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PREGLED PODROČJA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH
SIDER PO UVEDBI PRIPOROČILA SIA V 191 V INŢENIRSKO PRAKSO
POVZETEK: Prelomnico pri uporabi trajnih prednapetih geotehničnih sider v naši praksi predstavlja
uvedba švicarskega priporočila SIA V 191:1995 ob zagonu Nacionalnega programa izgradnje avtocest. Od
takrat naprej pri nas kot trajna geotehnična sidra veljajo sidra s celovito protikorozijsko zaščito. V
prispevku so orisane značilnosti koncepta in izvedbe takih sider, prav tako je pojasnjen mehanizem
delovanja veznega dela sider. Posebna pozornost je namenjena izvedbi in obdelavi rezultatov preiskav
sider, ki so se v praksi izkazale kot primerna podlaga za optimalno projektno rešitev sidranja na
predvideni lokaciji. Sidra s celovito protikorozijsko zaščito so tehnološko dovršena a se to odraţa tudi v
njihovi relativno visoki ceni. Z namenom racionalizacije sider so bile opravljene raziskave moţnosti vpliva
z različnim oblikovanjem poteka pramen v skupnem zaščitnem polietilenskem ovoju veznega dela sider
povečati nosilnost sider. Na testnem polju so bili preskušeni trije tipi modificiranih sider na podlagi katerih
so podane smernice za povečanje učinkovitosti veznih delov modificiranih sider kot tudi predlogi za
učinkovitejše izvajanje preskusov nosilnosti sider v praksi.
Periodičnim vzdrţevalnim pregledom vgrajenih sider ni posvečena potrebna pozornost. Moţnosti sanacije
korozijsko poškodovanih sider so omejene le na dostopne dele glav sider učinkovite pa so lahko le v
primerih ko so izvedene pravočasno. Takojšen začetek izvajanja pregledov je nujen zaradi velikega
obsega ţe vgrajenih sider, pomemben pa je tako za določitev prioritet vzdrţevalnih ukrepov kot tudi
zaradi moţnosti optimizacije obsega vzdrţevanja glede na ugotovitve pregledov.

OVERVIEW OF THE USE OF PERMANENT PRESTRESSED GROUND
ANCHORS IN ENGINEERING PRACTICE AFTER THE INTRODUCTION
OF THE SIA V 191 RECOMMENDATION
ABSTRACT: The introduction of the Swiss recommendation SIA V 191:1995, at the commencement of
the National Motorway Construction Programme, represents the turning point in the use of permanent
prestressed ground anchors in our practice. Since then, only anchors with comprehensive corrosion
protection are considered as permanent ground anchors. This paper outlines the characteristics of the
concept and implementation of such anchors and describes the mechanism of action of the anchor bond
length. Special attention is paid to the implementation and processing of the results of investigation tests,
which in practice proved to be a suitable basis for optimal anchor design at the proposed location.
Anchors with comprehensive corrosion protection are technologically advanced, so this is reflected in
their relatively high price. In order to rationalize the use of such anchors research has been performed to
investigate the influence of different concepts of bond length within a common protective polyethylene
duct on the increase of pull-out resistance. Three types of modified anchors, tested in a test field, were
the basis for the preparation of guidelines for increasing the efficiency of the bond lengths of such
modified anchors, as well as suggestions for the more effective execution of anchor testing in practice.
In practice, insufficient attention is been paid to the periodical maintenance inspections of installed
anchors. Options for remedial measures of corrosion-damaged anchors are limited to accessible parts of
the anchor heads and are effective only in cases where they are carried out in good time. An immediate
start to the implementation of inspections is vitally needed, due to the large number of installed anchors.
However, it is also important to determine the priorities of maintenance measures, as well as investigating
possibilities for the optimization of the scope of maintenance, taking into account the findings of
inspections.
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UVOD
V začetnem obdobju uporabe prednapetih geotehničnih sider je bila tehnologija izvedbe sider enaka kot
pri prednapenjanju konstrukcij: sidra so izvajali kot prednapeta sidra s polno povezavo, pri katerih je
bila na prosti del sidra dodatno pritrjena cev iz rebraste pločevine ki je omogočala fazno zalivanje
jeklenih ţic s cementno injekcijsko maso: po vstavitvi sidra v vrtino najprej veznega dela sidra po
zaklinjenju sidra pa še prostega dela sidra na koncu so obbetonirali še glavo sidra. Prvi koraki pri razvoju
samostojne tehnike prednapetih geotehničnih sider so bila v sredini 1960-ih sidra z gibljivim prostim
delom: kabel sider je bil v prostem delu namaščen in oplaščen kar je omogočalo njegovo raztegovanje
med ţivljenjsko dobo sidra vendar pa so bili nedodelani detajli protikorozijske zaščite pod glavo teh sider
vzrok pojavljanj napetostne korozije in krhkih porušitev. Pri iskanju boljših rešitev v obliki sider z dvojno
protikorozijsko zaščito so bili aktivni tudi slovenski strokovnjaki (Štrucl in sod. 1983). Pri teh sidrih je
bila poleg tesnjenja območja prehoda iz glave sidra na gladko zaščitno cev prostega dela sidra v veznem
delu sidra prvič uporabljena PVC rebrasta cev za zaščito kabla sidra. Vgrajevanje prednapetih sider na
območju elektrificirane ţeleznice je narekovalo nadaljnji razvoj: prva uspešna električna izolacija glave
sidra od okolja, izvedena leta 1992, je bila predpogoj za oblikovanje sider s celovito protikorozijsko
zaščito, s katero je poleg vodotesnega ovoja sidra zagotovljena tudi električna ločitev jeklenih delov sidra
od okolice (preprečen škodljivi vpliv blodečih tokov) ki poleg ovire za razvoj korozijski procesov in
nastanka makroelementa med jeklom sidra in armaturo objekta dolgoročno omogoča tudi kontrole
brezhibnosti zaščitnega ovoja sidra z meritvami izolacijske upornosti.
REGULATIVA ZA IZVAJANJE TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDER
Pri uporabi prednapetih geotehničnih sider pri nas smo sledili razvoju izkušnjam in praksi drţav
nemškega govornega področja. Na območju bivše Jugoslavije se je v sredini 1970-ih pojavil sistem
prednapenjanja IMS z gladkimi patentiranimi ţicami  5 do 12 mm (sistem zaklinjenja vseh ţic s skupno
kotvo) ki se je uporabljal tudi pri prednapetih geotehničnih sidrih (Jašarević 1987). Na začetku uporabe
prednapetih sider pri nas ni bilo lastnih tehničnih predpisov zato so uporabljali nemška standarda DIN
4125-1:1972 za začasna sidra in DIN 4125-2:1976 za trajna sidra nekoliko kasneje pa tudi švicarski
standard SIA 191:1977 (Faith, 1985). Razvoju sider v praksi je sledila tudi prenova regulative: kmalu po
pojavu sider s celovito protikorozijsko zaščito je bilo v Švici izdano priporočilo SIA V 191:1995, ki je v
inţenirsko prakso uvedlo nova dognanja pri oblikovanju protikorozijske zaščite in moţnosti kontrole stanja
zaščitnega ovoja z meritvami električne upornosti. Zahtevani so bili tako predhodni sistemski preskusi
sidrnih sistemov kot tudi izdelava navodil za uporabo in plana kontroliranja vgrajenih sider. Natančno
opredeljeno je bilo sistematično preskušanje nosilnosti vseh vgrajenih prednapetih sider, od posameznih
preiskav namensko vgrajenih ţrtvenih sider do porušitve preko tristopenjskih celovitih preskusov
napenjanja na prvih vgrajenih sidrih objekta, do enostopenjskih enostavnih preskusov napenjanja na vseh
preostalih sidrih objekta.
Ob zagonu Nacionalnega programa avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA) je bilo jasno, da bo zaradi
zahtevnosti umestitve avtocest v prostor nujno izvesti tudi številne sidrane objekte. Zaradi velikega
obsega predvidenih sidranj je bilo smiselno v našo prakso uvesti najboljši razpoloţljivi koncept
protikorozijske zaščite: prelomnico je predstavljalo leto 1996 ko je bilo prevedeno priporočilo SIA V 191.
V tistem času so se vzporedno razvijali tudi evropski predpisi: na področju prednapetih geotehničnih sider
je bila regulativa zasnovana tako, da je bil najprej izdan izvedbeni standard SIST EN 1537, nekoliko
kasneje pa Evrokod 7-1 (SIST EN 1997-1) vendar pa sta se dokumenta zaradi tega časovnega zamika
predvsem v delu ki se nanaša na projektiranje prekrivala mestoma pa so si bile njune določbe
nasprotujoče. Leta 2003 so v Švici priporočilo SIA V 191 nadomestili s poglavjem 10 novega standarda
SIA 267 in poglavjem 6 standarda SIA 267/1, ki sta poleg zahtev in določil iz SIA V 191 vključevala tudi
zahteve iz takratnega osnutka Evrokoda 7-1, kot tudi določene zahteve standarda SIST EN 1537. Z novo
verzijo SIST EN 1537:2013 se preskušanje nosilnosti sider prenaša na osnutek standarda oSIST prEN
ISO 22477-5.
Zaradi nedorečenosti in mestoma nasprotujočih si zahtev regulative je njena uporaba v praksi teţavna.
Rešitev iz zagate podaja Zakon o gradbenih proizvodih ki v okviru slovenskih tehničnih soglasij (STS)
omogoča vključitev in medsebojno uskladitev razpoloţljivih zahtev v smiselno celoto. Poleg tega se v
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postopku podelitev STS preveri primernost sestavnih komponent sidra in njihova medsebojna
zdruţljivost njihova kakovost pa se nato zagotavlja s sistematičnim izvajanjem načrtov kontrol v katere
so vključeni proizvajalci izvajalci sidrnih del kot tudi določeni organi za certificiranje. Imetnik STS mora
zagotoviti, da imajo projektanti, izvajalci, nadzorniki in investitorji sidrnih objektov ves čas na voljo vse
potrebne podatke in informacije v zvezi s tipom sidra, za katerega je podeljen STS. V praksi se je
izkazalo, da za zagotavljanje trajnosti vgrajenih sider s celovito protikorozijsko zaščito ne zadošča le
stalen nadzor proizvodnje sider ampak je treba posebno pozornost posvetiti tudi vgradnji sider še
posebno napenjanju vodotesnemu priključku glave sidra na vgrajeno telo sidra kot tudi končni
protikorozijski zaščiti jeklenih delov glav sider ki se izvajajo na mestu vgradnje. Zato podeljeni STS za
prednapeta geotehnična sidra predvidevajo dvofazni sistem certificiranja: ločeno potrjevanje
nespremenljivosti lastnosti za sestavljeno telo sidra (proizvajalec sidra) in vgrajeno sidro ki vključuje
vgradnjo in pripravo injekcijske mase preskušanje nosilnosti in zaklinjenje sider ter izvedbo in kontrolo
protikorozijske zaščite (izvajalec sidrnih del).
TRAJNA PREDNAPETA GEOTEHNIČNA SIDRA S CELOVITO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO
Uvod
Trajna prednapeta geotehnična sidra so električno izolirani nosilni konstrukcijski elementi ki celotno
projektno ţivljenjsko dobo sidrane konstrukcije preko kabla sidra običajno sestavljenega iz 2 do 6 pramen
iz visokovrednega jekla  15,2 mm oziroma 15,7 mm (natezne trdnosti 1770 MPa oziroma 1860 MPa),
zagotavljajo vnos natezne sile s sidrane konstrukcije v nosilna tla zaledja. Uporabljajo se v vseh primerih,
ko je predvidena ţivljenjska doba sidranja več kot 2 leti ali pa se sidra vgrajujejo v agresivno okolje
oziroma v področjih kjer je moţna prisotnost blodečih tokov. Nosilni jekleni deli sider se po sistemu
celovite protikorozijske zaščite obdajo z vodotesnim polietilenskim (PE) ovojem in v območju glave sidra
zaščitijo s pokrovom s čimer se ločijo od tal (preprečen dostop agresivnega medija – vode) in električno
izolirajo od vplivov okolja. Neoporečnost zaščitnega ovoja sidra in električna izoliranost sidra od tal in
sidrane konstrukcije je dokazana če je z meritvijo izolacijske upornosti pri 500 V enosmernega toka med
jeklenimi prameni oziroma glavo sidra in tlemi izmerjena upornost RI  0,1 M.
Bistvo delovanja prednapetega sidra je njegovo aktiviranje pred pojavom prekomernih pomikov in
deformacij sidrane konstrukcije, kar zagotavljajo naslednji sestavni deli:
-

-

-

V veznem delu sidra s kovinsko čistimi (golimi) prameni obdanimi z rebrasto PE cevjo se preko
cementne injekcijske mase natezna sila iz pramen kabla sidra vnaša v nosilna tla zaledja, katerih
plasti naj imajo pribliţno enako nosilnost in deformacijske karakteristike.
Zadostna dolţina prostega dela sidra z namaščenimi in oplaščenimi prameni obdanimi z gladko
PE cevjo, zagotavlja prenos sile med sidrno glavo in veznim delom sidra v tleh, ki so dovolj
oddaljena od podpirane prostornine tal. Potrebna dolţina lfr izhaja iz dokaza varnosti glede nosilnosti
in uporabnosti sidrane nosilne konstrukcije, a naj bo daljša od dolţine veznega dela in ne krajša od 7
m.
V območju glave sidra se vrši prenos sidrne sile iz pramen sidra na sidrano konstrukcijo.

Slika 1. Sestavni deli in potencialna mejna stanja trajnega prednapetega geotehničnega sidra.
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Med preskusom nosilnosti sidra oziroma kasneje v ţivljenjski dobi lahko v trajnem prednapetem
geotehničnem sidru pride do:
-

-

porušitve jeklenih elementov v območju glave sidra: moţne so poškodbe elementov glave sidra 
kot posledica prekomernih deformacij komponent glave, morebitnega kotnega odklona pramen od
pravokotnice na sidrno ploščo, v območjih naleganja jeklenih delov glave sidra na površino sidrane
konstrukcije  pa lahko pride bodisi do lokalne porušitve bodisi do lokalno prevelikih deformacij
preobremenitev pramen v območju prostega dela sidra , ki so posledica porasta sidrnih sil v
povezavi s premiki zaledja sidranega objekta med ţivljenjsko dobo
morebitnih porušitev v območju veznega dela sidra na stični ploskvi pramen s strjeno injekcijsko
maso  moţna je porušitev rebraste PE cevi  bolj verjetno pa je da do porušitve pride na stiku
strjene injekcijske mase in ostenja vrtine .

V praksi sta zasnova in oblikovanje sider taka da mora biti nosilnost glave sidra večja od nosilnosti kabla
sidra v prostem in veznem delu. Skrbno izvedena protikorozijska zaščita komponent glave sidra
preprečuje porušitev glave zaradi delovanja korozijskih procesov. V primeru korektne izvedbe sidranega
objekta in vgradnje sidra z nepoškodovanim zaščitnim ovojem ter vodotesnim priključkom na glavo sidra
je zagotavljanje nosilnosti prednapetega sidra odvisno od njegovega veznega dela.
Mehanizem delovanja veznega dela prednapetih sider
Za zagotavljanje nosilnosti veznega dela prednapetega sidra je ključnega pomena poznavanje delovanja
mehanizma prenosa obremenitev iz kabla sidra v tla zaledja. Ţe Gilkey in sod. (1938) so pojasnili pojav
progresivnega popuščanja na vezi natezno obremenjene jeklene palice z betonom pri čemer so
ugotovili da potek striţnih napetosti vzdolţ vezi jeklene palice z betonom ni enakomeren. Enako so od
leta 1970 naprej ugotavljali tudi številni raziskovalci ki so raziskovali porazdelitev napetosti vzdolţ
veznega dela nateznih sider. Po eksperimentalnih rezultatih aktivno območje veznega dela sider ni
odvisno od skupne dolţine veznega dela sidra pač pa od premera vrtine in mehanskih lastnosti okoliških
tal zaledja še posebej pa od modula elastičnosti tal (Berardi 1967).
Numerične analize modelov tal z veznim delom sidra (t.j. injekcijske mase z jeklenim kablom sidra) so
pokazale, da je porazdelitev striţnih napetosti vzdolţ veznega dela sidra močno odvisna od razmerja med
modulom elastičnosti tal in modulom elastičnosti sidra: manjše kot je to razmerje (elastično sidro v togih
tleh) večje so koncentracije napetosti na bliţnjem delu sidra pri čemer se raven napetosti proti konici
sidra zmanjšuje, na drugi strani pa večje kot je to razmerje (togo sidro v mehkih zemljinah), bolj
enakomeren je potek napetosti vzdolţ celotnega veznega dela (Coates in Yu, 1970). Pri kratkih dolţinah
veznega dela sidra najpomembnejši mehanizem vezi injekcijske mase s kamnino predstavlja adhezija, pri
daljših dolţinah veznega dela pa se pojavljajo trije mehanizmi: najprej adhezija na bliţnjem koncu
območje delovanje katere se progresivno odmika proti oddaljenem koncu ki jo v nadaljevanju
nadomeščata trenje (odvisno od stopnje objetja veznega dela sidra v radialni smeri karakteristik površine
jekla in obsega zdrsa) in/ali mehanski medsebojni spoj pri katerem se ob izrazitejših nepravilnostih
nateznega elementa (npr. ob rebrih zavojih) mobilizira striţna trdnost injekcijske mase (Littlejohn in
Bruce, 1977).
V praksi se po vnosu sile v pramena sidra v zgornjem območju veznega dela sidra (ob stiku s prostim
delom sidra) pojavi koncentracija striţnih napetosti kjer se nahaja začetna točka mobilizacije striţnih
napetosti. V tem trenutku je spodnje območje veznega dela še povsem neobremenjeno (slika 2a). Zaradi
nekompatibilnosti elastičnega obnašanja zainjektiranih tal v okolici sidra z elastičnim obnašanjem
jeklenega kabla sidra, se v vezi golih pramen s cementno injekcijsko maso v injekcijski masi pojavljajo
natezne napetosti ki zaradi njene nizke natezne trdnosti vodijo v razvoj razpok prečno na os sidra. Z
naraščanjem sile v sidru striţne napetosti v vezi pramen z injekcijsko maso oziroma v vezi injekcijske
mase s tlemi naraščajo. Ko v najšibkejši vezi striţne napetosti doseţejo striţno trdnost ult to območje
veznega dela sidra doseţe mejno odpornost in v tej vezi pride do zdrsa. V nadaljevanju obremenjevanja
sidra bo odpornost na tem območju upadla na raven rezidualne vrednosti rez. Ob povečevanju sile v sidru
se območje koncentriranih napetosti progresivno premika vzdolţ veznega dela proti konici sidra in se v
trenutku tik pred porušitvijo dotakne spodnje točke veznega dela sidra. Odpornost sidra dobimo z
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integracijo napetosti (na sliki 2a označeni kot površina pod krivuljo "A") vzdolţ celotne dolţine njegovega
veznega dela lvd. Iz oblike razporeditve napetosti "A" je očitno, da se nosilnost prednapetega sidra s
povečanjem dolţine veznega dela le malo povečuje, podaljšanje veznega dela sidra pa se nikakor ne
izkazuje v proporcionalnem povečanju zunanje nosilnosti sidra Ra. Zato so smiselne dolţine veznega
dela lvd sider v odvisnosti od tipa tal v zemljinah med 4 m in 6 m do 8 m, v kamninah pa med 3 m in 10 m,
medtem ko podaljšanje lvd praktično nima več vpliva na povečanje nosilnosti sider.

Slika 2. Potek strižnih napetosti vzdolž veznega dela sidra: (a) dolg vezni del sidra s pojavom
progresivnega popuščanja, (b) primer veznega dela sidra iste skupne dolžine, sestavljenega iz štirih
kratkih veznih delov (prirejeno po Ostermayer in Barley, 2003).
Ugotovitve raziskav izvlečnih preskusov zelo kratkih veznih delov pramen medsebojno zamaknjeno zalitih
v smoli v jekleni cevi dolţine 2 m so Barleyu sluţile kot izhodišče za oblikovanje koncepta večkratnega
sidra pri katerem se prenos sidrne sile izvede na več krajših (in zato tudi osno bolj togih) veznih delov s
čimer je omogočeno učinkovito mobiliziranje razpoloţljive nosilnosti tal vzdolţ celotne dolţine veznega
dela sidra, kar se odraţa v povečani odpornosti sidra (Barley 1995, 1997, Barley in Windsor, 2000). Po
tem konceptu sidro z enakimi dolţinami veznih delov pramen kabla sidra preoblikujemo v sidro
sestavljeno iz večih podsider z relativno kratkimi veznimi deli, vgrajenih v isto vrtino. Tako bi lahko
4-pramensko sidro z enako dolgimi veznimi deli pramen (slika 2a) razdelili na štiri podsidra (slika 2b), od
katerih dolţina veznega dela vsakega podsidra lvk znaša le do ene četrtine skupne dolţine veznega dela
sidra lvd (v praksi je lvk zaradi tehnoloških detajlov tesnitev pramen na stiku prostega z veznim delom še
nekoliko krajša). Primerjava površin pod diagramoma striţnih napetosti na sliki 2 (4×B A) kaţe da je
nosilnost tako sestavljenega sidra zaradi bistveno ugodnejše razporeditve striţnih napetosti vzdolţ kratkih
veznih delov pramen (slika 2b) opazno večja od nosilnosti sidra z enako dolgimi veznimi deli pramen
sidra (4×Pk Pd). V primerjavi z omejitvijo dolţine veznega dela lvd na 8 m (zemljine) oziroma 10 m
(kamnine) pri običajnih sidrih, pri večkratnih sidrih ni teoretične omejitve skupne dolţine veznega dela
sidra. Poleg tega se lahko v nehomogenih pogojih tal vezne dolţine posameznih podsider prilagodi
pogojem in debelinam plasti tal (npr. podaljšanje veznih delov v slabo nosilnih plasteh tal). Dolţine kratkih
veznih delov pramen podsider lvk in kontaktni mehanizem v vezi pramen z injekcijsko maso vsakega
podsidra morajo omogočiti varno izrabo polne nosilnosti pramen sidra, ki je lahko doseţena ţe vzdolţ

55

Iztok Klemenc
Pregled področja trajnih prednapetih geotehničnih sider po uvedbi priporočila SIA V 191 v
inženirsko prakso
veznega dela dolţine 1 0 do 1 5 m. Ne glede na to se v britanski praksi uporabljajo dolţine veznih delov
2 0 do 3 0 m (Barley in Windsor 2000) v ameriški praksi pa med 1 5 in 3 5 m (Bruce in sod. 2007).
UGOTAVLJANJE NOSILNOSTI PREDNAPETIH SIDER
Z uvedbo SIA V 191 se je pri nas uveljavil sistem izvajanja preskusov nosilnosti prednapetih sider, pri
katerem se za ugotovitev dejanske moţnosti prenosa sidrne sile v nosilna tla zaledja, še pred začetkom
izvajanja sidranja na objektu, opravijo preiskave sider (PS) do porušitve, posebej vgrajenih testnih
(ţrtvenih) sider, v deleţu vsaj 2 % sider objekta (a ne manj kot tri). Če so na območju objekta ugotovljeni
različni geološko-geomehanski pogoji, se po tri PS izvedejo na vsakem tipu tal. Na podlagi dejansko
doseţenih rezultatov PS projektant verificira projektno rešitev sidranja potrdi dolţine sider razporeditev
sider in tehnologijo vgradnje izvajalca sidrnih del ter določi kriterije za izvedbo napenjalnih preskusov na
sidrih objekta ki sluţijo presoji nosilnosti in prevzemu sider objekta. Na sidrih objekta sledi izvedba
tristopenjskih celovitih preskusov napenjanja (CPN) v deleţu najmanj 10 % sider (a ne manj kot na
treh sidrih). Če so rezultati CPN v pričakovanem okviru (torej skladni z zahtevami projektanta in rezultati
PS) se nosilnost preostalih sider objekta preveri z enostopenjskimi enostavnimi preskusi napenjanja
(EPN); drugače je treba izvesti dodatne PS. V kolikor pri EPN s predpisanimi kriteriji ni pričakovati
zanesljivih rezultatov, se predpišejo daljši opazovalni časi, po potrebi pa se tudi pri preostalih sidrih
objekta odredijo CPN. Podoben sistem preskušanja predvidevata tudi standarda SIST EN 1997-1 in
SIST EN 1537, po katerih se PS razmejujejo na:
-

preiskave sider (angl. investigation tests) za ugotavljanje mejne odpornosti veznega dela sidra ter
določitev karakteristik sidra (izvajajo se pred začetkom izvajanja sidranja objekta) ter
ustreznostne preskuse (angl. suitability tests) za potrditev, da bodo s projektom predvidena sidra v
danih geotehničnih pogojih ustrezna (izvajajo se med izvajanjem sidranja objekta).

Po evropski regulativi CPN in EPN uvrstimo med odobritvene preskuse (angl. acceptance tests), pri
čemer prve poimenujemo celoviti odobritveni preskusi (angl. comprehensive acceptance tests), druge pa
enostavni odobritveni preskusi (angl. simple acceptance tests).
PREISKAVE SIDER
Čeprav so rezultati PS v večini primerov nujni predpogoj za ugotovitev dejanske moţne nosilnosti s
projektom predvidenih sider na dani lokaciji, se v praksi prepogosto pojavlja dilema, ali so sploh potrebne.
Vgradnja testnih (ţrtvenih) sider pred začetkom sidranja objekta se v teh primerih napačno smatra kot
nepotreben strošek in zamuda časa pri izvedbi sidranega objekta ob tem pa se pozablja da so zaradi
omejevanja stroškov predhodnih geotehničnih raziskav razpoloţljivi podatki o lastnostih tal na lokaciji
sidranega objekta večinoma omejeni zato so preliminarne ocene števila pramen in dolţine pramen sider
projektantov v takih primerih le pribliţne. Več kot 15 letne izkušnje kaţejo da se začetna zamuda časa in
strošek PS praviloma izkaţeta kot upravičena in potrebna. Če se namreč izkaţe da sidra objekta ne
zagotavljajo s strani projektanta pričakovanih nosilnosti pride do zastoja pri gradnji, sledi vgrajevanje
dodatnih sider, pogosto pa se z iteracijskim poskušanjem spreminjanja dolţin sider in tehnologije
vgradnje poskuša doseči s projektom zahtevane nosilnosti sider. PS so torej ključ za uspešno in
ekonomično izvedbo sidranja objekta njihova opustitev pa je moţna le v primerih ko ţe obstajajo
rezultati PS: (1) primerljivih sider v (2) primerljivih geološko-geomehanskih pogojih in kadar (3) ni potrebe
po višji zunanji nosilnosti sider Ra.
Izvedba testnih sider
Testna sidra morajo biti oblikovana identično kot sidra objekta, le da so običajno opremljena z dodatnim
pramenom saj na ta način lahko prevzamejo preskusno silo Ppv višjo od pretrţne sile pramen sider
objekta. V vseh testnih sidrih mora Ppv vsaj za 67 % presegati predvideno silo zaklinjenja P0 sider objekta.
Testna sidra morajo biti vgrajena na enak način kot se bodo kasneje vgrajevala sidra objekta kar še
zlasti velja za premera vrtine in zaščitnega ovoja protikorozijsko zaščito injekcijsko maso, kot tudi
čakalni čas med injektiranjem in preskusom. Večinoma se pozablja da naj bi bila vsa testna sidra
opremljena s cevjo bodisi za splošno bodisi za usmerjeno poinjektiranje.
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Sestavljena testna sidra se dostavijo na mesto vgradnje pri čemer je treba preprečiti nepravilno
skladiščenje in poškodbe na začasni deponiji objekta (slika 3a). Za zagotavljanje nosilnosti sidra je
pomembna izkušenost vrtalca ki metodo vrtanja sider prilagodi tlem in potrebnemu premeru vrtine (izbira
metode vrtanja, ki povzroča minimalne spremembe tal oziroma spremembe, ki najbolje vplivajo na
nosilnost sider) ter pravilno očisti vrtino. Med vrtanjem je treba spremljati jakost dotoka vode oziroma
ugotoviti hidrogeološke razmere (v primeru suma tudi morebitno agresivnost vode), stalno geotehnično
spremljavo vsakega testnega sidra pa mora zagotoviti geolog oziroma geomehanik, ki tudi pripravi popis
vrtine ter zabeleţi prisotnost vode in natančne sestave plasti tal. Ti podatki so pomembni, saj so kot prvi
pridobljeni na dejanskem mestu in smeri vgradnje sider.
Po vstavitvi sidra v vrtino se s cementno injekcijsko maso (potrjene recepture po STS) najprej zainjektira
notranjost sidra. V nadaljevanju se zainjektira zunanji del sidra (prostor med PE ovojem sidra in vrtino),
pri čemer naj se receptura mase (predvsem sprememba v/c faktorja oziroma po potrebi zgostitev z
inertnim polnilom), injekcijski pritiski in postopek injektiranja za vsak primer posebej določijo na podlagi
rezultatov opravljenih geotehničnih raziskav in podatkov dobljenih med vrtanjem vrtin. Če je sidra treba
vgrajevati s poinjektiranjem, se za poinjektiranje uporablja potrjena cementna injekcijska masa ali masa,
prilagojena pogojem tal na dani lokaciji. Postopek poinjektiranja se izvede po navodilih proizvajalca sidra,
pri čemer naj se za razpokanje otrdele injekcijske mase uporablja voda a naj bo pri tem količina vode ki
bo prodrla v tla čim manjša kar še posebej velja za vezljive zemljine. Še posebej pomembno je
poinjektiranje pri vgrajevanju sider v zemljinah (Ostermayer, 1975, Ostermayer in Barley, 2003), kjer
uspešno izvedeno poinjektiranje omogoča ekonomično izvedbo sidranja. V fazi vgradnje sidra se v naši
praksi kot posebno zahtevno izkazujejo: doseganje zadostne nosilnosti sider v vezljivih zemljinah (zaradi
slabih izkušenj s slabo izvedenim poinjektiranjem je pri nas v praksi v zemljinah pogostejša alternativa
vgradnje prednapetih sider v predhodno izdelane in povrtane jet-grouting slope), zainjektiranje
prednapetih sider vgrajenih pod minimalnim kotom (slika 3b), kot tudi vgradnja sider v močno
razpokanem (kavernoznem) kraškem terenu. V izogib teţavam pri zapolnjevanju vrtin z injekcijsko maso
se vodoravnim vrtinam (nakloni ± 10° glede na vodoravnico) izogibamo v kolikor pa to ni mogoče je
treba predvideti in izvesti posebne ukrepe za odzračevanje in popolno zapolnitev vrtine (običajno
vgradnja s posebnim tesnilnim – pakerjem).
(a)

(b)

Slika 3. Primera slabe prakse: (a) nepravilno skladiščenje sidra na začasni deponiji gradbišča, (b)
izvlečeno slabo zainjektirano trajno prednapeto geotehnično sidro, vgrajeno pod kotom 5°.
Na samem začetku uvajanja SIA V 191 so bila testna sidra vgrajena in PS izvedene še pred začetkom
gradnje sidranega objekta. V ta namen so bili na lokaciji objekta zabetonirani manjši sidrni bloki vendar pa
se je taka praksa izkazala kot pomanjkljivo saj so se bloki po vnosu višjih stopenj sil PS zaradi majhne
naleţne površine slabega naleganja ter slabo utrjene površine tal pogosto močno vtiskali in rotirali (sliki 4a
in 4b). V kasnejšem času izvajanja PS so se občasno pojavljali primeri večjega zamika in kotnega odmika
med testnim sidrom in naleţno ploskvijo bloka (slika 4c) v določenih primerih pa so bile neprimerno
pripravljene oziroma poškodovane tudi naleţne površine pod glavami testnih sider (slika 4d).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 4. Primeri slabe prakse: (a) in (b) slabo naleganje sidrnega bloka, (c) zamaknjena odprtina sidrnega
bloka glede na os sidra in velik kotni odklon osi sidra glede na pravokotnico na sidrani blok, (d) neravna
naležna površina v območju glave sidra.
Ko je doseţena zadostna trdnost cementne injekcijske mase (običajno 7 dni po izvednem injektiranju v
hribinah in nevezljivih zemljinah ter 10 dneh v vezljivih zemljinah), se izvede PS. Čeprav se PS po
prEN ISO 22477-5 izvaja v šestih stopnjah sile, se za prakso izkazuje primernejši pristop SIA 267/1 po
katerem se PS izvede v šestih do desetih stopnjah sile – v tem primeru se lahko število stopenj sile PS
prilagodi pogojem tal in tipu vgrajenega sidra (v slabih pogojih tal se izbere večje število stopenj sile saj
je tako v primeru zgodnje odpovedi sidra pri niţjih stopnjah sile več podatkov za analizo obnašanje
veznega dela sidra).
Ključni element ki še danes sluţi kot mera za oceno nosilnosti veznih delov sider – mero lezenja k, je v
sklopu obseţnih raziskav različnih sistemov sidranja in protikorozijske zaščite sider, vgrajenih v vezljive in
nevezljive zemljine, vpeljal Ostermayer (1975):
k

s2-s1
t

log t2

,

(1)

1

kjer je s1 vrednost izvlečka na glavi sidra v času odčitka t1, s2 pa vrednost izvlečka na glavi sidra v času
odčitka t2. Testno sidro se med PS praviloma obremeni do porušitve svojega veznega dela kar določa
administrativno določena kritična mera lezenja kkrit = 2 mm. Po veljavni regulativi se testno sidro sme
uporabiti kot sidro objekta le če izpolnjuje enake pogoje kot preostala sidra objekta in pri PS ni bila
doseţena oziroma preseţena kkrit. V praksi se dogaja, da se ţrtvena sidra zaklinijo tudi v primerih, ko je
bila kkrit le nekoliko prekoračena in je bilo sidro pri PS takoj razbremenjeno, tako da vezni del sidra ni bil
popolnoma uničen vendar se takih sider ne sme upoštevati pri dokazu varnosti sidrane konstrukcije.
Seveda mora biti pri tem uporabljena dovolj nizka sila zaklinjenja ki naj ne preseţe 50 % dejansko
doseţene Ra.
Za razliko od evropske švicarska regulativa podaja natančna navodila za izvedbo PS kot tudi njihovo
vrednotenje. Ena od takih določb je zahteva da se v trenutku odčitka izvlečkov silo nastavi na ± 1 kN
natančno zaradi česar se v praksi sila v sidru stalno popravlja vendar pa bi bilo za zmanjšanje vplivov
merilne negotovosti pri dolgih opazovalnih časih smiselno uporabiti dinamometre ločljivosti 0 1 kN. Na
drugi strani evropska regulativa popravljanja upadlih sil ne predvideva, kar je v praksi sprejemljivo le pod
pogojem brezhibnega delovanja celotnega hidravličnega sistema redno vzdrţevane in kalibrirane opreme
za napenjanje. Analiza rezultatov preskušanj izotermne relaksacije vzorcev pramen po postopku za PS
(Klemenc, 2011) je pokazala, da do upadanja sile v natezno obremenjenih pramenih sidra, neodvisno od
obnašanja veznega dela sidra prihaja ţe od prve stopnje sile PS naprej. Na začetnih stopnjah sile PS je
to posledica nizkih radialnih tlačnih napetosti v zagozdah napenjalke mehanizma vnosa sile preko
zagozd v zunanje ţice pramena kakovosti stičnih površin (predvsem zagozd napenjalke) kot tudi trenja
med ţicami pramen. Na višjih stopnjah sile PS (nad 60 % nazivne natezne trdnosti pramen Rm) se v
pramenih testnega sidra pojavlja relaksacija, tipična za prednapenjanje konstrukcij ki se s povečevanjem
nateznih obremenitev pramen intenzivno povečuje. Skladno s temi ugotovitvami bi bilo popravljanje
upadlih sil do predpisane stopnje sile trenutne faze PS smiselno le na višjih stopnjah sil PS z
obremenitvami pramen nad 60 % Rm.

58

Iztok Klemenc
Pregled področja trajnih prednapetih geotehničnih sider po uvedbi priporočila SIA V 191 v
inženirsko prakso

Presoja rezultatov preiskav sider in določanje karakteristik za presojo napenjalnih preskusov
Med izvajanjem PS se na vsaki stopnji sile Pi v vnaprej določenih časovnih intervalih izvajajo odčitki
izvlečkov pramen na podlagi katerih se izračunavajo mere lezenja k med dvema zaporednima
odčitkoma. Na ta način za vse časovne intervale na vsaki stopnji sile Pi dobimo nabor mer lezenja, na
podlagi katerih je treba določiti merodajno intervalno mero lezenja kint, ki bo ustrezno povzemala
obnašanje sidra na posamezni stopnji sile Pi. Te vrednosti se vnesejo v diagram kint - Pi, v katerem se
nato odčita presečišče odsekoma ravne krivulje intervalne mere lezenja kint z vodoravnico kkrit = 2 mm, ki
določa odpornost sidra na izvlek Ra. Ob tem se pojavlja problem, da izvedbeni predpisi ne opredeljujejo
načina določitve vrednosti kint zato se te vrednosti v praksi določajo zelo različno (včasih se v praksi
napačno privzame kar vrednost k zadnjega časovnega intervala na stopnji sile Pi), kar seveda vpliva na
določitev Ra testnega sidra. Pri določitvi kint je treba upoštevati razpoloţljivo opremo (odčitavanje
izvlečkov pramen neposredno na cilindrih napenjalk in (ne)upoštevanje pomikov glav sider ter ločljivosti
dinamometrov) kot tudi pogoje na gradbiščih pod katerimi se PS izvajajo zato izkušeni strokovnjak
število zajetih intervalov po inţenirski presoji prilagaja dejanskemu obnašanju testnega sidra pri PS.
Če je bila pri PS doseţena oziroma preseţena vrednost kkrit = 2 mm, potem se smatra, da je bila
doseţena mejna nosilnost testnega sidra (Ra ≤ Ppv). V nasprotnem primeru med PS pri preskusni sili Ppv
ni prišlo do porušitve sidra (kint < kkrit = 2 mm) – v tem primeru odpornosti preskusnega sidra na izvlek Ra
ne moremo določiti vemo le da je večja od preskusne sile Ppv. Standard SIA 267/1 dopušča moţnost da
v takem primeru vrednost Ra lahko ocenimo kot za 10 % povečano silo Ppv. Praksa kaţe da je taka
ekstrapolacija preskusne sile Ppv moţna a ne sme biti avtomatizem – edina podlaga sme biti previdna
ocena obnašanja testnega sidra pri PS izkušenega strokovnjaka ki upošteva kombinacijo vplivov
aproksimacije linearnega trenda k vseh odčitkov izvlečkov pri sili Ppv največje doseţene mere kmax po
posameznih stopnjah sile PS ter intervalne mere lezenja kint(Ppv) ki naj v zadnji fazi PS ne bi bila višja od
1 35 (Klemenc 2011). SIA 267/1 sicer podaja tudi moţnost ekstrapolacije Ppv za več kot 10 % vendar le
če je ekstrapolirana vrednost zunanje nosilnosti Ra potrjena z nadaljnjimi PS.
Določitev karakteristične odpornosti na izvlek Rak sidranega objekta
Po končanem vrednotenju PS za vsako testno sidro poznamo njegovo odpornost na izvlek Ra,i. Na
podlagi teh vrednosti vseh PS moramo za sidra objekta določiti skupno karakteristično odpornost na
izvlek Rak. Po SIA 267 karakteristična vrednost zunanje nosilnosti Ra,k ustreza najniţji doseţeni vrednosti
Ra od najmanj treh PS (Rak  Ra,min); če projektant izbere višjo vrednost Rak od Ra,min, mora utemeljiti, zakaj
najniţja vrednost Ra,min ni merodajna, kar je treba dokazati z nadaljnjimi PS.
Standard SIST EN 1997-1 predvideva da se pri sidrih karakteristično vrednost odpornosti na izvlek Rak
praviloma določi na podlagi izvedenih najmanj treh ustreznostnih preskusov (PS) za vsako vrsto tal in
konstrukcije. Karakteristična vrednost Rak je podlaga za določitev projektne vrednosti odpornosti sidra na
izvlek Rad:
Rad

Rak

a

,

(2)

pri čemer delni faktor a zajema neugodne odklone sidra na izvlek; njegova vrednost pri projektnih
pristopih 1 in 2 znaša 1 1 medtem ko pri projektnem pristopu 3 znaša 1 0. Karakteristična vrednost Rak
se po SIST EN 1997-1 določi upoštevajoč korelacijski faktor a (Pogačnik in Beg 2009):
Rak min (Rak povp Rak min )
Rak povp
Rak min
kjer so:

(3)

( ∑i Ra i ) ⁄ n
povp
min (Ra i )
min

,i

,i

1…n,

1…n,

(4)
(5)

n ............ število opravljenih PS
povp ........ vrednosti 1,20 (n = 1), 1,15 (n = 2) in 1,10 (n ≥ 3) ter
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min ......... vrednosti 1,20 (n = 1), 1,10 (n = 2) in 1,05 (n ≥ 3).
Čeprav je vzorec PS opravljenih na posameznem objektu majhen ţelimo na podlagi vseh vrednosti Ra,i
objekta določiti tako nepristransko karakteristično vrednost Rak, ki bo predstavljala previdno oceno
odpornosti vseh testnih sider obravnavanega objekta. V času od uvedbe SIA V 191 je bilo v naši praksi
izvedeno veliko število PS in v kolikor vrednosti Ra,i izvirajo iz dovolj homogenih populacij, lahko za
določitev karakteristične vrednosti Rak uporabimo statistične metode. Ob tem moramo pri določanju
karakteristične odpornosti sider na izvlek Rak upoštevati razpršenost rezultatov PS statistično negotovost
(kot posledico omejenega števila izvedenih PS) kot tudi predhodno poznavanje statističnih zakonitosti
PS izvedenih v podobnih pogojih (SIST EN 1990). Čeprav so pri vsakem sidranem objektu, glede na
številne parametre (tip tal tehnologija vrtanja in vgradnje sider število pramen dolţini prostega lfr in
veznega dela lv sider ipd.) doseţene odpornosti sider na izvlek Ra,i različne lahko pri določitvi
karakteristične vrednosti Rak izkoristimo podatke o raztrosu rezultatov v obliki koeficienta variacije
(Gulvanessian in sod. 2002 Frank in sod. 2004). To pomeni da vrednosti doseţenih odpornosti med
posameznimi sidranimi objekti sicer ne moremo neposredno primerjati, lahko pa medsebojno neposredno
primerjamo raztrose doseţenih odpornosti na izvlek preskusnih sider. Po končanih PS na objektu lahko
oceno karakteristične vrednosti odpornosti na izvlek Rak za sidra objekta izvrednotimo po metodi
napovedi po izrazu (6) in izkoristimo ugoden vpliv statistično bistveno večjega vzorca in poznanega
raztrosa rezultatov v preteklosti opravljenih PS. To lahko storimo, v kolikor so lastnosti tal relativno
homogene odpornosti na izvlek pa ne izkazujejo pomembnega sistematičnega trenda glede na
mikrolokacijo mesta vgradnje ali globine vgradnje veznega dela testnih sider (Frank in sod., 2004).
Rak = Ra,povp (1 – kn VRa),
kjer so:

(6)

Ra,povp ..... povprečna vrednost odpornosti na izvlek Ra,i testnih sider obravnavanega objekta,
kn ........... statistični koeficient ki zajema vpliv velikosti vzorca (števila opravljenih PS)
razseţnosti zajetega območja tal v povezavi z raztrosom doseţenih vrednosti Ra,i, tipa
vzorca populacije; ob upoštevanju normalne porazdelitvene funkcije in 5. centila ga
dobimo v literaturi (npr. v preglednici 2.7 Designers' Guide to EN 1997-1, Frank in
sod., 2004),
VRa ......... koeficient variacije izvedenih PS, s katerim zajamemo raztros ugotovljenih vrednosti
odpornosti na izvlek Ra,i testnih sider.

Izkaţe se da je za vrednotenje PS v praksi primerna metoda, pri kateri se koeficient variacije VRa določi
iz raztrosov doseţenih odpornosti na izvlek po posameznih objektih v preteklosti izvedenih PS, ki jih, ob
predpostavki enake porazdelitve uporabimo pri oceni karakteristične vrednosti Rak posameznega
obravnavanega objekta (Klemenc 2011). Povprečni skupni koeficient variacije ocenjen na podlagi do
sedaj izvedenih 335 PS (izvedenih na 87 sidranih objektih) znaša VRa = 0,12 pri čemer 95. centil
koeficienta variacije razpoloţljivih rezultatov PS znaša VRa,95
0,25. V kolikor koeficient variacije
vrednosti Ra na posameznem obravnavanem objektu preseţe VRa,95 potem takšen raztros rezultatov PS
lahko ocenimo kot tako velik, da zahteva posebno pozornost pri analizi obnašanja testnih sider s
poudarkom na identifikaciji razlogov za velika odstopanja, izluščenju morebitnih neverodostojnih
rezultatov PS, ter po potrebi izvedbo nadomestnih PS. V kolikor razlogov za velik raztros oziroma
odstopanja ne moremo utemeljiti, so pogoji tal v območju sidranega objekta tako spremenljivi, da velja
razmisliti o ločeni obravnavi sider po posameznih območjih tal sidranega objekta.
Določitev preskusne sile in kriterijev za napenjanje, oceno in prevzem sider objekta
Karakteristično odpornost na izvlek Rak testnih sider predstavlja osnovo za določitev preskusne sile Pp za
EPN in CPN, kot tudi silo zaklinjenja P0 sider objekta. Preskusna sila Pp za izvedbo preskusov napenjanja
(CPN in EPN) naj bo izbrana iz območja:
1,25 P0max ≤ Pp ≤ 0 75 Ppk,
kjer sta: P0max ...... največja moţna sila zaklinjenja (torej 0 6 Rak) in ne izbrana sila zaklinjenja
obravnavanega objekta,
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Ppk ......... karakteristična porušna sila po kablu sidra.
Za učinkovit oprijem zagozd na ţice pramen in preprečitev zdrsa pramen skozi zagozde pri kasnejšem
porastu sidrne sile mora biti sila zaklinjenja P0 dovolj visoka – po SIA 267 je to vsaj 30 % karakteristične
porušne sile kabla sidra Ppk, medtem ko standard SIST EN 1537 te vrednosti ne podaja. Raven sile med
ţivljenjsko dobo sidra je omejena tudi navzgor kar je pomembno tako zaradi povečevanja nevarnosti
vodikove krhkosti in napetostno-korozijskega pokanja kot tudi nevarnosti lokalnih preobremenitev ţic
pramena (lokalni vplivi na mestih oprijema zagozd prav tako dolţine ţic vseh pramen kabla sidra niso
identične). Zato v praksi obstaja zgornja meja še dopustne sile v pramenih – SIA 267 pa to vrednost
določa kot 70 % Ppk. Nad to ravnijo obremenitve se v pramenih izraziteje povečujejo izgube zaradi
relaksacije.
V programu napenjanja sider je potrebno iz rezultatov PS za napenjalne preskuse (CPN in EPN) sider
objekta, pri preskusni sili Pp iz diagrama lezenja odčitati največjo dopustno mero lezenja kadm(Pp), ki
zagotavlja zadostno rezervo nosilnosti sidra Ra - Pp. SIA 267/1 glede na tla zaledja kot vodilo podaja
vrednosti kadm (Pp) od 0,2 do 0,6 mm, v redkih primerih do cca 0,8 mm. Na podlagi rezultatov PS naj se
določijo tudi največji dopustni prirastki izvlečkov za opazovalne časovne intervale 2-5 min, 5-15 min in
15-30 min ki še zagotavljajo da pri podaljšanju opazovanja ne pride do prekoračenja dopustne mere
lezenja. Opredeli se tudi minimalne opazovalne čase v nasprotnem primeru se v praksi kot minimalni
opazovalni čas pri EPN uporablja 15 min medtem ko se pri CPN na vmesnih stopnjah sile uporablja
minimalni opazovalni čas 15 min na nivoju preskusne sile Pp pa 30 min.
POSKUS DOLOČANJA VPLIVA RAZLIČNEGA OBLIKOVANJA PRAMEN V VEZNEM DELU NA
NOSILNOST PREDNAPETIH SIDER S CELOVITO PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITO
S tehnološkimi izboljšavami protikorozijske zaščite je hkrati s kakovostjo rastla tudi cena prednapetih
sider zato so vedno bolj prisotne teţnje po racionalizaciji izvajanja sider ki je zaradi ostrih zahtev po
trajnosti moţna edino le v smislu doseganja večjih nosilnosti sider. Z analizo rezultatov preskusov
nosilnosti prednapetih sider v okviru NPIA vgrajenih v večje število sidranih objektov je bila statistično
potrjena domneva, da je mera lezenja k statistično značilno odvisna od togosti veznih delov sider (Logar
in sod., 2004). Zato je bil naslednji logični korak v praksi preveriti moţnost doseganja večjih nosilnosti
sider z enostavnimi spremembami oblikovanja veznega dela znotraj zaščitnega PE ovoja običajnih
prednapetih sider s celovito protikorozijsko zaščito. Z oblikovanjem različnih dolţin prostih in veznih delov
pramen kabla sidra so bili pripravljeni trije različni koncepti veznih delov sider z namenom da se s
spremembami dolţin in lege veznega dela pramen znotraj rebraste PE cevi doseţe ugodnejši potek
napetosti vzdolţ veznega dela kabla sidra s tem pa tudi poveča odpornosti na izvlek sider kot celote
(Logar in sod. 2008). Kot izhodišče za oblikovanje modificiranih sider z različnim konceptom oblikovanja
pramen v veznem delu sider so sluţila referenčna 6-pramenska prednapeta sidra tipa RCP/D s celovito
protikorozijsko zaščito kot so ţe bila vgrajena v objekt testnega polja: skupna dolţina sider je bila 35 m
pri čemer je dolţina veznega dela sider lv znašala 7 m.
Na testnem polju so bili vgrajeni in preskušeni naslednji tipi sider (slika 5):
-

-

-

Tip RCP/D-K: sidro s povečano togostjo veznega dela z dodatnimi jeklenimi ţicami  5 mm,
vstavljenimi v prazne prostore med pramena veznega dela sidra pri čemer je dolţina prostega dela
lfr znašala 28 0 m veznega dela lv pa 7,0 m.
Tip RCP/D-Z: večkratna sidra po konceptu Barleya (1990), le da podsidra v isto vrtino niso bila
vgrajena kot samostojni sklopi pač pa so bila tri podsidra (lv = 2,2 m) medsebojno zamaknjeno
nameščena v skupno rebrasto PE cev tako da so lfr podsider znašale 28 0 m 30 4 m in 32 8 m.
Tip RCP/D-I: predstavlja kombinacijo tipov RCP/D-K in RCP/D-Z – kabel sidra spremenljive togosti
po patentu Škrabla (2004) je bil prav tako razdeljen v tri podsidra z lv 7,0 m, 4,6 m in 2,2 m, ter lfr
28,0 m, 30,4 m in 32,8 m.
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Slika 5. Koncept zasnove veznih delov prednapetih pramenskih sider s celovito protikorozijsko zaščito:
zgoraj referenčni tip sidra RCP/D, spodaj modificirani tipi sider RCP/D-K (sidro povečane togosti),
RCP/D-Z (večkratno sidro), RCP/D-I (sidro spremenljive togosti).
Preskušanje modificiranih sider na testnem polju
V testno polje je bilo vgrajenih skupno 18 sider: tri referenčna sidra RCP/D in po pet modificiranih sider
vsakega tipa. Zaradi različne dolţine prostih delov pramen sider je moral biti vsak pramen opremljen s
svojo napenjalko. Vse napenjalke so bile vzporedno povezane v skupni hidravlični sistem (slika 6), v
katerem so bila preko skupne hidravlične črpalke vsa pramena hkrati obremenjena z isto silo. Spremljanje
sile v sidru je zagotavljal elektronski dinamometer. Izvlečki pramen so bili spremljani na napenjalki
vsakega pramena posebej, medtem ko je merilna urica na stojalu sluţila za spremljanje pomikov glave
sidra, ki pa so bili zelo majhni oziroma so se gibali v okviru merilne negotovosti.

Slika 6. Preskus nosilnosti modificiranega sidra tipa RCP/D-K s posamičnimi napenjalkami z
odčitavanjem izvlečkov pramen neposredno na napenjalkah.
Na sidrih RCP/D in po enem modificiranem sidru vsakega tipa je bila izvedena PS do predvidene
preskusne sile Ppv = 1254 kN (80 % Rm) oziroma do doseţene porušitve. Ostala sidra so bila preskušena
na enak način le da smo preskus prekinili ţe ob prvih znakih popuščanja veznega dela sidra torej v
prvem intervalu, ko je bila doseţena kkrit = 2 mm (večstopenjski preskusi napenjanja - VPN). Vsa sidra
testnega polja smo obremenjevali po obremenilnih stopnjah in metodologiji za PS po SIA 267/1 (podobno
metodi 1 osnutka standarda oSIST prEN ISO 22477-5). Napenjanje sider z ravni začetne sile Pa = 150 kN
(10 % Rm) se je izvajalo v osmih ciklično naraščajočih stopnjah sile. Na osnovi odčitanih izvlečkov
pramen so se vrednotile pripadajoče mere lezenja k posameznih pramen na podlagi povprečja izvlečkov
vseh pramen tudi k za sidro kot celoto, pri sidrih RCP/D-Z in RCP/D-I pa tudi k za podsidra. Na sliki 7 je
prikazan tipičen primer odčitanih vrednosti izvlečkov posameznih pramen in povprečja izvlečkov vseh
pramen za sidro kot celoto na šesti stopnji VPN enega od sider tipa RCP/D-I (levi diagram). Na desnem
diagramu so podane efektivne proste dolţine pramen sidra lf pri istem preskusu, ki se na podlagi
izmerjenega elastičnega skrčka sel pri razbremenitvi pramen iz stopnje sile Pi na začetno silo Pa, ter
znanih karakteristik pramen (površine prečnega prereza kabla sidra Ap in modula elastičnosti Ep)
izvrednotijo po izrazu:
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lf (Pi )

sel
Pi - Pa

p

Ep .

(8)

Nakloni odsekoma ravne krivulje odčitkov izvlečkov pramen na levem diagramu slike 7 predstavljajo mere
lezenja k. Vidimo lahko da v vsakem časovnem intervalu na stopnji sile Pi dobimo svojo vrednost k, zato
smo za vsako stopnjo sile Pi določili merodajne intervalne mere lezenja kint, ki na tej stopnji sile
reprezentativno ponazarjajo obnašanje pramen podsider kot tudi sidra kot celote.
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Slika 7. Tipični rezultati večstopenjskega preskusa napenjanja (VPN) enega od sider tipa RCP/D-I:
vrednosti izvlečkov pramen sidra na stopnji sile P6 = 978 kN (levo), razvoj efektivnih prostih dolžin
pramen lf med preskusom s podanimi zgornjimi in spodnjimi mejami po podsidrih (desno).
Vrednosti k so nedvomno zelo pomembni kazalniki obnašanja prednapetega sidra med preskusom
nosilnosti vendar pa ni nujno da je vsak izvleček pramena izmerjen na glavi sidra tudi dejansko
posledica popuščanja veznega dela sidra. Zato smo pri analizi rezultatov vrednosti k posameznega
pramena na stopnji sile Pi, vedno primerjali z vrednostmi k ostalih pramen, kot tudi neposredno
izmerjenimi vrednostmi trajnih izvlečkov sbl in efektivnih prostih dolţin lf. Vse navedene vrednosti smo
opazovali za vsak pramen kabla sidra posebej, poleg tega pa smo iste vrednosti spremljali tudi na ravni
posameznih podsider (tipa sider RCP/D-Z in RCP/D-I), kot tudi sidra kot celote. Poleg tega smo morali pri
VPN preprečiti porušitve veznih delov sider zato smo izdelali računalniško orodje ki nam je med
preskušanjem nosilnosti sider na testnem polju omogočalo sprotno vpisovanje in vrednotenje vseh
ključnih parametrov obnašanja sider z različnimi dolţinami pramen.
Rezultati preskusov nosilnosti modificiranih sider na testnem polju
Na sliki 8 so za vsa sidra testnega polja podani rezultati preskusov nosilnosti vseh 18 sider. V diagramih
so podane doseţene odpornosti na izvlek Ra posameznih sider kot tudi povprečne odpornosti na izvlek
Ra,povp vseh preskušenih sider istega tipa. Ugotovimo lahko da so največje odpornosti na izvlek dosegala
modificirana sidra RCP/D-K s povečano togostjo veznega dela sidra katerih povprečna odpornost Ra,povp
je za 36 % presegla Ra,povp referenčnih sider RCP/D. Dobra odpornost sider RCP/D-K je bila doseţena
kljub temu, da je bila notranjost rebraste PE cevi veznega dela sider RCP/D-K močno zapolnjena in za
povečanje togosti nismo mogli namestiti v osnovi predvidenih pramen  12 5 mm pač pa le ţice  5
mm. Pri sidrih RCP/D-Z in RCP/D-I sta na obnašanje sider ključno vplivala kontaminacija površine
pramen z vazelinom in potek pramen v veznem delu, dodatno pa so razmere v notranjosti rebraste PE
cevi poslabšali mehki in relativno veliki tesnilni stiki prostega in veznega dela pramen podsider. Na
testnem polju so se najslabše obnesla sidra RCP/D-Z, katerih vezni deli sider so popustili ţe pri niţjih
stopnjah sile PS in VPN v vseh primerih je prišlo do popuščanja vezi pramen s cementno injekcijsko
maso.
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Slika 8. Rezultati preskusov nosilnosti referenčnih sider RCP/D in modificiranih tipov sider RCP/D-K,
RCP/D-Z in RCP/D-I z doseženimi odpornostmi na izvlek Ra.
Za potrditev doseţenih odpornosti med posameznimi tipi sider smo s preskušanjem domneve o
pričakovani vrednosti preverili ali izračunane vrednosti Ra,povp statistično značilno odstopajo med seboj. S
5 % tveganjem smo ugotovili da je povprečna odpornost na izvlek sider RCP/D-Z statistično značilno
manjša od povprečne odpornosti na izvlek referenčnih sider RCP/D in sider RCP/D-K. Čeprav bi na
podlagi vizualne primerjave diagramov in vrednosti odpornosti na izvlek na sliki 8 lahko sklepali, da so
odpornosti na izvlek sider RCP/D-I višje od odpornosti na izvlek sider RCP/D-Z s preskušanjem
domneve o pričakovani vrednostmi nismo uspeli potrditi statistično značilne različnosti povprečne
odpornosti na izvlek sider RCP/D-I v primerjavi s sidri tipa RCP/D-Z.
Po končanih preskušanjih na testnem polju so bila sidra zaklinjena na silo 0 6 Ra. Po enem letu smo
preskušanja ponovili saj smo ţeleli preveriti kolikšno odpornost Ra je še moţno doseči na sidrih, ki so na
zadnji stopnji sile PS in VPN presegla administrativno mejo popustitve veznega dela sidra (kint > kkrit).
Ugotovili smo, da so odpornosti na izvlek Ra ponovljenih preskušanj v splošnem niţje od vrednosti Ra,
doseţenih pri prvih preskušnjih: doseţene vrednosti Ra so znašale najmanj 58 % (tip RCP/D) najmanj 76
% (tip RCP/D-K), najmanj 51 % (tip RCP/D-Z) in najmanj 71 % (tip RCP/D-I) doseţenih pri prvih
preskušanjih. Le v štirih primerih smo dosegli višje odpornosti Ra: pri enem sidru referenčnega tipa
RCP/D (povečanje za 74 %) pri dveh sidrih RCP/D-K (povečanje za 4 % oziroma 28 %) in enem sidru
tipa RCP/D-I (povečanje za 10 %). V obeh primerih opazno povečanih vrednosti Ra je prišlo do
spremembe mehanizma (namesto izrazitega popuščanja posameznih pramen je leto kasneje popuščal
vezni del sidra kot celote).
Sklepne ugotovitve preskušanj modificiranih sider na testnem polju
Pri PS sidro obremenjujemo do porušitve njegovega veznega dela pri čemer sta pričakovani varianti
porušitve bodisi izpuljenje posameznih pramen ali vseh pramen kabla sidra kot celote v notranjosti
rebraste PE cevi bodisi porušitev injekcijske mase zdrs injekcijske mase ob steni vrtine oziroma
porušitev tal neposredno ob veznem delu vgrajenega sidra izven rebraste PE cevi (slika 1). Doseţene
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odpornosti na izvlek referenčnih sider RCP/D in modificiranih tipov RCP/D-K (s povečano togostjo
veznega dela), RCP/D-Z (po patentu Barleya, 1990) in RCP/D-I (po patentu Škrabla 2004) podajajo
razmerja med nosilnostmi veznih delov sider in so posledica zasnove veznega dela pramen in sider,
morebitne kontaminacije (nečistosti) površine golih pramen v veznem delu dimenzij sestavnih komponent
sider, njihovega oblikovanja in razporeditve, kot tudi od globine vgradnje veznih delov sider, detajlov
izvedbe in čiščenja vrtine kot tudi faze injektiranja. Po principu najšibkejšega člena verige se je pojavljal
mehanizem ki se pojavi pri najniţji sili čeprav se je v nadaljevanju preskusa poleg tega mehanizma
pojavi še kakšen mehanizem tako da je končna popustitev veznega dela sidra pogosto kombinacija
različnih mehanizmov.
Če bi s primernimi ukrepi oblikovanja veznega dela pramen uspeli preprečiti izvlačenje pramen iz
injekcijske mase v notranjosti rebraste PE cevi zagotovili brezhibno čistost golih pramen v PE ovoju
sidra obenem pa nadgradili določene tehnološke detajle modificiranih sider bi z modificiranimi sidri
dosegli večje odpornosti na izvlek Ra ki ne bi bile niţje kot pri referenčnih sidrih RCP/D moţno pa je tudi
da bi se kot najboljši tip modificiranega sidra namesto tipa RCP/D-K lahko pojavil kakšen drug tip sidra.
Moţnosti nadgradnje za povečanje učinkovitosti veznih delov modificiranih sider so:
-

-

-

popolna oblitost golih veznih delov pramen s slojem cementne injekcijske mase v debelini najmanj 5
mm (Littlejohn, 1993, Hanna, 1982),
uporaba bodisi mikroarmature v injekcijski masi bodisi obvijanje snopa pramen v veznem delu z
mikro stremensko armaturo v kombinaciji z uporabo nekoliko večjih rebrastih PE cevi
kombinacija ţagastega poteka pramen v veznem delu podsidra (izmenično pahljačasto prostorsko
razširjanje in stiskanje pramen podsidra) s kakšno od poznanih metod lokalne razširitve ţic veznega
dela pramen (npr. Hutchinson in Diederichs, 1996),
izboljšanje detajla zatesnitve prehoda iz veznega v prosti del pramen podsider modificiranih sider
tipov RCP/D-Z in RCP/D-I namesto oplaščenja pramen v prostem delu pa bi bil tudi zaţelen v
radialni smeri manj gibek ločilni in zaščitni sloj prostega dela pramen
minimalna dolţina veznega dela pramen podsider najmanj 2 5 m (v primeru povečanja premera
rebraste PE cevi) oziroma 3 m (v kolikor premer rebraste PE cevi ostane nespremenjen).

Določene izboljšave so moţne tudi v zvezi s samim postopkom izvedbe preskusov nosilnosti sider:
-

-

za zmanjšanje vplivov medsebojne prilagoditve jeklenih elementov in dinamometra v glavi sidra na
mero lezenja k za aktiviranje prostega dela sidra ter za zmanjševanje trenja v območju prostega
dela pod glavo sidra ter v samih napenjalkah je priporočljivo sidro še pred izvedbo preskusa
nosilnosti predhodno obremeniti s počasi naraščajočo silo do 30 % Rm (a ne več kot 50 % ocenjene
Ra preskusnega sidra),
obremenjevanje in razbremenjevanje sidra naj poteka z enakomernim vnosom sile (kot primerna
hitrost obremenjevanja se je izkazala 10 kN/s kot to določa oSIST prEN ISO 22477-5),
glede na pridobljene izkušnje opravljenih preskušanj in podatkov iz literature (Briaud in sod. 1998)
naj se v primeru, da je na istem sidru predvidena ponovitev preskusa nosilnosti, sidro najprej
razbremeni, nato pa se ga v neobremenjenem (ali minimalno obremenjenem) stanju pusti vsaj 24 ur,
in šele nato se preskus nosilnosti ponovi.

VPLIV ODSTOPANJ PRI IZVEDBI GLAV PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDER NA NJIHOVO
TRAJNOST
Na vsakem vgrajenem sidru po uspešno izvedenem preskusu nosilnosti (skladnost z rezultati preiskav
sider in izpolnjevanju projektnih zahtev) sledi zaklinjenje pramen čemur takoj sledi začasna
protikorozijska zaščita glave sidra po predvidenem detajlu. Po odrezu napenjalne dolţine pramen
konstrukcijskih sider se izvede končna protikorozijska zaščita glav s pokrovi napolnjenimi s
protikorozijskim sredstvom ki prekrivajo jeklene dele glav sider. Na enak način se izvede tudi zaščita glav
merilnih in kontrolnih sider, le da pri teh tipih glav sider preostale dolţine pramen za kasnejšo namestitev
napenjalk ni dovoljeno odrezati. Izbrani sistem zaščite glav sider v projektu predpiše projektant pri čemer
upošteva sisteme zaščite predvidene v STS. Zaključne postopke glav sider je treba izvajati tako, da bo
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med predvideno ţivljenjsko dobo sidranja preverljiva učinkovitost celovite protikorozijske zaščite sider z
meritvijo izolacijske upornosti med sidrom in tlemi oziroma konstrukcijo.
Prednapeta sidra s celovito protikorozijsko zaščito bodo lahko pod pogojem da so skrbno izvedena v
primernih vremenskih pogojih z vsemi predvidenimi komponentami po potrjenih detajlih, dolgoročno
opravljala svojo funkcijo in zagotavljala vnos sile prednapetja. Za trajnost vgrajenih sider sta poleg
neoporečne PE zaščite tovarniško sestavljenih sider ključna tako vodotesen prehod s proste dolţine na
glavo sidra kot tudi brezhibna zaščita glave sidra pred zunanjimi atmosferskimi vplivi. Razpoloţljivi
materiali in tehnologije so dovolj kakovostni, da zagotavljajo dolgoročno funkcionalnost sider a je ob tem
vseeno treba opozoriti da so nekatere komponente sider take da zahtevajo določeno vzdrţevanje kar
še posebej velja za nevbetonirane pokrove trajnih sider (slika 9).
(a)

(b)

(c)

Slika 9. Vzroki za potrebne vzdrževalne ukrepe: (a) uničen protikorozijski premaz pokrova, (b) razpoke na
izpostavljenem delu tesnila, (c) zaradi vpliva vode degradirana mast v notranjosti pokrova.
Tudi v primeru brezhibne izvedbe pokrovov bo treba srednjeročno v odvisnosti od pogojev
izpostavljenosti (območje slane megle ob prometnicah neposredno zatekanje vode iz okolice
neposredno sončno obsevanje ipd.) sčasoma obnoviti zaščitni protikorozijski premaz pokrova zamenjati
degradirana tesnila in korozijsko poškodovane vijake. Protikorozijsko sredstvo (vazelin oziroma mast) v
notranjosti pokrova je organski material podvrţen degradaciji (slika 9c) katere intenzivnost zavisi od
pogojev okolja in dejanske kakovosti izvedbe detajlov pokrova sidra ter je posledica cikličnih sprememb
visokih in nizkih temperatur ter prisotnosti vode (npr. netesna izvedba pokrova ali kondezna vlaga v ne
povsem zapolnjenih pokrovih) v določenih pogojih pa ni moţno izključiti niti bakterijskega oziroma
mikrobiološkega napada. Primernejšo dolgoročno izvedbo od nevbetoniranih jeklenih pokrov sider,
zaščitenih s protikorozijskimi premazi predstavljajo v celoti pasivirani pokrovi iz nerjavne pločevine ki
morajo biti oblikovani in vgrajeni na način da je omogočeno stalno izpiranje površin ob padavinah. Pri
izbiri vrste nerjavnega jekla je treba upoštevati mikrolokacijo vgradnje sider: za agresivna področja v
oţjem območju avtocest vsaj material AISI 316L (št. 1.4404 oz. 1.4435 po SIST EN 10027-2) debeline
najmanj 2 mm. Za pritrditev pokrovov se uporabi nerjavni pritrdilni pribor (nerjavna vijačna sidra oziroma
nerjavne vijake in matice s podloţkami).
Koncept oblikovanja trajnih prednapetih sider po zahtevah celovite protikorozijske zaščite predstavlja le
potrebni, ne pa tudi zadostni pogoj, da je glava sidra v praksi dejansko izvedena vodotesno in da bodo
vgrajena sidra opravljala svojo vlogo celotno projektno ţivljenjsko dobo. Brezhibnost zaščitnega PE ovoja
sestavljenih sider se na izhodu iz proizvodnje sistematično preverja vendar pa ni izključena moţnost
poškodb PE ovoja pri transportu manipulaciji na gradbišču in med samo vgradnjo. Najšibkejši člen
izvedbe trajnih prednapetih sider s celovito protikorozijsko zaščito predstavlja priključek sestavljenega
sidra na elemente glave sidra vključno s protikorozijsko zaščito glave na mestu vgradnje. V primerih ko
izvajalci v sklopu zaklinjenja glave sidra ne zapolnijo notranjosti votlih glav sider s protikorozijskim
sredstvom in takoj ne izvedejo površinske protikorozijske zaščite glave sidra obstoja nevarnost vdora
padavin pod glavo sidra ali v območje oprijema zagozd na ţice pramen (slika 10).
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(a)

(b)

(c)

Slika 10. Posledice opuščanja zalivanja s protikorozijskim sredstvom votle notranjosti pod glavo sidra: (a)
nezapolnjena notranjost več letih po predaji sidra, (b) pogled skozi luknjo v sidrni plošči zaklinjenega sidra
razkrije zastalo vodo, (c) korozijske poškodbe na notranji ploskvi sidrne plošče.
Izvedba protikorozijske zaščite glave sidra je v praksi pogosto skrbno izvedena a je podvrţena vplivu
tako človeškega faktorja in vremenskih pogojev kot tudi nedopustnim prilagajanjem pogojev na mestu
vgradnje zaradi česar je prihajalo tudi do določenih nedoslednosti v obliki odstopanj od potrjenih
izvedbenih detajlov oziroma uporabe nepotrjenih ali opuščanja posameznih sestavnih komponent sider.
Ta odstopanja imajo lahko velik vpliv na trajnost vgrajenih sider, saj so njihove posledice pogosto
povezane z vdorom vode v notranjost pokrova sidra. V praksi so bili ugotovljeni posamezni primeri, ko so
po zaklinjenju glave sider ostale povsem brez protikorozijske zaščite kot tudi posamezni primeri ko so
bile take glave tudi zalite z vodo (slika 11).
(a)

(b)

(c)

(d)

Slika 11. Neustrezno zaščitene zaklinjene glave sider med gradnjo objekta: (a) voda v korodirani glavi
sidra, (b) in (c) korozijsko nezaščitena zaklinjena glava sidra, (d) zaklinjena glava sidra v vodi.
Pri trajnih prednapetih sidrih lahko sicer z meritvami izolacijske upornosti kadarkoli v ţivljenjski dobi
sidranja preverjamo brezhibnost njihovega zaščitnega PE ovoja, kar se v primeru poškodb PE ovoja (in
posledično vdora vode v notranjost sidra) izrazi v nizki vrednosti upornosti. Pri sidrih z izmerjeno
zadostno izolacijsko upornostjo sklepamo, da je zaščitni ovoj v dobrem stanju zato v splošnem ni
pričakovati bistvenih korozijskih poškodb nosilnih jeklenih komponent prednapetih sider. Ţal to ne velja v
primerih brezhibnega stanja PE ovoja ko v notranjost zaklinjene glave sidra ţe med vgradnjo vdre voda.
V takih primerih je korozijskim procesom sicer izpostavljen najbolj občutljivi del sidra (mesto oprijema
zagozd na pramena sidra) pa tega z meritvami izolacijske upornosti ne moremo ugotoviti. V izogib takim
primerom je treba takoj po zaklinjenju sidra izvesti protikorozijsko zaščito glave sidra ki bo preprečevala
vdor vode v notranjost glave sidra.
V posameznih primerih so bile glave neustrezno protikorozijsko zaščitenih zaklinjenih sider zasute z
nasipnim materialom, s čimer ni bil preprečen vdor vode v notranjost sidrišča (t.j. do nosilnih jeklenih
delov območja glav sider), v nekaterih primerih pa je med izvajanjem gradbenih del s strojno
mehanizacijo v bliţini glav sider prišlo do lokalno hujših mehanskih poškodbe pramen (slika 12).
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(a)

(b)

(c)

Slika 12. Poškodovanje protikorozijsko nezaščitenih zaklinjenih glav sider med izvedbo zemeljskih in
gradbenih del v njihovi bližini.
Voda lahko v notranjost pod sidrno ploščo oziroma do jeklenih pramen zateka skozi nezatesnjene
odprtine ob klinih zagozd, skozi osrednjo odprtino sidrne plošče ali skozi prosto odprtino sidrne kotve. V
stikih med sidrno ploščo in kotvami lahko voda kapilarno zateka proti notranji strani sidrnih glav oziroma
do notranje strani zagozd in povzroča pojav špranjske korozije. Če agresivni medij (voda z agresivnimi
ioni iz materiala tal) doseţe površino napetih pramen, povzroča korozijske poškodbe ki sčasoma lahko
privedejo do pojava napetostne korozije oziroma tudi do vodikove krhkosti in posledično porušitve
posameznih ţic pramen. Tudi v primeru če so zunanje površine jeklenih delov prekrite s plastjo
protikorozijskega sredstva je ta zaščitna plast med zasuvanjem mehansko odrinjena pa tudi v primerih
ko je notranjost pod glavo sidra idealno zapolnjena z vazelinom (pa odprtine v sidrni plošči niso
zatesnjene) obstoji realna moţnost da zaradi vdora umazanije in vlage pride do močenja izpiranja in
degradacije protikorozijskega sredstva.
(a)

(b)

(c)

Slika 13. Napredovanje poškodb med gradnjo neustrezno zaščitene zaklinjene glave sidra: (a) pogled na
zaklinjeno glavo sidra po odstranitvi pokrova in vazelina, v času gradnje objekta, (b) pogled na glavo sidra
dve leti po sanaciji dostopnih delov glave sidra, (c) pretrg spodnjega levega pramena pet let po sanaciji
dostopnih delov glave sidra.
V poletni vročini so se nezaščitene PE plošče tulca neposredno izpostavljene sončni pripeki zmehčale v
tolikšni meri da je zaradi vpliva sidrne sile prišlo do njihove deformacije (vtisnjenje sidrne plošče na sliki
13a) in do električnega stika med glavo sidra in objektom. Z zunanje strani je dostopne dele glav sider
sicer moţno očistiti in protikorozijsko zaščititi (slika 13b) problem pa ostaja najbolj občutljiv a tudi
nedostopni del prednapetega sidra – območje oprijema zagozd na pramena kot tudi pramena v prostem
delu sidra tik pod sidrno ploščo kjer zaradi olajšane izvedbe izvajalci pogosto odstranijo večji del
zaščitnega ovoja kot bi bilo to nujno potrebno za samo zaklinjenje glave sidra. Ko enkrat voda doseţe
nedostopna območja je iz njih ne moremo več odstraniti prav tako pa si v večini primerov vizualno ni
moţno ogledati poškodovanosti nedostopnega območja glav sider tako da obstaja latentna nevarnost
porušitve takih pramen. Ţe na sliki 13b so opazni znaki visokih sil v pramenih sidra kar je v kombinaciji z
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naraščanjem sidrnih sil zaradi premikov v zaledju in vdora vode v notranjost glave sidra v dobrih dveh
letih in pol pripeljalo do pretrga pramena (slika 13c).
(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Slika 14. Primeri netesnega naleganje pokrova glave sidra na konstrukcijo: (a) tesnilo sestavljeno iz
trakov ne preprečuje vdora vode v pokrov, (b) hude korozijske poškodbe stalno neposredno omočene
glave sidra s pokrovom, vgrajenim brez tesnila, (c) neravna naležna površina betona, ki je tesnilo ne
more zatesniti, (d) odrezana prirobnica pokrova onemogoča delovanje tesnila, (e) zapiranje neravnin pod
pokrovom s poliuretansko peno ne preprečuje vdora vode v notranjost pokrova, (f) premajhna naležna
površina pokrova na zgornjem robu onemogoča učinkovitost tesnila.
Problematična tesnitev pokrova na površino sidranega objekta je pojav ki se v praksi pojavlja
prepogosto: bodisi v varianti, ko so se na samem začetku izvajanja sider s celovito protikorozijsko zaščito
za tesnilo uporabljali razrezani trakovi iz penjene gume v nekaterih primerih neuspešno stikovani na
samem pokrovu (slika 14a), bodisi da na stiku pokrova in sidranega objekta tesnilo sploh ni nameščeno
(slike 14b, 14e in 15a). V teh primerih so v agresivnem okolju ţe po nekaj letih jekleni deli glav sider lahko
močno poškodovani (sliki 14b in 15c). Na nekaterih objektih so bile izvedene niše premajhne za
namestitev pokrovov glav sider. Izvajalci so v teh primerih glede na razpoloţljiv prostor pogosto odstranili
oziroma močno zoţili prirobnice pokrovov, vendar pa tesnilo v teh primerih ne more več opravljati svoje
funkcije, saj ni enakomerno stisnjeno med dvema površinama (slika 14). Posledično pri takih pokrovih ni
preprečen vdor vode v njihovo notranjost zato so izvajalci to poskušali doseči z zapolnjevanjem stika z
enokomponentno poliuretansko (PU) peno. Kmalu so s PU peno zapolnjevali kar votlo notranjost
pokrovov sider pri čimer so vazelin nanašali le še v obliki kepe preko glave sidra. Poleg prihranka pri
vazelinu so na ta način ţeleli “porabiti” vso vlago v notranjosti pokrovov za nabrekanje PU pene. Take
rešitve so se izkazale kot neprimerne saj s tem med drugim ni bila več izpolnjena zahteva regulative da
morajo biti materiali, ki se uporabljajo za protikorozijsko zaščito napetega jekla in drugih jeklenih delov
sider medsebojno skladni prav tako pa ne smejo škodljivo vplivati na lastnosti napetega jekla.
Ugotovljeno je namreč bilo da:
-

enokomponentna PU pena nabreka zelo nekontrolirano pri čemer v nobenem primeru ni povsem
zapolnila votlega prostora pokrova: v primerih, ko je bilo pod pokrovom dovolj vlage (vode), je
lokalno povsem odrinila vazelin z glave sidra in vzpostavila neposredni stik z jeklenimi deli glave
sidra, medtem ko v primerih, ko vlage ni bilo dovolj, sploh ni nabreknila,
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-

-

strjena PU pena ne more opravljati funkcije tesnila (preprečevati vdora vode v notranjost pokrova)
saj je bilo v laboratorijskih preiskavah ugotovljeno, da vsebuje od 4 do 7 % odprtih por, zato se PU
pena ob dotoku vode navlaţi nato pa se ne more več posušiti in deluje kot “zadrţevalec vode”,
oziroma povzročitelj korozijskega procesa,
strjena enokomponentna PU pena vsebuje med 50 in 116 g Cl /g pene, kar je nad dopustno mejo
vsebnosti vodotopnih kloridov v protikorozijskem sredstvu (< 50 g Cl /g vzorca); vlaga v peni lahko
izluţi kloride iz pene pri čemer se lahko v primeru višjih temperatur koncentracija kloridov lokalno
poveča in povzroči korozijski proces.

Neprimernost PU pene za izvajanje protikorozijske zaščite potrjuje primer iz prakse: enokomponentna PU
pena v notranjosti pokrova ni uspela zapolniti votlega prostora (slika 15b) pri čemer se je sčasoma
prepojila z vodo ki je skozi stik med pokrovom in betonsko površino niše (tesnilo namreč ni bilo
nameščeno) vdirala v notranjost niše. Na eni strani se je mokra PU pena dotikala pločevine pokrova ki je
na tem mestu korodirala, na drugi strani pa je odrinila protikorozijsko sredstvo z glave sidra, katerih
jekleni deli so v stalno mokrem okolju intenzivno korodirali. Da bi bila situacija še slabša je odrezna
dolţina pramen tega sidra prekratka (slika 15c).
(a)

(b)

(c)

Slika 15. Primer izvedbe merilnega sidra v niši: (a) hude korozijske poškodbe pokrova, na stiku med
pokrovom in betonom ni bilo tesnila, (b) enokomponentna PU pena, mokra na otip, ni zapolnila votlega
prostora niše, (c) hujše korozijske poškodbe glave sidra, opazna je prekratka odrezna dolžina pramen.
Pričakovani stroški vzdrţevanja glav sider so v primeru obbetoniranja pokrovov korektno izvedene
protikorozijske zaščite glav konstrukcijskih sider manjši. Ob tem je treba zagotoviti ustrezen stik med
betonom sidrane konstrukcije in novim betonom pokrova sidra: s površine sidranega objekta je treba
odstraniti cementno skorjico in nečistoče površino premazati s kontaktnim premazom, za povezavo
novega in starega betona pa se vgradi ustrezna armatura. V primerih, ko oprijem dobetoniranega betona
pokrova sidra na sidrano konstrukcijo ni zagotovljen, je lahko obbetoniranje pokrovov tudi škodljivo.
V primeru na sliki 16 je bila moznična armatura samo zabita v predhodno izvrtane luknje v sidranem
objektu pri čemer se beton dobetonirane bradavice ni sprijel s sidranim objektom zato je zaradi lastne
teţe bradavice na stiku s sidranim objektom nastala širša razpoka (slika 16a). Oprijem betona na pokrov
sidra je bil dober, zato je ob premiku bradavice le-ta s seboj potegnila tudi pokrov sidra (slika 16b), s
čimer je bila glava sidra razkrita agresivnemu okolju (slika 16c).
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(a)

(b)

(c)

Slika 16. Neustrezno izvedena moznična armatura za sidranje betonske bradavice, izvedeno preko
pokrova trajnega prednapetega sidra (armaturne palice le zabite v predhodno izvrtane luknje): (a) reža na
stiku betonske bradavice in sidranega objekta, (b) vbetoniran pokrov v bradavici, (c) hujše korozijske
poškodbe jeklenih delov zakrite glave sidra, izpostavljene agresivnim vplivom okolja.
Primer korektno izvedenega obbetoniranja s primernim betonom v smislu trdnosti, velikost zrn,
vodotesnosti in odpornosti na zmrzovanje pokrova sidra je podan na sliki 17. Na tako obbetoniranih
pokrovih je preprečeno neposredno zamakanje vode (padavin) na glave sider, prav tako pa je
upočasnjena degradacija protikorozijskega sredstva v notranjosti pokrova ki je posledica cikličnih
segrevanj in ohlajanj na izpostavljenih mestih v poletnem času. Ţal tudi v primeru tega sidra na stiku med
pokrovom in betonsko nišo ni bilo vgrajeno tesnilo pač pa je bila na stiku uporabljena PU pena ki je bila
najverjetneje navlaţena še v času pred obbetoniranjem pokrova in ni preprečila dostopa vode do glave
sidra, kar potrjuje nizka izmerjena vrednost izolacijske upornosti (slika 17c).
(a)

(b)

(c)

Slika 17. Primer izvedbe obbetoniranega pokrova konstrukcijskega sidra v niši: (a) odstranjevanje
krovnega betona, (b) poskus tesnjenja pokrova s PU peno, (c) izmerjena prenizka vrednost izolacijske
upornosti na korodirani glavi sidra kaže na električni stik, ki je posledica prisotnosti vode v glavi sidra.
SISTEMATIČNO PREGLEDOVANJE STANJA GLAV PREDNAPETIH SIDER
Uvod v zvezi s pregledovanjem in vzdrţevanjem sidranih objektov
Pri pregledovanju posebno pozornost terja spremljanje stanja starejših sidranih objektov v katera so
vgrajena prednapeta geotehnična sidra in pri katerih je protikorozijska zaščita glede na današnje stanje
stroke močno pomanjkljiva. Moţnosti nadgradnje protikorozijske zaščite takih sider so minimalne zato se
ob znakih hujših korozijskih poškodb in propadanja taka sidra nadomeščajo z novimi katerih
protikorozijska zaščita ustreza danes veljavnim zahtevam (Hunkeler et al., 2005). Leta 1997 je bil v
sklopu NPIA izveden prvi sidrani objekt s trajnimi sidri po SIA V 191 pri čemer kot trajna prednapeta
geotehnična sidra veljajo sidra s celovito protikorozijsko zaščito. Število vgrajenih trajnih prednapetih
sider je z leti hitro naraščalo, tako da je bilo v času od uveljavitve SIA V 191 samo za potrebe izgradnje ali
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obnove avtocest ţelezniških povezav in v okviru hidroenergetskih objektov po dostopnih podatkih
izvedenih skupno več kot 110 sidranih objektov z več kot 12.000 vgrajenimi trajnimi prednapetimi
geotehničnimi sidri.
Geotehnično opazovanje (monitoring) sidranih objektov v obliki periodičnega spremljanja sil v merilnih
sidrih, ekstenzometrov, inklinometrov, piezometrov in geodetskih meritev ter redno pregledovanje stanja
glav trajnih prednapetih geotehničnih sider lahko v kombinaciji s sprotnim izvajanjem potrebnih
vzdrţevalnih ukrepov prilagojenih na ugotovitve monitoringa in stanja glav sider na eni strani omogoča
optimiziranje vzdrţevalnih stroškov na drugi strani pa lahko zagotovi tudi podaljšanje ţivljenjske dobe
sidranih konstrukcij ki predstavljajo ključne elemente infrastrukture drţave. Pregledi stanja glav sider naj
bodo zasnovani tako, da obsegajo periodično preverjanje in sistematično beleţenje poslabšanja stanja
vedno istih sider poleg tega pa naj se ob vsakem pregledu pregleda še določen del naključno izbranih
sider objekta. Poudarek pri pregledih glav sider naj bo na merilnih in kontrolnih sidrih, kot tudi vseh
konstrukcijskih sidrih objekta, katerih pokrovi niso obbetonirani. Pri vsakem pregledu se po odstranitvi
pokrova izvede splošni vizualni pregled vidnih delov glav sider s korozijsko oceno jeklenih delov
endoskopski pregled notranjosti glave sidra, meritve upornosti, po potrebi pa tudi meritve impedance in
elektrokemijskega impedančnega spektra (EIS) kot tudi laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev
degradiranega protikorozijskega sredstva (masti oziroma vazelina). Med pregledi stanja glav sider
zaznane nesprejemljive korozijske poškodbe vdor vode v notranjost pokrovov ali znaki povečanih
obremenitev v pramenih sider so jasno opozorilo, da bo v bliţnji prihodnosti treba izvesti preventivne ali
sanacijske ukrepe za ohranitev celovitosti sidrane konstrukcije. Prav je da se v sklopu sistematičnega
pregledovanja glav sider občasno odstrani tudi krovni beton kakega obbetoniranega pokrova glave
konstrukcijskega sidra in se tudi pri takih sidrih ugotovi stopnja degradacije protikorozijskega sredstva in
sistema protikorozijske zaščite kar je nujno potrebna podlaga za opredeljevanje potrebnih vzdrţevalnih
ukrepov.
Čeprav naj bi se odstopanja od potrjenih detajlov pri ključnih izvedbenih fazah sider preprečevala s
stalnim neposrednim poostrenim nadzorom med izvedbo praksa kaţe da do odstopanj vseeno prihaja,
zato je nujno s pregledi čim prej identificirati primere sistemskih odstopanj pri izvedbi sider v nasprotju s
potrjenimi izvedbenimi detajli ter odstopanja sanirati še predno lahko bistveno skrajšajo ţivljenjsko dobo
vgrajenih sider. Če ne prej je nujno pregledovanje stanja protikorozijske zaščite glav sider izvesti ob
koncu garancijske dobe, da se zaznajo in odpravijo vse morebitne sistemske nepravilnosti, nastale med
gradnjo. Ob tem velja poudariti, da so moţnosti sanacije korozijsko poškodovanih glav sider ţal močno
omejene – ukrepi so izvedljivi le na dostopnih delih glav sider njihova uspešnost in stroški pa so obratno
sorazmerni z zgodnjim odkrivanjem poškodb in s čimprejšnjim ukrepanjem. Zato je ključnega pomena v
najkrajšem moţnem času vzpostaviti sistematično periodično pregledovanje stanja glav trajnih
prednapetih geotehničnih sider tako da bodo morebitne nedoslednosti pri izvedbi in do sedaj nastale
poškodbe odkrite in z minimalnimi stroški sanirane čim prej istočasno pa bo s tem podaljšana tudi
ţivljenjska doba sidranih objektov. Glede na ugotovljeno, se stanjem tekom celotne ţivljenjske dobe
sidranja sprotno prilagajata tako pogostnost pregledovanja kot tudi izvajanje potrebnih vzdrţevalnih del.
Zavedati se je potrebno, da v primerih nesprejemljivih korozijskih poškodb glav sider ne bo druge
alternative kot vgradnja nadomestnih sider s celovito protikorozijsko zaščito na vnaprej predvidenih
rezervnih mestih kar v primeru da takšna mesta na objektu niso predvidena, pomeni gradnjo dodatnih
delov konstrukcij v skrajnem primeru pa celovito rekonstrukcijo sidranega objekta.
Dodatne usmeritve za projektante
Projektant določa število merilnih in kontrolnih sider v odvisnosti od objekta ki pa ne sme biti manjše od
5 % sider objekta (a ne manj kot tri sidra na gradbeni element), v posebnih primerih, navedenih v
standardu SIA 267 pa je treba vsa sidra objekta oblikovati kot kontrolna sidra. Dosedanje izkušnje
kaţejo da bi bilo dobro v objekte sidrane s trajnimi prednapetimi geotehničnimi sidri vgraditi večji deleţ
kontrolnih sider od minimalno potrebnih (po sedaj veljavnih zahtevah znaša skupno število kontrolnih in
merilnih sider 5 % sider objekta, vendar ne manj kot tri sidra na gradbeni element). Kontrolna sidra s
puščenimi prameni namreč omogočajo namestitev napenjalk in s tem kontrolo nosilnosti sidra (kontrolni
preskus nosilnosti) kot tudi razklinjanje sider in detajlni pregled notranjosti (zaledja) glav sider vključno s
površino ţic pramen na mestih oprijema zagozd. Pri zahtevnih sidranih objektih praksa nakazuje, da bi bil

72

Iztok Klemenc
Pregled področja trajnih prednapetih geotehničnih sider po uvedbi priporočila SIA V 191 v
inženirsko prakso

deleţ merilnih sider lahko večji njihova izvedba pa mora biti taka da omogoča kasnejšo zamenjavo
dinamometrov v primeru okvar (neodrezana pramena za namestitev napenjalk). Bistveno laţje periodično
spremljanje sidrnih sil je v primerih ko so kabli dinamometrov vodeni do skupnega mesta za odčitavanje
v takih primerih je moţna tudi namestitev sistema za avtomatsko odčitavanje sil. V teh primerih je tudi
zagotovljena zaščita električnega vodnika in priključka (konektorja) dinamometra tako iz vidika
degradacije kovinskih delov moţnosti poškodb pri vzdrţevanju okolice (npr. ob košnji trave) kot tudi
vandalizma. Pri gradnji cenejša varianta uporabe merilnih sider opremljenih le z navojnimi kotvami (t.j.
brez dinamometrov) se za prakso izkazuje kot nepraktična predvsem pa zelo oteţi in podraţi izvajanje
meritev. Minimalno zahtevani deleţ merilnih sider naj bo opremljen z dinamometri merilna sidra z
navojnimi kotvami pa naj se nameščajo le kot razširitev minimalno potrebnega deleţa merilnih sider.
Za učinkovito delo projektantov je treba zagotoviti da jim proizvajalci sider zagotovijo potrebne podatke iz
relevantnih delov podeljenih tehničnih soglasij. Izvedba pregledovanja stanja in izvajanje vzdrţevalnih
ukrepov (kot npr. zamenjava poškodovanih pokrovov na sliki 18) kot tudi morebitna vgradnja
nadomestnih sider (dostop za vrtalno garnituro) je bistveno laţja v kolikor je ţe pri samem projektiranju
objekta privzeta taka zasnova sidrane konstrukcije ki bo tudi kasneje tekom ţivljenjske dobe konstrukcije
omogočala primeren dostop do glav vgrajenih sider.
(a)

(b)

(c)

Slika 18. Mehanske poškodbe pokrovov glav sider v času življenjske dobe sider.
Sidrane objekte je namreč potrebno projektirati tako da je mogoče izpadla sidra ki ne opravljajo več
svoje funkcije (t.j. sidra z nezadostno nosilnostjo ali nezadostno protikorozijsko zaščito) nadomestiti ali
pa zadostno nosilnost zagotoviti z enakovrednimi ukrepi. V splošnem naj tudi v praksi velja, da se na
vsakem sidranem objektu predvidijo rezervna mesta za vgradnjo nadomestnih sider v deleţu od 10 do
30 % sider objekta. Pri določitvi deleţa rezervnih mest je treba upoštevati geološke nezanesljivosti in teţo
posledic, ki bi nastopile ob popustitvi sidranja.
Poleg tega imajo projektanti tudi pomembno vlogo pri oblikovanju same sidrane konstrukcije,
mikrolokacije in izvedbe glav sider pri čemer je treba upoštevati različne vidike (odvajanje drenirane vode
iz zaledja in preprečiti zatekanje po sidrani konstrukciji neposredno na glave sider pluţenje snega s
posoljenih prometnic na glave sider območje slane megle ob prometnicah izvedbe glav sider ob
hudournikih promet na gradbišču med gradnjo ipd.). Pri projektiranju sidrane konstrukcije pa velja poleg
običajnih zahtev v smislu zagotavljanja varnosti in stabilnosti objekta upoštevati tudi vidik omogočanja
prerazporeditev sil med sidri v primeru morebitnih popuščanj posameznih sider zaradi korozijskih
poškodb v kasnejši fazi ţivljenjske dobe konstrukcije.
Smernice za periodično kontrolo in vzdrţevanje sidranih konstrukcij
Sidrane konstrukcije je potrebno periodično kontrolirati ves čas projektne ţivljenjske dobe pri čemer se
zasnovo kontrole sidranja izdela tudi v primeru kadar je načrtovana ţivljenjska doba sidranja krajša od
načrtovane ţivljenjske dobe sidranega objekta. Na podlagi podeljenega tehničnega soglasja ter
standardov SIA 267 in SIST EN 1537 projektant v sklopu projekta obratovanja in vzdrţevanja sidranega
objekta pripravi plan kontroliranja in vzdrževanja izvedenega sidranja, v katerem opredeli pogostnost
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vizualnih pregledov in dinamiko vnaprej predvidenih vzdrţevalnih ukrepov ki pa se v fazi ţivljenjske dobe
konstrukcije glede na ugotovljeno stanje glav sider ustrezno prilagodi. Standard SIA 267 predvideva, da
se za vsak sidrani objekt v plan kontroliranja in vzdrţevanja vključijo:
-

maksimalno dopustne in minimalno potrebne sidrne sile v času uporabe
dopustne pomike in deformacije objekta in njegovih elementov,
dopustne deformacije oziroma premike temeljnih tal,
dopustne vodostaje ali porne tlake.

V planu kontroliranja in vzdrţevanja naj se opredeli tudi vrsto poloţaj in število obstoječih merilnih naprav
za kontroliranje sidrnih sil, pomikov in deformacij tal ter objekta, kot tudi preskušanje protikorozijske
zaščite. Pogostnost vzdrţevanja merilnih naprav je odvisna od starosti dotrajanosti razmer kakovosti
izgradnje objekta ter od detajlov vgradnje merilnih naprav in naj se določa sprotno glede na ugotovljeno
stanje. Določeni vitalni deli se na podlagi ugotovitev vizualnih pregledov vzdrţujejo bolj pogosto oziroma
po potrebi pri čemer naj se vzdrţevanje teh delov uskladi z vzdrţevanjem celotnega sidranega objekta.
Jasno pa naj bodo opredeljene tudi odgovornosti, poti informiranja in odločanja za izvedbo vrednotenje
ter analizo meritev. V okviru tega plana mora biti pripravljen tudi program meritev pri čemer morajo biti za
vse merjene količine podane mejne vrednosti za primere prekoračitev naj bodo predvideni ukrepi. V
sklopu vzdrţevanja je treba predvideti vzdrţevanje sidranega objekta drenaţnih sistemov in sistemov za
odvajanje vode v njegovi bliţini kot tudi vzdrţevanje merilnih naprav ter ključnih elementov
protikorozijske zaščite. Posebej pomembno je vzdrţevanje protikorozijske zaščite glav merilnih in
kontrolnih sider ter glav sider objekta, ki niso bile obbetonirane. Pri teh sidrih je treba takoj vzpostaviti
sistem pregledovanja oziroma preverjati stanje notranjosti pokrovov in odstranjevati morebitno kondenzno
vodo ter spremljati stanje in po potrebi tudi zamenjati protikorozijsko sredstvo na glavi sidra oziroma v
notranjosti pokrovov korodirane vijake in poškodovana tesnila pokrovov poškodovanih ali dotrajanih
čepov pokrovov ipd.) pri čemer naj se upoštevajo tudi časovni roki kontrole glav sider in vazelina kot jih
je v sklopu postopka podelitve tehničnega soglasja opredelil imetnik STS. Pri obbetoniranih sidrih je
potreben vizualni pregled betona predvsem na stikih s sidranim objektom ter stanje vodnikov za merjenje
sidrnih sil in električne upornosti. V primeru zunanjih indikacij je treba obbetonirano oblogo odstraniti in
pregledati protikorozijsko zaščito glave sidra. Na vsakem sidranem objektu naj se na delu glav sider
izvaja kontrola stanja protikorozijskega sredstva (masti oziroma vazelina) v neobbetoniranih glavah sider
(najmanj na vsakih 10 let) kot tudi pri obbetoniranih glavah sider (najmanj na vsakih 20 let).
ZAKLJUČKI
Sistematična kontrola kakovosti nosilnosti trajnih prednapetih geotehničnih sider je pokazala, da so v zelo
veliki večini sidra vgrajena po uveljavitvi SIA V 191, izkazovala zadostne odpornosti na izvlek in
izpolnjevala projektne zahteve. Do sedaj opravljeno razvojno-raziskovalno delo podaja nekatere rešitve
za bolj učinkovito izvedbo in vrednotenje preiskav sider kakor tudi nakazuje realno moţnost da se bodo
pri nas vgrajevala trajna prednapeta sidra s celovito protikorozijsko zaščito z modificiranimi veznimi deli
katerih odpornost na izvlek bo višja od sedaj uveljavljenih sider.
Manj zadovoljni smo lahko s stanjem pri zagotavljanju trajnosti sider. Kontrola izvajanja protikorozijske
zaščite glav sider ni vključena v koncept sistematične zunanje kontrole kakovosti. Nekateri do sedaj
izvedeni pregledi stanja glav sider kaţejo da je v praksi ţal prihajalo do primerov ko izvajalci zaklinjenih
glav sider med gradnjo niso dovolj zaščitili prav tako pa so se pojavljali primeri ko so protikorozijsko
zaščito glav sider samovoljno izvajali v nasprotju s potrjenimi izvedbenimi detajli. Zato je pri
pregledovanju glav sider na koncu garancijske dobe nujen celovit pristop da se čim prej zaznajo in
odpravijo vse morebitne nepravilnosti, nastale med gradnjo.
Do sedaj ugotovljeni primeri odstopanj pri izvajanju celovite protikorozijske zaščite kaţejo na
nesprejemljivo prakso; ne gre jih posploševati vendar pa so resen opomin da prostora za pasivnost ni.
Zavedati se je treba da dejansko stanje izvedenih sider ni poznano v zadostni meri: visoko tehnološko
razvit koncept celovite protikorozijske zaščite sicer postavlja visoka pričakovanja v zvezi s trajnostjo sider
vendar omejeno število do sedaj opravljenih pregledov kaţe na odstopanja ki bodo lahko imela
pomemben vpliv na skrajševanje ţivljenjske dobe sider. Vsako odlašanje pri vzpostavitvi sistema
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periodičnega pregledovanja stanja glav sider in pri sistematičnem beleţenju napredovanja korozijskih
poškodb prisotnosti vode v pokrovih in znakov povečanih obremenitev pramen sider se bo odraţalo v
enormno povečanih stroških vzdrţevanja v skrajnem primeru pa lahko pride do tega, da glav vgrajenih
sider ne bo moţno več sanirati pač pa bo treba vgrajevati nadomestna sidra.
Začetni napori pri zagonu spremljanja stanja trajnih prednapetih geotehničnih sider so postavili temelje za
vzpostavitev sistematičnega periodičnega spremljanju stanja glav prednapetih sider kar velja tako za
sidra, izvedena z niţjo stopnjo protikorozijske zaščite, kot tudi sidra s celovito protikorozijsko zaščito
uvedeno s SIA V 191. Trajna prednapeta geotehnična sidra so vgrajena v sidrane objekte, za katere je
sicer ţe uveljavljen sistem geotehničnega opazovanja (monitoringa) vendar pa ocenjevanje stanja
sistematično spremljanje in podajanje vzdrţevalnih ukrepov ter predlogov za sanacijo terja ločeno
obravnavo in predvsem vključevanje strokovnjakov s podrobnim poznavanjem tehnologij sidranja
prednapenjanja korozijskih procesov in protikorozijske zaščite. Stroški izvajanja pregledov ter
vzpostavitve in vodenja sistematičnega spremljanja stanja glav sider bodo nedvomno visoki vendar bodo
še vedno bistveno niţji od stroškov sanacij in vgradnje nadomestnih sider v primerih prekomernega
razvoja poškodb glav oziroma porušitev sider zaradi prekomernega razvoja korozijskih procesov.
Ponovno velja poudariti da ţe narejene škode v nedostopnih delih glav sider ni moţno sanirati z ukrepi
lahko ţal le upočasnimo njihovo napredovanje.
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