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Možnosti prodloužení životnosti asfaltových
vozovek
směsi
typu
RBL
LLP
– PP a velký vliv na únavu ACP
Obsah
pojiva
má –
vliv
na tuhost
Dalším faktorem je mezerovitost
• Při větší mezerovitosti je horší únava i modul tuhosti
• Dokládá to důležitost řádného zhutnění směsi
Vyšší obsah pojiva u ACP má na návrh vozovky kladný vliv
• Vliv lepší odolnosti proti únavě převáží nad možným
poklesem modulu tuhosti
Vozovka může přenést vyšší dopravní zatížení
• Tím se prodlouží životnost vozovky nebo se sníží
tloušťka AC
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Metodika a postup řešení
Na základě výsledků laboratorních zkoušek v roce 2015 byly navrženy
směsi ACP a RBL pro první pokusné úseky. Při jejich realizaci na podzim
2015 a na jaře 2016 byly odebrány vzorky pro další laboratorní
zkoušky.
Byla provedena analýza zahraničních metod výpočtů trvalých deformací,
protože v ČR se tato analýza neprovádí. První výpočty byly realizovány
s parametry dle literatury.
Plánuje se provedení těchto zkoušek v přístroji na VUT Brno. Pak budou
provedeny v roce 2017 další výpočty s využitím údajů o rozdělení teplot
ve vozovce.
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Zkušební úsek Líně – realizace 10/2015 a 5/2016
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Zkušební úsek Líně – měření únosnosti vozovky
pomocí FWD (2016)
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Únavové zkoušky provedené v roce 2016

•
•
•
•

Navázaly na laboratorní zkoušky v roce 2015
Asfaltová směs byla odebrána při pokládce zkušebního
úseku, ohřáta a zhutněna v laboratoři
U směsi s asfaltem 50/70 byla odolnost proti únavě horší
Pojivo bylo hodně zestárlé (penetrace po extrakci jen 26)
Obs. pojiva (% hm)
B
ε6
(µs)
γúp
∆ε6
(µs)
ε6min = ε6 - ∆ε6 (µs)
SNN / ε
R2
Počet těles
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ACP
50/70
4,1
4,7
81,5
1,47
14,3
67,2
0,481
0,796
16

RBL
50/70
4,6
5,0
107,9
1,22
8,5
99,4
0,267
0,918
17

RBL
2016
4,5
87,9
1,27
8,2
79,7
0,282
0,919
20

ACP
TP 170
≥ 4,1*)
5,0
100
1,15

γúp > TP 170

Únavové zkoušky směsí s PMB
Odolnost proti únavě byla v 2016 vyšší.
Rozptyl u obou směsí s PMB je menší (γúp = 1,16 - byl 1,15 v 2015)
Při hodnocení obou směsí RBL společně jsou parametry :
ACP
PMB
B

ε6
(10-6)
γúp
∆ε6
(10-6)
ε6min = ε6 - ∆ε6
SNN / ε
R2
Počet těles
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Interval predikce se používá v návrhové metodě v ČR a FR

RBL
PMB

5,7

6,1

112,6

123,6

1,31

1,17

11,4

4,9

101,2

118,7

0,399

0,25

0,878

0,89

20

32

Vliv teploty na únavové parametry

•

Vliv teploty byl posouzen podle vzorce ve
francouzském Manuálu STAC z roku 2014.

Pro poměr modulů pro 10 a 15 oC 1,33 je
Nejnižší hodnotě ε6 = 81,5 µs pro ACP s 50/70 by po přepočtu
odpovídalo ε6,15 C = 93,7 µs. To je stále nižší než návrhové v
TP 170 (ε6,15 C = 100 µs).
Při příštích úpravách TP 170 by měl být vliv teploty na únavu
zohledněn. Měl by být též upraven koeficient γúp
www.cesti.cz

Poznatky z realizace zkušebního úseku

•
•

Překvapivě velké stárnutí silničního asfaltu
Mezerovitost vyhovující, ale na krátkém úseku byla jen 2 %
Přesto nedošlo v létě 2016 k vzniku trvalých deformací.
Maximální teplota vzduchu v oblasti v 2016 byla Tmax = 32 oC.
V 7 po sobě jdoucích dnech s nejvyššími teplotami (kriterium
SHRP v USA) Tmax = 25 – 32 oC (Tmax,prům= 29,1 oC).
Při výpočtu dle amerického vzorce v LTPP pro 49,7 o s.š. pro
Tmax,prům vyšla na povrchu vozovky teplota T0max,voz = 57 oC.
V extrémním roce 2015 byly ovšem teploty vyšší
(v této oblasti byla teplota vzduchu Tmax = 38 oC).
Lab. zkouška pojížděním kolem dle EN lze jen 50 nebo 60 oC
Pro ČR by však bylo vhodnější 55 oC místo 50 oC
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Posuzování trvalých deformací vozovky
Výpočty pružných přetvoření francouzským programem Alize a
navazující výpočty trvalých deformací v Excelu umožnily získat
představu o možnostech předpovědi trvalých deformací a o
nejistotách, které takovou prognózu provázejí.
V ČR se zatím tyto výpočty neprováděly. Příklad výpočtu:
Pružná smyková přetvoření
(červ. čára) a vertikální stlačení
pod okrajem kruh. plochy
v asfaltových vrstvách pro
teplotu povrchu T0= 47 oC
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Posuzování trvalých deformací vozovky
Trvalé deformace asfaltových vrstev vozovky byly počítány
postupem dle [Dragon et al, 2016] (článek č. 416 na kongresu
Eurasphalt & Eurobitume) z pružných svislých přetvoření pod
středem zatěžovací plochy.
Trvalé přetvoření vozovky při teplotě povrchu T0= 47 oC
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I ve spodní části AC jsou trvalé deformace.

Děkuji za
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pozornost

