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Sestavljeni distančniki iz 
vlaknastega betona s plastično 
letvijo: primerni so za armatu-
re, po katerih se ne hodi, še 
posebej pri vnaprej izdelanih 
materialih. Idealni so za vidni 
beton, kontakt z opažem je ne-
znaten, varni in učinkoviti so pri 
uporabi, zagotovljena je dobra 
vezava med distančniki in beto-
nom, skrajšan je čas neupora-
be žerjava.

Distančniki na gredi: pla-
stični distančniki z armiranim 
jeklom Ø 6 mm. Primerni so 
za armature, po katerih se ne 
hodi, še posebej pri vnaprej 
izdelanih materialih. Razpore-

Oporne košare za natančen razmik med 
zgornjo in spodnjo armaturo 

V prejšnji številki revije smo predstavili linijske (ploskovne) distančnike iz vlaknastega 
(mikroarmiranega) betona. Članek nadaljujemo s predstavitvijo kombiniranih  

distančnikov in opornih košar (U-košare).

ditveni drog armature je izven 
betonskega sloja. Idealni so za 
vidni beton, neznaten kontakt z 
opažem, varni in učinkoviti so 
pri uporabi.

Oporne košare »U-košare«
Oporne košare (pogosto se 

uporablja nemški izraz U-Korb 
ali U-košare) se uporabljajo 
med spodnjo in zgornjo plastjo 
armature v temeljih, ploščah 
in stenah. Košare omogočajo 
točen razmik med armaturami 
in jih zadržijo na pravilnem po-
ložaju ves čas montaže in beto-
niranja.

Oporne košare zagotavljajo 
varnost: za betonski sloj, statiko 
in delovni stik. 
-  Omogočajo prihranek časa in 

materiala zaradi hitrega polaga-
nja in 20 cm podporne širine. 

-  Ni nevarnosti prevrnitve - do-
bra stabilnost kontaktne povr-
šine spodnje armature. 

-  Ker ni kontakta z delovnim sti-
kom, ne more priti do poškodb 
na površini opaža in do rjastih 
madežev na betonski površini. 

Izvleček iz DVGW predpisov
Tehnični predpisi DVGW (Deutscher 
Verein des Gas- und Wasserfaches), 
delovni list W311, točka 10.2.1 
armatura: Armatura mora biti 
nameščena glede na pooblaščene 
načrte za polaganje armature. 
Pri uporabi ohlapne armature 
moramo izdelati trdno mrežo za 
armaturo, ki bo držala armaturo 
v pravilnem položaju med beton-
iranjem. Zgornje ležečo armaturo 
lahko pritrdimo le s pomočjo 
okroglih železnih stojal. Spodnje 
in zgornje armature moramo 
pritrditi s stabilnimi distančniki iz 
materialov na cementni podlagi. 
PVC distančnikov se moramo izo-
gibati, saj ne morejo tvoriti vezi 
z betonom, kar lahko izzove vdor 
vode po kontaktni površini med 
distančniki in betonom.
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Predstav i tev

Velika fleksibilnost pri polaganju zaradi enostavnega upogibanja 
okoli rež, instalacij in stenskih napuščev

Brez štrlečih ležečih palic - košara je 
oblikovana tako, da je na koncu vedno 
pokončna palica, kar omogoča popoln 
prenos energije → popolna uporaba 
celotne površine U-košare 200 cm

Stabilna podporna površina za zgornjo armaturo → zaradi 
tega, ker pokončna palica rahlo štrli nad oporno košaro in 
se lahko zasidra v zgornjo in spodnjo armaturo ter natančno 
zadržuje zgornjo plast armature

-  So stabilne, omogočajo hojo 
zaradi navpičnih palic, ki so 

nameščeni pri vsakem upogi-
bu košare. 

Oporne košare za zgornjo armaturo v osnovni plošči, stropu in steni
Prednosti:

-  Še posebej so primerne za 
nameščanje mrežastih arma-

Frank distančniki iz vlaknastega betona

Prihranek časa in materiala zaradi podporne površine 20 cm

Pri vsakem upogibu je nameščena pokončna palica, zato 
na teh mestih ni nobene šibkosti → košara se ne prevrne in 
omogoča hojo po armaturi

Ni delovnega stika → stoji na spodnji armaturi

tur in armatur iz jeklenih pa-
lic. 

-  So v skladu z DIN 1045 fig. 
13.1.
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Betonski sloj spodnje armature  a1  30 mm
Betonski sloj zgornje armature  a2  20 mm
Debelina spodnje armature*  b1  15 mm
Debelina zgornje armature*  + b2  15 mm
 Vsota x  80 mm
* Upoštevajte je potrebno tudi prekrivanje mreže

Predstav i tev

Pri uporabi podpornih siste-
mov z linijskimi oblikami boste 
potrebovali 20 - 33 odstotkov 

več materiala, kar posledično 
pomeni tudi do 33 odstotkov viš-
je stroške dela.

Določanje potrebne višine oporne košare:
Določanje potrebne višine košare pri upoštevanju zahtevanega 

betonskega sloja v želeni debelini stropa. Primer:

Frank ploskovni distančnik
Frank oporna košara

Primerjava med U-košarami podjetja Frank (zgoraj) in linijski-
mi podpornimi sistemi (spodaj)

Oporne košare za strop in osnovne plošče
Sistem vgradnje »strop« + »osnovna plošča«
Podporna širina 20 cm!

Frank ploskovne distančnike 
namestimo točno pod oporno 
košaro. S tem zelo izboljšamo 
ter povečamo lastno stabilnost 
armature.

Prihodnjič: specialni distančniki 
in razporni elementi.

Zahtevana debelina stropa »d« minus vsota »x« nam da potrebno 
višino oporne košare »h«.
V našem primeru z zahtevano debelino stropa 200 mm:

200 – 80 = 120 mm višina košare.
Ta vzorec za izračun je uporaben tudi pri sistemu vgradnje pri ste-
nah.

Oporne košare za stene
Standardna stenska konstrukcija

Nemško podjetje Frank (v Sloveniji njihove izdelke trži podjetje 
Sigi d.o.o.) je na letošnjem sejmu BAU  iz izbora svoje ponudbe 
med drugim predstavilo tudi oporne košare (fotografija na začetku 
članka) in bogato izbiro različnih distančnikov iz mikroarmiranega 
betona (fotografija desno).

Potrebna višina oporne košare se določa enako kot pri opornih 
košarah za strop in osnovne plošče.


