
STÖRBRÜCKE OBNOVA S
PROJEKTOM PHENICS

Leta 2015 je bilo znanemu izvajalcu industrijskega barvanja

SURFACE PROTECTION, ki se nahaja v Hannovru v Nemčiji, dodeljeno

naročilo za obnovo mostu Storbrucke v skupni dolžini pribl. 1160 m v

okviru avtoceste A23. Projekt je sestavljen iz peskanja starega premaza

z debelino v povprečju 400 µm in obnove jeklene strukture ter nanosa

premaza za zaščito pred korozijo. Skupna površina, ki jo je treba

obdelati, znaša približno 12.500 m².

SURFACE PROTECTION se je soočala z več izzivi. Projekt je zahteval

kratek rok za dokončanje. Postopki peskanja in premazovanja so zato

morali biti zelo učinkoviti in izpolnjevati visoke kakovostne zahteve.

Most je zgrajen na reki Stor v zelenem območju. Za varovanje okolja in

povečanje učinkovitosti je bilo treba zmanjšati količino prahu in

odpadkov, ki bodo nastajali v postopkih peskanja in premazovanja med

obnovo.

"Odločili smo se za sistem Phenics,

saj je znatno manj ročnih postopkov,

da ne govorimo o vseh prihrankih,

povezanih z odlaganjem in prevozom.

Z uporabo sistema Phenics smo

zmanjšali količino odpadkov, stroške

prevoza in fizični napor delavcev na

kraju samem. Sistem Phenics se je

izkazal kot učinkovit in bi ga ponovno

uporabil v prihodnjih primernih

projektih."

G. Moldenhauer, vodja projekta,

iz SURFACE PROTECTION.
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SURFACE PROTECTION se je odločil združiti različne napredne

tehnike, pripravo površine in premazne tehnologije za

spopadanje s temi izzivi. Odločili so se za jeklena brusilna

sredstva iz WINOA DEUTSCHLAND, zasnovana posebej za

zračno peskanje z večjo učinkovitostjo in kakovostjo, da bi tako

pridobili optimalno površino profila. Premazni sistem, ki se

uporablja, je dobavil Hempel za največjo zaščito in

protikorozivni nadzor ter podaljšani čas uporabe mostu.  

Pri uporabi jeklenih brusilnih sredstev je bilo najprej treba

omejiti hrup, tako da so brusilna sredstva ostala v inkapsulaciji.

Tovorna plovila, so bile zasnovana in nameščena pod mostom,

da bi omogočila delovno območje. Prav tako so bili potrebni

sesalni sistemi in sistemi za recikliranje. SURFACE

PROTECTION je za to zaupal sistemu PHENICS, blagovne

znamke WINOA, pri celotni storitvi dobave opreme in tehnične

službe. S stroji, nameščenimi pod mostom, in z visoko močjo

sesanja je bilo mogoče ponovno zbrati ostanke peska.

Nato je šel pesek prek sistema za recikliranje, kjer se je očistil,

ločil od delcev barve in magnetnih materialov z, in prenesel

nazaj v sistem. Na ta način izvajalci niso opravili nobenega

ročnega polnjenja posod za peskanje, ki so bile samodejno

napolnjene s sistemom za recikliranje.

Glavna prednost uporabe recikliranega peska je izrazito

zmanjšanje nastajanja odpadkov. Če bi SURFACE PROTECTION

izbrala hitro obrabljiva brusilna sredstva, bi to pomenilo okoli

625 ton odpadkov, ker se pribl. 50 kg brusilnega sredstva

uporabi za obdelavo enega 1 m² brez možnosti recikliranja. To

bi imelo za posledico nujne postopke odstranjevanja odpadkov,

dodatne prevoze in stroške odstranjevanja odpadkov, zlasti pa

škodo za okolje zaradi prekomernega nastajanja odpadkov.

Vendar pa je z uporabo jeklenih brusilnih sredstev SURFACE

PROTECTION kupila le 15 ton brusilnih sredstev, kar je

omogočilo omejitev odpadkov na 13 ton.

Ker industrija gradnje cest in mostov išče dolgoročne rešitve

za ohranjanje in obnovo starejših mostov ter gradnjo novejših,

da bi ugodila povpraševanju javnosti, je treba uporabiti nove

tehnologije, da bi industrija lahko dosegala boljšo časovno in

stroškovno učinkovitost, hkrati pa ohranjala naravo z okolju

prijaznimi rešitvami, kot je recikliranje.
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