolom Lambertijem, 
predsednikom zveze Federchimica.

Vir: Istat in Federchimica 

Domače povpraševanje

Uvoz

Izvoz

Proizvodnja

(varianca v %)

0.7

2.8

3.0

0.1

2019

11.0

9.0

7.0

10.2

2020

+5.0

+4.5

+3.5

+4.5

2021

ZNAKI OKREVANJA V 2021
(Napoved za kemično industrijo v Italiji) 

40   SM št. 48/2021



REFERENCE 

FEDERCHIMICA (italijanska zveza 
kemične industrije)
Federchimica je italijanska zveza kemične industrije. 
Nastala je leta 1916 kot Državno združenje kemijsko
farmacevtskih industrijskih panog. Leta 1920 postane 
Fenachimici (Državna zveza združenj kemične 
industrije) in leta 1945 Aschimici (Državno združenje 
kemične industrije). Leta 1984 se preimenuje v zvezo. 
Trenutno zveza Federchimica vključuje 1400 podjetij, 
skupaj prek 92 000 zaposlenih, ki so razdeljeni v 17 
združenj glede na področje, ta pa še na 37 skupin 
glede na skupino izdelka.

poveduje vnovična rast. Po analizah zveze Federchimica, 
ki junija lani ni organizirala javne skupščine, temveč le 
zaprto različico za družbe članice, je področje utrpelo po
memben padec, a vendarle manjši kot preostali del indu
strije, s svojimi izdelki pa je zagotavljalo dobavo materia
lov in dobrin, ki so bili pri boju z epidemijo nepogrešljivi. 
Rezultat je bil odraz situacije in v primerjavi z drugimi tak: 
v prvih 5 mesecih 2020 je bil padec 11,9odstoten, v dru
gih proizvodnih panogah 
pa 20,2odstoten. Leto se 
je zaključilo z 9odstotnim 
padcem. Če epidemija ne 
bo zahtevala novega vala 
okužb in bo cepivo opravi
lo svojo nalogo, lahko v letu 
2021 pričakujemo počasno 
okrevanje in 4,5odstotno 
rast.
Med najbolj zaskrbljujočimi 
dejavniki so seveda more
bitni novi padci in nelikvi
dnost. Vendar to področje 
z gospodarskofinančnega 
vidika velja za eno najmoč

nejših, kar dokazuje najnižja bančna zadolženost italijan
skih industrijskih panog – 1,5 % v primerjavi s povprečjem 
5,3 % za ostala področja. Kemična industrija dobavlja ma
teriale širokemu krogu industrijskih panog. Po zadnjem 
poročilu zveze Federchimica je bilo povpraševanje med 
različnimi panogami zelo različno – ostaja visoko pri ke
mičnih izdelkih za zdravje in higieno, medtem ko se na 
področju gradbeništva sicer kažejo pozitivni trendi, a je 

zagon težji zaradi manjše
ga povpraševanja in veli
ke količine neprodanega 
blaga na zalogi. In prav z 
namenom vnovičnega za
gona industrije po mne
nju zveze Federchimica 
»Recovery Fund z aktiva
cijo velikih javnih in zaseb
nih finančnih vložkov po
meni izjemno priložnost 
za vnovični zagon in pro
ces okoljske ter digitalne 
transformacije«.

Vir: Istat (Nacionalni italijanski inštiut za statistiko) in 
Federchimica

KEMIČNA INDUSTRIJA NA VRHU MED 
VLAGATELJI
Delež po ključnih področjih vlaganja (v %) 

R&R

Proizvodnja

Kemična industrija

Digitalne 
tehnologije

Družbena 
in okoljska 

odgovornost

42%

72%
76%

54% 56%

32%

ZARADI EPIDEMIJE VIRUSA 
COVID-19 JE V LETU 2020 
KEMIČNA INDUSTRIJA 
UTRPELA POMEMBEN 
PADEC, PA VENDAR MANJ 
IZRAZIT KOT V OSTALEM 
DELU GOSPODARSTVA. 
ZA 2021 SE PRIČAKUJE 
VNOVIČNA RAST (+ 4,5 %) 
PROIZVODNJE
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Hiša Adriana, poklon 
posebni ženski
Adriani Spazzoli (na fotografiji), direktorici operativnega 
trženja in komunikacij pri Skupini Mapei, ki je premi
nula novembra 2019, je posvečena varna hiša v sku
pnosti mama – otrok CasArchè v Milanu v četrti Quarto 
Oggiaro. Gesta poklona in zahvale ženski, ki je združenju 
toliko let stala ob strani.
Adriana Spazzoli in mož Giorgio Squinzi sta vedno gojila 
poseben čut do družin, potrebnih pomoči, in jim s pod
piranjem vizije očeta Bettonija skušala pomagati in jim 
biti v oporo. Oče Giuseppe se temu projektu posveča, 
vse odkar je leta 1991 ustanovil združenje Arché, da bi 
pomagal HIVpozitivnim otrokom. Danes to združenje 
s svojimi storitvami, podporo in nego ranljive otroke in 
družine spremlja pri nastanitvi in zaposlitvi, pri vzposta
vljanju samostojnosti v družbi.
Med ponujenimi storitvami je tudi ta stanovanjska 
stavba, ki ljudem omogoča, da v luči solidarnih odnosov 
izkusijo pomen bližine in vzajemnosti.
Varna hiša Casa Adriana lahko sprejme do 9 družin 
(mama in otrok), ki so preživele težke socialne stiske. S 
podporo centrov za socialno delo in svetovalnih ekip se 
matere in otroke spremlja do zaključne točke vnovične 
vzpostavitve psihološkega, družbenega in vzgojnoizo
braževalnega ravnovesja.
Mapei že vrsto let podpira fundacijo Archè, tako finančno 
kot tudi materialno, z izdelki in tehničnim svetovanjem 
pri sanaciji in širitvi objektov. Leta 2016 je podjetje 
darovalo različne izdelke za obnovo in preureditev 
hiše Casa Adriana iz prvotnega vrtca v vzgojno
izobraževalno enoto. Leta 2019 je prišla na vrsto 
nova zgradba Corte di Quarto, blizu hiše Casa 
Adriana, za izgradnjo katere je Mapei ponudil 
vse potrebne storitve in rešitve. Slovesnost 
uradnega poimenovanja Casa Adriana je 
bila predvidena za 9. maj lani, a se je zaradi 
zdravstvenih razmer prestavila na jesenski 
čas. Zdaj je objekt odprt in deluje kot hiša 
gostoljubnosti in vključevanja.

Nit, ki povezuje
Gomitolorosa onlus je 
društvo, ki prek promocije 
pletilstva podpira raznovr
stne kampanje za zdravje 
in solidarnost najšibkejših, 
vse to pa počnejo ob spo
štovanju okolja. Društvo 
namreč zbira odvečno, 
odpadlo volno in ohranja 
okolje ter opozarja na 
pomen avtohtone volne, iz 
katere se ustvarjajo klobči
či v 14 različnih barvah, od 
katerih vsaka simbolizira 
določeno bolezen oz. pato
loško stanje. Pod izbra
nimi barvami se izvajajo 
različne pobude za pomoč 
določenim skupinam 
bolnikov.

Mapei tako podpi
ra dejavnost društva 
Gomitolorosa prek 
projekta Vijoličasti klobčič, 
ki je namenjen raziskavam 
na področju raka trebušne 
slinavke. S tem projektom 
daje na trg 2000 zvitkov 
volne vijolične barve 
za izdelavo šalov, ki so 
namenjeni Združenju 
vijoličnega traku – za zma
go nad rakom trebušne 
slinavke, podarjeni pa so 
bolnikom na onkoloških 
oddelkih bolnišnic v 
Veroni, Milanu in Rimu, 
kjer je teh pacientov 
največ.
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Prek umetnosti se zahvaliti zdravniškemu in zdra
vstvenemu osebju, ki se je proti širjenju covida19 bo
rilo v prvi bojni liniji. Sto tisoč ljudi v deželi Lacij in več 
kot milijon v celotni Italiji, ki so bili nenehno na voljo 
za nego bolnikov med najbolj akutno fazo epidemije. 
Osnova projekta Recimo hvala skupaj, ki je porodila 
izvedbo 12 stenskih slikarij v prav toliko bolnišnicah, je 
želja po tem, da to veliko predanost prepoznamo in se 
ji zahvalimo, je pa tudi ideja povezanosti za prihajajo
ča leta in ohranjanje ozračje zaupanja in solidarnosti.
Iniciativa, ki se je porodila Sabini Minutillo Turtur in 
Renatu Fontani ter jo podpira dežela Lacij, je spod
budila devet umetnikov stenskih slikarij, ki se od 
nekdaj zavzemajo za družbeno odgovorne projekte 
(Agostino Iacurci, Alice Pasquini, Greg Jager, Gummy 
Guè, Jonathan Calugi, Joys, Krayon, Lucamaleonte 
in Studio tuta), da so vsak v svojem slogu izdelali po
slikave v notranjih ali zunanjih prostorih v dvanajstih 
bolnišnicah.

Mapei je pri tem projektu sodeloval z donacijo za
ščitne akrilne barve za notranje in zunanje površine 
COLORITE PERFORMANCE, ki jo umetniki uporablja
jo pri stenskih slikarijah. S to in drugimi donacijami 
ter iniciativami je tudi Mapei podprl boj z epidemijo 
covid19.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

ULIČNA UMETNOST V BOLNIŠNICAH KOT POKLON ZDRAVSTVENEMU OSEBJU, 
KI SE SPOPADA S COVIDOM-19

Izraz zahvale  
prek barv

SPODAJ: Dve od 12 
stenskih slikarij, ki so 
bile v zahvalo zdra
vstvenemu osebju za 
prizadevanja v času 
epidemije nasli
kane v dvanajstih 
bolnišnicah.
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Dirka po Sloveniji 
2021 
NA DIRKI SLAVIL TADEJ POGAČAR (UAE). 
MAPEI URADNI SPONZOR DIRKE.

MAPEI V ŠPORTU
Šport pomeni strast, predanost, 
vztrajnost, kar so tudi temeljne vre
dnote Mapeia. Prav zato je skozi de
setletja Mapei podpiral različne špor
tnike, med drugim nogometaše in 
košarkarje, atlete, alpske smučarje, 
golfiste in kolesarje, jih spodbujal in 
motiviral k napredku in odličnim do
sežkom. S tem namenom je Mapei 
leta 1996 odprl razvojnoraziskovalno 
središče odličnosti v športu, ki izva
ja znanstvene raziskave. Danes je to 
mednarodno prepoznano središče, 
ki vrhunskim športnikom nudi več
stransko podporo in pomoč pri iz
boljševanju telesne vzdržljivosti, med 
drugim tudi nogometašem lastnega 
nogometnega kluba U. S. Sassuolo, 
člana italijanske Serie A. Te raziskave 
in nenehno vlaganje v napredek raz
ličnih športov pripomorejo tudi k šte
vilnim rešitvam Mapeia za športne 
objekte. 

MAPEI V KOLESARJENJU
Strast do kolesarjenja ni nikoli po
nehala, vtisnjena je v Mapeiev DNA. 
Začela se je z ustanoviteljem in na
daljevala z njegovim sinom Giorgiem 
Squinzijem, nekdanjim predsedni
kom Skupine Mapei. Njegov moto, 
ki ga je uporabljal tudi v poslovnem 
svetu – Nikoli ne prenehajmo pedali
rati –, izhaja iz časov, ko je Mapei (od 
1993 do 2002) ponosno nosil vlogo 

sponzorja kolesarske ekipe Mapei, 
ki je v teh letih posegala po najviš
jih mestih na svetovni lestvici med 
profesionalci, skupno so dosegli 654 
zmag. Hkrati Mapei od leta 2008 kot 
glavni partner stoji ob strani orga
nizatorjem Svetovnega prvenstva v 
cestnem kolesarstvu (UCI), tesno je 
vpet v svetovno kolesarstvo s pod
poro mladih ter v ostale kolesarske 
dogodke, vključno s tradicionalnim 
Re Stelvio Mapei, ki ga vsako leto 
v prvi polovici julija organizira U. S. 
Bormiese. Letos je Mapei nosil vlogo 
uradnega sponzorja kolesarske dirke 
Po Sloveniji. 

KOLESARSKA DIRKA PO 
SLOVENIJI
Letošnja Dirka po Sloveniji je pote
kala od 9. do 13. junija. To je največji 
kolesarski dogodek pri nas, ki ga iz 
leta v leto spremlja vse več ljudi, tako 
ob progi kot tudi prek medijev. Prva 
»slovenska pentlja« je bila organizi
rana v maju leta 1993, le leto dni po 
tem, ko je Kolesarska zveza Slovenije 
postala polnopravna članica medna
rodne kolesarske zveze UCI, Dirka po 
Sloveniji pa je dobila svoje mesto na 
mednarodni kolesarski sceni. Spada v 
drugo najvišjo raven kolesarskih dirk, 
poimenovano ProSeries. Letošnja iz
vedba je bila po moči nastopajočih 
73. dirka zadnjega leta po točkah 
PCS oziroma na 27. mestu med eta
pnimi dirkami na svetu.
Dirka je tako uspešno prestala že 27 
izvedb, se pri tem nenehno razvijala 
v organizacijskem in tekmovalnem 
smislu ter danes predstavlja vrhun
ski športni dogodek, ki vsako leto na 
slovenske ceste pritegne najbolj zve
neča imena svetovnega kolesarstva. 
Z odličnimi partnerji in s sloganom 
Fight for Green (boj za zeleno) je do
živela svojevrsten preporod in posta
ja izjemen športni dogodek, ki poleg 
tekmovalnega adrenalina ponuja 
tudi vse elemente za mednarodno 
promocijo slovenskega športa, turiz
ma, gospodarstva in ljudi. Po zaslugi 
prenosa na Eurosportu in Televiziji 

NOVICE 
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Slovenija pa je šla slika iz Slovenije v 
več kot 130 držav po celem svetu ter 
do milijonov gledalcev. Zadovoljni so 
tudi organizatorji, po letu premora je 
ekipa, ki v celoti šteje približno 1800 
posameznikov, opravila odlično delo 
ter poskrbela za varno in atraktivno 

dirkanje. Seveda so za pravo ozračje 
poskrbeli navijači, ki so vse dni skrbeli 
za glasno navijanje, mnogi tekmoval
ci so v svojih izjavah ozračje primer
jali z najbolj znamenitimi prelazi na 
Touru. Tudi zato je bil Mapei ponosen 
sponzor tega dogodka. 

Leta 2002 je Dirko po 
Sloveniji dobil član kolesarske 
 ekipe Mapei – Quick Step 
Evgeni Petrov.

REZULTATI DIRKE 
PO SLOVENIJI 2021

SLOVENCI POBRALI VSE MAJICE
Zmago na dirki in zeleno majico je osvojil Tadej Pogačar, aktualni zma
govalec Dirke po Franciji. Prav tako je dobil tudi modro majico za naj
boljšega hribolazca. Tadej si je skupno zmago praktično zagotovil že z 
napadom v drugi etapi s ciljem na Celjskem gradu. »Z dirko sem zado
voljen, res sem užival. Vsi kolesarji in člani ekipe smo se imeli res lepo, 
uživali smo v tej lepi Sloveniji,« je povedal Tadej po končani dirki. Mateju 
Mohoriču je pripadla rdeča majica najboljšega sprinterja, 22letni kape
tan slovenske ekipe Adria Mobil Kristjan Hočevar pa si je privozil belo 
majico za najboljšega mladega kolesarja v razvrstitvi do 23 let.

1.  Tadej Pogačar  
(UAE Team Emirates)

2.  Diego Ulissi  
(UAE Team Emirates)

3.  Matteo Sobrero  
(Astana Premier Tech)

Foto: SportidaFoto: Sportida

Foto: Sportida

Foto: Sportida
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Mapei je od nekdaj povezan s športom. Strast, ki se je začela s 
kolesarjenjem, je nato zajela tudi nogomet in druge športne di-
scipline. Mapei dobavlja svoje izdelke za gradbena dela na špor-
tnih objektih po vsem svetu in zagotavlja njihovo zanesljivost,  

varnost in trajnost.

MAPEI. SVETOVNI PARTNER V GRADBENIŠTVU.

Več na mapei.si in mapei.com. 


