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UVOD 

Ta dokument je nastal z namenom, da se potencialne uporabnike bolj detajlno seznani s črno žlindro, kot 

materialom, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše industrijske odpadke in na ta način 

pripomore k odpravi morebitnih predsodkov in zadržkov v zvezi z uporabo tega materiala ter spodbudi njegovo 

uporabo. 

1.0 SPLOŠNO 

1.1 Vsebina dokumenta 

Dokument je sestavljen iz dveh delov:   

 I. DEL zajema opis žlindre in agregata iz žlindre. Vsebuje poglavja, ki se nanašajo na opis izvora in 

različnih vrst žlinder, karakterističnih lastnosti črne jeklarske žlindre, njene predelave v agregat, 

trenutne situacije na tržišču in njenega pravnega statusa.     

 II. DEL se nanaša na uporabo agregata iz žlindre kot kakovostnega nadomestka naravnega agregata v 

asfaltnih obrabnih plasteh. Uvodni del zajema opis in razlago aktualne tehnične regulative, ki zadeva 

asfaltne plasti v vozišči konstrukciji. V nadaljevanju so predstavljena področja uporabe žlindre v 

asfaltnih plasteh glede na namen uporabe ter osnovni materiali in tehnične zahteve za njeno uporabo v 

dveh najpogosteje uporabljenih vrstah asfaltnih zmesi za obrabne plasti. 

 

Še kratko pojasnilo k oblikovanju besedil.  V dokumentu je uporabljen poseben način poudarjanja posameznih 

pojmov ali besed, ki naj bi uporabniku omogočal lažji, hitrejši način pregledovanja besedila, lažje kasnejše 

iskanje in utrjevanje informacij.  

 

1.2 Referenčna dokumentacija  

1.2.1 Strokovna literatura 

[1]  Cotič, Z., Čibej, K., 2007. Žlindra v asfaltu. Zbornik referatov – 11. Kolokvij o asfaltih in bitumnih. 

Kranjska Gora, ZAS – Združenje asfalterjev Slovenije, str. 73-81. 

[2] Henigman, S. et al. 2011. Asfalt2 – 2. izdaja. Združenje asfalterjev Slovenije. Ljubljana. 

[3] Jurjavčič, P., 2012. Vrste žlinder kot proizvodi v gradbeništvu. Mineral. letnik V., številka 21, maj 

2012, str. 28-31. 

[4] Kokot, D., Mladenovič, A., Cotič, Z., 2012. Časovno spreminjanje tornih lastnosti asfaltnega vozišča z 

agregatom iz črne jeklarske žlindre. 11. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 25.10.2012. 

[5] Kosmač, A., 2007. Mala šola jeklarstva – Elektroobločna peč je srce jeklarne. Sij. Letnik 2007, številka 

13-14, 21. december 2007, str. 9. 
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[6] Mladenovič, A., Mineralogija različnih tipov žlindre in njihova reaktivnost v cementnih kompozitih, 

2012. 19. Slovenski kolokvij o betonih, Ljubljana. 

[7]  The European Slag Association (Euroslag), Position Paper on the Status of Ferrous Slag, junij 2012.  

[8] User guidelines for Waste and Byproduct Materials in Pavement Construction: Steel Slag – Material 

description; U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Publication Number: 

FHWA-RD-97-148.  

1.2.2 Tehnične specifikacije in splošni pravni akti 

[9] SIST EN 13043: Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge 

prometne površine 

[10]  SIST 1038-1: Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Bitumenski beton – Zahteve – 

Pravila za uporabo SIST EN 13108-1 

[11] SIST 1038-5: Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1. del: Drobir z bitumenskim 

mastiksom – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-5 

[12] TSC 06.300/410:2009 - Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 

[13] Uredba o odpadkih – Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16.12.2011. 

[14] Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih – Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29.7.2011. 

1.2.3 Spletni viri 

[15] http://www.euroslag.com 

 

1.3 Pomen izrazov   

Agregat (aggregate) je zrnat material, ki se uporablja pri gradnji. Agregati so lahko naravni, umetni ali 

reciklirani. 

Alternativni materiali (alternative materials) so materiali, ki ob ustrezni predelavi in vgradnji predstavljajo 

nadomestek naravnim materialom. To so predvsem materiali, ki so bili na mestu nastanka klasificirani kot 

odpadki, vendar so kasneje pridobili status stranskega proizvoda in/ali gradbenega proizvoda. 

Asfalt (asphalt) je zmes bitumenskega veziva in agregata ter morebitnih potrebnih dodatkov za zagotovitev 

uporabnosti pri graditvi cest. 

Asfaltna obrabna plast (asphalt surface / wearing course) je vrhnja plast voziščne konstrukcije iz zmesi frakcij 

agregata določene sestave in bitumenskega veziva. 
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Bitumenski beton / asfaltni beton (asphalt concrete) je z bitumenskim vezivom vezana zmes frakcij agregata 

določenih velikosti, namenjena za izdelavo obrabnih, zapornih in zaščitnih plasti. 

Bituminizirana / asfaltna zmes (asphalt mix / mixture) je zmes frakcij agregata ter bitumenskega veziva in 

morebitnih potrebnih dodatkov, proizvedena po vročem postopku v asfaltnem obratu. 

Drobir z bitumenskim mastiksom (stone mastic asphalt) je obrabnozaporna, izravnalna ali zaščitna plast iz 

bituminizirane zmesi, kjer velik delež drobirja zagotavlja skelet zrn, votline med njimi pa so v veliki meri 

zapolnjene z bitumenskim mastiksom. 

Inertni odpadek (inert waste) je odpadek, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne spreminja, ne 

razpade, ne zgori ali kako drugače kemijsko ali fizikalno ne reagira in ne vpliva škodljivo na druge snovi ob 

stiku z njimi na način, ki bi lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju. Skupno izluževanje in 

vsebnost osnaževal v inertnem odpadku in ekotoksičnost izcedne vode morajo biti zanemarljivi in zlasti ne smejo 

ogrožati kakovost površinske ali podzemne vode.  

Naravni agregat (natural aggregate) je agregat mineralnega izvora, ki je bil le mehansko predelan.  

Odpadek (waste) je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.   

Ostanek proizvodnje (production residue) je snov ali predmet, ki ni namerno proizveden v proizvodnem 

postopku, vendar je lahko odpadek ali pa ne.  

 

Proizvod (product) je ves material, ki se namerno proizvede v proizvodnem postopku. V številnih primerih je 

mogoče opredeliti enega (ali več) „osnovnih“ proizvodov, ki so proizveden glavni material. 

 

Stranski proizvod (by-product) je ostanek proizvodnje, ki ni odpadek.  

 

Umetni agregat (manufactured aggregate) je agregat mineralnega izvora, pripravljen v industrijskem procesu, 

pod vplivom toplotnih ali drugačnih sprememb. 

 

Žlindra (slag) je trden ostanek, ki nastaja pri pridobivanju kovin po različnih metalurških postopkih in ima 

nalogo, da s svojo rafinacijsko sposobnostjo talino kovine očisti.  
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1. DEL: AGREGAT IZ JEKLARSKE ŽLINDRE 

 

1.0 UVOD 

Današnje naraščajoče potrebe po surovinah, omejene zaloge naravnih virov in surovin ter potreba po ohranjanju 

in varovanju okolja nas vedno bolj usmerjajo v iskanje alternativnih rešitev. Ena od teh je tudi uporaba 

industrijskih odpadkov v gradbeništvu. 

Industrijski odpadki nastajajo v proizvodnih procesih in ostalih aktivnostih industrije. V kolikor znamo izkoristiti 

naša znanja o ravnanju z njimi, predelavi in možnostih ponovne uporabe, skupaj s sodobno tehnološko opremo, 

lahko beseda odpadek izgubi negativno konotacijo, saj le ta postane uporaben vir surovin.  

Eden od najbolj perspektivnih industrijskih odpadkov so žlindre iz proizvodnje jekel. V nadaljevanju so na 

kratko opisani postopki, v katerih te žlindre nastajajo. 

2.0 DELITEV ŽLINDER GLEDE NA NASTANEK 

Metalurška žlindra je trden ostanek, ki nastaja pri pridobivanju kovin po različnih metalurških postopkih in ima 

nalogo, da s svojo rafinacijsko sposobnostjo talino kovine očisti. V splošnem delimo žlindre glede na njihov 

izvor v dve skupini. Manjši delež žlindre nastane v industriji barvnih kovin (npr. baker, svinec, cink, aluminij), 

večina (88 %) pa pri proizvodnji jekla in železa [3]. Natančnejša delitev žlinder glede na izvor je prikazana na 

sliki 1.  

 

Slika 1: Delitev metalurških žlinder glede na izvor [15]  



8 
 

Metalurške žlindre iz proizvodnje jekla in železa delimo na:   

 železarske žlindre  

o plavžne žlindre (Blast Furnace Slag: ABS in GBS), 

 jeklarske žlindre  

o žlindre iz konverterskih peči (Basic Oxygen Furnace Slag: BOS), 

o žlindre iz elektroobločnih peči (Electric Arc Furnace Slag: EAF C in EAF S), 

o žlindre iz procesov sekundarne metalurgije (SMS). 

3.0 JEKLARSKE ŽLINDRE 

Jeklarske žlindre nastajajo pri proizvodnji in plemenitenju jekel in se glede na vrsto procesa med seboj 

razlikujejo po sestavi in lastnostih. Največji del jih nastaja pri proizvodnji surovega jekla bodisi v oksidacijskih 

talilnih ali v elektroobločnih pečeh. V obeh primerih gre za postopek s pretaljevanjem odpadnega jekla in/ali 

železa. 

3.1 Žlindra iz oksidacijskih talilnih peči (BOS žlindra) 

V tem procesu se v oksidacijskih talilnih pečeh (konverterjih) obdeluje z ogljikom bogato talino surovega železa. 

Z vpihovanjem čistega kisika se raven ogljika v talini zniža in s tem se ta pretvori v nizko legirano jeklo.     

3.2 Žlindra iz elektroobločnih peči (EAF-C, EAF-S žlindra) 

V odvisnosti od procesa v elektroobločni peči nastajata dve vrsti žlinder, ki se med seboj ločita po kemijskih, 

mineraloških in fizikalnih lastnostih. Količinsko največ je EAF-C žlindre (Electric Arc Furnace Slag from 

Carbon Steel production), to je žlindre, ki nastaja pri proizvodnji ogljičnih nelegiranih jekel. Gledano s stališča 

kakovosti, uporabnosti in razpoložljive tehnologije je ta v gradbeništvu najbolj perspektivna, laično pa je 

imenovana »črna jeklarska žlindra«.  

Kadar v elektroobločnih pečeh poteka proizvodnja nerjavnih, visoko legiranih jekel, nastaja EAF-S žlindra 

(Electric Arc Furnace Slag from Stainless Steel production) oz. laično »bela žlindra«. Zadnje ime je po vsej 

verjetnosti posledica dejstva, da zaradi mineraloških sprememb pri ohlajanju razpada v svetlosiv prah. V 

nadaljevanju je na kratko opisan postopek pridobivanja jekla v elektroobločni peči (sliki 2 in 3). 

  

                 Slika 2: Shematski prikaz elektroobločne peči           Slika 3: Elektroobločna peč v podjetju Acroni [5] 
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Elektroobločno peč se napolni z jeklenim ali železnim odpadkom, nato se nanjo namesti pokrov, skozi katerega 

se vertikalno proti kovinskemu odpadku pomaknejo grafitne elektrode. Ob stiku elektrod z odpadkom se s 

pomočjo električne energije dovaja toplota, ki omogoči, da temperatura v peči naraste do približno 1.600 0C [5]. 

V peč se dodajajo tudi apno, kisik in drugi dodatki, ki nečistoče vežejo v žlindro. Žlindra se zaradi manjše 

prostorninske mase zbira v plasti nad talino in se nato na koncu postopka odlije pod peč, kjer se prične strjevati. 

Na eno tono pridobljenega jekla tako nastane od 120 do 150 kg žlindre. 

3.3 Sekundarne metalurške žlindre (SMS žlindre) 

V primeru, da je surovo jeklo iz primarne proizvodnje jekla oplemeniteno z nekaterimi drugimi metalurškimi 

procesi (ti. VOD, VD, AOD procesi), nastajajo manjše količine žlinder, ki so po sestavi in lastnostih podobne že 

omenjeni EAF-S žlindri. 

4.0 PRIDOBIVANJE AGREGATA IZ ČRNE JEKLARSKE ŽLINDRE 

Kakovost agregata iz črne jeklarske žlindra je odvisna od: 

 ravnanja z žlindro po izlitju pod elektroobločno peči, ki mora vključevati ustrezno obdelavo in začasno 

deponiranje, da se material ustrezno stabilizira in  

 procesa predelave, ki vključuje dve fazi drobljenja, odstranjevanje železa in separiranje v frakcije 

agregata. 

4.1 Ravnanje z žlindro po izlitju pod elektroobločno peč 

Po izlitju žlindre iz elektroobločne peči je potrebno zagotoviti počasno ohlajanje materiala. V prvi faze se žlindro 

najprej premeša z bagri, nato pa se jo naloži na poseben, toplotno zaščiten kamion in odpelje na deponijo. Tam je 

podvržena 15 dnevnemu močenju z vodo, prelaganju in nadaljnjemu počasnemu ohlajanju na zraku (slika 4). 

Počasno in kontrolirano nadzorovano ohlajanje vroče taline žlindre pod atmosferskimi pogoji (zrak, voda) 

omogoča nastanek ustrezne mikrostrukture, obenem v tem času pride tudi do prehoda nestabilnih komponent 

(CaO, MgO) v stabilno obliko.  

 

Slika 4: Sistem ohlajanja (staranja) žlindre na deponiji [foto: U. Eberl, Ecologic] 

V materialu se s pravilnim ohlajanjem razvije struktura, ki je analogna porfirski strukturi eruptivnih kamnin, 

kar zagotavlja visoko žilavost in dolgoročno hrapavost agregata skozi njegov celoten življenjski ciklus.  
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5.0 LASTNOSTI AGREGATA  

V splošnem velja, da so lastnosti agregata iz črne jeklarske žlindre primerljive z lastnostmi najbolj kakovostnih 

naravnih agregatov, za nekatere posebne primere uporabe pa izkazuje agregat iz črne jeklarske žlindre v 

primerjavi z naravnim celo boljše lastnosti. V fizikalnih, kemijskih in mineraloških lastnosti med jeklarskimi 

žlindrami lahko prihaja do malenkostnih razlik, ki so v glavnem odvisne od naslednjih dejavnikov:  

 variacije proizvodnega procesa v peči,  

 načina manipulacije s tekočo žlindro in postopka staranja, 

 načina predelave v agregat. 

5.1 Kemična sestava 

Značilna kemična sestava agregata iz črne jeklarske žlindre je podana v tabeli 1.  

Tabela 1: Značilna kemična sestava najpomembnejših oksidov v črni jeklarski žlindri iz elektroobločne peči [1] 

Komponenta Delež (%) Komponenta Delež (%) Komponenta Delež (%) 

FeO 30 – 40 Fe203 6 – 9 SiO2 5 – 12 

CaO 20 – 35 Al2O3 5 – 7 MgO 4 - 12 

 

5.2 Mineralna sestava 

Značilna mineralna sestava agregata iz črne žlindre je podana v tabeli 2.  

Tabela 2: Značilna mineralna sestava črne žlindre (minerali so navedeni po količinski vsebnosti)  

Ime minerala Stehiometrična formula 

Wustit FeO 

Belit Ca2SiO4 

Alit Ca3SiO5 

Brownmillerit Ca2(Fe,Al)2O5  

Kromit (Fe,Mg)Cr2O4 

Mayenit Ca12Al14O33 

Gehlenit (Ca2Al2SiO7)  

Apno   CaOi 

Periklaz MgO 

 
5.3  Mehansko-fizikalne lastnosti agregata 

Za naravni mineralni agregat, ki je namenjen uporabi v cestogradnji, se običajno preverjajo naslednje lastnosti 

agregata: petrografska analiza, oblika zrn, prostorninska masa, poroznost, vpijanje vode, odpornost proti 

zmrzovanju, odpornost proti kristalizaciji soli, odpornost proti drobljenju, odpornost proti obrabi in odpornost 

proti zaglajevanju. Poleg standardnih zahtev za lastnosti agregata sta za agregat iz črne jeklarske žlindre 

postavljeni dve dodatni zahtevi, ki se nanašata na prostorninsko stabilnost in kemično inertnost agregata. 
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Agregat iz črne jeklarske žlindre je trden, žilav in neenakomerno makroporozen. Ključne inherentne (prirojene) 

lastnosti agregata iz žlindre, kot so npr.: 

 odpornost proti drobljenju,  

 odpornost proti zmrzovanju,  

 odpornost proti obrabi, 

 odpornost proti zaglajevanju in  

 sprijemljivost z bitumnom [8], 

ga uvrščajo med idealne agregate za uporabo v asfaltnih obrabnih plasteh, saj se odlične lastnosti agregata 

odražajo tudi v samem končnem proizvodu – v asfaltu.  

Tabela 3 prikazuje nekatere pomembne mehansko-fizikalne lastnosti črne jeklarske žlindre iz treh slovenskih 

jeklarn (oznake A, B in C) v primerjavi z dvema agregatoma iz uvoženih eruptivnih kamnin (oznaki D in E). 

Vidimo lahko, da ima agregat iz žlindre mehansko-fizikalne lastnosti, ki so zelo podobne tistim, ki jih imajo 

agregati iz najkvalitetnejših naravnih silikatnih kamnin. Manjše razlike so v rahlo povečani vrednosti vpijanja 

vode pri žlindri, kar je posledica nekoliko večje poroznosti žlindre ter v prostorninski masi, ki je v povprečju za 

približno od 15 do 25 % višja od prostorninske mase eruptivnih kamnin. Ostale lastnosti, kot so visoka 

odpornost proti zmrzovanju in tajanju, odlična odpornost proti drobljenju ter odlična odpornost proti 

zaglajevanju pa kažejo na to, da je agregat iz črne jeklarske žlindre praktično povsem primerljiv z agregatom iz 

eruptivnih kamnin. 

 Tabela 3: Ključne lastnosti žlinder v primerjavi z eruptivnimi materiali [1] 

Parameter 
Metoda 

preiskave 
enota 

ŽLINDRA ERUPTIVEC 

A B C D E 

Prostorninska masa s 
porami in votlinami 

SIST EN 
1097-6 

Mg/m3 3,81 3,95 3,60 2,95 2,87 

Vpijanje vode 
SIST EN 
1097-6 

% 1,0 2,5 3,1 < 1 < 1 

Odpornost proti drobljenju 
SIST EN 
1097-2 

% 15 16 18 18 17 

Odpornost proti zglajevanju 
SIST EN 
1097-8 

kategorija PSV61 PSV56 PSV61 PSV50 PSV50 

Odpornost proti zmrzovanju 
in tajanju 

SIST EN 
1367-1 

kategorija  F1 F1 F1 F1 F1 

Prostorninska stabilnost 
SIST EN 
1744-1 

% V/V 0,9 0,3 0,2 - - 

Volumska oz. prostorninska stabilnost žlindre se preverja s parnim testom, pri čemer mora agregat iz črne 

jeklarske žlindre ustrezati zahtevam, ki so podane v standardih za agregate. Standard SIST EN 13043 za agregate 

za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine definira samo 

kategorije za prostorninsko stabilnost  agregata iz jeklarske žlindre, medtem ko slovenska standarda SIST 1043 

in SIST 1038 predpisujeta kategorijo 3,5 % (zgornja dopustna vrednost prostorninske stabilnosti je 3,5 %).   
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Morebitna nevarnost sproščanja težkih kovin in posredno negativnih vplivov na okolje oziroma okoljsko 

inertnost agregata iz črne jeklarske žlindre se preverja in dokazuje s kemijsko analizo izlužka iz žlindre, ki ne 

sme presegati vsebnosti toksičnih komponent, kot so določeni s kriterijem za inertnost (gl. Ur. l. RS št. 61/2011, 

Priloga 3, točka 6). V tabeli 4 so navedeni rezultati preiskav izlužka agregata iz črne jeklarske žlindre Acroni za 

drobljeno frakcijo 0/22 mm, ki je bil pripravljen v skladu s standardom SIST EN 1744-3 – Preskusi kemičnih 

lastnosti agregatov – 3.del: Priprava izlužkov agregatov. Rezultati kažejo, da črna jeklarska žlindra ni nevarna 

in da njena uporaba ne obremenjuje okolja. 

Tabela 4: Rezultati kemijske analize izlužka iz agregata črne jeklarske žlindre Acroni frakcije 0/22 mm in 

zahteve v zakonodaji  

Parameter 
(izražen kot) 

Vrednosti izlužka 
(mg/kg s.s.) 

Mejna vrednost 
parametra izlužka 

(mg/kg s.s.) 

arzen (As) < 0,02 0,5 

barij (Ba) < 0,8 20 

kadmij (Cd) < 0,005 0,04 

celotni krom (Cr) < 0,13 0,5 

baker (Cu) < 0,07 2 

živo srebro (Hg) < 0,001 0,01 

molibden (Mo) < 0,068 0,5 

nikelj (Ni) < 0,01 0,4 

svinec (Pb) < 0,05 0,5 

antimon (Sb) < 0,0079 0,06 

selen (Se) < 0,01 0,1 

cink (Zn) < 0,1 4 

kloridi (Cl) 5 800 

flouridi (F) 2,3 10 

sulfati (SO4) 12,2 6000 

 

5.4 Torne lastnosti vozišča z agregatom iz žlindre 

Torne lastnosti vozne površine v mokrem (oz. odpornost proti drsenju) v veliki meri zavisijo od odpornosti 

agregata proti zaglajevanju, predvsem od njegove mikrostrukture, deloma tudi sestave. S primerno izbiro 

agregata lahko odločilno vplivamo na oprijemljivost vozila z vozno površino, s tem pa tudi na varnost vožnje.  

Za zagotovitev potrebne torne sposobnosti voznih površin morajo groba zrna v asfaltni zmesi za obrabne in 

obrabno-zaporne plasti voziščnih konstrukcij zagotavljati zahtevane vrednosti količnikov odpora proti drsenju 

PSV (Polished Stone Value):  

 nad 50 za silikatne agregate (vključno žlindre!) za zelo težko prometno obremenitev ter  

 nad 30 za karbonatne kamnine za lahko prometno obremenitev [2].  
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5.5 Izkušnje v tujini in pri nas 

Visoka odpornost agregata iz črne žlindre proti zaglajevanju in visoka odpornost proti abraziji, kažejo na odlične 

torne lastnosti in s tem uporabnost za prometno najbolj obremenjene voziščne konstrukcije.  

V okviru projekta SPENS (Sustainable Pavements for European New Member States) je bilo v Sloveniji 

izdelano več testnih polj z uporabe agregata iz črne jeklarske žlindre v obrabnih in obrabno-zapornih asfaltnih 

plasteh, predvsem z namenom, preveriti dolgoročno obstojnosti ter z inženirskega in okoljskega vidika pridobiti 

izkušnje glede priprave receptur in vgrajevanja ter na ta način validirati uporabo žlindre v asfaltu.  

 

Leta 2008 je podjetje Primorje na avtocesti A1, Razdrto – Koper v smeri proti Kopru na odseku, dolgem 100 m, 

zamenjalo staro obrabno plast z novo, v kateri je bil uporabljen agregat iz črne jeklarske žlindre. Z 

laboratorijskimi analizami in in-situ monitoringom, ki še vedno poteka, je bilo dokazano, da ima asfaltna 

obrabna plast zadostno obstojnost in da dosega ter ohranja zahtevane tehnične in vozne karakteristike tudi pod 

najtežjimi prometnimi obremenitvami [4].  

Zavod za gradbeništvo Slovenije na testnih poljih izvaja meritve torne sposobnosti  v kritičnih (t.j. v mokrih) 

pogojih. Prve meritve so bile izvedene v septembru 2008 na testnem polju z žlindro in za primerjavo na 

odsekih pred in za testnim poljem, kjer je uporabljen konvencionalni naravni agregat. Meritve so bile na enak 

način izvedene v letih 2009 in 2012.  

 

Slika 9: Rezultati meritev odpora proti drsenju pred, na in po testnem odseku z žlindro [foto: D. Kokot, ZAG] 

Rezultati meritev torne sposobnosti vozne površine pred in za testnim poljem z žlindro so v skladu s kriteriji 

tehnične specifikacije za ceste »TSC 06.620: Lastnosti voznih površin – Torna sposobnost« opredeljeni kot dobri 

do zelo dobri, na testnem polju z žlindro pa kot celo zelo dobri, kar ima za posledico večjo varnost uporabnikov 

cest. Testno polje tudi po skoraj petih letih stalne uporabe pod največjimi prometnimi obremenitvami izkazuje 

odlično stanje vozne površine, ki je hkrati brez vsakršnih znakov poškodb [4]. Rezultati meritev odpora proti 

drsenju pred, na in po testnem odseku z žlindro so predstavljeni na sliki 9. 
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6.0  KONTROLA KAKOVOSTI AGREGATA 

Zakonodaja zahteva, da se proizvodnja agregatov za tiste namene uporabe, kjer so zahteve za varnost visoke, 

izvaja v skladu z zahtevami sistema 2+. To pomeni, da ima proizvajalec Certifikat kontrole proizvodnje in za 

vsak posamezni proizvod Izjavo o skladnosti in Oznako CE. Proizvajalec mora izvajati tekočo kontrolo in 

dokazovati, da so dejanske vrednosti parametrov proizvodov v okviru vrednosti, ki jih deklarira na Oznaki CE: 

Vse te aktivnosti morajo potekati v skladu z zahtevami harmoniziranih standardov za mineralne agregate, ki so 

bili izdelani za potrebe stroke na nivoju EU in jih je Slovenija tudi uradno privzela v svoj pravni red (tabela 5). 

Standardi definirajo, kateri so ključni parametri materiala za določen namen uporabe, kako se ti določajo ter 

kako se ti rezultati predstavljajo in vrednotijo. Konkretne tehnične zahteve za agregate so predpisane v 

nacionalnih tehničnih specifikacijah. 

Tabela 5: Seznam standardov za agregate [15] 

Ref. oznaka 
standarda 

Naziv standarda 

SIST EN 13043 
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne 

površine 

SIST EN 13242 
Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za 

gradnjo cest 

SIST EN 12620 Agregati za beton 

SIST EN 13139 Agregati za malte 

SIST EN 13383 Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih 

SIST EN 13450 Agregati za grede železniških prog 

 

7.0 TRŽNA RAZPOLOŽLJIVOST 

V svetu se danes v proizvodnji jekla v splošnem uporabljata dva pristopa – prevladuje tim. primarna proizvodnja 

oziroma integrirana izdelava jekla (npr. v Združenih državah Amerike), ki temelji na predelavi železove rude v 

plavžih in v izboljšanih oksidacijskih talilnih pečeh – konvertorjih, čeprav v zadnjem času narašča tudi delež 

jekla, ki je pridelano v elektroobločnih pečeh (sekundarna proizvodnja jekla). Pričakuje se, da bo ta proizvodnja 

v tržnem deležu že v bližnji prihodnosti količinsko presegla primarno proizvodnjo. 

7.1 Evropa 

Evropsko združenje proizvajalcev žlinder Euroslag, ki združuje evropske železarne, jeklarne in tudi druge  

predelovalne obrate in ki se ukvarja z vsemi vidiki proizvodnje žlinder železnega izvora in uporabe proizvodov 

iz teh žlinder, vodi statistiko o nastalih količinah žlinder ter podatke javno objavlja na vsaki dve leti.  

V tabeli 6 je podana letna proizvodnja različnih vrst jeklarskih žlinder v Evropi za leto 2010. Evropska letna 

proizvodnja žlinder železnega izvora (plavžnih in jeklarskih žlinder ter železovih zlitin) za leto 2010 znaša 

približno 45 milijonov ton, pri čemer odpade na plavžne 52 % ter na jeklarske žlindre 48 % skupne proizvodnje. 

Iz statističnih podatkov, ki jih je posredoval Euroslag, lahko ugotovimo, da se je letna proizvodnja jeklarskih 

žlinder v Evropi v primerjavi z letom 2006 povečala skoraj za 30 % (t.j. približno pet milijonov ton).  
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Tabela 6: Prikaz letne proizvodnje jeklarskih žlinder v Evropi za leto 2010 [15] 

Vrsta jeklarske žlindre v (%) 

Letna 

proizvodnja 

žlindre 

 žlindra iz oksidacijskih talilnih peči (BOF žlindra) 48 % 10,5 milijonov t 

 jeklarska žlindra iz : 

 elektroobločnih peči pri izdelavi ogljikovih jekel (EAF C žlindra) 

 elektroobločnih peči pri izdelavi visoko legiranih jekel (EAF S žlindra)  

31 % 

8 % 

6,8 milijonov t 

1,7 milijonov t 

 jeklarska žlindra iz sekundarnih metalurških procesov (SMS žlindra) 13 % 2,8 milijonov t 

SKUPAJ 100 % 21,8 milijonov t 

 

7.2 Slovenija 

V Sloveniji se je namenska uporaba žlindre začela v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, predvsem na vplivnem 

področju nekdanje Železarne Jesenice. Takrat se je predvsem v nevezanih nosilnih plasteh v voziščnih 

konstrukcijah in za zasipe med temelji objektov uporabljala Siemens-Martinova plavžna žlindra. Zaradi 

mineraloških pretvorb je prihajalo do nabrekanja materiala in s tem poškodb objektov. Uporaba žlindre za 

gradbene aplikacije je bila zato ustavljena, sama beseda žlindra pa je dobila negativno konotacijo.  

Današnje žlindre, ki jih imamo v Sloveniji, razen imena nimajo nič skupnega z zloglasno Siemens-Martinovo 

žlindro [6]. Velika večina današnjih žlinder v Sloveniji so jeklarske žlindre, ki nastajajo pri proizvodnji jekla v 

elektroobločnih pečeh, le manjši del pa v preostalih napravah v industrijskih procesih sekundarne metalurgije.   

V tabeli 7 je podana letna količina proizvedenih jeklarskih žlinder iz elektroobločnih peči slovenskih jeklarn za 

obdobje 2009-2012. V primerjavi z letom 2009 se je v naslednjih treh letih skupna letna proizvodnja povečala za 

približno eno tretjino ter ustalila na približno 130.000 tonah.  

Tabela 7: Letna proizvodnja jeklarskih žlinder v obdobju 2009-2012 [Vir: posamezna podjetja] 

Proizvajalci žlindre v Sloveniji 
Letna proizvodnja žlindre za leto (t) 

2009 2010 2011 2012 

 Acroni Jesenice d.o.o. (EAF C, EAF S) 67.471 82.817 90.123 89.058 

 Metal Ravne d.o.o. (EAF C) 10.834 15.401 15.781 16.818 

 Štore Steel d.o.o. (EAF C, EAF S) 13.564 26.999 27.372 24.063 

SKUPAJ 91.869 125.217 133.276 129.939 

 

8.0  (PRAVNI) STATUS ŽLINDRE 

Področje nastajanja in ravnanja z odpadki, ki predstavlja le eno področje varovanja okolja, je zakonsko urejeno s 

številnimi predpisi, pri čemer je krovni dokument EU Direktiva o ravnanju z odpadki 2008/98/EC, ki je 

prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o odpadkih. Direktiva uvaja petstopenjsko hierarhijo ravnanja z 

odpadki, ki v prvi vrsti spodbuja preprečevanje nastajanja odpadkov (slika 10).  
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Slika 10: Petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki  

Evropska komisija namerava v duhu sodobnega pristopa k reševanju problema z odpadki, ki temelji na 

zmanjšanju vpliva na naravne vire, spodbujati trg sekundarnih in alternativnih materialov ter uporabo 

recikliranih materialov. K temu bo pripomogla tudi nova Uredba EU o gradbenih proizvodih (Uredba EU št. 

305/2011), ki bo nadomestila Direktivo o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC in se uporablja neposredno 

od 1.7.2013 ter nov Zakon o gradbenih proizvodih, ki bo vseboval novo bistveno zahtevo za gradbene objekte:  

 trajnostna raba naravnih virov, ki bo vključevala ponovno uporabo ali možnost recikliranja 

gradbenih objektov, gradbenega materiala in delov po zrušenju, trajnost gradbenih objektov in uporabo 

okoljsko združljivih surovin ter sekundarnih materialov v gradbenih objektih. 

 

V skladu z 8. členom Uredbe o odpadkih (Ur. List RS, št. 103/2011) odpadki prenehajo biti odpadki šele po 

izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije. 

V skladu s 7. členom Uredbe o odpadkih (Ur. List RS, št. 103/2011) in Sporočilom Komisije Svetu in 

Evropskemu parlamentu »Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih«  z dne 21. februarja 2007, je navedena 

možnost sprejetja odločitve imetnika ostanka proizvodnje o tem, ali je neka snov ali predmet stranski proizvod 

ali odpadek, pri čemer mora izpolnjevanje skladnosti s predpisanimi pogoji dokazovati z ustreznimi pogodbami, 

analizami trga ter tehnično in drugo dokumentacijo (Slovensko tehnično soglasje v skladu z Zakonom o 

gradbenih proizvodih, dokazilo o registraciji v skladu z Uredbo REACH ali drugim dokazilom, ki izkazuje 

primernost proizvoda za dajanje na trg). Večina evropskih proizvajalcev žlinder se je odločila za opredelitev 

žlindre kot stranskega proizvoda in registracijo žlinder po Uredbi REACH za različne namene uporabe v 

gradbeništvu.  
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2. DEL: TEHNIČNE ZAHTEVE ZA UPORABO AGREGATA IZ  

ČRNE JEKLARSKE ŽLINDRE V ASFALTIH  

OPOMBA: v nadaljevanju se za termin »AGREGAT« uporablja besedna zveza »ZMES (KAMNITIH) ZRN«, 

kar je terminologija, ki se na področja cestogradnje uporablja v prevodih evropskih standardov ter v 

nacionalnih standardih in tehničnih smernicah. 

1.0 UVOD   

Asfalt je danes nepogrešljiv material za gradnjo cest. Asfaltna zmes je v osnovi sestavljena po skrbno načrtovani 

predhodni sestavi iz približno 5 % bitumenskega veziva in 95 % zrn agregata. Za asfaltne zmesi za asfaltne plasti 

se lahko uporabijo zmesi drobljenih in nedrobljenih zrn iz: 

 naravnih (silikatnih in karbonatnih) kamnin 

 umetnih materialov, kamor spada tudi žlindra ter 

 recikliranega materiala (asfaltni granulat oz. asfaltni rezkanec).  

Ne glede na izvor in sestavo, morajo ti materiali ustrezati tehničnim zahtevam za kakovost, podanimi v tehnični 

regulativi. S postopki mehanske predelave žlindre, kot so drobljenje, sejanje, magnetno ločevanje in separiranje 

in ki so opisani v prvem delu tega dokumenta, lahko proizvedemo nazivne frakcije agregata različnih velikosti, 

t.j. tako grobozrnate kot drobnozrnate, vendar so za uporabo žlindre kot agregata za asfaltne zmesi potrebne 

predvsem grobozrnate frakcije (velikost zrn > 2 mm).  

 

Slika 11: Prerez asfaltnih plasti v voziščni konstrukciji in njihova pokritost z ustrezno tehnično regulativo     

[foto: P. Jurjavčič, Structum] 

Tehnične zahteve za vhodne materiale kot gradbene proizvode in njihovo vgradnjo v objekt pokriva posamezna 

tehnična regulativa. Na sliki 11 so prikazane posamezne asfaltne krovne plasti v voziščni konstrukciji in njihova 

usklajenost s tehnično regulativo, ki se načeloma hierarhično deli na: 

 harmonizirane EN evropske standarde (SIST EN 13043, serija SIST EN 13108), kjer so za določen 

namen uporabe opredeljene tehnične zahteve za lastnosti zmesi agregata za asfaltne plasti, in ki so 

razdeljene v kategorije; 

 izvirne slovenske SIST standarde (SIST 1043, serija SIST 1038), kjer so za določen namen uporabe 

natančneje opredeljene različne vrste asfaltnih zmesi (glede na sestavo) ter minimalne zahteve s 
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posameznimi kategorijami z razredi kakovosti za značilne lastnosti agregata (povzete po SIST EN), ki 

temeljijo na posebnih geografskih, prometnih in podnebnih obremenitvah, značilnih za Slovenijo ter 

 nacionalne tehnične specifikacije (PTP, TSC za javne ceste), ki za posamezno plast v voziščni 

konstrukciji pokrivajo tako kvaliteto gradbenih proizvodov kot njihovo vgrajevanje v gradbeni objekt. 

    

2.0 PODROČJA UPORABE ŽLINDRE V ASFALTIH GLEDE NA NAMEN UPORABE 

Dosedanji primeri dobre prakse iz tujine (Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska, Avstrija, Italija) kažejo na to, 

da se črna jeklarska žlindra iz elektroobločnih peči kot agregat uspešno uporablja v najkvalitetnejših asfaltnih 

obrabnih plasteh že dalj časa, medtem ko je v Sloveniji ta aplikacija v veljavi šele približno pet let.  

Z vidika varnosti na slovenskih cestah je v skladu z veljavno slovensko tehnično regulativo obvezna uporaba 

agregata z določenimi zahtevanimi karakteristikami (razred kakovosti zmesi kamnitih zrn Z2), ki jih tehnično 

izpolnjuje tudi umetni agregat iz žlindre, in sicer za vse ceste, kjer povprečni letni dnevni promet PLDP presega 

2000 vozil, glede na primere dobre prakse iz tujine, pa je smiselna tudi za naslednje primere uporabe:  

 območja velikih naklonov, 

 bližina prehodov za pešce, 

 območja krožišč in križišč, 

 industrijske ceste [8], 

 parkirne površine [8], 

 območja osojnih leg, 

 območja, kjer je problem drsnosti.   

 v urbanih središčih, 

 ter za prometno najbolj obremenjene ceste (t.j. hitre ceste in avtoceste).   

Krovno plast voziščne konstrukcije običajno sestavljajo asfaltna obrabna/ zaporne/obrabnozaporne plast (AC 

surf, SMA, PA, MA, SS, SD), asfaltna vezna plast (AC bin) ter asfaltna nosilna plast (AC base). Uporaba 

žlindre je mogoča v vseh asfaltnih plasteh, tudi v nosilnih in veznih plasteh, vendar v tem primeru ne 

izkoristimo njene največje prednosti, t.j. odličnih tornih sposobnostih, zato je prvenstveno najbolj SMISELNA 

njena uporaba v ASFALTNI OBRABNI PLASTI kot vrhnji plasti voziščni konstrukcije, ki pogojuje uporabo 

naslednjih vrst asfaltnih zmesi in posebnih postopkov obdelave voznih površin: 

 bitumenski beton (oznaka AC surf), 

 drobir z bitumenskim mastiksom (oznaka SMA), 

 drenažni asfalt (oznaka PA), 

 liti asfalt (oznaka MA), 

 tankoplastna (oznaka SS) in površinska prevleka (oznaka SD). 

 

Zaradi klimatskih in prometnih razmer v Sloveniji praktično ne uporabljamo drenažnega in litega asfalta ter 

tankoplastnih in površinskih prevlek, zato sta v tem dokumentu obravnavana le bitumenski beton oz. asfaltbeton 

ter drobir z bitumenskim mastiksom.  
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3.0 ZAHTEVE ZA ZMESI KAMNITIH ZRN (agregata) 

V sestavi asfaltne zmesi predstavljajo kamniti material trdna inertna mineralna zrna. Obnašanje asfaltne zmesi 

pod prometno obremenitvijo je v veliki meri odvisno od kakovosti agregata, ki je izpostavljen stalnim 

mehanskim in klimatskim obremenitvam (atmosferskim vplivom). Zato so za zmesi zrn agregata, ki so 

namenjene za uporabo v asfaltnih plasteh voziščnih konstrukcij, opredeljene osnovne tehnične zahteve za 

kakovost ter ustrezni postopki za preskuse, ki so skupni tako za naravne in umetne, kot za drobljene in 

reciklirane agregate.  

Osnovne lastnosti za agregate za asfaltne zmesi morajo ustrezati harmoniziranemu in izvirnemu slovenskemu 

standardu za Agregate za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne 

površine (SIST EN 13043 in SIST 1043). Glede na nameravani namen uporabe (AC, SMA, PA, MA) so za 

gradnjo cest in drugih prometnih površin v slovenskih izvirnih SIST standardih SIST 1038-1, SIST 1038-5, SIST 

1038-6 in SIST 1038-7 podrobneje opredeljene zahteve za kategorije in razrede kakovosti za: 

 zmesi kamnitih zrn (od Z1 do Z6) ter za 

 asfaltne zmesi (od A1 do A5) glede na prometno obremenitev (PLDO) in gostoto prometa (PLDP). 

 

V splošnem veljajo za nameravani namen uporabe naslednje opredelitve dopustnih razredov kakovosti za zmesi 

kamnitih zrn (glej tabelo 8), pri čemer je kakovost zmesi kamnitih zrn podrobneje določena s posameznimi 

zahtevami za osnovne lastnosti (podane v nadaljevanju). 

Tabela 8: Razredi kakovosti zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi za nameravani namen uporabe [10] 

Razred kakovosti zmesi kamnitih zrn za asfaltne zmesi 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

obrabne plasti (surface) nosilne plasti (base) 

- 
obrabno-nosilne 
plasti (surface) 

vezne plasti (binder) 

zaščitne plasti na objektih 

izravnalne plasti 

- 

 

 geometrijske lastnosti, ki določajo kriterije za: 

o sestavo zmesi kamnitih zrn (porazdelitev velikosti zrn = zrnavost) 

o delež delcev, manjših od 0,063 mm (delež finih delcev)  

o kakovost finih delcev (preskus metilen modro) 

o obliko grobih zrn (indeks ploščatosti FI, modul oblike zrn SI) 

o delež drobljenih zrn v zmesi grobih zrn (4 mm < X < 63 mm) 

 mehansko-fizikalne lastnosti, ki določajo kriterije za:  

o odpornost proti drobljenju (postopek Los Angeles – postopek udarne trdnosti) 

o odpornost proti zaglajevanju (postopek PSV) 

o odpornost proti obrabi (postopek micro-Deval) 

o odpornost proti zmrzovanju in tajanju (odpornost proti nizkim temperaturam / razpadanju) 

o odpornost proti termičnim in vremenskim vplivom obvitost z bitumenskim vezivom  
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 kemijske lastnosti, ki določajo kriterije za:  

o delež grobih organskih primesi v naravnih zmeseh zrn (kemijska sestava) 

o obstojnost prostornine zrn žlindre (volumska oz. prostorninska stabilnost) 

o odpornost zrn žlindre proti izluževanju  

Tabela 9: Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn [10] 

Zveza s SIST EN 13043 in SIST 1043 
Zahteve 

Razred zmesi zrn in referenčne vrednosti 

Točka Značilnost po CE-označitvi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 

4.1.3 Zrnavost po SIST EN 933-1 
v splošnem frakcije 0/2, 0/4, 2/4, 

4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 
22/32; GC90/15, GF85, GA90 

frakcije in zmesi zrn 
dopustne 

GC90/20, GF85, GA90 

4.1.4 Delež finih delcev po SIST EN 933-1 
grobi: f1

3) 

fini: f16
2) 

grobi: f2 

fini: fNR 

4.1.5 Kakovost finih delcev po SIST EN 933-9 MBF10; največ 4 g/kg 

4.1.6 
Oblika grobih zrn po SIST EN 933-4 ali  

modul ploščatosti po SIST EN 933-3 
SI20 ali FI20 

4.1.7 Delež drobljenih zrn v zmesi grobih zrn po SIST EN 933-5 C100/0 C90/1 C50/30 CNR 

4.2.2 Odpornost grobih zrn proti drobljenju po SIST EN 1097-2, točka 5 LA20
 LA25 LA30 LA40 

4.2.3 Odpornost grobih zrn proti zglajevanju po SIST EN 1097-8 PSV50 
PSV50 

PSV30 PSVNR 
PSV30

1) 

4.2.5 Odpornost proti obrabi po SIST EN 1097-1 MDE NR - navesti vrednost MDE NR 

4.2.9.2 
Odpornost agregatov proti zmrzovanju in odtajevanju po SIST EN 
1367-1 ali preskus z magnezijevim sulfatom po SIST EN 1367-2 

F1 ali 

MS18; manjši od 5 m.-% 

F – navesti vrednost ali 

MSNR – navesti vrednost 

4.2.10 Odpornost zrn proti temperaturnemu šoku po SIST EN 1367-5 navesti vrednosti 

4.2.11 
Obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom po SIST EN 12697-11,  

postopek A 
najmanj 80 % 

4.3.4.3 Prostorninska stabilnost žlindre po SIST EN 1744-1 V3,5 

1) Velja za zmes zrn 0/2; groba zrna morajo biti proizvedena iz kamnine, ki ustreza zahtevi PSV50. (velja tudi za žlindro!) 

2) Za zmesi zrn eruptivnega porekla f10; največ 5 % presejek skozi sito 0,063 mm. 
3) Za frakcijo 2/4: f4, za frakcijo 4/8: f2. 

Pomembnejše tehnične zahteve za splošne lastnosti, ki so predpisane v standardu za agregate za bitumenske 

zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine (SIST EN 13043) ter minimalne 

zahteve glede pogostosti preiskav posameznih splošnih lastnosti za notranjo kontrolo proizvodnje so prikazane 

v tabeli 10. 
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Tabela 10: Splošne osnovne zahteve za notranjo kontrolo proizvodnje o kakovosti agregatov za bitumenske 

zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine [9] 

Referenčna 
oznaka SIST EN 

standardov 
Naziv standarda 

Najmanjše pogostosti 
preskusa 

 

SIST EN 933-1 

SIST EN 933-3 

SIST EN 933-4 

SIST EN 933-9 

Preskusi geometrijskih lastnosti agregatov  

1. del: Zrnavost; vsebnost finih delcev 

3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatosti ali 

4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblike 

9. del: Kakovost finih delcev (MB) 

 

1 x tedensko 

1 x mesečno 

1 x mesečno 

2 x letno 

 

SIST EN 1097-1  

SIST EN 1097-2 

SIST EN 1097-6 

SIST EN 1097-8 

Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov 

1. del: Odpornost proti obrabi 

2. del: Odpornost proti drobljenju 

6. del: Prostorninska masa zrn in vpijanje vode  

8. del: Odpornost proti zaglajevanju (PSV) / obrusu površine (AAV) 

 

1 x letno 

1 x letno 

1 x na 2 leti 

1 x letno 

 

SIST EN 1367-1  

SIST EN 1367-2 

SIST EN 1367-5 

Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih 
vplivov 

1. del: Določevanje odpornosti proti zmrzovanju in tajanju 

2. del: Preskus z magnezijevim sulfatom  

5. del: Določevanje odpornosti proti temperaturnemu šoku 

 

1 x na 2 leti 

1 x na 2 leti 

1 x letno 

 

SIST EN 932-3  

Preskusi splošnih lastnosti agregatov 

3. del: Petrografski opis 

 

1 x na 5 let 

 

SIST EN 1744-1  

SIST EN 1744-3 

Preskusi kemičnih lastnosti agregatov 

1. del: Prostorninska stabilnost 

3. del: Kemična analiza izlužkov agregatov 

 

2 x letno 

2 x letno 

 

4.0 ASFALTNE OBRABNE PLASTI – BITUMENSKI BETON 

Asfaltne obrabne in zaporne plasti so v primerjavi z asfaltnimi nosilnimi in veznimi plastmi tanjših debelin, a 

predstavljajo najkvalitetnejše asfaltne plasti, s katerimi je uporabnik ceste ves čas v kontaktu. Zgrajene morajo 

biti iz ustreznih asfaltnih zmesi, ki so sposobne prevzemati določene naloge: prenašati morajo vodoravne in 

navpične obremenitve, zaščititi cestno telo pred vplivi vremena in izkazovati odpornost proti učinkom mraza ter 

solem, zagotavljati primerno odpornost proti preoblikovanju, zaglajevanju ter prekomernemu staranju ter 

zagotoviti vozno površino, ki bo primerno ravna ter bo imela ustrezno torno sposobnost, zato je potrebno v 

asfaltni zmesi uporabljati zrna drobirja, ki imajo minimalni količnik zaglajevanja PSV50 (zmes kamnitih zrn 0/2 

mm je lahko iz kamnine, ki zagotavlja PSV30). Za namen uporabe kot so asfaltne obrabne plasti je priporočljiva  

uporaba kakovostnih veziv, t.j. s polimeri ali gumo modificiranih bitumnov [2]. 

Najpogosteje uporabljene vrste asfaltnih zmesi za obrabne in zaporne asfaltne plasti bitumenski betoni. V osnovi 

so sestavljeni po načelu betona, t.j. materiala z majhno vsebnostjo votlin, ki morajo v določenih pogojih 

oblika 
grobega 
agregata 
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izpolnjevati primerno tesnost površine, določeno absorbiranje hrupa ter svetlost. Izbira zmesi kamnitih zrn za 

področje uporabe asfaltnih zmesi bitumenskega betona za obrabne in zaporne asfaltne plasti (osnovna pogoja sta 

kontrolirana zrnavost in ustrezna odpornost proti zaglajevanju) je odvisna od povprečne letne dnevne prometne 

obremenitve (PLDO) voznih površin (glej tabelo 11) in/ali od povprečne letne dnevne gostote (PLDP) prometa 

(glej tabelo 12) [2]. 

4.1 Področje uporabe 

Tabela 11: Področja uporabe asfaltnih zmesi bitumenskih betonov v odvisnosti od PLDO [12] 

Skupina 
prometne 

obremenitve 

PLDO 

(NOO 100 kN) 

Razred 
asfaltne 
zmesi 

Razred 
zmesi 

kamnitih 
zrn 

Vrsta bituminizirane zmesi 

AC 4 
surf 

AC 8 
surf 

AC 11 
surf 

AC 162) 
surf 

- izredno težka  3000 A1 Z11) - - + - 

- zelo težka 

- težka 

 800 do 3000 

 300 do 800 
A2 Z21) - + + - 

- srednja  80 do 300 A3 Z21) - + + - 

- lahka 

- zelo lahka 

 30 do 80 
≤ 30 

A4 Z31) + + + + 

 

1) Za asfaltne zmesi za zaščitne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 
2) Asfaltne zmesi za obrabnonosilne plasti 

 

Tabela 12: Področja uporabe asfaltnih zmesi bitumenskih betonov v odvisnosti od PLDP [12] 

Skupina 
prometne 

obremenitve 

PLDP 

(vozil) 

Razred 
asfaltne 
zmesi 

Razred 
zmesi 

kamnitih 
zrn 

Vrsta bituminizirane zmesi 

AC 4 
surf 

AC 8 
surf 

AC 11 
surf 

AC 162) 
surf 

- izredno velika  20.000 A1 Z11) - - + - 

- zelo velika 

- velika 

 10.000 do 20.000 

 5.000 do 10.000 
A2 Z21) - + + - 

- srednje velika  2.000 do 5.000 A3 Z21) - + + - 

- majhna 

- zelo majhna 

 1.000 do 2.000 
≤ 1.000 

A4 Z31) + + + + 

- hodniki za pešce, 
kolesarske steze - A5 Z3 + + + - 
 

1) Za asfaltne zmesi za zaščitne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 
2) Asfaltne zmesi za obrabnonosilne plasti 

 

4.2 Projektne debeline 

Pogojene projektne debeline asfaltnih obrabnih plasti za novogradnje so navedene v spodnji tabeli 13, za dela na 

obstoječih cestah (ojačitve, preplastitve, izravnave, itd.) pa v tabeli 14. 
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Tabela 13: Mejne projektne debeline plasti bitumenskih betonov za novogradnje [12] 

Projektna debelina 

plasti 

Enota 

mere 

Vrsta bituminizirane zmesi 

AC 4 surf AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf 1) 

- najmanj mm 15 25 35 50 

- največ mm 30 45 50 80 
 

1) Asfaltne zmesi za obrabnonosilne plasti 

Tabela 14: Mejne projektne debeline plasti bitumenskih betonov za dela na obstoječih cestah [12] 

Projektna debelina 

plasti 

Enota 

mere 

Vrsta bituminizirane zmesi 

AC 4 surf AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf 1) 

- najmanj mm 20 25 30 40 

- največ mm 30 45 50 80 
 

1) Asfaltne zmesi za obrabnonosilne plasti 

4.3 Sestava in lastnosti asfaltnih zmesi 

V SIST 1038 so podane mejne vrednosti (območja krivulj) za zrnavostno sestavo zmesi kamnitih zrn za 

bitumenske betone AC4 surf, AC 8 surf, AC 11 surf in AC 16 surf.  

Tabela 15: Mejne krivulje območja za zmesi kamnitih zrn za bitumenski beton [10] 

Velikost 
stranice 
odprtine 

sita 

(mm) 

AC 4 surf AC 8 surf AC 11 surf AC 16 surf 

M
ej

n
e 

vr
ed

n
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ti
 

P
ri
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or

oč
en

e 
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n
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ti
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P
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e 
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n
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P
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e 
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n
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M
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n
e 
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ti
 

P
ri

p
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oč
en

e 
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ed
n
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ti

 

Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) 

22,4 - - - - - - 100 100 

16 - - - - 100 100 90 do 100 90 do 100 

11,2 - - 100 100 90 do 100 90 do 100 - 73 do 95 

8 - - 90 do 100 90 do 100 - 70 do 90 - 58 do 85 

5,6 100 100 - - - - - - 

4 90 do 100 90 do 100 - 60 do 85 - 45 do 70 - 39 do 69 

2 50 do 85 55 do 80 10 do 72 40 do 68 10 do 60 30 do 55 10 do 50 26 do 50 

0,25 - 16 do 34 - 11 do 27 - 10 do 25 - 9 do 28 

0,063 5,0 do 17,0 7,0 do 15,0 2,0 do 13,0 6,0 do 13,0 2,0 do 12,0 6,0 do 12,0 0 do 12,0 3,0 do 11,0 
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Specifični pogoji uporabe bitumenskih betonov pogojujejo ustrezne prostorske in mehanske lastnosti 

proizvedenih asfaltnih zmesi in ustrezne prostorske lastnosti vgrajenih asfaltnih zmesi, v območju opredeljenih 

mejnih vrednosti. Priporočene kombinacije vrst asfaltnih zmesi in razredov zmesi kamnitih zrn so v tabeli 16.  

Tabela 16: Zahteve za asfaltne zmesi AC surf za obrabne in zaščitne plasti [10] 

Zveza s 

SIST EN 
13108-1 

Lastnosti 
po SIST 

EN 13108-
20 

Mejne 
vrednosti 

Skupina prometnih obremenitev ter 

razredi in vrste asfaltnih zmesi AC surf 

izredno 
težka 

zelo 
težka 

težka srednja lahka 
zelo 

lahka 

hodniki za 
pešce, 

kolesarske 
steze 

A1 A2 A3 A4 A5 

AC 11 
surf 

AC 8, 11 surf AC 8, 
11 surf 

AC 4, 8, 
11 surf 

AC 4, 8, 
11, 168) 

surf 

AC 4, 8, 11 
surf 

Z17) Z27) Z37) Z37) Z37) 

točka 5.2.2    
preglednica 4 vsebnost 

votlin,  
točka D.21) 

najmanj V.-% Vmin  3 Vmin 3 Vmin 3 Vmin 1,5 Vmin 1,5 Vmin  3 Vmin 3 

točka 5.2.2    
preglednica 3 največ V.-% Vmax 6,5 Vmax 6,5 Vmax 6 Vmax 5 Vmax 2,5 Vmax 6,5 Vmax 6,5 

točka 5.3.3    
preglednica 18 

vsebnost 
votlin, 

zapolnjenih z 
bitumnom,  
točka D.22) 

najmanj 
VFBmin. v % 

VFBmin 65 VFBmin 65 VFBmin 70 VFBmin 75 VFBmin 78 VFBmin 65 VFBmin 65 

točka 5.2.2    
preglednica 19 

največ 
VFBmax v % 

VFBmax 77 VFBmax 80 VFBmax 86 VFBmax 89 VFBmax 93 VFBmax 77 VFBmax 80 

točka 5.2.6    
preglednica 9 

odpornost proti 
trajnemu 

preoblikovanju, 
točka D.63) 

največja 
sorazmerna 

globina 
kolesnic v % 

PRDAIR 7,06) PRDAIRNR 

točka 5.2.4    
preglednica 5 

občutljivost 
na vodo, 

točka D.34) 

najmanjše 
razmerje 

indirektne 
natezne 

trdnosti v % 

ITSRNR 

navesti vrednost 

točka 5.3.4    
preglednica 20 

vsebnost 
votlin v 

kamniti zmesi, 
točka D.25) 

najmanj 

V.-% 

VMAmin NR 

navesti vrednost 

1) Preskušanci morajo biti pripravljeni po SIST EN 13108-20, preglednica C.1, 2. vrsta. Vsebnost votlin mora biti določena po SIST EN 13108-20,  
preglednica B.1, 3. vrsta. 

2) Stopnja zapolnjenosti votlin mora biti določena po SIST EN 12697-8. 

3) Odpornost proti trajnemu preoblikovanju mora biti določena po SIST EN 13108-20; pogoji preskušanja so opredeljeni v SIST EN 13108-20, preglednica 
D.1, 5. vrsta, točka D.1.6 (temperatura preskušancev pri preskusu 60 C in odstopanje vsebnosti votlin posamezne zmesi od deklarirane Vmax  1,5 V.-%). 

4) Občutljivost na vodo mora biti določena po SIST EN 12697-12. 

5) Votline v kamniti zmesi morajo biti določene po SIST EN 12697-8. 

6) V izogib podvojitvi zahtev ni dopustna kombinacija z votlinami, zapolnjenimi z bitumnom, določenimi po SIST EN 13108-1, točka 5.3.6. 

7) Za bituminizirane zmesi za zaščitne in izravnalne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 z lastnostmi, opredeljenimi v preglednici 2. 

8) Za bituminizirane zmesi za obrabno-nosilne plasti. 
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4.4 Prostorske lastnosti vgrajenih asfaltnih plasti 

Tabela 17: Mejne vrednosti za prostorske lastnosti vgrajenih asfaltnih zmesi bitumenskih betonov [10] 

Lastnost 
Enota 
mere 

Postopek 
za preskus 

Skupina prometnih obremenitev ter 

 razredi in vrste asfaltnih zmesi AC surf 

izredno 
težka 

zelo 
težka te

žk
a 

srednja lahka 
zelo 

lahka 

hodniki za 
pešce, 

kolesarske 
steze 

A1 A2 A3 A4 A5 

zgoščenost plasti % TSC 06.711 ≥ 98 ≥ 97 ≥ 96 ≥ 96 

vsebnost votlin v 
plasti 

V.-% 
SIST EN 
12697-8 Vmin 3 – Vmax 8,5 Vmin 2  – Vmax 9 Vmin 1 – Vmax 9 Vmin 1 – Vmax 6,5 

največja sorazmerna 
globina kolesnic 

% 
SIST EN 
12697-22 PRDAIR 7,0 - 

 

5.0 ASFALTNE OBRABNE PLASTI – DROBIR Z BITUMENSKIM MASTIKSOM (SMA) 

5.1 Področje uporabe 

Izkušnje pri nas in v svetu kažejo, da so asfaltne zmesi iz drobirja z bitumenskim mastiksom najbolj primerne 

predvsem za vozišča, ki so obremenjena s težkim prometom. Zaradi izrazito skeletne strukture zmesi kamnitih 

zrn ter svoje nekoliko diskontinuirane sestave, ki v zmesi omogoča večji delež grobih zrn (od 70 do 80 m.-%) so 

vgrajene asfaltne zmesi SMA zelo odporne proti preoblikovanju (nastanku kolesnic), debelejši film 

bitumenskega veziva okrog kamnitih zrn pa upočasnjuje nastanek škodljivih sprememb [2].  

Tabela 18: Področja uporabe asfaltnih zmesi SMA v odvisnosti od PLDO [12] 

Skupina 
prometne 

obremenitve 

PLDO 

(NOO 100 kN) 

Razred 
asfaltne 
zmesi 

Razred 
zmesi 

kamnitih 
zrn 

Vrsta 

bituminizirane zmesi 

SMA 4 SMA 8 SMA 11 

- izredno težka  3000 A1 Z11) / Z21) - + + 

- zelo težka 

- težka 

 800 do 3000 

 300 do 800 
A2 Z11) / Z21) - + + 

- srednja  80 do 300 A3 Z21) - + + 

- lahka 

- zelo lahka 

 30 do 80 
≤ 30 

A4 Z31) + + + 

 

1) Za asfaltne zmesi za zaščitne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 

Značilna makrostruktura omogoča dobro odvodnjavanje površine, zagotavlja pa tudi boljše torne lastnosti na 

mokri cesti in zmanjšanje hrupa. Za obrabne in zaporne plasti je smiselna uporaba najbolj kakovostnih, s 

polimeri ali gumo modificiranih bitumnov. Z izbiro tršega bitumenskega veziva se zmanjša nevarnost pojava 

kolesnic, vendar obstoji nevarnost nastanka temperaturnih razpok, zato je potrebno trdoto bitumna izbrati z vso 

previdnostjo in glede na pričakovano prometno obremenitev ter klimatske pogoje. Za asfaltne zmesi SMA je 
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značilen večji delež bitumna in debelejši bitumenski film ter uporaba stabilizatorja za preprečevanje odtekanja 

bitumna iz asfaltne zmesi [2]. 

V tabelah 18 in 19 so podane področja uporabe asfaltnih zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom v odvisnosti 

od povprečne letne dnevne obremenitve PLDO (tabela 18) in povprečnega letnega dnevnega prometa vozil 

PLDP (tabela 19). 

Tabela 19: Področja uporabe asfaltnih zmesi SMA v odvisnosti od PLDP [12] 

Skupina 
prometne 

obremenitve 

PLDP 

(vozil) 

Razred 
asfaltne 
zmesi 

Razred 
zmesi 

kamnitih 
zrn 

Vrsta 

bituminizirane zmesi 

SMA 4 SMA 8 SMA 11 

- izredno velika  20.000 A1 Z11) / Z21) - + + 

- zelo velika 

- velika 

 10.000 do 20.000 

 5.000 do 10.000 
A2 Z21) - + + 

- srednje velika  2.000 do 5.000 A3 Z21) - + + 

- majhna 

- zelo majhna 

 1.000 do 2.000 
≤ 1.000 

A4 Z31) + + + 

- hodniki za pešce, 
kolesarske steze - A5 Z4 + + - 

 

1) Za asfaltne zmesi za zaščitne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 

5.2 Projektne debeline  

Pogojene projektne debeline asfaltnih obrabnih plasti za asfaltne zmesi SMA so podane v tabeli 19. 

Tabela 20: Mejne projektne debeline plasti SMA [12] 

Projektna debelina 

plasti 

Enota 

mere 

Vrsta bituminizirane zmesi 

SMA 4 SMA 8 SMA 11 

- najmanj mm 15 20 25 

- največ mm 25 40 50 

 

5.3 Sestava in lastnosti zmesi kamnitih zrn 

V spodnji tabeli 21 so podani izvlečki iz slovenskega izvirnega standarda SIST 1038-5 in sicer mejne vrednosti 

(območja krivulj) za zrnavostno sestavo zmesi kamnitih zrn za drobirje z bitumenskim mastiksom SMA 4, SMA 

8, SMA 11 ter za manj hrupne zmesi drobirjev z bitumenskim mastiksom SMA LN 8 in SMA LN 11.  

Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom so opredeljene v SIST 1038-5 ter  

navedene v spodnji tabeli 22. Njihova vsebina je na prvi pogled  povsem enaka kot minimalne zahteve za zmesi 

kamnitih zrn za bitumenski beton s to razliko, da imamo v primeru asfaltnih zmesi drobirja z bitumenskim 

mastiksom (SMA), na voljo za izbiro le štiri razrede kakovosti zmesi kamnitih zrn (Z1 do Z4), v nasprotnem 

primeru za bitumenske betone (AC) pa šest (Z1 do Z6). 
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Tabela 21: Mejne krivulje območja za zmesi kamnitih zrn za drobir z bitumenskim mastiksom [11] 

Velikost 
stranice 
odprtine 

sita 

(mm) 

SMA 4 SMA 8 SMA 11 SMA LN 8 SMA LN 11 
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Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) Presejek  (m.-%) 

22,4 - - - - - - - - - - 

16 - - - - 100 100 - - 100 100 

11,2 - - 100 100 90 do100 90 do100 100 100 90 do100 90 do100 

8 - - 90 do 100 90 do 100 - 50 do 60 90 do 100 90 do 100 - 37 do 58 

5,6 100 100 - - - - - - - - 

4 90 do 100 90 do 100 - 30 do 45 - 30 do 40 - 23 do 43 - 22 do 38 

2 25 do 45 30 do 40 20 do 40 20 do 27 20 do 35 20 do 27 20 do 40 20 do 35 20 do 35 20 do 35 

0,25 - 11 do 22 - 12 do 17 - 10 do 16 - 7 do 18 - 7 do 18 

0,063 5 do 14 7 do 12 5 do 14 9 do 12 5 do 13 8 do12 5 do 14 5 do 9 5 do 13 5 do 9 

 

Tabela 22: Minimalne zahteve za zmesi kamnitih zrn [11] 

Zveza s SIST EN 13043 in SIST 1043 
Zahteve 

Razred zmesi zrn in referenčne vrednosti 

Točka Značilnost po Oznaki CE Z1 Z2 Z3 Z4 

4.1.3 Zrnavost po SIST EN 933-1 
v splošnem frakcije 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 
11/16, 16/22, 16/32, 22/32; GC90/15, GF85, GA90 

4.1.4 Delež finih delcev po SIST EN 933-1 grobi: f1
3) ; fini: f16

2) 

4.1.5 Kakovost finih delcev po SIST EN 933-9 MBF10; največ 4 g/kg 

4.1.6 
Oblika grobih zrn po SIST EN 933-4 ali  

Modul ploščatosti po SIST EN 933-3 
SI20 ali FI20 

4.1.7 Delež drobljenih zrn v zmesi grobih zrn po SIST EN 933-5 C100/0 C90/1 

4.2.2 Odpornost grobih zrn proti drobljenju po SIST EN 1097-2, tč. 5 LA20
3) LA25 LA30 

4.2.3 Odpornost grobih zrn proti zglajevanju po SIST EN 1097-8 PSV50 
PSV50 

PSV30 PSVNR 
PSV30

1) 

4.2.5 Odpornost proti obrabi po SIST EN 1097-1 MDE NR - navesti vrednost 

4.2.9.2 
Odpornost agregatov proti zmrzovanju in odtajevanju po SIST EN 1367-1 ali 
preskus z magnezijevim sulfatom po SIST EN 1367-2 

F1 ali MS18; 

manjši od 5 m.-% 

4.2.10 Odpornost zrn proti temperaturnemu šoku po SIST EN 1367-5 navesti vrednosti 

4.2.11 
Obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom po SIST EN 12697-11, 
postopek A 

najmanj 80 % 

4.3.4.3 Prostorninska stabilnost žlindre po SIST EN 1744-1 V3,5 

1) Velja za zmes zrn 0/2; groba zrna morajo biti proizvedena iz kamnine, ki ustreza zahtevi PSV50 (tudi žlindra!) 
2) Za zmesi zrn eruptivnega porekla f10; največ 5 % presejek skozi sito 0,063 mm. 
3) Za frakcijo 2/4: f4, za frakcijo 4/8: f2. 
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5.3 Sestava in lastnosti asfaltnih zmesi 

Minimalne zahteve za lastnosti asfaltnih zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za asfaltne obrabne, zaščitne 

in izravnalne plasti so opredeljene v SIST 1038-5 in navedene v spodnji tabeli 23.  

Tabela 23: Zahteve za asfaltne zmesi drobirja z bitumenskim mastiksom za obrabne/zaščitne plasti [11] 

Zveza s 

SIST EN 
13108-5 

Lastnosti 
po SIST 

EN 13108-
20 

Mejne 
vrednosti 

Skupina prometnih obremenitev ter 

razredi in vrste asfaltnih zmesi AC surf 

izredno 
težka 

zelo 
težka 

težka srednja lahka zelo lahka 

A1 A2 A3 A4 

SMA 8,11 SMA 8, 11 SMA 8, 11 SMA 4, 8, 11 

Z26) Z26) Z26) Z26) 

točka 5.2.3    
preglednica 4 

delež veziva, 
točka B.5 

najmanj m.-% 

SMA 8 ≥ Bmin 6,5 

SMA 11 ≥ Bmin 6,3 

SMA 8 ≥ Bmin 6,8 

SMA 11 ≥ Bmin 6,5 

SMA 4, 8 ≥ Bmin 6,8 

SMA 11 ≥ Bmin 6,5 

SMA LN 8 ≥ Bmin 5,6 

SMA LN 11 ≥ Bmin 5,4 

točka 5.4    
preglednica 6 vsebnost 

votlin,  
točka D.21) 

najmanj V.-% 
Vmin  2,5 Vmin 2 

SMA LN 8, 11: Vmin 6 

točka 5.4   
preglednica 5 največ V.-% 

Vmax 4,5 Vmax 4 

SMA LN 8, 11: Vmax 12 

točka 5.5    
preglednica 8 

vsebnost 
votlin, 

zapolnjenih z 
bitumnom,  
točka D.22) 

najmanj 
VFBmin. v % 

VFBmin 75 VFBmin 78 

SMA LN 8, 11: VFBmin 50 

točka 5.5    
preglednica 7 

največ 
VFBmax v % 

VFBmax 88 VFBmax 90 

SMA LN 8, 11: VFBmax 70 

točka 5.6    
preglednica 9 

odtekanje 
veziva, točka 

D.133) 
največ m.-% D 0,6 D 0,6 

točka 5.7    
preglednica 10 

občutljivost 
na vodo, 

točka D.34) 

najmanjše 
razmerje 

indirektne 
natezne 

trdnosti v % 

ITSRNR 

navesti vrednost 

točka 5.9    
preglednica 14 

odpornost proti 
trajnemu 

preoblikovanju, 
točka D.65) 

največja 
sorazmerna 

globina 
kolesnic v % 

SMA 8; PRDAIR 9,0 

SMA LN 8; PRDAIR 9,0 

SMA 11; PRDAIR 7,0 

SMA 11; PRDAIR 7,0 

PRDAIRNR 

1) Preskušanci morajo biti pripravljeni po SIST EN 13108-20, preglednica C.1, 2. vrsta. Vsebnost votlin mora biti določena po SIST EN 13108-20,  
preglednica B.1, 3. vrsta. 
2) Stopnja zapolnjenosti votlin mora biti določena po SIST EN 12697-8. 
3) Odtekanje veziv mora biti določeno po SIST EN 12697-18. 
4) Občutljivost na vodo mora biti določena po SIST EN 12697-12. 
5) Odpornost proti trajnemu preoblikovanju mora biti določena po SIST EN 13108-20; pogoji preskušanja so opredeljeni v SIST EN 13108-20, 
preglednica D.1, 5. vrsta, točka D.1.6 (temperatura preskušancev pri preskusu 60 C in odstopanje vsebnosti votlin posamezne zmesi od 
deklarirane Vmax  1,5 V.-%). 
6) Za asfaltne zmesi za zaščitne in izravnalne plasti je dovoljena uporaba zmesi zrn razreda Z4 z lastnostmi, opredeljenimi v preglednici 2. 

 

 



30 
 

5.4 Prostorske lastnosti vgrajenih asfaltnih plasti 

Tabela 24: Mejne vrednosti za prostorske lastnosti vgrajenih asfaltnih zmesi SMA [12] 

Lastnost 
Enota 
mere 

Postopek za 
preskus 

Zahtevana vrednost za prometno obremenitev za 
SMA 

izredno 
težka 

zelo 
težka 

težka srednja lahka 
zelo 

lahka 

A1 A2 A3 A4 

zgoščenost plasti % TSC 06.711 ≥ 97 ≥ 97 

vsebnost votlin v plasti V.-% SIST EN 12697-8 Vmin  1,5 – Vmax 7,5 Vmin  1 – Vmax 7 

največja sorazmerna 
globina kolesnic 

% SIST EN 12697-22 PRDAIR 5,0 PRDAIRNR 

 
Za izboljšanje torne sposobnosti sveže vgrajene asfaltne zmesi SMA in hitrejšo odstranitev filma bitumenskega 

veziva oziroma bitumenske malte, ki obvija površino kamnitih zrn na vozni površini, je treba razprostreti in že 

med zgoščanjem vtisniti na površino asfaltne obrabne in zaporne plasti rahlo z bitumnom obvito frakcijo 

drobljenega grobega peska ali drobnega drobirja [2]. 

6.0 UPOŠTEVANJE PRI NAČRTOVANJU PREDHODNE DELOVNE SESTAVE 

Projektiranje asfaltnih zmesi, ki vsebujejo agregat iz jeklarske žlindre, poteka z uporabo standardnih 

laboratorijskih postopkov. Zaradi relativno visoke prostorninske mase agregata iz žlindre, ki je v primerjavi z 

gostoto običajnih naravnih agregatov za približno 15 do 25 % večja, je višja tudi prostorninska masa vročih 

asfaltnih zmesi.  

7.0 PROIZVODNJA IN VGRAJEVANJE ASFALTA 

S tehnološkega vidika gledano se postopek proizvodnje in vgrajevanja asfaltnih zmesi z agregatom iz črne 

jeklarske žlindre v ničemer ne razlikuje od proizvodnje asfaltnih zmesi z naravnim agregatom. Tehnološki 

postopek proizvodnje zajema celovito računalniško upravljanje in vodenje proizvodnje asfaltnih zmesi, s čimer 

se poveča učinkovitost nadzora količin in lastnosti vhodnih materialov, uravnoteženost procesa in lažje 

zagotavljanje ustrezne kakovosti proizvedenih asfaltnih zmesi.  

  

Sliki 12 in 13: Proizvodnja (na asfaltni bazi) in vgrajevanje asfaltne zmesi (na terenu) 
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Vhodni materiali morajo biti ustrezno skladiščeni v neposredni bližini asfaltnega obrata. Mineralni agregat, ki se 

preko zbirnega in dovodnega traku z deponije oz. preddozatorjev dovaja v sušilni boben, se pri temperaturi 

približno 160 do 1800 C osuši in segreje ter odpraši s pomočjo filtrov. V naslednji fazi se zmesi agregata 

transportirajo na komplet sit, kjer se presejejo v prekate silosa za vroče frakcije in stehtajo pred vstopom v 

mešalnik. Čas mešanja posamezne šarže traja okoli ene minute in je odvisen od zmogljivosti asfaltnega obrata ter 

vrste proizvedene asfaltne zmesi. Proizvedeno asfaltno zmes se iz mešalnika prazni na ustrezna tovorna vozila 

(kamione prekucnike) in se nato transportira na mesto vgradnje. 

Na mestu vgrajevanja se asfaltno zmes zvrača v asfaltni razdelilnik oz. asfaltni finišer, ki jo nato strojno 

razgrinja na ustrezno pripravljeno podlago. Za kvalitetno izvedbo asfaltne plasti je pomembno, da se asfaltna 

zmes vgradi v čim krajšem času po proizvodnji ter da je njeno vgrajevanje neprekinjeno in enakomerno. 

Zgoščanje razgrnjene asfaltne zmesi v asfaltno plast in pravilna izbira ustreznih zgoščevalnih sredstev običajno 

poteka v odvisnosti od pogojev vgrajevanja, praviloma pa so to valjarji različnih velikosti in mas.  

Značilnosti proizvedenih vročih asfaltnih zmesi z agregatom iz črne jeklarske žlindre se v primerjavi z 

običajnimi asfaltnimi zmesmi (asfaltnimi zmesmi iz naravnega agregata) odražajo v: 

 boljših tornih sposobnostih oz. odpornostih proti drsenju, 

 popolnoma primerljivih lastnostih glede  

o odpornosti proti nastanku kolesnic (oz. odpornosti proti visokim temperaturam) in  

o odpornosti proti nastanku razpok (oz. odpornosti proti nizkim temperaturam) ter 

 približno 15 do 25 % večji prostorninski masi (gostoti). 

 

8.0 KONTROLA KAKOVOSTI 

Za asfaltne zmesi, ki vsebujejo agregat iz jeklarske žlindre, se uporabljajo isti preskusni postopki, kot se 

uporabljajo za konvencionalne vroče asfaltne zmesi iz naravnih agregatov. Kontrola kakovosti asfalterskih del 

zajema proizvodnjo, transport in vgrajevanje asfaltne zmesi, pri čemer ločimo med notranjo in zunanjo 

kontrolo kakovosti opravljenih izvedenih del. Začetni sklop kontrole sestavlja certificiranje kontrole 

proizvodnje asfaltnega obrata in potrjevanje skladnosti posameznih vrst asfaltnih zmesi, notranja in 

zunanja kontrola pa zajemata predvsem statistično ovrednotenje povprečnih vrednosti rezultatov terenskih 

in laboratorijskih preiskav lastnosti vhodnih materialov in končnih proizvodov.  

9.0 PRAKTIČNI PRIMER UPORABE 

9.1 Asfaltna obrabna plast iz žlindre na regionalni cesti Kneža - Podbrdo 

V sklopu projekta ReBirth je bil 14. junija 2012 na regionalni cesti R2-403, odsek 1072 Kneža-Podbrdo, od 

km 15.320 do km 15.950 organiziran demonstracijski prikaz vgrajevanja asfaltne obrabne plasti iz žlindre v 

praksi (slika 14). Ciljna publika, imetniki industrijskih odpadkov, osebe, ki se ukvarjajo z okoljem in 

investicijami, uporabniki gradbenih proizvodov, izvajalci gradbenih del, zbiralci in predelovalci odpadkov, 

projektanti, nadzorniki, občine, upravne enote in navsezadnje lokalna in širša javnost, je imela priložnost 

spoznati, da lahko z ustrezno pripravo žlindre dobimo kakovosten nadomestni gradbeni material, ki je po svojih 
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lastnostih primerljiv naravnim materialom, prednosti njegove uporabe pa so poleg ohranjanja naravnih virov, 

zmanjšan vpliv na okolje in izboljšane lastnosti cestišča. 

V sklopu ureditvenih del skozi Podbrdo novo voziščno konstrukcijo sestavljata dve asfaltni plasti: 

 asfaltna obrabno-zaporna plast AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm 

 iz kamene moke in frakcije naravnega kamenega agregata 0/2 mm  ter  

 iz frakcij umetnega agregata iz žlindre Acroni 2/4 in 4/8 mm 

 asfaltna nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm 

 iz frakcij naravnih kamenih agregatov 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 in 16/22 mm 

 

Asfaltni zmesi za nosilno in obrabno-zaporno plast 

sta bili proizvedeni na asfaltnem obratu podjetja 

CPG d.d. v Vrtojbi in pripeljani s kamioni prekucniki 

na 70 km oddaljeno gradbišče v Podbrdu, kjer se jih 

je strojno vgradilo z asfaltnim finišerjem. Na koncu 

odseka na stacionaži km +15,950 je postavljena 

informacijska tabla, ki obvešča javnost, da je na tem 

odseku v asfaltni obrabni plasti kot agregat 

uporabljena črna jeklarska žlindra.  

                                                                                    Slika 14: Vgrajena asfaltna zmes bitumenskega betona AC 8 

 

V tabeli 25 so podani rezultati notranje kontrole izvedenih del, ki izkazujejo, da kakovost uporabljenih 

materialov, tehnologija in izvedba del odgovarjajo vsem tehničnim zahtevam, predpisanim v standardih in 

tehničnih specifikacijah za bitumenski beton. 

                                              

Tabela 25: Rezultati laboratorijskih in terenskih preiskav za asfaltno obrabno plast AC 8 surf B70/100 A3  

AC 8 surf B70/100 A3 Bitumen 
Zmes zrn 

agregata 

Asfaltna 

zmes 

Vgrajena 

plast 
Tehnične zahteve 

Vrsta bitumna B 70/100 - - - B 70/100 

Delež bitumna (%) 5,3 - - - - 

Vsebnost zmesi zrn agregata (%) - 94,7  - - - 

Prostorninska masa (kg/m3) - 3207 - - - 

Prostorninska masa (kg/m3) - - 2765 - - 

Vsebnost votlin v asfaltni zmesi (%) - - 4,0 - 3 – 6 (%) 

Debelina asfaltne plasti (cm) - - - 3,0 2,5 – 4,0 cm 

Prostorninska masa (kg/m3) - - - 2716 - 

Stopnja zgoščenosti (%) - - - 98,2 min. 97 % 

Vsebnost votlin (%) - - - 5,7 2 – 9 (%) 
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ZAKLJUČEK  

Odpadki pospešeno postajajo viri na številnih področjih dejavnosti. Gradbeništvo, zlasti cestogradnja je eden od 

najpomembnejših ponorov odpadkov, saj je tu možno porabiti velike količine, poleg tega so lahko novi 

kompoziti enako ali celo bolj funkcionalni in trajni kot konvencionalni. Eden ob najbolj perspektivnih 

industrijskih odpadkov so jeklarske žlindre iz elektroobločnih peči, iz katerih ob ustrezni predelavi nastane eden 

od najbolj kakovostnih agregatov kar jih poznamo. Prednosti v primerjavi z drugimi agregati najbolj pridejo do 

veljave, če jih uporabimo v obrabnih asfaltnih plasteh. To potrjujejo – poleg uveljavljene dobre prakse v tujini – 

tudi laboratorijske preiskave in podatki s testnih polj, ki so bili v Sloveniji pridobljeni v zadnjih petih letih. 

Tehnične smernice so nastale v okviru projekta ReBirth – Promocija recikliranja industrijskih in gradbenih 

odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu ki ga sofinancirajo Evropska komisija (program LIFE+) v 

vrednosti 422.772 EUR,  Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v vrednosti 165.454 EUR in partnerji projekta. 

Celotna vrednost projekta je 845.543 EUR. Čas trajanja projekta je 01.10.2011 - 31.12.2014. Več novic o samem 

projektu in aktivnostih projekta na strani www.re-birth.eu. Partnerji projekta:  

 

 

 
 

 

 

 


