Zvonko COTIČ
dipl. inž. grad., Primorje d.d., Ajdovščina

UPORABA SCC BETONA ZA IZVEDBO UVRTANIH PILOTOV
POVZETEK: Za izvedbo posebnih geotehničnih del – uvrtanih pilotov je izdan neharmoniziran
standard SIST EN 1536:2002, v katerem so opisane tudi zahteve za beton. V prispevku so podani
povzetki iz omenjenega standarda. Predstavljena je uporaba dveh vrst betonov za izvedba uvrtanih
pilotov na poskusnem polju. Poleg običajnega betona z uporabo plastifikatorja smo uporabili tudi SCC
- samozgoščevalni beton. Prikazani so rezultati izvedenih preiskav na otrdelem betonu tako na kockah
kot izvrtanih valjih.
Ključne besede: uvrtani piloti, SCC (samozgoščevalni beton), globina prodora vode

USE OF SCC FOR EXECUTION OF BORED PILES
SUMMARY: For execution of special geotechnical work, which deals with bored piles, an
unharmonized standard was edit, SIST EN 1536:2002. Standard include also requirements for
concrete. Paper gives some short abstract from mentioned standard. Two different sort of concrete is
presenting, which both are use for execution of bored piles on test field. Beside normal concrete with
plasticisers, we used also SCC – self-compacting concrete. Results of tests on harden concrete in a
meaning of water depth penetration under pressure for both concrete, like that on cubes as on cylinder
bore, is presenting.
Keywords: bored piles, SCC (self compacting concrete), water depth penetration
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UVOD
Trajnost betona v konstrukcijskih elementih je zelo pomembna. To velja tudi za pilote, ki predstavljajo
temelj za izvedbo objekta in kjer je praktično onemogočeno izvajati vzdrževalna in sanacijska dela.
Posledično je torej trajnost pilota zelo odvisna od trajnosti betona, na katerega pa vplivajo številni
dejavniki od vrste in količine cementa, agregata, vode, mineralnih ter kemijskih dodatkov do vgradnje
in nege betona. Pogosto so piloti izpostavljeni tudi fizikalni in kemijski agresiji (kloridi, sulfati,…).
V prispevku bom predstavil povzetek zahtev za beton iz standarda SIST EN 1536:2002 Izvedba
posebnih geotehničnih del - Uvrtani piloti.
Na osnovi načrta gradbenih konstrukcij, projekta betona in standarda SIST EN 1536 smo na
poskusnem polju začasne delavnice za narivanje Viadukta Bonifika izvedli osem pilotov premera 118
cm in dolžine do 44 m. Za izvedbo šestih pilotov je bil uporabljen beton s plastifikatorjem, po dosedaj
zahtevanem in uveljavljenem postopku, za izvedbo dveh pilotov pa je bil uporabljen SCC
(samozgoščevalni) beton.
Prikazani bodo rezultati svežega in strjenega betona odvzetega na betonarni ter pri vgrajevanju na
gradbišču. Prikazani bodo tudi rezultati globine prodora vode pod pritiskom na izvrtanih preiskušancih.
Zanima nas stopnja vodonepropustnosti oziroma odpornost proti prodoru vode na preiskušancih
odvzetih na gradbišču in na izvrtanih preiskušancih iz vgrajenega pilota in to za obe vrsti betona.
POVZETEK IZ STANDARDA SIST EN 1536:2002 GLEDE ZAHTEV ZA BETON
SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo je 01.07.2002 objavil neharmoniziran standard SIST EN
1536:2002 Izvedba geotehničnih del – Uvrtani piloti. Standard zajema 83 strani in opisuje materiale,
načrtovanje, izvajanje in nadzor. V nadaljevanju bom podal povzetek iz standarda, točko 6.2 Materiali
za beton, točko 6.3 Beton na mestu vgrajevanja (in situ) in točko 8.3 Vgrajevanje betona.
Osnovni materiali za beton
Cement
Priporočljive vrste cementa za uvrtane pilote skladno s SIST EN 197-1 so:
- portland cement
CEM I;
- portland žlindrin cement
CEM II/A-S in II/B-S
- portland silika cement
CEM II/A-D
- portland elektof.pepel cement
CEM II/A-V in II/B-V
- metalurški cement
CEM III/A, III/B in III/C
Prepovedana je uporaba kalcijevega aluminatnega cementa.
Uporaba cementa z vsebnostjo dodatkov (tipa II) ima prednost zaradi ugodnih vplivov na beton kot so:
- izboljšana obdelavnost,
- nižja hidratacijska toplota v fazi strjevanja,
- izboljšana trajnost.
Agregati
Agregati morajo izpolniti zahteve iz SIST EN 12620 in SIST EN 206-1.
Največje zrno agregata ne sme preseči 32 mm ali ¼ čiste razdalje vzdolžnih palic.
Voda
Zamesna voda mora izpolnjevati zahteve iz SIST EN 1008 in SIST EN 206-1.
Mineralni in kemijski dodatki
Mineralni in kemijski dodatki morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206-1.
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Za zagotovitev zahtevanih lastnosti betona pri vgrajevanju so lahko uporabljeni naslednji dodatki:
- plastifikator,
- superplastifikator (hiperplastifikator),
- zavlačilo vezanja.
Mineralni in kemijski dodatki so lahko uporabljeni za:
- visoko plastičnost mešanice,
- preprečevanje krvavenja, nastanka gnezd ali mest segregacije, kar je lahko posledica
visoke vsebnosti vode,
- podaljševanje obdelavnosti, kot je zahtevana za trajanje vgrajevanja.
Priporočljiva je uporaba aeranta za dele pilotov izpostavljene delovanju mraza, kjer so piloti izvedeni v
hladni klimi in je po betoniranju izkopan material okoli zgornjega dela pilota.
Beton na mestu vgrajevanja (in situ)
Sestava mešanice za beton uvrtanih pilotov bo sestavljena v skladu s SIST EN 206-1.
Razred tlačne trdnosti uporabljen za uvrtane pilote je C20/25 in C30/37, v mešalnem razmerju in s
konsistenco v skladu s preglednicama 1 in 2.
Beton za pilote mora imeti:
- visoko odpornost proti segregaciji,
- visoko plastičnost in kohezivnost,
- dobro pretočnost,
- sposobnost samozgoščevanja,
- obdelavnost.
Preglednica 1. Razmerja v mešanici

Vsebnost cementa
3

≥ 325 kg/m

v suhih pogojih
v podvodnih pogojih
Vodo-cementno razmerje V/C
Vsebnost finih delcev d < 0,125 mm (vključno s cementom)

3

≥ 375 kg/m
< 0,6

3

agregat d > 8 mm

≥ 400 kg/m

agregat d ≤ 8 mm

≥ 450 kg/m3

Preglednica 2. Stopnje konsistence za sveži beton v različnih pogojih

Premer razleza

Posed

Tipični pogoji uporabe

mm

mm

(primeri)

460 ≤ Ø ≤ 530

130 ≤ Η ≤ 180

530 ≤ Ø ≤ 600

H ≥ 160

vgrajevanje s črpalko ali beton vgrajen v
podvodnih pogojih pod vodo s kontraktorjem

570 ≤ Ø ≤ 630

H ≥ 180

beton vgrajen s kontraktorjem v podvodnih
pogojih pod stabilizirano tekočino (bentonit)

beton vgrajen v suhih pogojih

Opomba: Mertve poseda (H) ali premera razleza (Ø) se zaokroži na najbližjih 10 mm.
Primerna zaščita proti agresivnosti zemljine in/ali talne vode mora biti zagotovljena z ustrezno
mešanico ali z ustrezno debelino zaščitne plasti betona.
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Opomba:
a) v posebno ostrih vodnih in zemeljskih pogojih zadovoljiva zaščita ne more biti zagotovljena
samo s sestavo (mix design).
b) Kontaminirana zemljina in voda sta dodatno tveganje (tj. zapozneli vpliv ali sprememba v porni
strukturi betona zaradi težkih kovin).
Mešanje
Proizvodnja betona mora biti skladna s SIST EN 206-1. Za omenjena dela je možna uporaba betona
pripravljenega na betonarni (ready-mix) ali na gradbišču (site-mix).
Vzorčenje in preskušanje
Vzorčenje in preskušanje svežega betona mora biti v skladu s SIST EN 206-1. Minimalno število
vzorcev valjev ali kock za preskus je štiri.
Vzorčenje betona na kraju za preskus tlačne trdnosti bo izvedeno kot sledi:
a) en vzorec za vsakega od prvih treh pilotov na mestu,
b) en vzorec za vsakih nadaljnih 5 pilotov (15 pilotov če je posamezni volumen betona 4 m3 ali
manj),
c) dva dodatna vzorca po prekinitvi del daljši kot 7 dni,
d) en vzorec za vsakih 75 m3 betona vgrajenega na isti dan,
e) najmanj en vzorec za vsak pilot, če se zahteva razred tlačne trdnosti C35/45 in več.
Pogostost preskušanja: konsistence, temperature betona, čas obdelavnosti mora biti v skladu s
preglednico 3.
Preglednica 3. Pogostost preskušanja svežega betona

Predmet
Kontrola
kontinuiteta
1
preverjanje
dobave
beton
2
vrsta, razred dobavnica
sestava
posed ali
3 konsistenca
razlez
temperatura
4
termometer
okolja
temperatura
termometer
5
betona
kontrola
6 obdelovalni čas obdelavnosti na
svežem betonu

Namen
kontinuiteta
vgrajevanja

Pogostost
pred
vgrajevanjem

skladnost

vsaka dostava

skladnost
obdelavnost
zaščita svežega
betona pilotov
skladnost
obdelavnost

vsaka dobava ali

Opombe

vsakih 10 m3
na zahtevo

pogostost se poveča v
primeru dvoma
preskus se izvrši
kontrola trajanja na zahtevo ali v
paralelno z
obdelavnosti
primeru dvoma
vgrajevanjem betona
na zahtevo

Zaščitna plast betona
Zaščitna plast vseh armiranih pilotov mora ustrezati SIST EN 1992-1-1 in ne sme biti manjša kot
60 mm za pilote z D > 0.6 m ali
50 mm za pilote z D ≤ 0,6 m,
v kolikor ni v projektu drugače določeno.
Minimalna zaščitna plast bo povečana na 75 mm kjer:
so piloti v mehki zemljini in so vgrajeni brez obloge,
je izpostavljenost razredu 5 v skladu s SIST EN 206-1,
je podvodno vgrajevanje betona z 32 mm max. zrnom,
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-

je armatura nameščena kasneje kot vgrajen beton,
imajo stene neravne površine.

IZVEDBA UVRTANIH PILOTOV NA POSKUSNEM POLJU
Pregled zahtev glede materialov za izvedbo uvrtanih pilotov
Za poskusno polje smo si izbrali začasne pilote na delavnici narivne postaje za Viadukt »Bonifika«.
Načrt gradbenih konstrukcij je izdelal PONTING Inženirski biro d.o.o., Maribor. Iz načrta so razvidne
naslednje zahteve za pilote:
- beton pilotov;
C 25/30,
- armatura;
rebrasta RA 500/550 – BSt 500S(B),
- zaščitni sloj betona ; 80 mm
Skladno s pogodbeno dokumentacijo je bil pripravljen »Projekt betona«, ki je upošteval za proizvedeni
beton na betonarni – transportni beton zahteve iz standardov SIST EN 206-1 in SIST 1026, za
vgrajeni beton pa »PBAB – Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armiran beton«; (Ur.l. SFRJ, št
11/87).
V projektu betona je bil predviden naslednji transportni beton:
C 25/30; XC4; XD3; Cl 0,2; Dmax 32; S3; PV I

(rec. 31302)

Poleg omenenega betona pa smo v dva pilota vgradili beton z naslednjo specifikacijo:
C 30/37; XC4; XA1; XS2; Cl 0,2; Dmax 16; SF1; PV II
(rec. SG-SCC-16)
Izvedba uvrtanih pilotov
Začasne pilote je izvajala skupina za geotehnična dela Primorje d.d. v mesecu juliju 2006. Na
delavnici je bilo izvedenih osem pilotov premera Ø 118 cm in dolžine do 44 m. Za pilotiranje smo
uporabili vrtalno garnituro BAUER BG-30.

Slika 1. Izvedba uvrtanih pilotov Ø 118 cm in dolžine do 44 m na poskusnem polju
Vrtanje se izvaja z uporabo rotacijske tehnike in uporabo različnih orodij. Sočasno z napredovanjem
vrtanja se vrši zacevitev vrtine pilota z zaščitnimi cevmi premera 118 cm.
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Betoniranje pilotov se vrši takoj po vgradnji armaturnega koša in vgradnji kontraktorske cevi, ki mora
segati do dna vrtine.
Rezcevitev ter dvigovanje zaščitnih cevi in kontraktorske cevi mora slediti vgradnji betona tako, da je
vrh betona vedno minimalno 2 m nad spodnjo koto obložnih cevi in kontraktorja.
Med betonažo mora biti kontraktorska cev vedno v betonu. Betoniranje pilota moramo izvajati
kontinuirano in ga ne smemo prekinjati, za kar smo zagotovili zadostno število avtomešalcev.
Betoniranje pilota se zaključi cca 0,5 m nad projektirano koto pilota (nadvišanje pilota), da se po
kontraktorski vgradnji odbije beton, ki vsebuje navrtane delce in ostale nečistoče.

Slika 2.
betonom

Kontraktorsko

betoniranje

s

SCC

Slika 3. SCC beton – razlez 560 mm (na
gradbišču)

Od osmih pilotov smo v šest vgradili beton C 25/30 (rec. 31302), v dva pilota in sicer pilot št. 8
(vgrajevanje 14.07.2006) in pilot št. 2 (vgrajevanje 19.07.2007) pa SCC beton C 30/37 (rec. SG-SCC16).
Oba betona sta bila proizvedena v Izoli na betonarni Liebherr 2,25 v lasti Stavbenik Koper d.o.o. Čas
transporta od betonarne do mesta vgrajevanja je bil 30 minut. Ves beton je proizveden iz frakcij
drobljenega separiranega mineralnega agregata apnenčevega izvora.
Mešanica za beton C 25/30 je vsebovala 380 kg cementa CEM II/B-M(L-P) 42,5N in 0,5 %
plastifilatorja ter 1832 kg kamenega agregata. Vodovezivno razmerje je bilo v povprečju 0,51. Posed
svežega betona je bil na betonarni v povprečju 142 mm.
Mešanica za beton C 30/37 (SCC) je vsebovala 380 kg cementa CEM II/A-S 42,5R in 0,7%
hiperplastifikatorja, 167 kg kamene moke ter 1684 kg kamenega agregata. Vodovezivno razmerje je
bilo v povrečju 0,44. Razlez svežega betona je bil na betonarni v povprečju 700 mm.
Pregled kakovosti vgrajenega betona
Na obeh vrstah betonov smo izvedli meritve svežega betona na proizvodnem obratu (konsistenco,
vodovezivno razmerje) in strjenega betona vzorcev odvzetih na betonarni (tlačno trdnost, prodor
vode).
Za obe vrsti betona smo izvedli meritve svežega betona na mestu vgrajevanja po cca. 30 minutnem
transportu. Odvzeli smo tudi vzorce za preskus strjenega betona pri vgrajevanju (tlačne trdnosti in
prodor vode). Rezultati so prikazani v preglednici 4 in v preglednici 5.
Prav tako smo za obe vrsti betona odvzeli valje iz vgrajenih betonov v pilote. Preskus globine prodora
vode pod pritiskom smo izvedli v Laboratoriju za beton v Ajdovščini in paralelne vzorce na Inštitutu
IGMAT d.d.. Rezultati so prikazani v preglednici 6.

198

Preglednica 4. Rezultati preskušanj; C 25/30; XC4; XD3; Cl 0,2; Dmax 32; S3; PV I

(rec. 31302)
Posed (mm)
V/V razmerje

Na betonarni
142
0,51

Na gradbišču
124
-

Tlačna trdnost (N/mm2)
28 dni
Prodor vode (mm)

42,1
27

36,3* (38,1**)
29

Preglednica 5. Rezultati preskušanj; C 30/37; XC4; XA1; XS2; Cl 0,2; Dmax 16; SF1; PV II

(rec. SG-SCC-16)
Razlez (mm)
Temperatura zraka (°C)
Temperatura betona (°C)
V/V razmerje
Tlačna trdnost (N/mm2)
2 dni
7 dni
28 dni
90 dni
Prodor vode (mm)

Na betonarni
680
26
24,6
0,45

Na gradbišču
560
32
27,7
-

40,8
52,0
58,6
68,0
3, 3, 5
povp. 4

51,7 *(54,3**)
3, 6, 4
povp. 4

Opomba: * tlačna trdnost po PBAB 11/87, ** tlačna trdost po SIST EN 206-1
Preglednica 6. Rezultati preskušanj prodora vode na valjih odvzetih iz pilotov

Prodor vode (mm)
Delavnica, Pilot 2
Opornik 1, Pilot 2

Primorje d.d.
12, 22, 21, 17, 18
povp. 18
-

IGMAT d.d.
12, 20, 14
povp.15
78, 75, 70
povp. 74

KOMENTAR REZULTATOV
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov v 12. členu govori o prenehanju veljavnosti in
uporabe, »PBAB – Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armiran beton«; (Ur.l. SFRJ , št 11/87).
Glede na to, da je možna uporaba le do 31.12.2008, menim, da je standard SIST EN 1536:2002
Izvedba posebnih geotehničnih del - Uvrtani piloti, vsaj kar se tiče zahtev za betone, primeren.
Pravilna pot pa bi bila priprava in izdaja nacionalnega dodatka SIST, ki bi zajemal vse specifične
zahteve izvedbe uvrtanih pilotov v Sloveniji.
Standarda SIST EN 206-1 in SIST 1026 trajnost betona povezujeta z obnašanjem betona oziroma
lastnostmi, ki izražajo odpornost proti agresivnemu delovanju okolja. Za normalno stopnjo agresivnosti
okolja je v noveliranem SIST 1026 zahtevana posebna lastnost strjenega betona za preverjanje
izbranih parametrov sestave (XD1, XS1, XA1) PV I. Za močno stopnjo agresivnosti okolja (XC4, XS2,
XA2) pa PV II.
Glede na rezultate vzorcev strjenega betona (kocke) lahko ugotovimo, da je stopnja
vodonepropustnosti PV II dosežena na obeh vrstah betona. V kolikor pa pogledamo rezultate prodora
vode na vrtinah iz konstrukcije, ugotovimo da je velika razlika med betonoma (beton s plastifikatorjem;
prodor vode 74 mm, SCC beton; prodor vode 15 mm).
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Slika 4. Vrtina – beton C 25/30; prodor vode 74
mm

Slika 5. Vrtina - SCC beton – prodor vode 15 mm

ZAKLJUČEK
Uporaba SCC (samozgoščevalnega betona) na testnem polju je pokazala veliko prednost pred
dosedaj uveljavljenim betonom. SCC beton ima visoko plastičnost, dobro pretočnost in veliko
sposobnost samozgoščevanja, kar rezultira v majhne prodore vode, ti pa nam omogočajo večjo
trajnost betona.
Iz tega sledi, da je SCC beton primernejši za izdelavo pilotov predvsem tistih, ki so v močni in zelo
močni stopnji agresivnosti okolja.
LITERATURA
(1) SIST EN 1536:2002; Izvedba posebnih geotehničnih del - Uvrtani piloti,
(2) SIST EN 12504-1:2001; Preskušanje betonov v konstrukcijah - 1 del: Izvrtani preskušanci.
Jemanje, pregled in tlačni preskus,
(3) SIST EN 12390-8:2001; Preskušanje strjenega betona - 8 del: Globina prodora vode pod
pritiskom

200

