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Podstawowym celem projektu ARCHES „Ocena stanu i metody napraw
drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej” /Assessment
and Rehabilitation of Central European Highway Structures/ było
wyrównanie standardów utrzymania drogowych obiektów mostowych
pomiędzy krajami Centralnej i Wschodniej Europy, w tym w szczególności
krajami, które stosunkowo niedawno dołączyły do Unii Europejskiej, a
krajami, które tworzyły Unię Europejską przed 2004 rokiem. Zadanie to
miało zostać wykonane poprzez następujące działania:
•

•

•

Opracowanie odpowiednich metod i procedur, pozwalających
na precyzyjne określenie stanu konstrukcji, co w konsekwencji
pozwalałoby na uniknięcie zbędnych napraw lub wymiany
obiektów,
Ograniczenie skutków uszkodzeń korozyjnych poprzez
opracowanie prostszych i tańszych metod oceny postępów
korozji, a także wprowadzenie szybszych, skuteczniejszych i
wydajniejszych technologii napraw zniszczonych lub zagrożonych
awarią obiektów mostowych,
Intensywne rozpowszechnianie wyników badań oraz raportów
powstałych w trakcie realizacji Projektu, w celu przedstawienia
aktualnego stanu wiedzy w środowisku zajmującym się
utrzymaniem drogowych obiektów mostowych

6 Program Ramowy UE
Tematyka: Mobilność i Transport, Bezpieczeństwo i Ochrona
Rozpoczęcie Projektu: 1 września 2006
Czas trwania: 36 miesięcy
Budżet: 2,94 mln euro
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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.
ARCHESi üldine eesmärk on vähendada maanteeinfrastruktuuri
standardite erinevusi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, eriti uute
liikmesriikide, ning ülejäänud Euroopa Liidu riikide vahel. Antud
probleemile lähenetakse kombineeritult:
• luuakse sobivamaid vahendeid ja võtteid, et vältida asjatuid sekkumisi
(parandustööd või välja vahetamine) rajatistesse;
• takistatakse korrosiooni teket lihtsamate ja odavamate meetodite abil,
juurutatakse standardile mittevastavate ja ohtlike sildade remondiks
kiiremaid, tulusamaid ja kauem kestvaid taastusmeetodeid (parandustööd või
tugevdamine);
• levitatakse agressiivselt tulemusi ja üldisi häid tavasid puudutavat teavet
peamistele huvirühmadele.
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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.

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.
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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Wstęp
6

P

rogram ARCHES „Ocena stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej”
Assessment and Rehabilitation of Central European Highway Structures był realizowany w dziedzinie
Zrównoważonego Transportu Powierzchniowego w ramach 6. Programu Ramowego, stanowiącego część
kompleksowej działalności badawczej Komisji Europejskiej.
Od września 2006, 12 partnerów z wielu krajów europejskich (w tym zarówno krajów będących członkami Unii
Europejskiej od dziesiątków lat, jak i krajów Europy Wschodniej i Centralnej, które stosunkowo niedawno dołączyły
do Organizacji) wspólnie prowadziło prace badawcze. Trzeba przy tym wspomnieć, że Projekt ten realizowany był z
inicjatywy Europejskiej Federacji Narodowych Laboratoriów Drogowych (FEHRL), a duża część Partnerów Projektu
była jej członkami. Pierwsze dwa lata realizacji poświęcone były na studiowanie dorobku poprzednich projektów
realizowanych w ramach działalności badawczej Unii Europejskiej w tej dziedzinie, przeprowadzanie pierwszych
eksperymentów badawczych oraz prace teoretyczne. Natomiast w trzecim, ostatnim roku działalności przeprowadzono
już eksperymenty badawcze na dużą skalę oraz wykonano prace wdrożeniowe na rzeczywistych obiektach drogowych.
Trzeba pamiętać, że nadrzędnym celem Projektu było zmniejszenie, w sposób zrównoważony, różnicy standardów
utrzymaniowych drogowych obiektów inżynierskich w całej Europie. Cel ten starano się osiągnąć poprzez opracowanie
odpowiednich narzędzi badawczych oraz procedur efektywnej oceny stanu, tańszych i szybszych technologii napraw
oraz wzmocnień obiektów mostowych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla niezawodności systemu drogowego.
Dla osiągnięcia wspomnianych celów naukowych i technologicznych Projekt ARCHES skoncentrował się na
zagadnieniach oceny poziomu obciążeń i monitorowaniu obiektów mostowych, technologiach powstrzymywania
zniszczeń konstrukcji oraz optymalnej strategii napraw mostów poprzez zaproponowanie komplementarnych
rozwiązań technologicznych.
Prace projektowe zostały rozdzielone pomiędzy cztery Grupy Robocze, do których zadań należało:
•

•
•
•

Optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury inżynierskiej, poprzez jej wiarygodną ocenę oraz
zawansowane procedury monitorowania, które pozwalałyby uniknąć zbędnych prac interwencyjnych, w
tym wzmacniania lub nawet rozbiórki obiektów, które pozornie nie spełniają wymagań wytrzymałości lub
trwałości (GR2);
Monitorowanie i walka z korozją elementów zbrojenia elementów żelbetowych, a także badania nad
nowymi rodzajami materiałów mogących stanowić zbrojenie elementów odporne na korozję (GR3);
Wzmacnianie obektów mostowych z zastosowaniem taśm z włókien węglowych (GR4);
Naprawa obiektów mostowych przy użyciu betonu ultra wytrzymałości zbrojonego zbrojeniem

rozproszonym (UHPFRC), stosowanym w elementach lub ich częściach, narażonych na oddziaływanie
szczególnie niekorzystnych warunków korozyjnych oraz wzmacnianie ich trwałości (GR5).
Konsorcjum realizujące Projekt tworzyło dwanaście uznanych, niżej wymienionych instytucji badawczych.
Pełna nazwa instytucji partnerskiej
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Słoweński Narodowy Instytut Budownictwa
Centralny Instytut Badawczy Budownictwa
Politechnika Katalońska w Barcelonie
Politechnika w Lozannie
Uniwersytet w Dublinie
Europejska Federacja Narodowych Laboratoriów Drogowych

Firma Renowacji Konstrukcji Betonowych Leggedoor
Dyrekcja Eksploatacji Autostrad
Politechnika w Zagrzebiu
Cementownia Anhovo
Holenderski Instytut Nauki Stosowanej i Badań

Kod Partnera
IBDiM

Kraj
Polska

ZAG

Słowenia

CDV

Czechy

UPC

Hiszpania

EPFL

Szwajcaria

UCD

Irlandia

FEHRL

Belgia

Leggedoor

Holandia

Autostrade

Włochy

UZ

Chorwacja

SA

Słowenia

TNO

Holandia

Zagadnienia badawcze rozpatrywane w Projekcie
podzielona zostały na cztery tematyczne Grupy
Robocze. Oprócz tego prace Grupy Roboczej
1 poświęcone były zarządzaniu Projektem, zaś
zadaniem 6. Grupy Roboczej była prezentacja
wyników badań.
GR 1 Zarządzanie projektem - Tomasz Wierzbicki
(IBDiM)
GR 2 Monitorowanie i badania konstrukcji Joan R. Casas (UPC)
GR 3 Zagadnienia korozji i trwałości konstrukcji –
Aljoša Šajna (ZAG)
GR 4 Wzmacnianie konstrukcji - Marek Łagoda
(IBDiM)
GR 5 Naprawa konstrukcji przy użyciu UHPFRC –
Figure 1: Bodies involved in the ARCHES Project
Emmanuel Denarié (MCS-EPFL)
GR 6 Prezentacja efektów Projektu – Adewole Adesiyun (FEHRL)

W ciągu 36 miesięcy pracy badawczej Konsorcjum realizujące Projekt przygotowało następujące opracowania
dotyczące różnych dziedzin utrzymania obiektów mostowych. Opracowania te dostępne są bezpłatnie na stronie
internetowej http://arches.fehrl.org/ w formie elektronicznej.
D 05 Raport na temat Seminarium końcowego Projektu
D 06 Zalecenia dotyczące przygotowania receptur betonu typu UHPFRC
D 07 Internetowa baza wyników próbnych obciążeń i analiz teoretycznych
D 08 Zalecenia na temat stosowania wyników monitorowania konstrukcji w utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa
użytkowania obiektów mostowych
D 09 Zalecenia dotyczące stosowania systemów zarządzania utrzymaniem i naprawą obiektów mostowych
D 10 Zalecenia dotyczące oceny skutków dynamicznego oddziaływania obciążeń w ocenie obiektów mostowych
D 11 Zalecenia dotyczące zastosowania stali niskostopowej jako zbrojenia elementów żelbetowych
D 12 Zalecenia dotyczące stosowania systemów ochrony katodowej
D 13 Zalecenia dotyczące stosowania wstępnie sprężonych taśm FRP we wzmacnianiu obiektów mostowych
D 14 Zalecenia stosowania betonu typu UHPFRC w zespolonych elementach konstrukcyjnych
D 15 Raport końcowy Projektu
D 16 Zalecenia stosowania lekkich, diagnostycznych oraz sprawdzających próbnych obciążeń konstrukcji
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GR2 Monitorowanie i badanie konstrukcji
8

Joan R. Casas (UPC) – Kierownik GR 2

CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ: ZAG: A. ŠAJNA, A. ŽNIDARIČ, 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.
OKREŚLANIE RZECZYWISTYCH OBCIĄŻEŃ UŻYTKOWYCH
Celem niniejszej pracy badawczej było precyzyjne określenie wpływu obciążeń statycznych i dynamicznych na
konstrukcje mostowe.
ODDZIAŁYWANIE STATYCZNE RUCHU DROGOWEGO
W ramach tego zadania udało się uzyskać dane na temat ruchu drogowego zebrane przez automatyczne stacje ważenia
pojazdów zlokalizowane w Holandii, Polsce, Słowenii, Słowacji oraz Czechach. Dane te poddano analizie oraz, drogą
symulacji, określono charakterystykę oddziaływań statycznych w wyżej wymienionych krajach – czterech krajach
nowych członkach Unii Europejskiej oraz Holandii jako kraju odniesienia. Wyniki badań wykazały, że oddziaływania
statyczne w tych krajach są znacznie niższe, aniżeli w krajach „starej” Europy. Wykazano ponadto, że ruch pojazdów
ponadnormatywnych (np. takich jak pokazano na rysunkach 2 i 3) , poruszających się bez zorganizowanych konwojów,
powoduje obciążenia daleko większe aniżeli te, które przewidziane są przez Eurokod, obliczane na podstawie modelu
obciążenia 1 (LM1). Stąd też zaproponowano wnioski dotyczące modyfikacji modeli obliczeniowych obciążeń drogowych
obiektów mostowych służących projektowaniu nowych konstrukcji oraz ocenie nośności już istniejących. Zaleca się,
aby w przypadku projektowania nowych konstrukcji mostowych, przy modelowaniu obciążeń obliczeniowych brać
pod uwagę, iż ruch takich ciężkich ponadnormatywnych pojazdów (dźwigów lub naczep niskopodłogowych) jest
praktycznie niekontrolowany i może występować jako częste obciążenie konstrukcji mostowych. W przypadku oceny

Rys. 2: Dźwig kołowy o masie całkowitej 1 110 kN

Rys. 3: Naczepa niskopodwoziowa o masie
całkowitej 1 450 kN

istniejących obiektów mostowych konieczne jest przeprowadzenie obliczeń, przy użyciu symulacji, oraz zastosowanie
współczynników redukcyjnych dla danej klasy obciążeń, które pozwolą określić rzeczywiste obciążenia występujące
na danym obiekcie.
Eurokody dopuszczają, aby każdy kraj stosował współczynniki korekcyjne do standardowego modelu LM1, które
pozwalałyby na wierniejsze oddanie warunków obciążeń występujących na terenie danego kraju.
Tablica 2 przedstawia średnie współczynniki korekcyjne dla wszystkich rozpiętości obiektów mostowych na podstawie
wartości pomierzonych w każdym z krajów. Wartości te modelują najcięższe warunki obciążenia ruchem dla
poszczególnych krajów. Zatem do odwzorowania rzeczywistych warunków obciążenia panujących na danym obiekcie
konieczna jest odpowiednia, wyrażona w procentach, redukcja obciążenia, poprzez zastosowanie współczynnika
korekcyjnego. Jako przykład przedstawiono tablicę 3, która proponuje współczynniki korekcyjne dla ruchu o połowę
mniejszego, aniżeli ten jaki został pomierzony podczas prowadzenia badań.
Tablica 2: Współczynniki Alpha do wyznaczania maksymalnych obciążeń wynikających z ruchu pojazdów
Współczynnik pasa ruchu

Szybki

Wolny

Kraj

Moment przęsłowy

Ścinanie przy podporze

Moment podporowy

Holandia
Czechy
Słowenia
Polska
Słowacja
Holandia
Czechy
Słowenia
Polska
Słowacja

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

Tablica 3: Współczynniki Alpha do wyznaczania obciążeń wynikających z 50% redukcji ruchu pojazdów
Współczynnik pasa ruchu

Szybki

Wolny

Kraj
Holandia
Czechy
Słowenia
Polska
Słowacja
Holandia
Czechy
Słowenia
Polska
Słowacja

Moment
przęsłowy
0.88
0.66
0.65
0.63
0.61
0.94
0.79
0.75
0.73
0.71

Ścinanie przy
podporze
0.96
0.81
0.78
0.76
0.74
1.24
1.06
1.02
0.98
0.97

Moment podporowy
0.96
0.75
0.71
0.70
0.66
1.05
0.89
0.86
0.83
0.82

Można zatem założyć, że do oceny istniejących obiektów mostowych możliwe jest przyjmowanie niższych (o około
25%) wartości charakterystycznych obciążeń statycznych otrzymanych jako charakterystyczne dla danego kraju.
ODDZIAŁYWANIE DYNAMICZNE RUCHU DROGOWEGO
W ramach Projektu zaproponowano dokładniejsze wartości oddziaływania dynamicznego pomiędzy konstrukcją, a
obciążeniami wynikającymi z ruchu drogowego, co pozwala na bardziej realną ocenę obiektu. Wartości Dynamicznego
Współczynnika Wzmacniającego (DAF) oraz Dynamicznego Współczynnika Korygującego (ADR), zdefiniowanego jako
stosunek całkowitego charakterystycznego obciążenia ruchem do charakterystycznego statycznego obciążenia, zostały
określone z uwzględnieniem wszelkich zjawisk istotnych dla rozpatrywanego zagadnienia. Zaliczyć do nich należy
wpływ prędkości pojazdu, układ osi pojazdu, typ konstrukcji mostowej oraz rozpiętość jej przęseł, warunki drogowe,
charakterystykę pojazdu (charakterystyka jego zawieszenia, stosunek masy pojazdu do masy obiektu mostowego, itp),
wpływ obecności innych pojazdów na obiekcie czy stan nawierzchni na obiekcie (nierówności, uszkodzone urządzenia
dylatacyjne, itp.,). Prace przeprowadzone w ramach Projektu ARCHES doprowadziły do opracowanie Zaleceń
pozwalających na wyznaczenie charakterystycznych wartości ADR dla danego obiektu mostowego na drodze obliczeń
numerycznych. Przedstawiono wytyczne wyznaczania metodą elementów skończonych modelu oddziaływania
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pomiędzy pojazdem, a konstrukcją (VBI), wyznaczania wielkości ADR dla danego profilu drogowego, obciążenia
ruchem oraz okresu powrotu. Ponadto określono metodę wyznaczania charakterystycznej dla danego obiektu
wartość współczynnika ADR w oparciu o wyniki pomiaru ruchu drogowego. W trakcie badań wykazano, że pojazdy o
ponadnormatywnym ciężarze, takie jak dźwigi, bądź przyczepy niskopodwoziowe, nie powodują zwiększonych efektów
dynamicznych w stosunku do typowego, powszechnego w Europie, pięcio-ośowego pojazdu modelowego. Na rys. 4
pokazano inne istotne ustalenie poczynione w trakcie realizacji Projektu – w przypadku wydłużenia okresu ustalania
charakterystycznych wartości dynamicznych, wpływ profilu drogi (lub kombinacji ADR i profilu drogi) zmniejsza się
oraz, że relatywnie krótki okres obserwacji (1 miesiąc) pozwala na precyzyjne określenie wartości ADR dla dłuższych
okresów. To ostatnie ustalenie ma kolosalne znaczenie dla ograniczenia ilości prac obliczeniowych przy wyznaczaniu
wartości współczynników obciążenia dynamicznego.
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Rys. 4: Zmienność Dynamicznego Współczynnika Korygującego
(ADR) w zależności od okresu obserwacji I profilu drogowego.
Ostatecznie, opracowano zalecenia oceny oddziaływania dynamicznego dla mostów jedno- i dwupasmowych (zarówno
momentów zginających jak i sił poprzecznych) dla klas drogi „A’ i „B” określonych wg wytycznych ISO (Rys. 5.) Możliwa
jest dalsza redukcja współczynnika korygującego pod warunkiem precyzyjnego określenia parametrów zachowania
się obiektu pod obciążeniem, określonych na podstawie obliczeń komputerowych i badań polowych. W trakcie
badań trwających od dwóch tygodni do dwóch miesięcy prowadzonych w ramach Projektu ARCHES na autostradach
obciążonych intensywnym ruchem, okazało się, że wartość współczynnika DAF obniżała się w funkcji zwiększania
się ciężaru poszczególnych zdarzeń. Średnie wartości współczynnika DAF dla wyjątkowo ciężkich pojazdów (naczep
niskopodwoziowych i dźwigów) oraz dla przypadków jednoczesnej obecności 2 ciężkich pojazdów na wszystkich
badanych obiektach była bliska 1.

Rys. 5: Zalecane wartości DAF w stosunku do wartości
podawanych przez Eurocode.
Wnioskiem końcowym, przedstawionym na Rys. 5, jest propozycja obniżenia wartości współczynnika DAF (o ok. 15%)
w przypadku oceny istniejących obiektów mostowych w funkcji ich rozpiętości w stosunku do zaleceń innych norm
projektowych, w szczególności Eurokodu. Dzięki tej poprawce część obiektów wstępnie zakwalifikowanych jako
nieprzydatne, po ponownym szacowaniu może być uznane bezpieczne.

SZACOWANIE NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI MOSTOWYCH
Próbne obciążenia obiektów mostowych w sposób doświadczalny wykazały, że są one w stanie przenieść znacznie
wyższe obciążenia aniżeli określone na podstawie obliczeń teoretycznych. Takim przypadkiem był most przez rzekę
Gameljščica w słoweńskiej miejscowości Gameljne położonej na przedmieściach Lublany (Rys. 6.), który przeznaczony
przez władze do rozbiórki, posłużył jako obiekt testowy do przeprowadzenia sprawdzającego próbnego obciążenia
w ramach Projektu ARCHES (Rys. 7.). Most ten został objęty badaniami standardowymi (pomiary obciążenia,
ugięcia, przemieszczeń w punktach charakterystycznych), a także pomiarami z użyciem metody emisji akustycznej,
dostarczającej informacji na temat stanu zniszczenia konstrukcji. W czasie tej próby stwierdzono, iż mimo znacznego
przekroczenia dopuszczalnego obciążenia na konstrukcję (1 000 kN zamiast dozwolonych 260 kN) nie powstały istotne
uszkodzenia dźwigarów.
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Rys. 6: Widok mostu w Gameljne przed rozpoczęciem prób obciążeniowych, Lublana, Słowenia

Rys 7: Most w Gameljne w trakcie sprawdzającego próbnego
obciążenia, Lublana, Słowenia.
Dlatego też, w ramach Projektu zajęto się innymi, bardziej dokładnymi, metodami szacowania nośności obiektów
mostowych wykorzystującymi różne metody próbnych obciążeń. Jedną z nich jest koncepcja tak zwanych łagodnych
(miękkich) próbnych obciążeń wprowadzona w ramach Projektu SAMARIS. Jej przydatność sprawdzano w ramach
Projektu ARCHES, kiedy przebadano ponad 20 obiektów tą metodą. Metoda ta nie wymaga wyłączania obiektu z ruchu.
Rezultatem tych prac są wytyczne przygotowania badań, w tym informacje na temat długości czasu próbkowania
(minimalna liczba dni prowadzenia badań). Zademonstrowano jak metoda łagodnego próbnego obciążenia może być
pomocna przy weryfikacji rzeczywistej postaci linii wpływu (szczególnie momentów zginających) oraz współczynników
dystrybucji obciążeń, które zwłaszcza w przypadku starych konstrukcji mogą znacznie różnić się od wartości
teoretycznych. Doświadczenia stosowania metody łagodnych próbnych obciążeń wskazują, że różnice (w praktyce
mowa jest różnicach na korzyść oszczędności) pomiędzy teoretycznymi, a rzeczywistymi postaciami linii wpływu
momentu zginającego, mogą być szczególnie istotne w wypadku krótszych i starszych obiektów jednoprzęsłowych,
gdzie nie są znane precyzyjnie warunki brzegowe. Znajomość rzeczywistej pracy konstrukcji (linie wpływu i wskaźniki
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dystrybucji poprzecznej obciążeń) ma istotne znaczenie dla prawidłowej oceny stanu konstrukcji.
Tak jak użycie teoretycznej linii wpływu w przypadku projektowania nowej konstrukcji zapewnia komfort posiadania
rezerwy nośności, którą można wykorzystać przy zmianie warunków użytkowania np. uszkodzenia obiektu, zwiększenia
obciążeniem ruchem, itp., o tyle znajomość rzeczywistej linii wpływu w przypadku obiektów starych, pozwala na
precyzyjne określenie rezerw nośności, a przez to chroni te obiekty mostowe przed przedwczesnym wycofaniem ze
służby lub niecelową modernizacją.
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Wielkością używaną do oceny stanu nośności obiektu jest całkowite charakterystyczne obciążenie wyznaczane na
podstawie wieloletniej obserwacji obiektu (5, 10, 15 lat). Miarą całkowitego charakterystycznego obciążenia, jest
iloczyn charakterystycznego obciążenia statycznego oraz Dynamicznego Współczynnika Korygującego (ADR). ADR
różni się od Dynamicznego Współczynnika Wzmacniającego (DAF), który stosowany jest do przejazdów pojedynczych
ciężarówek, a zatem, jest bardziej przydatny przy wyznaczaniu aktualnego stanu konstrukcji. W rzeczywistości
definiując  Dynamiczny Współczynnik Korygujący (ADR) jako stosunek całkowitego oddziaływania oraz statycznego
oddziaływania obciążeniem ruchem w oznaczonym czasie, wykazano, że różnica wartości współczynnika ADR zanika
przy wzroście trwania czasu obserwacji. Jak przedstawiono na Rys. 4. wartość odpowiadająca jednemu miesiącowi
jest bliska wartości odpowiadającej 1000 letniemu okresowi obserwacji. Propozycja końcowa prac zakłada użycie
kombinacji zmierzonych, charakterystycznych wartości oddziaływania obciążenia (uzyskane na drodze łagodnego
próbnego obciążenia) oraz specyficznego dla danej konstrukcji współczynnika ADR wyznaczonego dla miesięcznego
okresu obserwacji (także uzyskanego na drodze łagodnego próbnego obciążenia) dla uzyskania prawidłowej wartości
całkowitego charakterystycznego obciążenia typowego dla danej konstrukcji.
Przedmiotem zainteresowania Projektu ARCHES były także sprawdzające próbne obciążenie konstrukcji mostowych.
Wnioski wyciągnięte na podstawie prac przeprowadzonych w Projekcie można sformułować jako odpowiedzi na
poniższe pytania:
1) Jakie jest maksymalne obciążenie które można zastosować podczas próby, aby zagwarantować bezpieczeństwo
(przy zakładanym poziomie ufności) przy funkcjonowaniu normalnego ruchu na obiekcie?
2) Kiedy należy zakończyć próbę, aby uchronić obiekt przed zniszczeniem?
Dzięki temu, sprawdzające próbne obciążenie może być postrzegane przez oceniającego obiekt jako licząca się
alternatywa dla rozważań teoretycznych przy ocenie obiektu.
W celu znalezienia odpowiedzi na pierwsze z pytań, na podstawie rzeczywistych warunków obciążenia ruchem w 5
krajach (Holandia, Czechy, Polska, Słowacja i Słowenia) zostały wyznaczone przy użyciu metod WIM (ważenie w ruchu)
współczynniki dla obciążenia sprawdzającego. Zostały one wyznaczone poprzez proces kalibracji oparty na zasadzie
określenia poziomu ufności uwzględniającego niepewności wynikające z obciążenia i niepewności pomiarowej sprzętu.
Współczynniki te przedstawione są w raporcie końcowym dotyczącym tego zadania, w formie tablic i wykresów. Ta
forma prezentacji jest niezwykle praktyczna z punktu widzenia osoby dokonującej oceny konstrukcji i pozwala na
szybkie określenie poziomu obciążeń niezbędnego do przeprowadzenia udanego obciążenia sprawdzającego. Proces
kalibracji uwzględniał następujące czynniki: poziom bezpieczeństwa, rozpiętość przęsła, typ konstrukcji, ruch na
obiekcie, obciążenie stałe oraz dostępną dokumentację obiektu.
W zakresie poruszanym w pytaniu drugim, niezwykle pomocne okazało się obciążenie sprawdzające przeprowadzone
na wiadukcie w okolicach miejscowości Barcza, położonej w południowej Polsce (Rys. 8.). Wiadukt zbudowany był z
prefabrykowanych belek sprężonych i przeznaczony był do rozbiórki. Obiekt obciążany był przy użyciu płyt żelbetowych
oraz elementów ze stali (Rys. 9.), aż do wartości wyższej, aniżeli wyliczony moment rysujący dla najbardziej obciążonej
belki. Badanie monitorowane było przy pomocy standardowego sprzętu używanego podczas próbnych obciążeń oraz
dodatkowo przy użyciu metody akustycznej. Zastosowanie metody akustycznej pozwalało dość precyzyjnie określić

moment pojawienia się pierwszej rysy. Pozwalało też określić maksymalne obciążenie jakie zdolne była przenosić
konstrukcja bez uszkodzeń. Tym samym metoda emisji akustycznej udowodniła swoją przydatność do monitorowania
przebiegu rzeczywistej próby obciążenia mostu. Dowód ten jest także jednym z poważniejszych osiągnięć Projektu
ARCHES.
Ostatnim z dokonań Projektu w tej Grupie Roboczej, były zalecenia dotyczące opracowania kompatybilnego systemu
oceny obiektów mostowych dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zalecenia te obejmują cztery główne
zagadnienia – jak połączyć istniejące systemy zarządzania obiektami mostowymi z nową propozycją, jak powinien
wyglądać nowy system gospodarki mostowej, jakie są podstawowe procesy podejmowania decyzji w strukturze
Systemu oraz jak połączyć system gospodarki mostowej z systemami decyzyjnymi dotyczącymi innych elementów
infrastruktury.
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Rys. 8: Widok ogólny wiaduktu w Barczy (Polska)

Rys. 9: Badanie pod próbnym obciążeniem sprawdzającym
wiaduktu w Barczy.

Podsumowując należy zauważyć, że wytyczne określone w ramach prac prowadzonych w GR2 Projektu ARCHES
przedstawione w raportach D07 – “Internetowa baza wyników próbnych obciążeń i analiz teoretycznych”, D08 –
„Zalecenia na temat stosowania wyników monitorowania konstrukcji w utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa
użytkowania obiektów mostowych”, D09 – „Zalecenia dotyczące stosowania systemów zarządzania utrzymaniem
i naprawą obiektów mostowych”, D10 „Zalecenia dotyczące oceny skutków dynamicznego oddziaływania obciążeń
w ocenie obiektów mostowych” oraz D16 „Zalecenia stosowania lekkich, diagnostycznych oraz sprawdzających
próbnych obciążeń konstrukcji mostowych” w pełni spełniają założenia badawcze postawione przed Grupą Roboczą,
które brzmiały „przedstawienie wskazówek wprowadzenia optymalnych procedur i narzędzi oceny stanu obiektów
mostowych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej”.
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GR3 Zapobieganie Korozji
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elem Grupy Roboczej 3 “Zapobieganie Korozji” było zaproponowanie metod i technologii, które zapewniałyby
trwałość nowych i remontowanych obiektów żelbetowych, w momencie pojawienia się pierwszych objawów
korozji.
GR 3 w ramach Projektu ARCHES zmodernizowała i wdrożyła dwie nowoczesne technologie napraw oraz zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego, połączone z metodami monitorowania korozji. Wykorzystując efekty prac zespołów zakończonych
projektów badawczych Unii Europejskiej (COST 521, COST 534, SAMARIS), zdecydowano się na trzy główne kierunki
badań – zastosowanie stali odpornych na korozję jako zbrojenie elementów żelbetowych, wdrożenie nowoczesnego
systemu ochrony katodowej (CP) oraz użycie próbek wykorzystujących zjawisko oporu elektrycznego do monitorowania
korozji.
OCENA I ZASTOSOWANIE STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ W ZBROJENIU ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH
Powszechnie wiadomo, że określone typy stali zbrojeniowej są niezwykle odporne na korozję nawet w przypadku
silnego zanieczyszczenia betonu chlorkami. Jednakże ze względu na wysokie ceny tych doskonałych gatunków stali
(AISI 304, AISI 316) ich zastosowanie jest ograniczone do przypadków ważnych konstrukcji żelbetowych pracujących w
agresywnym środowisku morskim lub elementów konstrukcji poddanych działaniu środków odladzających. Najnowsze
wyniki badań udowodniły, że pewne gatunki stali z mniejszą domieszką cennych dodatków, w określonych warunkach
zachowują się znacznie lepiej, niż pręty wykonane ze zwykłej stali węglowej, przy porównywalnej cenie zakupu.
Założeniem roboczym GR 3 było porównanie zachowania się stali nierdzewnej ze stalami zawierającymi mniejsze
ilości dodatków stopowych, w celu określenia zasad optymalnego użycia stali zbrojeniowej oraz określenie warunków
brzegowych opłacalności użycia poszczególnych gatunków stali. Podczas prac badawczych GR 3 przeprowadzono
serię badań, których celem było poznanie zachowania się różnych gatunków stali zbrojeniowej: dwa typy stali z niską
zawartością dodatków stopowych (TOP12 – 1.4003 i 204Cu – 1.4597), dwa gatunki stali duplex (UGIGRIP 4362 –
1.4362 i SAE/UNS S3 2205 – 1.4462) i dwa gatunki stali nierdzewnej (AISI 304 – 1.4301 i AISI 304L – 1.4306). W celach
porównawczych podobnym badaniom poddano standardową stal zbrojeniową B500B – 1.0439.
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Rys. 10: Klasyfikacja stali zbrojeniowej.
W celu poznania charakteru zachowania się tych stali w różnych środowiskach badania podzielono na trzy etapy: testy
laboratoryjne stali zbrojeniowej przeprowadzone w symulowanym środowisku agresywnym, badania laboratoryjne
prętów stalowych zabetonowanych w próbkach betonowych oraz badania polowe prętów zabetonowanych w
kolumnach testowych.
PRÓBKI STALOWE W SYMULOWANYM ŚRODOWISKU AGRESYWNYM
Pierwsza część eksperymentu polegała na umieszczeniu próbek stalowych w roztworze chlorków, gdzie poddawane

Rys. 11: Wartości całkowite impedancji (|Z|) dla nierdzewnej stali austenitycznej z niską zawartością
Ni (204Cu – 1.4597), najbardziej popularne nierdzewne stale austenityczne (AISI 304 – 1.4301) oraz
najbardziej ekonomiczna z testowanych stal nierdzewna duplex (UGIGRIP 4362 – 1.4362), mierzone
na zewnętrznej powierzchni w roztworze wodnym odpowiadającej świeżemu betonowi, pH = 12.5.
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były działaniu środowiska o różnej koncentracji chlorków i różnym wartościom pH, przy czym odwzorowywano warunki
panujące w nowym betonie (pH ±12.5) oraz betonie skarbonatyzowanym (pH ±10.0). Celem tych doświadczeń było
określenie granicznych wartości koncentracji jonów chloru i krytycznego poziomu kwasowości dla każdego typu stali.
Do badania metodą potencjału dynamicznego przeznaczono polerowane przekroje poprzeczne próbek, co pozwalało
na określenie zachowania korozyjnego zewnętrznych powierzchni przy pomocy elektrochemicznej spektroskopii
impedancyjnej (EIS). Do określenia odporności korozyjnej metali użyto wartości impedancji całkowitej |Z| (Rys. 11).
Impedancja całkowita została określona na podstawie wykresów Bode’a spectrów impedancji, jako impedancja
bezwzględna mierzona przy najniższej mierzonej częstotliwości. Przy czym istnieje zależność, że im wyższa wartość
impedancji całkowitej, tym metal jest bardziej odporny na korozję.
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a)

STAL ZBROJENIOWA UMIESZCZONA W BETONIE
W drugim etapie badań pręty stalowe zostały zabetonowane i utworzono z nich próbki żelbetowe różnych kształtów:
niewielkie cylindryczne próbki zostały umieszczone w roztworze NaCl, małe próbki o kształcie graniastosłupów
umieszczono w komorze solnej, średniej wielkości próbki żelbetowe z i bez poprzecznych pęknięć, utworzonych przez
zginanie próbek (Rys. 12b), były cyklicznie suszone i zwilżane roztworem NaCl, a duże płyty żelbetowe poddawane były
cyklicznemu suszeniu i nawilżaniu roztworem NaCl.
b)

Rys. 12: a) Średniej wielkości próbki betonowe zawierające pręty stalowe i mierniki oporu elektrycznego (ER) poddawane cyklicznemu
nawilżaniu od góry roztworem chlorków; b) Próbki betonowe zawierające pręty stalowe z pęknięciami poddawane cyklicznemu
nawilżaniu z dołu roztworem chlorków.
Jako kryteria oceny odporności korozyjnej prętów stalowych w betonie użyto wartości potencjału korozyjnego (Ecorr)
i prądu korozyjnego (Icorr). Parametry te określono przy użyciu różnego rodzaju technik elektrochemicznych. Niski
poziom potencjału korozyjnego (Rys. 13, Rys. 14 i Rys. 15) może oznaczać występowanie korozji. Spadek wartości
potencjału korozyjnego w czasie może oznaczać, że stal zachowuje się aktywnie i może wystąpić korozja. Natomiast
stabilne wartości potencjału korozyjnego oznaczają, że stal zachowuje się pasywnie.
Wzrastające wartości prądu korozyjnego w stali (Rys. 13, Rys. 14) może oznaczać aktywne zachowanie stali, a zatem
niebezpieczeństwo powstania korozji. Stal o ustabilizowanej wartości prądu korozyjnego można uważać za pasywną.

Rys. 13: Potencjał korozyjny i gęstość prądów w funkcji czasu dla różnego rodzaju próbek stali zbrojeniowej zabetonowanej
w małych cylindrycznych próbkach żelbetowych, wpółzanurzonych w 3,5% roztworze NaCl, badanych elektrochemicznie
z wykorzystaniem zasady polaryzacji liniowej.

Rys. 14: Potencjał korozyjny i gęstość prądów w funkcji czasu dla różnego rodzaju próbek stali zbrojeniowej zabetonowanych
w małych graniastosłupowych próbkach żelbetowych poddanych cyklowi zamaczania, suszenia i nawilżania 3.5 %
roztworem NaCl w komorze solnej, regularnie badane przy użyciu metody impulsów galwanostatycznych.
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Rys. 15: Potencjały korozyjne w funkcji czasu (Cu-CuSO4)
prętów zbrojenia umieszczonych w średniego rozmiaru
próbkach żelbetowych z poprzecznymi pęknięciami.
BADANIA TERENOWE – WYBÓR MIEJSCA EKSPOZYCJI
Celem trzeciego etapu prac badawczych było określenie zachowania korozyjnego poszczególnych rodzajów prętów
zbrojeniowych w elementach w skali naturalnej i w rzeczywistym środowisku korozyjnym. Do długotrwałej ekspozycji
próbek korozyjnych wybrano poligon doświadczalny zlokalizowany w środowisku morskim. Poligon doświadczalny
zlokalizowany został na wybrzeżu północnego Adriatyku, pod mostem na wyspę Krk. Most ten został wzniesiony
w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, i od tego czasu poddawany jest działaniu agresywnego środowiska
morskiego. Skutkiem działania środowiska morskiego są liczne problemy z korozją materiałów, głównie związane z
korozją zbrojenia.
Do badań doświadczalnych przygotowano sześć rodzajów prętów zbrojeniowych zabetonowanych w próbkach w
kształcie kolumn, przy czym dla każdego rodzaju stali przygotowano trzy kolumny. Każda z próbek zbrojona jest dwoma
prętami zrobionymi ze stali odpornej na korozję oraz dwóch wykonanych ze zwykłej stali zbrojeniowej (czarnej). Na
długości próbek żelbetowych umieszczono czujniki elektrooporowe, zdolne mierzyć występowanie korozji w różnych
Rys.: 16 Położenie poligonu badawczego.
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warunkach ekspozycji próbek (zanurzone w wodzie morskiej, spryskiwane wodą morską oraz na powietrzu). Próbki o
kształcie kolumn zostały umieszczone pionowo w wodzie morskiej na głębokości jednego metra przy pozostawieniu
dwóch metrów powyżej poziomu morza. W ciągu trwania eksperymentu jedna trzecia kolumn była stale zanurzona
w wodzie, jedna trzecia prawdopodobnie była zraszana bryzgami wody morskiej, zaś jedna trzecia pozostawała w
atmosferze morskiej.
W czasie badania wykonano okresowe pomiary monitorujące korozję przy użyciu czujników elektrooporowych
(zadanie 3.3, GR3 ARCHES) i innych badań nieniszczących, jak np. pomiary impulsów galwanostatycznych.
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ZALECENIA
W wyniku prac badawczych przygotowano opracowanie D 11 – “Zalecenia dotyczące zastosowania stali niskostopowej
jako zbrojenia elementów żelbetowych”. We wstępie Zaleceń przedstawiono czynniki mające teoretycznie wpływ na
trwałość obiektów z żelbetu, a także przyczyny fizyczno-chemiczne powstawania korozji w betonie oraz własności
mechaniczne stali badanych prętów zbrojeniowych. Zalecenia zawierają aspekty analizy kosztowo-użytkowej stali
niskostopowych użytych jako zbrojenie betonu oraz wskazówki doboru gatunku stali na zbrojenie w zależności od
warunków środowiskowych pracy konstrukcji (zawartość chlorków oraz stopień karbonatyzacji betonu). W oparciu
o gotowe tablice, na przykład tablicę 4, możliwe jest szybkie dobranie (zalecane, nie zalecane, gorąco zalecane)
gatunku stali w zależności od warunków pracy. W pracy poruszono także inne aspekty doboru stali na zbrojenie, takie
jak dostępność elementów konstrukcji, możliwości napraw czy znaczenie danego elementu na płynności ruchu na
obiekcie.
Tablica 4: Wytyczne stosowania zbrojenia ze stali odpornej na korozję ze względu na zawartość chlorków
Zawartość chlorków*
niska
średnia
wysoka
Bardzo wysoka

Karbonatyzacja**

TOP12

204Cu

AISI 304

AISI 304L

Brak
Występuje
Brak
Występuje
Brak
Występuje
Brak
Występuje












/
/









/
/







/
/



SAE/UNS
S3 2205

UGI GRIP
4362

#

#

#





#





AISI
316
***




/
/



– nie zalecane, – zalecane,
- wysoce zalecane
- użycie uzależnione od planowanego czasu użytkowania budowli, # - niepotrzebne
* Zawartość chlorków
- niska 		
≤ 0.6 wagowo % w odniesieniu do zawartości cementu
			
- średnia
> 0.6, ale ≤ 1.5 wagowo % w odniesieniu do zawartości cementu
			
- wysoka
> 1.5, ale ≤ 5 wagowo % w odniesieniu do zawartości cementu
			
- bardzo wysoka > 5 wagowo % w odniesieniu do zawartości cementu
** Stwierdzona roztworem fenoloftaleiny.
*** Stal AISI 316 nie była przedmiotem badań w Projekcie ARCHES, ale jest prawdopodobnie najlepiej przebadaną
i najczęściej używaną w budownictwie nierdzewną stalą CrNiMo.
Pełny raport na temat stosowania odpornej na korozję stali zbrojeniowej zawarty jest w opracowaniu D11- “ Zalecenia
dotyczące zastosowania stali niskostopowej jako zbrojenia elementów żelbetowych”.
ROZWÓJ I ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ
Celem zadania “Ochrona Katodowa” było zaprojektowanie i przetestowanie nowoczesnego, wydajnego oraz
ekonomicznego systemu ochrony katodowej dla obiektów mostowych.
Częścią zadania GR 3 zajmującego się ochroną katodową było alternatywne podejście do problemu powstrzymania
korozji, które miało przynieść pewne korzyści. Korzyściami mogą być niższe koszty użytkowania systemu, krótszy czas
montażu, dłuższy czas działania instalacji oraz zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa.
W ramach Projektu ARCHES instalacje ochrony katodowej zamontowano na dwóch obiektach mostowych, po jednym

w Polsce i Słowenii. Rezultaty badań polowych posłużyły do optymalizacji systemu oraz do sprawdzenia obliczeń
numerycznych, których przeprowadzenie było także częścią Projektu.
BADANIA POLOWE W SŁOWENII
Instalacja ochrony katodowej w Słowenii, została zamontowana na elemencie wiaduktu w pobliżu Lublany. Od marca
do sierpnia 2008 przeprowadzono ocenę skutków zniszczenia, prace naprawcze i montaż systemu ochrony katodowej.
Badania wykazały, że przyczyną powstania korozji była penetracja chlorków oraz karbonatyzacja betonu wzmocniona
lokalnymi zaburzeniami grubości otuliny zbrojenia.
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Rys. 17: Miejsce prowadzenia badań – wiadukt w Słowenii, zniszczenia czoła jednego ze wsporników oraz szczegóły odsłoniętego zbrojenia.

kolumna

czolo

kolumna

pasywne korozja
Rys. 18: Mapa potencjałów korozyjnych na pionowej płaszczyźnie czoła wspornika; kolor
niebieski oznacza aktywną korozję, natomiast kolor czerwony stan pasywny.
Badania w czasie tego eksperymentu prowadzono na trzech różnych płaszczyznach elementu, pozostawiając jeden
bez żadnej instalacji jako fragment referencyjny. W miejscu zastosowania osłony przewodzącej (AHEAD), system
działał wydajnie i możliwe było skuteczne modelowanie jego oddziaływania. W miejscu ułożenia poziomych taśm z
tytanu stanowiących anodę system pracował poprawnie pozwalając na kontrolę nad swoim działaniem. Natomiast
w polu testowym, gdzie ułożono jedynie pionowe paski tytanowe na czole wspornika, prąd ochronny nie docierał do
zbrojenia w innych częściach chronionej belki.
Należy podkreślić, że pomiary i badania są kontynuowane przez ZAG Ljubljana po zakończeniu Projektu ARCHES.
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a)

b)

c)

Rys. 19: Trzy niezależne systemy ochrony katodowej zastosowane w eksperymencie słoweńskim; a) poziome paski
tytanowe, b) osłona przewodząca, c) pionowe paski tytanowe.
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BADANIA POLOWE W POLSCE
Testowa instalacja ochrony katodowej w Polsce została zainstalowana na estakadzie szybkiego ruchu w Warszawie
jesienią 2008 roku. Uszkodzenia korozyjne w tym przypadku spowodowane zostały wodą cieknące z urządzeń
odwadniających (Rys. 20a). W trakcie przygotowania instalacji ochrony katodowej odsłonięto zbrojenie, naprawiono
element zaprawą naprawczą i zainstalowano paski z tytanu stanowiące anodę (Rys. 20b), które zabezpieczone zostały
warstwą zaprawy naprawczej. Badania nad skutecznością tego rozwiązania są prowadzone nadal, po zakończeniu
Projektu ARCHES.
a)

b)

Rys. 20: a) uszkodzenia korozyjne spowodowaniem cieknącym systemem odwodnienia na estakadzie w Warszawie; b)
Anoda będąca blaszką tytanową na powierzchni bocznej przed ułożeniem warstwy ochronnej, trzy anody na spodniej
części dźwigara zostały już zainstalowane.
OBLICZENIA NUMERYCZNE PRZY PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW OCHRONY KATODOWEJ
Obliczenia numeryczne przy projektowaniu ochrony katodowej okazują się być niezwykle cennym narzędziem
zarówno do przewidywania działania systemu, jak i zapewniania bezpieczeństwa potencjałowego stali, a w
szczególności stali sprężającej. Do obliczeń numerycznych systemów ochrony katodowej został opracowany metodą
elementów skończonych model komputerowy, który był przetestowany przy użyciu wyników otrzymanych z badań
polowych prowadzonych w Słowenii. Przeprowadzono analizy numeryczne dla typowego elementu konstrukcyjnego
podlegającego ochronie, przy wiernym odwzorowaniu geometrii (beton, stal), procesów polaryzacyjnych
zachodzących na anodzie i na stali zbrojeniowej oraz spadku elektrooporności w betonie. Użycie takiego modelu
pozwala na wyznaczenie w dowolnym punkcie chronionej konstrukcji rzeczywistych gęstości oraz potencjałów. Mogą
być one użyte do weryfikacji skuteczności ochrony dla różnych konfiguracji anody i do określania lokalnych polaryzacji,
które mogą być eksperymentalnie badane. W ramach zadań GR 3 przeprowadzono obliczenia numeryczne dla prac
eksperymentalnych prowadzonych na obiekcie w Słowenii.
Pełny raport na temat zastosowania nowoczesnych systemów ochrony katodowej stali zbrojeniowej w żelbecie
przedstawiony został w opracowaniu D12 „Zalecenia dotyczące stosowania systemów ochrony katodowej”.
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Rys. 21: a) Rozkład polaryzacji w osłonie przewodzącej pola testowego; b) Rozkład prądów w tym samym polu testowym.
ROZWÓJ/MODYFIKACJA SYSTEMÓW MONITOROWANIA KOROZJI
Ocena skuteczności wszelkiego rodzaju długotrwałych systemów napraw czy ochrony przeciwkorozyjnej wymaga
zaawansowanych systemów monitorowania korozji. Istnieje szereg elektrochemicznych i fizycznych metod wykrywania
śladów korozji w betonie. Wszystkie mają zalety i wady, a zwykle konieczne jest zastosowanie kombinacji technologii,
aby skutecznie ocenić zagrożenie.
GR 3 Projektu ARCHES zajęła się metodą, zaproponowaną przez projekt 5 Programu Ramowego UE SAMARIS,
wyznaczania korozji przy pomocy czujników pomiaru oporu elektrycznego (ER). Wstępne testy wykazały, że
zastosowanie czujników elektrooporowych jest odpowiednie zarówno do konstrukcji nowych, jak i modernizowanych.
Jako, że elementy te mogą być wykonane z wszelkiego rodzaju stali, możliwe jest wiarygodne badanie zachowania
się różnych stali zbrojeniowych (czarna stal, stale odporne na korozję). Dodatkowo mogą być one polaryzowane, co
czyni je niezwykle przydatnym podczas badań prowadzonych w zakresie ochrony katodowej. Czujniki elektrooporowe
zbudowane są na zasadzie fizycznego zjawiska wzrostu oporu elektrycznego spowodowanego spadkiem grubości
przewodnika metalowego. Czujniki elektrooporowe wykorzystywane w Projekcie Arche są skonstruowane na zasadzie
mostka Wheatstone’a, gdzie dwa oporniki pozostają w bezpośrednim kontakcie z betonem, natomiast dwa inne są
izolowane. Zmiany oporności rejestrowane są jako zmiany napięcia, natomiast ewentualny wpływ zmian temperatury
sygnalizowany jest jako spadek napięcia w całym układzie mostka Wheatstone’a.
Specjalnie na potrzeby Projektu, w ZAG Ljubljana, opracowano proces produkcji próbek ze stali nierdzewnej
wyposażonych w czujniki elektrooporowe. Próbki te wykonywane były z powszechnie używanych stali nierdzewnych
AISI 304 (1.4301), której skład chemiczny oraz własności mechaniczne są silnie zbliżone do cech stali zbrojeniowej.
Czujniki elektrooporowe zostały zabetonowane w próbkach żelbetowych oraz konstrukcjach przygotowanych na
potrzeby Projektu ARCHES, między innymi słoweńskiego eksperymentu z systemem ochrony katodowej oraz badań
stali niskostopowej na poligonie w rejonie mostu na wyspę Krk w Chorwacji.

Rys. 22: Czujniki elektrooporowe przed zabetonowaniem w próbkach żelbetowych średniej wielkości.
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GR4 Wzmacnianie Z Użyciem Klejonych Taśm FRP
M. Łagoda (IBDiM) – Kierownik GR 4

CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ: IBDIM: M. ŁAGODA, T. WIERZBICKI, R. CZACHOWSKI, M. BISKUP; UŻ: P. KOTULA, J.
BUJNAK.
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ezultatem prac badawczych prowadzonych w ramach Projektu ARCHES było opracowanie zaleceń dotyczących
stosowania zbrojenia zewnętrznego w postaci wstępnie sprężonych taśm FRP. Zalecenia te ujęte w formę podręcznika
dotyczą głównie wzmacniania elementów konstrukcji mostowych z użyciem wstępnie sprężonych taśm z tworzyw
sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi (CFRP). Opracowanie to przekazuje wskazówki dotyczące doboru
materiałów, wykonywania obliczeń, zasad projektowania oraz wykonywania wzmocnienia. W pewnych przypadkach
korzystne jest wykonanie wzmocnienia żelbetowych elementów mostowych taśmami sprężonymi. Zarówno badania
laboratoryjne, jak i analizy badawcze wykazały, że sprężenie jest dużym krokiem naprzód w technologii wzmacniania
obiektów przy użyciu taśm FRP. W ramach Projektu przebadano także możliwość zastosowania tej technologii w
rzeczywistych warunkach placu budowy.

Rys. 23: Sprężanie taśm FRP
Do niewątpliwych zalet technologii sprężania taśm przed ich montażem do konstrukcji należą:
•
Zapewnienie sztywnej charakterystyki pracy układu we wczesnym stadium pracy konstrukcji, kiedy element
żelbetowy jest poddawany naprężeniom ściskającym, dzięki czemu przejmuje on część obciążenia,
•
Opóźnienie powstawanie rys w miejscach występowania sił ścinających, a ewentualne powstałe rysy
maja mniejszy zasięg i są drobniejsze (rozwartość rys zależy także od stopnia zespolenia układu taśma wzmacniany element),
•
Zamykanie ewentualnych rys powstałych przed wzmocnieniem elementu,
•
Podwyższenie użytkowalności i trwałości elementu ze względu na ograniczanie możliwości powstawania

•
•
•
•
•

rys.
Zwiększenie nośności w strefach występowania sił poprzecznych w elementach, poprzez włączenie do
współpracy całego przekroju żelbetowego, pod warunkiem braku spękań żelbetu,
Osiągnięcie podobnego efektu wzmocnienia przy mniejszym zużyciu taśm z włókna węglowego w
porównaniu do wzmocnienia z użyciem nie sprężonych taśm FRP,
Sprężenie może zwiększyć, przy odpowiednim zakotwieniu, przenoszony moment graniczny, jako że nie
występuje niekorzystne zjawisko odklejania się końców taśm lub delamniacja w miejscu powstania rys,
Oś obojętna elementu wzmacnianego przy użyciu sprężonej taśmy jest położona niżej, aniżeli elementu
wzmocnionego klasycznie, czego efektem jest zwiększenie nośności elementu konstrukcji,
Sprężenie istotnie zwiększa wartość obciążenia zewnętrznego, powodującego zniszczenie stali zbrojeniowej
w porównaniu do wzmocnienia wykonanego nie sprężonymi taśmami.

Należy jednakże wspomnieć, że ta technologia oprócz niewątpliwych zalet posiada także wady, do których zaliczyć
należy:
•
•
•

Koszt wykonania wzmocnienia, który jest znacznie wyższy w porównaniu do wzmocnienia wykonanego
taśmami nie sprężonymi. Zwiększenie kosztów wynika z konieczności zaangażowania specjalistycznego
sprzętu oraz większej liczby operacji koniecznych do wykonania w czasie sprężenia.
Operacja wzmocnienia taśmami sprężonymi jest niewątpliwie bardziej czasochłonna,
Konstrukcja zapewniająca docisk taśmy do wzmacnianego elementu, nie może zostać usunięta przed
stwardnieniem kleju mocującego taśmę.

Rys. 24: Belki wzmocnione taśmami FRP podczas testów
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GR5 Odnowa Obiektów Mostowych
Betonem O Bardzo Wysokiej
Wytrzymałosci Zbrojonego Z Uzyciem
Zbrojenia Rozproszonego (UHPFRC)–
Najnowsze Osiagniecia W Krajch
Europy Centralnej I Krajach UE
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By E. Denarié (MCS-EPFL) – Kierownik GR 5
CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ: ZAG: A. ŠAJNA, J. ŠUPUT, V. BRAS; LCPC: P. ROSSI, G. HABERT; SALONIT ANHOVO:
L. REŠČIČ; MCS-EPFL: E. Denarié, H. Sadouki, A. Switek, E. Brühwiler; IBDIM: M. ŁAGODA, T. Wierzbicki, A.
Sakowski
KONSTRUKCJE ZESPOLONE TYPU UHPFRC-BETON
większenie potrzeb transportowych związany z integracją i
rozwojem krajów europejskich wymaga sprawnych systemów
transportowych, tak drogowych jak i kolejowych w krajach
Europy Centralnej i Wschodniej, co pociąga za sobą konieczność
opracowania nowych, wiarygodnych metod oceny istniejących
obiektów mostowych, a także technologii wzmacniania i napraw
obiektów nie spełniających standardów bezpieczeństwa ruchu.
Betony o bardzo wysokiej wytrzymałości zbrojone z użyciem
zbrojenia rozproszonego (UHPFRC) charakteryzują się unikalną
kombinacją wyjątkowo niskiej przepuszczalności, wysokiej
wytrzymałości i odporności na odkształcenia. Intensywne prace
badawczo- rozwojowe prowadzone podczas Projektu SAMARIS,
współfinansowanego przez Unię Europejską, oraz pięć wdrożeń
na pełnowymiarowych obiektach mostowych i budynkach
wykonanych w Szwajcarii od roku 2004, udowodniły, że materiał
Rys. 25 Zastosowanie UHPFRC do naprawy
UHPFRC jest przydatny do wykonywania odnowy obiektów
obiektu w miejscach szczególnie narażonych na
czynniki korozyjne
mostowych wykonywanej w technologii wylewania na mokro przy
użyciu standardowych narzędzi. Działania te udowodniły także, że
metoda ta jest szybka, skuteczna i konkurencyjna cenowo. Postępując zgodnie z wytycznymi sformułowanymi przez
prof. Brühwiler’a (1999), betony UHPFRC stosowane są do naprawy i wzmocnienia elementów konstrukcji narażonych
na ciężkie warunki sprzyjające korozji (klasy ekspozycji XD2, XD3) lub narażonych na uszkodzenia mechaniczne
czyli tylko tam gdzie, ich użycie jest opłacalne (patrz Rys. 25.). Dzięki wykorzystaniu niskiej przepuszczalności
betonu UHPFRC możliwa jest rezygnacja ze stosowania klasycznych systemów izolacji przeciwwodnej na obiektach.
Pozwala to na układanie bitumicznych warstw nawierzchni już po 8 dniach od ułożenia warstwy UHPFRC, co jest
znaczną oszczędnością czasu w porównaniu z tradycyjną technologią, kiedy to po około 3 tygodniach od ułożenia
warstwy zwykłego betonu przygotowuje się ją do ułożenia warstwy izolacyjnej, na której z kolei układa się warstwy
nawierzchni. Zatem cały proces budowlany staje się prostszy, szybszy i solidniejszy oraz wykorzystujący w pełni zalety
konstrukcji zespolonej. Takie podejście jest wyjątkowo korzystne dla konstrukcji mostowych, ale z powodzeniem może
być zastosowane również w przypadku budynków, korytarzy podziemnych, tuneli czy ścian oporowych. Ponadto
połączenie właściwości ochronnych i odporności na odkształcenie betonu UHPFRC oraz mechanicznych własności

Z

prętów zbrojeniowych (zarówno zwykłych jak i o podwyższonej wytrzymałości) pozwala na szybkie i efektywne
zwiększenie sztywności przekroju czy zwiększenie nośności przekroju ściskanego, [Brühwiler i inni (2008)1].
Jednym z celów Projektu Unii Europejskiej ARCHES (GR 5) było przedstawienie inżynierom z krajów Europy
Centralnej i Wschodniej (głównie Słowenii i Polski) możliwości technicznych tej technologii, przy zastosowaniu
materiału, którego komponenty pochodzić mają z krajów wdrożenia (a więc tańszego i bardziej przyjaznego
dla środowiska), i którego struktura umożliwiać ma pokrywanie powierzchni o spadku do 5%.
BETON O ULTRA WYTRZYMAŁOŚCI ZBROJONY Z UŻYCIEM ZBROJENIA ROZPROSZONEGO (UHPFRC)
Materiał UHPFRC charakteryzuje się niezwykle zwięzłą strukturą na bazie cementu, o niskiej przepuszczalności, wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie (powyżej 10 MPa) oraz odkształcalności osiągniętej dzięki dużej domieszce włókien
stalowych. Komponenty tej mieszanki zasadniczo nie różnią się od składników normalnej mieszanki betonowej, a są
to cement, krzemionka, drobny piasek, woda i superplastifikator. Jednakże dzięki optymalnie dobranym proporcjom
składników otrzymuje się materiał o szczególnych właściwościach mechanicznych i ochronnych. Bardzo niski stosunek
w/c betonu UHPFRC (0.130 do 0.160), czyni zeń wyjątkowo szczelny i nieprzepuszczający materiał, w stopniu
dotychczas niespotykanym w przypadku materiałów produkowanych na bazie cementu, zdolny zatrzymać wodę, gaz
oraz inne substancje agresywne, takie jak na przykład środki odladzające, obecne na drogach w okresie zimowym.
Ponadto, pomimo niezwykle niskiego współczynnika w/c, możliwe jest uzyskanie mieszanki samozagęszczającej.
Na powierzchni przełomu próbki UHPFRC po próbie rozciągania, widoczne są liczne włókna stalowe wyrwane
z materiału próbki. Do zniszczenia próbki konieczne było wykonanie znacznej pracy na poziomie 30’000 J/m2 w
porównaniu do 200 J/m2 koniecznej do zniszczenia zwykłej próbki żelbetowej.

Rys. 26: Przełom próbki wykonanej z UHPFRC – widoczne
wyrwane włókna stalowe.

Rys. 27: Zachowanie próbek UHPFRC oraz betonowej
pod wpływem obciążenia rozciągającego w odniesieniu
do ich swobodnych odkształceń skurczowych.

Przedmiotem badań w Projekcie ARCHES były mieszanki na bazie produktów typu CEMTECmultiscale®, z mikro i makro
włóknami, opracowane pierwotnie we francuskim Instytucie LCPC, [Rossi i inni (2005)2]. Zaobserwowano, że
najnowsza generacja UHPFRC, z objętościową domieszką ok. 9% włókien stalowych, ulega wzmacnianiu się pod
wpływem naprężeń rozciągających. Cecha ta jest niezwykle cenna w przypadku zastosowania materiału do napraw
wykonywanych w technologii układania na mokro, gdzie w początkowym okresie tężenia powstają wysokie naprężenia
własne spowodowane ograniczeniem odkształceń. Znaczna część sił powodujących pękanie tego rodzaju UHPFRC
ulega rozproszeniu w masie materiału w procesie wzmacniania na skutek działania naprężeń. (Rys. 26).
Swobodne odkształcenia betonu UHPFRC w początkowej fazie dojrzewania nie różnią się istotnie od zachowania
się zwykłych betonów. Jednakże, w przeciwieństwie do zwykłych betonów, betony wzmacniające się pod wpływem
naprężeń rozciągających, takie jak np. CEMTECmultiscale®, mają większą możliwość przejmowania odkształceń przy
rozciąganiu, aniżeli ich odkształcenia wywołane skurczem swobodnym. Dlatego też są one odporne na drobne, lokalne
pęknięcia, przez co stają się tak szczelnym materiałem (Rys. 27).
Brühwiler E., Denarié E., (2008), “Rehabilitation of concrete structures using Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete”, Proceedings UHPC-2008, March 05 - 07, 2008, Kassel,
Germany.
2
Rossi, P., Arca, A., Parant, E. & Fakhri, P., “Bending and compressive behaviours of a new cement composite,” Cement and Concrete Research, 2005, 35, pp. 27 – 33.
1
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» Modyfikacja właściwości UHPFRC pod wpływem naprężeń wydaje się być idealnym połączeniem szczelności, wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie, odporności na odkształcenie postaciowe, które to cechy pozawalają na doskonałą współpracę
tego materiału z betonami nowych i wzmacnianych konstrukcji.
ZALETY STOSOWANIA BETONU UHPFRC W TECHNOLOGI UKŁADANIA NA MOKRO
Intensywne prace badawczo rozwojowe w ramach Projektu ARCHES oraz przekazanie przez EPFL i LCPC technologii
produkcji betonu UHPFRC do ZAG i SALONIT na Słowenii oraz do polskiego IBDIM, pozwoliły na osiągnięcie znaczących
sukcesów w opracowaniu lokalnych odmian betonu UHPFRC:
•
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•
•
•

Rozwój technologii pozwalającej na produkcję betonu UHPFRC, który można ułożyć na mokro na budowie
z materiałów dostępnych lokalnie,
Zastąpienie w recepturze mieszanki części cementu, znacznymi ilościami wypełniacza wapiennego, przy
zachowaniu cech mechanicznych i właściwości ochronnych materiału,
Ulepszenie własności reologicznych mieszanki poprzez dodatek substancji tiksotropującej pozwalającej na
ułożeniu jej na powierzchni o spadku do 5%,
Rozwój technologii wykańczania powierzchni.

Trzeba podkreślić, że wzmocnienie materiału pod wpływem naprężeń rozciągających, niezwykle niskiej
przepuszczalności oraz samozagęszczalności jest dużym osiągnięciem, które może spełnić tylko niewiele istniejących
betonów UHPFRC. Konieczne było opracowanie nowych mieszanek UHPFRC przygotowanych z produktów lokalnie
dostępnych w Słowenii i Polsce. Punktem wyjścia przy opracowywaniu nowych receptur były prace wykonane
w ramach programu europejskiego SAMARIS. Problemem była słaba urabialność mieszanki, będąca skutkiem
a) 							
b)
niepełnej współpracy pomiędzy cementem a superplastyfiaktorem, który został rozwiązany przez zespół MCS-EPFL.
Rozwiązaniem okazało się zastąpienie części cementu poprzez znaczne ilości wypełniacza wapiennego.
Kluczem w tym przypadku był pomysł, aby wykorzystać niski stopień hydratacji (liczba ziaren cementu aktywnych
chemicznie) betonu UHPFRC oraz pozytywnego wpływu obecności wypełniacza wapiennego na urabialność mieszanki.
Tę ideę ilustrują zdjęcia przedstawiające pomiary porównawcze urabialności mieszanki przy użyciu stosunkowo prostej
metody stożka. (Rys. 28).

Rys. 28: Test stożka przeprowadzony na mieszankach UHPFRC. Porównanie gotowych mieszanek UHPFRC; mieszanka z - b), lub bez - a)
mineralnym zamiennikiem cementu (wypełniacz wapienny). a) Czysty cement CEM I 52.2 (Salonit), b) Cement CEM I 52.5 (Salonit) z
dodatkami.
Dla tych samych wartości wskaźnika woda/sucha mieszanka (cement oraz wypełniacz wapienny) równego 0,155,
mieszanka UHPFRC z częściowo zamienionym przez wypełniacz wapienny cementem (przypadek B) wykazywała
urabialność pozwalającą na dodanie włókien stalowych zapewniających zwiększenie odporności pod wpływem
naprężeń rozciągających (Rys 28b). Natomiast w przypadku A, przy zastosowaniu tego samego cementu pochodzenia
słoweńskiego (CEMI 52.5), ale bez dodatku wypełniacza wapiennego, konsystencja uzyskanej mieszanki uniemożliwiała

dodanie odpowiedniej ilości włókien stalowych (Rys. 28 a).
Pomysł zastąpienia części cementu został z powodzeniem zastosowany przy projektowaniu mieszanek w oparciu o
materiały lokalne pochodzące z Polski oraz Słowenii, oraz pozwala mieć nadzieję, że ewentualne następne receptury na
bazie dostępnych cementów i superplastyfikatorów opracowywane dla dowolnego kraju lub regionu będą uwieńczone
sukcesem (więcej szczegółów dostępnych jest w Raporcie D06 Projektu ARCHES).
Okazało się, że tak dramatyczne zmniejszenie ilości cementu (nawet dwukrotne) w recepturze UHPFRC ma wiele
pozytywnych aspektów ekonomicznych, co czyni go jeszcze bardziej pożądanym materiałem przy pracach
renowacyjnych na konstrukcjach obiektów mostowych.
OPTYMALIZACJA WŁASNOŚCI REOLOGICZNYCH
Kolejnym ważnym osiągnięciem Projektu ARCHES  jest opracowanie nowatorskiej modyfikacji receptury betonu
UHPFRC, umożliwiającej ułożenie świeżej mieszanki na powierzchniach o spadku do 5%, w warunkach budowy.
Poprzez precyzyjne dozowanie domieszki tiksotropowej możliwe jest skomponowanie mieszanki, która może być
ułożona w poziomie (samopoziomująca), w pionie lub w spadku do 5%, co znacząco poszerza zakres możliwych
zastosowań UHPFRC. Zdolność utrzymywania spadku została doświadczalnie sprawdzona w cyklu testów, poczynając
od testów na mała skalę w warunkach laboratoryjnych, większą w warunkach pół-budowlanych (Rys 29 i Rys 30) oraz w
pełnowymiarowym teście na placu budowy, gdzie mieszanka układana była prosto z betonowozu (Rys. 31). Ten ostatni
test przeprowadzony został na terenie cementowni Salonit w pażdzierniku 2008.

Rys. 29: Test laboratoryjny na zdolność utrzymywania spadku przez mieszankę UHPFRC.

Rys. 30: Test w średniej skali badający zdolność utrzymania 5% spadku.

Figure 5.2: Pavements in the road simulator: Czech diorite (top) and Slovenian limestone (bottom)
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Rys. 31: Zastosowanie próbne w dużej skali tiksotropowego ECO-UHPFRC na powierzchniach o 3 i 5 %
spadku (Zakłady Cementowe Salonit, październik 2008)

Test zakończył się pełnym sukcesem - 900 litrów nowo opracowanego ECO-UHPFRC CM32_13, z 0.3% domieszką
tiksotropozującą zostało ułożonych bezpośrednio z betonowozu na dwóch powierzchniach testowych o powierzchni
10 m2, z których jedna zbudowana została ze spadkiem 3, a druga 5 %. Na uwagę zasługuje fakt, iż zanotowano
niezwykle niskie straty materiału podczas transportu (zaledwie 50 litrów), a czas układania mieszanki na 10 m2 wynosił
10 minut.

PIERWSZE ZASTOSOWANIE W SŁOWENII – MOST W MIEJSCOWOŚCI LOG ČEZSOŠKI
Nowe, słoweńskie materiały UHPFRC opracowane w ramach realizacji Projektu ARCHES, zostały z powodzeniem
zastosowane w lipcu 2009 podczas odnowy płyty pomostu oraz chodników mostu przez rzekę Soča, w miejscowości
Log Čezsoški, znajdującej się w północno-zachodniej Słowenii, przy czym ułożono je na płycie pomostu posiadającej
imponujący 5% spadek podłużny. Koncepcję naprawy obiektu mostowego przedstawiono na Rys. 29, przy czym
należy zauważyć, że projektanci starali się dochować wierności zasadzie, iż materiał ten należy stosować oszczędnie (ze
względu koszty i czas remontu) w miejscach najbardziej narażonych na ryzyko korozyjne.
•
•

•

Zastosowano ciągłą, bez przerw technologicznych warstwę betonu UHPFRC, aby ochronić górną
powierzchnię płyty pomostu wraz z krawężnikiem i chodnikiem dla pieszych.
Zastosowano zmienną grubość betonu UHPFRC oraz różne jego odmiany, aby sprostać różnym
wymaganiom układania mieszanki, a także aby w pełni wykorzystać zalety mieszanki fibrobetonowej.
Warstwę na pomoście (A) zaprojektowano o grubości 2,5 cm, wewnętrzne powierzchnie krawężników (B), 3
cm, nawierzchnia chodnika (C) 3 cm, podobnie jak zewnętrzna powierzchnia wspornika podchodnikowego
(D).
Zastosowano dwa rodzaje mieszanki UHPFRC: jedną o własnościach tiksotropowych do naprawy
powierzchni (A), (B) i (C), oraz bardziej płynną mieszankę do pokrycia zewnętrznych powierzchni chodników
– (D), w wąskich przekrojach deskowania.

Rys. 32: Przekrój poprzeczny dźwigara mostowego z naniesionym
zakresem odnowy, wymiary w cm.
Niestety nie było możliwe wyprodukowanie i ułożenie w ciągu jednego dnia 12 m3 betonu UHPFRC niezbędnych do
wykonania naprawy całego mostu. Zdecydowano się na wykonanie poprzecznego połączenia warstwy ochronnej w
środku rozpiętości obiektu, a prace udało się skończyć w ciągu dwóch dni. Połączenia powierzchni (A), (B), (C) i (D) były
wykonane w technologii „świeży beton na świeży”, aby uniknąć tworzenia się podłużnego połączenia osłabiającego
efekt naprawy.
Przy tym remoncie, po raz pierwszy zastosowano na skalę przemysłową, opracowany w trakcie prac nad
Projektem ARCHES beton UHPFRC CEMTECmultiscale® opracowany w Słowenii i wykorzystujący materiały
słoweńskie. Było to także pierwsze zastosowanie tego typu materiału przy odnowie obiektu mostowego poza
Szwajcarią – więcej szczegółów w opracowaniu ARCHES D14.
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Odnowę mostu przeprowadzono stosunkowo szybko (miesiąc zamiast trzech, przy tradycyjnej technologii), a
zastosowanie nowej technologii wykańczania powierzchni, umożliwiło pozostawienie niewykończonej (nie przykrytej)
warstwy betonu UHPFRC na chodnikach. (Rys 33 a). Te prace renowacyjne, przeprowadzone na skalę przemysłową,
wykazały zalety opracowanej mieszanki UHPFRC, która spełniła wymagania stawiane przez prawdziwą budowę oraz
spełniła oczekiwania właściciela obiektu, wykonawcy, jak i użytkowników mostu, przy niezmienionym koszcie prac
renowacyjnych.
a)							

b)
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Rys. 33 Układanie betonu UHPFRC, a) chodniki, b) płyta pomostu o 5 % spadku podłużnym.
Jednym z celów Projektu ARCHES było
zaproponowanie zrównoważonych materiałów
i technologii napraw oraz renowacji obiektów
mostowych. Dlatego też renowacja mostu w
miejscowości Log Čezsoški została poddana analizie
w aspekcie zrównoważenia, opartą na obliczeniach
emisji dwutlenku węgla. Głównym czynnikiem
powodującym emisję dwutlenku węgla
przy
realizacji tego zdania była produkcja materiałów
naprawczych. Na rys. 34 wykazano, że w aspekcie
całościowego okresu użytkowania konstrukcji,
zastosowanie nowego Eco UHPFRC, w którym
znaczną część cementu zastąpiono wypełniaczem
wapiennym, powoduje emisję CO2 na znacznie
niższym poziomie, niż inne technologie napraw.

Rys. 34: Oddziaływanie na środowisko remontu mostu w Log
Čezsoški przy różnych technologiach wykonywania prac
remontowych (100 % = tradycyjna technologia naprawy z
użyciem standardowego betonu).

Należy przy tym wziąć pod uwagę znaczną trwałość napraw przy zastosowaniu UHPFRC w stosunku do tradycyjnego
betonu. Ponadto warto zaznaczyć, że na szczeblu oddziaływania lokalnego, znaczne skrócenie okresu wyłączenia
obiektu z eksploatacji powoduje zmniejszenie uciążliwości remontu, a także skrócenie okresu wykorzystywania
objazdów, co w globalnym rachunku ma także wpływ na zmniejszenie emisji CO2.
Rys. 35: Most w miejscowości Log Čezsoški po odnowie

Podsumowanie
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Z

espół Projektu ARCHES z wielką satysfakcją przedstawia Raport Końcowy z realizacji zadań w Projekcie „Ocena
stanu i metody napraw drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej” /Assessment and Rehabilitation
of Central European Highway Structures/. Raport ten został przygotowany wspólnym wysiłkiem wszystkich Partnerów
zaangażowanych w Projekt. Raport prezentuje działalność badawczą podjętą w ostatnich trzech latach, ze szczególnym
uwzględnieniem jego celów i osiągnięć.
Ostatnim zadaniem Projektu jest w tej chwili wdrożenie wyników badań do codziennej praktyki utrzymania obiektów
mostowych w krajach Europy Centralnej. Wszystkie opracowania zostały przygotowane w formie zaleceń, które w
sposób bezpośredni mogą być stosowane przez przedstawicieli administracji drogowych, inżynierów drogowych orz
naukowców, których celem jest ocena stanu konstrukcji i ich utrzymanie.
Mimo formalnego zakończenia realizacji Projektu, wiele badań i eksperymentów jest kontynuowanych. Możliwe jest
obserwowanie wyników badań za pośrednictwem strony internetowej poświęconej Projektowi ARCHES http://arches.
fehrl.org/. Strona ta oprócz najnowszych efektów badań zawiera także elektroniczne wersje wszystkich opracowań
powstałych w czasie realizacji Projektu.
Ponadto wiele informacji dotyczących nowych i zakończonych projektów z dziedziny transportu można znaleźć na
stronie internetowej Europejskiej Federacji Narodowych Laboratoriów Drogowych (http://www.fehrl.org/).
						
								
Tomasz Wierzbicki
							
Koordynator Projektu

Rys. 36: Członkowie zespołów ARCHES i SPENS na wspólnym zdjęciu podczas Seminarium Końcowego, Lublana, Słowenia, 2009.
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