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ANALIZA OBNAŠANJA TRAJNIH PREDNAPETIH GEOTEHNIČNIH
SIDER IN MOŽNOSTI RACIONALIZACIJE
POVZETEK: Med leti 2003 in 2008 je v dveh fazah potekala raziskovalno razvojna naloga z
naslovom Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sider. V prvi fazi smo možnosti za
doseganje višjih nosilnosti sider analizirali na podlagi rezultatov napenjalnih preizkusov rednih sider
ter na podlagi pregleda literature ter računskih analiz, v drugi fazi pa smo na podlagi izsledkov prve
faze pripravili tri modificirane zasnove veznih delov sider in jih preizkusili na dveh testnih poljih.
Prispevek povzema bistvene izsledke prvega dela raziskave in zasnovo modificiranih veznih delov
sider ter glavne značilnosti testnih polj.

ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR OF PERMANENT PRESTRESSED
GROUND ANCHORS AND OPTIONS FOR OPTIMIZATION
ABSTRACT: In the period between 2003 and 2008 a research project on the possible optimization
of the use of prestressed permanent ground anchors was conducted in two phases. During the first
phase the possibilities for enhancing the anchor capacity were studied by analysing the anchor
load test results on regular anchors from retaining structures on motorways, by literature review
and in terms of numerical analyses. In the second phase three proposals for the modifications
within the anchor bond length were prepared based on the conclusions of the first phase, modified
anchors were prepared and tested on two test fields. The paper presents the relevant findings from the
first investigation phase, the proposal for three modified anchor bond lengths and the characteristics
of both test fields.
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UVOD
V sklopu programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je bilo vgrajenih izjemno veliko število
trajnih prednapetih geotehničnih sider. V začetku teh gradenj je bila velika skrb posvečena trajnosti
teh občutljivih in za stabilnost in mehansko odpornost konstrukcij vitalno pomembnih nosilnih
elementov. V tehnične specifikacije za gradnjo cest so bili vpeljani principi zagotavljanja trajnosti
sider tedaj najsodobnejših priporočil SIA 191 (1995). Z analizami številnih meritev, pridobljenih pri
preiskavah sider, pa tudi pri večstopenjskih in enostavnih napenjalnih preizkusih se je nakazovalo,
da je mogoče v okviru obstoječih standardov z manjšimi ali večjimi modifikacijami sider zagotoviti
višje nosilnosti posameznega sidra in s tem racionalizirati njihovo uporabo. DARS je razpisal
raziskovalno nalogo z naslovom Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sider v dveh delih.
Prvi del je bil izveden leta 2004, drugi pa leta 2008.
V prvem delu raziskave smo pregledali literaturo s področja mehanskega obnašanja geotehničnih
sider in predvsem zbrali rezultate preko 1000 napenjalnih preizkusov sider pretežno (a ne
izključno) s področja Trojan. Zanimala nas je mera lezenja k:
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( 1 je vrednost izvlečka na glavi sidra v času odčitka 1 , 2 pa vrednost izvlečka na glavi sidra v
času odčitka 2 ) v odvisnosti od drugih parametrov sidra (dolžina prostega in veznega dela, število
pramen, obremenitev, geološki pogoji). Mera lezenja sidra je namreč skladno s standardi tisti
parameter, ki posredno govori o nosilnosti sidra, saj je n.pr. definirana mejna nosilnost veznega
dela sidra s kritično mero lezenja krit 2 mm.
Neposredno je bila zamisel o izvedbi take raziskave definirana ob izvedbi sidranja opornega zidu
Varda na AC Klanec – Sermin. Tam so bila za vgradnjo (verjetno prvič v tako velikem številu)
predvidena dvovrvna sidra. Preiskave sider, na osnovi katerih so bile definirane dovoljene mere
lezenja za vsa sidra konstrukcij, pa so bila standardno izvedena na sidrih z dodatnim pramenom,
torej na trivrvnih sidrih. Pokazalo se je, da na dvovrvnih sidrih ni mogoče doseči ustrezno majhne, s
preiskavami definirane dovoljene meje lezenja, čeprav so bila sidra vgrajena v dovolj podobnih
pogojih (slika 1). Tako smo postavili hipotezo, da mera lezenja k (in posredno nosilnost sidra) ni
odvisna samo od geotehničnih razmer v tleh, temveč tudi od lastnosti sidra, s tem pa lahko najdemo
tehnične modifikacije sider, s katerimi vplivamo na zagotavljanje čim manjše mere lezenja.
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Slika 1: Rezultati napenjalnih preizkusov sider na opornem zidu Varda.
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Drugo izhodišče je model Barleya (1997), ki izhaja iz razporeditve strižnih napetosti po obodu
veznega dela sidra. Ta ni linearna, ampak poteka v obliki vala (slika 2 - levo). Po doseženi
maksimalni strižni odpornosti τvrh nastopi pri večjih medsebojnih premikih manjša strižna odpornost
τrez. Barley definira faktor učinkovitosti sidra feff, ki je odvisen od dolžine veznega dela lv, in definira
nosilnost sidra premo sorazmerno z dolžino veznega dela sidra, pomnoženo s faktorjem
učinkovitosti (enačba 2). Faktor učinkovitosti pove, da z daljšanjem veznega dela ne pridobivamo
linearno na nosilnosti sidra.

Tvrh ∝ f eff ⋅ lv

(2)

Tvrh = f eff ⋅ τ vrh ⋅ D ⋅ π ⋅ lv
Faktor učinkovitosti je Barley določil na podlagi povratne analize večjega števila sider preiskanih do
porušitve. Sidra so bila različnih veznih dolžin, vgrajena v trdnih glinah in mehkih kamninah.
Ugotovljeni odnos faktorja učinkovitosti v odvisnosti od dolžine veznega dela podaja enačba (3) in
slika 2 (desno).

f eff = 1,6 ⋅ lv −0,57

(3)
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Slika 2: Razporeditev strižne napetosti vzdolž veznega dela sidra (levo) in faktor učinkovitosti sidra
(desno)
Tretji izziv je prinesel članek Briauda (1998), ki se na podlagi testnega polja s prednapetimi
geotehničnimi sidri sprašuje: »Should grouted anchors have short tendon bond lenght?«.
STATISTIČNA ANALIZA REZULTATOV NAPENJALNIH PREIZKUSOV SIDER IZ PRAKSE
Zbrali smo 1210 rezultatov meritev mere lezenja k na 902 sidrih iz realnih konstrukcij, pridobljenih
pri napenjalnih preizkusih in preiskavah sider iz naslednjih objektov:
- oporni zid OZ-06 na AC Vransko - Blagovica
- oporni zid Varda s trase AC Klanec – Srmin,
- OZ-01a s trase AC Kompolje - Blagovica,
- OZ-02 s kamnito zložbo s trase AC Kompolje - Blagovica,
- OZ-03 s trase AC Kompolje - Blagovica,
- OZ-06 s trase AC Kompolje - Blagovica,
- OZ-01 s trase AC Blagovica – Trojane,
- OZ-02a s trase AC Blagovica – Trojane,
- OZ-17a s trase AC Blagovica – Trojane,
- OZ-18 s trase AC Blagovica – Trojane,
- OZ-19 s trase AC Blagovica – Trojane,
- OZ-21 s trase AC Blagovica – Trojane.
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Običajno in pričakovano izkazujejo sidra pri večjih silah prednapetja višji k. Glede na postavljeno
hipotezo in zato, da bi lahko prikazovali za posamezne objekte samo povprečen odnos med mero
lezenja in obremenitvijo sidra, smo silo normirali z nosilnostjo jeklenih pramen in jo poimenovali
izkoriščenost sidra:
šč

(4)

Slika 3 prikazuje zbrane vse podatke iz posameznih konstrukcij na diagramu mere lezenja
v
odvisnosti od izkoriščenosti nosilnosti jeklenih pramen. Prikazane so le povprečne vrednosti
posamezne vrste sider iz vsakega objekta. Zelo jasno je izražena odvisnost mere lezenja k od
stopnje izkoriščenosti nosilnosti jeklenega dela sidra. Zato smo v nadaljevanju pristopili k podrobnejši
regresijski analizi, s katero smo preučevali odvisnost mere lezenja k od parametrov sidra.
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Slika 3: Mera lezenja k v odvisnosti od izkoriščenosti sidra.
Vsa sidra so vgrajena v vrtine premera med 144 in 150 mm (večina 145 mm), zato vpliva premera
vrtine nismo mogli preučevati. Podatki, ki tudi vplivajo na obnašanje sider, pa niso bili vedno
dostopni ali pa jih je težko kvantificirati (in zato niso obravnavani v analizi), so:
- podatki o hribini v okolici veznega dela sidra,
- vodocementni faktor injekcijske mase (običajno 0,44),
- čas od vgradnje do preiskave sidra.
Tako smo se odločili, da z regresijsko analizo ugotovimo ali je mera lezenja k statistično značilno
odvisna od:
- vezne dolžine sidra (Lv),
- proste dolžine sidra (Lfr),
- števila jeklenih pramen (n),
- sile prednapetja sidra (P).
Območje posameznih parametrov (najmanjše in največje vrednosti proste in vezne dolžine, števila
jeklenih pramen in sile pri preizkusu napenjanja) so prikazane v preglednici 1.
Preglednica 1: Območja vrednosti parametrov pri statistični analizi
Najmanj
Največ

n
2
7

Lfr
4
32

Lv
5
10

P
138
1450

k
0
4,443
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V bazi podatkov smo imeli merjene intervalne mere lezenja po 5, 15 in 30 minutah. Za vseh 1210
testov smo imeli na voljo podatek po 5 minutah, za 1055 testov podatek po 15 minutah in za 385
testov tudi podatek po 30 minutah. Tu prikazujemo le analize meritev po 30 minutah, analize
podatkov po 15 minutah vodijo do enakih zaključkov.
Predpostavljena regresijska enačba se glasi:

k = β 0 + β 1 n + β 2 L fr + β 3 Lv + β 4 P

(5)

Rezultati regresijske analize so v spodnji preglednici (preglednica 2).
Preglednica 2: Rezultati regresijske analize s 4 neodvisnimi parametri – k po 30 minutah
Regression Statistics
Multiple R
0,515312223
R Square
0,265546687
Adjusted R Square 0,2578156
Standard Error
0,476224359
Observations
385

Intercept
n
Lfr
Lv
P

Coefficients
7,10267E-05
-0,171142
-0,013388
0,095577
0,001738

Standard Error
0,161451
0,028907
0,00569
0,026875
0,000165

t Stat
0,00044
-5,92045
-2,35281
3,55632
10,54907

P-value
0,999649
7,18E-09
0,019141
0,000424
5,45E-23

Lower 95%
-0,31738
-0,22798
-0,02458
0,042734
0,001414

Upper 95%
0,31752
-0,1143
-0,0022
0,14842
0,002062

Signifikantnost relacije (5) je statistično značilna, kar potrjujejo majhne P-vrednosti.
Iz predznakov koeficientov β lahko vidimo, da:
- z naraščanjem števila pramen (večanje togosti) mera lezenja k pada,
- z naraščanjem vezne dolžine (padanje togosti) mera lezenja k narašča.
Oba vpliva sta statistično značilna, bolj je izražen vpliv števila jeklenih pramen. Manj značilen, a še
vedno prisoten, je vpliv proste dolžine. Z večanjem proste dolžine mera lezenja pada, kar prikazuje
tudi slika 4 z meritvami na oporni konstrukciji OZ-06 pred zahodnim portalom predora Trojane. To,
morda presenetljivo ugotovitev, lahko pojasnimo z naslednjimi dejstvi:
- večja prosta dolžina pomakne vezni del v boljša tla in v območje višjih napetosti v tleh,
- vzdolž proste dolžine se tudi javlja določeno trenje, ki zmanjša obremenitev veznega dela,
- pri daljših prostih delih pridejo manj do izraza parazitni vplivi (npr. zdrs čeljusti napenjalk pri
nižjih silah, padanje sile zaradi relaksacije pri višjih silah).
Iz rezultatov statistične analize lahko zaključimo:
- mera lezenja k ni odvisna le od stika kamnine in injekcijske mase, temveč tudi od
konstrukcijske zasnove sidra,
- večja togost sidra ugodno vpliva na obnašanje sidra (aktivira visoko strižno trdnost na stiku
s tlemi vzdolž večje dolžine),
- s podaljšanjem veznega dela se povečujejo vrednosti k (torej računamo z nižjo
nosilnostjo), medtem ko so pri krajših veznih dolžinah vrednosti k praviloma nižje (višje
nosilnosti),
- pri sidrih z enakimi veznimi dolžinami so bile pri večjem številu pramen (večja togost
veznega dela) dosežene nižje vrednosti k (višje nosilnosti),
- dolžina prostega dela sidra vpliva na obnašanje oz. karakteristike nosilnosti veznega dela
sidra in sicer se pri daljših prostih delin dosežejo nižje mere lezenja k.
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Slika 4: Rezultati napenjalnih preizkusov sider na OZ-06 v odvisnosti od dolžine prostega dela
sidra
PREDLOG MOŽNIH MODIFIKACIJ GEOTEHNIČNIH SIDER
Na podlagi prikazanih analiz ter na podlagi pregleda literature smo kot možnosti za povečanje
nosilnosti posameznega sidra videli naslednje modifikacije geotehničnih sider:
-

Povečanje števila pramen in s tem zagotovitev večje togosti veznega dela sidra. Pri tem
obstajajo seveda omejitve, ki izhajajo iz razpoložljivega prostora ter zahteve, da morajo biti
sidra prednapeta vsaj na 30% svoje nosilnosti, da zagozde v glavi sidra zanesljivo
vzdržujejo silo prednapetja.

-

Skrajšanje veznega dela, kar tudi prispeva k povečanju togosti veznega dela sidra ter
izkorišča spoznanje, da je učinkovitost sidra večja pri krajših veznih delih (Barley, 1997).

-

Uporaba Barleyevega koncepta večkratnih sider (Single Bore Multiple Anchor, Barley,
1990, 1995, 1997), pri katerem v isto vrtino vgradimo več sider s krajšimi in medsebojno
zamaknjenimi veznimi deli.

-

Dodatno armiranje mase zunaj in znotraj rebraste PE cevi ob istem številu pramen, s
čimer bi izboljšali reološko obnašanje injekcijske mase, saj smo z analizo meritev ugotovili,
da nosilnost veznega dela ni odvisna zgolj od tal, temveč pomembno tudi od lastnosti
sidra. Za dodatno armiranje lahko uporabimo mikroarmaturo, pri čemer obstaja problem
injiciranja skozi razmeroma tanko injekcijsko cev, lahko pa uporabimo manjši armaturni
koš, kjer obstaja nevarnost korozije (zunaj rebraste PE cevi) in težavnejša vgradnja.

-

Povečanje togosti zaščitne cevi bi tudi prispevalo k večji celotni togosti veznega dela
sidra. Pri tem je problem izbira ustreznega materiala, ki mora imeti visoko osno togost in
električno upornost, ob tem pa še vedno izvedljiv transport (tog vezni del bi težko zvili v
kolut).

-

Konusna oblika zaščitne cevi, s katero bi ob napenjanju sidra zagotovili tudi povečanje
normalnih napetosti v neposredni okolici sidra (slika 5).

-

Kombinacija zgoraj naštetih ukrepov.
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Slika 5: Shematski prikaz koncepta konusne oblike veznega dela sidra
TESTNO POLJE Z MODIFICIRANIMI SIDRI
V drugem delu omenjene raziskovalne naloge smo na terenu v okviru realnih opornih konstrukcij
testirali nekatere koncepte modificiranih sider. Od vseh naštetih možnosti za modifikacijo veznih
delov sider smo v okviru te raziskave izbrali naslednje:
- sidra s povečano togostjo veznega dela sidra,
- večkratna sidra,
- sidra spremenljive togosti
in jih primerjali s klasičnim trajnim prednapetim geotehničnim večpramenskim sidrom.
Tehnološko je bil od domačih izvajalcev sidranja za napenjanje večkratnih sider in sider
spremenljive togosti, ki zahtevata ločene napenjalke za vsak pramen (podsidro), opremljen le
GEOT, njegov dobavitelj sider CA.TI. (Carnica Tiranti S.r.l.) pa je bil pripravljen izdelati prototipe
modificiranih sider. V času izvedbe raziskovalne naloge je GEOT izvajal sidra na obsežnem
opornem zidu OZ-05 na AC Slivnica – Pesnica, poleg tega smo se za testno polje dogovorili še na
pilotni steni OZ-01 na AC Spodnja Senarska – Cogetinci, kjer je sicer redna sidra izvajal SCT.
Referenčno sidro za preiskave je bilo sidro CATI-ZRMK tipa RCP/D nazivne nosilnosti 300 – 900
kN, sestavljeno iz 2 do 6 pramen nominalnega premera 15,2 mm (0,6") s površino prečnega
prereza 140 mm2 iz jekla fp0,1k/fpk = 1670/1860 MPa z modulom E = 198 GPa. Vzdolž celotne
dolžine pramen so sidra RCP/D obdana z vodotesnim polietilenskim (PE) ovojem, ki se vodotesno
priključuje na elemente glave sidra. Jekleni deli glave sidra so od sidrane konstrukcije ločeni s PE
tesnilno izolacijskim tulcem ter prekriti z zaščitno kapo, ki prekriva vse jeklene dele glave sidra. Na
ta način so nosilni jekleni deli sidra v smislu celovite protikorozijske zaščite ločeni od agresivnih
vplivov okolja in električno izolirani od morebitnih blodečih tokov.
Tako referenčna sidra kot sidra s spremenjenimi zasnovami veznih delov so imela skupno dolžino
35 m, od tega je znašala dolžina veznega dela v 7 m. Kabel sidra je bil sestavljen iz šestih
pramen ∅15,2 mm.
Koncept zasnove modificiranih sider shematsko prikazuje slika 6, sledi pa kratek opis njihove zasnove:
- Sidro s povečano togostjo veznega dela (tip RCP/D-K) je bilo najbolj podobno
izhodiščnemu sidru, dodane so bile le dodatne jeklene žice ∅ 5 mm, vstavljene v prazne
prostore med pramena veznega dela sidra, pri čemer je dolžina prostega dela pramen
znašala 28,0 m, veznega dela pa 7,0 m.
-

Večkratna sidra (tip RCP/D-Z) so bila izvedena tako, da posamezna podsidra, sestavljena iz
po dveh pramen, v isto vrtino niso bila vgrajena kot samostojni sklopi (Barley, 1990, 1995 in
1997), pač pa smo vsa tri podsidra, z dolžinami veznega dela po 2,2 m, medsebojno
zamaknjeno namestili v skupno rebrasto PE cev veznega dela sidra dolžine 7,0 m, tako da
je sidro izpolnjevalo zahteve celovite protikorozijske zaščite. Dolžine prostih delov podsider
so znašale 28,0 m, 30,4 m in 32,8 m.

-

Sidro spremenljive togosti (tip RCP/D-I) po patentu Škrabla (2004) izkorišča prednosti
sider tipov RCP/D-K in RCP/D-Z. Zasnovano je bilo tako, da je bila kabel sidra prav tako
razdeljen v tri podsidra, sestavljena iz po dveh pramen, pri čemer so dolžine veznega dela
podsider znašale 7,0 m, 4,6 m in 2,2 m, prostega dela podsider pa 28,0 m, 30,4 m in 32,8 m.
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Slika 6. Shematski prikaz zasnove veznih delov trajnih prednapetih električno izoliranih pramenskih
sider: zgoraj referenčni tip sidra RCP/D, spodaj modificirani tipi sider: RCP/D-K (sidro povečane
togosti), RCP/D-Z (večkratno sidro) in RCP/D-I (sidro spremenljive togosti).
Na testnem polju OZ-05 AC Slivnica – Pesnica je bilo v okviru raziskave vgrajenih 18 sider, od tega
3 sidra referenčnega tipa RCP/D (poleg tega je bilo na enakih sidrih v sklopu redne izvedbe tega
objekta izvedenih 7 preiskav sider, katerih obnašanje smo prav tako vključili v primerjave) ter po 5
sider vsakega modificiranega tipa sidra (RCP/D-K, RCP/D-Z in RCP/D-I). Geološke razmere na
celotnem področju opornega zidu OZ-05 je dovolj homogeno, da so rezultati na različnih mestih
medsebojno primerljivi, mehka hribina (miocenski laporji) razmeroma toga, da so lahko modifikacije
sider prišle do izraza, istočasno pa tudi dobro nosilna, kar je še dodatno postavljalo na preizkus
sama sidra in nekoliko manj stik sider s hribino.

Slika 7. Oporni zid OZ-05 na AC Slivnica – Pesnica s testnim poljem za modificirana sidra.
Na testnem polju OZ-01 AC Sp. Senarska – Cogetinci nismo vgrajevali referenčnega sidra RCP/D
in smo za referenco lahko imeli le redna sidra, ki so bila na tem objektu tipa Dywidag s 4 prameni
prečnega prereza 151 mm2 in iz jekla z elastičnim modulom 191 GPa. Dolžina prostega dela je bila
12 m, dolžina veznega pa 7 m. Modificirana sidra so imela enake proste in vezne dolžine (12+7 m),
bila so 6 vrvna z enakimi zasnovami veznih delov, kot so bile predstavljene na sliki 6. Na OZ-01 so
bila vgrajena in preizkušena po tri sidra vsakega od modificiranih tipov. Ob vgradnji in izvedbi
raziskav se je pokazalo, da so vzdolž tega objekta geološke razmere precej heterogene, tako da
na majhnem vzorcu preiskanih sider zanesljivi zaključki niso bili mogoči.
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Slika 8. Napenjanje sidra z ločenimi napenjalkami za vsak pramen na testnem polju OZ-01 AC Sp.
Senarska - Cogetinci.
Proizvodnja in testiranje modificiranih sider sta potekala od marca do junija 2008. Rezultati preiskav
so podrobneje predstavljeni v članku Klemenca s sodelavci (2012) v istem zborniku, še podrobneje
pa v poročilu o izvedenih raziskavah (Logar s sodelavci, 2008) in v disertaciji Klemenca (2011).
Protokol napenjanja sider tipov RCP/D-Z in RCP/D-I, predvsem pa analiza merjenih rezultatov se
pomembno razlikuje od standardnih tipov sider, saj ima vsako podsidro (pramen) pri enaki vneseni
sili drugačen izvleček. Zato je bilo v okviru raziskave posebno poglavje namenjeno tudi razvoju
orodja za analizo meritev in oceni nosilnosti celotnega sidra na podlagi rezultatov posameznih
podsider. Več o tem najdete v prispevku Klemenca (2012).
Na obeh lokacijah smo najvišje nosilnosti dosegli s sidri s povečano togostjo veznega dela
(RCP/D-K), kar potrjuje osnovno spoznanje 1. dela RRN, da povečanje togosti veznega dela sidra
prispeva k večji nosilnosti (dosežene so bile nižje vrednosti mer lezenja k); na drugi strani smo na
obeh testnih poljih najnižje nosilnosti (oz. najvišje vrednosti mer lezenja k) zaradi odpovedi vezi
posameznih pramen z injekcijsko maso v notranjosti PE ovoja sidra dosegli pri večkratnih sidrih (tip
RCP/D-Z), medtem ko je bila nosilnost sider s spremenljivo togostjo velikostnega reda nosilnostim
referenčnih sider (na OZ-05) oz. nekoliko nižja (OZ-01).
Poleg tega smo s pridobljenimi izkušnjami ugotovili, da je dolžina veznega dela podsider 2,20 m
spodnja sprejemljiva meja, pri kateri ob vrhunski izvedbi sider, njihove vgradnje in injektiranja že
lahko prevzamejo celotno obremenitev, ob majhnih izvedbenih napakah (n.pr. lokalna
zamaščenost pramen) pa ne dosegajo pričakovane zanesljivosti prenosa sile iz sidra v tla. Za
praktično izvedbo tako predlagamo uporabo 2,5 do 3 m dolgih veznih delov podsider.
ZAKLJUČKI
Prikazali smo izhodišča in del analiz, izvedenih v sklopu dveh faz raziskovalnega projekta
»Racionalizacija pri uporabi trajnih geotehničnih sider«. Poudarek je bil na ohranjanju trajnosti
sider, ob tem pa na iskanju možnosti, da z razmeroma majhnimi spremembami v zasnovi veznih
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delov še bolje izkoristimo nosilnost sidra in tal v okolici veznega dela v skladu z veljavnimi
standardi za izvedbo prednapetih geotehničnih sider.
Pokazalo se je, da je poglavitna možnost za racionalizacijo, ki je bila vsaj delno preverjena tudi s
preizkusi na testnem polju, v zagotavljanju večje togosti veznega dela sidra. Na videz obetaven
koncept Barleya, ki dokazano dosega odlične rezultate, ko podsidra niso v skupnem PE ovoju, se v
kombinaciji s konceptom trajnih sider ni obnesel podobno dobro.
Nekatere nakazane možnosti za izboljšanje nosilnosti, ki so vezane na večje spremembe
(armiranje ali mikroarmiranje veznega dela, spremembe oblike in materiala rebraste cevi v veznem
delu) pa še čakajo na možnost preizkusa v naravi.
ZAHVALA
Zahvaljujemo se Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji za financiranje obeh delov razvojnoraziskovalne naloge, v sklopu katerih smo preučili možnost racionalizacije trajnih prednapetih
geotehničnih sider. Prav tako se zahvaljujemo proizvajalcu sider CA.TI. Carnica Tiranti, S.r.l. iz Italije,
ki je s svojimi izkušnjami pomagal pri realizaciji prototipov kot tudi za donacijo sider.
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