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АПСТРАКТ 

Долготрајната изложеност на бетонските конструкции на надворешните влијанија, како и 

евентуалните грешки направени во текот на проектирањето или изведбата, неминовно доведува 

до оштетување и деградација на конструкциите. Дополнително, недостатокот од одржување во 

текот на експолоатација на објектите предизвикува дополнителна деградација, односно 

влошување на состојбата во која се наоѓаат конструкциите.  

Во овај труд, се обработуваат Еврокодовите за влијанија од ветер, снег и земјотрес, односно EN 

1991-1-3, EN 1911-1-4, EN 1998-1 и EN 1998-2, така што се применуваат со конкретен нумерички 

пример на веќе постоечка инженерска конструкција – армиранобетонски аквадукт. Како резултат 

на истражувањето добиени се сознанија за моменталната носивост и стабилност на 

конструкцијата, по што се предложени мерки за санација и заштита со соодветни материјали во 

согласност со Европскиот стандард EN 1504.  
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1. ВОВЕД 

1.1. Опис на конструкција 

Објектот е армиранобетонски аквадукт, дел од главен доводен канал на Хидросистем „Стрежево“ 

– Битола, со стационажа км. 33+992,00 – 34+044,50 на релација Брана Стрежево – с. Велушина. 

Поделен на две конструкции со дилатациона фуга со ширина од 2cm. Конструкција I е 

континуална греда на две полиња со распони l1:l1=10,00:10,00 (m). Конструкција II е континуална 

греда на три полиња со распони l1:l2:l3=10,00:12,50:15,60 (m). Вкупната должина на целиот објект 

изнесува L=58,10m и е физички одвоен од каналот на почеток и крај со дилатациона фуга од 2cm. 

 

Сл. 1. Подолжен пресек на аквадукт во изведена состојба 

Попречниот пресек е составен од две подолжни греди со димензии b:h=20:180(cm) кои се 

конструктивно поврзани за плоча со димензии b:d=240:20(cm). На секои 4,00–6,00 (m) 

подолжните греди се конструктивно поврзани со вкупно 9 попречни греди со димензии b:d =25 

:20(cm), врз кои е ослонета покривна армирано-бетонска плоча со дебелина d=15 cm, која не се 

протега по цела должина на аквадуктот. Врз подолжните греди, на секои 1,00 – 1,50 (m) 

поставени се вкупно 48 (24 на една греда) бетонски потпирачи/лежишта со димензии 

b:d=25:20(cm). Слободната ширина на аквадуктот изнесува b=2,0 m. 

1.2. Постоечка состојба на објект 

Како последица на долограјна изложеност на атмосферски влијанија, циклуси на мрзнење и 

размрзнување, како и несоодветна заштита на бетонот на надворешна страна од аквадуктот 

видливи се траги на деградација и оштетувања на бетонот. Во внатрешноста на аквадуктот (дното 

и подолжните греди), видлива е јасна деградација на бетонот до висина на која се искачува 

нивото на водата. Причината за деградација во внатрешноста е абразивното дејство на водата, 

како и хемиската реакција на “меката“ вода. Од направени лабораториски испитувања за 

квалитетот на водата, добиени се физичко-хемиски параметри, преку кои се потврдува ниска 

карбонатна тврдост на водата, кој е главен причинител за растворување на калциумот од 

варовничкиот агрегат во бетонот. Во соогласност со стандардот EN 206-1 „Бетон, спецификација, 

технички карактеристики, производство и усогласување“ дефинирани се класите на изложеност 

на бетонската конструкција. Столбовите, надворешната површина од подолжните греди и 

покривната плоча од аквадуктот спаѓаат во класата XC4 – Циклично влажна средина, додека 

внатрешните површини од подолжните греди и подната плоча, спаѓаат во класите XD2 – Влажна 

средина, ретко сува и XF3 – Висока заситеност со вода, без сол. 
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2. АНАЛИЗА И ПРОЦЕНКА НА СТАБИЛНОСТ 

2.1. Определување механички карактеристики 

Со цел добивање јасна слика за стабилноста на конструкцијата, направени се детални увиди на 

објектот, при што се утврдени изведбени нерегуларности во споредба со проектната 

документација. Со помош на склерометар Schmidt Test Hammer е утврдена јакоста на притисок 

на подолжните греди од внатрешната страна и на подната плоча од надворешната страна. Поради 

деградираниот заштитен слој и изложениот агрегат на долниот дел од гредите (h<1,00 m) 

испитувањата се правени на половина висина од подолжната греда (1,00–1,50 m), врз рамна 

површина. 

 

Сл. 2. Дијаграм за определување на отскочен број 

По должина, на различни растојанија се направени по 9 отчитувања, меѓусебно оддалечени 25 

mm, со цел добивање на меродавна големина за јакост на притисок. Во зависност од добиените 

просечни вредности, отчитана е реалната јакост според дијаграмот прикажан на Сл. 2. Поради 

ограничени можности за вадење примерок (керн) од елементите на аквадуктот, резултатите 

добиени од испитувањето со склерометар се земени за меродавни при определување на 

механичките арактеристики на бетонот во софтрверот Robot Structural Analysis. 

Табела1. Добиени резултати од испитување со склерометар за подолжните греди 

Конструкција I Конструкција II 

Растојание 

(m) 

Отскочен  

бр. 

Просечен 

отскочен 

бр.   

Реална 

јакост 

 (N/mm2) 

Растојание 

(m) 

Отскочен 

бр. 

Просечен 

отскочен 

бр.   

Реална 

јакост 

(N/mm2)  

3,77 

22 16 17 

17,55 10.00 3,72 

25 27 29 

26,80 18,00 20 16 15 30 23 25 

19 18 17 27 29 27 

10,00 

19 18 18 

18,44 10.00 10,00 

25 26 24 

24,88 16,00 20 19 17 23 25 26 

16 20 19 24 25 26 

16.23 

18 19 18 

18,84 10.00 16,25 

25 24 22 

23,20 14,00 19 20 19 23 22 22 

17 16 20 21 25 25 

18,50 

25 21 23 

22,11 12.00 22,50 

31 30 28 

28,66 22,00 20 21 22 29 26 29 

24 20 23 28 29 28 

За подолжните греди од Конструкција I усвоена е јакост на притисок C12/15, модул на 

еластичност 2700 MPa, модул на развлекување 11250 Mpa, поасонов коефициент 0,2, густина на 

бетон 24,53 kN/m3, коефициент на температурна експанзија 10-101/°C и коефициент на 

придушување 0,04. За подолжните греди од Конструкција II и останатите елементи од аквадуктот 

усвоена е јакост на притисок C16/20, модул на еластиност 2900 MPa, модул на развлекување 
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12083 MPa, поасонов коефициент 0,2, густина на бетон 24,53 kN/m3, коефициент на температурна 

експанзија 10-101/°C и коефициент на придушување 0,04. 

2.2. Моделирање 

Соодветно направените увиди на објект и евидентираните геометриски промени изработен е 

нумерички модел со дефинирање на следните елементи: подолжната греда (structural object – wall), 

плоча (structural object – floor), столбови (structural object – wall) и попречна греда (structural object – 

beam). Поради неможност за поврзување на покривната плоча со останатите конструктивни 

елементи, дефинирана е како неконструктивен Cladding – елемент, со симулиран соодветен товар. 

Поради присуство на конструктивна фуга со ширина од 2cm, формирана е врска помеѓу подната 

плоча и столбот на кој се ослонуваат во реалност, со примена на алатката Rigid Links.  

 

Сл. 3. Изглед на аквадукт во Robot Structural Analysis 

Сите столбови се фиксирани со дефинирање на неподвижни лежишта – Fixed, со исклучок на 

крајната зона од аквадуктот, каде што поради ослонување на подната плоча врз почва 

дефинирано е подвижно лежиште со вметнување на еластичен коефициент во правец z според 

метода на Bowles, определен според Рав.1. 

𝑘𝑠 = 40 ∗ 𝑆𝐹 ∗ 𝑞𝑎 (kN/m3) (1) 

2.3. Влијание од снег 

Според Националниот Анекс на Република Северна Македонија во табела со карактеристилни 

вредности на оптеретување од снег со веројатност на појава од 0,02 (kN/m2) е дадена вредноста 

за околината на Битола која изнесува 1,08 kN/m2 [2]. Товарот од снег е определен според Рав.2. 

𝑠𝐴𝑑 = 𝐶𝑒𝑠𝑙 ∗  𝑠𝑘 (2) 

 
Сл. 4. Карта за оптоварувње од снег за Република Северна Македонија 
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2.4. Влијание од ветер 

За пресметка на товарот од ветер, најпрво се потребни интензитетите за основна брзина на 

базичен ветер vb,o или основниот притисок на базичен ветер qb,o. Овие вредности се отчитуваат 

од картите на ветер кои се приложени во Националните Анекси. Според усвоените анекси на 

Република Северна Македонија вредноста за основната брзина за територијата на Битола се 

усвојува vb,o = 18,98 m/s. Основната брзина на ветер е определена според Рав.3. 

𝑣𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟 ∗  𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑏,𝑜 (3) 

 

Сл. 5. Карта на основна брзина на ветер за Република Северна Македонија 

Силата на ветер која дејствува во x–правец (нормално на главните греди) врз аквадуктот се 

определува според Рав.4. 

𝐹𝑤𝑘 =  𝑞𝑝(𝑧) ∗  𝑐𝑓,𝑥 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑥 (4) 

2.5. Товар од земјотрес 

Согласно EN 1998-1, Република Северна Македонија има своја карта на сеизмички хазард која е 

приложена за добивање на проектен земјотрес за превензија на локален или глобален колапс. Во 

зависност од прикажаната карта околината на град Битола припаѓа во II-та зона (Z–2), при што 

максималното забрзување на тло изнесува 0,15g. 

 
Сл. 6. Карта за сеизмички хазард на Република Северна Македонија 

Типот на почва на кој е фундиран аквадуктот е усвоен за “тип на почва C“.[4] За факторот на 

важност е усвоена вредност од 0,85, која се однесува за мостови со мала важност, од I категорија 

(подпросечни).[5] Факторот на однесување q за линеарна анализа се усвојува според табела 4.1. 
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од ЕN 1998 – Дел 2: Мостови. Така што, факторот на однесување е глобално дефиниран за 

целокупната конструкција отсликувајќи го капацитетот на дуктилност, односно ја претставува 

способноста на дуктилните елементи да прифатат одредени оштетувања без губење на нивната 

носивост. За армиранобетонски столбови во свиткување и ограничено дуктилно однесување на 

конструкцијата, е усвоен фактор на однесување q=1,50. 

Табела2. Параметри на аквадукт за хоризонтален проектен и еластичен спектар на одговор 

Определена вредност Опис 

𝑎𝑔 = 1.2507 𝑚/𝑠2 забрзување на тло 

S = 1.15 фактор на почва 

𝑇𝐵 = 0.15 долна граница на делот со константно забрзување 

𝑇𝐶 = 0.60 горна граница на делот со константно забрзување 

𝑇𝐷 = 2.00 
вредноста која го означува почетокот на делот на константно 

поместување 

𝜂 = 1.29 корекционен фактор на придушување 

𝑞 = 1.50 фактор на однесување 

𝛽 = 0.2 фактор на долна граница 

 

  
Сл. 7. Проектен хоризонтален и вертикален спектар на одговор 

2.6. Динамички карактеристики 

Направена е спектрална анализа со повеќе тонови форми.[4] Бројот на тонови форми кои се 

земаат во предвид е определен според условите дадени во ЕN 1998 – Дел 1, кои гласат: 

- Сумата од ефективни модални маси кои се земаат во предвид да е барем 90% од вкупната 

маса на конструкцијата. 

- Сите тонови со ефективна модална маса со повеќе од 5% од вкупнатамаса на констукцијата 

мора да се земат во предвид 

По направената анализа вкупната маса на конструкцијата изнесува m=305863,83 kg. Земени се 

во предвид првите 100 тонови форми, според кои вкупната маса која партиципира во 

осцилирањето на конструкцијата во x-правец е еднаква на mx=280873,80 kg, што е 91,83 % од 

вкупната маса и во y-правец која е еднаква на my=276083,60 kg, што е 90,26% од вкупната маса. 

2.7. Контрола на поместувања 

За проектни сеизмички влијанија во x; y; z–правец, добиени се максимални глобални 

поместувања од 1,10 mm во x-правец, 8,74 mm во y-правец и 0,72 mm во z-правец. Поместувањето 

во x-правец е присутно во точка од столб С4 од Конструкција II. Одејќи кон подната плоча и 

темелите, поместувањата постепено се намалуваат. Поместувањето во y-правец е присутно во 

точка од моделираните потпирачи/лежишта и претставува сингуларитет во решението. 

Поместувањето во z-правец е во точка од подолжната греда, на раб каде завршува Конструкција 

II. Во оргиналната проектна документација, низ конкретната точка е предвидена попречна греда, 

но не е изведена. Доколку би била изведена, максималното поместување, не би било присутно. 
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2.8. Контрола на напрегања 

Добиени се мали напрегања на притисок низ сите точки од генерираната мрежа на конечни 

елементи за целата конструкција со максимална вредност од 0,66 Mpa. Од главните напрегања 

на затегнување издвоени се неколку максимални со интензитет од 18,31 MPa; 15,34 MPa; 19,70 

MPa и 10,27 MPa, кои се наоѓаат во јазлите столб-плоча-подолжна греда. Добиените напрегања 

на затегнување се со голем интензитет и се должат на сингуларитет во решенијата при 

нумеричката анализа и поради тоа вредностите кои се наоѓаат на растојание 1-2d (дебелина на 

ѕид) се земаат за референтни. 

Во јазлите од столб С3 (спој на двете конструкции), очекувано беше да има големи напрегања 

поради тоа што влијанијата се пренесуваат од површински елементи врз линиски (Rigid Links). 

2.9. Контрола на вградена арматура 

Со цел определување потребна арматура, за секој конструктивен елемент е дефиниран главниот 

правец на армирање. Така за елементите подна плоча и подложните греди е зададено да се 

пресметува главната арматура по x-оска, а за столбовите по z-оска. Дополнително е усвоено 

потребната арматура да ја определува земајќи ги во предвид влијанијата од 

свиткување+притисок/затегнување. 

Табела3. Димензионирана и вградена арматура за подната плоча и подолжните греди 

Елемент Конструкција Правец 
Димензионирана 

(cm2/m’) 

Вграда 

(cm2/m’) 

Подна плоча 

I 
Подолжен правец (x) 

2,01 2,51 

II 2,01 2,51 

I 
Попречен правец (y) 

4,13 4,71 

II 4,00 4,71 

Подолжни 

греди 

I 
Подолжен правец (x) 

5,00 4,52 

II 5,00 4,52 

I 
Попречен правец (z) 

4,00 4,71 

II 4,00 4,71 

Како референтен столб е усвоен столбот С4/С5 со димензии h:b=240:35 (cm) со висина од 10,50 

m. Добиена е главна потребна арматура со површина од A=10,18 cm2/m’ и попречна со површина 

A=6,36 cm2/m’. Според проектната документација, столбовите С4 и С5 се двострано армирани со 

Ø18 поставувани на растојание од 10cm. Предвидена е главна арматура со површина A=25,50 

cm2/m’ и споредна арматура од узенгии Ø10 поставувани на 25cm, со површина од A=4,00 cm2/m’. 

Главната арматура во проектната документација е предвидена со минимален процент на 

армирање μ=0,70%, според Рав.5. 

𝑓𝑎 =
𝜇 ∗ 𝑏 ∗ ℎ

100
=

0,7 ∗ 2,4 ∗ 0,35

100
= 58,80 𝑐𝑚2 = 25,50𝑐𝑚2/𝑚′ (5) 

3. МЕРКИ ЗА САНАЦИЈА И ЗАШТИТА 

3.1. Вовед 

Врз основа од направените конструктивни анализи во Robot Structural Analysis носивостa на 

аквадуктот е задоволителна, што овозможува предлагање на соодветно решение за санација и 

решение за долготрајна заштита од понатамошни оштетувања во текот на експлоатација. 

Материјалите кои се користат при санација и заштита на арминобетонската конструкција, треба 

да бидат во согласност со Европските стандарди EN 1504-2 „Материјали и системи за 

површинска заштита на бетон“, EN 1504-3 „Материјали и системи за конструктивна и 

неконструктивна санација“, а начинот на санација потребно е да биде во согласност со стандард 

EN 1504-9 „Принципи и методи за заштита и санација на бетонски конструкции“. Притоа за 

деловите кои се во контакт со вода, неопходно е да се применат нетоксични и еколошки 

материјали, сертифицирани за контакт со вода за пиење.  
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3.2. Антикорозивна заштита на арматура 

Арматурата која е изложена и кородирана потребно е механички да се исчисти од сите остатоци 

на корозија – со пескарење или со челични четки. Непосредно по чистењето, [8] според стандард 

EN 1504-9 изложениот челик треба да се заштити од корозија со заштитен премаз (прајмер) за 

полимер-цементни репаратурни малтери според метода 11.1 за контрола на анодни површини со 

активни состојки. Стандардот EN 1504-7 ги специфицира барањата за дефинирање и 

перформанси на материјалите наменети за активни и одбојни премази за заштита на арматурниот 

челик од корозија при санации на армиранобетонските конструкции. Соодветно на барањата, 

материјалот Репаратур Пенетрат е подобен за таа намена. 

  
Сл. 8. Заштита на арматура од корозија Сл. 9. Изложена арматура 

3.3. Санација на оштетувања 

Според стандард EN 1504-9, [8] потребно е оштетувањата да се санираат според Принцип 3: 

Репарација на бетон, според методите: 3.1. Рачно нанесување на малтер ; 3.2. Репрофилирање со 

малтер и 3.3. Прскање на малтер. Неконструктивните оштетување на дното од аквадуктот, 

подолжните и попречните греди, потребно е да се санираат со полимер цементет малтер кој ги 

задоволува барањата наведени во EN 1504-3 за класа на малтер R2. Додека конструктивните 

оштетувања потребно е да се санираат според барањата наведени во истиот стандард, со класа 

на малтер R3 или R4. Според ЕN 1504-3, малтерите за репарација потребно е да ги задоволуваат 

пропишаните вредности за јакост на притисок, адхезивна јакост (врска), адхезија по 

собирање/бабрење, адхезија по мрзнење/размрзнување, отпорност на карбонизација, капиларна 

апсорпција и друго. Во Табела 4 се прикажани потребните карактеристики за јакост на притисок 

и адхезивна јакост (врска), за класи на малтер R2, R3 и R4. На позициите каде има изложена 

арматура, потребно е примена нa малтер за репарација со класа R3 или R4, со рачно нанесување.  

Табела4. Потребни карактеристики за класа на малтер R2, R3 и R4 

Карактеристика Метод 

Барања 

Конструктивни Неконструктивни 

КласаR4 КласаR3 КласаR2 

Јакост на притисок EN12190 ≥ 45 MPa ≥ 25 MPa ≥ 15 MPa 

Адхезивна јакост (врска) EN1542 ≥ 2,0 MPa ≥ 1,5 MPa ≥ 0,8 MPa 

Малтерот се нанесува во слоеви со дебелина до 1,5 cm. Во зависност од вкупната дебелина на 

слојот кој треба да се аплицира, потребно е да се применат малтери за репарација со различна 

максимална големина на гранулација. Со цел да се обезбеди долготрајна заштита на објектот во 

текот на понатамошната експлоатација, новиот слој малтер потребно е да биде најмалку 2,0 cm 

над ивицата од изложената арматура. Позициите кај кои има намалување на заштитниот слој, 

сегрегации и видлив агрегат, потребно е обновување на заштитниот слој со малтер за 

неконструктивна санација кој одговара на класа R2, со рачно нанесување.  
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Сл. 10. Отпаднат заштитен слој Сл. 11. Рачно нанесување малтер 

3.4. Обработка на прекините при бетонирање, дилатации и пукнатини 

За санација на дилатационите фуги и прекините во бетонирањето (помеѓу долниот дел на 

каналот/плочата/ѕидовите од аквадуктот), неопходно е истите најпрво механички да се отворат 

(со штемање) и да се заполнат со трајноеластичен кит, кој поседува висока адхезија за подлогата 

и висока отпорност на механички и атмосферски влијанија и циклуси на мрзнење. За остварување 

на добра врска со подлогата, китот се нанесува со пиштол во "шлиц" со длабочина од најмалку 

1,0-1,5 cm и ширина од 1,0-2,0 cm. Преку еластичниот кит, прекините во бетонирањето се 

затвораат и заштитуваат со примена на малтер за репарација. 

  

Сл. 12. Дилатација на почеток на објект Сл. 13. Обработка на пукнатини 

3.5. Заштита 

По завршената санација на елемените во аквадуктот, врз деловите кои доаѓаат во контакт со вода, 

потребно е да се изведе соодветна заштита. [6]Стандардот EN 1504-2 дефинира методи за 

површинска заштита на бетонските конструкции и тоа: Импрегнација (третман за намалување на 

порозноста и подобрување на физичко механиките карактеристики на подлогата со делумно или 

целосно затворање на порите и формирање на испрекинат тенок филм на површината), 

хидрофобна импрегнација (третман на добивање на водоодбојна и парапропусна површина, 

притоа воопшто не се менува изгледот на површината) и облога (формирање на континуален 

непрекинат слој на површината на бетонот со дебелина до 5mm кој го штити бетонот од продор 

на влага и на агресивни материјали, кој ја зголемува физичко – механичката отпорност на 

подлогата и отпорноста на хемиската агресија). 
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Сл. 14. Методи за површинска заштита на бетонски конструкции 

3.5.1. Внатрешен дел од аквадукт 

Внатрешниот дел од аквадуктот во еден период од годината (летен) постојано е изложена на вода 

која тече (потопен до 1,5 m), додека во другите периоди се наоѓа во релативно сува средина. 

[6]Според EN 1504-2 соодветна е примена на материјал за заштита според „Принцип 2 – Заштита 

од влага“ и „Принцип 8 – Зголемување на отпорноста преку лимитирање на влажноста“, со 

апликација на облога. Притоа, заштитната облога во составот не треба да содржи гранулација од 

варовничко потекло, со што би се спречила деградација на истиот. Дел од бараните перформанси 

за облага според EN 1504-2 се приложени во следната табела: 

Табела5. Потребни перформанси за облога 

Својство Метод Барање 

Јакост на притисок EN 12190 Класа I: ≥ 35 N/mm2 

Парапропусност EN ISO 7783-1 Класа I sD<  5m 

Капиларна апсорпција EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2h0,5 

Адхезија (pull-off-test) EN 1542 Крут систем: ≥ 1,0 MPa 

Во соогласност со наведените барања, соодветена е примена на еднокомпонентна крута 

хидроизолација на цементна основа, која овозможува заштита на бетонот од продор на вода и 

влага, отпорна на позитивен и негативен хидростатски притисок, отпорна на мраз, која не содржи 

хлориди, која е нетоксична и бактериолошки отпорна. 

Изведбата на материјалот да се состои од апликација на повеќе слоја (2 до 3) со вкупна дебелина 

од 2,0-3,0 mm. Пред нанесување на првиот слој, со цел постигнување на подобра адхезија со 

подлогата, потребно е истата да биде третирана со полимерен водоотпорен додаток за 

подорување на лепливоста кај малтерски и бетонски смеси. Додека се нанесува 

хидроизолацијата, бетонската подлога мора да биде заситена со вода со цел да се избегне пребрзо 

сушење и пукање на материјалот. Од истата причина, нанесениот материјал мора да се негува, 

односно да се влажни во текот на оцврснувањето. Материјалот Хидромал ги задоволува 

потребните барања. 

3.5.2. Надворешен дел од акваукт  

Надворешните површини од аквадуктот се изложени на атмосферските влијанија, 
мрзнење/размрзнување, загадување од атмосферата со CO2, сулфати и хлориди. [6]Според 

стандард EN 1504-2 адекватна е примена на материјал за заштита според принципите наведени 

за внатрешниот дел и според „Принцип 1 – Површинска заштита од продори“ со апликација на 

облога. Покрај барањата за јакост на притисок, парапропустливост, капиларна апсорпција и 

адхезија, потребно е материјалот да го задоволи барањето за пропустливост на CO2. Заштитниот 

премаз (облога) потребно е да го спречува процесот на карбонизација на бетонот, да биде 

постојан на мраз, атмосферски агресии, стареење, да биде парапропусен и водонепропусен. 

Потребно е материјалот да овозможува апликација при различни температурни услови и 

различни услови на влажност на подлогата. Соодветно, материјалот Антикорозин ББ е адекватен 

за апликација. 
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4. ЗАКЛУЧОК 

Согласно направените анализи и наведените мерки за санација, може да се изнесат следните 

заклучоци: 

- Товарот од вода (при полн аквадукт), има доминантно влијанија врз напонската состојба 

на објектот. 

- Присутните големи напрегања на затегнување во крајните јазли помеѓу столбовите и 

подната плоча се сингуларитети и претставуваат недостаток на нумеричката анализа во 

софтверскиот пакет. 

- Со намалени јакостни карактеристики на бетонот, за подолжните греди, димензионирана е 

арматура според Еврокод која се поклопува со димензионираната според поранешните 

прописи, со минимални отстапувања.  

- Арматурата во столбовите, каде не е направена промена во јакосните карактеристики на 

бетонот при анализа, е димензионирана со минимален процент на армирање според двата 

прописи.  

- Товарот од земјотрес според EN 1998-1 нема доминантно влијание врз конструкцијата. 

- Препораките за проектирање на мостовски конструкции според EN 1991-1-4 и EN 1998-2 

се применливи за анализа на аквадукт од наведениот обем. 

- Направените изведбени промени, со дополнително оптоварување на конструкцијата, имаат 

незначителни влијанија врз напонската состојба на објектот. 

- Со текот на експлоатација на објектот, поради составот на водата, активното дејство на 

абразија, процес на мрзнење-одмрзнување и ненавремено превземање на мерки за заштита, 

јакостните карактеристики на одредени елементи се намалени од проектираните. 

- Предложените мерки за санација и заштита според стандард EN 1504 би овозможиле 

спречување од понатамошни оштетувања врз конструкцијата и не би имале негативно 

влијание врз квалитетот на водата. 
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