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Souhrn
V rámci této aktivity je sledování zaměřeno na
vozovky s cementobetonovým (CB) krytem.
Využívá se spolupráce s WP1 a WP7 tohoto
projektu a zapojení do činnosti pracovní skupiny
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zaměřené na
ověření životnosti CB krytů vozovek.

Při hodnocení se využívají výsledky provedených
měření, zejména proměnných parametrů vozovek, a
provedených zkoušek. V roce 2019 šlo zejména o
shrnutí všech dosavadních výsledků a zajištění toho,
aby tyto aktivity mohly pokračovat i po skončení
projektu CESTI.

S touto aktivitou souvisí aplikace NDT metod (TL
6-5), kontinuální monitorování (TL 6-11, TL 7-6) a
sledování rozpínavých reakcí v betonu (TL 1-8).

Oblast použití
Výsledky opakovaného měření proměnných
parametrů a sledování vývoje poruch na úsecích
vozovek s CB krytem umožní ověřit předpokládané
životnosti jednotlivých technologií a jejich vzájemné
porovnání.

Zásadní je, aby se tyto informace sledovaly
a porovnávaly v dlouhodobém horizontu.

Metodika a postup řešení
Klíčová zde byla spolupráce s ŘSD, zejména s
odborníky zastoupenými v pracovní skupině
zaměřené na ověření životnosti CB krytů vozovek,
ale také s komerčními firmami zabývajícími se v ČR
pokládkou CB krytů a prováděním diagnostiky.

1) Zkušební úsek vozovky s CB krytem
s uplatněním strusky:

Prováděly se doplňkové zkoušky na dálničním úseku
postaveném v roce 2018 firmou Skanska a.s.
(průchod chloridových iontů, spacing factor,
zastoupení alkálií atd.).

Pod vedením ČVUT pokračovalo monitorování
desky CB krytu osazené tenzometry a teplotními
čidly [1].

2) Zkušební úsek s uplatněním technologie
whitetopping:

Realizace se posunula do roku 2020, probíhal výběr
firmy pro zajištění dlouhodobého monitoringu na
tomto úseku pro ŘSD.

3) Analýzy provedené na vývrtech

Pro posouzení příčin vyskytujících se poruch,
zejména trhlin, se odebírají vývrty, které se posuzují
v různých výškových úrovních. Pro posouzení
výskytu a typu rozpínavých reakcí se postupuje
podle metodiky CDV z roku 2019 na provádění
analýzy mikrostruktury betonu skenovacím
elektronovým mikroskopem (SEM) a EDX
analyzátorem. V případě potřeby je možné vzorky
vyrobené z velkoprůměrových vývrtů podrobit
cyklování v klimatizační komoře s působením
agresivního prostředí a vyhodnotit dilatometrické
změny tak, jak se to provádí v Německu [2].

4) Opakovaná měření CB krytů na síťové úrovni:

Měřicí vozidlo firmy VARS s názvem ClaveRA
provádělo pro ŘSD již 3-tím rokem sledování
povrchů CB krytů s hodnocením do stupňů 0, I až
III. První rok proběhlo také hodnocení stavu těsnění
příčných spár CB krytu.

Obr. 1 Foto povrchu CB krytu vozovky s viditelnými
spárami v podélném a příčném směru [4]
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5) Technologie údržby a diagnostika na projektové
úrovni:

Řešitelé se účastnili projednávání revize TP 87
zaměřené na údržbu vozovek s asfaltovým krytem,
kde se nově zavádí členění diagnostického
průzkumu do 3 fází: předběžný, podrobný a
doplňkový, které umožní optimalizovat plánování a
realizaci jednotlivých zkoušek. Obdobný systém
bude následně začleněn do TP 92, zaměřeného na
údržbu vozovek s CB krytem.

Velká pozornost je věnována životnosti
protismykových vlastností povrchů vozovek (PVV),
které často ještě v záruční době nesplňují požadavky
ČSN 73 6177. Sledují se různé technologie údržby:
kuličky, vodní paprsek, broušení apod.

Problematika PVV je sledována také v souvislosti
plánovanou impregnací starších povrchů vozovek
s CB krytem a časem potřebným pro dosažení
hodnot požadovaných pro puštění provozu na takto
ošetřené úseky [3].

Obr. 1 Příklad stojní aplikace impregnace na povrch
vozovky, zdroj: CDV

6) Prezentace výsledků projektu:

Výsledky byly prezentovány v tuzemských
časopisech [4, 5].

Řešitelé spolu s panem Nekulou na vyžádání
prezentovali současný stav měření a hodnocení PVV
na technické radě generálního ředitele ŘSD dne
28.3.2019.

7) Návrhy nových VaV projektů:

V návaznosti na tuto aktivitu projektu CESTI byly
podány 2 následující návrhy projektů do výzvy
TAČR, programu Doprava 2020+:

Životnost protismykových vlastností povrchů
vozovek, její predikce a skutečný vývoj v čase, který
je zaměřen na vypracování metodiky: Zásady pro
použití obrusných vrstev vozovek z hlediska
protismykových vlastností, která nahradí metodický
pokyn MD ČR z roku 2006. Jde o spolupráci CDV,
L. Nekuly a VUT.

Analýza a optimalizace provádění a výstupů
hlavních prohlídek na jednotlivých třídách
pozemních komunikací (PK), jehož cílem je
optimalizace a sjednocení způsobu provádění
hlavních prohlídek PK a jejich výstupů pro různé
správce (na úrovni měst, krajů a státu). Jde o
spolupráci CDV a VARS Brno a.s. [6].

Výsledky
Původní představa byla, že se bude průběžně
sledovat vývoj na několika úsecích vozovek s CB
krytem vybraných v roce 2016. Tento způsob se
z důvodu krátkého času sledování ukázal jako
neefektivní a zaměření bylo proto zacíleno spíše na
měření a hodnocení stavu vozovek na síťové úrovni,
hodnocení různých technologií výstavby a údržby,
které si kladou za cíl prodloužení živostnosti
vozovky.

Závěr
Spolupráce s ŘSD, firmami provádějícími pokládku
a diagnostiku stavu CB krytů vozovek bude
pokračovat.

Řešitelé budou nadále zapojeni do činnosti pracovní
skupiny ŘSD, odborné sekce povrchových vlastností
vozovek a sekce CB vozovek při České silniční
společnosti a do týmu pro CB kryt a podkladní
vrstvy v rámci Sdružení pro výstavbu silnic.
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