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Proč nás má problém vozovek s prodlouženou
životností zajímat?
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Jak je náš problém vymezený?
CO MÁME

•

více jak 55 tisíc km silnic a dálnic mimo města a obce a více jak 70
tisíc km místních komunikací

•
•
•

různorodé stáří konstrukcí vozovek od 1 roku do 60 let (a stárneme)
veřejný majetek s hodnotou minimálně v řádu stovek miliard CZK
A TEDY NEMALÝ PROBLÉM….

CO NEMÁME

•

udržitelný koncept
jednotně spravovat

•

omezené veřejné rozpočty na rozvoj
infrastruktury a řadu natažených rukou

•

dostatek provozních peněz na důstojnou
správu

•

A ČAS….
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jak

tento

majetek

Kde v rámci CESTI řešíme?
•
•
•

Aktivita 1.1: Technologická řešení pro asfaltové vozovky s dlouhou životností
Aktivita 1.2: Nová generace nízkoteplotních a teplých asfaltových směsí
Aktivita 1.3: Velmi tenké a ultratenké asfaltové vrstvy
Kamenivo:

Asfaltové pojivo
Nová asfaltová
směs

Struska 4/8

Frakce 16/22

Frakce 11/16

Frakce 8/11

Frakce 4/8

Frakce 0/4

Filer

Návrh zrnitosti:

Přísady:
Vlákno Forta FI

Celulóz. vlákno

Pokládka asfaltové vrstvy:
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Řešení pro opravy dálnic
Aplikace ztenčeného krytového souvrství s využitím směsi BBTM v
kombinaci s membránou na bázi mikrokoberce (EUROVIA)
• sanace svrchní části CB krytu dálnice D5 (km 151,1 – 144,6 LS)
• vzhledem k omezení navýšení nivelety a max. tloušťky frézování 50 mm
původního CB krytu (přítomnosti kluzných trnů) zvolena konstrukce s
využitím tenké obrusné vrstvy typu BBTM
• Navržená konstrukce:

•
•
•

BBTM 8 AS PMB 45/80-60
ACL 16S PMB 25/55-60
EMK 0/5 + SAMI 40/100-65
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25 mm
50 mm
10 mm

Aplikace „high-performance“ asfaltových pojiv
Asfaltová směs s vysoce polymerem modifikovaným pojivem PMB
25/55-75 (SKANSKA, TOTAL)
• Laboratorní a in-situ ověření standardního PMB a PMB s vyšším bodem
měknutí (pojivo vhodné pro směsi HiMA) u ACO 11S.
• Sledování vlivu na zlepšení charakteristik asfaltové směsi – tuhost,
nízkoteplotní charakteristiky, únavová životnost.
• Analýza vlivu na trvanlivost – lepší odolnost proti účinkům vody.
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Zvyšování únavové životnosti ložních a
podkladních asfaltových vrstev
Návrh, realizace a sledování zkušebního úseku se směsí RBL na silnici
I/26 v obci Líně při okraji Plzně (EUROVIA)
• Denní intenzita provozu TNV0 = 1859, výstavba v 2016
4 úseky (2 s asfaltem 50/70 a 2 s PMB 25/55-55)

•
•

Úsek s RBL 60 mm (celkem 180 mm), s ACP 90 mm (celkem 210 mm)
=> Vizuální prohlídky při návštěvách lokality v letech 2017 a 2018
ukazující, že na vozovce nejsou žádné trvalé deformace ani trhliny.
Označení pojiva:
F … nezestárnuté
A … zestárnutéí
Průměrný index stárnutí
AIp = E*a / E*f = 1,38
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Asfaltové směsi se zvýšeným podílem R-materiálu
cca 1 km dlouhý zkušební úsek Olšovec – Potštát,
aplikace asfaltové směsi AC s 50 % R-materiálu a rejuvenátorem Prephalt.

Označení
vzorku

Pojivo

Rejuvenátor

•
•

Podíl
Penetrace
Rpo výrobě
materiálu

KK
po
výrobě

[%]

[1/10 mm]

[°C]

směs 1

70/100

Ne

0

55

49,6

směs 2

70/100

Ne

50

37

54,1

směs 3

70/100

Ano

50

43

53,6

70/100

-

-

72

46,7

-

-

-

24

59

původní
pojivo
Rmateriál
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Asfaltové směsi se zvýšeným podílem R-materiálu
•
•
•
•

Využití některých nových variant přísad na bázi přírodních a syntetických vosků
vhodných pro nízkoteplotní asfaltové směsi, v kombinaci s rejuvenátory pro
směsi, kde je aplikován asfaltový R-materiál.
Posouzení přísad a kombinací na funkční chování asfaltové směsi.
Realizace zkušebních úseků (např. silnice II. třídy Terešov – Vejvanov s
uplatněním 8 dílčích podúseků kde se použilo 40-60 % R-materiálu a různá
řešení NTAS)
Zaměřeno velkou měrou i na rejuvenátory různého chemického původu.
Označení

Pojivo

Množství
pojiva [%]

RefS

50/70

3,6

3ES

50/70 + 3 % E 10 K

3,6

2ES

50/70 + 2 % E 10 K

3,6

RS

50/70 + 1,5 % RH + 1,5 %
E 10 K

3,6

BS

50/70 + 3 % BIT

3,6

RefR

50/70

3,4

3ER

50/70 + 3 % E 10 K

3,4

2ER

50/70 + 2 % E 10 K

4,0

RR

50/70 + 1,5 % RH + 1,5 %
E 10 K

4,0

BR

50/70 + 3 % BIT

4,0
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Rejuvenátor

SylvaroadTM
RP1000

PARAMO
Reju 182

Asfaltové směsi se zvýšeným podílem R-materiálu
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Asfaltové směsi se zvýšeným podílem R-materiálu
•
•
•

prosazení aplikace asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálu na pozemní
komunikace ve správě ŘSD,
pokusný úsek I/61 Lidice – Kladno s uplatněním 30-50 % R-materiálu v ložní a
obrusné vrstvě,
porovnání vlivu specifického typu modifikovaného pojiva a rejuvenátoru.
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Trvanlivá krytová souvrství se sníženým nárokem
na údržbu
KONSTRUKCE VOZOVEK

•
•

koncept vozovek s dlouhou životností nebo s nízkoúdržbovými kryty;

•
•

životnost obrusných vrstev 10-12 let;

tenké obrusné vrstvy plnící roli bezpečnosti (protismykové vlastnosti),
snížených dopadů na životní prostředí (hluk) a s velmi dobrou rovinatostí
a makrotexturou (snižování spotřeby);
vysokoživotné ložní vrstvy typu VMT či SMA.
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Trvanlivá krytová souvrství se sníženým nárokem
na údržbu
ASFALTOVÁ SMĚS MASTIXOVÉHO TYPU V LOŽNÍ VRSTVĚ

•

směs založená na samonosném skeletu z kameniva, které
rovnoměrně distribuuje a přenáší účinky svislých a
vodorovných sil zatížení
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Trvanlivá krytová souvrství se sníženým nárokem
na údržbu
PILOTNÍ OVĚŘENÍ

•

ověření proveditelnosti směsi typu SMA 22L v kombinaci s tenkou
obrusnou vrstvou;

•
•
•
•

program Nové technologie SFDI a zejména Středočeský kraj

•
•
•

obrusná vrstva: BBTM 8NH a SMA 8NH (i zde s R-materiálem)

•

zhotovitel: Froněk spol. s r.o.

silnice II/236 Kačice – Smečno, úsek cca 2 km
ložní vrstva 100 mm a obrusná vrstva v tloušťce 30-35 mm
asfaltová směs SMA 22L ve variantě 0 %, 30 % a 50 % Rmateriálu
doba realizace: září 2017
výchozí návrh směsí, kontrolní zkoušky a následný monitoring:
ČVUT v Praze
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Trvanlivá krytová souvrství se sníženým nárokem
na údržbu
Varianta směsi
SMA 22L

Odolnost proti
účinkům vody

Odolnost proti trvalým
deformacím

Modul tuhosti při
Teplotní citlivost
15°C (IT-CY)

ITSR (%)

WTSAIR (mm)

PRDAIR (%)

S15 (MPa)

S0/S27 (-)

reference dle ITT

80

0,022

2,9

10 756

4,51

0 % RA

86

0,029

3,2

7 914

5,19

30 % RA

77

0,015

2,2

9 233

2,75

50 % RA

73

0,016

1,8

10 220

4,87
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Trvanlivá krytová souvrství se sníženým nárokem
na údržbu
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Děkuji za Vaši pozornost

