RCHES
KESK-EUROOPA
MAANTEERAJATISTE
HINDAMINE JA TAASTAMINE
LISATEAVE
FEHRL
FEHRL - Blvd. de la Woluwe, 42
1200 Brüssel - Belgia
Telefon: +32 2 775 82 45
Faks: +32 2 775 82 54
E-post: info@fehrl.org
http://arches.fehrl.org

ARCHES KOONDARUANNE
http://arches.fehrl.org

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

RCHES ARCHES koondaruanne

RCHES

ii

ARCHES koondaruanne
Mai 2010

ARCHES (Kesk-Euroopa maanteerajatiste hindamise
ja taastamise) projekti üldeesmärgiks oli vähendada
maanteeinfrastruktuuri standardite erinevusi Keskja Ida-Euroopa (KIE) riikide, eriti uute liikmesriikide
ning ülejäänud Euroopa Liidu vahel. Sellele
võtmeprobleemile läheneti kombineeritult:
• sobivamate vahendite ja võtete loomine asjatute
sekkumiste (remondi/asendamise) vältimiseks
rajatistes;
• korrosiooni tekke vältimine lihtsamate ja
vähemkulukate tehnoloogiatega, kiiremate,
tasuvamate ja vastupidavamate tehnoloogiate
rakendamine (remontimine või tugevdamine)
nõuetele mittevastavatel ja ohtlikel sildadel;
• tulemuste ja üldise parima tava levitamine
peamiste huvirühmade hulgas.

6. raamprogramm
Teema: Mobiilsus & transport, ohutus & turvalisus
Algus: 1. septembril 2006
Kestus: 36 kuud
Eelarve: 2,94 miljonit eurot

Hlavním cílem projektu ARCHES je snížit rozdíl mezi úrovní dopravní
infrastruktury ve středoevropských a východoevropských zemích
(CEEC), se zaměřením na nové členské země Evropské unie (NMS),
a úrovní dopravní infrastruktury v ostatních členských zemích
Evropské unie. Tato problematika bude řešena kombinací následujících přístupů:
• rozvoj vhodných nástrojů a postupů, které by zabraňovaly zbytečným zásahům
do konstrukcí (opravy, rekonstrukce);
• předcházení rozvoje koroze pomocí jednoduchých a finančně nenáročných  
technologií; zavedení rychlejších, cenově výhodných a dlouhotrvajících
technologií (oprav nebo zpevňování) nevyhovujících a potencionálně
nebezpečných mostů;
• rozšiřování výsledků a závěrečných doporučení mezi zainteresované organizace
a orgány jednotlivých zemí.
Scopo del progetto ARCHES è di ridurre il divario esistente fra il
livello delle infrastrutture autostradali dell’Europa Centrale (CEEC),
in particolare i Nuovi Stati Membri (NMS), ed il resto dell’Europa.
Questo problema sarà affrontato con un approccio combinato:
• sviluppando nuovi strumenti e procedure per evitare interventi di riparazione
manutenzione sulle strutture;
• prevenendo lo sviluppo della corrosione   mediante l’impiego   di tecniche  
semplici ed economiche;
• implementando durature e rapide tecniche di riparazione/manutenzione,
economicamente vantaggiose, dei ponti che presentano bassi livelli di sicurezza;
•    disseminando risultati e ‘best practice’ agli stakeholder chiave.
El principal objetivo de ARCHES es reducir las diferencias en el nivel
de servicio existentes entre las infraestructuras viarias (puentes)
de los países del Centro y Este de Europa (CEEC), en particular los
nuevos Estados Miembros (NMS), y el resto de la Unión Europea.
Ello se hará en base a la siguiente metodología:
• desarrollando métodos y herramientas avanzadas de evaluación y monitorización
estructural para evitar intervenciones ( reparaciones/ sustituciones) innecesarias;
• evitando la corrosión de armaduras mediante técnicas más simples, baratas,
fáciles de aplicar y más efectivas, así como técnicas de reparación más durables;
• diseminando intensamente los resultados del proyecto y las guías de buena
práctica entre las Administraciones responsables.

Opći cilj projekta ARCHES je povećati standard prometne
infrastrukture zemalja Istočne Europe, posebice novih članica
Europske Unije, odnosno smanjiti razlike u nivou kvalitete i
sigurnosti na prometnicama Istočne i Centralne Europe. Taj ključni
problem će se sagledavati s više stajališta:
• razvojem prihvatljivijih metoda i procedura za ocjenu stanja postojećih
konstrukcija, kako bi se izbjegli nepotrebni popravci i zamjene postojećih
konstrukcija;
• sprečavanjem razvoja korozije i dotrajavanja konstrukcija primjenom novih
- bržih, ekonomičnijih i trajnijih, metoda za zaštitu i popravak dotrajalih i
nesigurnih konstrukcija/mostova u postojećoj infrastrukturi;
• snažno širenje rezultata projekta i iskustva do vodećih interesnih grupa.
Das Hauptziel von ARCHES ist es, die Straßeninfrastruktur der
Zentral- und Osteuropäischen Länder, insbesondere der Neuen
EU-Mitgliedsstatten, an den vorhandenen Standard der restlichen
EU-Länder anzupassen. Dieser Problematik wird durch einen
kombinierten Ansatz entgegengewirkt:
• Entwicklung von passenden Werkzeugen und Verfahren, um Eingriffe
(Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen) in die Infrastruktur gezielt
steuern zu können;
• Minimierung von Korrosion durch einfachere und kosteneffizientere
Maßnahmen; Implementierung schnellerer, kosteneffizienterer und langfristiger
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungs-Maßnahmen für Substandard- bzw. für
beschädigte Brücken;
• Proaktive Verteilung der Ergebnisse und Vermarktung von Best Practices an
wichtige Stakeholder.
Glavni cilj projekta ARCHES je zmanjšati razkorak v stanju cestne
infrastrukture med srednje in vzhodnoevropskimi državami, še
posebno novimi članicami Evropske unije na eni, ter razvitimi
evropskimi državami na drugi strani. V ta namen bo projekt s
kombiniranim pristopom:
• izpopolnjeval orodja in postopke za preprečevanje nepotrebnih posegov
(obnov/zamenjav) na objektih;
• razvijal metode za preprečevanje razvoja korozije z enostavnejšimi, cenejšimi,
učinkovitejšimi in dolgotrajnejšimi postopki rehabilitacije (obnov/ojačitev)
poškodovanih objektov;
• širil in objavljal rezultate in izkušnje med lastniki in upravljavci infrastrukture

L’objectif du projet ARCHES est de réduire l’écart au niveau des
infrastructures routières entre les pays d’Europe centrale et de
l’est (CEEC), particulièrement les nouveaux états membres (NMS),
et le reste de l’Union Européenne. Ce problème clé sera traité au
moyen d’une approche combinée:
• développer des outils et des procédures plus appropriés afin d’éviter des
interventions inutiles (remises en état/remplacements) sur les structures;
• prévenir le développement de la corrosion par des techniques plus simples et
moins coûteuses, mettre en œuvre des techniques de réhabilitation (remise
en état ou renforcement) plus rentables et plus durables, pour les ponts non
conformes aux normes actuelles et dont la sécurité est insuffisante;
• dissémination proactive des résultats et des règles de l’art aux intervenants clés.
The overall goal of the project ARCHES (Assessment and
Rehabilitation of Central European Highway Structures) was
to reduce any gaps in the standard of highway infrastructure
between Central and Eastern European Countries (CEEC),
particularly New Member States (NMS), and the rest of the EU. This
key problem was addressed by a combined approach:
• developing more appropriate tools and procedures to avoid unnecessary
interventions (repairs/replacements) in structures;
• prevent the development of corrosion by simpler, and less expensive techniques,
implement faster, more cost-effective, and longer lasting rehabilitation
techniques (repair or strengthening) of sub-standard and unsafe bridges;
• aggressive dissemination of results and general best practice to the key
stakeholders.
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Het doel van ARCHES is de kloof te verkleinen in het niveau van
snelweginfrastructuur tussen Centraal- en Oosteuropese landen
(CEEC), en in het bijzonder de Nieuwe Lidstaten (NMS), en de rest
van de EU. Dit sleutelprobleem zal worden benaderd met een
gecombineerde aanpak:
• ontwikkelen van geschiktere gereedschappen en procedures om onnodige
interventies (reparatie/vervanging) aan constructies te voorkomen;
• de ontwikkeling van corrosie te voorkomen door eenvoudiger en goedkopere
technieken en snellere, meer kosteneffectieve en duurzamere herstelmethoden
(reparatie of versterken) in te voeren voor onvoldoende funtionerende en
onveilige bruggen;
• agressieve disseminatie van resultaten en best practice naar de belangrijkste
stakeholders.

Podstawowym celem Projektu “Ocena stanu i metody napraw
drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej (ARCHES)”
jest zniwelowanie różnicy w standardach technicznych drogowych
obiektów inżynierskich pomiędzy krajami ‘starej’ Unii Europejskiej,
a krajami Europy Środkowej i Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Nowych
Krajów Członkowskich UE. Podstawowymi działaniami w ramach ARCHES będą:
• opracowanie odpowiednich instrumentów i procedur oceny stanu obiektów
pozwalających na lepsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie
obiektów drogowych;
• opracowanie prostszych i tańszych technologii zabezpieczenia antykorozyjnego
obiektów oraz wprowadzenie szybkich, tanich i trwałych technologii napraw i
wzmacniania zniszczonych lub niepewnych mostów;
• szerokie rozpowszechnianie wyników prac i doświadczeń wśród wszystkich
zainteresowanych.
Крайната цел на проекта ARCHES е да се намали разликата
в стандарта за пътната инфраструктура между страните
от Централна и Източна Европа (CEEC), особено новите
страни-членки, и останалите Европейски страни. Този основен
проблем ще бъде разглеждан с помощта на комбиниран подход:
•    разработване на по-подходящи инструменти и процедури за избягване на
ненужните намеси (ремонти/ подмени) в конструкциите;
• предотвратяване развитието на корозия чрез по-прости и по-евтини
технологии;   внедряване на по-бързи, по-ефективни по отношение на
разходи и по-дълготрайни технологии за рехабилитация (ремонт или
усилване) на мостове, които не отговарят на стандартите и са опасни;
• разпространяване и налагане на резултатите и основните най-добри
практики до заинтересованите страни.
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Sissejuhatus

K

uues raamprogramm ARCHES (Kesk-Euroopa maanteerajatiste hindamine ja taastamine) realiseeriti Euroopa
Komisjoni säästva maismaa- ja meretranspordi valdkonna teadusalase tegevuse raames. 2006. aasta septembrist
alates on 12 partneril üle Euroopa (sealhulgas EU15 Kesk- ja Ida-Euroopa (KIE) riikidel ja EU10 uutel liikmesriikidel) olnud
võimalus selles projektis koostööd teha. Tuleb mainida, et enamik nendest partneritest on Euroopa Riiklike Teedeala
Teaduslaborite Foorumi (the Forum of European National Highway Research Laboratories, FEHRL) liikmed, mis oli ka
selle projekti ettepaneku algatusorganisatsiooniks 2006.aastal. Enam kui kaks aastat pühenduti kirjanduse uurimisele,
põhikatsete läbiviimisele ning ulatuslikele laboratoorsetele ja teoreetilistele uurimistele. Projekti viimane, lõppaasta, oli
pühendatud reaalsetele maanteerajatistele teostatud praktilistele katsetele.
Tuleb pidada meeles, et projekti strateegiliseks eesmärgiks oli vähendada säästvalt maanteerajatiste standardite
erinevusi KIE riikide ja ülejäänud Euroopa Liidu vahel. Sooviks oli saavutada see sobivate vahendite ja võtete
väljatöötamisega, et tagada standardile mittevastavate maanteerajatiste tõhusam hindamine ning kiirem, tasuvam ja
kestvam taastus (remontimise ja tugevdamisega).
Oma teadus-tehniliste eesmärkide saavutamiseks keskendus ARCHES konstruktsioonide hindamisele ja seirele,
maanteerajatiste halvenemist vältivatele ja optimaalselt taastavatele strateegiatele lisatehnoloogiate abil. Projekt oli
korraldatud 4 tehnilise tööpaketina järgmiste kontseptuaalsete lähenemistega:

•

•
•
•

Olemasoleva infrastruktuuri kasutamise optimeerimine paremate ohutuse hindamise ja seire võtetega, mis
väldivad sekkumist, st väldivad tarbetut väljavahetamist või taastamist konstruktsioonide puhul, mis juba
vastavad nõuetele (WP2);
Korrosiooni jälgimine ja vältimine olemasoleval tugevdusel ning uute innovatiivsete tugevdusmaterjalide
väljatöötamine, mis on ülimalt korrosioonikindlad (WP3);
Sildade infrastruktuuride tugevdamine liimitud tugevduste abil (WP4);
Maanteerajatiste tugevdamine ülikõrgete tugevusnäitajatega kiudbetoonidega (UHPFRC), mida kantakse
tugevalt mõjutatud piirkondadele, et nende vastupidavust oluliselt suurendada (WP5).

Projekti viis läbi alljärgnev kaheteistkümnest tuntud ettevõttest koosnev konsortsium:
Tabel 1: ARCHES projekti partnerid
Partneri täisnimi
Road and Bridge Research Institute (Teede ja Sildade
Uurimisinstituut)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
(Sloveenia Riiklik Ehitus- ja Tsiviilehituse Instituut)
Transport Research Centre (Transpordi Uurimiskeskus)
Technical University of Catalonia (Kataloonia Tehnikaülikool)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
University College Dublin
Forum of European National Highway Research Laboratories
(Euroopa Riiklike Teedeala Teaduslaborite Foorum)
Leggedoor Concrete Repair
Autostrade per l’Italia
University of Zagreb (Zagrebi Ülikool)
Salonit Anhovo
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Partneri lühend

Riik

IBDiM

Poola

ZAG

Sloveenia

CDV
UPC
EPFL
UCD

Tšehhi Vabariik
Hispaania
Šveits
Iirimaa

FEHRL

Belgia

Laggedoor
Autostrade
UZ
SA

Holland
Itaalia
Horvaatia
Sloveenia

TNO

Holland

Projekti töömaht jagati nelja tööpaketti, mis
olid suunatud teadustööle, lisaks üks tööpakett
juhtimiseks ja üks levitamiseks.
WP 1 Juhtimine - Tomasz Wierzbicki (IBDiM)
WP 2 Konstruktsioonide hindamine ja seire Joan R. Casas (UPC)
WP 3 Korrosiooni vältimine – Aljoša Šajna
(ZAG)
WP 4 Tugevdamine liimitud FRP ribadega Marek Łagoda (IBDiM)
WP 5 Konstruktsioonide tugevdamine
UHPFRC-ga vastupidavuse tagamiseks –
Emmanuel Denarié (MCS-EPFL)
		
WP 6 Levitamine – Adewole Adesiyun (FEHRL)

Pilt 1: ARCHES projektiga seotud organisatsioonid

Pärast 36-kuulist teadustegevust koostasid partnerid järgmised aruanded. Neid aruanded saab laadida alla tasuta
aadressilt http://arches.fehrl.org/.
D 05 Lõppseminari aruanne
D 06 Soovitused UHPFRC retseptide individuaalseks valmistamiseks
D 07 Interneti andmebaas koormuskatsete tulemustest ja analüütilistest arvutustest
D 08 Soovitused silla ohutuse hindamise ja hoolduse seire tulemuste kasutamiseks
D 09 Soovitused süstemaatiliste otsustusprotsesside kohta sildade hoolduse ja rekonstrueerimisega seoses
D 10 Soovitused dünaamilise võnkumise lubatavusele sildade hindamisel
D 11 Soovitused madallegeerterase kasutamiseks
D 12 Soovitused katoodkaitsesüsteemide kasutamiseks
D 13 Soovitused eelpingestatud, välimiselt liimitud FRP ribadele
D 14 Soovitused UHPFRC kasutamiseks komposiitsetel konstruktsiooniosadel
D 15 Tegevuste lõpparuanne
D 16 Soovitused pehme, diagnostilise või arvutusliku koormuskatse kasutamiseks
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J. Casas (UPC) – WP 2 juht

WP LIIKMED:   ZAG: A. ŽNIDARIČ, A. ŠAJNA, T. BREMEC, I. Lavrič; AUTOSTRADE: L. PARDI; UCD: E. O’BRIEN, A.
GONZALEZ, B. ENRIGHT, D. CANTERO; FEHRL: A. ADESIYUN; FEHRL-umbrella: M. Ralbovsky, S. Deix, H. Friedl 
(AIT),  I. Blazhev, G. Hristov, K. Kamenova, I. Yankov (CRBL), D. Tkalcic, S. Juric (IGH) , A. Cury, C. Cremona
(LCPC) , T. Veiko, M. Truu  (TECER); CDV: J. STRYK; IBDiM: P. OLASZEK, J. CIEŚLA, M. BISKUP, J. SKAWIŃSKI, M.
MAZANEK, T. BICZEL, A. WRZESIŃSKI, P. NUREK, R CZACHOWSKI.
Koormuse hindamine
Pühenduti sildadele liikluse poolt avaldatavate nii staatiliste kui dünaamiliste mõjude paremale mõistmisele ja
hindamisele.
Liikluse staatilised mõjud
Liikluse kohta viidi andmete kogumine läbi Madalmaades, Poolas, Sloveenias, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis ning need
on saadaval WIM dokumentatsioonis. Neid liikluse andmeid on analüüsitud ja kasutatud liikluse mõju iseloomulike
väärtuste leidmiseks simulatsiooni kaudu eelnimetatud riikide kohta (võrdluseks 4 uut liikmesriiki (mitteliikmesriigid)
+ Madalmaad). Tulemused näitasid, et kõikides mitteliikmesriikides on liikluse mõju võrreldes Lääne-Euroopa
riikidega oluliselt madalam. Samuti teatatakse kõikide puhul, et eskordita erisõidukite (nagu näidatud piltidel 2 ja 3)
liiklusvoolu viimine võib luua sildadele iseloomulikke liiklusmõjusid, mis ületavad Eurokoodi koormusmudeli 1 (LM1)
alusel maanteeliikluse poolt sildadele avaldatavaid mõjusid. Seega tehti olulisi järeldusi tulevaste liikluskoormuse
mudelite kohta uute projektide suhtes ning samuti olemasolevate sildade hindamisel kaalutava liikluse mõju osas.
Uute projektide suhtes teatatakse, et Eurokoodi tegelikud liikluskoormused võivad olla mittekonservatiivsed juhul,
kui eriveokite (mobiilsete kraanade ja treilerite) olemasolu liiklusvoos pole väga hästi juhitud. Olemasolevate sildade
hindamisel KIE riikides on lõpptulemuseks simulatsiooni kaudu saadud arvutus iseloomulike koormusmõjude ja
sillaklassi alusel arvestatud vähendustegurite kohta.

Pilt 2: Mobiilne kraana kogumassiga 1110 kN

Pilt 3: Treiler kogumassiga 1450 kN

Eurokood täpsustab, et iga riik võib kohalike liiklustingimuste kajastamiseks standardile LM1 rakendadada tegureid
(vähendustegureid).
Tabelis 2 esitatakse keskmised tegurid kõikidele sillla avadele, võttes aluseks 1000-aastase tasuvusperioodi vastavalt
igas asukohas, igas riigis mõõdetud liiklusintensiivsusele. Need liiklusintensiivsused kujutavad endast iga riigi kõige
raskemaid liiklustingimusi. Seega saab neid tegureid kombineerida vastava teguriga, mis sõltub simulatsioonis
kasutatavast protsentuaalsest veoautode hulgast, et saada sellele kohale spetsiifiline tegur. Näiteks on tabelis 3 esitatud
tegurid ette nähtud mõõdetavas asukohas 50% võrra väiksema liiklusintensiivsusega silla hindamiseks.

Tabel 2: Alfategurid projekteerimiseks täisliikluskoormusele

Rajategurid

Kõrge

Madal

Koht

Silde keskosa moment

Põikjõud toepunktis

Toemoment

Madalmaad
Tšehhi Vabariik
Sloveenia
Poola
Slovakkia
Madalmaad
Tšehhi Vabariik
Sloveenia
Poola
Slovakkia

0,99
0,74
0,73
0,71
0,69
1,05
0,88
0,84
0,82
0,80

1,07
0,91
0,87
0,85
0,83
1,39
1,19
1,15
1,10
1,09

1,08
0,84
0,80
0,79
0,74
1,18
1,00
0,97
0,93
0,92

Tabel 3: Alfategurid 50% võrra väiksema liiklusintensiivsusega hindamiseks
Silde keskosa
Põikjõud
Rajategurid
Koht
moment
toepunktis
Madalmaad
0,88
0,96
Tšehhi Vabariik
0,66
0,81
Kõrge
Sloveenia
0,65
0,78
Poola
0,63
0,76
Slovakkia
0,61
0,74
Madalmaad
0,94
1,24
Tšehhi Vabariik
0,79
1,06
Madal
Sloveenia
0,75
1,02
Poola
0,73
0,98
Slovakkia
0,71
0,97

Toemoment
0,96
0,75
0,71
0,70
0,66
1,05
0,89
0,86
0,83
0,82

Nagu näha, saab iga konkreetse riigi ja asukoha suhtes leitud vähendustegurite alusel hindamisel kasutatava
iseloomuliku staatilise liikluse mõju kohta väärtus, mis on täpsem ja madalam (u. 25% võrra).
LIIKLUSE DÜNAAMILISED MÕJUD
Projekt avaldas täpsemad väärtused silla ja liikluse vahelise dünaamilise koosmõju kohta, mis võimaldab anda
realistlikumaid hinnanguid. Dünaamilise varuteguri (Dynamic Amplification Factor, DAF) ja lubatava dünaamilise
koormuse (Allowance Dynamic Ratio, ADR) väärtused, mida määratletakse kui iseloomuliku kogukoormuse mõju
ja iseloomuliku staatilise koormuse mõju suhet, on saadud, võttes arvesse protsessi kõige olulisemaid muutujaid:
sõiduki kiirus, telje konfiguratsioon, silla tüüp ja silde ava pikkus, tee seisukord, sõiduki omaduste (sõiduki vedrustus,
sõiduki/silla massi suhe jms) mõju, mitmete sõidukite üheaegse kohaloleku mõju, vead katendis (kühmud, kahjustatud
deformatsioonivuugid jms). ARCHES avaldas soovitused kohale spetsiifilise ADR-i (lubatava dünaamilise koormuse)
saamiseks numbriliste simulatsioonidega. Esitatakse suunised sõiduki-silla vastasmõju (vehicle-bridge interaction, VBI)
lõpliku elementmudeli ehitamiseks ning ADR-i leidmiseks antud teeprofiili, liiklussageduse ja tasuvusperioodi kohta.
Lisaks tuletati soovitused asukohale spetsiifilise ADR-i leidmiseks, kasutades liiklusest tulenevaid silla mõõtmisi.
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RCHES ARCHES koondaruanne
Näidati, et erakordselt rasked eriveokid, nagu näiteks mobiilsed kraanad ja treilerid ei põhjusta suuremaid dünaamilisi
mõjusid kui tüüpiline Euroopa 5-teljeline liigendveok. Nagu pildil 4 esitatud, olid projektist tuletatud muudeks
olulisteks tulemusteks see, et tasuvusperioodi pikenemisega teeprofiili mõju (või ADR-i vahelduvus selle profiiliga)
väheneb, samuti asjaolu, et suhteliselt lühikest ajaperioodi (1 kuu) saab kasutada ADR-i ligikaudse hinnangu andmiseks
pikematele perioodidele. See on oluline järeldus, mis vähendab märkimisväärselt arvutusi.

1000 aastat

100 aasta aasta

10 aastat

1 aasta

1 kuu

1 nädal

1/2 päeva
1 päev

1 tund

Keskmine

10

Tasuvusperiood (aastad)

Pilt 4: Dünaamilise teguri hinnangu (ADR) muutumine
tasuvusperioodi ja teeprofiili suhtes

Lõpuks esitatakse üldised soovitused 1 sõiduraja ja 2 sõidurajaga sildade hindamiseks (nii momendi kui nihkekoormuse
mõjud) ISO A- ja B-kategooria teede puhul (pilt 5). Dünaamikategurit saab veelgi vähendada, kui silla reaktsiooni kohta
saada numbriliste simulatsioonide ja välikatsete abil rohkem informatsiooni. Tegelikult näitasid ARCHES projekti raames
suure liikluskoormusega kiirteedel läbi viidud mõõtmised, mis kestsid 2 nädalast kuni 2 kuuni, et DAF kui koormuse
sündmuste kaalu suurendamise funktsioon vähenes. Keskmised DAF väärtused eriveokite (treilerid või kraanad) ja 2
sõiduki samaaegse ületamise korral oli kõikidel mõõdetud objektidel ligilähedane 1-le.

Eurokood 1 sõiduraja moment
Eurokood 1 sõiduraja põikjõud
Eurokood 2 sõidurada
Soovitus – teekategooria A
Soovitus – teekategooria B

Silde ava pikkus (m)

Pilt 5: DAF-i soovitus võrreldes Eurokoodi väärtustega

Pildi 5 lõpptulemuseks on DAF-i ettepanek olemasolevate sildade hindamiseks silde ava pikkuse funktsioonina, mis on
märkimisväärselt madalam (u. 15%) ja täpsem enamikes projekteerimiskoodeksites, eriti aga Eurokoodis, pakutavast
väärtusest. Nii võidakse hindamisprotsessiga tunnistada kõlbulikuks sildu, mida konstruktsiooni poolest hinnatakse
puudulikuks.

KANDEVÕIME HINDAMINE
Sildade koormuskatsed on näidanud, et mitmel juhul võivad sillad kanda analüütilise hindamisega saadud koormusest
palju suuremat koormust. Nii oli ka Sloveenias Ljubljanas, Gameljnes asuva Gameljščica jõe silla puhul (pilt 6), mis on
ette nähtud lammutamisele ning kus ühe ARCHES ülesandena teostati koormuskatsed (pilt 7). Katse ajal jälgiti lisaks
“standardsetele” parameetritele (koormus, läbipaine, deformatsioon konkreetsetes punktides) ka akustilist tegevust.
Olgugi, et maksimaalne rakendatud koormus ületas koormuse piirmäära (1000 kN vrd 260 kN), olulisi kahjustusi ei
tuvastatud.
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Pilt 6: Vaade Gameljne sillale enne katse teostamist, Ljubljana, Slovenia

Pilt 7: Gameljne sild koormuskatse ajal, Ljubljana, Slovenia

Seega täpsemate meetodite leidmiseks sildade reageerimise hindamiseks otsiti ARCHES-i raames analüütilistele
meetoditele alternatiivseid koormuskatse teostamismeetodeid.
Tutvustati nn. pehme koormuskatse mõistet ja SAMARIS-e projekti varasemad tulemused kehtestati ARCHES-is kogu
ulatuses, rakendades seda katset enam kui 20 sillale. Katset saab läbi viia ilma silda liiklusele sulgemata. Tulemusena on
esitatud kokkuvõtlikult soovitused katse põhiparameetrite, nagu näiteks proovi suuruse kohta (mõõtmispäevade arv).
Näidati, kuidas pehme koormuskatse võib väga efektiivselt tuvastada tegelikud mõjujooned (eriti paindemomentide
kohta) ja koormuse jaotustegurid, mis võivad eriti just vanade sildade puhul teoreetilistest andmetest oluliselt
erineda. Kogemused pehmete koormuskatsetega näitavad, et erinevused (kokkuhoid) teoreetilise ja katselise vahel,
mõjujooned paindemomendi ajal võivad olla eriti suured lühematel ja vanematel ühe avaga sildadel, mille puhul
piirtingimused pole teada. Teades silla tegelikku toimet (mõjujoonte ja rajategureid), on sellele olulised tagajärjed silla
optimaalsele hindamisele.

RCHES ARCHES koondaruanne
Kui teoreetiliste lihtsate toetatud mõjujoonte ja rajategurite kasutamine annab olulisi varutingimusi uute sildade
projekteerimisel, mida saab kasutada tulevikus juhul, kui nende seisukord halveneb või liiklustingimused muutuvad,
siis samas katseliste mõjujoonte teadmine muudab olemasolevate sildade ohutuse hindamise oluliselt optimaalsemaks
ja seega väldib sillale ebavajalike parandusmeetmete ettekirjutamist.
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Iseloomulik kogukoormusemõju on hindamisel kasutatav nimiväärtus, millega võetakse arvesse hindamise ajaperioodi
(5, 10, 50 ... aastat) ja seega on see hindamisprotsessis võtmeväärtuseks. Sellise kogukoormuse arvutamiseks korrutatakse
iseloomulik staatilise koormuse mõju nn. dünaamilise teguri hinnanguga (Assessment Dynamic Ratio, ADR). ADR
erineb dünaamilisest varutegurist (DAF), mis kehtib üksikute veoautode läbimise kohta ning seega on täpsemaks
dünaamiliseks teguriks tegeliku liikluskoormuse arvesse võtmisel silla hindamisel viiteperioodi jooksul. Tegelikult ADR-i
(hindamise dünaamilise suhte) määratlemisega liikluskoormuse kogumõju ja staatilise mõju suhtena määratletud
perioodi jooksul on näidatud, et ADR-i variatsioon tasuvusperioodi suurenedes kitseneb. Nagu pildil 4 näidatud, on
1 kalendrikuule vastav väärtus lähedane 1000-aastase tasuvusperioodi vastavale väärtusele. Lõpptulemuseks on
ettepanek kombineerida iseseisvalt jälgitud, asukohale spetsiifilise iseloomuliku staatilise koormuse mõju (saadud
pehme koormuskatsega) ja asukohale spetsiifilise ADR-i 1-kuulise tasuvusperioodiga (samuti saadud pehmete
koormuskatsetega), et leida asukohale spetsiifilise iseloomuliku kogukoormuse mõju täpne väärtus.
ARCHES on uurinud ka koormuskatseid. Projektis välja töötatud tööst tuletatud ettepanek annab vastuse kahele
peamisele sellise katse kasutamisega seotud küsimusele:
1) Milline peaks olema katse käigus sillale rakendatav maksimaalne koormus, et oleks tagatud ohutus
(eelmääratletud tõenäosuse tasemel), kui sillal toimub tavapärane igapäevane liiklus?
2) Millal tuleks koormamise protsess peatada, et vältida silla kahjustamist?
Tänu sellele saab hindamisinsener käsitleda koormuskatset kui teoreetilise hindamise reaalset alternatiivi.
Esimesele küsimusele vastates on välja arvutatud terve koormustegurite komplekt 5 Euroopa riigile (Madalmaad, Tšehhi
Vabariik, Poola, Slovakkia ja Sloveenia) nende riikide tegelike liiklustingimuste põhjal, mis saadi ARCHES-i raames välja
töötatud WIM tehnoloogiatega. Need on saadud kalibreerimisprotsessiga, mis põhineb usaldusväärsusele toetuval
lähenemisel, võttes arvesse koormuste ja takistustega kaasnevaid määramatusi. Need on toodud projekti aruannetes
tabelite ja graafikute näol ning moodustavad väga lihtsa ja tõhusa meetodi hindamisinsenerile minimaalse saavutatava
koormuse määratlemiseks koormuskatse teostamise käigus. Kalibreerimisprotsessis on kaalutud järgmisi muutujaid:
ohutustase, silde ava pikkus, silla tüüp, liikluse toime, püsiv lisakoormus ja saadaolev silla dokumentatsioon.
Teise küsimuse suhtes viidi koormuskatse läbi päris sillal Barcza linnas Poolas (pilt 8). Sild koosneb raudbetoonist
monteeritavatest eelpingestatud kanduritest ning oli ette nähtud lähitulevikus väljavahetamisele. Silda koormati
betoon- ja terasraskustega (pilt 9) kuni koormuseni, mis ületas enim koormatud tala pragunemiskoormust. Samal ajal
kasutati laadimisprotsessi jälgimiseks heliandureid ja muud seireseadmestikku. Akustilise emissiooni (AE) tulemused
ennustasid väga täpselt talas esimese prao ilmumise hetke. AE ennustas edukalt maksimaalset koormusastet, mida
saab sillale rakendada ilma konstruktsiooni kahjustamata. Seega on see seiretehnoloogia osutunud väga kasulikuks ja
paljutõotavaks töövahendiks. Selles suhtes on ARCHES reaalskaalas kasutamise näol efektiivselt näidanud, et AE-d saab
kasutada seireks koormuskatsete läbiviimisel.
Lõpuks pakutakse ARCHES-is välja ning esitletakse soovitused ühise sildade haldussüsteemi (Bridge Management
System, BMS) välja töötamiseks KIE ja mitteliikmesriikidele. Soovitused sisaldavad nelja teemat: kuidas lülitada käesolev
süsteem uude BMS-i, milline on BMS-i soovituslik organisatsioon, millised on peamised BMS-i sisesed otsutusprotsessid
ning kuidas ühendada BMS-i teiste varade otsustussüsteemidega.

13
Pilt 8: Barcza sild külgvaates (Poola)

Pilt 9: Barcza silla koormuskatse.

Kokkuvõttes, ARCHES projekti tööpaketis WP2 saadud järeldused ja soovitused, mis on esitatud aruandes D07 “Interneti andmebaas koormuskatsete tulemustest ja analüütilistest arvutustest”, D08 - “Soovitused silla ohutuse
hindamise ja hoolduse seire tulemuste kasutamiseks”, D09 - “Soovitused sildade hoolduse ja rekonstrueerimisega
seotud süsteemsele otsustusprotsessile”, D10 ja D16, täidavad täielikult tööpaketi põhieesmärki: “pakkuda suuniseid
sildade optimeeritud hindamisvahendite rakendamiseks KIE ja mitteliikmesriikides”.

RCHES ARCHES koondaruanne

WP3 Korrosiooni Vältimine
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A. Šajna (ZAG) – WP 3 Juht

WP LIIKMED: ZAG: A. ŠAJNA, V. KUHAR, A. LEGAT,  T. KOSEC, N. GARTNER, A.Kranjc; IGH: I. STIPANOVIĆ-OSLAKOVIĆ;  
AUTOSTRADE: L. PARDI, A. MERCALLI; UZ: D. BJEGOVIĆ, M. SERDAR; TNO: R. POLDER; IBDiM: A. KRÓLIKOWSKA, Ł.
AUGUSTYŃSKI, L. KOMOROWSKI, U. PASZEK; LBV: J. LEGGEDOR, G. SCHUTEN.

K

orrosiooni vältimise tööpaketi eesmärgiks oli esitada meetodeid ja tehnoloogiaid uute ja taastatud
betoonkonstruktsioonide vastupidavuse täiustamiseks, kui korrosiooni põhjustatud võimalike deformatsioonidega
arvestatakse varajases faasis.
ARCHES projekti tööpakett WP3 modifitseeris ja rakendas kahte kaasaegset taastamis/korrosioonitõrje tehnoloogiat
kombineerituna uute arengutega korrosiooni seiresüsteemides. Eelmiste teadustööde (COST 521, COST 534, SAMARIS)
saavutuste põhjal nähti ette kolme peamist töösuunda, st. korrosioonikindla terassarruse kasutamist, katoodkaitse
(Cathodic Protection, CP) süsteemide rakendamist ja spetsiaalsete elektritakistussondide kasutamist korrosiooni seirel.
KORROSIOONIKINDLA TERASSARRUSE KASUTUSKOHASUSE KONTROLL JA KASUTAMINE
On hästi teada, et teatud roostevaba terase tüübid on väga korrosioonikindlad betooni keskkonnas, isegi kui betoon on
kloriididega tugevalt saastunud. Siiski kasutatakse roostevabast terasest sarrust nende üliheade omadustega sulamite
(AISI 304, AISI 316) kõrge hinna tõttu üldiselt ainult kriitilise tähtsusega konstruktsioonides, millele mõjub agressiivne
merekeskkond, või teatud spetsiifilistes elementides, millele mõjuvad lumetõrjesoolad. Samas näitavad hiljutised
tulemused, et mõned terased, milles on legeerivate lisandite sisaldus väiksem, toimivad teatud tingimustes oluliselt
paremini kui tavaliselt kasutatav must teras, kuigi nende hinnad on võrreldavad.
Projekti ideeks oli võrrelda roostevabasid teraseid madalamate legeerivate lisanditega, et määrata kindlaks seda tüüpi
terassarruste optimaalne kasutus ja määratleda piirtingimused, milles nende kasutamine võiks veel olla efektiivne.
ARCHES projekti tööpaketis WP3 uuriti seitsme erineva terasetüübi korrosioonikindlust: kaks madalama legeeriva
lisandi sisaldusega terasetüüpi (TOP12 – 1,4003 ja 204Cu – 1,4597), kaks dupleksterase marki (UGIGRIP 4362 – 1,4362 ja
SAE/UNS S3 2205 – 1,4462), kaks roostevaba terase marki (AISI 304 – 1,4301 ja AISI 304L – 1,4306). Tavalist musta terast
(B500B – 1,0439) katsetati võrdluse eesmärgil.
Selleks, et mõista täielikult erinevat tüüpi korrosioonikindlate teraste käitumist betoonis, oli uurimine jagatud kolme
astmesse: terase proovide laboratoorne testimine poorilahustes, betoonist katsekehade sisse paigaldatud terase
laboratoorne testimine ja terast sisaldavate betoonpostide kohapealne mõju (katse läbiviimiskohas tuvastamine).

TERASED
sarrusele

KORROSIOONIKINDLAD
TERASED
sarrusele

KLASSIKALISED
ROOSTEVABAD TERASED

ROOSTEVABAD TERASED
VÄIKSEMA LEGEERIVATE
LISANDITE %-GA

Piirmäärad:

Piirmäärad:

miinimum

MUSTAD TERASED
sarrusele

MADALLEGEERTERASED

Piirmäärad:

miinimum

MUSTAD (SÜSINIK)
TERASED

Piirmäärad:
maksimum

maksimum
maksimum

Näited:

Näited:
Näited:

Näited:

* kaasatud ARCHES teadusalasesse tegevusse

Pilt 10: Sarrusteraste tüübid.
TERASEPROOVID POORILAHUSES
Uurimise esimene osa koosnes teraseproovides, millele teostati katseid erineva kloriidisisalduse ja erinevate pH
väärtustega simuleeritud poorilahuses, simuleerides uut (pH ±12.5) ja karboniseeritud betooni (pH ±10.0). Selle
uurimise eesmärgiks oli määratleda iga terasetüübi puhul kriitilised kloriidioonide kontsentratsioonid ja leeliselisuse
tasemed.
Värskelt lihvitud ristlõigete katsetamisel rakendati potentsiodünaamilist tehnoloogiat, uurides samas välimiste

Pilt 11: Madalama Ni sisaldusega (204Cu – 1,4597) roostevaba austeniitterase, kõige tavalisema
roostevaba austeniitterase (AISI 304 – 1,4301) ja kõige odavama katsetatud roostevaba dupleksterase
(UGIGRIP 4362 – 1,4362) impedantsi koguväärtused (|Z|) uut betooni simuleeriva poorvee välispinnal
mõõdetuna, pH = 12,5.
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RCHES ARCHES koondaruanne
pindade korrosioonikindlust katsetega, milles kasutati elektrokeemilist impedantsi spektroskoopiat (Electrochemical
Impedance Spectroscopy, EIS). Impedantsi koguväärtust |Z| (pilt 11) kasutati metallide korrosioonikindluse määramise
kriteeriumina. Impedantsi koguväärtust hinnati impedantsi spektrite Bode laikudelt madalaima mõõdetud sageduse
juures mõõdetud absoluutse impedantsina. Mida kõrgem impedantsi koguväärtus, seda korrosioonikindlam on katses
kasutatud materjal.
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BETOONIST KATSEKEHADE SISSE PAIGALDATUD TERAS
Uurimise teises osas suruti sarrusevardad betooni sisse, luues erineva suurusega raudbetoonist elemente: väiksed
silindrilised betoonist katsekehad uputati NaCl lahusesse, väiksed prisma kujulised betoonist katsekehad asetati
soolaga pihustamise kambrisse, keskmise suurusega betoonist katsekehad koos katsekehade painutamisega (pilt 12b)
põhjustatud kunstliku põikipraoga või ilma, mida tsükliliselt kuivatati ja seejärel niisutati NaCl lahusega ning suured
betoonpaneelid, mida tsükliliselt kuivatati ja seejärel niisutati NaCl lahusega.

b)

Pilt 12: a) Keskmise suurusega betoonist katsekehad sees paiknevate sarrusevarraste ja elektrilise takistuse (Electrical Resistance, ER)
sondiga, mida mõjutati kloriidilahusega tsüklilise niisutamisega ülalt poolt; b) sees paiknevate sarrusevarraste ja kunstlike pragudega
betoonist katsekehad, mida mõjutati kloriidilahusega tsüklilise niisutamisega alt poolt.
Betoonis paikneva terase korrosioonikindluse hindamise kriteeriumitena kasutati võimalikku korrosiooni (Ecorr) ja
olemasolevat korrosiooni (Icorr). Neid parameetreid mõõdeti erinevate elektrokeemiliste tehnoloogiatega. Madal
võimalik korrosioon (pildid 13, 14 ja 15) viitab korrosioonitundlikkusele. Aja jooksul langev terase võimalik korrosioon
võib viidata sellele, et see teras on aktiivne ja korrosioon võib tekkida. Võimaliku korrosiooni väärtused, mis püsivad aja
jooksul stabiilsena näitavad, et teras on veel passiivne.
Terase olemasolev korrosioon (pildid 13 ja 14), mis aja jooksul tõuseb, võib näidata, et see teras on aktiivne ja korrosioon
võib tekkida. Aja jooksul stabiilselt madalate olemasoleva korrosiooni väärtustega teraseid käsitletakse samuti
passiivsetena.

Pilt 13: Võimalik korrosioon ja olemasoleva korrosiooni sagedus aja suhtes erinevat tüüpi terassarruste puhul, mis olid
paigaldatud väikestesse silindilistesse betoonist katsekehadesse, mis olid asetatud poolenisti 3,5% NaCl lahusesse ja
katsetati elektrokeemiliselt, kasutades lineaarset polarisatsiooni.

Pilt 14: Võimaliku korrosiooni ja olemasoleva korrosiooni sagedus aja suhtes erinevat tüüpi terassarruste puhul, mis
olid paigaldatud väikestesse prisma kujulistesse betoonist katsekehadesse, mida soolaga pihustamise kambris tsükliliselt
niisutati, kuivatati ja pritsiti 3,5% NaCl lahusega ja mõõdeti perioodiliselt galvanostaatilise impulsi meetodiga, kasutades
poolelemendi mõõteinstrumenti.

Pilt 15: Sarrusevarraste võimalik korrosioon aja suhtes
(Cu-CuSO4 poolelement) keskmise suuruse ja kunstlike
põikipragudega betoonist katsekehadel.
KOHAPEALNE MÕJUTUS – KATSE LÄBIVIIMISKOHA KEHTESTAMINE
Pikemaajaliseks uurimiseks kehtestati mõjutusala tegelikus merekeskkonnas. Uurimise kolmanda osa eesmärgiks oli
hinnata erinevat tüüpi terassarruste käitumist korrosiooni suhtes reaalsuuruses elementidel ja reaalses keskkonnas.
Välikatse tsooniks paigaldati kuut tüüpi sarrusterast postidesse, iga sarrusterase tüübi kohta kolm posti. Kõik postid
sarrustati kahe korrosioonikindlast terasest ja kahe mustast terasest sarrusevardaga. Postidele paigaldati erinevatele
kõrgustele ER sondid, mis võimaldasid jälgida korrosiooni erinevatel mõjutustingimustel (sisse kastmise, pritsimise ja
õhutsoon).
Mõjukatsete objekt asub Aadria mere põhjarannikul Krk silla all. Krk sild ehitati 1980. aastatel ning sellele on
algusest peale mõjunud merekeskkond. Merekeskkonna agressiivsuse tõttu on seda pidevalt mõjutanud rasked
korrosiooniprobleemid, mis on enamjaolt akumuleerunud sarruse korrosioonina.

Pilt 16: Katse läbiviimise koht.

17
17

RCHES ARCHES koondaruanne

Postid asetati merevette ühe meetri sügavusele nii, et 2 meetrit postist jäi veest välja. Aastate jooksul on
üks kolmandik posti pikkusest pidevalt merevette kastetud, ühte kolmandikku tabavad pidevalt pritsmed ja
ühele kolmandikule mõjuvad ilmastikutingimused.
Mõjutamise perioodil jälgitakse perioodiliselt korrosiooni parameetreid. Jälgimist teostatakse posti sisse
paigaldatud ER sondidega (ARCHES ülesanne 3.3) ja teiste NDT meetoditega, nagu näiteks galvanostaatilise
impulssmõõtmisega.
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SOOVITUSED
Uurimistöö tulemusel avaldati D11 - “Soovitused korrosioonikindla sarruse kasutamiseks”. Soovituses esitatakse lühidalt
raudbetoonkonstruktsioonide vastupidavuse teoreetilised alused, samuti terase korrosiooni keemilis-füüsikalised
seletused ja katsetatud teraste insenertehnilised omadused; soovitused sisaldavad lisaks ka madallegeerteraste
elutsüklimaksumuste aspekte ja suuniseid sarrusteraste valimiseks sõltuvalt keskkonnatingimustest (kloriidide
sisaldus ja betooni karboniseerumine). Lihtsasti kasutatavate tabelite abil, nagu näiteks tabel 4, saab tuletada erinevate
roostevabade teraste sobivust (mitte soovitatav, soovitatav, väga soovitatav). Arvestatakse ka teisi aspekte, nagu
näiteks konstruktsiooniosale ligipääsetavus, remontimise võimalikkus ja olulisus globaalses liiklusvoos.

Tabel 4: Soovitused korrosioonikindla sarruse kasutamiseks arvestades kloriidide sisaldust ja betooni karboniseerumist
Kloriidide
sisaldus*
madal
keskmine
kõrge
väga kõrge

Karboniseerumine**

TOP12

204Cu

AISI 304

AISI 304L

NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
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/









/
/







/
/



SAE/UNS
S3 2205

UGI GRIP
4362

#

#

#





#





AISI
316
***




/
/



– mittesoovitatav, – soovitatav,
- väga soovitatav,
- kasutamine sõltub ehituse kavandatud eluaeast, # - ebavajalik
* Kloriidide sisaldus:
- madal 		
≤ 0,6 kaalu-% tsemendisisalduse suhtes
			
- keskmine
> 0,6, kuid ≤ 1.5 kaalu- % tsemendisisalduse suhtes
			
- kõrge		
> 1.5, kuid ≤ 5 kaalu-% tsemendisisalduse suhtes
			
- väga kõrge
> 5 kaalu- % tsemendisisalduse suhtes
** Määratletud fenoolftaleiini lahusega.
***
AISI 316 terasetüüpi ei kaasatud ARCHES-i katsetesse, kuid see on tõenäoliselt üks maailmas enim uuritud
ja ehitusvaldkonnas kõige sagedamini kasutatav CrNiMo roostevaba teras.

Korrosioonikindla sarruse kasutamise aruande täisteksti võib leida ARCHES aruandest D11 - “Soovitused
korrosioonikindla sarruse kasutamiseks”.
KATOODKAITSE (CP) SÜSTEEMIDE ARENDAMINE JA KASUTAMINE
Katoodkaitse ülesande eesmärgiks oli projekteerida ja katsetada innovatiivseid, arukaid, st ökonoomseid ja tõhusaid
CP süsteeme sildadele.
ARCHES projekti tööpaketi WP3 osana pühenduti katoodkaitsele (CP) kui alternatiivsele lähenemisele, millel on
korrosioonivastase abinõuna märkimisväärsed eelised. Eelisteks võivad olla madalamad kulud kogu elutsükli jooksul,
lühem teostusaeg, sekkumise pikem toimimisaeg ja suurem vastupidavus ja ohutus.
ARCHES projektis kehtestati kaks CP katset, üks Sloveenias ja teine Poolas. CP süsteemide optimeerimiseks ja samuti
selle tööülesande raames välja töötatud numbrilise arvutuse tarkvara “kalibreerimiseks” kasutati kohapealsete katsete
tulemusi.

KATSEVÄLI SLOVEENIAS
Sloveenia CP katsevälja rakendati Sloveenias Ljubljana lähedal asuva silla alusehitise osale. 2008.a. märtsist kuni 2008.a.
augustini viidi läbi korrosioonikahjustuste hindamine, parandustööd ja rakendati CP süsteemi. Edasised uuringud
näitasid, et korrosiooni olid põhjustanud nii kloriidide sissetungimine kui karboniseerumine kombinatsioonis terase
lokaalse madala kattega.
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Pilt 17: Katse läbiviimise koht - sild Sloveenias, kahjustus ühes konsooli otsas ja detail avatud sarrusega.

post

ots

passiivne

post

korrosioon

Pilt 18: Kaart korrosiooni potentsiaalidega konsooli otsa vertikaalpinnal; sinine näitab
aktiivset korrosiooni, punane passiivseid tingimusi.

Kolmel eraldi katseobjektil rakendati kolme erinevat CP süsteemi, jättes ühe konsooli võrdlusväljaks kaitsmata. Elektrit
juhtiva kattekihiga katseobjektil (AHEAD) toimib CP hästi ja on hästi modelleeritav. Katseobjektil, kus tsementmördist
kihtides olid üle kogu tala pinna horisontaalsed titaanribad, toimib CP hästi ja modelleerimine on võimalik.
Katsepiirkonnas, kus vertikaalsed ribad olid ainult tala otsas, ei jõua kaitsevool teistes tala osades teraseni.
ZAG Ljubljana jätkab mõõtmisi pärast ARCHES-i tööperioodi.

RCHES ARCHES koondaruanne
a)

b)

c)

Pilt 19: Kolme erineva CP süsteemi rakendamine CP proovirakendusel Sloveenias: a) horisontaalsed titaanribad, b) elektrit
juhtiv kattekiht, c) vertikaalsed titaanribad.
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KATSEVÄLI POOLAS
Poola CP katset rakendati kiirtee sillal Varssavis (Poola) 2008.a.  lõpus / 2009.a. alguses. See juhtum seisnes lekkivatest
äravoolukanalitest põhjustatud korrosioonikahjustustes (Pilt 20a). CP proovirakenduseks ettevalmistumisel paljastati
sarrus, kanti peale parandusmört ning paigaldati titaanist ribaanoodid (pilt 20b), mis seejärel kaeti mördikihiga. CP
süsteemi tõhususe seiramist jätkatakse pärast ARCHES projekti tähtaega.

a)

b)

Pilt 20: a) Lekkivast äravoolusüsteemist tekkinud korrosioonikahjustus kiirteesillal Varssavis; b) Enne küljepinna katmist
paigaldatud titaanist ribaanoodid: alumisel pinnal on kolm riba juba kaetud.
CP NUMBRILISED ARVUTUSED
CP numbriline modelleerimine on osutunud kasulikuks vahendiks nii CP toime üldiselt kui ka eriti eelpingestatud
terase potentsiaalide ohutuse prognoosimisel. CP süsteemi numbriliseks analüüsiks töötati välja lõplik elementide
mudel, mida katsetati sloveenide CP katsevälja tulemuste alusel. Numbrilised analüüsid teostati tüüpilise kaitstava
konstruktsiooniosa suhtes, mis ideaaljuhul sisaldab (betooni, terase) geomeetriat, polariseerimisprotsesse anoodil ja
terasel ning betooni elektrilise takistuse langust. Sellise mudeli kasutamise korral saab voolutihedusi ja potentsiaale
arvutada modelleeritud konstruktsiooni igas punktis. Neid võib kasutada kaitse leviku kontrollimiseks erinevate anoodi
konfiguratsioonidega ning kohalike polarisatsioonide ennustamiseks, mida saab katseliselt testida. ARCHES-i projekti
tööpaketi WP3 mahus teostati Sloveenia CP katse numbrilised arvutused.
CP numbriline modelleerimine on osutunud kasulikuks töövahendiks nii CP üldise toime kui ka eriti eelpingestatud
terase potentsiaalide ohutuse ennustamisel.
Aruande täistekst terase aruka katoodkaitse kasutamise kohta betoonis on toodud ARCHES aruandes D12 (Suunised
terase arukaks katoodkaitseks betoonis).
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Pilt 21: a) Polarisatsiooni jaotumine elektrit juhtiva kattekihiga katseobjektil; b) voolu jaotumine samal katseobjektil.
KORROSIOONI SEIRESÜSTEEMI ARENDAMINE / MODIFITSEERIMINE
Erinevate taastamis/korrosioonikaitse tehnoloogiate pikaajalise tõhususe hindamine nõuab kõrgtehnoloogilist
korrosiooni seiresüsteemi. Korrosiooni tuvastamiseks betoonis on olemas erinevaid elektrokeemilisi ja füüsikalisi
meetodeid. Kõikidel neil on eeliseid ja puudusi, kuid ükski neist ei ole optimaalne ning seetõttu tuleb tavaliselt erinevaid
tehnoloogiaid kombineerida.
ARCHES projekti tööpakett WP3 keskendus klassikalise elektritakistuse (electrical resistance, ER) sondide varasemalt
modifitseeritud versioonile (SAMARIS). Eelnevad katsed näitasid seda tüüpi sondide sobivust nii uutesse kui
taastatud betoonrajatistesse paigaldamisel. Kuna neid sonde saab valmistada erinevat tüüpi terasest, võimaldab see
usaldusväärselt kindlaks määrata erinevate sarruste (musta terase, korrosioonikindlate teraste) käitumist. Lisaks saab
neid sonde isegi polariseerida ja seega on nende rakendamine katoodiliselt kaitstud konstruktsioonides eriti väärtuslik.
Elektritakistussondid (ER sondid) põhinevad lihtsal põhimõttel, mille kohaselt metalljuhi paksuse vähenemine
põhjustab elektritakistuse suurenemise. ARCHES projektis kasutatavad elektritakistussondid on konstrueeritud nagu
Wheatstone’ i sild, milles kaks takistit on betooniga otsekontaktis ning teised kaks on isoleeritud. Takistuse muutumist
mõõdetakse pingete vahena, samas kui võimalike temperatuurimuutuste mõju mõõdetakse pingelangusena kogu
Wheatstone’i silla ulatuses.
ARCHES projekti raames töötati ZAG Ljubljanas välja roostevabast terasest ER sondide tootmise uus vorm ja
tootmisprotsess. Roostevabast terasest ER sondid valmistati kõige enam kasutatavast roostevabast terasest AISI 304
(1,4301), mille keemiline koostis ja mehaanilised omadused on väga sarnased samast terasemargist sarrusevarrastega.
ER sondid paigaldati ARCHES projekti katsete tarbeks betoonist katsekehadesse ja konstruktsioonidesse, sealhulgas
Sloveenia CP katsete toimumiskohas ning Krk silla (Horvaatia) madallegeerterase katsekohas.

Pilt 22: ER sondid enne keskmise suurusega betoonist katsekehadesse betoneerimist.

RCHES ARCHES koondaruanne
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WP4 Tugevdamine Liimitud FRP Ribadega By M.

Autor Łagoda (IBDiM) – WP 4 Juht

WP LIIKMED: IBDIM: M. ŁAGODA, T. WIERZBICKI, R. CZACHOWSKI, M. BISKUP; UŻ: P. KOTULA, J. BUJNAK.

U

urimismeeskonna viimaseks väljundiks olid soovitused välimiselt liimitud eelpingestatud FRP ribade kohta.
Suunistes toodud soovitused käsitlevad peamiselt kaldapealsete konstruktsioonide sillaosade konstruktsiooni
tugevdamist eelpingestatud süsinikkiuga armeeritud plastidega (Carbon Fibre Reinforced Plastics, CFRP). Soovitused
puudutavad lamineeritud materjalide valimist, analüüsi, projekteerimist ja tugevduse rakendamist. Mõnedel juhtudel
võib anda eelise välimise FRP sarruse liimimine betoonpinnale eelpingestatud seisundis. Nii laboratoorsed kui
analüütilised uuringud näitavad, et eelpingestamine annab olulise panuse FRP tugevdamistehnoloogia edasiarendusse,
lisaks on välja töötatud meetodid FRP komposiitide eelpingestamiseks reaalsetes tingimustes.

Pilt 23: FRP ribade eelpingestamine
Ribade eelpingestamisel enne liimimist on järgmised eelised:
•
•
•
•

Kuna suurem osa betoonist on surve all, annab see varasematel etappidel jäigema toime ning seega aitab
kaasa takistusmomendile.
Pragude moodustumine nihke ulatuses viibib ja kui praod ilmuvad, on need peenemalt jaotunud ja
kitsamad (prao laius puudutab ka nakkumise omadusi).
Sulgeb praod konstruktsioonides, kus juba varem esines pragusid.
Parandab hooldatavust ja vastupidavust tänu pragunemise vähenemisele.

•
•
•
•
•

Parandab osade nihkekindlust, kuna terve betoonsektsioon muutub nihkekindlaks, eeldusel, et betooni ei
teki pragusid.
Võrreldes pingestamata ribadega annavad väiksemad pingestatud ribade alad võrdväärse tugevduse.
Piisava ankurdusega võib eelpingestamine suurendada lõplikku takistusmomenti, vältides pragudelt ja
ribade otstest koorumisega seotud ebaõnnestunud tulemust.
Nulljoon püsib eelpingestatud juhul madalamal tasandil kui pingestamata juhul, andes parema
konstruktsioonilise efektiivsuse.
Võrreldes pingestamata osaga suurendab eelpingestamine oluliselt rakendatavat koormust, mille juures
sisemine teras hakkab voolama.

Tuleb märkida, et sellel tehnoloogial on ka mõningad puudused:
•
Suurema töödemahu ja varustuse hulga tõttu on see kulukam kui tavaline ribade liimimine.
•
Töö võtab mõnevõrra rohkem aega.
•
Varustus, millega riba surutakse tala alumise pinnani peab püsima paigal seni, kuni liim on piisavalt
kivistunud.

Pilt 24: FRP tugevdusega talade katsetamine
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Wp5 Ülikõrgete TugevusnäIitajatega
Kiudbetoon (UHPFRC) Sildade
Taastamiseks – Viimased Arengud Kie
Ja Mitteliikmesriikides
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Autor E. Denarié (MCS-EPFL) – WP 5 Juht
WP LIIKMED: ZAG: A. ŠAJNA, J. ŠUPUT, V. BRAS; LCPC: P. ROSSI, G. HABERT; SALONIT ANHOVO: L. REŠČIČ; MCSEPFL: E. Denarié, H. Sadouki, A. Switek, E. Brühwiler; IBDIM: M. ŁAGODA, T. Wierzbicki, A. Sakowski 

KOMPOSIITSED UHPFRC BETOONKONSTRUKTSIOONID
uroopa transpordimahtude suurenemine tingib tõhusa teedeja raudteesüsteemide hädavajaduse Kesk- ja Ida-Euroopa
Kalle > 2 %
(KIE) riikides, koos suurte investeeringutega uute struktuuride
ehitusse ning nõuetele mittevastavate rajatiste hindamisse
ja taastamisse. Ülikõrgete tugevusnäitajatega kiudbetoone
(Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concretes, UHPFRC)
iseloomustab ainulaadne kombinatsioon äärmiselt madalast
läbilaskvusest, suur tugevus ning deformeeritavus (hea vastupanu
tõmbepingetele): EL projekti SAMARIS käigus teostatud laialdased
teadus- ja uurimistööd ja viis Šveitsis 2004. aastast alates
edukalt täies ulatuses realiseeritud rakendust nii sildadel kui
tööstushoonetes on näidanud, et UHPFRC tehnoloogia on kohapeal
taastusbetoneerimiseks küps, sisaldades tavavarustuse kasutamist
kiirel, tõhusal ja hinna suhtes konkurentsivõimelisel viisil. Algselt
Brühwileri (1999) poolt esitatud kontseptsiooni järgi kantakse
Pilt 25: UHPFRC kasutamise kontseptsioon
UHPFRC silla pealisehitisele raske keskkonna- ja mehaanilise
silla pealisehitiste “kivistamiseks” tugeva
koormuse tsoonide “karastamiseks” (mõjuklassid XD2, XD3) ja
mõjutuse piirkondades.
ainult kohtadesse, kus seda tasub kasutada (pilt 25). Tänu UHPFRC
veeisoleerimisvõimele pole hüdroisolatsiooni membraani vaja kasutada. Seega saab asfaltbetooni paigaldada juba 8
päeva pärast UHPFRC niisket kõvastumist tavapärase 3 nädala asemel, mis kulub kuivamisele enne hüdroisolatsiooni
membraani paigaldamist tavalise mördi või betooni puhul. Seega muutub ehitusprotsess komposiitkonstruktsiooni
optimaalse kasutusega lihtsamaks, kiiremaks ja vastupidavamaks. Kontseptsioon sobib hästi sildadele, kuid seda saab
rakendada ka hoonetele, galeriidele, tunnelitele või  tugiseintele. Vajaduse korral tagavad UHPFRC kaitsvad omadused
ja deformeeritavus sarrusevarraste (normaalsete või kõrgkvaliteetsete) mehaanilise toimega kombinatsioonis lihtsa ja
tõhusa mooduse jäikuse ja kandevõime suurendamiseks kompaktsete ristlõigetega, Brühwiler jt. (2008)1.

E

Euroopa Liidu ARCHES projekt (WP 5) pühendus põhjalikult selle innovatiivse taastustehnoloogia rakendatavuse
demonstreerimisele KIE ja mitteliikmesriikides (Sloveenias ja Poolas), kasutades kohalikel koostisosadel
põhinevat odavamat ja loodussõbralikumat ning täiustatud reoloogiliste omadustega UHPFRC-d (tolerants
värskena kuni 5% aluspinna kaldest).

ÜLIKÕRGETE TUGEVUSNÄITAJATEGA KIUDBETOON (UHPFRC)
UHPFRC (Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete) betooni iseloomustab ülikompaktne tsementne põhiaine,
ülimadal läbilaskvus ja suur tõmbetugevus (üle 10 MPa) ja deformeeritavus tänu suurele teraskiudude sisaldusele.
Toorained ei erine tavalistest betoonidest: tsement, peeneteraline täitematerjal, peenliiv, vesi, superplastifikaator.
Samas tänu komponentide optimaalsele valikule ja koostisele on neil tsementidel drastiliselt paremad mehaanilised ja
kaitseomadused. UHPFRC väga väike vee/sideaine suhe (0,130 kuni 0,160) muudab selle äärmiselt tihedaks ja vee-,
gaasi- ning agressiivsete ainete, nagu näiteks lumetõrjesoolad, kindlaks tasemel, milleni varem betoonitehnoloogias
pole jõutud. Värskes olekus saab UHPFRC-d hoolimata selle väga madalast vee/sideaine suhtest kohandada
isetihenevaks.
UHPFRC katsekeha pragunemispinnal on pärast tõmbetesti näha suurt hulka väga suure purunemisjõuga (kuni 30 000
J/m2, võrreldes 200 J/m2 tavabetooni korral) põhiaine seest välja tõmmatud teraskiude.
ARCHES projekti kontekstis kasutati mitmetasandilisi CEMTECmultiscale® tootepere kiudsegusid nii mikro- kui
makroteraskiududega, mille töötasid algselt välja LCPC, Rossi jt.  Viimase põlvkonna UHPFRC betoone, mis sisaldavad
teraskiude kuni 9% mahust, iseloomustab hea vastupanu tõmbepingetele, mis on väga oluline omadus kohapeal
valatavate taastusrakenduste puhul, milles omapinged töötatakse välja varajases staadiumis, mil olemasolev aluspind
seda piirab. Oluline osa seda tüüpi UHPFRC pragunemisest hajub materjali massi pingekarastuse etapi käigus peenelt
jaotunud mikropragudena (pilt 26).

Pinge [MPA]

UHPFRC ja betoonide vaba
mahukahanemise vahemik

Pingekarastus

Lokaalne pragunemine

BETOON
Deformatsioon

Pilt 26: UHPFRC purunenud pind välja tõmmatud
teraskiududega.

Pilt 27: UHPFRC ja betooni tõmbetoime võrrelduna nende
vaba mahukahanemisega tekkivate deformatsioonidega.

UHPFRC vaba deformeerumine varajases staadiumis ei ületa tavalisi betoone. Samas, vastupidiselt tavalistele
betoonidele on tõmbepingetele hea vastupanuga UHPFRC betoonidel, nagu näiteks CEMTECmultiscale® deformeeritavus
pinge all suurem kui nende vaba mahukahanemine ja seega väldivad tööde käigus kohalikku pragunemist (pilt 27).
» Pingekarastuv UHPFRC on osutunud suurepäraseks kompaktsuse, suure tõmbetugevuse ja olulise deformeeruvuse
kompromissiks, sobides ideaalselt tavabetoonidega kombineerimiseks olemasolevates või uusehitistes.

1

Brühwiler E., Denarié E., (2008), “Rehabilitation of concrete structures using Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete”, Proceedings UHPC-2008, märts
05 - 07, 2008, Kassel, Saksamaa.
2
Rossi, P., Arca, A., Parant, E. & Fakhri, P., “Bending and compressive behaviours of a new cement composite,” Cement and Concrete Research, 2005, 35, lk. 27 – 33.
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EDASIMINEKUD TÖÖMAAL VALATAVA UHPFRC TEHNOLOOGIAS
Ulatusliku teadus- ja arendustöö tulemusel ning tehnoloogiate ülekandmisel EPFL-ist ja LCPC-st ZAG-i, Saloniti ja
IBDIM-i, täiustati ARCHES projekti käigus UHPFRC materjale järgmiselt:
•
•
•
•
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Üldise metoodika väljatöötamine kohapeal valamiseks sobiva UHPFRC tootmiseks taastuskohtadele,
kasutades kohalikke koostisosi.
Innovatiivne kontseptsioon, milles tsement asendatakse suures koguses lubjakivist täiteainega, ilma
kaitsefunktsiooni ja mehaanilisi omadusi ohustamata.
Reoloogiliste omaduste täiustamine tiksotropeeriva lisandi lisamisega, tänu millele saab UHPFRC betooni
paigaldada kuni 5% kalletele.
Pindamistehnoloogiate täiustamine.

Tõmbepingele hea vastupanu, äärmiselt madala läbivuse ja isetihenevuse saavutamine on tõepoolest väljakutsed, millele
mõned praegused UHPFRC retseptid võivad vastata. Olemasolevate UHPFRC segude põhjal, mis töötati välja SAMARIS
projekti käigus, tuli arendada uued UHPFRC segud, kasutades Sloveenia ja Poola kohalikke koostisosi. Töödeldavusega
seotud raskuste murdmiseks, mis olid tingitud tsemendi/superplastifikaatorite ühilduvuse probleemidega, töötas
MCS-EPFL välja innovatiivse Ülikõrgete Näitajatega põhiaine kontseptsiooni, milles tsement asendati suures koguses
lubjakivist täiteainega. See põhines ideel, mille kohaselt UHPFRC madal hüdratatsiooni tase (keemiliselt reageerivate
tsemenditerade hulk) ning lubjakivist täiteainete teada-tuntud positiivne mõju töödeldavusele tuleb ära kasutada.
Selle kontseptsiooni toimimist illustreerivad töödeldavuse mõõdetud võrdlusandmed, kasutades minikoonust (pilt 28).

a) 							

b)

Pilt 28: Minikoonuse test UHPC põhiainetele. Kahe segu lõpliku laialivalgumise võrdlus a) ilma tsementi asendava mineraallisandita
(lubjakivist täiteaine) või b) koos sellega. a) Puhas CEM I 52.2 tsement (Salonit); b) CEM I 52.5 tsement (Salonit) segatud lisandiga.
FUHPFRC põhiaine retsept, milles tsement on asendatud lubjakivist täiteainega (variant B) näitab sama vee/tiheda
fraktsiooni suhtega 0,155 (tihe fraktsioon = tsement + lubjakivist täiteaine) töödeldavust (lõplikku laialivalgumist testis),
mis on kohandatud tõmbepingele hea vastupanu reaktsiooni saavutamiseks vajalikule lisatud kiude segule (pilt 28 b).
Variandi A puhul aga sama Sloveenia tsemendiga (CEMI 52.5) ja ilma lubjakivist täiteaineta on põhiaine vastupidiselt
liiga jäik ning sellega ei ole võimalik valmistada UHPFRC betooni soovitud kiudude segu ja omadustega (pilt 28a).
Seda kontseptsiooni rakendati edukalt Sloveenia ja Poola UHPFRC väljatöötamisel ning see annab üldmetoodika,
mis muudab UHPFRC tehnoloogia kasutamise võimalikuks sisuliselt igas riigis paljude erinevate tsementide ja
superplastifikaatoritega (täpsemalt vt ARCHES documendist D06).
Tsemendisisalduse olulisel vähendamisel (teguri 2 võrra) on mitmeid positiivseid mõjusid, nende hulgas
UHPFRC majanduslike ja keskkonnakulude oluline vähenemine, muutes selle kasutamise taastamisobjektidel
veelgi atraktiivsemaks.

REOLOOGIA OPTIMEERIMINE
Kohapeal kasutamisega seoses on teiseks oluliseks ARCHES projekti tulemuseks innovatiivne võimalus kohaldada
värske UHPFRC omadusi (tiksotroopsust) kuni 5% vundamendi kaldele. Täiendava tiksotropeeriva lisandiga saab
värske materjali omadusi kohandada horisontaalsetel (isetasandumine), vertikaalsetel või kaldpindadel (kuni
5%) kasutamiseks, mis oluliselt avardab kohapeal kasutamise võimalusi. Uute UHPFRC segude tolerantsi kalletel
tõendati spetsiaalselt välja töötatud väikse- ja keskmise mahuga toimivuskatsetega, pildid 29, 30 ja samuti ulatuslike
proovikatsetega reaalsetel töömaatingimustel betooniveokiga, pilt 31, mis teostati Saloniti tehases 2008.a. oktoobris.
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Pilt 29: Väiksemahuline kaldetolerantsi katse..

Pilt 30: Keskmise mahuga paigalduskatse 5% kaldega aluspinnal.

Figure 5.2: Pavements in the road simulator: Czech diorite (top) and Slovenian limestone (bottom)
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Kalle 3

%

Kalle 5

%

Pilt 31: Täieulatuslik katse tiksotropeeritud ECO-UCPFRC paigaldamisega 3% ja 5% kaldega aluspindadele
(Saloniti tehas, oktoober 2008)

Katse oli edukas ja 900 liitrit uut ECO-UHPFRC CM32_13 koos ainult 0,3% tiksotropeeriva lisandiga kanti betooniveokilt
tehases kahele 10 m2 katsepinnale kalletega 3% ja 5%. Kaod veokis olid äärmiselt väiksed (u. 50 liitrid) ja paigaldusaeg
10 m2 puhul oli 10 minutit.

ESMAKORDNE PAIGALDUS SLOVEENIAS - LOG ČEZSOŠKI SILD
ARCHES projekti käigus Sloveenias välja töötatud uusi UHPFRC materjale paigaldati edukalt 2009.a. juulis LoodeSloveenias Soča jõge ületava Log Čezsoški silla deki ja kõnniteede taastamisel, hõlmates keerulisi pikisuunalisi 5%
kaldeid. Taastamise kontseptsioon (pilt 29) järgib algset ideed, mille kohaselt UHPFRC betooni paigaldatakse ainult
seal, kus seda on vaja, võimalikult väikestes kogustes ja kõige efektiivsemal moel, et vähendada tööde kestust.
•
•

•

Paigaldatakse katkematu UHPFRC pealiskiht ilma kuivvuukideta, et kaitsta silla deki ja kõnnitee kogu
ülemist pinda ning äärekivide välispindu.
UHPFRC kihi paksus ning materjali tüüp varieerub enam-vähem vastavalt valamise geomeetria keerukusele
ning kiudsegu valamise maksimaalsele efektiivsusele. Dekil (A) on 2,5 cm pealiskiht, äärekivide sisepindadel
(b) 3 cm, kõnniteedel (C) ning äärekivide välispindadel (D) 3 cm.
Kasutati kahte UHPFRC segu: ühte tiksotroopse toimega segu osadele A, B ja C ning teist, vedelamat segu
äärekivide välispindade (D) valamiseks kitsa raketisega.

UHPFRC pealiskiht 2,5-3 cmkorrosioon
Asfaltkate 7 cm

Raudbetoon

Pilt 32: Silla ristlõige koos taastamise kontseptsiooniga, mõõtmed
sentimeetrites.
Ühe päevaga polnud võimalik toota ja valada kogu silla jaoks vajalikku 12 m3 UHPFRC betooni. Seetõttu nähti silla deki
keskosa pinnal ette põikisuunaline valuvuuk ja tööd teostati kahel päeval. Osade A, B, C ja D servi ühendavad pinnad
valati vastamisi värskelt, et vältida pikisuunalise vuugi teket.
See oli esimene kord, mil ARCHES projekti käigus välja töötatud uusi Sloveenia UHPFRC CEMTECmultiscale® segusid
kasutati tööstuslikus mahus ning samuti esimene kord, kui seda tüüpi materjale kasutati taastamistöödel mujal
kui Šveitsis - vt täpsemalt ARCHES aruandest D14.

29

RCHES ARCHES koondaruanne
Sekkumine oli kiire (1 kuu võrreldes 3 kuuga traditsiooniliste tehnoloogiate korral) ja uudse arendatud
pindamistehnoloogia abil oli võimalik saavutada ühtlase tekstuuriga UHPFRC kõnniteepinnad, millel on võimalik
paljajalu kõndida (pilt 33a). See rakendus näitas tööstuslikus mahus uudsete arendatud UHPFRC segude võimet vastata
rasketele töömaa tingimustele, ilma taastamise maksumust suurendamata ja vastates omaniku, kasutaja ja töövõtja
ootustele.

a)							

b)
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Üheks ARCHES projekti eesmärgiks oli pakkuda
säästlikke parandus- ja taastusmaterjale ning
tehnoloogiaid. Seetõttu analüüsiti Log Čezsoški silla
taastamist säästlikkuse seisukohalt, CO2 tasakaalu
arvutuste põhjal. Materjalide tootmisega seotud
mõju moodustas taastamise keskkonnamõjudest
suurema osa. Näidati, pilt 34, et kogu elutsükli
jooksul on süsteemil, mis kasutab uut tsementi
asendava suure lubjakivist täiteainesisaldusega Eco
UHPFRC betooni, on palju väiksem keskkonnamõju
kui kõikidel teistel taastussüsteemidel, kuna UHPFRC
on tavabetoonidest palju vastupidavam.
Enamgi veel, kohalikul tasandil oluliselt lühem
ehitustööde kestus (teguriga 3) näiteks UHPFRC
kasutamise korral aitab silla sulgemise ajal oluliselt

Lammutamine Potentsiaalne
globaalne soojenemine (100% =
std betoon)

Pilt 33. UHPFRC töötlemine: a) äärekivid, b) silla deki 5% pikisuunalise kaldega.

Lammutamine

Koostisosade tootmine

Koostisosade transport

Töötlemine

Std
Eco
Std UHPFRC Eco UHPFRC
betoonisüsteem betoonisüsteem süsteem
süsteem

Pilt 34: Log Čezsoški taastamise erinevate lahenduste põhjustatav
potentsiaalne globaalne soojenemine elutsükli jooksul (100% =
traditsiooniline taastussüsteem tavabetooniga).

vähendada ümbersõite ja seega ehitustöömaa ökoloogilist jalajälge CO2 emissioonide näol.

Pilt 35: Log Čezsoški sild pärast taastamist.

Projekti tulemused
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ARCHES-i meeskonnal on hea meel esitada projekti “Kesk-Euroopa maanteerajatiste hindamine ja taastamine” (ARCHES)
lõpparuannet. Selle aruande koostasid projekti konsortsiumi liikmed ühisel jõul. Aruanne esitab kolme tegevusaasta
jooksul ette võetud tegevusi, pöörates erilist tähelepanu projekti eesmärkidele ning nende tulemustele.
Lõppeesmärgiks on nüüd ARCHES-i uurimistegevuse tulemuste toomine tavapraktikasse, võimaldades nende
kasutamist Kesk-Euroopas sillakonstruktsioonide hooldamisel. Aruanded on koostatud soovitustena, mille abil saavad
teedeametid, maanteede insenerid ja teadlased sildu paremini hinnata ja taastada.
Kuigi projekt on formaalselt lõppenud, siis uurimistegevus veel jätkub. Mitme ARCHES-i katse uurimine veel kestab
ning jätkub pärast projekti lõppemist. Selle tegevuse tulemuste jälgimiseks soovitame külastada Arches-i veebilehte
http://arches.fehrl.org/,millelt võite leida projekti raames koostatud soovituste terviktekstid, samuti edasi toimuva
käigus tehtud leide.
Täiendavat teavet võite leida Euroopa Riiklike Teedeala Teaduslaborite Foorumist (http://www.fehrl.org/), sealhulgas
teavet uute projektide ja võimalike projektide kohta transpordi valdkonnas.
						
								
Hr. Tomasz Wierzbicki
								
Projekti koordinaator

Pilt 36: ARCHES-i ja SPENS-i projektimeeskonnad üheskoos lõpuüritusel Ljubljanas, Sloveenias

© Matjaž Zupanc (ZAG)

