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1. UVOD IN CILJI 

Izroček D2.1.2 (Formulacija postopka mineralizacije lesa) je namenjen pregledu doseženih ciljev v 
nalogi N1.1.2. Glavni cilji naloge so bili razviti enostaven, ekonomsko ugoden in okoljsko prijazen 
postopek mineralizacije lesa s primarnim ciljem izboljšati odziv na ogenj in trajnost izbranih vrst lesa.  
 
Za doseganje glavnega cilja naloge, je bilo potrebno ugotoviti količino (navzem) in globino prodiranja 
impregnacijskih sredstev, porazdelitev sredstva v lesu, barvne spremembe, vpliv na mehanske lastnosti 
ter odziv na ogenj mineraliziranega lesa. Vzorce lesa smo mineralizirali z različnimi sredstvi in uporabili 
različne parametre mineralizacije ter ugotavljali izboljšanje požarnih lastnosti ter odpornosti na zunanje 
dejavnike. Na podlagi ugotovitev smo izbrali najbolj optimalno formulacijo impregnacijskega sredstva in 
parametre postopka mineralizacije. 
 
Na koncu drugega leta (M24) je rezultat razvit postopek eksperimentalne mineralizacije lesa z 
optimiranim sredstvom in okarakteriziran mineraliziran les. Postopek mineralizacije podaja tehnološke 
parametre za pripravo sredstva za mineralizacijo in za postopek mineralizacije. 
 
Konec decembra 2019 smo vložili zahtevek za podelitev slovenskega patenta z naslovom: »Postopek 
mineralizacije lesa z uporabo raztopin za izboljšanje bistvenih lastnosti lesa« 
(A. Pondelak, A. Sever Škapin, N. Knez, L. Škrlep, F. Knez, T. Pazlar, A. Legat. Postopek mineralizacije lesa 
z uporabo raztopin acetoacetatov za izboljšanje bistvenih lastnosti lesa : patentna prijava št. P 
201900260. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2019) 
 
V projektu uporabljamo zeleno alternativo konvencionalnim zaviralcem gorenja, tako imenovano 
mineralizacijo lesa. Pri tem postopku je bistvenega pomena, da v les učinkovito vgrajujemo take 
materiale, ki pri uporabi nimajo negativnih vplivov na ljudi in okolje. Uporabljen postopek vakuumsko-
tlačne impregnacije z uporabo raztopin acetoacetatov je hiter in učinkovit ter obenem okolju prijazen. 
Metoda vgrajevanja s podtlakom-nadtlakom se že komercialno uporablja pri postopkih biocidne zaščite 
lesa, ker omogoča učinkovito in zadostno penetracijo sredstva v les, s čimer lahko zagotovimo 
kakovostno obdelavo. Popolnoma nov je raztopina, ki jo vgrajujemo in tudi modificirani so parametri 
vakuumsko-tlačnega postopka vgradnje v les.  
 
Izbrali smo lesne vrste, ki so gospodarsko najpomembnejše v tem delu Evrope in predstavljajo velik 
potencial za uporabo v gradbeništvu oz. se že uporabljajo. Z izboljšanjem ključnih značilnosti teh lesnih 
vrst računamo na uporabo lesa tam, kjer se sedaj še ne uporabljajo (npr. elementi kjer se zahteva 
povišana odpornost proti gorenju). 
 

2.  RAZVOJ POSTOPKA MINERALIZACIJE LESA 

2.1. Izbira lesnih vrst 

Po preliminarnih raziskavah (od decembra 2018 do januarja 2019) smo za testiranje mineralizacije izbrali 
naslednji vrsti lesa: smrekovino in bukovino. Ti dve lesni vrsti sta najbolj zastopani v slovenskih gozdovih 
in predstavljata tudi velik delež lesne mase v Evropi. Smrekovina je najpogosteje uporabljena lesna vrsta 
v gradbeništvu, saj je lahko dostopna in ima dobro razmerje med mehanskimi lastnostmi in težo, 
medtem, ko je bukovina v gradbene namene redkeje uporabljena. Obe lesni vrsti se uvrščata med 
neodporne, zato je potrebna  zaščita lesa pred vgradnjo v zahtevnih pogojih. 

2.2. Izbira formulacije in postopka mineralizacije 

Za mineralizacijo lesa smo sprva uporabili impregnacijsko sredstvo na osnovi kalcija (vodna raztopina Ca 
acetoacetata), ki je plod razvoja v laboratoriju. Za impregnacijo lesa smo uporabili postopek, ki zajema 
menjavanje podtlaka in nadtlaka, saj gre za najbolj preizkušen učinkovit in standarden postopek v 
industriji zaščite lesa. Dokončno mineralizacijo lesa smo dosegli z naknadnim sušenjem pri povišani 
temperaturi (okrog 80°C). 
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V obdobju med februarjem 2019 in septembrom 2019 smo pilotno izvedli postopek mineralizacije za 
pripravo vzorcev velikosti 140 mm × 100 mm × 10 mm, s ciljem, da lesu izboljšamo požarne lastnosti, 
katere smo analizirali s konusnim kalorimetrom v skladu s standardom ISO 5660-1. Pri pripravi vzorcev 
smo veliko pozornost posvetili smerno odvisnim parametrom pri impregnaciji lesa, ki bi lahko vplivali na 
veljavnost rezultatov požarnih testov. Sem spada na primer robni efekt pri impregnaciji, ki je posebej 
izrazit v vzdolžni smeri, kjer je upor pri impregnaciji najmanjši. Ta efekt smo zmanjšali oz. se ga izognili s 
premazovanjem čelnih površin z epoksidno smolo in obrezovanjem vzorcev po mineralizaciji.  
 
Globino prodiranja impregnacijskega sredstva smo določili z indikatorsko metodo, kjer na svež, vendar 
suh prerez (vzorec sušen pri sobni temperaturi in vlagi) nanesemo ustrezen indikator. Ta se ob 
prisotnosti spojin iz impregnacijske spojine obarva. Globino prodiranja impregnacijskega sredstva smo 
določili v bočni in vzdolžni smeri. 
 
Ugotovili smo, da z mineralizacijo izboljšamo požarne lastnosti uporabljenih lesnih vrst, zato smo se 
odločili, da nadaljujemo preiskave mineralizacije lesa še s sorodnim sredstvom na osnovi magnezija ali 
stroncija (vodna raztopina Mg ali Sr acetoacetata) (prav tako smo ju razvili in pripravili v laboratoriju) in 
poskušamo povečati učinkovitost mineralizacije s kombinacijo različnih sredstev in postopkov priprave 
materiala.  
 

2.2.1. Sinteza impregnacijskih sredstev 

Impregnacijska sredstva smo sintetizirali v laboratoriju. Vodne raztopine kalcijevega, magnezijevega in 
stroncijevega acetoacetata ((Ca(OAcAc)2; Mg(OAcAc)2; Sr(OAcAc)2) smo pripravili iz karbonatov (CaCO3 
ali MgCO3 ali SrCO3), 1,3-acetondikarboksilne kisline in vode.   
Vodo in izbrani karbonat smo z magnetnim mešalom mešali dokler se karbonat ni popolnoma omočil 
(vsaj 10 min). Ob zmernem mešanju pri sobni temperaturi smo v suspenzijo postopoma dodajali kislino. 
Mešanico smo 16 h mešali in segrevali pri 34 °C. Raztopino smo nato ohladili, dodali aktivno oglje in 
filtrirali skozi filter papir. Filtrirani mešanici smo gravimetrično določili vsebnost suhe snovi (s sušenjem 
pri 40 °C). Raztopino smo pred uporabo razredčili do želene koncentracije (20% delež suhe snovi). 
 

2.2.2. Postopek mineralizacije 

Postopek mineralizacije lesa smo patentirali: vložena je bila slovenska patentna prijava št.P 201900260, 
Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2019. Postopek sestoji iz dveh zaporednih, 
medsebojno povezanih faz, ki sta opisani v nadaljevanju. V prvi fazi gre za globinsko impregnacijo, s 
čimer dosežemo zadostno globino prodiranja in navzem impregnacijskega sredstva v les, kar je ključnega 
pomena za učinkovito mineralizacijo. V drugi fazi pa gre za naknadno obdelavo impregniranih vzorcev, s 
čimer pospešimo »In-situ« sintezo karbonatov znotraj lesne strukture. 
 
Prednost razvitega postopka mineralizacije je globoko prodiranje impregnacijskega sredstva v strukturo 
lesa, kar omogoča učinkovitejšo mineralizacijo v primerjavi z drugimi metodami. Karbonat nastane šele 
ko impregnacijsko sredstvo, to je raztopina kovinskega acetoacetat, globoko prodre v strukturo lesa ali 
lesenih kompozitov.  
 
Acetoacetatni ion v prisotnosti vode ali vlage v zraku razpade na karbonatni ali hidroksidni ion, ogljikov 
dioksid (CO2) in aceton (CH3COCH3). Aceton in CO2 izhlapita, ostane trden karbonat. Pretvorba 
kovinskega acetoacetata v karbonat je prikazana v naslednji formuli: 
 

2 CH3COCH2COO- + H2O → CO3
2- + CO2 + 2 CH3COCH3 

 
Ca(OAcAc)2 , Mg(OAcAc)2 in Sr(OAcAc)2 se pretvorijo v ustrezne karbonate po naslednjih formulah: 
 

Ca(OAcAc)2 + H2O → CaCO3 + CO2 + 2 CH3COCH3 
 
Mg(OAcAc)2 + H2O → MgCO3 + CO2 + 2 CH3COCH3 
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Sr(OAcAc)2 + H2O → SrCO3 + CO2 + 2 CH3COCH3 
 
Količina vnesenega impregnacijskega sredstva (mokri navzem) in s tem količina nastalega karbonata v 
strukturo lesa je odvisna od vrste, vlažnosti, geometrije in predhodne obdelave lesa ali lesnega 
kompozita, od izbranega postopka impregnacije in možnih dodatkov v impregnacijskem sredstvu. Večje 
količine karbonatov lahko vnesemo s prilagajanjem pogojev (na primer z višanjem vrednosti podtlaka in 
nadtlaka) in podaljšanjem časa impregniranja, s povečanjem koncentracije acetoacetatov v 
impregnacijskih raztopinah, z večkratno ponovitvijo postopka impregnacije (dva-, trikrat-, itd.) z istim ali 
različnim sredstvom. 
 
Vgradnja karbonatov v strukturi lesa zmanjša gorljivost lesa, ker je razpad pri višjih temperaturah 
endotermen proces. Pri tem se hladi okolica, kar skupaj s sproščanjem CO2 ohlaja vnetljive pline v 
primeru požara. Karbonat termično razpadejo v CO2 in kovinski oksid, kot sledi: 
 

MgCO3  MgO + CO2 

CaCO3  CaO + CO2 

SrCO3  SrO + CO2 

 

2.2.2.1. Impregnacija 

Vzorce smo impregnirali z novimi predlaganimi sintetiziranimi impregnacijskimi sredstvi za 
mineralizacijo. Razvita impregnacijska sredstva so okolju prijazne vodne raztopine kovinskih 
acetoacetatov, ki globoko prodrejo v material, kjer se kasneje s postopkom naknadne obdelave 
pretvorijo v slabo topne karbonate, ki pozitivno prispevajo k izboljšanju odziva na ogenj. Uporabili smo 
vodne raztopine z 20 % deležem suhe snovi. 
 
Vakuumsko tlačna impregnacija je potekala v vakuumsko tlačni impregnacijski komori v treh korakih, s 
katerimi smo dosegli globinsko impregnacijo lesa: 
 
• začetni vakuum (60 mbar) - 30 min, 
• nadtlak (10 bar) -  180 min in  
• končni vakuum (60 mbar) – 20 min. 
 

2.2.2.2. Postopek naknadne obdelave 

Naknadno obdelavo smo sprva izvajali en dan po impregnaciji, a smo pri preliminarnih testih ugotovili, 
da je v tem primeru izhajanje vlage iz lesa med obdelavo prehitro in se sredstvo izloča iz lesa. Zato smo 
čas sušenja vzorcev pred naknadno obdelavo podaljšali. Naknadno obdelavo smo izvajali v okoljski 
komori, z možnostjo nastavitve temperature in relativne zračne vlažnosti. 
 
Vzorce, ki so se najprej 2 dni sušili pri sobni temperaturi, smo nato za 3 dni izpostavili povišani 
temperaturi (približno 80 °C). Med tridnevno izpostavitvijo v komori smo ustvarili nihanje relativne 
zračne vlažnosti med 40 % in 90 %. Nihanje smo izvedli v 9 korakih po 8 h. V tem procesu se raztopina 
(Ca(OAcAc)2 ali Mg(OAcAc)2 ali Sr(OAcAc)2 pretvori v CaCO3 ali MgCO3 ali SrCO3 globoko v lesni strukturi. 
Zaradi zelo slabe topnosti karbonatov v vodi, je izpiranje iz lesa praktično onemogočeno.  
 
Postopek nihanja relativne zračne vlažnosti pripomore k hitrejšemu odvajanju stranskih produktov 
sinteze iz lesa. Ker je v tem primeru stranski produkt aceton je zelo pomembno, da ga učinkovito 
odvedemo iz lesa pred nadaljnjimi testiranji, saj bistveno vpliva predvsem na analize odziva na ogenj. 
Aceton lahko pospešeno odvajamo tudi z naknadnim vakuumiranjem lesa, sicer pa izhlapi tudi sam med 
kondicioniranjem v laboratorijskih pogojih (T = 23 °C; RH = 65 %) v nekoliko daljšem časovnem obdobju 
(več tednov). 
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3. KARAKTERIZACIJA MINERALIZIRANEGA LESA 

V sklopu naloge N1.1.2 smo od februarja 2019 do decembra 2020 vzporedno z razvojem postopka 
mineraliziran les karakterizirali, kar je po posameznih točkah skupaj z rezultati predstavljeno v 
nadaljevanju. 

3.1. Globina penetracije impregnacijskega sredstva v les 

Globino penetracije smo določili z indikatorsko metodo na enakih vzorcih, ki smo jih uporabili tudi za 
določanje odziva na ogenj. Vzorci so pred impregnacijo imeli dimenzije 140 mm × 100 mm × 10 mm. 
Čelne površine vzorcev smo zatesnili z epoksidno smolo. Po impregnaciji smo vzorce posušili pri sobni 
temperaturi. Suhe vzorce smo prežagali po sredini. Na sveže odžagani prečni in vzdolžni površini smo 
nanesli indikator, ki se ob prisotnosti spojine obarva temno rdeče (Slika 11). 
 

 

Slika 1: Globina penetracije impregnacijskega sredstva na prečnem in vzdolžnem prerezu. 
 
S Slika 11 je jasno vidno, da impregnacijsko sredstvo prodre globoko v les, saj je vzorec popolnoma 
impregniran, kar dokazuje temno rdeča barva prerezov.  

3.2. Porazdelitev in morfologija karbonatov v lesu 

Mineralizirani smrekovini smo določili porazdelitev nastalih delcev karbonata v strukturi lesa in obliko 
delcev z elektronsko mikroskopijo (SEM) ter z mikro-tomografijo (µCT). Za SEM analizo (JEOL 5500, Jeol, 
Japonska) smo pripravili vzorec prečnega prereza, velikosti približno (10 x 10 x 1) mm

3
 na skrajnem robu 

vzorca, s pomočjo mikrotoma. Za opazovanje smo uporabili nizko-vakuumski način (LV) pri pospeševalni 
napetosti 20 kV in delovnem tlaku 1 Pa.  
 
Mikrotomografski posnetki so nastali s pomočjo microXCT400 tomografa (XRadia, Concord, California, 
USA), kjer smo vzorec valjaste oblike pripravili s skrajnega roba vzorca, pri čemer je bila višina vzorca 
približno 30 mm in premer približno 2 mm. Uporabljena napetost vira je bila 80 kV in moč 10 W, 
ločljivost posnetka pa 0,44 µm pri 40X objektivu. Rekonstrukcijo posnetkov v 3D obliko smo naredili s 
pomočjo programa Avizo Fire 3D-image analysis. Mikrotomografski in SEM posnetki so prikazani na   
Slika 22.  
 
S Slika 22 je vidno, da se karbonati nahajajo predvsem v traheidah ranega lesa smrekovine, v nekoliko 
manjši meri pa tudi v parenhimskih trakovih. V nekaj primerih so tako veliki, da zapolnijo celoten 
razpoložljiv prostor. Kot je vidno na Slika 22.d, se karbonati v večini primerov nahajajo ob piknjah, kar bi 
lahko vplivalo na kakovost lepilnih spojev in na odpornost mineraliziranega lesa. 
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Slika 2: Mikrotomografski (a,c) in SEM (b,d) posnetki. 

3.3. Ugotavljanje vpliva mineralizacije na trdnost lepilnega spoja 

V obdobju februar-julij 2020 smo lepilni spoj smrekovine, mineralizirane z MgCO3, pregledali s SEM 
mikroskopijo in določili kakovost stika. Iz istega lepljenca smo izdelali vzorce za mehanske teste in 
mikroskopsko analizo. Vzorec za mikroskopijo smo pripravili s postopkom suhega poliranja, pri čemer 
smo vzorec predhodno potopili v počasi-utrjujočo, nizko-viskozno epoksidno smolo, s čimer smo 
preprečili deformacije v lesni strukturi med samo pripravo površine (Error! Reference source not 
found.3). 
 

 

Slika 3: Poliran vzorec lepljenega spoja z MgCO3 mineralizirane smrekovine. 

 

Trdnost lepilnega spoja smo ugotavljali s strižnim preizkusom v skladu s standardom SIST EN 14080. V 
sodelovanju z M Soro smo pripravili lepljence iz smrekovine, dimenzij 520 mm × 94 mm × 48 mm, ki smo 
jih kasneje razžagali na 10 preizkušancev, dimenzij 94 mm × 48 mm × 45 mm (Slika 4 in 5). Tako 
pripravljene lepljence končnih dimenzij smo obremenjevali kot prikazuje Slika 6. Pripravili smo 
referenčne lepljence iz neobdelane smrekovine in lepljence iz smrekovine, mineralizirane z 
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magnezijevim karbonatom, saj so le-ti izkazovali boljšo požarno odpornost od smrekovine, 
mineralizirane s CaCO3. Lepljenci so bili zlepljeni z lepilom Rakoll GXL 4, ki ga v podjetju M Sora 
uporabljajo za lepljenje okenskih profilov. 
 
Na vsakem preizkušancu smo ovrednotili trdnost treh lepilnih spojev, skupaj smo opravili 21 veljavnih 
meritev. Rezultati so podani v Tabela 1: Rezultati trdnosti lepilnega spoja (SIST EN 14080) 
 

 

Slika 4: Shema lepljencev za strižni preizkus trdnosti lepilnih spojev. 
 
 
 

 

Slika 5: Vzorci pred preizkusom: zgoraj mineralizirani; spodaj referenčni. 
 
 

 
Slika 6: Shema testa (SIST EN 14080). 
 
Tabela 1: Rezultati trdnosti lepilnega spoja (SIST EN 14080) 

 Trdnost lepilnega spoja [MPa] 

Smrekovina - referenca 3,02 ± 0,5 

Mineralizirana smrekovina 3,04 ± 0,8 
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Rezultati strižne trdnosti mineralizirane smrekovine so skoraj identični rezultatom referenčne 
smrekovine. Ugotavljamo, da mineralizacija nima negativnega vpliva na trdnost lepilnega spoja. Pri 
referenčni smrekovini je bil lom vedno kohezijski v  lesu, pri mineraliziranih smrekovini pa smo pri 
sedmih vzorcih (od 21) ocenili delež adhezijskega loma med lepilom in lesom med 5 % in 25 %, 
preostanek pa koehezijski lom v lesu. Slika 7 prikazuje tri izbrane vzorce lepljencev referenčne in tri 
vzorce mineralizirane smrekovine po porušitvi. 
 

 

Slika 7: Preizkušanci po testiranju (levo referenčna smrkovina, desno mineralizirana smrekovina). 

3.4. Ugotavljanje vpliva mineralizacije na izboljšanje odziva lesa na ogenj 

Za določevanje požarnih lastnosti smo uporabili konusni kalorimeter v skladu s standardom ISO 5660-1 
Pripravljene vzorce smo izpostavili enakomernemu sevanju 50 kW/m

2
. Spremljali smo čas vžiga, celotno 

sproščeno toploto v času 600 s (THR) in hitrost rasti požara (FIGRA). Meritve smo izvajali na referenčnih, 
nemineraliziranih vzorcih in na mineraliziranih vzorcih smrekovine. Pripravili smo vzorce smrekovine, 
velikosti 140 mm x 100 mm x 10 mm. Vzorce smo mineralizirali s CaCO3 ali MgCO3 in jih po dveh tednih 
kondicioniranja v laboratorijskih pogojih (T = 23 °C; RH = 65 %) razžagali na dimenzije 100 mm x 100 mm 
x 10 mm, ter jih analizirali s konusnim kalorimetrom. Rezultate vzorcev mineralizirane smrekovine smo 
primerjali z referenčnimi vzorci smrekovine (Tabela 2,Slika in 9). Sliki 8 in 9 prikazujeta stopnjo 
sproščanja toplote (angl. HRR - Heat release rate) referenčne in s CaCO3 oziroma MgCO3 mineralizirane 
smrekovine. 
 
THR600s [MJ] označuje celotno sproščeno toploto po času 600 s, FIGRA [W/s] pa pomeni hitrost razvoja 
požara oz. hitrost naraščanja sproščene toplote (Naklon krivulje HRR na Slika8).  
 
Tabela 2:  Čas vžiga, celotna sproščena toplota v prvih desetih minutah preskušanja (angl. Total Heat 

Release, THR600s) in hitrost razvoja požara (FIGRA) referenčne (S-REF); z MgCO3 (S-MgCO3) in s 
CaCO3 (S-CaCO3) mineralizirane smrekovine (podane se povprečne vrednosti petih meritev s 
standardno deviacijo) 

smreka S-REF S-CaCO3 S-MgCO3 

čas vžiga / s 21 ± 3 29 ± 2 32 ± 5 

THR600s / MJ 21,0 ± 0,4 21,6 ± 0,8 19,1 ± 1,5 

FIGRA / Ws-1
 372,6 ± 50,3 255,7 ± 14,3 223,0 ± 35,7 

Požarni razred D D D 
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Slika 8: Stopnja sproščene toplote (HRR) referenčne in mineralizirane smrekovine s CaCO3. 
 

 
Slika 9: Stopnja sproščene toplote (HRR) referenčne in mineralizirane smrekovine z MgCO3. 
 
Iz rezultatov požarnih testov je razvidno, da mineralizacija pripomore k izboljšanju požarnih lastnosti 
lesa. Čas vžiga je pri mineraliziranih vzorcih v obeh primerih daljši kot pri referenčni smrekovini, enak 
trend velja za hitrost razvoja požara.. THR (total heat release oz. celotna sproščena toplota) pa je pri 
mineralizirani smrekovini s CaCO3 nekoliko višja kot pri referenčni smrekovini, vendar je razlika znotraj 
standardne deviacije. Pri mineralizirani smrekovini z MgCO3 je tudi ta veličina nižji kakor pri referenčni 
smrekovini (Tabela 22). 
 
Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da smo najboljši odziv na ogenj določili mineralizirani smrekovini 
z MgCO3. Pozitiven učinek karbonatov kot zaviralcev gorenja v lesu lahko pojasnimo s termičnim 
razpadom karbonatov, ki je endotermni proces: ker MgCO3 termično razpade že pri približno 400 °C, 
CaCO3 pa šele pri približno 700 °C, je pričakovano MgCO3 bolj učinkovit zaviralec gorenja. 

3.5. Vlažnost lesa 

Vzorcem referenčne bukovine (oznaka B), referenčne smrekovine (oznaka S), s CaCO3 mineralizirane 
bukovine in smrekovine (oznaki B Ca in S Ca), termično modificirane bukovine in smrekovine (oznaki BT 
in ST) ter termično modificirane in naknadno s CaCO3 mineralizirane bukovine in smrekovine (BT Ca in ST 
Ca)smo določili ravnovesno vlažnost. Rezultati vlažnosti lesa so predstavljeni v Error! Not a valid 
bookmark self-reference.3.  
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Tabela 3: Vlažnost lesa 

Vzorec Vlažnost [%] 

B 7,1 ± 0,05 

B Ca 8,0 ± 0,03 

BT 3,5 ± 0,07 

BT Ca 7,3 ± 0,18 

S 8,7 ± 0,04 

S Ca 7,6 ± 0,43 

ST 4,6 ± 0,16 

ST Ca 7,2 ± 0,20 

 
Ravnovesna vlažnost termično modificiranega lesa je najnižja, kar je pričakovano, saj je to eden izmed 
najbolj izrazitih vplivov termične modifikacije. Iz Vzorcem referenčne bukovine (oznaka B), referenčne 
smrekovine (oznaka S), s CaCO3 mineralizirane bukovine in smrekovine (oznaki B Ca in S Ca), termično 
modificirane bukovine in smrekovine (oznaki BT in ST) ter termično modificirane in naknadno s CaCO3 
mineralizirane bukovine in smrekovine (BT Ca in ST Ca)smo določili ravnovesno vlažnost. Rezultati 
vlažnosti lesa so predstavljeni v Error! Not a valid bookmark self-reference.3.  
 
Tabela 33 je razvidno, da imajo mineralizirani vzorci višjo vlažnost od referenčnih, termično modificirani 
in naknadno mineralizirani vzorci pa imajo višjo vlažnost od termično modificiranih vzorcev, kar nakazuje 
na higroskopen učinek mineralizacije lesa. 

3.6. Ugotavljanje vpliva mineralizacije na trajnost, izgled in staranje - Izpostavitev na platformi 

Aktivnosti, ki so opisane v tem poglavju (3.6) se prekrivajo z nalogo N3.1.4: Izpostavitev in meritve na 
evalvacijski platformi. Na evalvacijsko platformo smo poleg ne-mineraliziranih vzorcev smrekovine in 
bukovine, ki nam služijo kot referenčni material, vgradili tudi mineralizirane vzorce, ki smo jih vključili 
kot fasadne elemente (Slika 10). 
 
V drugi polovici leta 2019 smo skupaj s partnerji BF in M Sora pripravili izbor materialov ter v 
nadaljevanju načrt izpostavitve posameznih materialov na fasadi evalvacijske platforme. Glede oblike 
fasade smo se odločili za: 
• horizontalna razporeditev ROMB fasadnih letev, 
• romb širine 63 mm in debeline 20 mm, dolžina se prilagodi posameznemu prekatu, 
• 10 mm razmak med letvami, 
• število paralelk na testiran material je min. 5 in se prilagodi mestu izpostavitve in  
• na zelo izpostavljenih delih pri tleh in na vrhu se uporabi termično modificirana smrekovina 
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Slika 10: Fasada na južni strani evalvacijske platforme. Stolpca a) in b) označujeta mesto postavitve 
mineraliziranih vzorcev. 

Mineralizirani vzorci so bili nameščeni na platformo v začetku aprila 2020. Za izdelavo vzorcev smo 
izbrali smrekovino in bukovino velikosti 417 mm × 63 mm × 20 mm. Polovico letev smo le mineralizirali, 
preostanek letev pa smo pred mineralizacijo tudi termično modificirali 3 h pri temperaturi 220 °C v 
skladu s postopkom Silvapro®, ki ga uporabljajo v podjetju Silvaprodukt. Termično modificirane in 
neobdelane vzorce smrekovine in bukovine smo impregnirali s tremi različnimi impregnacijskimi sredstvi 
na osnovi vodnih raztopin kalcijevega, magnezijevega in stroncijevega acetoacetata z 20 % masnim 
deležem suhe snovi. Pred izpostavitvijo vzorcev na evalvacijsko platformo so se vzorci 7 dni 
kondicionirali pri laboratorijskih pogojih. Pripravili smo 12 različnih tipov materialov, ki smo jih 
izpostavili na platformi.  
 
Sintetizirali smo približno po 12 litrov posameznega impregnacijskega sredstva (Ca(OAcAc)2, Mg(OAcAc)2 
in Sr(OAcAc)2), s katerimi smo kasneje impregnirali vzorce, modificirane in nemodificirane bukovine ter 
smrekovine. Priprava impregnacijskih sredstev v tako veliki količini je bila izziv, saj večino laboratorijske 
opreme ni prilagojene za manipulacijo tako velikih količin. Oznake in pomen le teh so predstavljene v 
Tabela4. 
 
 Tabela 4: Oznaka in pomen mineraliziranih vzorcev, ki smo jih izpostavili na evalvacijski platformi 

Oznaka Pomen Oznaka Pomen 

S-CaCO3 Smrekovina mineralizirana s CaCO3 B-CaCO3 Bukovina mineralizirana s CaCO3 

S-MgCO3 Smrekovina mineralizirana z MgCO3 B-MgCO3 Bukovina mineralizirana z MgCO3 

S-SrCO3 Smrekovina mineralizirana s SrCO3 B-SrCO3 Bukovina mineralizirana s SrCO3 

ST-CaCO3 Termično modificirana smrekovina 
mineralizirana s CaCO3 

BT-CaCO3 Termično modificirana bukovina 
mineralizirana s CaCO3 

ST-MgCO3 Termično modificirana smrekovina 
mineralizirana z MgCO3 

BT-MgCO3 Termično modificirana bukovina 
mineralizirana z MgCO3 

ST-SrCO3 Termično modificirana smrekovina 
mineralizirana s SrCO3 

BT-SrCO3 Termično modificirana bukovina 
mineralizirana s SrCO3 

 
Na južni strani evalvacijske platforme smo izpostavili 60 mineraliziranih letev (po 5 letev enakega 
materiala) (Slika 21). Vzorci so bili izpostavljeni v začetku aprila 2020 ( 
Slika 32.a). Po treh mesecih so bile na izpostavljenih vzorcih že opazne spremembe ( 
Slika 32.b). Vidi se, da je površina mineraliziranega lesa postala bolj homogena, kar lahko pripišemo 
meteorni vodi, ki je s površine sprala karbonate, ki so ostali po mineralizaciji. Ostanki karbonatov na 
površini lesa so najbolje vidni na Slika 2.a, pri vzorcih BT-CaCO3. Od izpostavitve naprej v sklopu naloge 
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N3.1.4: Izpostavitev in meritve na evalvacijski platformi redno potekajo meritve barvnih vrednosti na 
izpostavljenih vzorcih. 
 
 
 
 

 
Slika 21: Povečano testno polje, različno mineraliziranih vzorcev smrekovine in bukovine, prikazano na 

Slika 10 (označeno z rdečim kvadratom). Pomen oznak je predstavljen v Tabela4. 
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Slika 32: Mineralizirani vzorci smrekovine in bukovine. a) april 2020 in b) julij 2020. 

4. ZAKLJUČEK 

 
V tem dokumentu smo predstavili dosedanje delo na nalogi N1.1.2: Formulacija mineraliziranega lesa in 
izdelava  prototipa materiala, kjer je predviden rezultat D1.1.2 (Formulacija postopka mineralizacije 
lesa, M24). 
 
Predstavili smo razvoj postopka mineralizacije lesa in karakterizacijo mineraliziranega lesa. Pri razvoju 
postopka mineralizacije smo na podlagi preliminarnih testov in komunikacije med partnerji projekta 
izbrali lesni vrsti, s katerima smo izvedli nadaljnje postopke karakterizacije. Na podlagi preliminarnih 
testov in rezultatov smo izbrali optimalno impregnacijsko sredstvo za mineralizacijo in parametre 
vakuumsko-tlačnega postopka mineralizacije.  
 
S karakterizacijo mineraliziranega lesa smo prikazali uporabne lastnosti novega materiala in vpliv 
mineralizacije na lastnosti lesa. 
 
Aktivnosti na področju karakterizacije še niso zaključene, saj meritve na evalvacijski platformi še vedno 
potekajo v sklopu naloge N3.1.4: Izpostavitev in meritve na evalvacijski platformi.  


