Využití AB krytů vozovek v
silničních tunelech
Autor: Jan Ježek, ČVUT, WP 4.8
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

www.cesti.cz

Struktura prezentace

•
•
•
•
•

Úvod
Oblast použití
CB kryty v tunelech
Trendy AB krytů v tunelech, zkušenosti z praxe

•
•

Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS (WMA - Warm Mix Asphalt)
Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým
granulátem z pneumatik

Závěr – nejbližší kroky výzkumu

www.cesti.cz

Úvod

•
•
•

Posledním světovým trendem v řešení povrchů vozovek
v dlouhých dálničních tunelech je snaha využití asfaltových
krytů (AB) oproti klasickému řešení pomocí
cementobetonových krytů (CB).
V České Republice je zásadním technickým průvodcem pro
projektování silničních a dálničních tunelů norma ČSN 73
7507 „Projektování tunelů pozemních komunikací“.
Dělení tunelů do kategorií, dlouhé tunely +1 000 m (TA, TB)
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Úvod

•
•

2006 č. 10.3.3.:
• volba AB vs. CB – PBŘ tunelu a technickoekonomického posouzení
• od středně dlouhých tunelů – nařizuje CB kryt
2013 č. 10.3.3.:
• článek vypuštěn, neexistuje, snaha obnovit
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Oblast použití

•
•
•
•

Oblast použití výsledků výzkumu je jednoznačně
směřována do projekce silničních a dálničních tunelů
Snaha ukotvit poznatky z použití AB krytů v tunelech do
příslušné technické legislativy (ČSN, TP pozemních
komunikací a TKP).
V prvním roce řešení byla provedena analýza používání AB
krytů v tunelech ve světě
Nyní jsou vyhodnocovány tuzemské zkušenosti s aplikací
AB krytů v ČR (především tunel Blanka)
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CB kryty v tunelech

•

•
•

Z pohledu správce (ŘSD) – výhody CB

•
•

Delší životnost bez nutnosti oprav (35-50 let oproti 10-15 rokům)
Minimální provozní náklady při správném návrhu konstrukce a
správném provedení a s tím související menší počet uzavírek
provozu

Z pohledu správce (ŘSD) – nevýhody CB

•
•

Složitější technologie oprav
Delší doba trvání oprav

Z pohledu uživatele – výhody CB

•
•
•
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Zaručení dobrých protismykových vlastností
Bezpečnost jízdy - CB lépe odolává vysokému zatížení
Beton nepohlcuje světlo tak jako černý povrch AB krytu

CB kryty v tunelech

•

Z pohledu uživatele – nevýhody CB

•
•
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Hlučnost
Nerovnosti ve spárách

Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS

•
•
•
•

Z hlediska použití v tunelech velmi výhodné
TP 238
Postup navrhování je obdobný jako u standardních směsí
Hodnoty pracovních teplot NTAS je zásadní výhodou pro
užití v tunelových stavbách
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Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS

•

V tunelu je stabilnější teplota než v otevřeném terénu

•
•
•
•

Příznivější podmínky pokládky a hutnění
č.1907/2006 Evropského parlamentu (REACH)
Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek
Výpary u NTAS jsou nižší o 60 % než standardní směsi

•

DNEL – Derived Non Effect Level
Stanovuje výrobce (menší než NPK-P a PEL)
NPK-P = Nejvyšší Přípustná Koncentrace v Pracovním
prostředí
PEL = Přípustný expoziční limit

•
•
•
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Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS
Použití v tunelu Blanka

•
•
•
•

Tunel Blanka (správce TSK a ne ŘSD)
Redukce CO2 , BOZP v tunelu (absence větrání)
Hutnění směsi končí při 50 °C
Světlost povrchu zajištěna kamenivem (Plešovice)
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Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS
Použití v tunelu Blanka
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Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS
Použití v tunelu Blanka

•

4,80 m průjezdný profil znesnadňuje pokládku
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Nízkoteplotní asfaltové směsi NTAS
Použití v tunelu Blanka

•
•
•
•

Tunel Blanka (správce TSK a ne ŘSD)
Redukce CO2 , BOZP v tunelu (absence větrání)
Hutnění směsi končí při 50 °C
Světlost povrchu zajištěna kamenivem (Plešovice)
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Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem
modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik

• Tunel Valík (ŘSD)
Použití
v tunelu
Blanka
• Rekonstrukce
vybavení
(překategorizace TA →TC) podle
•
•
•
•
•
•

změny ČSN 73 7507 a TP 98
Renovace povrchu vozovky
Odfrézování části betonového povrchu, nahrazení povrchu
asfaltovým povrchem
Minimální navýšení povrchu vozovky nad stávající povrch o
10 mm – povrchové odvodnění obrusné vrstvy:
Frézování povrchu do hloubky 60 mm, očistění povrchu tlakovou vodou
Utěsnění spár přelitím asfaltovou zálivkou
Opatření povrchu spojovacím postřikem modifikovanou
asfaltovou emulzí v množství 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu
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Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem
modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik

•

Ložní asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti trhlinám typu SAL –
Stress Absorbing
Layer
s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem
Použití
v tunelu
Blanka
typu CRMB25/55-60 tl. 40 mm
• Opatření povrchu spojovacím postřikem modifikovanou
asfaltovou emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu
• Položení obrusné vrstvy zrnitosti do 8mm s asfaltem modifikovaným
pryžovým granulátem typu CRMB25/55-60 podle ČSN657222-2 a TP
148 o mezerovitosti 18% a tloušťce 30 mm

•

Tato technologie je vhodná při rekonstrukcích vozovek,
především jako pokládka již na existující CB kryty
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Závěr – nejbližší kroky výzkumu

•

V rámci programu CESTI především v balíčku WP1 v
minulých létech proběhl rozsáhlý technologický výzkum a
následně implikace pokročilých asfaltových směsí do
technologické legislativy ČR (TP 238, TP 148, TP 259)

•
•
•
•
•
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Mezerovitost
Vodní citlivost
Modul tuhosti
3 bodový ohyb na trámečcích
Odolnost proti šíření trhlin

Závěr – nejbližší kroky výzkumu

•
•

Není potřeba opakovat již provedené výzkumy v oblasti
mechanických vlastností asfaltových směsí, zvlášť když
jsou úspěšně uzavřeny v minulých letech
Z hlediska projekce tunelů je vhodné zaměřit se
na využití dosavadních výsledků pro osvětu v praxi
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Závěr – nejbližší kroky výzkumu

•

Dále bude výzkum zaměřen na vlastnosti, které jsou
pro prostředí tunelových staveb specifické:

•
•
•
•
•

Možnost optimalizace NTAS k další eliminaci chemických výparů při
pokládce v podzemních stavbách
Optimalizace směsí z hlediska použitého kameniva pro zlepšení
odstínu AB krytů a přiblížení k vlastnostem CB krytu
Zaměření se na možnosti údržby a vlastností obrusných vrstev v
tunelových objektech, a to s ohledem na čištění povrchu a jejich
odolnost vůči zanesení z provozu – ztráta protismykových vlastností
vlivem
Protipožární vlastnosti vzhledem k požadavkům nejen českých, ale i
mezinárodních předpisů
Optimalizace návrhu VPR tunelových staveb i z hlediska
odvodnění
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Závěr – nejbližší kroky výzkumu

DĚKUJI ZA POZORNOST
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