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СМЕСИ ЗА ЗАЛЕВАЊЕ

НАКРАТКО ЗА НАС...

АДИНГ е компанија за производство на хемиски материјали за градежништвото со повеќе од 50
години искуство во областа и долгогодишно присуство на пазарите во Европа, Азија и Африка. Од
кога е формирана компанијата во 1969 година па до денес, се произведуваат повеќе од 100 хемиски
производи за градежништвото, кои пак се распоредени во 12 производнни групи. Според нашето
маркетинг мото, „Состојка на секоја градба“, овие производи се аплицирани насекаде околу нас и
се дел од најспецифичните градежни потфати во земјите каде сме присутни во изминативе 50тина години.
Освен стандардизарните и сертифицирани производи од нашата производна програма,
нашите инженерски тимови располагаат со технологии и стекнат know how во областа на:
тунелоградбата, санации на АБ конструкции од високоградбата, хидротехнички и индустриски
објекти, мостови, фабрички оџаци и други специфични инженерски објекти.
На следните 40-тина страници ви пренесуваме наши конкретни искуства и знаења за
тунелоградбата, а подолу се дел од позначјаните референтни објекти од оваа област на кои сме
имале директно учество и во кои се вградени нашите производи и знаења:
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- Тунел „Пресека”, Тунел „Демир Капија” , Хидро-технички тунел „Козјак “, Хидротехнички тунели
„Саса” , Тунел „Катланово“, Железнички тунел „Куманово“, Тунел Деве Баир и др.
СРБИЈА
- Тунел „Брѓани”, Тунел „Голубац”, Тунел „Банцрево”, Тунел „Шарган”, Тунел „Манајле” , Тунел
„Предејане” , Тунели на обиколница Пирот
ЦРНА ГОРА
- Тунел „Клисура-Колашин”, Тунел „Царине и Ибарац“-Рожаје, Тунел „Његуши”, Тунел „Будош“, Тунел
„Созина“ и др.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
- Тунел „Стамболчиќ“, Тунел „Чемерно“, Тунел „Зеница“ и др.
ХРВАТСКА
- Тунел „Печина Ријека“, Тунел „Св. Рок“, Тунел „Змијаревич плоча“ - Шибеник, Тунел „Умац“, Тунел
„Мала Капела“, Тунел „Туховик”,
КАЗАХСТАН
- Метро „Алма Ата”
АЛБАНИЈА, Поградец
- Тунел 1 и 2
БУГАРИЈА
- Тунел „Железница“
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ВОВЕД
ТУНЕЛ – подземна конструкција наменета за спроведување на патнички и железнички сообраќај, водени
токови или инсталации.

1.1 ПОДЕЛБА НА ТУНЕЛИТЕ СПОРЕД НАМЕНАТА:
Патнички и градски сообраќајни тунели
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Железнички тунели вклучително и:
- метро станици
- подземни железнички станици
- рудници

Хидротехнички тунели:
Наменети се за: водоснабдување, преливни системи кај хидротехнички објекти како и
канализациони системи за спроведување на отпадни води.
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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА НА ТУНЕЛИ
2.1 ИСТОРИЈА
Во зависност од расположивата технологија, геологија, хидрологија, намената и должината на тунелот, во
текот на историјата се применувани различни методологии за изградба на тунелите. Разликите во методологиите
се во начинот на изведба на поедини фази од изградбата како: ископ, потпирање, организација на градилиштето,
завршно облагање и др.
Генерално поделбата на методологиите на изведба се на класични и современи, кој потоа се поделени во
зависност од геолошко хидролошките услови.

Пример: Тунел под Темза Blackwall tunnel отворен во
1897 година како своевремено
најдолг подводен тунел во
светот со своите 1.900 метри.

Стара австриска метода

Класичната австриска метода се базира на изведба
на крута носива конструкција и камена ѕидарија.

МАСИВНА ДРВЕНА ТУНЕЛСКА ПОДГРАДА
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2.2. НОВА АВСТРИСКА МЕТОДА ЗА ТУНЕЛОГРАДБА
Во ’60-тите години, воведен е нов концепт во тунелоградбата. Развојот на НАМТ бил условен од развојот на
технологијата на бетон и воведување на адитиви за прскан бетон. За првпат развиен во Австрија од професорот
Rabcewicz, две децении порано, познат е како “Neue Osterreichiche Tunnelbauweise” (Нов Австриски Метод на
Тунелоградба - НАМТ) или едноставно “Shot-Crete” метод, НАМТ го потенцира значењето на прсканиот бетон во
тунелоградбата.
Ваквата комплетно нова филозофија на градење на тунели се базира на “мобилизирање” и користење на
носивоста на самата карпеста маса како потпора на тунелот за време на градењето и експлоатацијата.
НАМТ се базира на изведба на флексибилна примарна подграда од прскан бетон, тунелски анкери и ременати,
кои и дозволуваат на карпестата маса самата да си најде состојба на рамнотежа.

Класична масивна подграда

НАМТ

2.3 ИЗВЕДБА НА ТУНЕЛИ СО КОРИСТЕЊЕ НА ТБМ – МАШИНИ (TUNNEL BORING MACHINE)
ТБМ машината се користи за ископ на тунели со кружен пресек низ разновидна почва и карпести слоеви.
Дијаметарот на тунелот може да се движи од метар (направен со “микро”-ТБМ) до скоро 16 метри.

Бетонски префабрикувани елементи за подграда
Дел од методологија за изведба на тунели со ТБМ машини е и автоматското поставување на префабрикувани
бетонски елементи како подграда на тунелот. Ваквите елементи најчесто се произведуваат во погони (фабрики), а
потоа готови се транспортираат до тунелот. Ваквото фабричко производство овозможува висок степен на контрола
на квалитетот на производството, а со тоа и ефикасност при изведбата на тунелите. Самата ТБМ машина е најчесто
опремена за автоматско вградување на ваквите бетонски елементи.
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НОВА АВСТРИСКА МЕТОДА ЗА ТУНЕЛОГРАДБА

3.1 ОПШТО
Новата Австриска Метода на Тунелоградба – НАМТ, претставува економична и безбедна метода за изведба на
тунели, која се базира на следните принципи:
1. Конструкцијата на тунелот предвидува изведба на две нивоа на потпора:
Флексибилна примарна подграда
Секундарна подграда
Заеднички, двете подгради формираат тн. “носив прстен” – три-димензионална сферна лушпа во внатрешноста
на стенската маса.
2. Основната носивост на тунелот е обезбедена од околната карпеста маса
Примарната тунелска подграда мора да биде флексибилна и да овозможи редистрибуција на напрегањата и
деформациите во внатрешноста на карпите додека не се постигне нова состојба на рамнотежа.
Услови за изведба на Примарната подграда:
Подградата не смее на себе да ја презема тежината и да претставува потпора на тунелот. НАМТ комплетно ги
отфрла класичните масивни тунелски потпори
Профилот на тунелот мора да биде заоблен
Сочувување на стабилноста на карпестата маса со внимателно ископување и што побрзо поставување на
примарната подграда
Зацврснувањето на примарната подграда се постигнува не преку зголемување на бетонскиот пресек, туку
преку подобрување на анкерирањето во околната стенска маса
Неопходно е да се врши константно мониторирање на состојбата во текот на изведбата и експлоатацијата.

3.2 ПРИМАРНА ТУНЕЛСКА ПОДГРАДА
Примарната подграда во НАМТ претставува систем на челични анкери фиксирани во карпестата маса и врзани
на флексибилна лушпа од прскан бетон. Дополнително, во зависност од категоријата на карпата низ која се пробива
тунелот, лушпата на подградата може да биде единечно или двојно армирана, со вградени челични лакови – ременати.
Преку ваквата конструкција се аплицира прсканиот бетон.
Алтернативно, наместо класична арматура, во прсканиот бетон може да се користат челични фибри.
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ЦЕМЕНТНА ИНЈЕКЦИОНА СМЕСА

ПРИМАРНА ПОДГРАДА

СЕКУНДАРНА ПОДГРАДА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

АНКЕРИ

АНКЕРИ

ВОДОПРОПУСТЛИВ
БЕТОН
ДРЕНАЖНА ЦЕВКА

3.2.1 ПРСКАН БЕТОН
Прсканиот бетон – Torkret, Shotcrete, Gunitе - претставува специјално дизајниран бетон наменет за вградување со
опрема за распрскување под притисок.
Се користи за изведба на потпори во тунелоградбата, рударството, за стабилизација на косини, за бетонирање на
конструкции со комплексна форма, итн.
Во тунелоградбата, прсканиот бетон пред сé, се користи за изведба на примарната подграда кај НАМТ.
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МЕТОДИ НА ВГРАДУВАЊЕ НА ПРСКАН БЕТОН

Постојат две основни методи за вградување на прскан бетон:
“Сува” постапка (Gunite) при која сува мешавина од цемент и агрегат се аплицира (се дува) преку
црево под притисок, а водата се додава на излезната дизна, непосредно пред вградувањето.
“Мокра” постапка (Shotcrete) при која готовата бетонска мешавина се транспортира и се истура во
опремата за аплицирање-прскање.
КАРАКТЕРИСТИКИ НА “СУВА” И “МОКРА” МЕТОДА ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА ПРСКАН БЕТОН
“МОКРА” МЕТОДА

“СУВА” МЕТОДА
Технологија на вградување

Бетонска мешавина се транспортира готова
(со авто-миксери) и се истура во опремата
за аплицирање
Непосредно пред излезот од цревото густиот
бетон се разбива со струја од воздух под висок
притисок
Течен aдитив – забрзувач на врзувањето се
додава во бетонот на излезната дизна
на цревото

Сувата бетонска мешавина се истура во
машина за апликација
Со струја од компримиран воздух сувата
цементна мешавина се транспортира до
излезот од цревото
Пред излезната дизна во мешавината се
додава потребната количина на вода
Прашкаст забрзувач се додава во сувата
бетонска мешавина
Течен забрзувач се додава заедно со водата
на излезот од цревото за аплицирање

Предности
Многу помала изложеност на работниците на
штетни влијанија (прашина и сл.)
Подобра контрола на процесот на
производство на бетонот
Поголема брзина на вградување
Поголема трајност на опремата

Помала цена на чинење на опремата
Едноставна апликација и одржување на
опремата
Низок W/C фактор (нема потреба од
пумпабилен бетон)

Недостатоци
Повисока цена на чинење на опремата

Голема изложеност на прашина

Комплексен процес на стартување и чистење
на опремата

Помала контрола на бетонот при апликација
Поголемо абење кај опремата

Тунел Предејане, Србија
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СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОПРЕМА ЗА АПЛИКАЦИЈА НА ПРСКАН БЕТОН

Со цел да се зголеми ефикасноста и квалитетот на
вградувањето на прсканиот бетон, и истовремено да се намали
ризикот и изложеноста на работниците на негативни влијанија,
во тунелоградбата вградувањето на прсканиот бетон се врши
со примена на специјализирни машини – „Роботи“.
Истите се опремени со специјализирана „телескопска
рака” на која се фиксирани цевките за пумпање и распрскување
на бетонот. Исто така, „Роботот“ е опремен со автоматски пумпи
и дозерки за адитив - Забрзувач на врзувањето на бетонот.
Управувањето со „Роботот“ за торкретирање се врши
преку далечински команди – што овозможува операторот на
машината да биде оддалечен од местото на вградување и вон
зоната со зголемен ризик од повреди.

И покрај тоа, носењето на лична заштитна опрема при апликација на прскан бетон е задолжително!
Светло
Заштитен шлем

Заштитни очила

Маска
Слушалки

Флуоросцентни
пантолони

Флуоросцентен елек

Ракавици

Чизми

БАРАЊА ЗА КВАЛИТЕТ И ПЕРФОРМАНСИ НА ПРСКАНИОТ БЕТОН
Рани јакосни карактеристики
Раните јакости се суштински за правилна апликација на прсканиот бетон. Добивање на иницијални јакости во
првите неколку минути овозможува “над-главно” прскање на калотата, апликација на бетонот во подебели слоеви и
прскање на бетонот преку површини со активни продори на вода. Раната јакост е исто така гаранција за безбедност при
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работата. Конечно, брзото врзување на бетонот влијае на намалување на “отскокот” на бетонот за време на апликацијата,
со што сериозно се подобрува економичноста на работата. Вообичаено, раните јакости на прсканиот бетон се проектираат
во периодот од 6-та до 60-та минута по апликацијата, со што прсканиот бетон се дели во три класи Ј1-Ј3.
Класа Ј3 - Прскан бетон наменет за
косолидациски работи и за апликација во
условина висок хидростатски притисок

MP a

Јакост
на
притисок

20, 0
10, 0

Класа Ј2 - Прскан бетон наменет за
апликација во подебели слоеви и
работа на калота

5, 0
2, 0
1, 0

Класа Ј1 - Прскан бетон наменет за
апликација во тенки слоеви кај
неконструктивни делови

0, 5
0, 2
0, 1
0

6

10

30

мин.

мин.

мин.

1h

2h

6h

12h

24h

Време

Класа на прскан бетон според
јакосните карактеристики во првите 24h

Класа на
Јакост на
Јакост на
јакост на
притисок
притисок
Прскан
на 6 минути на 60 минути
бетон

Примена

Ј1

0,1 - 0,2 MPa

0,2-0,5 MPa

Прскање во потенки слоеви,
изведба на неконструктвни елементи

Ј2

0,2-0,5 MPa

0,5-1,0 MPa

Прскање во подебели слоеви
Изведба на калотата

Ј3

>0,5 МРа

>1,0 МРа

Стабилизација на теренот, спречување
на активни продори на вода

ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАКОСНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРСКАНИОТ БЕТОН
Раните јакости на прсканиот бетон во првите 24 часа се испитуваат во согласност со Европскиот стандард EN
14488-2 Testing sprayed concrete - Part 2: Compressive strength of young sprayed concrete. Испитувањето се врши in situ
– на местото на вградување со примена на три методи:
Метода A: Penetration needle – Пенетрација на игла
Оваа метода се користи за индиректно мерење на силата потребна за забивање на игла со одредени
димензии во прскан бетон до длабочина од 15 mm +/- 2 mm. Притоа инструментот – Пенетрометар ја регистрира
силата на отпорот на пенетрација. Јакоста на притисок на бетонот се одредува преку крива на конверзија која
ја дава производителот на опремата. Оваа метода се користи за одредување на јакоста на притисок на “младиот”
прскан бетон со јакост до 1,5МРа.
Метода Б: Stud driving – Набивање на клинови
Во врзаниот свеж бетон со точно одредена сила се набиваат челични клинови и се мери длабочината на
продирање. Потоа клинот се извлекува и се регистрира силата на извлекување. Јакоста на бетонот се одредува
посредно преку регистрираната сила на извлекување.
Тестирањето се врши на примерок од прскан бетон кој се изработува на самото вградување со примена на
предвидената опрема за торкретирање. Примерокот на прскан бетон треба да биде со длабочина од најмалку 10 cm.
Метода Ц: Cylindrical core - Цилиндрично јадро, керн
По достигнување на јакост на бетонот од над 5МРа, испитувањата се вршат на јадра (кернови) извадени од
примерокот кои се тестираат на преса.
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ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАКОСНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРСКАНИОТ БЕТОН
МЕТОДА A: PENETRATION NEEDLE – ПЕНЕТРАЦИЈА НА ИГЛА

МЕТОДА Б: STUD DRIVING – НАБИВАЊЕ НА КЛИНОВИ

МЕТОДА Ц: CYLINDRICAL CORE - ЦИЛИНДРИЧНО ЈАДРО, КЕРН
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ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРСКАН БЕТОН
Со цел да се исполнат барањата за перформанси и квалитет на готовиот прскан бетон, како и да се овозможи
негово адекватно вградување неопходно е да се изготви соодветна рецептура и проект за бетон соодветен на
расположливата опрема и методологија на врадување.
Вообичаено, барања за перформанси на свежиот прскан бетон се: конзистенција, вискозност без појава на
сегрегација, хомогеност, содржина на вовлечен воздух, можност за апликација со расположливата опрема, атхезија
за подлогата, време на врзување.
Барања за перформанси за цврстиот прскан бетон се: рани и крајни јакосни карактеристики, јакост на притисок
и затегнување, водонепропустливост, отпорност на мраз, соли и карбонизација.
За исполнување на наведените барања потребно е вршење на претходни лабораториски и индустриски
испитувања, избор на материјали и тестирање на опремата за апликација.
Има четири основни компоненти на прсканиот бетон:
Агрегат
Цемент
Вода
Адитиви
АГРЕГАТ
Вообичаено, за производство на Прскан бетон се користат фракции на агрегат од (0-4) или (0-8)mm, поретко
(0-16)mm. Притоа, критичен фактор за постигнување на перформансите на бетонот е количината на ситни честички
(<0,125mm). Според препораките на EFNARC /European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete
Systems/ во прилог се дадени основни гранулометриски криви за Прскан бетон наменет за апликација по сува и
мокра постапка:
Мешавина наменета за
прскање по сува постапка

%

Процент на
минување 100
низ сито
90

100
100

100
90

90
80

80
73

72

70

73

62

60
50

50
40

34

30

37

26
18

20
10
0

12
0
1
0,125

3

22
11

0,25

8

60

55

49

35

Мешавина наменета за
прскање по мокра постапка

21
12

0,50
1, 0
2,0
4, 0
Големина на зрно (mm)

8,0

16, 0

mm

ЦЕМЕНТ
Препорачани количини на цемент при различна максимална големина на агрегатот се:

D max

Препорачана количина на цемент

(0-4) mm

450-600 kg/m

(0-8) mm

350-450 kg/m

(0-16) mm

300-400 kg/m
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АДИТИВИ
Повеќе различни типови на хемиски и минерални додатоци се додаваат во прсканиот бетон со цел да се постигнат
одредени карактеристики:
Суперпластификатори – адитиви за бетон кои овозможуваат обработливост на бетонот при низок W/C
фактор, при што значајно се подобруваат неговите јакосни карактеристики и можноста за квалитетно вградување.
Суперпластификаторите, во зависност од потребите и временските услови, можат да овозможат и продолжено
одржување на конзистенцијата на свежиот бетон и над 90 минути.
Забрзувачи на врзувањето на бетонот – Адитиви кои овозможуваат речиси моментално започнување на
процесот на врзување на бетонот и се основа за производството на прскан бетон. Забрзувачите на врзувањето на
бетонот се додаваат автоматски на излезната дизна на цревото за торкретитање. Новите генерации на забрзувачи на
врзувањето во својот состав не содржат алкалии, со што значајно се намалува ризикот по здравјето на работниците
и се подобруваат условите за работа во тунелоградбата. Исто така, новите генерации на забрзувачи на врзувањето
овозможуваат постојан пораст на јакосните карактеристики на прсканиот бетон.
MP a

Јакост на
притисок

70
60
99%

50

90%

40

75%

30
50%

20

Време

10
0
1 ден

7 дена

28 дена

90 дена

Типичен развој на јакостите кај прскан бетон
CEM 1R 42.5
W/C= 0.42

Микросилика – претставува прашкаст минерален додаток за бетонот, кој овозмоува постигнување на
екстремно високи јакосни карактеристики, трајност на бетонот, отпорност на мраз, соли и карбонизација, подобрено
вградување и намалена појава на сегрегација на бетонот.

АДИНГ - Адитиви за производство на прскан бетон
Во својата производна програма компанијата АДИНГ
произведува повеќе типови на адитиви наменети за
производство на прскан Бетон.
Нивниот развој низ годините е резултат на континуирано
следење на потребите на изведувачите, како и на најновите
трендови во развојот на технологијата на бетон. Во изминатите
децении, адитивите од програмата на Адинг се успешно
применети при изведба на голем број сообраќајни и ХТО
тунели, во повеќе земји и на три континенти.
Сите адитиви се сертифицирани според соодветните
европски стндарди за адитиви за бетон EN934-2, EN934-5.
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ИМЕ НА АДИТИВ

ТИП НА АДИТИВ

СООБРАЗНОСТ

Препорачана дозажа
(во однос на дозажата
на цемент)

СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРИ
СУПЕРФЛУИД
СУПЕРФЛУИД M1
СУПЕРФЛУИД M1M

СУПЕРФЛУИД 21ЕКО

Суперпластификатор
за бетон

EN 934-2 T-3.1 & T-3.2

(1,0 – 1,2)%

Суперпластификатор/
успорувач за бетон

EN 934-2 T-11.1 & T-11.2

(1,0 – 1,2)%

Суперпластификатор за
бетон на
поликарбоксилатна
основа

EN 934-2 T-3.1 & T-3.2

(0,7 – 0,9)%

Суперпластификатор/
успорувач за бетон на
поликарбоксилатна
основа

EN 934-2 T-11.1 & T-11.2

(0,7 – 0,9)%

СУПЕРФЛУИД 21М ЕКО
СУПЕРФЛУИД 21M1М ЕКО
СУПЕРФЛУИД 21MС ЕКО
СУПЕРФЛУИД 21M1M
ЗАБРЗУВАЧИ НА ВРЗУВАЊЕТО
ИНГУНИТ Т

Забрзувач на
врзувањето на бетонот

EN 934-5

2,0-6,0 %

ИНГУНИТ Т ЕКО

Безалкален забрзувач
на врзувањето на
бетонот

EN 934-5

3,0-9,0 %

ИНГУНИТ ТС ЕКО

Безалкален забрзувач
на врзувањето на
бетонот

EN 934-5

3,0-9,0 %

Прашкаст забрзувач на
врзувањето на бетонот
ИНГУНИТ П

Наменет за апликација
по “Сува” постапка

/

2,0-6,0 %

17

МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГРАДБА НА ТУНЕЛИ

3.2.2 ТУНЕЛСКИ АНКЕРИ
Врската помеѓу теренот - карпестата маса и сферната лушпа од прскан бетон се остварува со поставување
на геотехнички тунелски анкери. Вообичаено, по поставувањето на анкерите, истите се залеваат-инјектираат со
користење на цементна смеса. На тој начин, дополнително се врши исполнување на пукнатините и консолидација на
карпестата маса.
Во зависност од типот на стенската маса, дизајнот на анкерите и опремата за инјектирање, инјекционата маса
треба да задоволи повеќе критериуми во поглед на јакосните карактеристики, раните јакости, вискозноста, и др.
Исто така, кај инјекционите смеси на цементна основа неопходно е да се спречи појава на сегрегација, како и да се
ограничат волуменските промени – собирањето во текот на експлоатацијата. За таа цел, за припремање на цементни
инјекциони смеси се користат специјализирани адитиви со дејство на суперпластификатор - овозможуваат течливост
на смесата со низок W/C- фактор (при редуцирана вода), спречуваат појава на сегргација (издвојување на вода), и
го компензираат собирањето на цементот во текот на хидратацијата. Алтернативно, може да се користат и готови –
Ready mix материјали за инјектирање на цементна основа, или на база на синтетички смоли.
Во својата производна програма компанијата АДИНГ произведува повеќе типови на адитиви и готови смеси за
инјектирање анкери.

ИМЕ НА ПРОИЗВОД

ПЕРФОРМАНСИ

АДИТИВИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА СМЕСИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ АНКЕРИ
ИНЈЕКТИНГ К

Суперпластификатор - овозможува течливост на смесата со низок
W/C-фактор (при редуцирана вода)
Вискозен модификатор - спречува појава на сегрегација

ИНЈЕКТИНГ К2

Експандер - го компензира собирањето на цементот
Прашкаста форма – се додаваат во сувата мешавина заедно со цементот

ГОТОВИ СМЕСИ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ АНКЕРИ
Готов прашкаст материјал за инјектирање на анкери во тунелоградбата
Поседува високи рани и крајни јакосни карактеристики
КОМПЛЕКСИНГ АМ

Поседува волуменска стабилност
Тиксотропен материјал – овозможува апликација во вертикални
отвори без да дојде протекување

ОПРЕМА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТУНЕЛСКИ АНКЕРИ
Во зависност од дизајнот и потребите, во тунелоградбата се користат различни типови на анкери и опрема за
нивно вградување и инјектирање. Анкерите можат да се постават во претходно избушени отвори или да се користат
само-бушечки анкери кај кои “круната” за бушење е дел од анкерот. Некои анкери се произведуваат во форма на
шуплива цевка со веќе вградени отвори за инјектирање на цементната смеса.
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АРМАТУРА
Со цел да се обезбеди соодветна носивост и флексибилност на Примарната подграда, во зависност од класата на
карпата и условите во тунелот се усвојуваат различни типови на конструкција на примарната подграда, со различна
дебелина на пресекот, која покрај тунелските анкери вклучува поставување на арматура во еден или два слоја и
ременати. Алтернативно како дополнување или замена на челичната арматура, можно е користење на челични или
синтетички фибри.

РЕМЕНАТИ
Како дел од примарната подграда во зависност од категоријата на карпата се поставуваат попречни ременати.
Нивна цел е заштита од испаѓање на разлабавени делови од карпестата маса, појачување на подпората, укрутување
и уцврснување на целиот систем. Како ременати се користат челични профили или челични просторни решетки.
Прсканиот бетон треба да се нанесе во слој со дебелина која ќе може да ги поврзе арматурата и системот на
ременати со анкерите.
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3.2.3 ТУНЕЛСКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
По проценката на приливот на вода од карпестата маса се применува решение на поставување на
водонепропустлива мембрана парцијално или целосно облагање. При парцијална заштита, водата од карпестата маса
се дренира под темелите и се одведува со систем за одводнување. При целосно облагање водата ќе циркулира околу
отворот.
Согласно препораките на НАМТ водонепропустливата мембрана се поставува помеѓу примарната и секундарната
подграда. Мембраната се фиксира на примарната подграда и се заштитува со гетекстил.
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3.2.4 СЕКУНДАРНА ПОДГРАДА
По изведување на Примарната подграда и поставување на тунелската хидроизолацијата, во согласност со НАМТ
се врши поставување на Секундарната подграда. Секундарната подграда на тунелот претставуа двојно армирана АБ
лушпа, која го дефинира завршниот профил на тунелот. Истата најчесто се бетонира in situ - на самото место гво
тунелот, со помош на сферна оплата која е опремена со отвори преку кои се врши бетонирањето и оплатни вибратори.
Оплатата вообичаено се поставува на шини и се поместува по кампади како што се одвива бетонирањето. Транспорт
на бетонот во поголемите тунели се врши со примена на стационарни пумпи за бетон и метални цевки за транспорт
на бетон.
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Со цел да се изврши квалитетно и правилно вградување на бетонот при изведба на Секундарната тунелска
подграда, истиот треба да задоволи повеќе критериуми во поглед на перформансите во свежа состојба, како и барања
за квалитет во оцврсната состојба.

Вообичаено, барања за перформанси на бетонот за изведба на Секундарната тунелска подграда се следните:
Конзистенција на бетонот – свежиот бетон за изведба на АБ Секундарна конструкција најчесто се транспортира
со миксери од бетонската база до тунелот, а потоа со пумпа за бетон се транспортира преку систем од челични цевки
до оплатата. Ваквиот “цевковод” за транспорт на бетонот може да биде и над 200m долг, и завршува со гумени црева
кои се фиксираат на отвори на оплатата. Свежиот бетон треба да има висока класа на конзистенција која ќе овозможи
негово непречено пумпање низ цевките и правилно исполнување на сферната оплата. Притоа, не смее да дојде до
појава на сегрегација на бетонот. Алтернативно, наместо класичен бетон и оплатни вибратори може да се користи
само-разливен SCC бетон.

Јакосни карактеристики на бетонот – на база на статичка анализа извршена при проектирањето на тунелот
се утврдува потребната класа на јакост на бетонот за негова изведба. Вообичаено бараната класа на јакост за
изведба на Секундарната подграда кај тунелите изведени според НАМТ е С30/37. Втор критериум кој ја диктира
потребната јакост на СП кај тунелите е изложеноста на тунелската конструкција на агресивни влијанија во текот на
понатамошната експлоатација. Класата на изложеност на тунелот е дефинирана со европскиот стандард за бетон EN
206-1 и произлегува од местоположбата и намената на тунелот.
*повеќе информации околу класите на изложеност на тунелската АБ конструкција и препораките за перформанси
на бетонот и системи за заштита се дадени во следното поглавје.
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Рани јакости – со цел да се запази динамиката на извеба на тунелот, вообичаено е потребно оплатата за изведба
на Секундарната подграда да се поместува во одреден интервал (вообичаено од 12-24 часа). За да се постигне
ослободување на оплатата во одреден временски период, потребно е бетонот да има одредена јакост за да не дојде
до оштетување на бетонската конструкција (вообичаено 50 - 70% од бараната марка на бетонот).
Со цел да се исполнат наведените критериуми околу конзистенцијата и јакоста на бетонот, потребно е да
се извршат опсежни претходни испитувања и да се утврди рецептурата на бетонот. Конзистенцијата на свежиот
бетон треба да биде со класа S4 или S5 со цел да се овозможи непречено пумпање и вградување на бетонот.

Гранулометрискиот состав на бетонот исто така треба да биде соодветен за транспорт и вградување без појава
на сегрегации. Најчесто се користи 3 или 4 - фракциски бетон со максимална гранулација Dmax = 16 или 32 mm.
Количината на цемент и учеството на филер (честички <0,125m) во составот на бетонската мешавина се исто така
клучен фактор кој овозможува правилно пумпање на бетонот на големи растојанија без појава на сегрегација.
Адитиви за бетон - за производство на бетон наменет за изведба на Секундарната подграда во тунелот се
користат адитиви од групата на Суперпластификатори кои овозможуваат да се редуцира водата (да се постигне низок
W/C-фактор и високи јакосни карактеристики) и истовремено да се овозможи правилно вградување на бетонот.
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ЗАВРШНА ЗАШТИТА НА БЕТОНСКАТА КОНСТРУКЦИЈА
ПРОИЗВОДИ:
АНТИКОРОЗИН ББ
ФАСИЛ В
АДИНГПОКС АКВА 1Б
АДИНГПОКС АКВА

ПРИМАРНА ПОДГРАДА
Поставување на анкери и арматура
ПРОИЗВОДИ:
КОМПЛЕКСИНГ АМ
ИНЈЕКТИНГ К2

ТУНЕЛСКА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
ПВЦ Фолија и Геотекстил

СЕКУНДАРНА ПОДГРАДА
Поставување оплата и вградување на бетон со
високи перформанси
ПРОИЗВОДИ:
СУПЕРФЛУИД 21М ЕКО
СУПЕРФЛУИД 21М1М ЕКО

ПРИМАРНА ПОДГРАДА
Прскан бетон
ПРОИЗВОДИ:
Суперпластификатори (СУПЕРФЛУИД)
Забрзувачи на врзувањето (ИНГУНИТ)
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ЗАШТИТА НА ТУНЕЛСКАТА КОНСТРУКЦИЈА
4.1 ОПШТО – КЛАСИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА БЕТОНСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Во зависност од намената на тунелот (патнички или железнички
сообраќај, ХТО тунел, итн.), како и на неговата местоположба
(категорија на карпа, присуство на подземна вода и агресивни
материи), тунелската АБ конструкција во текот на експлоатацијата
може да биде изложена на различни типови на агресивни влијанија.
Со цел да се изврши градација на интензитетот на деструктивните
влијанија на кои е изложена една конструкција, а на тој начин и да
се изврши и проценка на ризикот да дојде до оштетување во текот
на експлоатацијата, европскиот стандард за бетон EN 206-1 Concrete:
Specification, performance, production and conformity, ги дефинира
следните класи на изложеност на бетонските конструкции на корозија
и хемиска агресија.
КЛАСИ НА ИЗЛОЖЕНОСТ НА БЕТОНСКИТЕ И АБ КОНСТРУКЦИИ
X0 – НЕМА РИЗИК ОД КОРОЗИЈА И ХЕМИСКА АГРЕСИЈА
Неармиран бетон кој не е изложен на мраз,
соли и хемиска агресија
Армиран бетон во многу сува и заштитена
средина

Пр. Бетонски елементи внатре во
зградите со ниска влага

XC1 – XC4 КОРОЗИЈА НА АРМАТУРАТА КАКО ПОСЛЕДИЦА НА КАРБОНИЗАЦИЈА
XC1 – Сува или трајно влажна средина

Бетон трајно потопен, објекти во средина
со ниска влажност

XC2 –Влажна средина, ретко сува

Темелни конструкции

XC3 –Умерено влажна средина

Наворешни бетонски површини,
заштитени од дожд

XC4 –Циклично влажна средина
XD1 – XD3 КОРОЗИЈА ОД ХЛОРИДИ БЕЗ МОРСКА ВОДА
XD1 – Умерено влажна средина

Бетон изложен на хлориди во атмосферата

XD2 –Влажна средина, ретко сува

Базени, резервоари со хлор. вода

XD3 –Циклично изложена средина

Делови од мостовски конструкции тротоари,
паркиралишта

XS1 – XS3 КОРОЗИЈА ОД ХЛОРИДИ ОД МОРСКА ВОДА
XS1 – Објкти кои не се во директен контакт
со морска вода

Крајбрежни објекти

XS2 –Трајно потопени објекти
XS3 –Циклична изложеност на морска вода

Објекти во зона на плима, прскање и бранови

XF1 – XF4 ИЗЛОЖЕНОСТ НА ЦИКЛУСИ НА СМРЗНУВАЊЕ СО И БЕЗ СОЛИ
XF1 – Умерена заситеност со вода, без сол

Вертикални површини изложени на дожд
и смрзнување

XF2 –Умерена заситеност со вода, со сол

Вертикални површини на патна инфраструктура
изложени на дожд и прскање на соли

XF3 – Висока заситеност со вода, без сол

Хоризонтални површини изложени на
дожд и смрзнување

Xf4 – Висока заситеност со вода и сол за
размрнување

Коловозни плочи, мостовски плочи кои директно
се прскаат со сол, пристанишни објекти
изложени на смрзнување

XA1 – XA3 ИЗЛОЖЕНОСТ НА ХЕМИСКА АГРЕСИЈА
* Бетон изложен на хемиска агресија од подземни води или морска вода, со лимитирачки
вредности на концентрација на контаминенти дадена во стандардот EN 206-1. За повисоки
концентрации и друга хемиска агресија потребно е да се изработи дополнителна студија.
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Дополнително, во склоп на истиот стандард EN 206-1 дадени се и препораки за приготвување на бетонот во
зависност од тоа во која класа на изложеност е категоризиран. Ваквите препораки ги дефинираат минималните
услови за дизајн на бетон според неговата класа на изложеност кои вклучуваат:
Минимална јакост на бетонот
Минимална количина на цемент
Максимален W/C - фактор
Тип на цемент
Содржина на вовлечен воздух

ПРЕПОРАКИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕРФОРМАНСИ НА БЕТОНОТ ВО ЗАВИСНОСТ ОД КЛАСАТА НА ИЗЛОЖЕНОСТ

Нема
опасност
од
корозија

Корозија од хлориди
Хлориди кои не се
од морска вода

Морска вода

Карбонизација

Класа на
изложеност
на бетонот

X0

Max W/C

-

Мин.
Класа на
јакост

C12/15

Мин.
Количина
на цем.
(kg/m3)

-

260

280

280

300

300

320

340

Мин.
Вовлечен
воздух (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

XC1
0,65

XC2

XC3

XC4

XS1

XS2

XS3

XD1 XS3XD2

XD3

0,6

0,55

0,5

0,5

0,45

0,45

0,55 0,450,55

0,45

C30/37 C35/45
C35/45
C20/25 C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37

300 340300
-

320

-

-

ПРЕПОРАКИ ЗА ДИЗАЈН И ПЕРФОРМАНСИ НА БЕТОНОТ ВО ЗАВИСНОСТ ОД КЛАСАТА НА ИЗЛОЖЕНОСТ

Циклуси смрзнување - размрзнување

Max W/C

Хемиска агресивна средина

Класа на
изложеност
на бетонот

XF1

XF2

XF3

XF4

XA1

XA2

XA3

Max W/C

0,55

0,55

0,50

0,45

0,55

0,50

0,45

Мин.
Класа на
јакост

C30/37

C30/37

C30/37

C30/37

C30/37

C30/37

C35/45

300

300

320

340

300

320

360

-

4,0

-

-

-

Мин.
Количина
на цем.
(kg/m3)
Мин.
Вовлечен
воздух (%)
Други
барања

a

4,0

a

4,0

a

Агрегат во согласност со EN12620 со задоволителна
отпорност на смрзнување / размрзнување

Сулфатно – отпорен
цемент

Со цел да се обезбеди трајност на објектот-тунелот во условите на експлоатација, за негова изведба
потребно е да се користи бетон кој ги задоволува наведените (минимални) услови за соодветната класа на
изложеност.
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4.2 ЕВРОПСКИ СТАНДАРД EN 1504 – ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ЗАШТИТА НА
БЕТОНСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ
Покрај исполнувањето на бараните перформанси на бетонот, површината на тунелот која е директно изложена
на механички и хемиски влијанија потребно е да се заштити со примена на материјали и системи за површинска
заштита на бетонот. Ваквите материјали се дефинирани во согласност со европскиот стандард EN 1504-2 Products
and systems for protection and repair of concrete structures – Pаrt2: Surface protection materials - Системи за површинска
заштита на бетонот . Во согласност со EN 1504, со примена на ваквите системи се постигнуваат следните принципи на
заштита на бетонот:
Принцип 1 - Заштита од продирање
Принцип 2 - Заштита од влага
Принцип 5 - Подобрување-зајакнување на површината
Принцип 6 - Заштита од хемиска агресија
Принцип 8 - Зголемување на отпорот (електричен) преку лимитирање на влажноста
Постојат три основни методи за површинска заштита на бетонските конструкции:
Импрегнација
Хидрофобна импрегнација
Облога

Impregnation
ИМПРЕГНАЦИЈА
Третман на намалување на порозноста
и подобрување на физичкомеханичките карактеристики на
подлогата со делумно или целосно
затворање на порите и формирање на
испрекинат тенок филм на
површината.

Hydrophobic
Impregnation
ХИДРОФОБНА ИМПРЕГНАЦИЈА
Третман на добивање на водоодбојна
и паропропусна површина, притоа
воопшто не се менува изгледот на
површината.

Coating
ОБЛОГА
Формирање на континуиран
непрекинат слој на површината на
бетонот со дебелина до 5мм кој го
штити бетонот од продор на влага и
на агресивни материјали, ја зголемува
физичко-механичката отпорност на
подлогата и отпорноста на хемиска
агресија.

4.3 ИЗЛОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА НА ТУНЕЛСКИТЕ КОНСТРУКЦИИ
4.3.1 Изложеност и заштита на сообраќајни тунели
Како последица на намената на сообраќајните тунели – одвивање на патнички или железнички сообраќај,
основните негативни влијанија на кои е изложена конструкцијата на ваквите тунели е карбонизацијата на бетонот,
како и дејството на мраз и соли во првите 100-200m на влезот и излезот на тунелот. Исто така, површината на
ѕидовите на тунелот со висина до приближно 3m е со значително повисок степен на изложеност во однос на калотата
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поради прскањето со вода и абразија од песок кој го исфрлаат пневматиците на возилата, како и механичко влијание
од чистењето на тунелот (со вода под притисок или ротирачки четки). Соодветно, заштитата која се применува на
влезот и страничните ѕидови на тунелот е вообичаено различна од заштитата на калотата.
Во текот на изминатите децении, компанијата Адинг разви повеќе материјали и системи за заштита на АБ
конструкција на сообраќајни тунели, следејќи ги притоа барањата на инвеститорите, изведувачите, но и највисоките
стандарди во оваа област кои се применуваат во Европа и во светот.
Во изборот на материјали за заштита на бетонската конструкција потребно е да се земат во предвид повеќе
фактори – степенот на заштита кој е потребен за класата на изложеност на конструкцијата, водонепропусноста
на материјалот, пропустливоста на водена пареа, атхезијата за подлогата, можност за апликација со машинско
распрскување под притисок (airless), времето на врзување и сушење на материјалот...
Од изведувачки аспект е особено значајно материјалите кои се применуваат да бидат соодветни за апликција
на влажна и водозаситена бетонска подлога и притоа да остварат соодветна атхезија (вообичаено јакоста на
атхезија на заштитните премази ги надминува јакосните карактеристики на затегнување на бетонот, така што при
испитување со pull-off тест доаѓа до лом во структурата на бетонот а не во контакот со премазот).

Испитување на Атхезијата на заштитен премаз со pull-off метода

Лом е настанат во структурата на бетонот при надминување
на јакосните карактеристики на затегнување на бетонот.
За постигнување на трајност остварената атхезиона врска на бетонот и заштитниот материјал во услови на
експлоатација, исто така, важно е применетиот систем да овозможува слободна дифузија на водена пареа (да
овозможи конструкцијата да “диши”). На тој начин се намалува појавата на негативен притисок врз материјалот
и можноста да дојде до негово одлепување. Во тој аспект значајно се поповолни за користење материјалите кои
се на водена основа и кои имаат повисок степен на паро-пропусност во однос на материјалите кои се на база на
растворувачи.
Со оглед дека просторот за работа во тунелот е затворен, со цел да се намали ризикот по здравјето на
изведувачите, препорачливо е материјалите кои се користат во својот состав да не содржат токсични материи кои се
ослободуваат во текот на апликацијата (пр. растворувачи).
Имајќи ги во предвид сите наведени барања за перформанси, Адинг во својата производна програма нуди
повеќе системи на материјали на база на цемент и полимери, кои се на водена основа (на база на силан, акрилатни
смоли и водени-епоксидни смоли). Во зависност од степенот на изоженост во тунелот истите можат да се користат
поединечно или како систем.
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ИМЕ НА ПРОИЗВОД/
СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА

ПЕРФОРМАНСИ

СООБРАЗНОСТ

ФАСИЛ В

Материјал (прајмер) за хидрофобна
импрегнација на бетонски површини на
база на силанска емулзија без растворувачи

АНТИКОРОЗИН ББ

Антикорозивен премаз (coating) во боја за
заштита на бетонски површини, произведен
на акрилатна основа.
Пропустливост на водена пареа Класа I,SD < 5 m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 1,5 Mpa
Пропустливост на CO2 SD>50m
Реакција на пожар Еврокласа “B”

Одговара на EN 1504-2,
метода 1.3(С)
-површинска заштита од
продори
метода 2.2(С)
-контрола на влага,
метода 8.2 (С)-зголемена
отпорност

АНТИКОРОЗИН БР

Антикорозивен премаз (coating) во боја
за заштита на бетонски површини, произведен
врз база на синтетички смоли и растворувачи
Пропустливост на водена пареа Класа I,SD < 5 m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 2 Mpa
Пропустливост на CO2 SD>50m

Одговара на: ЕN 1504-2
Метода 1.3 (С)површинска заштита од
продори,
метода 2.2 (С)- контрола
на влага,
метода 8.2(С)-зголемена
отпорност

АДИНГПОКС АКВА 1Б

Двокомпонентен епоксиден премаз ( Coating )
на водена основа за површинска заштита на
бетон изложен на механички и хемиски влијанија
Пропустливост на водена пареа Класа I,SD < 5 m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 2 Mpa
Пропустливост на CO2 SD>50m
Реакција на пожар Еврокласа Б Класа “B”
Абразивна отпорност < 3000mg
Отпорност на силна хемиска агресија класа I
Отпорност на удар класа II ≥10Nm

Одговара на
EN 1504-2: 1.3(С); 2.2(С);
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

АДИНГПОКС 1Б

Двокомпонентен епоксиден премаз ( Coating )
за површинска заштита на бетон изложен на
механички и хемиски влијанија
Пропустливост на водена пареа класа III Sd>50m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 2 Mpa
Пропустливост на CO2 SD>50m
Реакција на пожар Еврокласа Б Класа “C”
Абразивна отпорност < 3000mg
Отпорност на силна хемиска агресија класа II
Отпорност на удар класа I ≥4Nm

Одговара на
EN 1504-2:1.3(С); 2.2(С);
5.1(С); 6.1(С); 8.2(С)

АДИНГПОКС АКВА

Епокси-цементен премаз/малтер за репарација и
површинска заштита на бетон
Пропустливост на водена пареа Класа II 5m≤SD≤50m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 2 Mpa
Пропустливост на CO2 SD>50m
Абразивна отпорност < 3000mg
Отпорност на удар Класа III ≥20Nm
Јакост на притисок ≥ 45N/mm²
Јакост на свиткување ≥ 5N/mm²

Одговара на
EN 1504-2, метода 1.3(C),
2.2(C), 8.2(C), 5.1(C)и на
EN 1504-3, метода 3.1 и 7.1

Одговара на
EN 1504-2:2004 /
1.1(H); 2.1 (H);8.1 (H)

Со цел се постигне оптимална заштита и трајност на тунелската конструкција, како и оптимална методологија и
динамика на изведба, и оптимална економичност на заштитниот ситем на тунелот, наведените материјали често се
применуваат како систем.
Покрај заштитната улога, завршната обработка на тунелот треба да обезбеди и безбедносна сигнализација кај
тунелите од патната сообраќајна инфраструктура. Истите треба да се обележат со сигнални бои и со подолжни линии
и маркации на излезите за евакуација, противпожарната опрема итн. Сите наведени материјали ги исполнуваат
наведените стандарди за сообраќајна безбедност во тунелите.
Во продолжение се илустрирани два система за зашта на тунелска конструкција од автопатната инфраструктура,
со примена на материјали од програмата на Адинг.
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СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА 1

Применет систем за заштита:
Адингпокс Аква (Бела боја) – 1 Раб. постапка
Антикорозин ББ (сигнална бела боја) – 2 Раб. постапка
Антикорозин ББ (сигнална црвена и зелена боја) - Сигнализација

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТА 2

Применет систем за заштита:
Фасил В – 1 Раб. постапка
Адингпокс Аква – 1Б (сигнална бела боја) – 2 Раб. постапка
Антикорозин ББ (сигнална црвена и зелена боја) - Сигнализација
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4.3.2 Изложеност и заштита на хидро-технички тунели
Хидро-техничките тунели претставуваат подземни бетонски конструкции наменети за постојано или повремено
спроведување на вода. ХТ тунели се дел од водоводната мрежа за пренос на вода за пиење, канализационите
системи за спроведување на отпадни води, индустриските погони - за спроведување на индустриските отпадни
води, како дел од Хидротехничките системи – Брани за евакуација на преливните води, дел од малите и големи
хидроелектрани, рудници, јаловишта итн.
Поради својата намена, ХТ тунелите се најсериозно изложени на оштетувања поради механичкото дејство на
водата која протекува (ерозија, кавитација и абразија), како и на хемиското дејство (хемиска корозија на бетонот
и арматурата поради присуство на хемиски контаминенти растворени во водата). Во некои случаи, дури и чистата
„мека” вода за пиење може да предизвика хемиска ерозија на бетонот (делумно растворање на агрегатот од
варовничко потекло во бетонот).
Во зависност од карактерот и намената на ХТ тунелот, брзината и интензитетот на водотекот, како и на составот
и агресивноста на водата која се пренесува, за заштита на ваквите тунели се применуваат различни материјали и
системи на база на цемент и полимери и/или реактивни смоли.
Како и кај сообраќајните тунели, бетонот од кој истите се изведуваат мора да одговара по својот состав и
перформанси на класата на изложеност за која е наменет. Кај долната зона на протекување на водата, бетонот мора
да биде дополнително отпорен на абразивното дејство на водата. Еден од основните фактори за постигнување на
бараниот степен на абразија е и употребата на соодветен агрегат (најчесто од магматско потекло) кој самиот се
одликува со висока тврдост и отпорност на абење.
За таа намена, компанијата Адинг има развиено готов бетон, со различна гранулација (4-8-16mm) наменет за
изведба и санација на бетонските корита во тунелите.

Оштетување - хемиска и механичка агресија

Санација и обликување на дно - Ексмал
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Со цел да се постигне дополнителна површинска отпорност на механички влијанија, како и хемиска отпорност
на бетонската конструкција, потребна е примена на материјали и системи за заштита на бетонот во согласност со
Европскиот стандард EN 1504.

Слично како и кај патничките тунели, во зависност од типот и интензитетот на надворешните влијанија,
и во овој случај можат да се применат материјали за хидрофобна импрегнација или заштитна облога
(coating). Истите можат да бидат на база на цемент и полимери. Со оглед на условите за работа и изведба на
ХТ тунелите, и кај овие материјали важат истите услови-препораки за перформанси (можност за апликација
на влажна подлога, водонепропустливост, паропропустливост, да не содржат токсични материи).

ИМЕ НА ПРОИЗВОД/
СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТА

ПЕРФОРМАНСИ

СООБРАЗНОСТ

Готов саморазливен малтер/бетон со
компензација на собирањето, со максимална
големина на зрно од 4 mm
Висока отпорност на абење
Пропустливост на водена пареа Класа I,SD < 5 m
Капиларна апсорпција < 0,5 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 2 Mpa
Јакост на притисок ≥ 55N/mm²
Реакција на пожар Еврокласа “А”
Еднокомпонентена крута хидроизолација на
цементна основа
Соодветна за примена во контакт со вода за пиење
Пропустливост на водена пареа Класа I,SD < 5 m
Капиларна апсорпција < 0,1 kg/(m²∙h0,5)
Атхезивна јакост (врска) ≥ 1 Mpa
Јакост на притисок ≥ 35N/mm²
Реакција на пожар Еврокласа “А”

Одговара на
EN 1504-3 Класа R4

ФАСИЛ В

Материјал (прајмер) за хидрофобна импрегнација
на бетонски површини на база на силанска емулзија
без растворувачи

Одговара на
EN 1504-2:2004 / 1.1(H);
2.1 (H);8.1 (H)

АДИНГПОКС АКВА
ПРАЈМЕР

Епоксиден прајмер на водена основа наменет
за импрегнaција на бетонски површини

Одговара на
EN 1504-2

АДИНГПОКС АКВА

Епокси-цементен премаз/малтер за репарација
и површинска заштита на бетон

Одговара на EN 1504-2,
метода 1.3(C), 2.2(C),
8.2(C), 5.1(C)и на
EN 1504-3, метода 3.1 и 7.1

ЕКСМАЛ 4

ХИДРОМАЛ

Oдговара на
EN 1504-2:2.2(C); 8.2(C)
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ИСКУСТВО И ГРИЖА ЗА ПАРТНЕРИТЕ
Правилниот избор на соодветни материјали, како и советите и знаењата кои нашите инженери ги споделуваат
на терен, се од клучно значење за животниот циклус на еден објект. Тука е и поддршката од R&D службата како и
акредитираната лабораторија за контрола на бетон, кои во комбинација со инженерите од службата за техничка
примена и пласман, креираат додадена вредност за вашите градби.
Производите кои се сертифицирани според Европските норми EN 1504, но и според локалните прописи во други
подрачја каде сме присутни, ја гарантираат нашата сериозност и посветеност кон партнерите.
Целта е да обезбедиме брза, економична и ефикасна изведба за нашите партнери, да одговориме на нивните
потреби во најкраток можен рок и да понудиме решенија кои ќе овозможат доглотрајна експлоатација на објектите
дури и во најесктремните средини.

ГРАДЕЖНИ ЛЕПИЛА

ЗАШТИТНИ
ПРЕМАЗИ
ХИДРОИЗОЛАЦИИ

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

РЕПАРАЦИЈА НА БЕТОНИ
ОС ТАНАТИ ПРОИЗВОДИ СО ПРИМЕНА ВО
ГРАДЕЖНИШТВОТО
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