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Linijski distančniki 
V novembrski številki revije smo predstavili točkovne distančnike iz vlaknastega 
(mikroarmiranega) betona, prednosti tega materiala ter področja uporabe točkovnih 
distančnikov. Članek nadaljujemo s predstavitvijo linijskih distančnikov iz vlaknastega betona.

Določanje potrebnega 
števila distančnikov

Po pojasnilih Nemškega 
združenja za beton so linijski 
oz. ploskovni distančniki de-
finirani kot distančniki z li-
nearno ali dvodimenzionalno 
kontaktno površino. Pravilo-
ma en ploskovni distančnik 
zamenja najmanj štiri točk-
ovne distančnike. Razmik pri 
polaganju se v glavnem ravna 
po sprejemljivem upogibanju 
pri največji obremenitvi, npr. 
pri hoji po armaturi, še pose-
bej med betoniranjem.

Trikotni vbočeni linijski 
distančniki za vodoravne 
mrežaste in palične armature 
- lahka izvedba s prepleteni-
mi armaturnimi žicami. Ce-
novno so zelo ugodni, vendar 
imajo manjšo pomanjkljivost 
- v različnih položajih na-
mreč ne zagotavljajo nanosa 
enake debeline betonskega 
sloja. Kadar obstaja možnost, 
da se distančniki prevrnejo, 
zato raje uporabimo trikotne 
linijske distančnike (nevbo-
čene).

V ponudbi so še trikotni 
vbočeni linijski distančniki 
s kavljem za navpične mre-
žaste in palične armature, ki 
jih enostavno jih stisnemo na 
armaturo ter trikotni vbočeni 
linijski distančniki z dvema 
žicama, ki zagotavljajo varno 
pritrjevanje v vsakem položa-
ju, tudi pri visečih armaturah 
(gradnja tunelov); ni nevar-
nosti prevračanja zaradi velike 
podporne širine.

Linijski distančniki

inijski distančniki 
(uporablja se tudi 
izraz »ploskovni« di-

stančniki) so običajno narejeni 
v obliki ravnih ali ukrivljenih 
palic različnih presekov; tako 
kot za točkovne distančnike je 
najbolj primeren material za-
nje vlaknast (mikroarmiran) 
beton. Z njihovo uporabo po-

Linijski distančniki s trikotnim presekom so v vsakem položaju 
stabilni in zagotavljajo vedno enako debel sloj betona tudi pri 
njihovem morebitnem obračanju oziroma prevračanju. 

Tudi zlomljen distančnik ostane popolnima funkcionalen, saj ima 
v notranjosti najlonske niti, ki ga obdržijo skupaj. Odlomljeni deli 
tako ne morejo pasti v zaprt opaž in ne povzročajo nobenih težav.

Izvrstna povezljivost med 
vlaknastim in navadnim 
betonom ter trdna vpetost 
navadnega betona okoli 
ploskovnega distančnika dajejo 
varnost tudi pri dinamični 
obremenitvi gradbenih 
elementov.

Imajo pa še druge prednosti, 
tako je na primer zaradi veli-
ke podporne površina manjša 
možnost nastanka vtisov na 
opažu.

V mehke sprednje opaže, izolaci-
je ali tesnilne prevleke se lahko 
točkovni distančniki vtisnejo ali 
jih celo predrejo. Široka podpor-
na površina linijski/ploskovnih 
distančnikov to prepreči.

Kvadratni linijski distančni-
ki za težke navpične armature 
z nepretrganimi armaturnimi 
žicami: še posebej primerni za 
težke armature, velika podpor-
na površina za izolacijo.

Okrogli linijski distančni-
ki za vodoravne armature in 
vidni beton z nepretrganimi 
armaturnimi žicami - skoraj 
nevidni zaradi linijskega stika 
površine.

Linijski distančniki »kača« 
za vodoravne mrežaste in pa-
lične armature: primerni za 
hitro in cenovno ugodno na-
meščanje mrežastih in palič-
nih armatur. Stabilni in varni 
proti prevračanju, enostavno 
polaganje.

Linijski distančniki »bana-
na« za vodoravne mrežaste 
armature: primerni za hitro in 
cenovno ugodno nameščanje 
mrežastih armatur. Standar-
dna dolžina 33 cm za R mreže 
in standardna dolžina 25 cm 
za Q mreže omogočata opti-

L

teka delo na gradbišču hitreje, 
saj za nameščanje potrebuje-
mo manj časa kot za namešča-
nje točkovnih distančnikov, 
kar pomeni precejšnje pri-
hranke kljub njihovi višji ceni. 
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mrežaste armature. Kontakt 
z opažem je zaradi površine 
z zarezami omejen na manjše 
število točk. Distančnik je zato 
manj viden pri končani beton-
ski površini. Dolžine kot pri 
distančnikih »banana«.

Linijski distančniki »tirni-
ca« iz vlaknastega betona za 
vodoravne, mrežaste in palič-
ne armature. Prednosti: velika 
nosilnost, odlična vezljivost, 
varujejo opaž, hitro in učinko-
vito polaganje, varna uporaba, 
tehnično natančni in ekono-
mični.

Linijski distančniki »tirnica 
B« za vodoravne mrežaste ar-

malno uporabno stabilnost; se 
ne prevračajo.

Linijski distančniki »kača 
N« z zarezami za vodoravne 
mrežaste in palične armature. 
Kontakt z opažem je zaradi 
površine z zarezami omejen na 
manjše število točk. Distančnik 
je zato manj viden pri končani 
betonski površini. Primerni 
so za pritrjevanje enopaličnih 
armatur kadar pride pri name-
ščanju do prekrivanja.

Linijski distančniki »banana 
N« z zarezami za vodoravne 
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mature. Primerni za hitro in 
cenovno ugodno nameščanje 
mrežastih armatur; velika pod-
porna površina za izolacije.
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