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TEHNIČNI OPIS  

 

 
Naloga: SANACIJA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE, POŠKODB IN ODSTOPANJ 

NA JEKLENI NOSILNI KONSTRUKCIJI MOSTU 

Objekt: Železniški most na regionalni progi št. 70  

Jesenice – Sežana v km 20+018 

Št. naloge: P-29946/2 

 

 

1.0 UVOD 

Naloga obravnava sanacijo protikorozijske zaščite, ugotovljenih poškodb in odstopanj na železniškem 

mostu na regionalni progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 20+018 (železniški most čez Savo Bohinjko v 

Soteski). 

Inštitut za metalne konstrukcije iz Ljubljane je oktobra 2015 opravil glavni pregled jeklene nosilne 

konstrukcije železniškega mostu čez Savo Bohinjko v Soteski in izdal Poročilo št. P-29946/2A. Med 

glavnim pregledom je bila ugotovljene splošna iztrošenost obstoječe protikorozijske zaščite (oz. PKZ). 

V projektu je predvidena sanacija protikorozijske zaščite (odstranitev - peskanje obstoječe 

protikorozijske zaščite in nanos novega sistema protikorozijske zaščite). 

Na mestu odkritih poškodb in odstopanj (ki so bila odkrita med glavnim pregledom jeklene nosilne 

konstrukcije) smo določili izkoriščenost nosilnih elementov in po potrebi predvideli popravilo odkritih 

poškodb in odstopanj. Izkoriščenosti nosilnih elementov so določene na podlagi notranjih statičnih 

količin iz projekta P-30009 (IMK Ljubljana, december 2015). Popravila poškodb in odstopanj je 

potrebno izvesti pred sanacijo PKZ. 

Pred izvedbo protikorozijske zaščite (po opravljenem peskanju konstrukcije) je potrebno obstoječo 

konstrukcijo ponovno pregledati. V projektantskem popisu del so predvidena dodatna dela v deležu 

25% za neodkrite poškodbe in pomanjkljivosti med glavnim pregledom (Poročilo št. P-29946/2A, 

december 2015). Dostop za pregled zgornjega in spodnjega pasa glavnih paličnih nosilcev, zgornjega in 

spodnjega vetrnega povezja ter prečnikov in vzdolžnih nosilcev z bočnim povezjem je bil omogočen le 

lokalno. Na mostu ni revizijskega vozička za detajlni pregled mostu s spodnje strani. 

Sanacija »Ostalih opažanj« iz poročila (P-29946/2A) o glavnem pregledu jeklene nosilne konstrukcije 

železniškega mostu čez Savo Bohinjko v Soteski niso predmet tega projekta. 

2.0 OBSTOJEČA JEKLENA NOSILNA KONSTRUKCIJA 

Železniški most čez Savo Bohinjko se nahaja pri postaji Soteska v km 20+018 na progi Jesenice - 

Sežana. Konstrukcija železniškega mostu je sestavljena iz prekladne konstrukcije z razpetino 61,6m. 

Svetla razpetina mosta je 60.00m. Statična višina konstrukcije je 8.50m na sredini razpona in 4.00m nad 

oporniki. Proga je v prehodnici, niveleta proge je v horizontali. 

Prekladna konstrukcija mostu je sestavljena iz glavnega paličnega nosilca (oz. krajše GPN), zgornjega 

in spodnjega vetrnega povezja, zavorne vezi, prečnikov in vzdolžnikov z bočnim povezjem. Zavorna 
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vez je bila dodana leta 1983 (CIP Beograd). Elementi jeklene nosilne konstrukcije so iz sestavljenih 

prerezov (pločevine in kotniki), ki so ravno tako kot spoji kovičeni. Glavna palična nosilca sta 

prostoležeča na medosni razdalji 4.65 m. Razpon GPN je razdeljen na 18 polj različnih dolžin, ki se 

proti opornikom skrajšujejo (od 2,5 m do 3,8 m). Prečni prerez zgornjega in spodnjega pasu GPN je 

sestavljen U-prerez iz polnostenske pločevine in kotnikov. Prečni prerez vertikal in diagonal GPN je 

sestavljen I-prerez iz kotnikov, ki so med seboj povezani z veznimi pločevinami (oz. vezicami). 

Elementi zgornje in spodnje vetrne vezi so sestavljeni iz dveh med seboj skovičenih kotnikov. Prečni 

prerez vzdolžnih nosilcev (oz. vzdolžnikov) je polnostenski prečni prerez, sestavljen iz polnostenske 

pločevine in kotnikov na medosni razdalji 1.80 m. Med vzdolžnikoma je nameščena bočna vez za 

prevzem bočnih sunkov, ki je sestavljena iz kotnikov in sekundarnih paličnih prečnikov. Prečni prerez 

prečnih nosilcev (oz. prečnikov) je polnostenski prečni prerez, sestavljen iz polnostenske pločevine in 

kotnikov na medosni razdalji 2.50 m, 2.80 m, 3.20 m, 2x 3.55 m, 8x 3.80 m, 2x 3.55 m, 2.80 m in 2.50 

m (v rastru vertikal GPN). Ležišča so lita, na strani proti Sežani je vzdolžno pomično ležišče s štirimi 

valjčki, na strani proti Jesenicam je ležišče nepomično. Opornika sta kamnita. 

3.0 NOVO VGRAJENI MATERIALI 

3.1 Material obstoječe jeklene konstrukcije  

Za kontrolo nosilnosti so za določitev materialnih karakteristik obstoječe jeklene konstrukcije iz leta 

1905 uporabljene nemške smernice ("Richtlinie zur Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand 

(Nachrechnungsrichtlinie", Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung - Abteilung 

Straßenbau, 05/2012). 

Osnovni material:  kvaliteta:  standard: 

Pločevine in profili  enakovredna S235  / 

3.2 Material nove jeklene konstrukcije  

Osnovni material:  kvaliteta:  standard: 

vroče valjani profili  S355 J2 SIST EN 10025-2 

vroče valjani profili (hodniki) S235 JR SIST EN 10025-2 

pločevine  S355 J2 SIST EN 10025-2 

Vezna sredstva:  kvaliteta:  standard: 

prilagodni (HVP) vijaki  10.9 SIST EN 14399-8 

konstrukcijski (SB) vijaki  8.8 SIST EN 15048 

Ves na novo vgrajen material (profili, pločevine, vezna sredstva, …) mora biti opremljen s potrdili o 

kvaliteti  v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti osnovnega materiala morajo biti 

najmanj stopnje 3.1, veznih sredstev pa najmanj stopnje 2.1 v skladu s standardom SIST EN 10204. 

Vgrajeni materiali morajo biti opremljeni z Izjavo o lastnostih in CE znakom.  

V vseh postopkih (oz. fazah) izvedbe sanacije poškodb in odstopanj na jeklenih nosilnih konstrukcijah 

mora biti za izvedbeni razred EXC3 zagotovljena sledljivost materiala. Neoznačen material se mora 

upoštevati kot neustrezen. 
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4.0 SANACIJA PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITE ELEMENTOV JEKLENE NOSILNE 

KONSTRUKCIJE  

Protikorozijska zaščita je na celotni premostitveni konstrukciji močno dotrajana. Močna korozija je 

izrazita na mestih, kjer se nabira nesnaga oz. je stalno prisotna vlaga. Na takih mestih/elementih jeklene 

konstrukcije so tako prisotne obsežne izključno korozijske poškodbe, ki v veliki meri že zmanjšujejo 

prečni prerez posameznih elementov. Po dostopnih podatkih iz arhiva navedenega objekta je bila zadnja 

sanacija protikorozijskega premaza celotne jeklene konstrucije izvedena v letu 1977. Vendar je lokalno 

tudi na delih površin kjer je premaz (zaščita) še nepoškodovan opaziti, da je bila obnova izvedena na že 

predhodno močno korodirane in hrapave površine. 

Objekt se po definiciji razreda atmosferske izpostave po SIST EN ISO 12944-2 nahaja v podeželskem 

področju, kar ga uvršča v atmosferski razred C2. Glede na uporabnost objekta se zahteva pričakovana 

trajnost protikorozijskega sistema v razred dolga (H), kar pomeni trajnost sistema nad 15 let po SIST 

EN ISO 12944-1. 

Zaradi specifike lokalne klime v kotlini, mikroklime (povečana vlažnost, kondenzacija na površinah 

zlasti nad vodo), površinah z vidnimi globjimi korozijskimi poškodbami, močno hrapavimi površinami 

od predhodnih korozijskih poškodb in težkih pogojev eksploatacije objekta se tako navedena obstoječa 

jeklena prekladna konstrukcija uvrsti v zelo visok razred atmosferske korozivnosti C5-I po SIST EN 

ISO 12944-2. Enaka razvrstitev v razred C5-I velja tudi za vse morebitne novo vgrajene jeklene 

elemente v konstrukcijo ob sanacijskih delih. 

Obnova protikorozijske zaščite se izvede v sistemu premazov A5I.02 (ustreza zahtevam za razred C5-I 

po SIST EN ISO 12944-5, zagotavlja trajnost zaščite za več kot 15 let (H) po SIST EN ISO 12944-1): 

1 x temeljni premaz:  Epoksi  80 μm 

1-2 x vmesni premaz:  Epoksi skupaj 160 μm 

1 x prekrivni premaz:  Poliuretan (odporen na UV, RAL določi investitor) 80 μm 

Skupna debelina suhega filma: 320 μm 

 

Priprava površin na celotni konstrukciji pred izvedbo sistema zaščite se izvede s peskanjem površin do 

stopnje Sa 2 ½ po SIST EN ISO 12944-4 (SIST EN ISO 8501-1). Po izvedenem glavnem pregledu 

stanja nosilne jeklene konstrukcije železniškega mostu v oktobru 2015 se ocenjuje, da je na konstrukciji 

cca. 10% do 15% površin, katerih čiščenje s peskanjem do Sa 2½ zaradi težke dostopnosti ni izvedljivo 

oz. je težje izvedljivo. Primeri takih mest na konstrukciji so prikazani na slikah v nadaljevanju: 
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1. Notranjost vertikal nad ležišči (oz. možno peskanje z šobo iz volfram-karbida/venturi s snopom 

360°) 

 

 

 

2. Kotniki sestavljenih prerezov z nasprotno postavljenimi kraki (diagonale in vertikale glavnih 

nosilcev, prečniki zgornjega pasu glavnih nosilcev, prečniki med vzdolžniki pod pragovi) 
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Na takih mestih se površine pred premazovanjem pripravijo po postopkih: 

 Ročna priprava do kvalitete St2 (po SIST EN ISO 8501-1) / ali ročna priprava in aktivacija 

obstoječega sistema AKZ do kvalitete P St2 (po SIST EN ISO 8501-1, ročno aktiviranje + brušenje) 

/ ali delno peskanje do stopnje P Sa 2½ (SIST EN ISO 8501-1). 
 

Na težje dostopnih mestih z pripravo površin po zgornjem opisu, kjer deloma ostane star premaz je 

potrebno pred potrditvijo premaznega sistema izvesti testno polje z namenom ugotavljanja 

kompatibilnosti starih premazov z novim sistemom. 

Za sprejemljivo kompatibilnost med premazi se ocenjuje, da ob izvedbi novega temeljnega premaza na 

obstoječ sistem ne pride do poslabšanja oprijema na kovinsko površino ter po presušitvi novega 

temeljnega premaza ni zaznati mehurjavosti oz. odstopanj med starim in novim premazom. 

Posebno pozornost je potrebno pred pričetkom peskanja površin posvetiti mestom z izrazito korozijo v 

plasteh oz. mestom z delno prekorodiranimi prerezi. Primeri takih mest so prikazani v nadaljevanju: 

 

 

Horizontalne pločevine nad ležišči in površine znotraj ležišč 

 

  
Prekorodirane pasnice (vertikale oz. diagonale) ter spojni členi diagonal-ostri robovi 
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Vezne ploč. spodnjega pasu-horizontalne pod vertikalami glavnih paličnih nosilcev 

 

  
Močno korodirani deli elementov na prehodih vertikal/diagonal glavnih nosilcev 

 

Pripravo in obdelavo površin z grobimi in ostrimi robovi, korozijskimi produkti v plasteh in morebitno 

nesnago takih mest se izvede pred pričetkom peskanja lokalno z ročnimi orodji / na pnevmatski pogon / 

ročnimi brusilnimi orodji. 

Za izvajanje take vrste del je potrebno uporabiti naslednje vrste orodja: 
 

 

 

 Kladivo s špicami za grobo odstranjevanje rje           Pnevmatski igličar/odstranjevanje rje 
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Brusilnik (obdelava korodiranih ostrih robov)           Pnevmatska pila/ prostor med kotniki   
┐┌ 

 

Izvajalec lahko predlaga svoj sistem zaščite, ki zagotavlja enakovreden nivo protikorozijske zaščite in 

ustreza zgoraj navedenim standardom in zahtevam. Pri izbiri sistema premazov je potrebno upoštevati 

pričakovane vremenske pogoje v času izvedbe PKZ (temperatura, vlažnost zraka, ..). Izvajalec mora v 

sodelovanju s tehnično službo proizvajalca/dobavitelja premazov pred pričetkom izvedbe 

protikorozijske zaščite izdelati elaborat tehnologije protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije ter ga 

predložiti odgovornemu projektantu načrta gradbenih konstrukcij v pisno potrditev. Pri izdelavi 

elaborata in izvedbi protikorozijske zaščite je potrebno upoštevati določila skupine standardov SIST EN 

ISO 12944 (1-8). 

Vsa premazna sredstva uporabljena pri sanaciji morajo biti opremljena s potrdili o kvaliteti skladno z 

veljavnimi predpisi. Med izvajanjem del morajo premazna sredstva biti ustrezno skladiščena. V vseh 

fazah obnove protikorozijske zaščite mora biti zagotovljena sledljivost premaznih sredstev. Izvajalec 

protikorozijske zaščite je dolžan sistem zaščite izvesti v skladu z izdelanim elaboratom tehnologije 

protikorozijske zaščite. Med samim izvajanjem obnove PKZ mora izvajalec obvezno voditi evidenco 

delovnih parametrov. 

Pred pričetkom odstranjevanja korodiranega materiala in peskanja, mora izvajalec s primerno zaščito 

preprečiti onesnaženje vodotoka in brežin (predlaga se zaščita s ponjavami s spodnje strani objekta ter 

obeh vertikalnih bočnih površin). Odstranjen korodiran material in abraziv od peskanja je potrebno v 

celoti zbrati ter odstraniti z gradbišča na ustrezne deponije. 

Po končani odstranitvi korodiranega materiala in peskanju ter pred nanosom prvega premaza, mora 

izvajalec pisno obvestiti odgovornega nadzornika in projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki po 

pregledu ocenijo kvaliteto izvedenega čiščenja in peskanja jeklene konstrukcije ter glede na dejansko 

ugotovljeno stanje določijo morebitne dodatne sanacijske ukrepe ter nadaljevanje izvedbe 

protikorozijske zaščite. 

Sanacijska dela na elementih nosilne konstrukcije ob morebitnih popravilih oz. zamenjavi je praviloma 

potrebno opraviti pred samim izvajanjem obnove protikorozijske zaščite. 

V primeru zamenjave poškodovanih elementov (pločevine, kotniki, ...) z novimi ter pri ojačevanju 

obstoječih prerezov z dodatnimi elementi je potrebno stične površine med elementi pred sestavo 

predhodno PKZ zaščititi z temeljnim premazom enakovrednim uporabljenemu za obnovo PKZ celotne 

konstrukcije. Debelina suhega filma na izvedenih stičnih površinah elementov mora znašati med 75µm 

in 100µm. 
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5.0 SANACIJA POŠKOD IN ODSTOPANJ NA JEKLENIH NOSILNIH KONSTRUKCIJAH 

V nadaljevanju je naveden postopek sanacije ugotovljenih poškodb in odstopanj iz Poročila št. 

P-29946/2A »Glavni pregled jeklene nosilne konstrukcije železniškega mostu na progi št. 70 Jesenice – 

Sežana v km 20+018 (most čez Savo Bohinjko v Soteski)«, ki ga je opravil Inštitut za metalne 

konstrukcije iz Ljubljane, oktobra 2015. Poškodbe in odstopanja (od N1 do N135) so opisane in 

pozicionirane v zgoraj omenjenem poročilu pregleda. 

Navodila in risbe za sanacijo posameznih poškodb in odstopanj na Mostu čez Savo Bohinjko v Soteski 

so prikazane v 5. poglavju te projektne naloge; »Tehnične rešitve za sanacijo poškodb in odstopanj« (od 

št. risbe JK-01 do JK-15). Pred izvedbo sanacije je potrebno vse mere kontrolirati na objektu. Varjenje 

na obstoječo jekleno konstrukcijo mostu ni dovoljeno, razen na mestih in na način kot je to 

predpisano v projektu. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti pisno soglasje odgovornega nosilca 

naloge. 

5.1. Sanacija pozicioniranih poškodb in pomanjkljivosti  

Pri glavnem pregledu so bile v poročilu pozicionirane poškodbe in pomanjkljivosti na mostu čez Savo 

Bohinjko v Soteski (označene z oznakami od N1 do N135). V nadaljevanju so v tabeli naštete odkrite 

poškodbe in pomanjkljivosti (od N1 do N31) s pripisanimi potrebnimi ukrepi.  

Pozicije poškodb in pomanjkljivosti so prikazane na risbi JK-01. Postopki potrebnih popravil poškodb 

in pomanjkljivosti na železniškem mostu čez Savo Bohinjko v Soteski so prikazani na risbah od JK-02 

do JK-15. Popravila poškodb je potrebno izvesti pred sanacijo protikorozijske zaščite. 

 

OZNAKE 

POŠKODB 

POPRAVILO POŠKODB IN ODSTOPANJ 

DA NE 

Št. risbe Komentar  Št. risbe Komentar 

1.) Glavni palični nosilec (oz. GPN) – poškodbe vertikale na prehodu diagonale (27 kom) 

N1 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N2 JK-02 Sanacija elementov V3. / / 

N6 JK-03 Sanacija elementov V4. / / 

N8 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N12 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N13 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N18 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N34 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N40 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N44 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N46 JK-04 Sanacija elementov V5. / / 

N49 JK-03 Sanacija elementov V4. / / 

N64 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N65 JK-02 Sanacija elementov V3. / / 

N66 JK-03 Sanacija elementov V4. / / 

N67 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N70 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 
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N72 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N76 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N82 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N87 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N90 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N91 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N94 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N96 JK-03 Sanacija elementov V4. / / 

N99 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N100 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

2.) Glavni palični nosilec (oz. GPN) – zaplatni spoj diagonal (17 kom) 

N16 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N17 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N21 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N23 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N31 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N33 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N35 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N38 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N74 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N75 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N77 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N79 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N81 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N83 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N84 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N85 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N88 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

3.) Ograja – stik z diagonalo (10 kom) 

N11 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N32 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N37 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N45 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N68 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N73 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N80 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N89 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N93 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

N98 JK-05 Popravilo pritrditve ograje. / / 

4.) Ležišča (4 kom) 

N53 JK-06 Dodatni detajlni pregled po peskanju. / / 

N62 JK-06 Dodatni detajlni pregled po peskanju. / / 

N102 JK-06 Dodatni detajlni pregled po peskanju. / / 

N131 JK-06 Dodatni detajlni pregled po peskanju. / / 
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5.) Sp. pas GPN in sp. vetrno povezje – poškodbe in pomanjkljivosti (18 kom) 

N54 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N55 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N56 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N57 JK-07 Izrez v vozliščni pločevini sp. povezja. / / 

N58 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N59 JK-08 Izrez v vozliščni pločevini sp. povezja. / / 

N60 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N61 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N105 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N106 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N107 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N115 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N117 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N118 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N127 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N130 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N132 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N134 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

6.) Vzdolžni nosilec (oz. vzdolžnik) z bočno vezjo – poškodbe in pomanjkljivosti (22 kom) 

N103 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N104 JK-09 Zamenjava vozliščne pločevine. / / 

N108 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N109 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N110 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N111 JK-10 Zamenjava vozliščne pločevine. / / 

N112 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N113 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N114 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N116 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N119 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N120 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N121 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N122 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N123 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N124 JK-11 Zamenjava kotnika. / / 

N125 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N126 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N128 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N129 JK-12 Zamenjava vozliščne pločevine. / / 

N133 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N135 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

 

7.) Zgornji prečnik – poškodbe in pomanjkljivosti (12 kom) 
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N3 JK-13 Ojačitev in popravilo poškodbe. / / 

N5 JK-13 Ojačitev in popravilo poškodbe. / / 

N9 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N10 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N14 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N20 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N29 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N36 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N42 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N48 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N50 JK-13 Ojačitev in popravilo poškodbe. / / 

N52 JK-13 Ojačitev in popravilo poškodbe. / / 

8.) Zgornja vetrna vez – poškodbe in pomanjkljivosti (5 kom) 

N15 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N26 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N27 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N41 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N47 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

9.) Lokalne poškodbe elementov – poškodbe in pomanjkljivosti (20 kom) 

N4 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N7 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N19 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N22 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N24 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N25 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N28 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N30 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N39 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N43 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N51 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N63 JK-14 Zamenjava vezne pločevine. / / 

N69 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N71 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N78 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N86 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N92 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N95 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N97 / / / Popravilo poškodbe ni potrebno. 

N101 JK-14 Zamenjava vezne pločevine.   

10.) Hodniki – poškodovana jeklena podkonstrukcija 

/ JK-15 Zamenjava jekl. podkonst. za hodnike / / 
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Sanacija »Ostalih opažanj« iz poročila (P-29946/2A) o »Glavnem pregledu jeklene nosilne konstrukcije 

železniškega mostu na regionalni progi št. 70 Jesenice – Sežana v km 20+018 (most čez Savo Bohinjko 

v Soteski)«, ni predmet tega projekta. 

6.0 IZVEDBA SANACIJE PREKLADNIH KONSTRUKCIJ MOSTU 

6.1. Splošno 

Sanacija se izvede v skladu s tem projektom, v skladu s standardom SIST EN 1090-2 “Izvedba jeklenih 

in aluminijastih konstrukcij – 2.del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij” ter v skladu z 

veljavnimi predpisi in standardi. Pred izvedbo sanacije je potrebno vse mere kontrolirati na 

objektu. Za vsako spremembo je potrebno pridobiti pisno soglasje odgovornega nosilca naloge. 

Na novo izdelani jekleni elementi so razvrščeni v izvedbeni razred EXC3 po standardu SIST EN 1090-

2 razen elementov na načrtu »JK-05; Sanacija poškodb na ograji« in »JK-15; Sanacija hodnikov«, ki 

spadajo v izvedbeni razred EXC2. 

6.2. Dokumentacija izvajalca 

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izdelave jeklene konstrukcije na osnovi tega projekta dostaviti 

Dokumentacijo kakovosti po SIST EN 1090-2. Med izdelavo in montažo jeklene nosilne konstrukcije 

mora izvajalec sproti pripravljati ustrezno Kontrolno dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko 

zgrajeno konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu z zahtevami iz tega 

projekta.  

Dokumentacija kakovosti mora biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 1090-2 in mora obsegati: 

1. Plan kakovosti  

• organizacijsko shemo in vodstveno osebje izvajalca, 

• kontrolo izvedljivosti glede na zmožnosti procesov izvajalca, 

• postopke, metode in navodila, ki bodo uporabljena pri izvedbi, 

• določitev zahtev za Kontrolno dokumentacijo glede na zahteve iz projekta, 

• dodelitev nalog in določitev odgovornih oseb izvajalca za posamezne faze projekta, 

• določitev točk zadržanja ali zahtev za navzočnost nadzora, 

• postopke za obvladovanje sprememb in prilagoditev, 

• postopke za obvladovanje neskladnosti, odstopanj in sporov glede kakovosti, 

• itd. 

 
2. Plan kontrole kvalitete 

• določitev vrste, način in obseg notranje kontrole izvajalca, 

• določitev odgovornih oseb, 

• določitev kontrolorjev in 

• določitev odgovornega koordinatorja varilskih del (v delavnici in na montaži). 

Dodatno mora izvajalec pripraviti naslednjo dokumentacijo: 

3. Plan montaže, 

4. Tehnološki elaborat za odre, 

5. Varilni plan in plan sestave, 

6. Elaborat tehnologije protikorozijske zaščite jeklene konstrukcije, 
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Dokumentacijo kakovosti pod točko 1, 2, 3, 5, in 6 mora izvajalec predložiti odgovornemu nosilcu 

naloge v pisno potrditev. Dokumentacijo pod točko 1, 2, 3, 5, in 6 mora potrditi tudi zunanji 

strokovni nadzor. 

Kontrolna dokumentacija se nanaša na dejansko zgrajeno konstrukcijo. Med Kontrolno 

dokumentacijo spadajo npr.: 

• Certifikat kontrole proizvodnje (FPC certifikat) za najvišji predpisan izvedbeni razred in 

pripadajoč Certifikat varjenja po SIST EN 1090-1, 

• potrdila o kvaliteti osnovnega materiala, 

• potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žica,…), 

• potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki), 

• potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite, 

• potrdila o sledljivosti materiala za izvedbena razreda EXC3, 

• spričevala o usposobljenosti varilcev, 

• spričevalo o usposobljenosti odgovornega koordinatorja varilskih del (na montaži), 

• spričevala o usposobljenosti NDT kontrolorjev, 

• varilni postopki (WPS) in odobritve varilnih postopkov (WPQR), 

• varilski in montažni dnevnik, 

• poročila o NDT kontroli zvarov, 

• protokoli za pritegovanja visokotrdnih vijakov, 

• poročila o izvedbi in notranji kontroli za pritegovanja visokotrdnih vijakov, 

• merski protokoli sestavnih proizvodov in sestavnih delov jeklenih nosilnih konstrukcij v 

delavnici in na montaži, 

• zapisniki o izvedenih kontrolah sestavnih proizvodov in sestavnih delov jeklenih nosilnih 

konstrukcij v delavnici in na montaži, 

• protokoli poizkusne montaže, 

• rezultati geometrijskih kontrol saniranih delov konstrukcije med samo montažo (po fazah 

montaže), 

• rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema posameznih premazov 

in skupne debeline), 

• potrdila o kvaliteti opravljenih storitev vročega cinkanja (če so vključene v sanacijska dela), 

• pisne potrditve sprememb, ki so nastale v času sanacije, s strani odgovornega projektanta 

nosilne jeklene konstrukcije, 

• razni zapisniki in izjave 

• itd. 

Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec sproti posredovati zunanjemu strokovnemu nadzoru v 

pregled in potrditev. Vgradnja materialov brez potrjene ustreznosti ni dovoljena, oziroma se 

izvaja na lastno tveganja izvajalca. Če strokovni nadzor ugotovi, da je vgrajen neustrezen 

material ga je izvajalec dolžan zamenjati z ustreznim. 

Začetek del brez pisne potrditve »Dokumentacije kakovosti« s strani odgovornega nosilca naloge 

in zunanjega strokovnega nadzora ni dovoljen. »Kontrolno dokumentacijo« mora izvajalec po 

končanih delih urediti in predati strokovnemu nadzoru v končni pregled in potrditev.  
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6.3. Izdelava sestavnih delov jeklenih nosilnih konstrukcij 

Pred izdelavo posameznih sestavnih delov za sanacijo jeklene nosilne konstrukcije je potrebno 

dimenzijsko kontrolirati sestavne proizvode (pločevine, profile, itd.). Geometrijske tolerance sestavnih 

proizvodov so podane v standardu proizvoda in v standardu SIST EN 1090-2:2008. Velja strožji pogoj. 

Pločevine debeline 30 mm in več morajo biti z UZ pregledane na dvoplastnost (razred S2/E3 po 

standardu SIST EN 10160). 

Po izdelavi posameznih sestavnih delov za sanacijo jeklene nosilne konstrukcije je potrebno izdelane 

elemente dimenzijsko kontrolirati. Geometrijske tolerance izdelanih posameznih sestavnih delov 

jeklenih nosilnih konstrukcij v delavnici in na montaži so podane v standardu SIST EN 1090-2:2008. V 

standardu so predpisane bistvene in funkcionalne tolerance (v projektni nalogi je zahtevan Razred 1). V 

projektni nalogi niso podane dodatne posebne tolerance. Izvedene kontrole v delavnici in na montaži 

morajo biti zapisniško protokolirane, zapisniki so sestavni del Kontrolne dokumentacije izvajalca. 

V fazi izdelave (pred dobavo na gradbišče) se lahko v delavnici izvrši poskusna sestava posameznih 

elementov za sanacijo konstrukcije. V takem stanju se zapisniško preverijo vse mere in kvaliteta 

izdelave ter točnost predvidenih montažnih spojev. 

Med izdelavo in montažo elementov za sanacijo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca 

zagotovljena stalna merska in geodetska kontrola. Za vse faze izdelave in montaže morajo biti izdelani 

ustrezni merski protokoli, ki jih potrdi strokovni nadzor in odgovorni projektant konstrukcije. 

V vseh fazah izdelave in montaže mora biti za izvedbeni razred EXC 3 zagotovljena sledljivost 

materiala. Neoznačen material se mora obravnavati kot neustrezen. Sestava in varjenje se mora izvajati 

v skladu s planom varjenja in sestave. 

Rokovanje in skladiščenje materiala in že izdelanih elementov se mora izvajati tako, da ne pride do 

trajnejših deformacij in poškodb površin elementov. Preprečiti je potrebno zadrževanje vode na 

skladiščenih elementih. 

6.4. Varjenje 

Varjenje se mora izvajati v skladu z varilnim planom, ki ga izdela izvajalec sanacijskih del za jekleni 

del, potrdi pa zunanji strokovni nadzor. Izvajalec mora v okviru izdelave plana kontrole kvalitete 

izdelati tudi plan kontrole kvalitete zvarov, ki mora biti potrjen s strani strokovnega nadzora. Z 

namenom, da bi se zagotovil ustrezen nadzor nad postopkom varjenja, mora biti varilni koordinator na 

razpolago med izvajanjem varjenja. 

Pred izvajanjem varilskih del mora izvajalec določiti odgovornega koordinatorja varilskih del 

skladno s SIST EN ISO 14731. 

Pred izvajanjem varilskih del je potrebno izdelati varilne postopke (WPS) na podlagi ustreznih 

odobritev varilnih postopkov (WPQR). 

Varilska dela lahko izvajajo samo usposobljeni varilci z ustreznimi dokazili za način in položaj pri 

varjenju. Varilci morajo imeti opravljen preizkus v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1. 

Kriterij sprejemljivosti napak v zvarih je razred B po standardu SIST EN ISO 5817. Obseg neporušnih 

preiskav zvarov (NDT) naj bo v skladu SIST EN 1090-2. Vse zvare je potrebno 100% vizualno 
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pregledati. Varjene spoje, ki so posebej označeni na risbah, je potrebno 100% neporušno pregledati. 

Kontrole NDT lahko izvajajo le kontrolorji z ustreznim potrdilom. 

Varjenje na obstoječo jekleno konstrukcijo mostu ni dovoljeno, razen na mestih in na način kot je to 

predpisano v projektni nalogi. 

Sočelni zvari morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena. Kontrola sočelnih zvarov naj se izvede z 

uporabo ultrazvočne (UT) ali radiografske metode (RT). Za kriterij sprejemljivosti napak v zvarih se 

upošteva SIST EN 1090-2 (izvedbeni razred EXC3). 

Varilne deformacije mora predvideti izvajalec. 

6.5. Montaža elementov za sanacijo jeklene nosilne konstrukcije 

Montaža se mora izvajati v skladu s planom montaže, ki ga pripravi izvajalec. 

Za vse faze izdelave in montaže elementov morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli. Po 

posameznih fazah montaže in po koncu montaže mora biti zapisniško preverjena globalna geometrija 

montiranih saniranih elementov na nosilni jekleni konstrukciji. Geometrija mora biti v okviru 

predpisanih toleranc. 

6.6. Kontrola kvalitete izdelave in montaže elementov za sanacijo jeklene nosilne konstrukcije 

Kontrolo kvalitete izdelave in montaže izvaja izvajalec sanacijskih del jeklene konstrukcije v skladu z 

Dokumentacijo kakovosti, ki jo predhodno izdela izvajalec in potrdi odgovorni nosilec naloge ter 

zunanji strokovni nadzor. Kontrola se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 1090-2:2008 in 

tem projektom. Med izdelavo in montažo mora izvajalec sproti pripravljati ustrezno Kontrolno 

dokumentacijo, ki jo sproti posreduje zunanjemu strokovnemu nadzoru v pregled in potrditev. 

Začetek del brez pisne potrditve Dokumentacije kakovosti s strani odgovornega nosilca naloge in 

zunanjega strokovnega nadzora ni dovoljen. Kontrolno dokumentacijo mora izvajalec po 

končanih delih urediti in predati strokovnemu nadzoru v končni pregled in potrditev.  

Za izvajanje zunanjega strokovnega nadzora kontrole kvalitete izdelave in montaže sanacijskih del 

mora investitor zagotoviti strokovni nadzor s strani usposobljene neodvisne organizacije registrirane za 

tovrstne preglede, ki po uspešno končanih delih izda končno poročilo o »Nadzoru kontrole kvalitete 

izvedbe sanacijskih del na jekleni nosilni konstrukciji«. 

Za vsako spremembo projektne naloge je potrebno pridobiti pisno potrditev projektanta in 

strokovnega nadzora. 
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7.0 DELOVNI ODRI, NEPROPUSTNA ZAŠČITNA PONJAVA, PREDLOG PLANA 

IZVAJANJA DEL 

Sanacijska dela pri obnovi protikorozijske zaščite ter morebitnih popravilih oz. zamenjavi posameznih 

jeklenih elementov premostitvene konstrukcije se bodo izvajala na višini iz delovnih odrov. V času 

izvajanja del se predvidi postavitev visečih delovnih platojev oziroma odrov pod prekladno 

konstrukcijo po celotni dolžini nad reko ter postavitev vertikalnih odrov ob zunanjih straneh prekladne 

konstrukcije vzdolž mostu (dolvodno in gorvodno). Dostop iz gradbiščnih poti na delovne odre se 

predvidi preko dostopnega hodnika oz. odra. Za delovne odre in dostopni hodnik se predvidi, da so 

nepremični. Na delovne odre okoli mostu se namesti nepropustna zaščitna ponjava. Pri načrtovanju, 

postavitvi, uporabi, vzdrževanju in demontaži delovnih odrov in hodnikov je potrebno upoštevati 

zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni 

list RS, št. 83/2005) ter standardov SIST EN 12811 in SIST EN 12812. Delovni odri in dostopni 

hodniki morajo biti trdni in stabilni, pri čemer je potrebno upoštevati število delavcev, opremo in 

material, največje nosilnosti in razporeditev obtežbe, zunanje vplive (veter, gladino reke, ...). 

Za viseči delovni plato oz. oder pod mostom se predvidi širina 7,5m, svetle delovne višine 2.0m in 

višine varnostnih ograj 2.0m. Delovni plato pod mostom se postavi vzdolž mostu med obema 

opornikoma. Vkolikor delovni plato pod mostom ob obeh opornikih, kjer potekata dostopni kolovozni 

poti ovira dopustni vozni profil pod objektom, se na tem delu predvidi znižano svetlo delovno višino 

platoja oz. se v dogovoru z uporabniki poti izvede drug način odranja. 

Glavna nosilna podkonstrukcija visečega delovnega platoja oziroma odra pod mostom so prečno na os 

mostu v določenem rastru postavljeni jekleni nosilci (I/U prereza ali palični) ki se lahko obesijo na 

jekleno prekladno konstrukcijo mostu z jeklenimi vešalkami (npr. okrogle cevi na spodnji pas glavnih 

paličnih nosilcev). Za glavne prečne nosilce se predvidi konzolno podaljšanje na vsako stran mostu 

(gorvodno in dolvodno) za podpiranje vertikalnih delovnih odrov ob zunanjih straneh glavnih paličnih 

nosilcev mostu. Obesišča odrov na jeklene nosilne elemente mostu (palični nosilci, prečniki, 

vzdolžniki) se predvidi s sistemom vijačenih objemk. Jeklene vešalke se trdno privijači na obesišča in 

na glavne prečne nosilce podkonstrukcije odrov. Za glavno nosilno podkonstrukcijo visečih odrov se 

predvidi stabilizacija v prečni in vzdolžni smeri (npr. jeklene diagonalne palice ali križne zatege). 

Na glavno nosilno podkonstrukcijo visečih odrov se predvidi postavitev in pritrditev sekundarnih 

nosilcev na katere se položi delovni pod, predvidoma iz plohov. 

Vertikalni delovni odri ob zunanjih straneh mostu so predvideni kot samostoječi, katere se postavi na 

konzolno podaljšano nosilno podkonstrukcijo visečega odra pod mostom. Predvidi se sistem vertikalnih 

odrov iz jeklenih cevi, širine cca. 1m in višine 9m, merjeno od kote delovnega platoja pod mostom ter 

višine varovalnih ograj 2.0m. Prvi delovni pod vertikalnih odrov je hkrati viseči delovni plato pod 

mostom. Za vertikalne odre se predvidi podaljšanje na vsako krajno stran mostu za najmanj 2.0m, za 

namestitev nepropustne zaščitne ponjave. Za horizontalno stabilizacijo vertikalnih odrov po višini se 

predvidi fiksiranje na glavna palična nosilca. 

Doseg površin konstrukcije znotraj svetlega voznega profila (vključeno s prečniki med zgornjimi pasovi 

glavnih nosilcev in zgornjim diagonalnim povezjem) se predvidi z uporabo lahkih montažnih hitro 

postavljivih odrov. 

Na delovni plato pod mostom (horizontalno) in na zunanjih straneh vertikalnih delovnih odrov 

(vertikalno) se predvidi namestev nepropustne zaščitne ponjave za preprečitev onesnaženja okolja in 
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voda pri izvedbi obnove protikorozijske zaščite mostu s peskanjem. Vertikalna zaščitna ponjava mora 

segati vsaj 2.0m nad in vstran (obe strani) od mesta peskanja. Zaščitna ponjava mora biti iz 

nepropustnega trpežnega materiala, da zagotavlja zbiranje odpadnih sredstev pri peskanju (abrazivni 

pesek, barva, itn.) in drugih odpadkov, zaščito proti prašenju ter zaščito pred vremenskimi vplivi (veter, 

dež, itn.). Zaščitna ponjava mora biti obstojna na soncu (UV žarki) in mora biti iz samougasljivega 

materiala. Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati prahu, odpadnih sredstev pri peskanju in drugih 

odpadkov. Za preprečitev uhajanja prahu v zrak se na objektu predvidi namestitev kratkotrajnih 

lokalnih popolnoma pokritih zaščit iz nepropustne ponjave, katere se ustrezno namesti okoli mesta 

peskanja jeklenih elementov mostu. Zaščitna ponjava mora biti zadosti pogosto in ustrezno pritrjena na 

delovne odre. Material nepropustne zaščitne ponjave in način pritrjevanja na odre izbere izvajalec del 

po lastni presoji. 

Za sestavljanje jeklenih odrov se dovolji uporabljati le ravne in nepoškodovane elemente. Sestavni deli 

jeklenih odrov morajo biti med seboj trdno povezani v stabilno in enotno konstrukcijsko celoto. Jeklene 

konstrukcije odrov morajo biti stabilizirane v prečni in vzdolžni smeri. Pokončne nosilne palice 

jeklenih odrov morajo biti postavljene v vertikalo na posebne elemente (opore, cokle), le te pa na ravno 

podlago. Jekleni odri morajo biti ozemljeni po veljavnih predpisih. 

Delovni podi (ploščad), s katerih se izvaja dela na višini, morajo biti stabilni in trdni. Delovni podi ne 

smejo biti spolzki. V primeru, ko se za delovni pod uporabljajo deske, morajo biti te debeline vsaj 4,8 

cm (plohi) in širine najmanj 20 cm, podprte pa na razdalji, ki zagotavlja zadostno nosilnost predvidenih 

obtežb. Biti morajo iz zdravega in nepoškodovanega lesa in očiščene žebljev in drugih ovir. Plohi se 

morajo prilegati drug ob drugega in biti položeni vodoravno na trdne nosilce. Uporabo opažnih plošč za 

izdelavo delovnih podov se ne dovoljuje. 

Izvajalec del mora pred začetkom del na mostu izdelati tehnološki elaborat (opisi, statični račun, načrti, 

itn.) za izvedbo vseh delovnih odrov, dostopnih hodnikov ter izvedbo nepropustne zaščitne ponjave 

okoli mostu. 

Delovne odre in dostopne hodnike ter nepropustne zaščitne ponjave se lahko izvede tudi na drugačen 

ustrezen način po tehnologiji izvajalca del. 

Za čas izvajanja sanacijskih del na objektu je potrebno zagotoviti prisotnost progovnega čuvaja. 

Predvidena sanacijska dela na objektu je možno izvajati v kombiniranju krajših popolnih zapor prometa 

(npr. vikend zapore) ter običajnega prometa z omejitvijo hitrosti vožnje. Tak režim del sicer potrebuje 

daljše časovno obdobje za dokončanje del ob primernih vremenskih pogojih. Sam način izvajanja 

sanacijskih del je potrebno uskladiti z Elaboratom vodenja prometa, kateri ni del te projektne 

dokumentacije. Vsekakor se predlaga pričetek izvajanja del v spomladanskem času (višje temperature, 

daljši svetli del dneva, ...). Jesenski čas z večjim številom deževnih, oblačnih dni in povečano vlago ter 

kratkim svetlim dnevom ni najprimernejši za izvajanje del pri obnovi PKZ. Vsekakor pa se predlaga 

časovno sovpadanje sanacijskih del na obeh bližnjih objektih in sicer v km 18+620 in km 20+018 

zaradi samega načrtovanja omejitev prometa in s tem povezanimi stroški. 
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8.0 ZAKLJUČEK 

Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej navedeni, veljajo splošni in posebni 

pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in standardi. Izvajalec del mora s svojo 

organizacijo del zagotoviti varnost pri delu ter voditi vso s predpisi in tenderjem določeno 

dokumentacijo. 

 

 

Ljubljana, december 2015 Sestavila: 

 

Marko HOZJAN, univ.dipl.inž.grad. 

 

Rober HRIBAR, dipl.inž.str. 

 



 

Sanacija protikorozijske zaščite, poškodb in odstopanj na jekleni nosilni konstrukciji železniškega mostu v km 20+018 P-29946/2  
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Železniški most na regionalni progi št. 70 Jesenice - Sežana

1.)

Pozicija Os Element Sanacija

N1 2' V2

N2 3' V3

N6 4' V4

N8 5' V5

N12 6' V6

N13 7' V7

N18 8' V8

N34 10' V8

N40 11' V7

N44 12' V6

N46 13' V5

N49 14' V4

N64 2 V2

N65 3 V3

N66 4 V4

N67 5 V5

N70 6 V6

Izkoriščenost [%]

47,0 76,0 NE

52,0 64,0 NE

NE

102,0 158,0 DA

71,0 114,0 DA

68,0 94,0

58,0 67,0 NE

54,0 86,0 NE2x 25% stanjšanje enega kraka kotnika

54,0 86,0 NE

58,0 67,0 NE

1x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

52,0 64,0 NE

47,0 76,0 DA

2x 45% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 100% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

Most v km 20+018

47,0 76,0 NE

52,0 64,0 NE

102,0 158,0 DA

71,0 114,0 DA

2x 25% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

71,0 114,0 DA

68,0 94,0 NE

1x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

Opis poškodbe

1x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 33% stanjšanje enega kraka kotnika

4x 15% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

3x 15% stanjšanje enega kraka kotnika

3x 15% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 60% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

4x 15% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 25% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

V nadaljevanju so naštete poškodbe in odstopanja iz poročila o glavnem pregledu jeklene nosilne konstrukcije 

železniškega mostu čez Savo Bohinjko v Soteski (Poročilo št. P 29946/2A). Izkoriščenosti elementov (v MSN) so 

določene na podlagi notranjih statičnih količin, ki so bile izračunane v projektu št. P-30009 (IMK Ljubljana, dec 

2015). Na podlagi izkoriščenosti in obsega  poškodb je določeno, če je potrebno poškodovani element popraviti.

Glavni palični nosilec (oz. GPN) – poškodbe vertikale na prehodu diagonale (27 kom)

SANACIJA POSAMEZNIH POŠKODB
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N72 7 V7

N76 8 V8

N82 9 V9

N87 10 V8

N90 11 V7

N91 12 V6

N94 13 V5

N96 14 V4

N99 16 V2

N100 17 V1

2.)

Pozicija Os Element Sanacija

N16 7'-8' Z11 - spoj

N17 8' Z11 - spoj

N21 8'-9' Z10 - spoj

N22 8'-9' Z10 - spoj

N23 8'-9' Z11 - spoj

N31 9'-10' Z11 - spoj

N33 9'-10' Z10 - spoj

N35 10' Z11 - spoj

N38 10'-11' Z11 - spoj

N74 7-8 Z11 - spoj

N75 8 Z9

N77 8 Z11 - spoj

N79 8-9 Z11 - spoj

N81 8-9 Z10 - spoj

N83 9-10 Z10 - spoj

N84 9-10 Z10 - spoj

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

13,0 13,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

25,0

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

58,0

NE

NE

NE

NE

67,0 NE

NE

114,0

68,0 94,0

58,0 81,0

NE

67,0

62,0

58,0

NE

NE

NE

NE

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

13,0 13,0 3x 100% stanjšanje enega kraka kotnika

korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

16,9 NE

NE

NE

NE

NE

NE

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

16,9 16,9

45,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

16,9 16,9 1x 100% stanjšanje enega kraka kotnika

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

13,0 13,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

13,0 13,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

NE

DA

1x 50% stanjšanje enega kraka kotnika

3x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

4x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

4x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

54,0 86,0

77,0

4x 25% stanjšanje enega kraka kotnika

2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

54,0 86,0

52,0 64,0

47,0 76,0

71,0

Glavni palični nosilec (oz. GPN) – zaplatni spoj diagonal (18 kom)

13,0 13,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal NE

13,0 13,0 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal
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N85 8 Z11 - spoj

N88 10-11 Z11 - spoj

3.)

Pozicija Os Element Sanacija
N11 5'-6' Z6

N32 9'-10' Z8

N37 10'-11' Z7

N45 12'-13' Z6

N68 5-6 Z6

N73 7-8 Z8

N80 8-9 Z9

N89 10-11 Z11 - spoj

N93 12-13 Z6

N98 15-16 Z3

OPOMBA:

4.)

Pozicija Os Element Sanacija
N53 0' V0

N62 18' V0

N102 0 V0

N131 18 V0

OPOMBA:

korozija fiksnega ležišča

NE

NE

Ograja – stik z diagonalo (10 kom)

NE

NE

NE

57,0 57,0

NE

NE

NE

NE

Ležišča (4 kom)

NE

NE

NE

Izkoriščenost [%]

68,0 68,0 korozija kotnikov v priključku ograje

Opis poškodbe

/ /

/ / korozija pomičnega ležišča

/ / korozija fiksnega ležišča

/ / korozija pomičnega ležišča

52,0

NE

NE

NE

NE

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

52,0 52,0 2x 15% stanjšanje enega kraka kotnika

43,0 64,0 korozija kotnikov v priključku ograje

52,0 52,0 korozija kotnikov v priključku ograje

43,0 64,0 2x 50% stanjšanje enega kraka kotnika

52,0

Popravi se pritrditev držala ograje na stiku z diagonalo. Detajl izvedbe popravila je prikazan na načrtu 

št. JK-05.

Poškodbe N53, N62, N102 in N131 je potrebno ponovno preveriti po končanem peskanju konstrukcij.  

Za lažjo odstranitev peska (po končanem peskanju konstrukcije) se izreže luknja kot je to prikazano na 

načrtu št. JK-06.

25,0 45,0 2x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

16,9

2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

16,9 16,9 korozija kotnikov v spoju dveh diagonal

korozija kotnikov v priključku ograje

52,0 52,0 korozija kotnikov v priključku ograje

16,9 korozija kotnikov v priključku ograje
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5.)

Pozicija Os Element Sanacija
N54 0'-1' U1

N55 1'-2' U2

N56 2' U2

N57 2'-3' D6 - spoj

N58 3' U2

N59 5'-6' D12-spoj

N60 6' U6

N61 17' U1

N105 1 U2

N106 2 U2

N107 3 U3

N115 8-9 D17

N117 8 U8

N118 8-9 D18

N127 16 U3

N130 17 U2

N132 9-10 D20

N134 7-8 D16
42,0 korozija diagonale sp. vetrnega povezja NE

NE

NE

NE

70,0 70,0 1x 30% stanjšanje kraka v spoju

54,0 54,0 1x 20% stanjšanje kraka v spoju

38,0 38,0 korozija eneg kraka kotnika

NE

NE

NE

38,0 38,0 korozija eneg kraka kotnika

67,0 67,0 1x 20% stanjšanje kraka v spoju

/ / korozija vozliščne pločevine sp. vetrnega povezja

NE

NE

NE

54,0 54,0 2x 30% stanjšanje kraka v spoju

54,0 54,0 korozija spodnjega kotnika

70,0 70,0 1x 20% stanjšanje kraka v spoju

/ korozija vozliščne pločevine sp. vetrnega povezja

54,0 54,0 korozija spodnjega kotnika

DA

NE

NE

/ / korozija vozliščne pločevine sp. vetrnega povezja

67,0 67,0 korozija spodnjega kotnika

54,0 54,0 1x 20% stanjšanje kraka v spoju

NE

DA

NE

/

NE

Sp. pas GPN in sp. vetrno povezje – poškodbe in pomanjkljivosti (18 kom)

NE

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

54,0 54,0 2x 30% stanjšanje kraka v spoju

54,0 54,0 korozija spodnjega kotnika

54,0 54,0 korozija spodnjega kotnika

42,0
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6.)

Pozicija Os Element Sanacija
N103 0-1 T-q

N104 2-3 T-q (spoj)

N108 5-6 T-q (spoj)

N109 5-6 T-q

N110 6-7 T-q (spoj)

N111 6-7 T-q (spoj)

N112 7-8 T-q (spoj)

N113 7-8 T-q (spoj)

N114 9-10 T-q (spoj)

N116 9-10 T10

N119 10-11 T-q (spoj)

N120 10-11 T-q (spoj)

N121 11-12 T-q (spoj)

N122 12-13 T-q (spoj)

N123 12-13 T-q (spoj)

N124 13-14 T-q

N125 14-15 T-d (spoj)

N126 16-17 T-q (spoj)

N128 17-18 T-d (spoj)

N129 17-18 T-q (spoj)

N133 8-9 T9

N135 3-4 T4

99,0 99,0 korozija spodnje pasnice vzdolžnika ob vpetju NE

NE95,0 95,0 korozija spodnje pasnice vzdolžnika ob vpetju

/ / korozija vozliščne pločevine bočnega povezja NE

NE

DA

5,0 5,0 korozija kraka v z zgornjem pasu prečnika bočne vezi

/ / korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja/ NE

DA

NE

41,0 77,0 korozija diagonale bočnega povezja

5,0 5,0 korozija kraka v z zgornjem pasu prečnika bočne vezi

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja/ NE

/ NE

/ NE

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja/ NE

99,0 NE

/ NE

99,0 korozija spodnje pasnice vzdolžnika ob vpetju

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

/ DA

/ NE

/ NE

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

NE

74,0 NE

/ NE

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

39,0 korozija diagonale bočne vezi

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

NE

/ DA

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

52,0 korozija diagonale bočne vezi

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

84,0

/

/ korozija vozliščne pločevine bočnega povezja

Vzdolžni nosilec (oz. vzdolžnik) z bočno vezjo – poškodbe in pomanjkljivosti (22 kom)
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7.)

Pozicija Os Element Sanacija
N3 3 Q19

N5 4 Q20

N9 5 Q21

N10 6 Q22

N14 7 Q23

N20 8 Q24

N29 9 Q25

N36 10 Q26

N42 11 Q27

N48 13 Q29

N50 14 Q30

N52 15 Q31

8.)

Pozicija Os Element Sanacija
N15 7-8 D45

N26 8-9 D47

N27 9-10 D50

N41 10-11 D51-52

N47 13-14 D57-58
NE

109,0 208,0 korozja zgornjega prečnika

NE

NE

27,0 korodirana diagonala vetrnega povezja

NE

27,0 27,0 korodirana diagonala vetrnega povezja

41,0 61,0 korozja zgornjega prečnika NE

NE35,0 51,0 korozja zgornjega prečnika

39,0 59,0 korozja zgornjega prečnika NE

NE

25,0

korozja zgornjega prečnika

61,0 139,0 korozja zgornjega prečnika

Zgornja vetrna vez – poškodbe in pomanjkljivosti (5 kom)

DA

DA

NE30,0 59,0

NE32,0 47,0 korozja zgornjega prečnika

39,0 59,0 korozja zgornjega prečnika NE

NE35,0 51,0 korozja zgornjega prečnika

109,0 208,0 korozja zgornjega prečnika DA

DA61,0 139,0 korozja zgornjega prečnika

30,0 59,0 korozja zgornjega prečnika NE

Zgornji prečnik – poškodbe in pomanjkljivosti (12 kom)

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

Izkoriščenost [%] Opis poškodbe

27,0

41,0 41,0 korodirana diagonala vetrnega povezja

25,0 korodirana diagonala vetrnega povezja

25,0 25,0 korodirana diagonala vetrnega povezja
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9.)

Pozicija Os Element Sanacija
N4 3' Q32

N7 5' V5

N19 8'-9' Z11

N22 8'-9' Z9

N24 8'-9' Z10

N25 8'-9' Z11

N28 9' V9

N30 9' O9

N39 10'-11' Z11

N43 11'-12' Z7

N51 15' Q31

N63 0 V0

N69 6 V6

N71 6-7 Z7

N78 8-9 Z11

N86 10 Z11 - spoj

N92 12 V6

N95 13 O6

N97 14 O5

N101 18 V0

NE

NE

NE

NE

NE

NE

korozija kotnika vertikale NE

NE

NE

NE

Izkoriščenost [%]

DA

NE

25,0

NE

DA/ / prekorodirana vezna pločevina

52,0

53,0 73,0 korozija spodnje pasnice zg. pasu GPN

95,0

NE

NE

NE

NE

64,0 1x 70% stanjšanje enega kraka kotnika NE

NEkorozija kotnika vertikale

/ /

Opis poškodbe

/ / manjkajoče kovice

47,0 76,0

94,0

57,0 57,0 2x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

25,0 95,0 3x 30% stanjšanje enega kraka kotnika

16,9 16,9 2x 20% stanjšanje enega kraka kotnika

52,0 64,0 1x 10% stanjšanje enega kraka kotnika

52,0 72,0 1x 30% stanjšanje  kraka spodnje pasnice zg. pasu GPN

Lokalne poškodbe elementov – poškodbe in pomanjkljivosti (20 + ? kom)

prekorodirana vezna pločevina

25,0 95,0 korozija kraka kotnika diagonale

57,0 57,0 korozija kraka kotnika diagonale

/ / manjkajoče kovice

25,0 95,0 korozija kraka kotnika diagonale

26,0 45,0 korozija kraka kotnika diagonale

25,0 64,0

72,0 korozija spodnje pasnice zg. pasu GPN

2x 25% stanjšanje enega kraka kotnika

1x 50% stanjšanje enega kraka kotnika

62,0 77,0
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4.3 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
 

 

 



 

NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI 
(NGGO) 

 
 

Investitor: Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o., 
 Kolodvorska ulica 11  1000  Ljubljana 
 
Objekt: Železniški most na progi št. 70 Jesenice-Sežana v km 20+018 
 
Št. načrta: P-29946/2-NGGO 
 
Izdelovalec: Inštitut za metalne konstrukcije, Mencingerjeva ulica 7, 
 1000 Ljubljana 
 

1 GRADBENI ODPADKI 

1.1 Nastanek gradbenih odpadkov 

Ta načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki obravnava skupino odpadkov s številko 17 

s klasifikacijskega seznama odpadkov iz Priloge 4 - Uredbe o odpadkih (Ur.list RS št. 

103/2011). Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. 

list RS št. 34/2008) in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. list RS št. 

61/2011) bodo pri sanaciji nastale določene količine gradbenih odpadkov in sicer: 

– železo in jeklo (nenevarni gradbeni odpadki), 

– les (nenevarni gradbeni odpadki), 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. 

Za odpadke, ki pri gradbenih delih ne nastanejo neposredno kot posledica postopkov 

izvajanja gradbenih del, kot so odpadna embalaža, vegetacija, komunalni odpadki, ki jih 

povzročajo zaposleni na gradbišču, itn., so odgovorni izvajalci del, kateri so povzročitelji 

odpadkov, ter morajo s temi odpadki ravnati v skladu s predpisi na področju varstva 

okolja, ki ureja ravnanje z odpadki. 

1.2 Način odstranitve in sortiranje gradbenih odpadkov 

Pri sanaciji obstoječe prekladne konstrukcije mostu bodo nastali kovinski in leseni 

odpadni materiali. 

Glede na način demontaže bodo kovinski deli v manjših kosih. Večinoma bodo to jekleni 

profili in pločevine majhnega prereza in dolžin, s katerimi se bo lahko rokovalo brez 

pomoči strojev in naprav. Med jeklenimi odpadnimi materiali bodo tudi vezna sredstva 

(zakovice, vijaki, matice,...). Ocenjena teža odpadnega železa in jekla je cca. 2000kg. 

Leseni odpadni material bo odstranjena vegetacija v okolici opornikov pri izvedbi 

postavitve gradbenega odra ter pohodna površina lesenih hodnikov na prekladni 

konstrukciji, ki se jo demontira (pohodne rešetke iz lesenih moralov). Ocenjen volumen 

lesenega odpadnega materiala je 20m3. 

Gradbeni odpadki naj se po posameznih vrstah materiala začasno ustrezno skladiščijo 

na kraju nastanka oz. na za to določenih lokacijah ob gradbišču. Odvoz posameznih vrst 

materialov na ustrezno deponijo naj se vrši enkratno za tiste vrste materialov, katerih 

količine so zanemarljive (železo/jeklo in les). Za gradbene odpadke, ki bodo nastali pri 

sanacijskih delih je predvidena predelava. 
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Pri gradbenih delih bodo nastali tudi drugi odpadki, ki niso klasificirani kot gradbeni 

odpadki. Za te vrste odpadkov so odgovorni izvajalci del, kateri so povzročitelji 

odpadkov, ter niso predmet tega načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

Informativno podajamo ocenjeno količino odpadkov od peskanja - obnove protikorozijske 

zaščite jeklene prekladne konstrukcije (PKZ). Ocenjena količina abrazivnega sredstva je 

cca 87.000kg. Abrazivno sredstvo kontaminirano z ostanki starih premazov (barv) naj se 

v celoti zbere ter preda zbiralcu odpadkov (iz seznama zbiralcev, ki ga vodi ARSO). 

1.3 Namen gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

Z ustreznim načinom odstranjevanja, ločenim zbiranjem in ustreznim deponiranjem 

odvečnih gradbenih materialov je zmanjšana nevarnost obremenjevanja voda, zraka in 

tal ter ogroženost človekovega zdravja pri odstranjevanju, odvozu in predelavi odvečnih 

gradbenih materialov. 

Pri sanaciji se bodo uporabili naslednji načini odstranjevanja odpadnih gradbenih 

materialov: 

– začasno skladiščenje na ustrezni lokaciji ob gradbišču do zaključne faze odstranitve 

posamezne vrste materiala oz. za čas, ki je potreben, da se nabere zadostna količina 

materiala za ekonomičen prevoz do predelovalca 

Predelava materialov na gradbišču ni predvidena. 

Pri sanacijskih delih mora izvajalec poskrbeti za ustrezno varovanje zdravja delavcev, ki 

so udeleženi pri sanaciji, okoliškega prebivalstva in ostalih udeležencev, ki bodo v času 

obnovitvenih del prisotni na predmetni lokaciji. Za zmanjšanje negativnih vplivov na 

zdravje ljudi in narave mora izvajalec dela izvajati tako, da je obremenjenost s hrupom 

čim manjša. Dela, s katerimi se prekomerno obremenjuje okolje s hrupom se lahko 

izvaja le preko dneva. Izvajalec mora z ustreznimi ukrepi zmanjšati emisije prahu, ki 

bodo nastopile pri obnovi protikorozijske zaščite. 

1.4 Vrsta in količina gradbenih odpadkov 

Št. klasifikacijska št. naziv odpadka predvidena količina 

1 17 02 01 les 20,0 m3 

2 17 04 05 železo in jeklo 2000 kg 

1.5 Podatki o ločenem zbiranju odpadkov na gradbišču 

Št. klasifikacijska št. naziv odpadka ločeno zbiranje 

1 17 02 01 les da 

2 17 04 05 železo in jeklo da 

1.6 Vrste in količina gradbenih odpadkov, ki se bodo obdelali na gradbišču 

Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču ni predvidena. 

1.7 Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih 
del na gradbišču 

Zemeljski izkop na gradbišču za izvajanje sanacijskih del ni predviden. 

1.8 Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal 
zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču: 

Uporaba zemeljskega izkopa na gradbišču za izvajanje sanacijskih del ni predvidena. 
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1.9 Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih 
 odpadkov 

Št. klasifikacijska št. naziv odpadka 
Predvidena 

količina 
možen zbiralec  

1 17 02 01 les 20,0 m3 
Dinos d.d., Kurilniška 

18, 4270 Jesenice 

2 17 04 05 železo in jeklo 2000 kg 
Dinos d.d., Kurilniška 

18, 4270 Jesenice 

1.10 Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s 
podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in možnih 
izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov 

Št. 
klasifikacijska 

št. 
naziv 

odpadka 
predvidena

količina 

predviden 
postopek 
obdelave 

možen izvajalec 
obdelave 

1 17 02 01 les 20,0 m3 R3 
Dinos d.d., Kurilniška 

18, 4270 Jesenice 

2 17 04 05 
železo in 

jeklo 
2000 kg R4 

Dinos d.d., Kurilniška 
18, 4270 Jesenice 

1.11 Obveznosti investitorja v zvezi z gradbenimi odpadki 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci sanacijskih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta, količina odpadnega gradbenega materiala ter naslov gradbišča z 

navedbo pripadajoče upravne dokumentacije. 

Investitor mora za celotno gradbišče oddajati gradbene odpadke zbiralcu gradbenih 

odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

Investitor lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranjevanje gradbenih odpadkov tako, 

da zagotovi oddajo gradbenih odpadkov neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu 

odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih 

odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina predelave ali 

odstranjevanje gradbenih odpadkov, kraj predelave ali odstranjevanja ter naslov 

gradbišča z navedbo upravnega dovoljenja, na katerega se nanaša predelava ali 

odstranjevanje gradbenih odpadkov. Iz naročila za odstranjevanje gradbenih odpadkov 

mora biti razviden tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov. 

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem ali odstranjevanje preden se začnejo 

izvajati sanacijska dela. 

 

Ljubljana, december 2015 Zapisal: 

 Robert Hribar 
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PROJEKTANTSKI PREDRAČUN 
za izvedbo sanacijskih del na nosilni jekleni konstrukciji železniškega mostu na 
progi št. 70 Jesenice - Sežana v km 20+018 

POPIS DEL 

 A B C D E F 

oznaka opis postavke količina enota projektantska količina x cena 

 postavk
e 

 postavke  cena za enoto  

1   PREDDELA   

1 001 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi 
objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, 
instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih 
in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi 
oznakami gradbišča, itn.. 1 pavšal   

1 002 Odstranitev gradbišča z demontažo in odvozom 
gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo 
prvotnega stanja na uporabljenih površinah. 1 pavšal   

1 003 Stroški stalnega varovanja gradbišča v območju 
mostu za čas izvajanja sanacijskih del na 
jekleni prekladni konstrukciji (izven delovnega 
časa) 
Ocenjeni čas trajanja del – 75 dni, štev. ur 
varovanja na dan = 12 900 h   

1 004 Demontaža/ostranitev obstoječih lesenih 
hodnikov ter odvoz na deponijo. 

20 m3   

1 005 Oštevilčenje, odstranitev ter uskladiščenje 
obstoječe pohodne pločevine R5 (5/6mm) širine 
cca 0,65m med tiri in ponovna montaža po 
zaključku sanacije PKZ. (180m

2
 x 43,3kg/m

2
) - 

obnova PKZ na teh pohodnih pločevinah ni 
predvidena. 1.700 kg   

1 006 Horizontalni obešeni nepremični delovni oder 
za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad 
reko Savo Bohinjko. Oder je obešen na jekleni 
prekladni konstrukciji mostu, svetla delovna 
višina je 2m, višina varovalnih ograj je 2m. 
Oder podpira na vsaki strani vertikalna odra ob 
glavnih nosilcih prekladne konstrukcije. 
Postavka vsebuje nabavo, postavitev, 
vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. 
Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni 
presoji. (60m x 7,5m) 450 m2   

1 007 Vertikalna nepremična delovna odra višine od 
h=8,0m do h=10,0m in svetle delovne širine 
š=1,0m za delo ob glavnih paličnih nosilcih 
prekladne konstrukcije. Višina varovalnih ograj 
je 2m. Odra sta podprta na horizontalnem 
obešenem odru pod mostom. Postavka vsebuje 
dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev 
delovnih odrov. Material za izvedbo izbere 
izvajalec po lastni presoji. (62m x 10m) x 2 1.240 m2   

1 008 Pomožna premična delovna odra za delo na 
zgornjem veternem povezju in prečnih 
povezavah zgornjega pasu prekladne 
konstrukcije višine cca. 4-6m. Postavka vsebuje 
dobavo, postavitev, vzdrževanje, premik po 
poljih prekladne konstrukcije in odstranitev 
delovnih odrov Material za izvedbo izbere 
izvajalec po lastni presoji. (8m x 4m) x 2 64 m2   

1 009 Horizontalni nepremični delovni oder-hodnik za 
dostop delavcev, opreme, materiala, itn. iz 
transpornih poti gradbišča na delovne odre na 
mostu. Oder-hodnik je podprt na terenu. Oder-
hodnik je na višini do 4m od tal. Svetla širina je 
1.5m, svetla višina je 2m, višina varovalnih 
ograj je 2m. Postavka vsebuje dobavo, 
postavitev, vzdrževanje in odstranitev 
delovnega odrahodnika. Material za izvedbo 
izbere izvajalec po lastni presoji. 2x (1.5m x 
10m) 30 m2   
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1 010 Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna 
zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja 
okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na 
jeklenih površinah prekladne konstrukcije. 
Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega 
materiala za zbiranje odpadnih sredstev za 
peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred 
vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na 
soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne 
smejo prepuščati odpadnih sredstev pri 
peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo 
se namesti na horizontalne in vertikalne 
delovne odre pod in ob prekladnih 
konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 
2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka 
vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in 
odstranitev zaščitne ponjave. Material za 
izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. 
(450m2+1240m2+2x 2m x 66m) 

1.954 m2   

1 011 Zaščita komunikacijskih kablov na zgornjem 
delu konstrukcije dolvodno–zaščita sega do 
10m izven gabarita mostu na vsako stran – 2x 
80m 

160 m   

1 012 Detajlni pregled premostitvene konstrukcije po 
izvedenem poodranju ter izvršenem peskanju 
površin do kovinske osnove – namen 
ugotavljanja morebitnih pri glavnem pregledu 
neodkritih odstopanj (2 dni) 2 kos   

1 

 

PREDDELA - SKUPAJ Σ =                                     EUR 

 
 A B C D E F 

oznaka opis postavke količina enota projektantska količina x cena 

 postavke  postavke  cena za enoto  

5    GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA 

5.2    DELA Z JEKLOM  

5.2 001 Sanacija-ojačitev nosilnih elementov vertikale 
V3: odrez kovic na mestu ojačitve/vgradnja 
ojačilnih kotnikov L90/9 (S355J2)/izdelava 
lukenj in vgradnja novega vijačnega materiala 
(vijak+matica+podložki) dimenzije M22 kval. 
10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8/privijanje 
vijakov do sile Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-
2). Zahteve za PKZ: iz točke 4.0 poročila P-
29946/2, pred vgradnjo novih elementov na 
obstoječe elemente naležne površine PKZ 
zaščititi ! Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
02: Sanacija poškodbe N2 in N65 iz P-
29946/2. 2 kos   

5.2 002 Sanacija-ojačitev nosilnih elementov vertikale 
V4: odrez kovic na mestu ojačitve/vgradnja 
ojačilnih kotnikov L90/9 (S355J2)/izdelava 
lukenj in vgradnja novega vijačnega materiala 
(vijak+matica+podložki) dimenzije M22 kval. 
10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8/privijanje 
vijakov do sile Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-
2). Zahteve za PKZ: iz točke 4.0 poročila P-
29946/2, pred vgradnjo novih elementov na 
obstoječe elemente naležne površine PKZ 
zaščititi ! Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
03: Sanacija pošk. N6, 49, 66 in 96 iz P-
29946/2. 4 kos   

5.2 003 Sanacija-ojačitev nosilnih elementov vertikale 
V5: odrez kovic na mestu ojačitve/vgradnja 
ojačilnih kotnikov L90/9 (S355J2)/izdelava 
lukenj in vgradnja novega vijačnega materiala 
(vijak+matica+podložki) dimenzije M22 kval. 
10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8/privijanje 
vijakov do sile Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-
2). Zahteve za PKZ: iz točke 4.0 poročila P-
29946/2, pred vgradnjo novih elementov na 
obstoječe elemente naležne površine PKZ 
zaščititi ! Izvedbeni razred – EXC 3. 1 kos   
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Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
04: Sanacija poškodbe N46 iz P-29946/2. 

5.2 004a Popravilo detajla obstoječe pritrditve držala 
ograje v polju: odrez dela obstoječega spoja/  
vgradnja novega spojnega kosa z 
vročecinkanim vijačnim materialom M12, M18 
oz. M22. Nov spojni kos izdelan iz pl. jekla 
12/60 in pl.jekla 6/60 v kvaliteti S355J2 – cca 
8kg/spoj+10 vijakov. Zahteve za PKZ: iz točke 
4.0 poročila P-29946/1, pred vgradnjo novih 
elementov na obstoječe elemente naležne 
površine PKZ zaščititi. Izved. razred – EXC 2. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
05: Sanacija poškodbe N11, N45, N68, N93 in 
N98 iz P-29946/2 (det. 1). 5 kos   

5.2 004b Popravilo detajla obstoječe pritrditve držala 
ograje v polju: odrez dela obstoječega spoja/  
vgradnja novega spojnega kosa z 
vročecinkanim vijačnim materialom M12, M18 
oz. M22. Nov spojni kos izdelan iz pl. jekla 
12/60 in pl.jekla 6/60 v kvaliteti S355J2 – cca 
5kg/spoj+6 vijakov. Zahteve za PKZ: iz točke 
4.0 poročila P-29946/1, pred vgradnjo novih 
elementov na obstoječe elemente naležne 
površine PKZ zaščititi! Izved. razred – EXC 2. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
05: Sanacija poškodbe N32, N37, N73, N80 in 
N89 iz P-29946/2 (det. 2). 5 kos   

5.2 005 Izvedba izrezov na vertikalnih pločevinah v 
ležiščih – sprednja stran proti sredini mostu na 
vseh štirih ležiščih (namen preprečevanje 
zadrževanja nesnage v notranjosti 
sestavljenega profila) – izvedba izreza + 
pobrusitev odreznih robov v R=2mm 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-06 4 kos   

5.2 006 Izvedba izreza na vozliščni pločevini povezja v 
spodnjem pasu – izvedba izreza + pobrusitev 
odreznih robov v R=2mm Podrobnejša 
navodila navedena na risbi JK-07 in JK-08. 
Sanacija poškodbe N57 in N59 iz P-29946/2. 2 kos   

5.2 007 Zamenjava korodirane vozliščne pločevine: 
odrez kovic zavornega povezja/vgradnja 
vozliščne pločevine/vgradnja novega vijačnega 
materiala (vijak+matica+podložki) dimenzije 
M16 kval. 10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8 
na obstoječi priključek kotnikov vezi na 
vozliščno pločevino/privijanje vijakov do sile 
Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-2). Zahteve za 
PKZ: iz točke 4.0 poročila P-29946/2, pred 
vgradnjo novih elementov na obstoječe 
elemente naležne površine PKZ zaščititi ! 
Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
09: Sanacija poškodbe N104 iz P-29946/2. 1 kos   

5.2 008 Zamenjava korodirane vozliščne pločevine: 
odrez kovic zavornega povezja/vgradnja 
vozliščne pločevine/vgradnja novega vijačnega 
materiala (vijak+matica+podložki) dimenzije 
M16 kval. 10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8 
na obstoječi priključek kotnikov vezi na 
vozliščno pločevino/privijanje vijakov do sile 
Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-2). Zahteve za 
PKZ: iz točke 4.0 poročila P-29946/2, pred 
vgradnjo novih elementov na obstoječe 
elemente naležne površine PKZ zaščititi ! 
Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
10: Sanacija poškodbe N111 iz P-29946/2. 1 kos   

5.2 009 Zamenjava korodiranega kotnika bočne vezi: 
odrez kovic povezja/vgradnja novega kotnika 
L65/7 (S355J2)/vgradnja novega vijačnega 
materiala (vijak+matica+podložki) dimenzije 
M16 kval. 10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8 
na obstoječi priključek kotnikov vezi na 
vozliščni pločevini/privijanje vijakov do sile 
Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-2). Zahteve za 
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PKZ: iz točke 4.0 poročila P-29946/2, pred 
vgradnjo novih elementov na obstoječe 
elemente naležne površine PKZ zaščititi ! 
Izvedb. razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
11: Sanacija poškodbe N124 iz P-29946/2. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
kos 

5.2 010 Zamenjava korodirane vozliščne pločevine: 
odrez kovic zavornega povezja/vgradnja 
vozliščne pločevine/vgradnja novega vijačnega 
materiala (vijak+matica+podložki) dimenzije 
M16 kval. 10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8 
na obstoječi priključek kotnikov vezi na 
vozliščno pločevino/privijanje vijakov do sile 
Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-2). Zahteve za 
PKZ: iz točke 4.0 poročila P-29946/2, pred 
vgradnjo novih elementov na obstoječe 
elemente naležne površine PKZ zaščititi ! 
Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
12: Sanacija poškodbe N129 iz P-29946/2. 1 kos   

5.2 011 Vgradnja ojačitve na zgornji pas zgornjega 
prečnika – ploščato jeklo 20/150 v dolžini 
3,8m; ojačitev v kvaliteti S355J2 se na montaži 
tesno privari na obstoječi sestavljeni pas iz 
kotnikov s kotnim zvarom – cca 100kg/spoj. 
Zahteve za PKZ: iz točke 4.0 poročila P-
29946/2. Izvedbeni razred – EXC 3. 
Ojačitve izvesti na prečnikih št. 3, 4, 14 in 15. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
13.  4 kos   

5.2 011a Odvzem vzorca za določitev sposobnosti za 
varjenje - kvaliteta obstoječega osnovnega 
materiala kotnikov zgornjih prečnikov (Cev, ...) 1 kos   

5.2 012 Zamenjava korodirane vezne pločevine: odrez 
kovic /vgradnja nove vezne pločevine 
10/60/cca. 500mm (S355J2)/vgradnja novega 
vijačnega materiala (vijak+matica+podložki) 
kval. 10.9 HVP-tZn po SIST EN 14399-8 na 
obstoječi priključek kotnikov /privijanje vijakov 
do sile Fp,C (tabela 19-SIST EN 1090-2). 
Zahteve za PKZ: iz točke 4.0 poročila P-
29946/2, pred vgradnjo novih elementov na 
obstoječe elemente naležne površine PKZ 
zaščititi ! Izvedbeni razred – EXC 3. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
14: Sanacija poškodbe N63 in N101 iz P-
29946/2. 2 kos   

5.2 013a Demontaža/odstranitev obstoječih 
prekorodiranih nosilnih profilov UNP 120-
nosilci  hodnikov ter odvoz na deponijo 
(priključni kotniki na konstrukcijo ostanejo-
odrez kovic v spojih z UNP 120). Ocena: 
demontaža cca 30% obstoječih prekorodiranih 
nosilcev hodnikov. Potrebna količina 
elementov določena ob pregledu po demontaži 
lesenih hodnikov. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
15:  

1.000 kg   

5.2 013b Dobava in montaža novih profilov za 
podkonstrukcije hodnikov iz UNP 140, vse iz 
materiala S235JR. Izmera točnih dolžin 
profilov na objektu/odrez profilov ter vrtanje 
lukenj-4 kos na element. Profili montažno 
vijačeni z vijaki M18 kvalitete 8.8 tZn. Elementi 
UNP dobavljeni v črni izvedbi. Po montaži 
elementov izvedba PKZ kot ob obnovi na 
osnovni nosilni konstrukciji (površina profilov 
upoštevana že v skupni površini konstrukcije). 
Izvedbeni razred elementov hodnikov – EXC 2. 
Ocena: zamenjava cca 30% obstoječih 
prekorodiranih nosilcev hodnikov. Potrebna 
količina elementov določena ob pregledu po 
demontaži lesenih hodnikov. 
Podrobnejša navodila navedena na risbi JK-
15. 

1.200 kg   
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5.2 014 Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija 
mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - 
peskanje celotne površine do Sa2½, na težko 
dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje 
korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje 
ostrih korodiranih prehodov, odpraševanje ter 
izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi 
temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni 
premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 
320µm) - premazni sistem A5I.02/ za 
atmosferski razred C5-I po SIST EN ISO 
12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine 
uporabljenega sredstva za peskanje in vseh 
odpadkov, čiščenje in podmazanje ležišč. 
Detajlni opis izvajanja PKZ ter priporočila za 
izvajanje težje dostopnih detajlov – glej točko 
4.0 iz P-29946/2 3800 m2   
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GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ Σ =                                   EUR 

 
 A B C D E F 

oznaka opis postavke količina enota projektantska količina x cena 

 postavke  postavke  cena za enoto  

6   NEPREDVIDENA DELA 

 6 001 Sanacija nepredvidenih, poškodovanih ali 
dotrajanih delov jeklenih prekladnih 
konstrukcij, ki se jih bo ugotovilo med 
sanacijskimi deli na mostu (25% gradbeno-
obrtniških del) 1 pavšal   
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NEPREDVIDENA DELA - SKUPAJ Σ =                                    EUR 

 
 A B C D E F 

oznaka opis postavke količina enota projektantska količina x cena 

 postavke  postavke  cena za 
enoto 

 

7    RAZNO 

7 001 Projektantski nadzor 
100 h   

7 002 Izdelava navodila za obratovanje in 
vzdrževanje 1 kos   

7 003 Kontrola izvedbe sanacijskih del-dela v jeklu 
ter obnova PKZ 1 kos   

7 004 Koordinator varstva pri delu 45 h   

7 005 Varnostni načrt 1 kos   

7 

 

RAZNO - SKUPAJ Σ =                                    EUR 

 

 

REKAPITULACIJA DEL 
 

1. PREDDELA  EUR 

5. GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA  EUR 

6. NEPREDVIDENA DELA  EUR 

7. RAZNO  EUR 

 

 S K U P A J  brez 22% DDV ΣΣ =  EUR 

 22% DDV  EUR 
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 S K U P A J  ΣΣ =  EUR 

 



 

Sanacija protikorozijske zaščite, poškodb in odstopanj na jekleni nosilni konstrukciji železniškega mostu v km 20+018 P-29946/2  

 

 

5. TEHNIČNE REŠITVE ZA SANACIJO POŠKODB IN ODSTOPANJ 
 
 
 
 
 
 
KAZALO: 
 

List št.: JK-01 Dispozicija poškodb 

List št.: JK-02 Sanacija poškodbe N2 in N65 

List št.: JK-03 Sanacija poškodbe N6, N49, N66 in N96 

List št.: JK-04 Sanacija poškodbe N46 

List št.: JK-05 Sanacija poškodb na ograji 

List št.: JK-06 Sanacija ležišč 

List št.: JK-07 Sanacija poškodbe N57 

List št.: JK-08 Sanacija poškodbe N59 

List št.: JK-09 Sanacija poškodbe N104 

List št.: JK-10 Sanacija poškodbe N111 

List št.: JK-11 Sanacija poškodbe N124 

List št.: JK-12 Sanacija poškodbe N129 

List št.: JK-13 Ojačitev zgornjih prečnikov 

List št.: JK-14 Sanacija poškodbe N63 in N101 

List št.: JK-15 Sanacija hodnikov 
 

 

 

 

  

 

 

 

 





































Privzete teže Pl. 1 mm 7,85 kg/m3

pozicija element kvaliteta kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K1.1 L 90/90/9 S355 J2 8 12,20 102,48
pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K1.2 S355 J2 50 50 8 72 3,14 11,3

K1.3 S355 J2 80 50 9 4 3,53 1,1

K1.4 S355 J2 50 50 25 16 9,81 7,9

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M22*80 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 40 0,2 8,0

M22*100 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 36 0,2 7,2

∑ 138,0

pozicija element kvaliteta kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K2.1 L 90/90/9 S355 J2 16 12,20 234,24
pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K1.2 S355 J2 50 50 8 176 3,14 27,6

K1.3 S355 J2 80 50 9 16 3,53 4,5

K1.4 S355 J2 50 50 25 64 9,81 31,4

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M22*80 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 48 0,2 9,6

M22*95 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 88 0,2 17,6

∑ 325,0

pozicija element kvaliteta kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K3.1 L 90/90/9 S355 J2 2 12,20 28,06
pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

K1.2 S355 J2 50 50 8 22 3,14 3,5

K1.3 S355 J2 80 50 9 2 3,53 0,6

K1.4 S355 J2 50 50 25 4 9,81 2,0

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M22*80 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 6 0,2 1,2

M22*95 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 11 0,2 2,2

∑ 37,4

KOSOVNICA

JK-02

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

1150

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

dolžina [mm]

1050

95

JK-04

dolžina [mm]

Vogalnik

Vogalnik

1200

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

80

80

100

JK-03

dolžina [mm]

Vogalnik

80

95
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pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

O1.1 S355 J2 800 60 12 5 5,65 22,6

O1.2 S355 J2 285 60 6 30 2,83 24,2

O1.3 S355 J2 590 60 12 5 5,65 16,7

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M12*45 (ISO 4017) 8.8 SB 60 0,1 6,0

M18*45 (ISO 4017) 8.8 SB 10 0,2 2,0

M22*50 (ISO 4017) 8.8 SB 10 0,2 2,0

∑ 73,4

pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

V3.1 S355 J2 260 235 8 1 14,76 3,8

V1.2 S355 J2 150 50 20 1 7,85 1,2

V1.3 S355 J2 240 50 20 1 7,85 1,9

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M16*65 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 5 0,2 1,0

∑ 7,9

pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

V4.1 S355 J2 445 195 8 1 12,25 5,4

V1.2 S355 J2 150 50 20 4 7,85 4,7

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M16*65 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 8 0,2 1,6

∑ 11,8

pozicija element kvaliteta kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

V5.1 L 65/65/7 S355 J2 1 6,83 15,37

pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

V1.2 S355 J2 150 50 20 2 7,85 2,4

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M16*65 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 5 0,2 1,0

∑ 3,4

JK-05

Pločevine

Vijačni komplet

dolžina [mm]

65

JK-11

65

JK-10

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

45

dolžina [mm]

Vijačni komplet

45

JK-09

Pločevine

50

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

65

dolžina [mm]

Vogalnik

2250
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pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

V6.1 S355 J2 260 240 8 1 15,07 3,9

V1.2 S355 J2 150 50 20 1 7,85 1,2

V1.3 S355 J2 240 50 20 1 7,85 1,9

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M16*65 (EN 14399-8) 10.9-tZn HVP 5 0,2 1,0

∑ 8,0

pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

P1.1 S355 J2 3850 150 20 4 23,55 362,7

∑ 362,7

pozicija kvaliteta dolžina [mm] širina [mm] debelina [mm] kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

* S355 J2 / / / 2 / /

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

* / / / / /

∑ /

* dimenzija se določi naknadno

pozicija element kvaliteta kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

H1.1 U 140 S355 J2 * 16,00 1280,00

element kvaliteta tip kom. masa/m [kg/m] masa skup. [kg]

M18*45 (ISO 4017) 8.8 SB ** 0,2 /

∑ /

JK-14

Pločevine

JK-13

Pločevine

JK-12

Pločevine

dolžina [mm]

Vijačni komplet

65

dolžina [mm]

Vijačni komplet

/

JK-15

dolžina [mm]

**količina se določi naknadno; predpostavlja se 96 vijakov

* število nosilcev hodnikov, ki so potrebni zamenjave, se določi po odstranitvi lesenih plohov; predpostavi se, da je potrebno zamenjati 1/3 celotne 

dolžine

U-profil

80000
dolžina [mm]

Vijačni komplet

45
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