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PREGLED RAZVOJA TRAJNIH PREDNAPETIH
GEOTEHNIČNIH SIDER IN IZKUŠENJ OPRAVLJENIH
PREGLEDOV SIDRANIH OBJEKTOV
POVZETEK: V prispevku je podan pregled razvoja trajnih prednapetih geotehničnih sider (TPGS) od
prvih sider s polno povezavo do sider s celovito protikorozijsko zaščito po SIA V 191 (1995), ki jih v
zadnjem desetletju vgrajujemo tudi pri nas. Z razvojem sistemov protikorozijske zaščite sider se obseg
ugotovljenih korozijskih poškodb zmanjšuje, pri čemer na mestih lokalnih korozijskih izjed niso redke
krhke porušitve zaradi napetostne korozije. V literaturi zbrane izkušnje v tujini opravljenih pregledov in
analiz porušitev sider kažejo, da se korozijske poškodbe pojavljajo lokalno, pri čemer je življenjska
doba sider do porušitve znašala med nekaj tedni do nekaj let. Poglavitna vzroka za porušitve sta
nezadostna protikorozijska zaščita in vdor (kontaminirane) vode do prednapetega jekla.
Do sedaj je bilo v sklopu Nacionalnega programa izgradnje avtocest (NPIA) v okoli 100 sidranih objektov
vgrajenih že preko 10.000 TPGS. Do sedaj se pregledi teh sider, z izjemo dveh sidranih objektov, še
niso izvajali. Tudi v tujini podobno ugotavljajo, da periodičnim vzdrževalnim pregledom še ni posvečena
zadostna pozornost, še posebej če upoštevamo, da so možnosti sanacije korozijsko poškodovanih
sider omejene le na dostopne dele glav sider, pa še to le v primerih, ko jih odkrijemo pravočasno. Zato
je treba takoj začeti z izvajanjem periodičnih pregledov izvedenih sidranih objektov, tako da bomo
TPGS s pomanjkljivo protikorozijsko zaščito oz. korozijskimi poškodbami odkrili in z minimalnimi
stroški sanirali čimprej, istočasno pa bomo s tem podaljšali tudi življenjsko dobo sidranih objektov.

REVIEW OF DEVELOPMENT OF THE PERMANENT PRESTRESSED
GROUND ANCHORS AND EXPERIENCES FROM THE PERFORMED
SURVEYS OF ANCHORED STRUCTURES
SUMMARY: A review of the development of permanent prestressed ground anchors (PPGA's) from
the first fully bonded anchors to the anchors with a comprehensive corrosion protection accroding to
SIA V 191 (1995), which have been installed in our county in the last decade, is described in the paper.
With the development of corrosion protection systems the extent of discovered corrosion damages is
reduced, whereat at the spots of corrosion pits the brittle failures due to stress corrosion are not rare.
According to the published experiences gathered abroad from the performed inspections and analysed
failures, corrosion damages are localised. The period of service before failure ranged from a few weeks
to many years. The inadequate corrosion protection and the ingress of (contaminated) water are the
main reasons for failures.
So far a total of about 100 anchored retaining structures have been constructed within the framework
of the National Motorway Construction Programme, with a total of more than 10.000 PPGA's. Until now
the inspections of these anchors, with the exception of two anchored structures, have not been
performed. Findings from abroad also show that sufficient attention is not currently paid to routine
maintenance inspections, specially considering feasibility of remedial measures on corroded anchors
limited only to the accessable parts of anchor heads and even in these cases, only if they are
discovered timely. Therefore immediate start with the regular routine inspections of completed anchored
structures is required, so that PPGA's with the inadequate corrosion protection and/or corrosion
damages could be discovered. In this case the remedial measures could be taken as soon as possible
to minimize costs and simultaneously the service life of anchored structures can be extanded.
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UVOD
V zadnjih 70 letih je bilo na svetu vgrajenih na milijone prednapetih geotehničnih sider, pri čemer se je
zaradi korozijskih poškodb porušilo sorazmerno majhno število sidranih konstrukcij, kar je v glavnem
posledica konservativnega pristopa pri dimenzioniranju sidranj. Na drugi strani lahko je število publikacij
z opisom korozijskih poškodb sider relativno majhno, pa še v teh primerih je bilo veliko poškodb
dokumentiranih pomanjkljivo.
Zaradi staranja sidranih konstrukcij tematika nedvomno pridobiva na pomenu, kar še posebej velja za
sidranja starejša od 30 let, ki so bila glede na današnje standarde izvedena s slabšo ali nezadostno
protikorozijsko zaščito. Prva prednapeta sidra, izdelana na osnovi tehnologije sistemov prednapenjanja
konstrukcij, so bila v Švici vgrajena v 50. letih prejšnjega stoletja. V prvi polovici 70. let so jih nadomestila
sidra z gibljivim prostim delom, 10 let kasneje pa so se pojavila še sidra z dvojno protikorozijsko
zaščito. Koncem 80. let so javni naročniki v Švici začeli postavljati zahtevo po preverljivosti sistemov
protikorozijske zaščite vgrajenih sider, kar je vodilo v razvoj sider s celovito protikorozijsko zaščito.
Tako pri nas kot tudi v tujini periodičnim vzdrževalnim pregledom in monitoringu obnašanja sidranih
konstrukcij ni posvečena zadostna pozornost. Zaradi omejenih možnosti vizualnega pregledovanja in
sanacije vgrajenih sider le na dostopne dele območja delov glav sider (slika 1) je izrednega pomena,
da pri pregledih pravočasno ugotovimo nesprejemljivo stopnjo poškodb protikorozijske zaščite sider,
korozije nosilnih jeklenih delov ali preobremenitev pramen, kar je tudi zgodnje opozorilo, da je treba
izvesti ustrezne sanacijske ukrepe. Z doslednim izvajanjem programov periodičnih pregledov in
monitoringa sidranih konstrukcij lahko tako tudi podaljšamo življenjsko dobo sidranih konstrukcij.

Slika 1. Shematičen prikaz delov trajnega prednapetega geotehničnega sidra (TPGS).
ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH SIDER
Sidra s polno povezavo
Na osnovi tehnologije sistemov prednapenjanja konstrukcij so v sredini prejšnjega stoletja vgradili prva
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 žic s cementno injekcijsko maso: po
vstavitvi sidra v vrtino so najprej zalili vezni del sidra, po doseženi trdnosti injekcijske mase so sidro
napeli in zaklinili, nakar so zalili še žice v prostem delu, povsem na koncu pa so praviloma obbetonirali
še glavo sidra. Prvo takšno trajno sidro v hribini je bilo v Švici vgrajeno v letu 1951, v letu 1962 pa so
vgradili še prvo takšno sidro tudi v zemljini, vgrajevala pa so se do približno leta 1975.
Značilnost teh sider je, da je edina protikorozijska zaščita jeklenih žic le plast injekcijske mase vzdolž
celotne dolžine žic. Ob skrbni vgradnji in v neagresivnem okolju injekcijska masa v prostem delu sidra in
v območju glave sidra lahko zagotavlja "trajno" zaščito, vendar sta pregledovanje in monitoring takšnih
sider omejena izključno na vizualni pregled področja vbetoniranih glav sider, saj so žice vzdolž celotne
dolžine sprijeta z injekcijsko maso. Ocena stanja teh sider se lahko izvaja le na osnovi ocene tveganja.
Šibka mesta sider s polno povezavo (slika 2) so začetek veznega dela sidra (območje c z razpokano
cementno injekcijsko maso), področje pod glavo sidra (preostala votla mesta d po končanem primarnem
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in sekundarnem injektiranju), kot tudi porozen, razpokan ali slabo oprijet prekrivni beton e za
obbetoniranje glav sider. V kolikor v življenjski dobi sidra pride do povečanja sidrne sile, so sidra
vzdolž prostega dela zaradi nastalih razpok v injekcijski masi močno korozijsko ogrožena. Do krhkih
porušitev vsled napetostne korozije je prihajalo le v izjemnih primerih, pri čemer je o poškodbah tega
tipa sider v literaturi zelo malo podatkov, saj porušitev sidra praktično ni opazna vse dokler ne pride do
poškodb / porušitve objekta (stanje sider - z delno izjemo glave sider - ni preverljivo).

Slika 2. Sidro s polno povezavo z označenimi šibkimi mesti [3].
Sidra z gibljivim prostim delom brez dvojne protikorozijske zaščite
Prvi koraki pri razvoju samostojne tehnike sidranja so bila sidra z gibljivim prostim delom brez dvojne
protikorozijske zaščite oblikovana kot sidra z eno ali več palicami oz. z več vzporednimi žicami, ki so
se pojavila v sredini 60. let prejšnjega stoletja. Značilnost teh sider je bila možnost raztegovanja
jeklenega nosilnega elementa v prostem delu tekom življenjske dobe sidra. Ključna izboljšava v razvoju
je bila uvedba monopramen (zaščita vsakega pramena posebej z namastitivijo in oblačenjem v PE
cev), pri čemer pa je na veznem delu edino protikorozijsko zaščito še vedno predstavljala le strjena
cementna injekcijska masa. Sidra z gibljivim prostim delom so nekje od leta 1977 v celoti izpodrinila
sidra s polno povezavo, v istem letu se je v Švici pojavil tudi prvi standard [10].
Protikorozijska zaščita sider z gibljivim prostim delom brez dvojne protikorozijske zaščite je v splošnem
nezadostna, z uvedbo monopramen so se poškodbe na prostem delu sidra pojavile le še posamično.
Na veznem delu teh sider še ni bilo zaščitne plastične cevi, stik pod sidrno glavo (tj. med sidrno ploščo
in sidrom) še ni bil zatesnjen niti ni bilo izvedeno notranje oz. zunanje injektiranega tega dela. Šibke
točke (slika 3) so začetek veznega dela sidra (razpokana cementna injekcijska masa c), področje pod
glavo sidra d (nepopolna zapolnitev pod sidrno ploščo oz. odtekanje plastičnega polnilnega sredstva)
ter pomanjkljiva zaščita glave sidra e (brez pokrova sidra, porozen, razpokan ali slabo oprijet prekrivni
beton pri obbetoniranih glavah sider).

Slika 3. Sidro z gibljivim prostim delom brez dvojne protikorozijske zaščite z označenimi šibkimi mesti [3].

215

Pri prvih sidrih z gibljivim prostim delom je na prednapetem jeklu prihajalo do krhkih porušitev vsled
napetostne korozije vzbujene z vodikovo krhkostjo, ki se je praviloma razvila na mestih lokalnih
korozijskih izjed, običajno v globini do 1,5 m pod glavo sidra, v več primerih tudi na preostalem prostem
delu sidra, še posebej pa na stiku prostega in veznega dela sider. Redkeje je zaradi bolj ali manj
enakomerne površinske korozije prihajalo do porušitev pod sidrno glavo ali na stiku prostega in veznega
dela sider. Razširjenost korozijskih poškodb na pregledanih objektih se je zelo močno spreminjala: pri
nekaj objektih kljub sistematičnim pregledom niso bile odkrite nobene poškodbe, pri nekaterih objektih
so bile ugotovljene posamezne porušitve žic pramen praktično nepomembne za varnost objekta,
nasprotno pa je pri ostalih objektih prišlo do skoraj sistematičnih porušitev. Podobna ugotovitev velja
tudi za bolj ali manj enakomerne korozijske poškodbe na elementih glav sider in zaščitnih pokrovih.
Prehod iz sider s polno vezavo na prva sidra z gibljivim prostim delom brez dvojne protikorozijske zaščite
je bil s stališča trajnosti in tveganja pojava porušitve pravzaprav korak nazaj pri razvoju sider.
Glavni vzrok pojava korozijskih poškodb na prednapetem jeklu sider z gibljivim prostim delom brez
dvojne protikorozijske zaščite so nedodelane rešitve. Problem predstavlja netesen stik med glavo sidra
in zaščitnim ovojem sidra, saj je bilo pri poševnih sidrih polnjenje zgornjega dela tega prostora z
injekcijsko maso vedno nepopolno, poleg tega pa plastično protikorozijsko sredstvo ni v celoti prekrilo
površine posameznih pramen prostega dela sider (bodisi so bile v njem praznine bodisi je to sredstvo
odteklo s površine pramen), pogosto je bila za sidranim objektom odkrita še (kontaminirana) pronikajoča
voda, ki je imela tako prosto pot do jeklenih pramen. Protikorozijska zaščita izvedena na prostem delu
sider v 60. letih prejšnjega stoletja je bila nezadostna, saj so žice premazali le z bitumnom ali sintetičnimi
smolami, palice (izdelane iz jekel še posebno občutljivih na pojav napetostne korozije) pa ovili le z
izolacijskim trakom, uporabljena sredstva pa tudi niso zadostno ščitila prednapetega jekla pred
korozijo. Dva dodatna ugotovljena vzroka pojava korozijskih poškodb na prednapetem jeklu sider sta
bila še:
¾ nepopolno primarno zainjektiranje zgornjega območja veznega dela sider, ki je bilo posledica
neizvršene ali nezadostne konsolidacije vrtine oz. poteka veznega dela sidra skozi dva tipa tal
zaledja, zaradi česar je 5 let po izvedenem sidranju prišlo do edine objavljene porušitve sidranega
objekta (viseči most preko reke Thur za cevovod tovarne v Dietfurtu, St. Gallen, Švica),
¾ predhodna poškodba prednapetih palic zaradi nepravilnega skladiščenja (nezaščitene palice so se
pred vgradnjo skladiščile na prostem, deloma celo v bližini cest pozimi posipanih s soljo) in na
katerih so bile že v času vgradnje prisotne lokalne korozijske poškodbe, na mestu katerih je v
kratkem času prišlo do krhke porušitve vsled napetostne korozije.
Sidra z dvojno protikorozijsko zaščito
V času 1981/82 so se začela pojavljati tudi sidra, pri katerih je bila za zaščito jeklenega nosilnega
elementa v veznem delu sidra prvič uporabljena PVC rebrasta cev, prav tako pa je bilo izvedeno
stikovanje in tesnjenje območja prehoda iz glave sidra na gladko zaščitno cev prostega dela sidra, kar
je omogočalo sprva notranje injektiranje, kasneje (od leta 1983) pa tudi zunanje injektiranje tega
področja. Takšen sistem so poimenovali sidra z dvojno protikorozijsko zaščito.

Slika 4. Prikaz sidra z dvojno protikorozijsko zaščito z označenimi šibkimi mesti [3].
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Pri sidrih z dvojno protikorozijsko zaščito se je z uporabo rebrastih plastičnih cevi zaščita pramen v
območju vnosa sile zelo izboljšala, v območju pod glavo sidra je bil zatesnjen prehod s cevi prostega
dela na elemente glave sidra, v tem delu je bilo izvedeno zunanje in notranje injektiranje, sistematično
pa so se začeli vgrajevati zaščitni pokrovi. Teoretično vodotesen spoj plastičnih cevi na stiku prostega in
veznega dela se je pri pramenskih sidrih v praksi pogosto izkazal kot ranljiv c (pojav poškodb pri
transportu, vgradnji ali napenjanju sider), zatesnitev na prehodu z zaščitne cevi na glavo sidra pogosto
ni vodotesna d (bodisi v zunanjem delu ni v celoti zainjektirano bodisi je plastična protikorozijska masa
odtekla), prekrivni beton pri obbetoniranih glavah sider e je porozen, razpokan oz. slabo oprijet, ker
med glavo sidra in sidrano konstrukcijo ni električne izolacije se lahko pojavijo poškodbe zaradi
prisotnosti blodečih tokov ali nastanka makroelementa med sidrom in armaturo sidranega objekta.
Sidra z dvojno protikorozijsko zaščito, ki so se v Švici pojavljala od leta 1983 do 1994, so v splošnem
zadostno protikorozijsko zaščitena, problematična so le pri pojavu zaledne vode pod pritiskom, na
stiku gladke in rebraste zaščitne cevi ter v primeru izpostavljenosti močnim blodečim tokovom. Pri
ustrezno projektiranih konstrukcijah so se pri tem tipu sider korozijske poškodbe pojavile le posamično,
pri čemer so najstarejša vgrajena sidra stara dobrih 25 let. V [3] je naveden le en primer pri katerem
so bila v sidrani objekt vgrajena sidra z dvojno protikorozijsko zaščito, vendar domnevajo, da je bil
zaradi dolgega časa gradnje (1979 – 1983) le del sider izveden s takšno protikorozijsko zaščito, pa še v
tem primeru brez injektiranja območja neposredno pod glavo sidra. Pri pregledu dela od 193 vgrajenih
sider so bili ugotovljeni dva pretrga žice v pramenih in en pretrg pramena, do katerih je prišlo zaradi
krhkega loma, ki je bil posledica pojava napetostne korozije na mestih lokalnih korozijskih izjed.
Sidra s celovito protikorozijsko zaščito
Leta 1985 so v Švici izvedli obsežnejše sidranje na območju elektrificirane železnice (blodeči tokovi) in
kjer so bile izvedene prve meritve električne upornosti, ki pa še niso dale zadovoljivih rezultatov. Prva
uspešna električna izolacija glave sidra od sidrane konstrukcije je bila izvedena leta 1992, v letu 1995
pa ji je sledil tudi razvoj regulative [2], v kateri je poleg kontrole električne izolativnosti zahtevan tudi
predhodni sistemski preskus sidrnih sistemov. Leta 2003 so v Švici priporočilo [2] nadomestili z novim
standardom za sidra [11], ki vključuje pretežni del zahtev tako iz [2] kot tudi iz Evrokoda 7-1, pri čemer
so predhodni sistemski preskus nadomestili z nacionalnim tehničnim soglasjem z veljavnostjo 5 let, ki
ga je treba stalno obnavljati, s čimer je dolgoročno zagotovljena kakovost sidrnih sistemov, implicitno pa
takšen pristop proizvajalce sider usmerja v nadaljni razvoj izboljšav sider.

Slika 5. Prikaz sidra s celovito protikorozijsko zaščito, kot se vgrajuje pri nas, z označenim
potencialnim šibkim mestom.
Z razvojem celovite protikorozijske zaščite, katere delovanje se na vsakem dokončno napetem sidru
preverja z meritvami izolacijske upornosti, so odpravljene vse slabosti prejšnjih sistemov sidranja,
istočasno pa je z električno izolacijo sidra od tal in sidrane konstrukcije preprečeno ogrožanje sider
vsled delovanja blodečih tokov in nastanka makroelementa med jeklom sidra in armaturo objekta. Pri
sidrih z zadostno upornostjo ni pričakovati bistvenih korozijskih poškodb, pri čemer velja opozoriti, da
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vode, ujete v notranjost zaščitnega ovoja sidra, z meritvami električne upornosti ni možno zaznati. Poleg
tega so pri temu tipu sider zaradi nepravilnega skladiščenja sider na gradbišču možne predhodne
poškodbe pramen, zaradi nepravilnosti pri vgradnji sider ali prisotnosti posebno agresivnih kemikalij
prisotnih v tleh (npr. v okolici deponij nevarnih odpadkov) lahko pride do poškodb plastičnega zaščitnega
ovoja sidra. Kritično mesto ostaja območje glave sidra c (slika 5), ki se izvede na licu mesta: v času
od zainjektiranja sidra v vrtini pa vse do izvedbe končne protikorozijske zaščite obstoja nevarnost
vdora padavin v notranjost monopramen ali v območje prijema zagozd, pri izvedbi protikorozijske
zaščite lahko pride do nedoslednosti v obliki odstopanj od potrjenih izvedbenih detajlov oz. uporabe
nepotrjenih sestavnih komponent sider. Z doslednim upoštevanjem določil podeljnih tehničnih soglasij
in poostrenim nadzorom skladiščenja, vgrajevanja in še posebej izvajanja vseh ukrepov protikorozijske
zaščite, se je zgoraj navedenim nevarnostim možno izogniti.
V sklopu gradnje NPIA se sidra s celovito protikorozijsko zaščito pri nas vgrajujejo od leta 1997, ko je
bilo uveljavljeno priporočilo [2], ki je bilo na tem programu z majem 2007 nadomeščeno z deli standarda
[11] za sidranje. Kot je razvidno shematičnega prikaza tipičnega sidra, kot se vgrajuje pri nas (slika 5),
so sidra izvedena z ojačenimi stiki na zaščitnem ovoju sidra (tako na stiku prosti/vezni del kot tudi na
konici sidra). Sidro je vzdolž pramen obdano z neprepustnim zaščitnim PE ovojem katerega integriteta
(oz. pojav morebitnih poškodb med vmesnim shranjevanjem, trasportom do mesta vgradnje kot tudi
pri sami vgradnji) se preverja ves čas od sestave sidra v proizvodnji, preko vseh izvedbenih faz do
dokončanja sidra. Ključnega pomena za trajnost vsakega vgrajenega sidra je natančna in brezhibna
izdelava območja glave sidra in stika s tovarniško izgotovljenim sidrom. Z uveljavitivjo ZGPro [16] se za
geotehnična sidra podeljujejo slovenska tehnična soglasja (STS), pri čemer se v postopku preveri
primernost sestavnih komponent sidra in njihova medsebojna združljivost, njihova kakovost pa se nato
zagotavlja preko preskušanj proizvajalca in določenega organa. Po predaji sidranih objektov v uporabo
pa naj se z izvajanjem planov kontroliranja in vzdrževanja zagotavlja periodično pregledovanje sidrnih
glav ter po potrebi opravlja potrebna obnova zunanje zaščite glave sidra. V STS za prednapeta
geotehnična sidra je predviden dvojni sistem certificiranja (certificiranje sestavljenih sider na izhodu iz
proizvodnje ter certificiranje vgrajenih sider). Na ta način so v sistem zagotavljanja kakovosti pri
prednapetih geotehničnih sidrih poleg proizvajalcev sider zajeti tudi manjši podizvajalci sidrnih del, pri
katerih so se (podobno kot to ugotavljajo tudi v tujini [9]) v preteklosti pojavljali problemi pri prilagajanju
uveljavljenim zahtevnim izvedbenim postopkom pri vgradnji oz. napenjanju sider in zahtevam po
zagotavljanju dokazil za vgrajena sidra.
UGOTOVITVE DOSEDANJIH PREGLEDOV VGRAJENIH SIDER
V splošnem so se do sedaj vgrajena prednapeta sidra dobro obnesla, saj se je po razpoložljivih virih
po vsem svetu porušilo le zelo majhno število sidranih objektov. V teh redkih primerih so bili kot
poglavitni vzroki za porušitve navedeni nezadostna protikorozijska zaščita, vdor vode (tudi s škodljivimi
primesmi) do nosilnih jeklenih delov sidra ter uporaba jekel za prednapenjanje občutljivih na napetostno
korozijo. Pri različnih sidranjih so na sidrnih sistemih nastale znatne korozijske poškodbe, ne da bi pri
tem prišlo do katastrofalnih porušitev, saj so bile te poškodbe večinoma pravočasno ugotovljene in z
večjimi ali manjšimi stroški tudi odpravljene, v večini primerov z vgradnjo nadomestnih sider.
Pregled dostopne literature o ugotovitvah pregledov, opravljenih v tujini
Svetovne izkušnje in spoznanja o korozijskih poškodbah prednapetih geotehničnih sider do leta 1986
je zbrala delovna skupina FIP Working Group on Ground Anchorages [1]. V splošnem porušitve sider
vsled korozije niso dobro dokumentirane in so le redko metodično preiskovane z namenom ugotovitve
osnovnega vzroka porušitev. Skupno je bilo zbranih 35 primerov porušitev pramen sider, od tega 24
primerov pri trajnih sidrih z različnimi oblikami protikorozijske zaščite ter 11 primerov začasnih sider
zaščitenih samo s slojem injekcijske mase na veznem delu in le v posameznih primerih z ločilnim ovojem
na prostem delu sider. Odpovedi sider so le v enem primeru privedle do porušitve sidranega objekta
(most v Dietfurtu, St. Gallen, Švica).
V pretežnem delu primerov je bila vzrok poškodb nezadostna, manjkajoča ali ne dovolj trajna
protikorozijska zaščita, v nekaj primerih so bili prisotni tudi dodatni neugodni faktorji. Korozijski pojavi so
lokalne narave in neodvisni od tipa kabla sidra (v 9 primerih so bile uporabljene palice, v 19 primerih
žice in v 8 primerih pramena). Življenjska doba sidranj pred porušitvijo je bila od nekaj tednov (pojav
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napetostne korozije ali vodikove krhkosti) do nekaj let: v 9 primerih je do porušitve sider prišlo v času 6
mesecev, v 10 primerih je do porušitve prišlo v času med 6 meseci in 2 letoma, v preostalih 18 primerih
pa v času med 2 in 31 leti. Hude poškodbe oz. porušitve prednapetih sider so nastale:
¾ v 19 primerih v območju glav sider (tj. do 1 m za mestom zaklinjenja) in so bile posledica različnih
vzrokov od neizvedene zaščite (v agresivnih okoljih pojav porušitev celo v nekaj tednih) do
nezadostnega prekritja (pomanjkljivo polnjenje votlega prostora pod glavo sidra do propadanja
zaščitnega polnila tekom življenjske dobe sidra),
¾ v 21 primerih na prostem delu in so nastale zaradi preobremenitev pramen vsled premikov tal,
nezadostnega (ali neizvedenega) zainjektiranja pramen s cementno injekcijsko maso v prisotnosti
kloridov, poškodb bitumenskega sloja zaradi njegove nezadostne trajnosti, neprimerne izbire
zaščitnega materiala (npr. injekcijska masa, ki je vsebovala nitrate ali higroskopične smole) ter
uporabe pramen, ki so bila v nezaščitenem stanju dolgotrajno skladiščena na gradbišču,
¾ le v 2 primerih v veznem delu – kot vzrok obeh porušitev je bila navedena pomanjkljiva zainjektiranost
pramen sidra, pri čemer je bil v enem primeru 3 m del pramen izpostavljen agresivni talni vodi, ki
je vsebovala sulfide in kloride, ki je v 5 letih povzročila porušitev sidra (podizvajalec ni zagotavljal
ustrezne geotehnične spremljave, postopek injektiranja pa je bil izveden z vnaprej določeno
količino injekcijske mase predvidene le za zalitje veznega dela sider).
Iz navedenega sledi, da je treba veliko pozornost posvetiti projektiranju in konstrukcijskim detajlom,
kar še posebej velja za spoje med veznim delom, prostim delom in glavo sidra, ki so še posebej ranljivi.
Korozijske hitrosti se zelo močno spreminjajo glede na okolje sidranja in pogoje uporabe, pri čemer ne
poznamo zanesljive metode za identifikacijo korozijskih okoliščin za napoved korozijskih hitrosti.
Dejstvo, da je do 19 porušitev prišlo v roku 18 mesecev od vgradnje, potrjuje, da je treba v agresivnih
okoljih protikorozijsko zaščito glav sider izvesti čimprej, ne glede na predvideno življenjsko dobo sider.
Na prvi konferenci posvečeni samo sidrom po letu 1974 [6] so razpravljali o novih razvojnih poteh pri
načrtovanju, konstrukciji in trajnosti sider, podane pa so bile tudi pomembnejše ugotovitve pregledov:
¾ v letu 1990 so bili v Južni Afriki opravljeni pregledi 8 sidranih objektov [12], pri čemer so bile le pri
enem objektu zaradi več napak pri izvedbi protikorozijske zaščite in pokrovov preko glav sider
ugotovljene hude poškodbe (močna korodiranost sidrnih plošč, veliko žic neposredno pod sidrnimi
ploščami je bilo prekorodiranih); kot zaključek teh pregledov je bila poudarjena potreba po oceni
okoljskih pogojev med življenjsko dobo sidranja, potreba po natančni izvedbi protikorozijske zaščite
kot tudi zahteva, da mora ta dela nadzirati ustrezno usposobljeno osebje,
¾ po 22 letih življenjske dobe je bil v Veliki Britaniji izveden pregled 12-pramenskih sider vgrajenih
v morski pristan v začetku 70. let prejšnjega stoletja [14] - od začetnih 331 sider je bilo v funkciji še
222 sider na katerih so bile prisotne poškodbe zaradi nezadostne protikorozijske zaščite področja
glav sider (prekratka zaščitna cev sidra in pomanjkljivo zainjektiranje) kot tudi prisotnost kloridov
in sulfat reducirajočih bakterij; na sprednji strani pregledanih sider so bile vidne lažje do srednje
površinske korozijske poškodbe, na pramenih neposredno pod glavami sider pa tudi neenakomerne
korozijske poškodbe do globine največ 1÷2 mm, pri čemer sta bili 2 žici zaradi pojava napetostne
korozije pretrgani, pri dveh sidrih je bilo 8 žic neobremenjenih, 4 žice pa so počile pri preskusu sile
v sidru z napenjalko,
¾ vzgonska pramenska sidra z dvojno protikorozijsko zaščito, katerih glave so bile premazane z
epoksidno smolo, področje pod glavo pa je bilo zapolnjeno z mastjo, so bila vgrajena na
nedokončanem, za 18 mesecev z morsko vodo poplavljenem podvozu v Kuvajtu; na sidrih so bile
opazne korozijske poškodbe, ki so bile domnevno posledica prisotnosti kloridov in sulfat
reducirajočih bakterij, v času pregleda je bilo na pramenskih sidrih odkritih veliko korozijskih poškodb
na območju glav sider, pa vse do globine 1,5 m prostega dela sider - hujše korozijske poškodbe do
globine 0,25 mm so bile ugotovljene na stikih med žicami pramen in na stikih žic z ovojnimi PE
cevmi, pri čemer so pri pregledu zaznali šibek vonj po H2S iz česar so sklepali, da je uporabljena
mast služila kot hranilna podlaga za sulfat reducirajoče bakterije; mehanski preskusi so pokazali,
da lahko 0,5 mm globoke zareze v pramenih na mestih oprijema zagozd v glavi sider vodijo v pojav
napetostne korozije,
V [3] so zbrane ugotovitve pregledov sidranih objektov opravljenih v Švici, pri čemer je bilo 85 %
zajetih sidranih objektov izvedenih v obdobju med letoma 1965 in 1984. Pri večini objektov so bile
poškodbe na sidrih ugotovljene v obdobju od 10 do 20 let po dokončanju sidranja. Skupno je zajetih
48 sidranih objektov, od česar je obširnejše dokumentiranih 17 objektov. V 11 objektov so vgrajena sidra
s polno povezavo, v preostalih 37 objektov pa sidra z gibljivim prostim delom. Palična sidra so vgrajena v
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8 objektih, sidra iz žic so vgrajena le v 1 objektu, v preostalih 8 primerih so v objekte vgrajena
pramenska sidra, ki nimajo niti dvojne protikorozijske zaščite (le pri delu sider v enem objektu naj bi bil
le del sider izveden z dvojno protikorozijsko zaščito).
V vseh 48 primerih obravnavanih objektov ni bilo moč vedno z gotovostjo identificirati vrste nastalih
korozijskih poškodb, pri čemer se je pri več objektih istočasno pojavljajo več različnih oblik korozijskih
poškodb. Pri več kot polovici zajetih objektov so bile ugotovljene hude poškodbe sider, pri čemer je
bilo potrebno izvesti sanacijske ukrepe za nadomestitev poškodovanih sider - v približno 44 % objektov
je bilo potrebno poškodovana sidra, za katera ni bilo moč dokazati nosilnosti ali pa je grozila njihova
nenadna porušitev, zamenjati v celoti, delna zamenjava sider pa je bila potrebna še v nadaljnih 10 %
objektov. Pri sidrih preostalih objektov so bila izvršena vzdrževalna dela ali pa korekcije sidrnih sil.
Pregled dejansko uporabljenih metod pregledovanja in njihove pogostnosti na 37 sidranih objektih, v
katere so vgrajena sidra z gibljivim prostim delom, kaže naslednjo sliko:
¾ na 26 objektih (tj. 70 % obravnavanih objektov) je bil izveden vizualni pregled sidranega objekta,
na 25 objektih (68 %) je bil izveden pregled sidrnih glav, na 4 objektih (11 %) pa je bil z endoskopom
izveden vizualni pregled stanja jeklenih delov sidra pod glavo sidra,
¾ v 3 primerih (8 %) so bili opravljeni sondažni izkopi za sidranimi konstrukcijami in odpiranje sider,
¾ na 23 objektih (62 %) so bile z napenjalko izmerjene dejanske razpoložljive sidrne sile v sidrih, na
10 objektih (27 %) so bili izvedeni posebni napenjalni preskusi skladno z zahtevami ASTRA,
¾ na 20 objektih (54 %) so bile opravljene metalurške preiskave vzorcev jekla, na 20 objektih (54 %) je
bila izvedena kemična analiza korozijskih produktov in oblog, na 6 objektih (16 %) je bila opravljena
kemična analiza vode iz območja sidra, le v 2 primerih (5 %) so bile opravljene preiskave protikorozijskega sredstva, na 5 objektih (14 %) so ugotavljali vsebnost kloridov v betonu iz območja
glav sider, na 11 objektih (30 %) pa so bili izvedeni mehanski preskusi kabla sidra,
¾ v 11 primerih (30 %) je bil izveden preračun sidranih konstrukcij, v 8 primerih (22 %) je bil preračun
izveden ob upoštevanju meritev pomikov, v 22 primerih (59 %) pa je bila opravljena ocena tveganja.
Eno od prvih sistematičnih predstavitev poškodb začasnih in trajnih sider v Nemčiji je pripravil
Nürnberger [13]. Opisuje skupno 9 primerov poškodb sider – v 3 primerih trajnih sider je do poškodb
prišlo že v roku 1 leta, v 2 primerih pa so se poškodbe pojavile po preteku nekaj let. Pri večini primerov
porušitev je bila na površini prednapetega jekla opazna izrazita točkasta korozija, večinoma je bil
neposredni vzrok za porušitev režasta korozija. Pri vseh poškodbah so bila sidra bolj ali manj
izpostavljena delovanju agresivne vode ali pa so se nahajala v tleh z agresivnimi snovmi, čemur
zaščita v obliki povijanja z bitumenski trakovi, bitumenskih premazov oz. premazov lakov ni bila kos.
Po Meinigerju [9] so znani primeri poškodb trajnih sider, ki niso posledica sistemsko pogojenih napak,
ampak so nastale zaradi nestrokovne izvedbe (iz ekonomskih razlogov trajna sidra uveljavljenih
proizvajalcev v majhne sidrane objekte v vedno večji meri vgrajujejo podizvajalci) ali napačne ocene
celotnega sistema. Po avtorju je zagotavljanje kakovosti na gradbišču, zlasti pri izvedbi protikorozijske
zaščite, vedno bolj pomembno, zato podpira sistem in-situ meritev električne upornosti vgrajenih sider.
Po Wichterju [15] je v Nemčiji vgrajenih približno 500.000 trajnih sider, pri čemer je pri več objektih
trajnost sider nezadostna. Vzrok poškodb so praktično vedno napake povzročene pred oz. med vgradnjo
sider, pri čemer poškodbe na stiku glave sidra s prostim delom praviloma vodijo do pojava napetostne
korozije. Do sedaj je le v enem primeru prišlo do večjih korozijskih poškodb paličnih sider, ki pa so
nastopile le nekaj mesecev po vgradnji v letu 1988, vzrok katerih so bile poškodbe protikorozijske
zaščite med vgradnjo. Na enem objektu so pogosto odkrili pomanjkljivosti kot so: nezadostna ali
manjkajoča pritrditev zaščitnih pokrovov sider, pritrdilna sredstva teh pokrovov so bila korodirana,
protikorozijski premazi niso bili dovolj obstojni, iz glav sider je iztekala voda, kakovost protikorozijskega
sredstva je bila različna, zaščitni pokrovi so bili nepopolno zapolnjeni, sredstva so na lokacijah
izpostavljenih sončnemu obsevanju zaradi narobe pozicioniranih polnilnih mest deloma iztekla iz
pokrovov, ugotovljeni so bili tudi primeri odpovedi fiksno vgrajenih dinamometrov.
Povzetek ugotovitev nekaterih dosedanjih pregledov sider s celovito protikorozijsko zaščito,
vgrajenih na območju Republike Slovenije
V času pospešene gradnje avtocest v Sloveniji od leta 1994, je bilo dokončanih cca 381 km cest.
Gradnja je potekala po zahtevnem terenu, tako da je bilo izgrajenih preko 100 sidranih objektov, v
katere je vgrajeno več kot 10.000 električno izoliranih trajnih prednapetih geotehničnih sider s celovito
protikorozijsko zaščito. Do uveljavitve ZGPro je bil po sistemu ti. prostovoljnega certificiranja za

220

naročnika na podlagi certifikacijske sheme za vsak tip trajnega sidra opravljen predhodni sistemski
preskus, v sklopu katerega so bile izvedene preiskave ključnih sestavnih komponent sider, uveden je
bil nadzor nad proizvodnjo, dokazana pa je bila tudi primernost sidra na poskusnem polju.
Za trajnost vgrajenih sider sta poleg neoporečne PE zaščite tovarniško sestavljenih sider ključna tako
vodotesen prehod s proste dolžine na glavo sidra kot tudi brezhibna zaščita glave sidra pred zunanjimi
atmosferskimi vplivi. Integriteta protikorozijske zaščite vsakega vgrajenega sidra se z meritvami
električne upornosti ugotavlja v različnih izvedbenih fazah vse do predaje sidranega objekta investitorju,
pri čemer dosedanji rezultati kažejo dobre rezultate. Po predaji investitorju se po razpoložljivih
podatkih sistematično periodično pregledovanje sidranih objektov ne izvaja. V dosedanji praksi smo v
okviru razvojno-raziskovalne naloge [5] v letih 2003/04 izvedli pregled dveh sidranih objektov, pri katerih
je bilo že vnaprej znano, da stanje protikorozijske zaščite glav sider ni brezhibno. Na teh objektih smo
izvedli pregled, ki je zajemal splošni vizualni pregled vidnih delov glav vgrajenih sider, meritve upornosti,
meritve impedance in elektrokemijskega impedančnega spektra (EIS), korozijsko oceno jeklenih delov
odprtih glav sider ter laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev masti in vazelina.
Ob pregledu je bilo stanje navpične grede ob portalu predora, sidrane z 8 sidri, zelo slabo. AB greda je
v spodnjem delu počila, na tem območju je odpadel brizgani beton, ki je verjetno s seboj potegnil tudi
pomanjkljivo pritrjeni pokrov enega sidra, katerega glava je bila 4 leta po vgradnji povsem uničena. V
sidrani pilotni steni je vgrajenih skupno 178 sider, pri čemer je neurejeno odvodnjavanje izcedne vode iz
drenaž povzročalo stalno zamakanje pokrovov sider. Pregledali smo 3 konstrukcijska in 1 merilno
sidro (pokrov zaščiten le s temeljnim protikorozijskim sredstvom), pri čemer so bili pokrovi vseh sider
vgrajeni brez tesnila, kar je povzročilo vdor vode v notranjost pokrovov. Prisotnost vode je povzročila
omočenje, spiranje in degradacijo masti, ki je zdrsnila z jeklenih delov glav sider na spodnje dele
pokrovov, degradirana mast je zaradi nastanka maščobnih kislin postala korozivna in higroskopična,
opazne so bile korozijske poškodbe jeklenih delov. Laboratorijske preiskave odvzetega vzorca masti
so pokazale prisotnost vode v vzorcu, pri čemer se je na mestih z večjo vsebnostjo vode pri
korozijskem testu pričel korozijski proces. Na vseh 4 pregledanih sidrih so bile izmerjene vrednosti
izolacijske upornosti precej manjše od kriterija RI ≥ 0,1 MΩ.
V sidrani oporni zid je bilo vgrajenih 48 sider, pri čemer je bilo pregledano po 1 merilno in kontrolno sidro.
Pri obeh sidrih stik med pokrovom in opornim zidom ni bil izveden vodotesno, cca ¾ votlega prostora
med korodiranim pokrovom in kepo vazelina je zapolnjevala poliuretanska (PU) pena s 4 % do 7 %
odprtih por, ki je bila v spodnjem delu močno vlažna. Na jeklenih delih kontrolnega sidra ni bilo
korozijskih produktov, izmerjena je bila zadostna izolacijska upornost, medtem ko je pri merilnemu
sidru PU pena pri ekspandiranju izpodrinila del zaščitne kepe vazelina z jeklenih delov glave sidra, del
površine jeklenih delov je bil moker, prisotne so bile začetne korozijske poškodbe, izmerjena
izolacijska upornost pa je bila nižja od kriterija 0,1 MΩ. V vzorcu vazelina so bili prisotni delčki PU
pene prepojeni z vodo, ki so pri korozijskem testu delovali kot iniciali korozijskega procesa.
Ugotovitve pregledov omenjenih treh sidranih objektov ne velja posploševati na vse sidrane objekte
zgrajene v okviru NPIA, saj so bili v teh primerih vidni znaki zamakanja in propadanja protikorozijske
zaščite glav sider oz. je bilo že vnaprej bilo znano, da so bila sidra vgrajena v nasprotju z potrjenimi
izvedbenimi detajli. Vseeno pa zgoraj navedene ugotovitve opozarjajo na možne posledice do katerih
lahko pride pri neupoštevanju potrjenih izvedbenih detajlov pri izvedbi protikorozijske zaščite glav sider,
ki pa jih je s takojšnjo uvedbo sistema periodičnega pregledovanja nujno ugotoviti (in sanirati) čimprej.
ZAKLJUČEK
Dosežena stopnja razvoja sider s celovito protikorozijsko zaščito je že dosegla nivo, na katerem so
odpravljene sistemske pomanjkljivosti prejšnjih sistemov sidranja, zato v primeru dosledne in natančne
vgradnje tovarniško sestavljenih sider ter izvedbe protikorozijske zaščite glav sider skladno s potrjenimi
detajli ni pričakovati bistvenih korozijskih poškodb. Odstopanja pri skladiščenju sider na gradbišču kot
tudi pojav odstopanj od potrjenih detajlov pri ključnih izvedbenih fazah sider je treba preprečiti s stalnim
poostrenim nadzorom. Ugotovitve pregledov sider izvedenih tako doma kot tudi v tujini potrjujejo, da je
najbolj občutljivi del sider nedvomno območje glave sidra, v katerem je izveden prehod iz zaščitnega
ovoja v proizvodnji sestavljenega sidra na elemente glave sidra, ki jih je treba zaščititi pred atmosferskimi
in ostalimi škodljivimi vplivi (npr. slana megla v bližni prometnic v zimskem obdobju).
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Da bi sidra s pomanjkljivo izvedeno oz. nezadostno protikorozijsko zaščito odkrili čimprej in bi lahko
pravočasno izvedli dopolnilne ukrepe protikorozijske zaščite je treba takoj uvesti sistem periodičnega
pregledovanja stanja protikorozijske zaščite dostopnih delov sider. Skladno z ugotovljenim stanjem je
treba tekom celotne življenjske dobe sidranja sprotno prilagajati pogostnost pregledovanja in sprotno
izvajati potrebna vzdrževalna dela, s posebno pozornostjo pa je pri kontroli stanja in oceni sider
potrebno upoštevati morebitno nezadostno trajnost in protikorzijsko delovanje plastičnih protikorozijskih
sredstev (masti oz. vazelinov). Preostali možni sanacijski ukrep je le še vgradnja nadomestnih sider s
celovito protikorozijsko zaščito na vnaprej predvidenih rezervnih mestih, kar v primeru, da takšnih
mest ni, pomeni gradnjo dodatnih delov konstrukcij ali pa celovito rekonstrukcijo sidranega objekta.
Končno izbiro zaščite glav sider v projektu določi projektant. Ob tem se pojavlja vprašanje o smiselnosti
obbetoniranja zaščitnih pokrovov glav konstrukcijskih sider, s čimer se zagotovi mehanska zaščita
območja sidrnih glav in stabilnejše razmere v notranjosti kap, v katerih protikorozijska sredstva
propadajo počasneje. Na drugi strani je z obbetoniranjem pokrovov ovirana prosta dostopnost do
jeklenih delov glav sider, kar zmanjšuje možnost zgodnjega odkritja propadnja protikorozijske zaščite
in pojava korozijskih procesov na glavah sider.
Dosedanje izkušnje kažejo, da naj se v objekte, sidrane s TPGS, vgradi čimvečji delež kontrolnih sider s
puščenimi prameni, ki omogočajo tako kontrolo nosilnosti oz. spremembe sidrnih sil kot tudi razklinjanje
sider in detajlni pregled notranjosti glav sider. Pri takšnih sidrih je v primeru hujših korozijskih poškodb
na mestih prijema zagozd na žice pramena (še posebno na narebrenem delu) možna zamenjava
zagozd, saj hude korozijske poškodbe narebrene površine zagozd lahko vodijo do zadrsa pramena.
Pri vgradnji sider v agresivnih okoljih pa je smiselno že v času gradnje objekta razmišljati tudi o
vgradnji dodatnih sider namenjenih za morebitni destruktivni pregled tekom življenjske dobe sidranja.
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