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Glavni cilj projekta ARCHES (Vrednotenje in popravila
inženirskih konstrukcij) je bil zmanjšati razlike v
stanju cestne infrastrukture v državah srednje in
vzhodne Evrope, zlasti v novih državah članicah
(NMS) v primerjavi z ostalimi državami članicami EU.
Glavne teme projekta so bile:
•

Izpopolnjevanje orodij in postopkov z namenom
preprečevanja nepotrebnih posegov (obnov /
zamenjav) na objektih;
• Razvoj metod in postopkov za preprečevanje razvoja
korozije z enostavnejšimi, cenejšimi, učinkovitejšimi
in trajnostnimi postopki za obnovo ali ojačitve
neustreznih ali nevarnih premostitvenih objektov;
•   Predstavitev in promocija rezultatov in primerov
dobre prakse vsem ključnim deležnikom.

6. okvirni program
Tema: Mobilnost & Promet, Varnost & zaščita
Datum začetka: 1. september 2006
Trajanje: 36 mesecev
Proračun: 2,94 milijona EUR

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.
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.

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.

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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Uvod

P

rojekt 6. okvirnega programa z imenom ARCHES (Vrednotenje in popravila inženirskih konstrukcij), ki se je izvajal
pod okriljem Evropske komisije, spada na raziskovalno področje Trajnostnega kopenskega transporta. Septembra
2006 je 12 partnerjev iz območja celotne Evrope (vključno z državami Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) in novimi
članicami EU) dobilo priložnost, da sodelujejo na projektu ARCHES. Večina partnerjev je članic združenja FEHRL
(Združenje evropskih nacionalnih cestnih laboratorijev), ki je leta 2006 predlagalo pripravo projektnega predloga. Študij
literature, osnovni preizkusi, obsežne laboratorijske in teoretične raziskave so trajale več kot dve leti. Zaključno tretje
leto projekta je bilo namenjeno praktičnemu preverjanju ugotovitev raziskav, izvedbi testnih polj in prvim praktičnim
uporabam na konstrukcijah.
Glavni cilj tega projekta je bil trajnostno zmanjšanje razlik v stanju cestne infrastrukture v državah Srednje in Vzhodne
Evrope v primerjavi z ostalimi državami EU. Glavni cilj projekta je bil razvoj orodij in postopkov za učinkovitejšo, hitrejšo,
cenejšo in trajnejšo obnovo (ojačitev ali popravilo) neustreznih inženirskih objektov na cestah.
Zastavljene znanstvene in tehnološke cilje projekta ARCHES smo dosegli s spremljanjem in vrednotenjem konstrukcij,
na podlagi katerih smo pripravili strategije za preprečevanje propadanja in za njihovo optimalno obnovo, z uporabo
različnih komplementarnih tehnik. Projekt je bil razdeljen v 4 delovne skupine z naslednjimi tematskimi poudarki:
•

•
•
•

Optimizacija uporabe obstoječe infrastrukture s pomočjo učinkovitejših postopkov opazovanja in
vrednotenja stanja, z namenom preprečiti nepotrebne posege, kot so na primer zamenjave ali popravila
konstrukcij, na objektih, katerih varnost je dejansko povsem ustrezna (DS 2);
Spremljanje in preprečevanje razvoja korozije na obstoječih armiranobetonskih objektih ter razvoj
naprednih armaturnih jekel, odporni proti koroziji (DS 3)
Ojačitev konstrukcij z uporabo karbonskih trakov in pletiv (DS 4);
Ojačitev in zaščita najbolj izpostavljenih delov konstrukcij s preplastitvijo z mikroarmiranim betonom zelo
visokih zmogljivosti (MABZVZ), z namenom bistvenega povečanja njihove trajnosti (DS 5).

Konzorcij projekta je sestavljalo naslednjih 12 mednarodno uveljavljenih inštitucij:
Tabela 1: Partnerji
Polni naziv partnerja
Kratica partnerja
Road and Bridge Research Institute
IBDiM
Zavod za gradbeništvo Slovenije
ZAG
Transport Research Centre
CDV
Technical University of Catalonia
UPC
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
EPFL
University College Dublin
UCD
Forum of European National Highway Research
FEHRL
Laboratories
Leggedoor Concrete Repair
Leggedoor
Autostrade per l’Italia
Autostrade
University of Zagreb
UZ
Salonit Anhovo
SA
Nederlandse
Organisatie
voor
Toegepast
TNO
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Država
Poljska
Slovenija
Češka
Španija
Švica
Irska
Belgija
Nizozemska
Italija
Hrvaška
Slovenija
Nizozemska

Dejavnosti v okviru projekta so bile porazdeljene
v štiri delovne skupine namenjene raziskavam,
ena delovna skupina za vodenje projekta ter ena
za širjenje in promocijo rezultatov.
DS 1 Vodenje – Tomasz Wierzbicki (IBDIM)
DS 2 Vrednotenje in opazovanje objektov –
Joan R. Casas (UPC)
DS 3 Preprečevanje korozije – Aljoša Šajna
(ZAG)
DS 4 Ojačitve z lepljenimi trakovi - Marek
Łagoda (IBDiM)
DS 5 Trajnostne ojačitve konstrukcij z
MABZVZ – Emmanuel Denarié (MCS-

Slika 1: Prikaz teles, vključenih v projekt ARCHES

EPFL)
DS 6 Širjenje in promocija rezultatov – Adewole Adesiyun (FEHRL)
Partnerji so v triletnem projektu pripravili več gradiv, ki so sicer brezplačno na voljo tudi na spletnem naslovu
projekta http://arches.fehrl.org/:
D 05 Poročilo z zaključnega seminarja
D 06 Priporočila za pripravo sestav MABZVZ
D 07 Spletna podatkovna baza z rezultati obremenilnih preskšanj in analitični izračuni
D 08 Priporočila za uporabo rezultatov spremljanja vrednotenja varnosti in vzdrževanja premostitvenih
objektov
D 09 Priporočila za sistematično izvajanje procesov odločanja pri vzdrževanju in obnovi premostitvenih
objektov
D 10 Priporočila za upoštevanje dinamičnih vplivov v procesu vrednotenja premostitvenih objektov
D 11 Priporočila za uporabo nerjavne armature
D 12 Priporočila za uporabo sistemov katodne zaščite
D 13 Priporočila za zunanjo uporabo lepljenih prednapetih karbonskih trakov
D 14 Priporočila za uporabo MABZVZ v kompozitnih elementih konstrukcije
D 15 Zaključno poročilo
D 16 Priporočila za izvajanje dokaznih, diagnostičnih in mehkih obremenilnih preizkušenj
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DS 2 Vrednotenje in opazovanje objektov
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J. Casas (UPC) – Vodja DS 2

ČLANI DELOVNE SKUPINE (DS): 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; CDV: J. STRYK; IBDiM: P.OLASZEK, J.
CIEŚLA, M.BISKUP, J.SKAWIŃSKI, M.MAZANEK, T.BICZEL, A.WRZESIŃSKI, P.NUREK, R.CZACHOWSKI, FEHRL dežnik:
M. RALBOVSKY, S.DEIX, H.FRIEDL (AIT), I.BLAZHEV, G.HRISTOV, K.KAMENOVA, I.YANKOV (CRBL), D.TKALČIĆ, S.JURIĆ
(IGH), A.CURY, C.CREMONA (LCPC), T.VEIKO, M.TRUU (TECER)
Določitev obtežb
Raziskave so bile namenjene boljšemu razumevanju prometnih obremenitev na mostovih, tako statičnih kot dinamičnih.
Vplivi statičnih prometnih obremenitev
Podatki o prometnih obremenitvah so bili zbrani s pomočjo tehtanj vozil med vožnjo (angleško weigh-in-motion – WIM)
v štirih novih članicah EU, na Poljskem, Slovaškem, Češkem in v Sloveniji, ter za primerjavo, na Nizozemkem. Rezultati
meritev so bili analizirani z uporabo simulacijskih metod, z namenom določiti karakteristične vrednosti prometnih
obremenitev na mostovih v omenjenih državah. Rezultati so pokazali, da so prometne obremenitve bistveno nižje
kot na primerljivih, vendar bistveno bolj obremenjenih zahodno-evropskih cestah. Nadalje so izpostavili vpliv vozil
za izredne prevoze v prometnem toku, zlasti tistih brez spremstva (primera na sliki 2 in 3), ki lahko povzročijo višje
prometne obremenitve kot obtežni model LM1 iz Evrokoda, ki se uporablja za določitev prometnih obremenitev
na mostovih. Posledično so bili predlagane pomembne spremembe obtežnih shem, tako za dimenzioniranje novih
kot za vrednotenje obstoječih mostov. V primeru dimenzioniranja novih mostov zaključki opozarjajo na možnost,
da je Evrokod v nekaterih primerih (nekontrolirane vožnje avto-dvigal in vozil za izredne prevoze) lahko premalo
konservativen. V primeru obstoječih mostov v srednje in vzhodno evropskih državah so simulacije na podlagi meritev
pokazale, da lahko, v odvisnosti od konstrukcijske zasnove mostu, v procesu vrednotenja upoštevamo redukcijske
faktorje na obtežbe, ki so predvidene za dimenzioniranje novih mostov.

Slika 2: Avtodvigalo skupne teže 1110 kN

Slika 3: Vozilo za izredne prevoze skupne teže 1450 kN

Eurocode določa, da lahko države določijo redukcijske faktorje, s katerimi se pomnoži standardna obtežba po LM1, z
namenom bolj realno upoštevati dejanske prometne razmere v državi.
V tabeli 2 so zbrani povprečni faktorji za vse razpetine ob upoštevanju 1000-letne povratne dobe in izmerjenih
prometnih tokov na najbolj obremenjenih odsekih v izbranih državah. Da bi upoštevali ustrezne faktorje za poljubne
prometne obremenitve, so bili faktorji izračunani tudi za manj obremenjene odseke, kot so bili upoštevani v simulacijah.
V tabeli 3 so kot primer podani faktorji za vrednotenje mostov pod prometom, katerega gostota je pol manjša kot na
izmerjenih lokacijah.

Tabela 2: Alfa faktorji za nove konstrukcije ob polnem prometnem toku
Faktor pasu

Visok

Nizek

Država

Moment v sredini

Strig ob podpori

Moment nad podporo

Nizozemska
Češka
Slovenija
Poljska
Slovaška
Nizozemska
Češka
Slovenija
Poljska
Slovaška

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

Tabela 3: Alfa faktorji za vrednotenje ob upoštevanju 50 % zmanjšanja prometa
Faktor pasu

Visok

Nizek

Država

Moment v sredini

Strig ob podpori

Nizozemska
Češka
Slovenija
Poljska
Slovaška
Nizozemska
Češka
Slovenija
Poljska
Slovaška

0.88
0.66
0.65
0.63
0.61
0.94
0.79
0.75
0.73
0.71

0.96
0.81
0.78
0.76
0.74
1.24
1.06
1.02
0.98
0.97

Moment nad
podporo
0.96
0.75
0.71
0.70
0.66
1.05
0.89
0.86
0.83
0.82

Kot je razvidno iz table, je mogoče v procesu vrednotenja uporabiti za okoli 25 % nižje vrednosti karakterističnih
statičnih obremenitev.
VPLIVI DINAMIČNIH PROMETNIH OBREMENITEV
Rezultati projekta podajajo bolj točne vrednosti dinamičnih vplivov prometa na mostove, ki zagotavljajo bolj
realno vrednotenje varnosti objektov. Vrednosti koeficientov sunka (angleško Dynamic Amplification Factor - DAF)
in dopustnega dinamičnega faktorja (angleško Allowance Dynamic Ratio - ADR), ki je definiran kot razmerje med
karakteristično skupno obtežbo in karakteristično statično obtežbo, sta bila določena ob upoštevanju ključnih
spremenljivk v procesu: vpliva hitrosti vozil, konfiguracije osi, tipa in razpetine mostu in ravnosti vozne površine,
karakteristik vozila (vzmetenja, razmerja mas vozilo/most), vpliva več vozil na mostu, prisotnosti nepravilnosti na vozni
površini (neravnine, poškodovane dilatacije ipd.) ARCHES podaja priporočila kako določiti specifični ADR z uporabo
numeričnih simulacij. Podana so navodila, kako pripraviti model končnih elementov za interakcijo vozila in mostu ter
kako določiti ADR za podani profil vozišča ob upoštevanju rezultatov meritev ravnosti vozne površine. Prav tako so
pripravljena priporočila o načinu pridobivanja ADR iz meritev prometa na konkretnem mostu.
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RCHES Zbirno poročilo
Pokazano je bilo, s simulacijami in meritvami, da izredno težka vozila, kot so avto-dvigala in vozila za izredne prevoze,
ne povzročajo višjih dinamičnih vzbujanj kot tipični evropski 5-osi polpriklopniki. Slika 4 prikazuje še en pomemben
zaključek projekta, in sicer, da se z naraščajočo povratno dobo vpliv ravnosti vozne površine zmanjšuje in da lahko
posledično že z relativno kratkimi (1-mesečnimi) meritvami zagotovimo dober približek ADR za daljša obdobja. To je
pomemben zaključek, ki bistveno skrajša računske čase potrebne za izvedbo simulacij.
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Slika 4: Spreminjanje ADR s povratno periodo in ravnostjo
vozne površine
Ne nazadnje, pripravljena so splošna priporočila za vrednotenje mostov z enim ali dvema pasovoma (za moment in strig)
za vozno površino ISO razredov ‘A’ in ‘B’ (slika 5). Dodatno zmanjšanje računskih dinamičnih vplivov lahko dosežemo v
primeru boljšega poznavanja odziva konstrukcije na obtežbo, bodisi z numeričnimi simulacijami ali z meritvami. Meritve
na močno obremenjenih avtocestah, ki so bile izvedene v okviru projekta ARCHES in so trajale od dveh tednov do dveh
mesecev, so dejansko pokazale, da se vrednosti koeficienta sunka zmanjšujejo kot funkcija prometne obremenitve
(teže vozil sočasno na mostu). Povprečne vrednosti koeficienta sunka za ekstremno težka vozila (avto-dvigala in vozila
za izredne prevoze) in za dogodke z več težkimi vozili sočasno na mostu so bile na vseh merjenih lokacijah blizu 1.

Slika 5: DAF priporočila v primerjavi z vrednostmi iz Evrokaoda

Končni rezultat analiz je prikazan na sliki 5, ki predlaga koeficient sunka za vrednotenje obstoječih mostov kot funkcijo
razpetine in je za okoli 15 % nižja in bolj točna od vrednosti, ki so predlagane v večini pravilnikov za določevanje obtežb
mostov, zlasti v Evrokodu (kjer je dinamični vpliv sicer vključen v statično obtežno shemo). Na ta način lahko za veliko
mostov, katerih varnost je sicer po metodah za dimenzioniranje prenizka, dokažemo zadostno varnost na prometno
obtežbo.

DOLOČITEV NOSILNOSTI
Obremenilne preizkušnje mostov so pokazale, da lahko v večini primerov mostovi prenesejo bistvo večje obremenitve,
kot lahko dokažemo z analitičnimi postopki. Tak je bil tudi primer mostu čez Gameljščico v Gameljnah pri Ljubljani
(slika 6), ki je bil predviden za zamenjavo, pred tem pa smo na njem v okviru projekta ARCHES izvedli obremenilne
preizkušnje. Med obremenjevanjem smo poleg standardnih parametrov (obtežba, deformacije, povesi) merili tudi
akustično emisijo. Čeprav je obtežba za štirikrat presegla predpisano omejitev mostu (1000 kN napram dovoljenih
2×130 kN), na mostu nismo opazili nobenih bistvenih dodatnih poškodb.
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Figure 6: Pogled na most v Gameljnah pred zamenjavo

Figure 7: Izvedba diagnostične obremenilne preizkušnje na mostu v
Gameljnah
Da bi kot alternativo analitičnim metodam, raziskali bolj natančne metode za določanje dejanskega odziva mostov pod
prometno obtežbo, smo v projektu ARCHES preiskovali različne načine obremenilnih preizkušenj.
Koncept tako imenovane mehke obremenilne preizkušnje, ki je bil prvič predstavljen v okviru projekta SAMARIS iz
5. Okvirnega programa EU, je bil v projektu ARCHES celovito ovrednoten z implementacijo na več kot 20 mostovih.
Za razliko od klasične diagnostične obremenilne preizkušnje mehka obremenilna preizkušnja ne zahteva zapor
prometa. V zaključkih so zbrana priporočila za pravilno izvajanje mehkih obremenilnih preizkušenj. Pokazano je, da
lahko metodo učinkovito uporabimo za določanje realnih vplivnic mostov (zlasti upogibnih momentov) in raznosov
obtežb po nosilnih elementih konstrukcije, ki se po pravilu bistveno razlikujejo od teoretičnih količin. Izkušnje kažejo,
da so razlike (prihranki) med teoretičnimi in eksperimentalnimi vplivnicami zlasti veliki na krajših in starejših mostovih
preko ene razpetine, kjer so dejanski robni pogoji slabo definirani. Poznavanje realnega obnašanja mostov (vplivnic in
raznosov obtežb) bistveno vpliva na optimizirano vrednotenje obstoječih mostov.

RCHES Zbirno poročilo
Medtem ko uporaba teoretičnih prosto-ležečih vplivnic in raznosov obtežbe zagotavlja dodatno varnost mostov, ki jo
lahko izkoristimo v prihodnosti, ko je konstrukcija poškodovana in se promet poveča, lahko uporaba eksperimentalnih
vplivnic in raznosov obtežbe, ob poznavanju dejanskega stanja na objektu, bistveno optimizira vrednotenje obstoječih
mostov in s tem preprečuje predpisovanje nepotrebnih ukrepov na mostu.
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Karakteristična skupna obremenitev je nominalna vrednost, ki v procesu vrednotenja upošteva obdobje, za katerega
analiza velja (5, 10, 50 let) in predstavlja ključni parameter v analizi. V računu skupne obremenitve pomnožimo
karakteristični statični vpliv obtežbe s tako imenovanim dopustnim dinamičnim razmerjem (angleško Allowance
Dynamic Ratio – ADR). ADR se razlikuje od koeficienta sunka (angleško Dynamic Amplification Factor (DAF), ki se nanaša
na posamezno vozilo in tako predstavlja globalni vpliv dinamičnih obremenitev, ki upošteva predvideni realni promet v
obdobju, za katerega se analiza izvaja. Dejansko se raztroos ADR, ki je razmerje med skupno celotno in skupno statično
prometno obremenitvijo v definiranem obdobju, zmanjšuje z naraščanjem povratne dobe. Kot je razvidno iz slike 4, je
vrednost, ki ustrezna enomesečni, zelo blizu tisti, ki pripada 1000-letni povratni dobi. V zaključku je zato predlagano,
da za doseganje kar se da točne vrednosti skupnih prometnih obremenitev na konkretnem mostu kombiniramo
neodvisno pridobljene rezultate meritev na tem mostu (z mehko obremenilno preizkušnjo) in ADR izračunan za isti
most za obdobje enega meseca (prav tako na podlagi mehke obremenilne preizkušnje).
ARCHES je prav tako raziskoval uporabo dokaznih obremenilnih preizkušenj. Zaključki podajajo odgovore na dve
ključni vprašanji, ki se porajata pri izvedbi takšnega testa in omogočajo, da lahko ekspert, ki izvaja vrednotenje objekta,
dokazne obremenilne preizkušnje predvidi kot resno alternativo teoretičnim analizam:
1. S katero maksimalno obremenitvijo je potrebno obremeniti most, da dokažemo njegovo varnosti (ob
upoštevanju predhodno določene zanesljivosti) za obremenitev z normalnim prometom na mostu?
2. Kdaj je potrebno proces obremenjevanja končati, da ne poškodujemo mostu?
Da bi odgovorili na prvo vprašanje, je bil izračunan niz faktorjev za dokazne obremenilne preizkušnje za pet držav
(Nizozemsko, Češko, Poljsko, Slovaško in Slovenijo), ki temeljijo na dejanskih prometnih obremenitvah v teh državah.
Faktorji so bili določeni v procesu kalibracije upoštevajoče metode, ki temeljijo na zanesljivosti konstrukcij in upoštevajo
nezanesljivost podatkov o nosilnostih in obtežbah. Rezultati so podani v obliki tabel in diagramov, s pomočjo katerih
lahko inženir, ki analizo izvaja, določi minimalno obtežbo, ki jo je potrebno med izvajanjem dokazne obremenilne
preizkušnje doseči. V procesu so bile upoštevane naslednje spremenljivke: nivo varnosti, razpetina, tip mostu, prometna
obtežba, stalna dodatna obtežba in razpoložljivost projektne dokumentacije.
Na drugo vprašanje je pomagala odgovoriti dokazna obremenilna preizkušnja, ki je bila opravljena na mostu blizu
mesta Barcza na Poljskem (slika 8). Most je bil sestavljen iz prednapetih nosilcev in je bil predviden za zamenjavo. Med
preizkušnjo je bil obremenjen z betonskimi in jeklenimi utežmi (slika 9) do nivoja, ki je presegal računsko obtežbo, pri
kateri bi se naj pojavile razpoke. Sočasno se je obremenjevanje konstrukcije spremljalo z metodo akustične emisije (AE).
Rezultati AE so zelo natančno predvideli trenutek, ko so se razpoke v konstrukciji dejansko pojavile. Metoda se je torej
pokazala kot učinkovita za napovedovanje najvišjega nivoja obtežbe, ki jo preiskovana konstrukcija lahko prenese brez
dodatnih poškodb. Projekt ARCHES je torej pokazal, da lahko z uporabo AE metode učinkovito nadziramo izvajanje
dokazne obremenilne preizkušnje.
Nenazadnje je projekt ARCHES pripravil priporočila za bolj učinkovito upravljanje z mostovi v novih in pridruženih
članicah EU. Priporočila vključujejo teme kot so priporočljiva zasnova sistema za upravljanje z mostovi (angleško
Bridge Management System – BMS), kateri so glavni procesi odločanja v okviru BMS in kako vključiti BMS v sisteme za
upravljanje s celotnim cestnim premoženjem.
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Slika 8: Stranski pogled na most v Barczi (Poljska)

Slika 9: Dokazna obremenilna preizkušnja mostu v Barczi

Vsi zaključki in priporočila, ki so nastala v okviru DS 2 projekta ARCHES, D07 – “Internetna baza obremenilnih preizkušenj
z analitičnimi računi”, D08 – “Priporočila za uporabo rezultatov opazovanj v procesu vrednotenja varnosti in vzdrževanja
mostov”, D09 – “Priporočila o sistematičnem načrtovanju procesov povezanih z vzdrževanjem in rekonstrukcijami
mostov”, D10 – “ Priporočila za upoštevanje dinamičnih vplivov v procesu vrednotenja premostitvenih objektov “ in D16
- “Priporočila za izvajanje dokaznih, diagnostičnih in mehkih obremenilnih preizkušenj“, v celoti izpolnjujejo temeljni
cilj projekta ARCHES, da pripravi priporočila za implementacijo optimiziranih metod za vrednotenje mostov v novih in
pridruženih članicah EU.

RCHES Zbirno poročilo

DS 3 Preprečevanje korozije
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A. Šajna (ZAG) – Vodja DS 3

ČLANI DELOVNE SKUPINE (DS): 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.

C

ilj delovne skupine (DS) “Preprečevanje korozije” je bil zagotoviti metode in tehnike za izboljšanje trajnosti novih
objektov in saniranih betonskih konstrukcij, kadar so ukrepi sanacije izvedeni že v zgodnji fazi korozijskih poškodb.

DS 3 projekta ARCHES je dopolnil in implementiral dve sodobni tehniki za sanacijo in korozijsko zaščito jeklene
armature in ju združil z novimi razvojnimi dosežki na področju sistemov za nadzor korozije. Po dosežkih preteklega
raziskovalnega dela (COST 521, COST 534, SAMARIS) so bile določene tri glavne smeri predvidenih del, t.j. uporaba
korozijsko odporne armature, izvajanje sistemov katodne zaščite (KP) in uporaba posebnih električnih uporovnih
senzorjev za spremljanje korozije.
Validacija in namestitev korozijsko odporne jeklene armature
Znano je, da so nekatere vrste nerjavnega jekla zelo odporne proti koroziji v betonu, tudi ko je beton močno kontaminiran
s kloridi. Vendar pa se zaradi visokih cen teh odličnih zlitin (AISI 304, AISI 316), nerjavna betonska armatura običajno
uporablja samo v vitalnih betonskih konstrukcijah, ki so izpostavljene agresivnemu morskemu okolju ali v elementih
izpostavljenih talilnih soli. Vendar pa zadnji rezultati kažejo, da se nekatera jekla z nižjo vsebnostjo legirnih elementov
pod določenimi pogoji obnašajo znatno bolje kot običajno uporabljeno ogljično jeklo, njihova cena pa je primerljiva.
Ideja projekta je bil primerjati nerjavna jekla z nižjo vsebnostjo legirnih elementov, določiti optimalno uporabo teh
vrst armaturnih jekl in opredeliti mejne pogoje za njihovo učinkovito uporabo. V DS 3 projekta ARCHES smo preučevali
korozijsko obnašanje sedmih različnih vrst jekla: dve vrsti jekla z manjšo vsebnostjo legirnih elementov (TOP12 – 1.4003
in 204Cu – 1.4597), dve vrsti duplex jekla (UGIGRIP 4362 – 1.4362 in SAE / UNS S3 2205 – 1.4462) in dve vrsti običajnega
(avstenitnega) nerjavnega jekla (AISI 304 – 1.4301 in AISI 304L – 1.4306). Navadno ogljično jeklo (B500B – 1.0439) je bilo
preizkušeno za namen primerjave.
Da bi v celoti razumeli vedenje različnih vrst korozijsko obstojnih jekel v betonu, so bile raziskave razdeljene v tri korake:
laboratorijsko testiranje jeklenih vzorcev v simulirani porni vodi betona, laboratorijsko testiranje jekla, vgrajenega v
betonske vzorce in realna izpostava betonskih stolpičev z vgrajenim jeklom v naravnem okolju (vzpostavitev testnih
območij).
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Slika 10: Vrste armaturnega jekla.
Vzorci jekla v simulirani porni vodi betona
V prvem delu laboratorijskih raziskav smo testirali različne vrst jekla v simulirani porni vodi betona, z različnimi
koncentracijami vsebnosti kloridov in pri različnih pH vrednostih, ki simulirajo nov (pH ± 12,5) in karbonatiziran beton
(pH ± 10,0). Namen te preiskave je bil opredeliti kritične koncentracije kloridnih ionov ter kritične ravni bazičnosti za
vse vrste jekla.

Slika 11: Vrednosti absolutne impedance (|Z|) za avstenitno nerjavno jeklo z nižjo vsebnostjo Ni
(204Cu – 1.4597), za najpogosteje uporabljeno avstenitno nerjavno jeklo (AISI 304 – 1.4301) in za
najbolj ekonomično testirano duplex nerjavno jeklo (UGIGRIP 4362 – 1.4362 ), izmerjene na zunanji
površini vzorca v simulirani porni vodi novega betona, pH = 12,5.

RCHES Zbirno poročilo
Na sveže poliranih prerezih jeklenih vzorcev smo uporabili potenciodinamsko elektrokemijsko tehniko, medtem ko so
bili korozijski testi zunanjih površin proučevani z uporabo elektrokemijske impedančne spektroskopije (EIS). Absolutna
impedanca |Z| (slika 11) je bila uporabljena kot merilo za določanje korozijske odpornosti kovin. Ocenjena je bila iz
Bodejevih krivulj impedančnih spektrov kot absolutna impedanca izmerjena pri najnižji merjeni frekvenci. Višja, kot je
vrednost absolutne impedance, bolj je preskušani material odporen proti koroziji.
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Jeklo vgrajeno v betonske vzorce
V drugem delu raziskav so bile palice rebraste armature vgrajene v beton in tako oblikovani armiranobetonski elementi
različnih velikosti: majhni betonski vzorci valjaste oblike so bili potopljeni v raztopino NaCl, mali betonski vzorci
prizmatične oblike so bili izpostavljeni v slani komori, srednje veliki betonski vzorci brez ali z umetno prečno razpoko
(nastalo z upogibanjem vzorcev, slika 12b) so bili ciklično sušeni in močeni z raztopino NaCl, in večje betonske plošče
so bile izpostavljene cikličnemu sušenju in močenju z raztopino NaCl.

b)

Slika 12: a) Srednje veliki betonski vzorci z vgrajenimi rebrastimi armaturnimi palicami in električnimi uporovnimi senzorji (ER),
izpostavljeni cikličnemu močenje s kloridno raztopino (z vrha); b) Betonski vzorci z vgrajeno rebrasto armaturo in umetno razpoko,
izpostavljeni cikličnemu močenju s kloridno raztopino (z dna).
Vrednosti korozijskih potencialov (Ecorr) in korozijskih tokov (jcorr) so bile uporabljene kot merilo za oceno korozijske
odpornosti jekla v betonu. Ti parametri so bili izmerjeni z različnimi elektrokemijskimi tehnikami. Nizki korozijski
potencial (slika 13, slika 14 in slika 15) kaže na večjo korozijsko občutljivost. Korozijski potencial jekla, ki se zmanjšuje s
časom, je lahko znak, da je površina jekla aktivna in da se lahko pojavi korozija. Vrednosti korozijskih potencialov, ki se
določeno časovno obdobje ne spreminjajo, kažejo, da je površina jekla še vedno v pasivnem stanju.
Če se korozijski tok jekla (slika 13, slika 14) povečuje s časom, je to lahko znak, da je to jeklo aktivno in da se lahko pojavi
korozija. Jekla, ki imajo nizke vrednosti korozijskega toka, so obravnavana kot pasivna.

Slika 13: Korozijski potencial in gostota korozijskega toka v odvisnosti od časa za različne vrste armature vgrajene v
majhne valjaste betonske vzorce, pol potopljene v 3,5 % NaCl raztopino in elektrokemično preskušene z uporabe linearne
polarizacije.

Slika 14: Korozijski potencial in gostota korozijskega toka v odvisnosti od časa za različne vrste armature vgrajene v
majhne prizmatične betonske vzorce, izpostavljene cikličnemu močenju, sušenju in škropljenju z 3,5% NaCl raztopino v
slani komori, merjeni periodično z uporabo galvanostatskega pulza, z instrumentom opremljenim s pol-celico.
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Slika 15: Korozijski potenciali v odvisnosti od časa (CuCuSO4 pol-celice) na armaturnem jeklu v srednje velikih
betonskih vzorcih z umetno prečno razpoko.
Izpostava v naravnem okolju – vzpostavitev testnih polj
Za dolgotrajne preiskave so bila vzpostavljena testna polja v realnem morskem okolju. Cilj tretjega dela raziskave je bil
oceniti korozijske lastnosti različnih vrst jeklene armature v realni velikosti betonskih elementov in v realnem okolju.
Za testno polje je bilo v betonske stebre vgrajenih šest vrst armaturnega jekla, s tremi stebri za vsako vrsto armaturnega
jekla. Vsi stolpci so armirani z dvema rebrastima palicama izdelanima iz nerjavnega jekla in z dvema palicama iz
navadnega ogljičnega jekla. ER senzorji so bili nameščeni na različnih višinah stebrov, kar omogoča spremljanje korozije
v različnih pogojih izpostavljenosti (pod vodno gladino, na območju škropljenja in v atmosferi).
Testno polje izpostave se nahaja na severni obali Jadranskega morja pod Krškim mostom. Krški most je bil zgrajen v
80-ih letih prejšnjega stoletja in od takrat je izpostavljen morskemu okolju. Zaradi agresivnosti tega okolja je bil stalno
podvržen hudi koroziji, ki se je večinoma izražala kot korozija armaturnega jekla.

Slika 16: Lokacija testnega polja.

RCHES Zbirno poročilo

Stebri so bili nameščeni v en meter globoko morsko vodo in se dvigajo 2 metra nad morsko gladino. V času
izpostave bo ena tretjina dolžine stebrov stalno potopljena v morsko vodo, ena tretjina bo izpostavljena
škropljenju morske vode in ena tretjina bo izpostavljena atmosferskim razmeram.
V času izpostave se bodo periodično spremljali korozijski parametri (monitoring). Monitoring bo izveden
s pomočjo vgrajenih ER senzorjev (ARCHES naloga 3.3) in z drugimi nedestruktivnimi metodami, kot je
meritev galvanostatskega pulza.

18

Priporočila
Kot rezultat raziskovalnega dela je bilo objavljeno poročilo D11 - “Priporočila za uporabo korozijsko odporne armature”.
V priporočilih so kratko predstavljene teoretične osnove o trajnosti armiranobetonskih konstrukcij, pa tudi fizikalnokemijske razlage korozije jekla v betonu in inženirske lastnosti testiranih jekel. Priporočilo vsebuje tudi vidike stroškov
življenjskega cikla nizko legiranih jekel in smernice za izbiro armaturnega jekla glede na okoljske pogoje (vsebnost
kloridov in karbonatizacije betona). Na podlagi enostavnih tabel (kot je tabela 4) je mogoče razbrati primernost (ni
priporočljivo, priporočljivo, zelo priporočljivo) uporabe različnih tipov nerjavnih jekel. Upoštevani so bili tudi drugi
vidiki, kot so dostopnost, možnosti popravila in pomen za globalni pretok prometa.

Tabela 4: Priporočilo za uporabo korozijsko odporne armature glede na prisotnost kloridov in karbonacijo betona.
Vsebnost
kloridov
*
Nizke
Srednje
Visoke
Zelo visoke

Karbonatizacija
**

TOP12

204Cu

AISI 304

AISI 304L

NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA












/
/









/
/







/
/



SAE/UNS
S3 2205

UGI GRIP
4362

#

#

#





#





AISI
316
***




/
/



– ni priporočljivo, – priporočljivo,
- zelo priporočljivo,
- uporaba je odvisna od načrtovane življenjske dobe objekta, # - nepotrebno
* Vsebnost kloridov:
- nizka 		
≤ 0,6 mas. % glede na vsebnost cementa
			
- srednja
> 0,6, vendar ≤ 1,5 mas. % glede na vsebnost cementa
			
- visoka		
> 1,5, vendar ≤ 5 mas. % glede na vsebnost cementa
			
- zelo visoka
> 5 mas. % glede na vsebnost cementa
** Kot definirano z raztopino fenolftaleina.
*** Nerjavno jeklo vrste AISI 316 ni bilo vključeno v raziskavo projekta ARCHES, vendar je verjetno najbolj
raziskano in najbolj pogosto uporabljeno CrNiMo nerjaveče jeklo na področju gradbeništva na svetu.

Celotno poročilo o uporabi korozijsko odporne armature lahko najdete v poročilu D11 projekta ARCHES - “ Priporočila
za uporabo korozijsko odporne armature”.
Razvoj in uporaba sistemov katodne zaščite
Cilj naloge o katodni zaščiti je bil oblikovati in preizkusiti inovativne, pametne (t.j. gospodarne in učinkovite) sisteme
CP za mostove.
Kot del DS 3 v projektu ARCHES je bila katodna zaščita (CP, Cathodic Protection) obravnavana kot alternativni pristop k
sanaciji korozije s precejšnjimi koristmi. Koristi so lahko nižji stroški v življenjski dobi objekta, krajši čas izvedbe, daljša
življenjska doba in večja vzdržljivost in varnost.

Dve testni polji CP sta bili vzpostavljeni v projektu ARCHES; en v Sloveniji in drugi na Poljskem. Rezultati spremljanja
sprememb na testnih poljih so bili uporabljeni za optimizacijo sistemov CP in za “kalibracijo” numerične programske
opreme, ki je bila prav tako razvita v sklopu te delovne naloge.
TESTNO POLJE V SLOVENIJI
Na treh različnih testnih področjih so bili uporabljeni trije različni sistemi katodne zaščite (CP), pri čemer je ena konzola
ostala nezaščitena kot referenčno polje. Na testnem prostoru s (AHEAD) CP deluje učinkovito in ga je mogoče tudi
dobro modelirati. V preskusnem območju z vodoravnimi trakovi iz titana v malti po celotni površini nosilca CP deluje
dobro in tudi modeliranje je možno. V preskusnem območju z navpičnimi titanovimi trakovi le na glavi konzole zaščitni
tok ne doseže jekla v drugih delih nosilca.
Meritve bo po koncu projekta ARCHES nadaljeval ZAG.

19
19

Slika 17: Testno polje – most v Sloveniji, konzole in detajl izpostavljene armature.

steber

glava

steber

pasivno, korozija
Slika 18: Porazdelitev korozijskih potencialov na navpični površini konzole; modro
označuje aktivno korozijo, rdeče pa pasivne pogoje.
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a)

b)

c)

Slika 19: Trije različni CP sistemi na testnem polju katodne zaščite v Sloveniji; a) vodoravni trakovi iz titana, b) prevodni
premaz, c) navpični titanovi trakovi.
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TESTNO POLJE NA POLJSKEM
Poljsko testno polje katodne zaščite je bilo nameščeno na avtocestnem mostu v Varšavi ob koncu leta 2008 / začetku
leta 2009. V tem primeru je korozijske poškodbe povzročalo zamakanje odtokov (slika 20a). Pri pripravi na namestitev
CP je bila odkrita armatura, nanešena sanacijska malta, nato pa so bili nameščeni titanovi anodni trakovi (slika 20b) in
obloženi z malto. Spremljanje učinkovitosti CP sistema se bo nadaljevala tudi po zaključku projekta ARCHES.

a)

b)

Slika 20: a) Korozijske poškodbe zaradi puščanja odtočnega sistema na mostu avtoceste v Varšavi; b) titanovi anodni
trakovi nameščeni pred prekritjem na stranski površini; trije trakovi na spodnji strani so že prekriti.
Numerično modeliranje katodne zaščite
V okviru DS 3 je bi razvit in na podlagi rezultatov pridobljenih na slovenskem testnem polju preizkušen računalniški
model za numerično analizo sistemov CP. Numerična analiza je bila opravljena za tipične dele konstrukcij, ki so potrebni
zaščite, in v najboljšem primeru vključuje geometrijo (beton, jeklo), polarizacijske procese na anodi in jeklu, ter padec
upornosti betona. Z uporabo takšnega modela je mogoče gostote korozijskega toka in korozijskih potencialov
izračunati v vsaki točki v modelirani strukturi. Te se lahko uporabljajo za preverjanje razsežnosti zaščite za različne
postavitve anode in za napoved lokalnih polarizacij, ki jih lahko eksperimentalno preverimo. V okviru DS 3 projekta
ARCHES so bili opravljeni numerični izračuni CP testnega polja v Sloveniji.
Numerično modeliranje CP je bilo dokazano kot koristno orodje za napoved delovanja CP na splošno, in zlasti za
napoved varnosti potencialov jekla za prednapenjanje.
Celotno poročilo o pametni uporabi katodne zaščite jekla v betonu lahko najdete v poročilu D12 projekta ARCHES “Priporočila za pametno uporabo katodne zaščite jekla v betonu”.
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Slika 21: a) Polarizacijska porazdelitev v prevodnih področjih premaza; b) Tokovna porazdelitev na istem testnem območju.
RAZVOJ / PRILAGODITEV SISTEMA ZA SPREMLJANJE KOROZIJE
Ocenjevanje dolgoročne učinkovitosti različnih sanacijskih / zaščitnih tehnik zahteva napreden sistem za spremljanje
korozije. Obstajajo različne elektrokemijske in fizikalne metode za odkrivanje korozije v betonu. Vse imajo svoje
prednosti in slabosti, vendar nobena ni optimalna, zato je običajno potrebna kombinacija različnih tehnik.
DS 3 projekta ARCHES se je osredotočil na predhodno spremenjeno različico (SAMARIS) klasičnih uporovnih senzorjev
(ER). Predhodni testi so nakazali, da je ta vrsta senzorja primerna za vgradnjo v novih in saniranih betonskih konstrukcij.
Ker so lahko ti senzorji izdelani iz različnih vrst jekla, se lahko obnašanje različnih vrst armaturnega jekla (navadnega
ogljičnega jekla, korozijsko odpornega jekla) zanesljivo določi. Poleg tega je mogoče senzorje tudi polarizirati, zato je
njihova uporaba v katodno zaščitenih objektih še posebej dragocena.
Električni uporovni (ER) senzorji temeljijo na preprostem načelu povečanja električne upornosti, ki jo povzroči
zmanjšanje debeline preseka kovinskega prevodnika. Električni uporovni senzorji, ki so bili uporabljeni v projektu
ARCHES, so izdelani kot Wheatstonov mostiček, kjer sta dva upora v neposrednem stiku z betonom, druga dva pa sta
izolirana. Sprememba upornosti se meri kot razlika napetosti, medtem ko se vpliv možnih sprememb temperature meri
kot padec napetosti na celotnem Wheatstonovem mostičku.
V okviru projekta ARCHES je bila na Zavodu za gradbeništvo Slovenije razvita nova oblika in nov proizvodni postopek
za izdelavo uporovnih senzorjev iz nerjavnega jekla. Nerjavni uporovni senzorji so bili izdelani iz najbolj pogosto
uporabljene vrste nerjavnega jekla AISI 304 (1.4301), ki ima kemijsko sestavo in mehanske lastnosti zelo podobne
armaturnemu jeklu istega razreda.
ER senzorji so bili za namen preiskav v projektu ARCHES nameščeni v betonske vzorce in betonske strukture, vključno
na slovensko testno polje katodne zaščite in na testno polje korozijsko obstojnega armaturnega jekla na Krškem mostu
(Hrvaška).
Slika 22: ER senzorji pred betoniranjem v srednje velike betonske vzorce.
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DS 4 Ojačitev s Karbonskimi Trakovi
By M. Łagoda (IBDiM) – Vodja DS 4

ČLANI DELOVNE SKUPINE (DS): IBDIM: M. ŁAGODA, T. WIERZBICKI, R. CZACHOWSKI, M. BISKUP; UŻ: P. KOTULA, J.
BUJNAK.

K

ončni izdelek raziskovalne ekipe so priporočila za uporabo prednapetih lepljenih karbonskih trakov. Priporočila
v smernicah se nanašajo na ojačitve konstrukcijskih elementov premostitvenih objektov s polimernimi trakovi
ojačenimi z ogljikovimi vlakni (CFRP - carbon fibre reinforced plastics). Priporočila so oblikovana kot pomoč pri izbiri
laminatnih materialov, analize, projektiranja in tudi pri izvedbi ojačitev. V nekaterih primerih je koristno nanesti zunanje
ojačitve s trakovi na betonsko površino v prednapetem stanju. Laboratorijske in analitične raziskave so pokazale, da
je tehnika ojačitev s prednapetimi trakovi lahko zelo učinkovita, zato so bile razvite tudi metode za prednapenjanje
ojačenih kompozitov v realnih pogojih.

Slika 23: Prednapenjanje z vlakni ojačenih trakov
Prednapenjanje trakov pred leplenjem ima naslednje prednosti:
•
•
•
•
•

Zagotavljanje togosti že v začetni fazi, saj zagotavlja tlačne napetosti v celotnem betonskem preseku.
Poznejši nastanek strižnih razpok, razpoke so ožje in lepše razporejene (širina razpok je odvisna od kakovosti
stika)
Zaprejo se obstoječe razpoke.
Zaradi zmanjšanega obsega razpok se izboljša trajnost in uporabnost.
Če beton ni razpokan, se izboljša strižna nosilnost elementa.

•
•
•
•

Z manjšo količino napetih trakov se doseže enaka stopnja ojačitve kot z nenapetimi trakovi.
Z ustreznim sidranjem prednapenjanja se lahko poveča odpornosti moment do te mere, da prepreči
porušitve, ki so posledica luščenja ob razpokah in ob robovih trakov.
Nevtralna os je v primerjavi z nenapetimi trakovi nižje, zato je konstrukcija učinkovitejša.
Prednapenjanje bistveno poveča obtežbo, pri kateri je v jekleni armaturi dosežena meja elastičnosti.

Potrebno je opozoriti, da ima ta tehnika tudi nekaj slabosti:
•
Zaradi večjega števila potrebnih operacij in opreme je prednapenjanje dražje od uporabe navadnih trakov.
•
Postopek traja dlje.
•
Oprema, ki pritiska trak na podlago, do zadostne strditve lepila ne sme biti odstranjena.
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Slika 24: Preskušanje gredi ojačenih s polimernimi trakovi
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DS5 Mikroarmirani beton zelo visokih
zmogljivosti (MABZVZ) za obnovo
premostitvenih objektov – inovacije v
državah Srednje in Vzhodne Evrope
24

By E. Denarié (MCS-EPFL) – Vodja DS 5
ČLANI DELOVNE SKUPINE (DS):  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 
: MABZVZ
KOMPOZITNE MABZVZ-BETON KONSTRUKCIJE
ovečan obseg transporta v Evropi nujno zahteva učinkovit
cestni in železniški transportni sistem tudi v državah srednje
Naklon > 2%
in vzhodne Evrope. Potrebne investicije v izgradnjo nove in
obnovo obstoječe infrastrukture za te države predstavljajo veliko
stroškovno breme. Mikroarmirani beton zelo visokih zmogljivosti
(MABZVZ, ang. Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concretes
– UHPFRC) odlikuje enkratna kombinacija nizke propustnosti ter
visoke trdnosti in duktilnosti (napetostno utrjevanje). Obsežno
razvojno-raziskovalno delo, opravljeno v evropskem projektu
SAMARIS, in pet primerov uporabe tega materiala pri obnovah
mostov in industrijskih zgradb v Švici od l. 2004 do danes je
dokazalo, da je MABZVZ uporaben za obnovo in zaščito tovrstnih
objektov. MABZVZ ne zahteva uporabe posebej prilagojene
opreme in orodji, omogoča pa hitro, učinkovito in cenovno
primerljivo izvajanje. Upoštevaje koncept, ki ga je predlagal
Slika 25: Koncept uporabe MABZVZ pri
Brühwiler (1999), se MABZVZ uporablja za obnovo in zaščito
obnovi in zaščiti najbolj izpostavljenih delov
premostitvenih objektov
najbolj obremenjenih in izpostavljenih delov konstrukcij oz. le
tam, kjer se to splača. Zaradi izredne zaščitne funkcije MABZVZ
uporaba tradicionalne “črne” hidroizolacije ni več potrebna. Na MABZVZ je možno položiti obrabno plast asfalta po
osmih dneh nege, kar v primerjavi z tradicionalno rešitvijo pomeni 3 tedenski prihranek časa. Postopek gradnje in
obnove je z optimizirano uporabo MABZVZ enostavnejši, hitrejši in trajnejši. Koncept, v osnovi razvit za premostitvene
objekte, je možno uporabiti tudi za stavbe, galerije, predore, podporne in oporne zidov … V kombinaciji z običajno
armaturo sloj MABZVZ omogoča učinkovito povečanje togosti in nosilnosti betonskega prereza tudi v natezni coni
Brühwiler et al. (2008)1.

P

Glavni cilj evropskega projekta ARCHES (DS 5) je bil demonstrirati uporabnost te inovativne tehnologije
tudi v državah srednje in vzhodne Evrope. V praktičnih primerih obnove naj bi se uporabila cenejša, okolju
prijaznejša in na osnovi domačih surovin razvita nova generacija MABZVZ z izboljšanimi reološkimi lastnostmi,
ki bi omogočale aplikacijo na površinah z naklonom do 5 %.

MIKROARMIRANI BETON ZELO VISOKIH ZMOGLJIVOSTI (MABZVZ)
MABZVZ odlikuje izredno kompaktna cementna matrica ter zahvaljujoč visoki vsebnosti mešanice jeklene
mikroarmature tudi visoka natezna trdnost (> 10 MPa) in duktilnost. Osnovni materiali MABZVZ so enaki kot pri
običajnem betonu: cement, mikrosilika, fin pesek, voda in superplastifikator. Z optimiziranim izborom vhodnih
materialov in njihovega razmerja je možno dramatično izboljšati mehanske in zaščitne funkcije cementnega kompozita.
Nizko vodocementno razmerje MAZVZ (0,130 do 0,160) zagotavlja gosto in za vodo, pline in agresivne medije (npr.
talilne soli) nepropustno matrico. V svežem stanju lahko kljub izredno nizkemu vodovezivnemu razmerju MABZVZ
uvrstimo med samozgoščevalne materiale.
Na lomni površini MABZVZ, ki nastane po nateznem preizkusu, so vidna številna jeklena vlakna, ki so se izvlekla iz
cementne matrice, kar je vzrok za visoko lomno energijo materiala (do 30’000 J/m2, 200 J/m2 za normalni beton).
V projektu ARCHES je bila uporabljena mešanica mikro in makro jeklenih vlaken CEMTECmultiscale®, ki je bila razvita in
prvič uporabljena na LCPC, Rossi et al. (2005)2. Zadnja generacija MABZVZ z do 9 V/V % jeklene mikroarmature dosega
visoko natezno žilavost (napetostno utrjevanje), ki je nujna za sanacijske materiale, saj preprečuje nastanek razpok
zaradi notranjih napetosti oz. oviranega krčenja svežega materiala, nanešenega na staro podlago. Velik del lomne
energije se v fazi strjevanja materiala sprosti v fino razporejenih mikrorazpokah.

Sila [MPa]

Območje krčenja MABZVZ
in betona

MABZVZ

Napetostno utrjevanje

Razvoj lokaliziranih razpok

BETON
Deformacija

Slika 26: Lomna površina MABZVZ z izvlečenimi jelkenimi
vlakni

Slika 27: Delovni diagram (nateg) MABZVZ in
“običajnega” betona v primerjavi z deformacijo
neoviranega krčenja

Krčenje MABZVZ je primerljivo s krčenjem običajnega betona, vendar, v primerjavi z njim, ima MABZVZ (kot npr.
CEMTECmultiscale®) deformacijsko kapaciteto v nategu (napetostno utrjevanje) večjo od krčenja, kar preprečuje nastanek
lokaliziranih razpok.
» Napetostno utrjevanje MABZVZ je idealen kompromis med visoko natezno trdnostjo in deformacijsko kapaciteti, idealno za
kombiniranje z “običajnim” betonom v obstoječih in novih konstrukcijah.

1 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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INOVACIJE PRI UPORABI MABZVZ “NA MESTU”
Obsežno razvojno-raziskovalno delo projekta ARCHES ter prenosa znanja in tehnologije iz EPFL in LCPC v ZAG, Salonit
in IBDIM je privedlo do vrste izboljšav MABZVZ:
•
•
•
•
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Razvoj splošno uporabne metodologije za proizvodnjo MABZVZ iz lokalno razpoložljivih osnovnih
materialov, primernega za obnove “na mestu”.
Inovativni koncept zamenjave velikega deleža cementa z mineralnim dodatkom (kamena moka), ne da bi
pri se tem poslabšale lastnosti materiala (zmanjšala zaščitna funkcija ali poslabšale mehanske lastnosti).
Izboljšava reoloških lastnosti svežega materiala z dodatkom za tiksotropnost, kar omogoča aplikacijo
MABZVZ tudi na površinah z naklonom do 5 %.
Izboljšave pri obdelavi površine MABZVZ.

Dosežene lastnosti MABZVZ, napetostno utrjevanje, ekstremno nizka propustnost in samozgoščevalnost materiala so
lastnosti, ki jih dosega le malo trenutno znanih sestav MABZVZ. V primerjavi z osnovno sestavo iz projekta SAMARIS so
bile v projektu ARCHES razvite in uporabljene sestave iz lokalnih, slovenskih oz. poljskih surovin. Zaradi problemov v
kompatibilnosti superplastifikatorja in cementa in neustrezne konsistence cementne matrice je bil na MSC-EPFL razvit
inovativen koncept zamenjave velike količine cementa s kameno moko. Osnova ideje je v zamenjavi nizkega deleža
hidratiziranega cementa v MABZVZ s kameno moko, kar ima pozitiven učinek na konsistenco cementnega veziva.
Učinkovitost tega koncepta je prikazana na primerjalnih preskusih konsistence, merjene s posedom z mini stožcem
(Slika 28).

a) 							

b)

Slika 28: Posed MABZVZ merjen z mini stožcem. Primerjava končnega razleza dveh sestav a) brez in b) z zamenjavo deleža cementa s
kameno moko. a) čisti CEM I 52,5 cement (Salonit) in b) CEM I 52,5 cement (Salonit), delno zamenjan s kameno moko.
Pri enakem vodovezivnem razmerju (vezivo = cement + kamena moka) MABZVZ s kameno moko (b) dosega
konsistenco (končni razlez), ki omogoča vmešanje zadostne količine jeklene mikroarmature, potrebne za doseganje
zahtevane žilavosti materiala (Slika 28 b). V nasprotju s tem vezivo brez kamene moke (a), pripravljeno z istim cementom
(Salonit CEM I 52,5) brez kamene moke ne dosega konsistence, ki bi omogočala vmešanje potrebne količine jeklene
mikroarmature.
Novi koncept je bil uspešno uporabljen za razvoj MABZVZ na osnovi lokalnih, slovenskih in poljskih vhodnih materialov.
Na osnovi izkušenj je bila pripravljena metodologija, ki omogoča prilagoditev sestave MABZVZ širokemu izboru
cementov in superplastifikatorjev v praktično vsaki državi (za podrobnejše informacije glej ARCHES poročilo D06).
Bistveno zmanjšanje vsebnosti cementa v MABZVZ (za faktor 2) prinaša tudi druge pozitivne učinke, med
katere štejemo predvsem znižanje stroškov za proizvodnjo materiala in zmanjšan negativni vpliva na okolje,
kar povečuje konkurenčnost tega materiala za uporabo.

OPTIMIZACIJA REOLOŠKIH LASTNOSTI
Ko govorimo o možnosti uporabe MABZVZ “na mestu“, je pomemben rezultat projekta ARCHES ”v inovativnih
možnostih prilagajanja lastnosti svežega MABZVZ (tiksotropnost) naklonu podlage. Z dodajanjem tiksotropnega
dodatka je možno konsistenco prilagoditi za aplikacijo MABZVZ na horizontalne površine, vertikalne površine, ali
površine z naklonom do 5 %, kar izjemno poveča možnosti uporabe “na mestu”. Prilagodljivost MABZVZ naklonu
podlage je bila preverjena s testi majhnih in srednjih dimenzij (Sliki 29 in 30), razvitimi posebej za ta namen, ter na
poskusnem polju, realiziranem v realističnih pogojih v cementarni Salonit oktobra 2008 (Slika 31).
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Slika 29: Mini test primernosti MABZVZ za podlago pod naklonom

Slika 30: Test aplikacije MABZVZ na podlago z naklonom 5 %

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

n 5%

Slika 31: Testno polje aplikacije ECO-MABZVZ na podlage z naklonom 3 % in 5 % (Salonit Anhovo,
oktober 2008)

Na testnem polju je bilo uspešno proizvedenega 900 l novega ECO-MABZVZ sestave CM32_13 s samo 0,3 %
tiksotropnega dodatka in vgrajenega na podlago z naklonom 3 % in 5 %. Izgube materiala v avtomešalniku so bile
minimalne (ca. 50 l). Za preplastitev 10 m2 površine smo potrebovali 10 min.

PRVA APLIKACIJA MABZVZ V SLOVENIJI – MOST LOG ČEZSOŠKI
Novi MABZVZ, ki smo ga v okviru projekta ARCHES razvili v Sloveniji, je bil julija 2009 uspešno uporabljen pri obnovi
krova mostu Log Čezsoški, Občina Bovec. Poseben izziv je pri tem predstavljal vzdolžni 5-% naklon mostu. Koncept
obnove (Slika 29) je sledil originalni ideji uporabe MABZVZ, t.j. uporabiti ta material, kjer se to splača, v minimalnih
količinah in na najbolj učinkovit in hiter način.
•
•

•

Preplastitev voziščne plošče, hodnika in robnih vencev je bila izvedena kontinuirano in brez hladnih
delavnih stikov.
Debelina preplastitve in sestava uporabljenega MABZVZ je bila prilagojena zahtevni geometriji površine ter
optimizirana glede na zahtevane lastnosti. Debeline preplastitve so sledeče: A) voziščna plošča – 2,5 cm, B)
robnik – 3 cm, C) hodnik – 3 cm, D) robni venec – 3cm.
Pri obnovi sta bili uporabljeni dve sestavi: s tiksotropnim dodatkom za cone A), B) in C) in brez za cono D),
kjer je vgradnja v ozek kalup zahtevala samozgoščevalne lastnosti svežega MABZVZ.

: Preplastitev z MABZVZ 2.5cm -> 3cm
: Asfaltna obrabna plast 7cm

Armirani beton

Slika 32: Prerez mostu s prikazom koncepta obnosve in debelin
preplastitev v cm.

IKer preplastitev celotnega mostu v enem dnevu ni bila izvedljiva (skupno 12 m3 MABZVZ), je bilo potrebno na sredini
mostu izvesti prečni delovni stik. Stiki površin A), B), C) in D) pa so bili zaradi preprečitve delovnega stika izvedeni sveže
na sveže.
Obnova mostu Log Čezsoški je prvi primer uporabe “na mestu” novega, slovenskega MABZVZ z CEMTECmultiscale®
mešanico jeklene armature, razvitega v projektu ARCHES. To je tudi prvi primer uporabe tovrstnega materiala
za obnovo kakega objekta izven meja Švice. (za podrobnejše informacije glej ARCHES poročilo D14).
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Obnova mostu Log Čezsoški je bila izvedena v zelo kratkem času (1 mesec namesto 3 mesecev za tradicionalno
tehnologijo). S pomočjo nove tehnologije nege in zaščite betonske površine je bila ustvarjena enotna površina
MABZVZ, po kateri je možno hoditi tudi bosonog (Slika 33 a). V zadovoljstvo investitorjev, izvajalcev in uporabnikov je
industrijska aplikacija dokazala, da je novo generacijo MABZVZ možno prilagoditi zahtevam uporabe “na mestu”, ne da
bi to bistveno povečalo stroške obnove.

a)							

b)
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Slika 33: Vgradnja MABZVZ na a) hodnik, b) voziščno ploščo z naklonom 5 %

Eden od ciljev projekta ARCHES je bil tudi razviti
trajnostni sanacijski material in tehnologijo. Zato
je bila po obnovi mostu Log Čezsoški izvedena
trajnostna analiza obnove mostu Log Čezsoški,
predvsem v smislu emisije CO2. Glavni vpliv na okolje
(emisija CO2) je rezultat proizvodnje potrebnih
materialov. V času življenjskega cikla obnove je
zaradi bistveno daljše življenjske dobe ECO-MABZVZ,
pri katerem je velik del cementa zamenjan s kameno
moko, vpliv tovrstne obnove na okolje bistveno
manjši od vplivov tradicionalne tehnologije.
Uporaba inovativnih materialov, kot je MABZVZ,
lahko pripomore tudi h hitrejši gradnji/obnovi (na
Logu Čezsoškem za faktor 3) ter s tem k skrajšanj
nepotrebnih zapor cest in nepriljubljenih obvozov,
tako pa tudi pripomore k zmanjšanju emisije CO2.

Slika 35: Most Log Čezsoški po obnovi

Slika 34: Potencial globalnega segrevanja v odvisnosti od
različnih postopkov obnove mostu Log Čezsoški za celotno
življenjsko obdobje (100 % = “tradicionalni” način obnove z
“običajnim” betonom)

Rezultati projekta
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kipa projekta ARCHES (Vrednotenje in popravila inženirskih konstrukcij) lahko s ponosom predstavi rezultate
triletnega dela. Poročilo so s skupnimi močmi pripravili vsi partnerji konzorcija. V poročilu so opisane glavne
dejavnosti iz obdobja treh let s posebnim poudarkom na predstavitvi ciljev projekta in njegovih rezultatov.
Preostale aktivnosti projekta ARCHES so usmerjene predvsem v prenos rezultatov v prakso, kar bo omogočalo
boljše vzdrževanje premostitvenih objektov v Srednji Evropi, pa tudi širše. Gradiva so zato pripravljena zlasti v obliki
priporočil, ki bodo pomagala nacionalnim upravljavcem cest, projektantom in raziskovalcem bolj učinkovito vrednotiti
in obnavljati premostitvene objekte.
Uradni konec projekta ARCHES ne pomeni tudi konca raziskovalnih dejavnosti. Številne študije in eksperimenti se
namreč nadaljujejo. Vsem zainteresiranim uporabnikom rezultatov naših prizadevanj priporočamo obisk spletnih
strani projekta ARCHES http://arches.fehrl.org/, kjer lahko najdejo tako celotna besedila vseh pripravljenih Priporočil
kot tudi ugotovitev, ki so še v teku.
Dodatne informacije o razpisih za nove projekte in o raziskovalnih priložnostih na področju raziskav v prometu so na
voljo na spletni strani Združenja evropskih cestnih laboratorijev (http://www.fehrl.org/).

Matjaž Zupanc (ZAG).

								
								

G. Tomasz Wierzbicki
Koordinator projekta

Slika 36: Ekipi raziskovalnih projektov ARCHES in SPENS na zaključnem seminarju v Ljubljani

© Matjaž Zupanc (ZAG)

