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Návrhy a uplatnění progresivních řešení pro hluk omezující konstrukce a opatření na vozovkách
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Souhrn
Cílem prací v roce 2016 v oblasti omezování
hlukové zátěže z pozemních komunikací bylo
opakované porovnání změny hlučnosti testovaných
úseků v dalším roce včetně posouzení účinnosti
čištění nízkohlučných povrchů metodou CPX.
Účelem je získat nové znalosti o chování
nízkohlučných povrchů z hlediska jejich akustické
životnosti. Měření probíhala ve vzájemné spolupráci
CDV se společností Eurovia tak, že obě měřicí
vozidla měřila vždy stejný úsek silničního povrchu,
v jednotném časovém úseku, minimálně ve třech
opakováních. Úseky na nichž proběhlo čištění
povrchu, jsou měřeny před a po této proceduře za
účelem posouzení účinnosti této údržby. Kromě toho
jsou měřeny i další úseky komunikací včetně
běžných povrchů, kde se na dílčí spolupráci podílejí
partneři Eurovia a Skanska. U některých úseků jsou
již zpracovávaná data za roky sledování a to včetně
opakovaných pravidelných měření před a po čištění
nízkohlučných povrchů. Tyto výsledky budou
využity při tvorbě příslušného metodického pokynu.

Oblast použití
Získané a analyzované výsledky dlouhodobějších
časových řad měření z jednotlivých míst na území
ČR budou sloužit jako vstupní podkladová data pro
návrh opatření pro údržbu nízkohlučných silničních
povrchů jejich pravidelným čištěním. Dílčí výsledky
slouží jako podklad pro jednání evropské skupiny
CEN TC 227 WG5 oblasti tvorby hlukových norem,
kde stále probíhá schvalovací proces metodiky
měření CPX, která v listopadu 2015 na zasedání ve
Vídni byla definitivně schválena jako jediná možná
a podporovaná metoda pro hodnocení a posuzování
akustické charakterizace povrchu vozovky. Taktéž
některé získané poznatky byly využity a
zapracovány do připravovaných nových technických
podmínek „Technické podmínky – Asfaltové směsi
pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“. S tím
souvisí i předpoklad, že výhledově lze očekávat, že
dílčí poznatky by mohly být rámcově zahrnuty do
systému hospodaření s vozovkami v ČR za účelem

dlouhodobějšího udržení nízkohlučné
specializovaných silničních povrchů.

funkce

Metodika a postup řešení
Měření jsou realizována výhradně metodou CPX,
dle stanovení evropské skupiny CEN TC 227 WG5.
Metoda CPX je velmi vhodná pro posuzování
vlastních změn hlučnosti povrchů komunikací
v reálném prostředí s ohledem na maximální možné
odstranění vlivů okolí komunikace. V letošním roce
proběhla další měření změn hlučnosti silničních
povrchů metodou CPX [2], [3], při různé dopravní
zátěži ve spolupráci se společnostmi Eurovia a
Skanska. Opětovně byly proměřovány úseky měřené
již v předcházejících letech 2013, 2014 a 2015 za
účelem
získání
dlouhodobější
hlukové
charakteristiky vývoje změn hlučnosti, a to včetně
úseků, na nichž bylo opětovně zkoušeno a
provedeno vyčištění komunikace. V letošním roce
bylo čištění nízkohlučných povrchů po dobrých
zkušenostech provedeno výhradně společnosti
Pražské služby za použití předmytí detergentem
Ultralon® nástřikem vody a odsátím nečistot, dále
následovalo odsátí zbytkové vody s použitým
detergentem.
Společnost Eurovia měřila vlastním měřicím
zařízením používaným ve Francii dle francouzského
předpisu [1] vycházejícího z požadavků normy ISO
11819-2 [2], společnost CDV pak CPX měřicím
zařízením vlastní výroby vyrobeným dle požadavků
normy ISO 11819-2.

Výsledky
Získané výsledky v rámci příslušných nejistot
měření spolu velmi dobře korespondují, tak jako
v letech minulých. Opětovně platí, že měření
metodou CPX v roce 2016 potvrdila skutečnost, že
zařízení Eurovia naměří nepatrně vyšší hlučnost
povrchu vozovky oproti zařízení CDV.
Na základě opakovaných měření a jejich výsledků
v jednotlivých letech lze již s jistotou potvrdit
výzkumnou hypotézu o účinnosti pravidelné údržby
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(čištění) nízkohlučných povrchů uvnitř obcí, kde se
neuplatní samočistící efekt. Obr. 2 naznačuje změny
v chování povrchů dvou různých vrchních
obrusných směsí vozovky, které následují ihned po
sobě (povrchy položeny na stejné komunikaci –
ulici) z hlediska akustické charakteristiky. Běžná
asfaltová směs (zde ACO) má za 4 roky sledování
pozvolný nárůst hlučnosti na rozdíl od
specializovaného nízkohlučného povrchu (zde PA 8
CRmB), který evidentně při zanášení nečistotami
ztrácí své přídavné absorpční schopnosti. Je zřejmé
chování změn hlučnosti běžné asfaltové vůči
nízkohlučné směsi, která se běžným provozem
v městské
aglomeraci
(popřípadě
činnosti
v zemědělství či stavebnictví) zanáší nečistotami.
Nárůst hlučnosti v prvních dvou letech je velmi
významný, což je právě dáno zanášením, čímž se
přichází o aktivní složku (vysoká mezerovitost
povrchu), která významně tlumí hluk. V dalších
letech již nárůst není tak prudký, ovšem z výsledků
je zřejmé, že ve třetím roce má běžná a nízkohlučná
asfaltová směs v tomto konkrétním případě stejnou
hlučnost, ve čtvrtém roce je již nepatrně hlučnější
původně nízkohlučná směs, což může být dáno
rychlejší degradací těchto specializovaných povrchů.

Obr. 2 Grafy srovnání změny hlučnosti povrchu Viaphone
před a po čištění v průběhu několika let opakování.

Závěr
Výsledky střednědobých měření v terénu metodou
CPX potvrzují, že čištění nízkohlučných povrchů je
významné ve vztahu k zachování jejich nízkohlučné
funkce a z hlediska akustické životnosti se až
zdvojnásobuje tento pozitivní účinek [4]. V rámci
projektu budou i nadále pokračovat příslušná měření
pro potvrzení výzkumné hypotézy v dlouhodobém
horizontu.
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