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Workshop se koná za podpory programu
Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu
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Aplikace full-scale modelu vozovky při
zpřesňování návrhových parametrů
konstrukcí vozovek
Autor: Dušan Stehlík, VUT, WP1
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
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Cíle řešení

•
•
•

•
•

Full-scale model vozovky (1:1)
Systém zatěžování full-scale modelu vozovky
Databáze měřených konstrukcí vozovek a výstupy
- napětí od zatížení v různých úrovních vozovky
- výpočet deformací pod modelovým zatížením
- moduly pružnosti E
Optimalizace konstrukcí vozovek pro současné dopravní
zatížení, sledování prokluzu vrstev …
Recykláty v konstrukci vozovky
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Návrh full-scale modelu vozovky

Podloží:
F6 CI
Tl. 800 mm
• Snímače tlaku
Geokon
• Snímače vlhkosti
• Akcelerometry.
50 mm pod Z.P.
300 mm pod Z.P
750 mm pod Z.P.
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Full-scale model vozovky - stavba
Model vozovky 1:1 s použitím běžných
podkladních a krytových vrstev
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Systém zatěžování vozovek pozemních
komunikací
Podle dopravního významu pozemní komunikace:

 počet náprav – stejná rychlost, rovnoměrné rozdělení;
 počet náprav – stejná rychlost, rozdělení podle špiček
dopravního zatížení;

 počet náprav – různá rychlost, cyklicky se opakující
dopravní zatížení;

 počet náprav – různá rychlost, náhodně aplikované
dopravní zatížení
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Databáze konstrukcí vozovek dlouhodobě
sledovaných dynamickým zatěžováním
Sledování napětí od
aplikovaného dynamického
tlaku na rozhraní jednotlivých
vrstev.
Výpočet deformací jednotlivých
vrstev modelových konstrukcí.
Stanovení modulů pružnosti Efs
a závislosti s modulem
pružnosti Er z cyklické
zatěžovací zkoušky.
www.cesti.cz

Optimalizace konstrukcí vozovek pro současné
dopravní zatížení, sledování prokluzu vrstev
Návrh úpravy tlouštěk
zejména podkladních
vrstev pro stávající
katalog vozovek.
Sledování prokluzu
konstrukčních vrstev
vozovky pro zpřesnění
nového výpočtového
návrhového programu
konstrukcí vozovek
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Recykláty do konstrukce
vozovek
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Shrnutí

•

Vytvořit funkční systém pro dlouhodobé zkoušení ve fullscale modelu – vyhnout se „halabala“ měření

•

Zaměřit se na „hluchá“ místa při návrhu konstrukce vozovky
(spolupůsobení vrstev, obrácená vozovka, polotuhé
vozovky, …)

•

Recykláty do vozovek pozemních komunikací (které a kam,
do jakých vozovek, …), do budoucna zásadní pro D1 a D2.
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Děkuji za pozornost
stehlik.d@fce.vutbr.cz
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Nové typy asfaltových směsí pro
krytová souvrství
a jejich ověření zkušebními úseky
Autor: Jan Valentin, ČVUT, WP1

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

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

Environmentální požadavky pro
využití
znovuzískaných asfaltových směsí
v silničním stavitelství
Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Martina Bucková, Jitka Hegrová,
CDV, WP5
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
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•
•
•
•

Rekonstrukce a opravy silniční infrastruktury - zdroj
asfaltových materiálů (R-materiál), které mohou být v tomto
procesu dále využity.
Ověření jejich mechanické vlastnosti a vlivu na ŽP v rámci
následného životního cyklu.
Současné zkoušky - informace o kontaminaci prostředí
látkami z R-materiálů v drceném stavu (v reálu jako
nezpevněné vrstvy vozovek).
Stanovení testovacích postupů objektivních z hlediska využití
R-materiálu ve zpevněných vrstvách (vliv pojiva).
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Cíl metodiky

•
•
•
•

vytvoření vhodných analytických nástrojů na podporu efektivní
recyklace a opětovného používání stavebních materiálů
vymezení podmínek pro používání zkoušek, které mnohem lépe
reprezentují skutečný stav materiálu původní konstrukce
zpevněných vrstev asfaltové vozovky (tzv. monolitických zkoušek)
sjednocení přístupů při provádění vyluhovacích zkoušek
zrychlení a zjednodušení procesu posouzení monolitů z R-materiálů
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

•

Vyluhování předrceného R-materiálu

•
•

výhody – rychlý test (24 hodin), vhodný pro nezpevněné vrstvy
nevýhody – proces vyluhování škodlivin (PAU) neodpovídá
reálnému stavu, příslušné limity obsahu PAU ve výluhu jsou
vytvořeny pro přesně specifikované typy odpadů k ukládání na
skládkách (Vyhláška č. 294/2005 Sb.)

Vyluhování monolitických těles

•
•

výhody – proces vyluhování PAU je možné vztáhnout k reálným
podmínkám, je možné využít limitů Nařízení vlády č. 401/2015,
vhodné pro zpevněné vrstvy
nevýhody – dlouhá doba zkoušky (64 dní)
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Vyluhování předrcených materiálů - výsledky

Koncentrace ve výluhu [µg.l-1] Naftalen Anthracen Fluoranthen Benzo[b]fluoranthen Benzo[k]fluoranthen Benzo[a]pyren
Středokluky
Blažek
Finsko
R7
Středokluky ll.
Kladno l.
TOPOL
Termesivy
Kladno ll.

0.030
0.047
0.055
0.045
0.040
0.043
0.048
0.068
0.062

0.009
0.050
0.003
0.003
0.005
0.030
0.027
0.058
0.027

Středokluky
Blažek
Finsko
R7
Středokluky ll.
Kladno l.
TOPOL
Termesivy
Kladno ll.

0.045
0.075
0.056
0.064
0.055
0.044
0.196
0.070

0.014
0.030
0.005
0.004
0.025
0.006
0.213
0.033

Limit NV 401/2015 Sb.
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povrchové toky

130

0.1

R-drcený - bez nového pojiva
0.062
0.074
0.279
0.146
0.009
0.010
0.037
0.050
0.036
0.038
0.153
0.134
0.276
0.256
0.583
0.618
0.192
0.169
CR-drcený - s novým pojivem
0.067
0.051
0.173
0.082
0.024
0.025
0.022
0.021
0.111
0.084
0.040
0.061
1.297
1.299
0.196
0.137
0.12

0.17

Benzo(ghi)perylen

0.037
0.070
0.003
0.004
0.008
0.067
0.120
0.333
0.082

0.053
0.096
0.005
0.012
0.017
0.119
0.183
0.502
0.138

0.091
0.202
0.031
0.086
0.047
0.225
0.599
0.474
0.298

0.017
0.036
0.002
0.006
0.046
0.021
0.723
0.062

0.040
0.063
0.011
0.011
0.065
0.045
1.164
0.090

0.157
0.254
0.076
0.038
0.165
0.140
1.493
0.217

0.17

0.27

0.0082

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Vyluhování monolitů

R

t
Rmax
P
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množství vyluhované škodliviny (PAU), které za příslušnou dobu ti
vyluhování projde jednotkovou plochou povrchu vzorku do
vyluhovací kapaliny [µg.m-2]
doba vyluhování [den]
maximální vyluhovatelné množství PAU [µg.m-2]
empirická konstanta (doba, za kterou se vyluhuje polovina
vyluhovatelného PAU) [den]

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Transformace – linearizace vyluhovací rovnice
1,

tm
Rm

1,

celková doba provedené vyluhovací zkoušky [den]
množství vyluhovaného PAU, které za celkovou dobu tm
provedené vyluhovací zkoušky projde jednotkovou plochou
povrchu vzorku do vyluhovací kapaliny [µg.m-2]

,
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.

.

BbF

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Vyluhovací křivka

Parametr
P
Rmax

2.257
90.259
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PAU
BbF
BbF

Vzorek
Z-260-17
Z-260-17

BbF výpočet Chyba [%]
-2
Rexp [µg.m ]
-2
Rpred [µg.m ]
Doba vyluhování [den]

2.0
88.9745
87.1850
64

0.1
85.0339
84.9348
36

0.0
79.1261
79.1018
16

-1.6
71.0405
72.1635
9

0.6
58.0715
57.7026
4

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Předpoklady pro hodnocení výsledků vyluhovacích zkoušek

•
•
•

SR0

PAU jsou obsaženy ve vodě odtékající z povrchu komunikace
největší koncentrace PAU ve vodě odtékající z povrchu komunikace
je při prvním dešti po jeho položení
ke stanovení uvedené koncentrace se použije limitního vztahu pro
rychlost vyluhování PAU z povrchu materiálu

směrnice vyluhovací rovnice v bodě t=0 [µg.m-2.den-1]
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•
QS


SS
qS

c
www.cesti.cz

Stanovení koncentrací PAU z výsledků zkoušek

průtok dešťových vod [l.den-1]
součinitel odtoku [ - ]
plocha komunikace [m2]
intenzita směrodatných srážek uvažované periodicity p
[l.m-2.den-1]

koncentrace PAU ve vodách odtékajících
z komunikace [µg.l-1]

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Intenzita dešťů qS [l.m-2.den-1] a součinitele odtoku 

Doba trvání srážek
t [min]
Periodicita srážek p [-]
Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Zlín
Znojmo
Průměr
Sklon komunikace [%]
Součinitel odtoku 
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5
1
1 901
1 728
2 160
1 901
1 832
2 246
2 091
1 884
2 074
2 100
2 246
2 015

10

15

15

1
1 408
1 244
1 339
1 356
1 201
1 486
1 443
1 296
1 408
1 503
1 555
1 386

5
536
484
475
467
449
536
570
441
492
596
492
503

1
1 115
976
976
1 045
924
1 123
1 106
1 002
1 089
1 192
1 175
1 066
<1
0,7

15
0,5
1 391
1 244
1 236
1 365
1 201
1 400
1 356
1 296
1 417
1 469
1 512
1 353

15

30

60

60

0,2
1 754
1 642
1 572
1 814
1 590
1 780
1 711
1 693
1 875
1 840
1 979
1 750

1
657
596
570
622
562
665
657
588
622
708
708
632

1
380
346
320
363
328
389
380
346
354
415
406
366

0,5
639
622
536
648
588
631
631
596
648
674
708
629

≥1 a ≤ 5
0,8

>5
0,9

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Vypočtená koncentrace PAU ve srážkových vodách

Koncentrace PAU ve
srážkových vodách [µg.l-1]

Naftalen Anthracen Fluoranthen Benzo[b]fluoranthen Benzo[k]fluoranthen Benzo[a]pyren Benzo(ghi)perylen

Středokluky
Blažek
Finsko
R7
Středokluky ll.
Kladno l.
TOPOL
Termesivy
Kladno ll.
Finsko ll

0.0417
0.0531
0.0923
0.0209
0.0163
0.0205
0.0319
0.0338
0.0274
0.1057

Středokluky
Blažek
Finsko
R7
Středokluky ll.
Kladno l.
TOPOL
Termesivy
Kladno ll.
Finsko ll
www.cesti.cz
Limit NV 401/2015 Sb.
povrchové toky

0.0266
0.0338
0.0587
0.0133
0.0104
0.0130
0.0203
0.0215
0.0174
0.0672
130

CR-monolit - nejnepříznivější případ
0.0110
0.0222
0.0104
0.0047
0.0052
0.0110
0.0128
0.0051
0.1356
0.8507
0.1561
0.0770
0.0030
0.0067
0.0067
0.0017
0.0041
0.0075
0.0068
0.0050
0.0037
0.0088
0.0665
0.0181
0.0030
0.0023
0.0008
0.0005
0.0021
0.0075
0.0008
0.0004
0.0029
0.0045
0.0005
0.0005
0.5419
0.8404
0.0817
0.0404
CR-monolit - nejpravděpodobnější případ
0.0070
0.0141
0.0066
0.0030
0.0033
0.0070
0.0082
0.0032
0.0863
0.5413
0.0993
0.0490
0.0019
0.0042
0.0043
0.0011
0.0026
0.0048
0.0043
0.0032
0.0023
0.0056
0.0423
0.0115
0.0019
0.0015
0.0005
0.0003
0.0013
0.0047
0.0005
0.0002
0.0018
0.0029
0.0003
0.0003
0.3448
0.5347
0.0520
0.0257
0.1

0.12

0.17

0.17

0.0026
0.0033
0.0378
0.0005
0.0008
0.0023
0.0001
0.0002
0.0015
0.0410

0.0057
0.0064
0.0416
0.0026
0.0029
0.0063
0.0004
0.0005
0.0003
0.0255

0.0016
0.0021
0.0240
0.0003
0.0005
0.0015
0.0001
0.0001
0.0009
0.0261

0.0036
0.0040
0.0265
0.0017
0.0018
0.0040
0.0002
0.0003
0.0002
0.0162

0.27

0.0082

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

•

Závěr

•
•
•

byl stanoven časový průběh vyluhování jednotlivých PAU, jejichž
koncentrace jsou limitovány v Nařízení vlády č. 401/2015, z
monolitických vzorků znovuzískaných asfaltových směsí
byl vyvinut postup odhadu koncentrací PAU ve vodách odtékajících
z komunikací s asfaltovým povrchem
byla zkrácena doba vyluhování používaná v ČSN EN 15863 pro
dynamickou vyluhovací zkoušku monolitických odpadů z 64 dní na
32 dní

www.cesti.cz

Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:

RNDr. Jiří Huzlík
jiri.huzlik@cdv.cz
+420 724 053 382
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
telefon:
email:

+420 549 649 374
cdv@cdv.cz

www.cdv.cz
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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
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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)

www.cesti.cz

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

www.cesti.cz

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

•
•
•

www.cesti.cz

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

•
•

www.cesti.cz

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

www.cesti.cz

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

•
•
•

www.cesti.cz

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

www.cesti.cz

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)

www.cesti.cz

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

www.cesti.cz

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)

•
•
•
•
•

www.cesti.cz

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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CESTI– Inženýrská Rizika
tunelových staveb
Řešitel: Alexandr Rozsypal + kol., VUT BRNO , WP4
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
Brno 7.12. 2018
www.cesti.cz

Předmět řešení
WP Tunely - Pokročilé technologie a efektivní technická řešení Minimalisace rizik při výstavbě tunelů

Metodika řízení geotechnických rizik při přípravě,
výstavbě a provozu tunelů pozemních komunikací.
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TAČR

Etapy řešení
• Rozbor příčin havárií a nebezpečných událostí při
výstavbě tunelů (ve světě i ČR)
2014
• Výzkum a zvládnutí teorie geotechnických rizik pro
inženýrské stavitelství
2015
• Rešerše a zhodnocení existujících zahraničních
předpisů a norem
2016
• Analýza a výběr vhodných metod pro přímé řízení
rizik v průběhu přípravy projektu a výstavby
2017
• Formulace doporučené metodiky pro expertní
posouzení úrovně rizik jako rozhodovacího nástroje při
řízením rizik konkrétního tunelového projektu
2018
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TAČR

Filosofie kvantifikovaného rizika
Riziko je vliv nejistoty na dosažení cíle
Inženýrské
(Geotechnické)
riziko
R

Pravděpodobnost
nežádoucího jevu

Důsledek
nežádoucího jevu

P

D
R=PxD
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Hledá se přijatelná úroveň rizika

TAČR

Strategie řízení rizika

www.cesti.cz
TAČR

Specifika inženýrských rizik v
dopravním stavitelství
Zdrojem nejistot a rizika pří výstavbě je především
podloží
Interakce horninového prostředí a dopravní stavby je
významnější než u jiných druhů staveb, protože jejich
plošný kontakt s podložím je největší
Sociálně ekonomické prostředí (Způsob řízení
přípravy, a realizace výstavby, včetně financování,
výběrových řízení atp.)

Registr nežádoucích jevů
Registr nežádoucích jevů je prvním krokem rizikové
analýzy FMEA. Sestavuje se pro každý objekt zvlášť
Příklad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vysoký hydrostatický tlak v diskontinuitách horninového masivu
Agresivní podzemní voda,
Nadměrné přítoky podzemní vody.
Jiná hloubka skalního podkladu
Průtrž podzemní vody do základové jámy
Nadměrné nadvýlomy při ražbě
Lokální výskyt kritických bloků v stěnách výrubu a ve vrchlíku výrubu
Propojení poruchové zóny s průsakem odpadní vody z kanalizace
Neočekávaný kontakt s rozloženou horninou v poruchách
Rychlý opakovaný a střídavý výskyt měkkých a tvrdý hornin
Neočekávaný výskyt podzemní prostor pod trasou
Nález archeologických pozůstatků
…………………………
………………………………..
…………..

Expertní metoda FMEA
• Kombinace slovního hodnocení rizik s
hodnocením numerickým
• Cílem je vyhledávání možností vzniku
scénářů nebezpečí a sestavovat je dle
pořadí důležitosti
RPN = Z . P . U
Z = závažnost nebezpečí
P = pravděpodobnost uskutečnění nebezpečí
U = Zjistitelnost nebezpečí

Verbální stupnice pro hodnocení úrovně rizika, (RPN)
Z

P

D

Důsledky jevu

Pravděpodobnost
uskutečnění jevu

Zjistitelnost nežádoucího jevu

Důsledky jsou pro projekt, nepodstatná.
Nedojde k zdržení výstavby ani k více
nákladům Následky uskutečnění
nežádoucího jevu lze zvládnout prostředky
nositele rizika.

Uskutečnění nežádoucího jevu způsobí
zdržení v řádech dnů.
Finanční škody jsou v řádu % rozpočtu
stavby.
Na zvládnutí následků realizace nebezpečí se
musí podílet všichni účastníci výstavby
Uskutečnění nežádoucího jevu způsobí
zdržení v řádech týdnů.
Je třeba úprava RDS..
Náprava škod vyžaduje využít rozpočtové
rezervy projektu, či mírné navýšení rozpočtu
stavby.

Uskutečnění nežádoucího jevu způsobí
zdržení v řádech měsíců.
Je třeba úprava DSP.
Náprava škod vyžaduje použít podstatné
rozšíření rozpočtu stavby.

Uskutečnění nežádoucího jevu ohrozí
financování i realizaci celého projektu.
Ohrozí finanční existenci některého
z účastníků výstavby. Způsobí významnou
ztrátu pověsti účastníků výstavby
Škody jsou v rozsahu desítek procent
z rozpočtových nákladů projektu.
Zdržení může dosáhnout více než rok.

K dispozici je spolehlivý geotechnické model.
Předvídatelnost reakce horniny na výstavbu je
Uskutečnění nežádoucího jevu je
spolehlivá. Vývoj nežádoucích jevů je pomalý.
považováno za nemožné, ale nelze jej zcela Předpověď uskutečnění nežádoucího jevu je
vyloučit.
možná s předstihem s dostatečným předstihem
měsíců a více.
Existuje spolehlivý systém sledování a
varování.
Uskutečnění nežádoucího jevu je málo
pravděpodobné

Uskutečnění a neuskutečnění nežádoucího
jevu během existence projektu je stejně
pravděpodobné. Lze ho však očekávat
nejvýše jednou.

Je velmi pravděpodobné, že během
existence projektu se nežádoucí jev
uskuteční víckrát (1-3x).

Je téměř jisté že k realizaci nežádoucího
jevu dojde mnohokrát během existence
projektu

Probíhá komplexní rozsáhlý geotechnické
monitoring. Interakce horniny se stavbou je
spolehlivě modelována. Horninový masiv je
spolehlivě poznán. Realizace nežádoucího jevu
je indikovatelná s předstihem 1 – 3 týdnů.

Monitoring je komplexní, ale systém hornina
stavba není spolehlivě poznán.
Realizace nežádoucího jevu je indikovatelná
s předstihem 3-5 dnů

Monitoring není dostatečně komplexní.
Existuje možnost nepředpokládaného scénáře
průběhu nebo vzniku nečekaného nežádoucího
jevu, který nemusí být spolehlivě
monitoringem včas indikován Předpověď
nežádoucího jevu je možná s výhledem 1 až 3
dny.
Realizace nežádoucího jevu nastane rychle, bez
varování, a bez možnosti přijmout opatření.
Zpravidla se jedná o externí nahodilé jevy,
které nebyly očekávány a nejsou nebo
nemohou být přímo předmětem monitoringu.
K nežádoucímu jevu dojde rychleji než 1 den
po jeho indikaci , nebo zcela bez upozornění.

Hodnocení
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TUNELOVÁ TRASA
RPN = Z x P x Dt

Geotechnická rizika
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Vysoký hydrostatický tlak v diskontinuitách horninového masivu
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Agresivní podzemní voda,
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Nadměrné přítoky podzemní vody do tunelu.
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Průtrž podzemní vody do tunelu
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Nadměrné nadvýlomy při ražbě
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4
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3
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Lokální výskyt kritických bloků v stěnách výrubu a ve vrchlíku výrubu
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Propojení poruchovou zónou s odpadní vodou z kanalizace
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Neočekávaný kontakt s rozloženou horninou v poruchách

3

4

2

24

2

4

2

16

2

3

3

18

3

5

3

45

2

9

Rychlý opakovaný a střídavý výskyt měkkých a tvrdý hornin
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1
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10 Neočekávaný výskyt podzemní prostor pod nebo nad tunelem
11 Nadměrné snížení hladiny podzemní vody drenážní funkcí tunelu
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12 Neočekávaná nutnost nadměrného použití trhacích prací
13 Lokální možnost bobtnání hornin
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14 Rozplavení horninového prostředí proudící vodou
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15 Kolísající hladina podzemní vody v masivu nad tunelem
16 Problémy se deformační odezvou objektů v okolí díla
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17 Problémy se stabilitou nadloží při ražbě podzemního díla
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27
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3
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18 Poklesy povrchu terénu při ražbě podzemního díla
19 Vysoké hydraulické gradienty vody proudící do tunelu
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20 Přítomnost podmáčených území nad dílem v historické době
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21 Seismické účinky zemětřesení
22 Obtížná vrtatelnost velmi hrubozrnných zemin a tvrdých hornin
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23 Existují omezení pro odvádění podzemních vod
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24 Hrozí znečištění vodních toků a kolektorů odpadní vodou z tunelu
25 Nepřesná interpretace geotechnického profilu
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26 Napjatá podzemní voda
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27 Propojení vodních horizontů,
28 Nebezpečí kontaktu s neočekávanou tektonickou poruchou,
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29 Mocnost únosné horniny nad tunelem je menší než předpokládaná
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27
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30 Orientace diskontinuit či poruch vůči orientaci tunelu bude nepříznivá
31 Výplň diskontinuit bude silně zvodnělá
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32 Výplň diskontinuit bude mít výrazně nižší smykovou pevnost
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33 Problémy s likvidací rubaniny
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Hodnocení RPN a Rizika
RPN
1-15

15-30

30-60

Popis

Úroveň rizika

Nevýznamné jevy, kterým není třeba věnovat
zvýšenou pozornost
Zanedbatelná
nízké nebezpečí
Jevy, kterým je třeba věnovat pozornost,
Mírná
nízké nebezpečíNebezpečné jevy, kterým je nutné věnovat
zvýšenou pozornost

60-90

Velmi nebezpečné jevy, alezvladatelné,
nutná maximální pozornost

90-125

Exrémně nebezpečné jevy, obtížně
zvladatelné
CESTI

Střední
Vysoká

Zcela nepřijatelná

Struktura metodického předpisu
1. Úvodní část
• Všeobecně
• Předmět řízení rizik

2. Metodické postupy řízení rizik
• Východiska rizikové analýzy
• Hodnocení rizik
• Nástroje pro identifikaci a kvantifikaci rizik
• Volba strategie řízení rizika
3. Vnější podmínky řízení rizik podzemních staveb
• Legislativa při řízení rizik
• Smluvní vztahy při řízení rizik
• Aplikace norem a technických předpisů
• Zohlednění sociálně ekonomického prostředí výstavby
4. Řízení rizik v průběhu přípravy a výstavby podzemní stavby
• Obecné podmínky řízení inženýrských rizik během výstavby
• Rozdělení rizik mezi účastníky výstavby
• Řízení rizik v jednotlivých fázích přípravy a výstavby
• Manažer rizik
• Komunikace rizik
• Čelení externím nahodilým jevům v průběhu výstavby
• Systém řízení výstavby a systém řízení rizik
www.cesti.cz

Pokračování struktury metodického.
předpisu
5.

Snižování rizika geotechnickými metodami
•

Zdroje nejistot a rizik majících svůj původ v povaze horninového masivu

•

Dostatečný průzkum




6.

Inovace TP 76 C - 2019

Zásady
Souhrnné zpracování dřívějších průzkumů
Zpráva pro řízení geotechnických rizik ZRR (Geotechnical base line report)

•

Geotechnický dozor a řízení rizik v průběhu ražeb tunelu

•

Geotechnický monitoring

Informativní přílohy
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.
Příloha č.

1
2
3.
4

Expertní metoda FMEA
Registr potenciálních zdrojů rizik při přípravě a výstavbě tunelů
GBR Geotechnical base line report – Zpráva pro řízení rizik
Riziko v českých harmonizovaných normách
www.cesti.cz

Rekapitulace odborných výstupů
• Riziko vyžaduje víc pravděpodobnostní přístup než samotný
pravděpodobnostní počet
• Riziko je kvantifikované vyjádření pravděpodobnosti škody, ztráty,
vznikající při nepředvídané nežádoucí události.
• Nežádoucí událost, která je předmětem řešení je nežádoucí vývoj na
interakce horninového prostředí tunelu jejichž výsldkem je škoda – újma a
pravděpodobnost vzniku této újmy škody
• Klíčové je stanovení úrovně přijatelného rizika dotyčného nositele, od
něhož se odvozuje cíl a strategie řízení rizik
• Nositelem rizika je vždy konkrétní subjekt (Investor, zhotovitel, atd.)
• Riziko je vždy strukturované podle projektů, objektů, procesů, atd.
• Řízení rizik je optimalizace různých požadavků (Ekonomické, bezpečnostní,
technicko kvalitativní apod.)
• Řizení rizik musí být nedílnou součástí řízení výstavby
www.cesti.cz

Některé omyly
Rizikem má smysl se zabývat pouze, pokud jde o extrémní nebezpečí
U malých projektů, nemá smysl rizikový přístup uplatňovat.
Riziko je vždy stejné, pro všechny účastníky projektu.
Riziko lze spolehlivě spočítat.
Riziko stačí posoudit nezávisle na fázi přípravy a výstavby.
Při rizikovém řízení lze aplikovat deterministický způsob uvažování.
Nositelem geotechnického rizika je zpracovatel geotechnického
průzkumu
• Pokud se zastižené geologické poměry výrazně liší od
předpokládaných, může za to příroda (vyšší moc).
•
•
•
•
•
•
•

www.cesti.cz
TAČR

Shrnutí výstupů řešení
• Publikace pro odbornou veřejnost
• Posun v teorii chápaní inženýrského
rizika při dopravních stavbách
• Vypracování komplexní metodiky řízení
rizik
• Inovace TP 76 C – 2019 GT Průzkum
tunelů
• Návrh paragrafovaného znění TP MD
Spolupráce s ŘSD
www.cesti.cz

Děkuji za pozornost

www.cesti.cz

Predikce rizika při ražbě tunelu
a jeho požáru
Jiří Šejnoha
Tomáš Janda
Eva Novotná

WORKSHOP CESTI 2018
BRNO, 7. prosinec 2018

Osnova
Úvod
Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)
Analýza vlivu nejistot na předpověď deformací při
ražbě (BSM)
(Využití měření ke zpřesnění predikce)
Analýza rizika požáru silničního tunelu
Závěr

1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)
1.1 Bayesovské sítě

Příklad jednoduché
bayesovské sítě
p g, t, c = p g p t g p(c|t, g

Příklad dynamické bayesovské sítě
s diskrétním časem
p g ,t

=

p g

p g |g

p t |g

1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)
1.2 Hybridní model DFT/DTBN - selhání TBM v čase
Selhání :

řezného
disku

řezného
nástroje
(dláta)

ložiska
aj.

DFT pro selhání štítu
při ražbě tunelu
pomocí TBM

Ekvivalentní
model DTBN
k původnímu DFT

1. Analýza rizika v průběhu ražby tunelu (DTBN)
1.2 Hybridní model D FT/DTBN - selhání TBM v čase
Orientační hodnoty intenzit poruch základních událostí
Událost

Intenzita poruch/prstenec Popis události

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

0.0001
0.0002
0.0003
0.0003
0.0002
0.0005
0.0005
0.0004
0.0002
0.0001

Závada řezného disku
Úprava konsistence rubaniny
Neodhalené jílové zeminy
Závada na výpusti rubaniny (kalu)
Závada na pracovním disku (noži)
Závada na rezervním noži
Závada na řezném nástroji
Závada na přítlačném systému
Závada v těsnících materiálech
Závada na šneku

Vývoj pravděpodobnosti selhání
ražby TBM (vrcholová událost TF)
v čase

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při
ražbě tunelu
2.1. Analýza užitím „Metody opěrných napětí CCM“

Princip metody opěrných napětí

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při
ražbě tunelu
2.2. Simulace FEM pomocí CCM

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při
ražbě tunelu
2.3 Stochastický model

2.4 Hierarchický Bayesův
model

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při
ražbě tunelu
2.5. Apriorní vs. aposteriorní rozdělení
materiálových parametrů s využitím měření v J022

2. Analýza vlivu nejistot na predikci deformací při
ražbě tunelu
2.6. Předpověď sedání v místě J024

3. Analýza rizika požáru silničního tunelu
3.1. Probabilistic descritption of fire

o PROBABILITY OF JOINT

o PROBABILITY MASS

FUNCTIONS OF HRR=Q
FOR JOINT STATES i

STATES MODELED AS A
MARKOV CHAIN
•

' ( = ) JS(, + 1 = (|JS(, =

/(, = /(, − 1 1

•

Fire intensities of
joint states

Risk = Probable damage

=

N. of fires
&
veh. km

3. Analýza rizika požáru silničního tunelu
3.1. Probabilistic descritption of fire
o PROBABILITY OF JOINT o PROBABILITY MASS FUNCTIONS

STATES
OF HRR=Q FOR JOINT STATES i
For a homogenous Markov chain
/(, = /(0 13
PC and V

Σ V orV PC
with one
or PC with one TB
TB V or PC with one DTB
twowith
TB
Σ V or or
PC
one DTB or
TB
with
DTB
or two DTB
two TB
Σ TB with DTB or
two DTB

3. Analýza rizika požáru silničního tunelu
3.1. Probabilistic descritption of fire

Chart of the transition states for a TB
swapping lanes

Evolution of the TB / V probability
red line – no swapping of lanes
blue line – swapping with the same
probability
dotted line – swapping with different
probabilities

3. Analýza rizika požáru silničního tunelu
o 3.2. Damage of tunnel lining as a consequence of one fire

accident
o FIRE RISK ASSESSMENT

RISK
TL(AADT

;

⎡
1
1
?
@ABC (D 'E1 (D1 H 1 ); +
⎢
D=5,30,100
⎢
=⎢
⎢
2
(D 'E (D H 2 ); 2
@ABC
⎢+ ?
D=10,35,60,105 ,130 ,200
⎣

⎤
⎥
⎥
3
⎥ = damage @ABC m /fire
⎥
⎥
⎦

Závěr
Publikace:
J. Šejnoha, J. Sýkora, D. Jarušková a E. Novotná, M. Šejnoha: Analýza rizika požáru v silničních
tunelech. BETON-technologie, konstrukce, sanace, no. 6, s. 68 – 72, 2015
J. Sýkora, D. Jarušková, M. Šejnoha and J. Šejnoha: Fire risk analysis focused on damage of the tunnel
lining. Fire Safety Journal, 95, 51- 65, 2018
J. Šejnoha, J. Sýkora, E. Novotná a M. Šejnoha: Probabilistic Approach to Damage of Tunnel Lining
Due to Fire, In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure: BESTInfra2017, 2017
T. Janda, J. Šejnoha a M. Šejnoha: Hierarchical stochastic model of terrain subsidence during tunnel
excavation, In Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure: BESTInfra2017, 2017
T. Janda, M. Šejnoha a J. Šejnoha: Applying Bayesian approach to predict deformations during tunnel
construction. Int J Numer Anal Methods Geomech . No. 42, s. 1765–1784, 2018.
J. Šejnoha, Z. Bittnar, E. Novotná aj. Koťátková: Vybrané metody pro hodnocení nejistot a predikci
rizika HÚ. ČVUT Fakulta stavební, Praha, listopad 2017
E. Novotná, L. Melzerová a J. Šejnoha: Rizika staveb dopravní infrastruktury. 1st ed. 2014. ISBN
978-80-01-05618-9.
SW - Software pro uplatnění pokročilých metod v predikci rizika požáru v silničních tunelech dostupný
na adrese www.cesti.cz/podklady/ampfire.zip
SW - Modely pro hodnocení rizika poruch vlivem interakce dopravních a okolních staveb dostupný na
adrese https://mech.fsv.cvut.cz/TE01020168V017/#!index.md

Stochastická analýza přestavného odporu výhybek
Otto Plášek, Vlastislav Salajka, Zdeněk Čada

Ústav železničních konstrukcí a staveb
Ústav stavební mechaniky

7. prosince 2018
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•
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Měření koeficientu tření na kluzných stoličkách výhybek
Statistické vyhodnocení
Konečně-prvkový model výměnové části výhybky
Pravděpodobnostní analýza přestavného odporu
Statistické vyhodnocení výsledků
Závěry

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Přestavný odpor výhybky
• Přestavný odpor výhybky obvykle zahrnuje:
– Pasivní odpory stavěcího zařízení;
– Ohýbání jazyků;
– Příčný odpor daný třecími silami na kluzných stoličkách.

• Příčné síly působící proti přestavení výměny:
– Většina skutečných provozních parametrů má nahodilý charakter, některé lze jen obtížně předvídat, případně
dokonce mohou způsobit poruchu;
– geometrické uspořádání výhybky, rozdělení pražců, systém upevnění kolejnic na pražci, typ stavěcího zařízení a
typ závěru, použití válečkových stoliček, příčný řez a geometrie jazyka, uspořádání kořene jazyka;
– V analýze byly vzaty do úvahy náhodné veličiny:
 Součinitel tření na kluzných stoličkách (v závislosti na mazání stoliček);
 Výšková poloha kluzných stoliček

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Měření součinitele tření
• Jednoduché zařízení pro měření součinitele tření:
– Ocelová kostka, hmotnost 2 kg;
– Foliové tenzometry nainstalované na tenkém plechu;
– Záznamová jednotka.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Měření součinitele tření
• Postup měření na každé kluzné stoličce
– Odstranění hrubých nečistot (směs prachu a mazadla) ze stoličky
– Tři měření ve dvou navzájem kolmých směrech, mezi opornicí a jazykem pouze ve směru podélném;
– Záznam síly pro každé měření.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Vyhodnocení měření
Statistické vyhodnocení – postup
• Průzkumová statistická analýza – základní statistické parametry:
– Průměrný součinitel tření na konkrétní kluzné stoličce;
– Směrodatná odchylka.

• ANOVA – vliv směru měření:
– H0: rozdíly v měření jsou dané náhodnými vlivy (a = 0.05): nebyla zamítnuta
– Do vyhodnocení byly zahrnuta měření na všech kluzných stoličkách.

• Statistické vyhodnocení měření součinitele tření na 94 stoličkách
– min = 0.28; max = 0.61
– Vyhodnocení směrodatné odchylky – statistická chyba

4·

9%

1
1
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Vyhodnocení měření
Statistické vyhodnocení – postup
• Statistické testování hypotéz (a = 0.05):
– Normalita rozdělení náhodné veličiny – zamítnuto;
– šikmost – zamítnuto;
– špičatost – nebylo zamítnuto.

• Box-Coxova mocninná transformace:
–
–
–
–

0;

0

Určení koeficientu l jako maxima logaritmu funkce věrohodnosti, l = -0.215;
Transformace dat;
Výpočet statistických parametrů(střední hodnota, směrodatná odchylka);
Zpětná transformace statistických parametrů.

• Testování vhodného typu pravděpodobnostního rozdělení:
– Q-Q (kvantil – kvantilové) grafy pro rozdělení logaritmisko-normální, Weibullovo and Gumbellovo;
– Korelační koeficienty v Q-Q grafech, Weibull r = 0.98, loagaritmicko-normální r = 0.89;
Gumbell r = 0.94;
– Optimalizace parametrů Weibullova rozdělení (metoda nejmenších čtverců).

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Součinitel tření
Statistické vyhodnocení
̅

, , ,

·

·

! " ⁄# %

0.40

2.366;
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0.140;

0.277
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Konečně prvkový model
• Komplexní model výměnové části, t.j. opornice a jazyk, výhybkové pražce v
kolejovém loži, kluzné stoličky a upevnění kolejnic na pražci.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018

10

Konečně prvkový model
• Komplexní model výměnové části, t.j. opornice a jazyk, výhybkové pražce v
kolejovém loži, kluzné stoličky a upevnění kolejnic na pražci.
• Pro účely stochastické analýzy byl jazyk modelován zjednodušeně jako 3D prut
– obecně nesymetrický průřez měnící se po délce kolejnice.
• Náhodná výšková poloha kluzných stoliček:
– Směrodatná odchylka 0,2 mm;
– výhybka J60 1:12-500:
 25 kluzných stoliček;
 Jazyk je podporován 5ti – 18ti kluznými stoličkami, v průměru 12ti stoličkami.

• Hodnota součinitele tření generována náhodně ze stanoveného Weibullova
rozdělení.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Stavění výměny
Třífázový pohyb
Výchozí stav

1. fáze

Odzávorování

2. fáze

Spolupohyb

3. fáze

Závorování

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018

Přestavná
dráha
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Stavění výměny
1st actuating device

switch rail heel

2nd actuating device

Třífázový pohyb

locking

unlocking

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Ohybové křivky jazyka

Požadovaný žlábek

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Ohybové křivky
a žlábky mezi jazykem a opornicí

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Přestavný opor
Pracovní diagram

1. fáze

2. fáze

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018

3. fáze

16

Přestavný odpor
Výsledky výpočtů

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Přestavný odpor
Výsledky výpočtů

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Přestavný odpor
Výsledky výpočtů
Probability density functions
0,0035

0,0025

,-.!

5 090 0;

216 0

f(x)

0,002
0,0015
0,001
0,0005
0
4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

Limit of point machine

0,003

5800

6000

Maximum switch retaining force [N]
Calculation results

Results distribution

Normal distribution

Mean
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- 3 sigma

+ 3 sigma
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Stavění dlouhých jazyků štíhlých výhybek
J60 1:26,5 - 2500

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Závěry
• Doporučení – úplně ukončit mazání kluzných stoliček:
– Náklady na mazivo;
– Náročná aplikace maziva a údržba stoliček:
 Školený personál;
 Znečištění prachem (čistá kluzná stolička vykazuje nižší součinitel tření než stolička se znečištěným
mazivem);
– Zátěž pro životní prostředí.

• Opatření pro snížení přestavných odporů:
– Bezúdržbové válečkové stoličky;
– Úprava povrchu kluzných stoliček – materiály s nízkým součinitelem tření;
– Konstrukce bez pohyblivých dílů – vehicle based switching.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Děkuji za pozornost
www.fce.vutbr.cz

Poděkování
Prezentované výsledky byl získány za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu
TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu.

Workshop CESTI. Brno, 7. prosince 2018
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Dlouhodobý monitoring železničních
úseků s vloženým geokompozitem
pro stabilizaci kolejového lože
Autor: Leoš Horníček, ČVUT, WP2
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

Popis problému

•
•
•

Mnoho železničních tratí v ČR bylo zřízeno bez podkladní
vrstvy oddělující kolejové lože od zeminového podloží.
Na celostátních a regionálních tratích v ČR jsou časté
problémy s dlouhodobou stabilitou geometrických
parametrů koleje.
Je-li příčinou protlačování jemnozrnné zeminy do
kolejového lože a vznik tzv. pumpovacího efektu, bývá
řešení problému buď drahé a technicky složité nebo naopak
relativně snadné, ale s krátkodobým efektem.

www.cesti.cz

Reálné problémy železničních tratí

www.cesti.cz

Ověřované nové řešení

•
•
•
•

Uložení vhodného geokompozitu (kombinace stabilizační
geomřížky a netkané geotextilie) pod kolejové lože.
Geomřížka zlepšuje dlouhodobou stabilitu zrn kameniva
kolejového lože a geotextilie zajišťuje separační, příp.
filtrační funkci.
Ověřovány různé geokompozity ve zkušebních úsecích
s dlouhodobými problémy s GPK a zblácenými místy.
Posuzováno s přilehlými traťovými úseky.

www.cesti.cz

Zkušební úseky

Zkušební úsek
Stará Huť

Zkušební úsek
Domažlice

www.cesti.cz

Zkušební úsek Stará Huť

•

Založen v květnu 2012

•
•
•

Délka 50 m
Referenční úsek 1: 50 m, obnova kolejového lože
Referenční úsek 2: 50 m, pouze podbití

www.cesti.cz

Zkušební úsek Stará Huť
geokompozit
Dvouosá svařovaná geomřížka
•monolitické ploché natahované pásky
•polypropylen
•max. tahová pevnost ≥ 40 kN/m
•otvory 31 mm x 31 mm
Netkaná filtrační geotextilie
•polypropylen
•plošná hmotnost 150 g/m2
•efektivní velikost průliny 130 μm

www.cesti.cz

Zkušební úsek Domažlice

•

Založen v červnu 2015

•
•
•

Délka 95 m
Referenční úsek 1: 100 m, obnova kolejového lože
Referenční úsek 2: 100 m, bez zásahu

www.cesti.cz

Zkušební úsek Stará Huť
geokompozit
Monolitická hexagonální geomřížka
•polypropylen
•rozteč hexagonu 120 mm
•radiální tuhost při 0,5% protažení: 540
kN.m-1
•poměr izotropní tuhosti 0,75
Netkaná filtrační geotextilie
•polypropylen
•efektivní velikost průliny 95 μm

www.cesti.cz

Program dlouhodobého sledování

•
•
•
•
•
•

periodické kontroly geometrických parametrů trati měřicím
vozem železničního svršku (SŽDC)
únosnost vrstev pomocí statických a rázových zatěžovacích
zkoušek
měření pružného poklesu kolejnic při průjezdu vlaků
nivelace výškové polohy kolejnic
kopané sondy pro ověření stavu geokompozitu a kol. lože
kontrola fyzikálních vlastností geokompozitu prostřednictvím
laboratorních zkoušek vzorků vyjmutých ze zkušebních
úseků

www.cesti.cz

Výsledky měření – Stará Huť
GPK

www.cesti.cz

Výsledky měření – Stará Huť
měření pružného poklesu kolejnic

www.cesti.cz

Výsledky měření – Stará Huť
měření pružného poklesu kolejnic

•
•
•

Měřeno ve 3(4) příčných profilech
Hodnoceny průjezdy nejméně 10 vlaků tažených
lokomotivou s nápravovou silou větší než 200 kN
Největší hodnota byla zaznamenána

www.cesti.cz

Výsledky měření – Stará Huť
hodnocení vzorků kameniva a zeminy

•

Vzorky byly odebrány z horní a spodní části kolejového lože
pod pražcem, nad a pod geokompozitem

•

Jemnozrnná zemina částečně pronikla skrz geokompozit,
(umocněno přítomností vody v úrovni geokompozitu).
Další pronikání do kolejového lože nebylo zaznamenáno.

•

www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
GPK

www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
statické zatěžovací zkoušky

www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
rázové zatěžovací zkoušky

www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
měření pružného poklesu kolejnic

•
•
•

Měřeno ve 4 příčných profilech
Hodnoceny průjezdy nejméně 10 vlaků
za dobu > 4 hod.
Největší hodnota byla zaznamenána
Pokles kolejnice [mm]

Průměrná
rychlost
[km/h]

km 169,846

km 169,889

km 169,916

km 169,955

Ref. úsek 1

Zkušební úsek

Zkušební úsek

Ref. úsek 2

2015/06*

59,0

4,65

11,85

3,07

1,52

2015/09

46,3

1,65

1,51

1,43

1,80

2016/04

66,7

3,37

1,16

1,38

1,78

2016/11

63,8

5,92

1,29

1,36

1,25

2017/11

71,1

6,02

0,96

1,20

1,71

2018/10

66,6

1,21**

1,32

1,80

2,09

Měření
(rok/měsíc)

* Poslední měřicí kampaň před založením zkušebního úseku
** V důsledku suchého podloží pod kolejovým ložem
www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
odběr a zkoušení vzorků geokompozitu

www.cesti.cz

Výsledky měření – Domažlice
další měření

www.cesti.cz

Prokázané přínosy

•
•
•

•

Použitá technologie prokázala, že vložení geokompozitu
pod kolejové lože je technologicky zvládnutelné řešení.
Z hlediska minimalizace nákladů je vhodné geokompozit
zabudovávat při výměně nebo čištění kolejového lože.
Několikaletý monitoring prokázal, že vhodně zvolený
geokompozit účinně zabraňuje kontaminaci kolejového lože,
zlepšuje stabilitu GPK a prodlužuje interval opravných prací.
Doporučené řešení pro lokální opravy na stávajících tratích
nižšího významu.

www.cesti.cz

Výsledky

•
•
•
•
•

Příspěvek na konferenci BESTInfra 2017 v Praze
(21.9.2017)
Zvaná přednáška na 5th IGS UK Chapter Symposium
“Geosynthetics in Railway Engineering: Working Towards
2025“ (18.4.2018)
Příspěvek na konferenci Railways 2018 v Sitges, Španělsko
(6.9.2018)
Podrobné zprávy z monitoringu předány SŽDC
Dokončuje se výsledek „ověřená technologie“

www.cesti.cz

Děkuji za pozornost

Dynamická zkouška zábradelního
panelu z UHPC
Jan Tichý, Bohuslav Slánský, Stanislav Ševčík
Vít Šmilauer, Petr Havlásek, Josef Fládr
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

Motivation
• Develop pedestrian guardrail panel
o Test according to TNI CEN/TR 16949
o Impact, soft body 600 J
o No fall of debris that could harm persons
Standard experiments

Calibration of material
models (FE simulations)

Verification E > Emin

Nonlinear FE simulations

Preliminary design

7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR

Model validation:
Representative
section

Improved
design
2

Material requirements
Ductility

Aesthetics
Maximum
weight

Strength

UHPC

Dimensions
Price

Durability
Minimum
maintenance

UHPC - Modified R 3.1 recipe (2017): c = 700 kg/m3, w/c = 0.23
4 kg PVA short fibers → ductility → 4 kg fibers in total
fcu = 121 MPa → C 100/115

7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR
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Experimental measurements: 3-point bending
mshort:mlong = 1:1
= 5.1MPa

mshort:mlong = 3:1
= 4.1MPa

ZOOM
7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR
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Experimental measurements: 4-point bending
mshort:mlong = 1:1
= 5.0MPa

mshort:mlong = 3:1
= 4.0MPa

ZOOM
7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR
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Computer implementation

Structural material
abstract class

=

Fixed crack model

abstract class
max 3 perpendicular cracks
crack-band approach, crack spacing

Concrete FCM σ

% &= 1'

%1 ' /

&

FCM for plain concrete
traction-separation law
constitutive law for shear

FRC FCM
FRC extension based on micromechanics
CAF, SAF, SRF in 3D, SRF in 2D
σ =σ =σ
7. 12. 2018

σ

σ

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR

=2

$

1

η τ/#
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Material parameters
Matrix
= 5.0 MPa
= 45 GPa
( = 30 N/m
Fibers
=4%
= 20 mm
# = 0.2 mm
= 7 GPa
+0 = 1.4 MPa
variable bond strength

7. 12. 2018
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Calibration: 3-point bending

7. 12. 2018
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Calibration: 4-point bending

7. 12. 2018
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Prediction: 3-point bending

L = 0.8 m
b × h = 40 × 40 mm2
1 × ∅6 mm

17 J

7. 12. 2018
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Experimental measurements: representative section

Experimental measurements: representative section
w F

7. 12. 2018

w

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
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Representative section: model validation

w F

w

7. 12. 2018
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Representative section: model validation

7. 12. 2018
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Experimental verification: full-scale railing segment

7. 12. 2018
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Preliminary experimental verification: full-scale railing segment

7. 12. 2018
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29/11/2018 full-scale experiment for certification: 600 J

7. 12. 2018
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29/11/2018 full-scale experiment for certification: 1200 J

7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
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29/11/2018 full-scale experiment for certification: 1800 J

7. 12. 2018

Dynamic Test of UHPC Pedestrian Guardrail Panel
Workshop CESTI 2018, Brno, ČR
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Conclusion
• Improved UHPC mixture with increased ductility and preserved strength
• New design of UHPC pedestrian guardrail panels
• aesthetic and efficient design, uniform thickness
• curved geometry → reduction in stress concentration
• GFRP reinforcement → welded and coated steel reinforcement
• Excellent prediction capabilities of nonlinear FE simulations
→ considerable time & cost savings

• 29/11 successful full-scale experiment for certification

20
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NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ
STAVBY
Autor: Petr Jedlinský, Eurovia CS, a.s.
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

Nosník UHPC pro mostní stavby

VYROBENÝ PRVEK

VÝSTROJENÍ SKOŘEPINOVÉHO BEDNĚNÍ
PO BETONÁŽI A ZTUHNUTÍ BETONU SE SKOŘEPINOVÉ
BEDNĚNÍ NOSNÍKU VYSTROJÍ PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽÍ A
DOPLNÍ SE BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ PRO NOSNÍK

INSTALACE PŘEDPĚTÍ – MOŽNOSTI:
-Roznášecí podložky zabudované v příčníku
-Roznášení podložky připevněné na dočasném bednění čela

VÝSTROJENÍ SKOŘEPINOVÉHO BEDNĚNÍ

DOPRAVA A ULOŽENÍ

EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ

Jedná se o třípolový most, kdy není možná montáž nosníků z prvního nebo třetího pole a montáž se musí
provádět zpoza opěry.
Jedná se o 42 nosníků „T“, které mohou být nahrazeny nosníky „OMEGA“.
Na vlastní NK je úspora cca 15%.
Úspora je tvořena polovičními náklady na dopravu – je možno vozit dva nosníky najednou a použím
menších jeřábů o jednu až dvě třídy.

Nosník UHPC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Základní myšlenka projektu
Vývoj betonu UHPC
Projekční práce
Betonáž nosníků
Montáž nosníků
Příčné předepnutí
Zatěžovací zkouška nosníku
Poznatky a poučení

Základní myšlenka projektu
1. Využití vlastností UHPC na mostních stavbách
2. Základní myšlenka – nahrazení ocelových válcovaných nosníků u spřažených
mostních konstrukcí ocel – beton
3. Využití pro mostní stavby do rozpětí NK 15 metrů

Vývoj betonu UHPC
Beton HPC/UHPC = Ultra High Performance Concrete = (ultra) vysokohodnotný beton
- Počátek svět ~1990 ČR 2009
- Vývoj + aplikace stále pokračuje
- Neexistují normy jen národní předpisy
- UHPC pevnost běžně 150 Mpa
- Zpravidla jemnozrnné, 2-8 mm
- Velmi vysoká dávka cementu, mikrosiliky, příměsí a přísad
- Velmi nízký vodní součinitel ~0,22

Vývoj betonu UHPC
Složení betonu:
CEM I + mikrosilika + mletý křemen = ~ 950 kg
Písky max. zrno 2 mm
Ocelové drátky 0,17/12 mm
Superplastifikátor
Vodní součinitel w = 0,25
Konzistence: samozhutnitelný, Hg kužel min 300 mm
Optimalizace složení s ohledem na realitu prefy!
Správný postup míchání: pořadí složek a časy míchání (10 min)

Vývoj betonu UHPC
Prefa záměrně 100/115 tzn. max dle ČSN EN 206 + vysoké reziduální pevnosti
Parametry betonu:
C 100/115 XC4, XF4, XA3 - SCC
Pevnost v tlaku

– krychle 135,1 MPa (141,2 MPa 90d, )
– válce 133,3 MPa (139,8 MPa 90d, )

Statický modul pružnosti: 44,4 GPa
Pevnost v tahu ohybem: 25 MPa
Odolnost proti CHRL – C, po 200 cyklech: 20 g/m2
Součinitel mrazuvzdornosti po 200 cyklech: 1,0
Hloubka průsaku tlakovou vodou: 2 mm

Vývoj betonu UHPC

Projekční práce
Základní nosník z UHPC pro spřažené
konstrukce nebo konstrukce ze
zabetonovaných nosníků
Příklad – výška pro rozpětí <10 m
Plocha příčného řezu 620 CM2
Objem pro délku 10 m – 0,62 M3
Hmotnost - 1,6 t
11 lan 15,7 mm 1660/1860 MPa
Předpínací síla 2,4 MN
Průměrné napětí v betonu 39 MPa

Projekční práce
Příklad použití – mostní konstrukce ze zabetonovaných nosníků

Deska železobetonová C30/37
Hustá příčná výztuž procházející skrze žebra nosníků je nahrazena příčným předpětím lany typu
Monostrand po vzdálenosti ~1 m.
Ztracené bednění z desek Cetris nebo UHPC

Projekční práce
Konkrétní použití – most na účelové komunikaci v lomu Chrtníky o rozpětí 8,5 m

Betonáž nosníků

Montáž nosníků

Příčné předepnutí

Zatěžovací zkouška

Zatěžovací zkouška

Průhyb nosníku při zatěžovací zkoušce
Průběh poměrných přetvoření dolního líce nosníku při zatěžovací
zkoušce

Poznatky a poučení
1.
2.
3.
4.

Suroviny a technologie míchání
Forma a lití betonové směsi
Závitová pouzdra
Dlouhodobé sledování

Poznatky a poučení

Dlouhodobé sledování

Děkuji za pozornost

www.cesti.cz

CESTI Workshop – WP3 MOSTY

WP3: Nástroj pro optimalizaci
spřažených ocelobetonových
silničních mostů
Autoři: Jan Žitný
Pavel Ryjáček

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
CompLOT – Composite Bridges Lifecycle Optimization Tool
• Nástroj optimalizující spřažené trámové mosty na základě LCC a LCA
• Návrh optimální konstrukce v rané fázi projektu
• Zvýšení konkurenceschopnosti ocelobetonových spřažených mostů
• Implementace metodiky pro stanovení udržitelnosti mostů
• Tabulkový vstup i výstup
Obsah:
• Výpočetní model, analýza konstrukce
• Posouzení dle ČSN EN
• Stanovení výměr mostu
• Analýza životního cyklu – LCC a LCA
• Stanovení součinitele udržitelnosti
• Optimalizace
NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ

2

CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Statický výpočetní model konstrukce
• 1D prutový model nejvíce zatíženého nosníku trámového mostu
• Definice konečných prvků
• Definice fází výstavby (postupná betonáž desky)
• Definice dočasných podpor při výstavbě

• Program generuje tabulku všech konečných prvků a uzlů u kterých
uživatel definuje fázi betonáže případně přidání či odebrání dočasné
podpory

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Příčný řez
• Automaticky generovaný příčný řez mostem na základě uživatelsky
zadaného příčného uspořádání mostu
• Nejvíce zatížený nosník stanoven pomocí příčných příčinkových čar
• Zohlednění smykového ochabnutí desky na základě polohy prvku
• 3 typy průřezu

NÁSTROJ
Nástroj
PRO OPTIMALIZACI
pro optimalizaci
SPŘAŽENÝCH
spřaženýchOCELOBETONOVÝCH
ocelobetonových silničních
SILNIČNÍCH
mostů
MOSTŮ

4
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Lineárně pružná analýza
• Zohlednění časově závislých účinků – Dotvarování + Smršťování
• Výpočet primárních i sekundárních účinků od Smršťování
• Vliv trhlin v betonu – iterační postup
• Postup výstavby

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Zatížení mostu
Stálé zatížení:
• Vlastní tíha, mostní svršek a vybavení, smršťování betonové desky
Proměnné zatížení:
Stanovení pomocí příčinkových čar
• Model zatížení LM1 a LM3 – soustavy gr1 a gr5
• Model zatížení pro únavu LM1 a LM2
• Zatížení rovnoměrnou teplotou
• Zatížení nerovnoměrnou teplotou
- primární i sekundární účinky
• Nerovnoměrné sedání konstrukce
• Staveništní zatížení

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Posouzení konstrukce dle ČSN EN 1993-2 a ČSN EN 1994-2
• Posouzení ve všech fázích životnosti mostu – a) Výstavba, b) Uvedení do
provozu, c) Konec životnosti mostu
MSÚ – STR:
• Klasifikace ocelového průřezu, plastický posudek, pružný posudek,
výpočet efektivního průřezu pro 4. třídu
• Výpočet boulení ve smyku
• Metoda redukovaných napětí pro spřažené průřezy
MSÚ – FAT:
• Posouzení kritických detailů dle ČSN EN 1993-9

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Posouzení konstrukce dle ČSN EN 1993-2 a ČSN EN 1994-2
MSP – STR:
• Posouzení omezení napětí
• Posouzení omezení deformací od dopravy
Celkové využití konstrukce:

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Výkaz výměr mostu
• Automaticky generovaný výkaz výměr
• Uživatelsky upřesněné poměry pro zakládání a spodní stavbu
• Aproximace na základě několika spřažených mostů
- Žíželice, Kladno, Místecká
- Různé podmínky pro spodní stavbu
a zakládání

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Analýza životního cyklu LCA
• Dopad stavby na životní prostředí ve všech fázích životnosti
• Potenciály emitovaných škodlivých látek
•
•

Potenciál globálního oteplování (GWP) – kg CO2
Potenciál oslabení ozonové vrstvy (ODP) – kg R11

•
•
•

Potenciál tvorby fotochemického ozonu (POCP) – C2H4
Potenciál okyselení prostředí (AP) – SO2
Potenciál eutrofizace (EP) – PO4

•
•

Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů (PEE)
Spotřeba energie z neobnovitelných zdrojů (PENE)

• Přímé dopady na životní prostředí
• Nepřímé dopady na životní prostředí

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Analýza životního cyklu LCA – Přímé dopady
• Výstavba, údržba a odstranění konstrukce
• Zohlednění vedlejších dopadů pro jednotlivé materiály

• Nepravidelná údržba či obměna jednotlivých částí most

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Analýza životního cyklu LCA – Nepřímé dopady
• Způsobené omezením dopravy v okolí mostu z důvodu stavebních či
údržbových prací
• Stanovení omezení kapacity komunikace na mostě i pod mostem
• Stanovení zpoždění z důvodu zácpy
• Stanovení kilometrů na objížďce z důvodu dopravních uzavírek

• Kvantifikace uhlíkové stopy z důvodu zácpy a objížděk pro osobní a
nákladní dopravu
NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Analýza životních nákladů LCC
• Přímé náklady na výstavbu, údržbu a odstranění stavby
• Zohlednění kladných bilancí za prodej a recyklaci stavební suti
• Výpočet čisté současné hodnoty pomocí součinitele inflace a slev

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Posudek udržitelnosti – Součinitel udržitelnosti
• Porovnání jednotlivých variant v rámci optimalizace
• Normalizace výsledků pomocí průměrné hodnoty – procentuální výhodnost řešení
• Vážení výsledků z jednotlivých kritérií LCA a LCC

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Optimalizace
• Využití evolučních optimalizačních metod
• Stanovení okrajových podmínek optimalizace
• Optimalizace průřezových charakteristik ocelového průřezu

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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CESTI Workshop – WP3 MOSTY
Závěr
• Využití pro návrh optimální konstrukce již v prvotních fázích projektu
• Samostatný software pro Windows
• Tabulkový vstup a výstup přes MS Excel
• Optimalizace průřezových charakteristik mostu v podélném směru
• Software společně s manuálem je možné stáhnout na:
http://www.cesti.cz

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ

16

CESTI Workshop – WP3 MOSTY

Děkuji za pozornost

NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH SILNIČNÍCH MOSTŮ
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Monitorování kvality ovzduší
v místech s vysokou
dopravní zátěží
Roman Ličbinský, Jiří Huzlík, Jitka Hegrová
CDV, WP5
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

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

znečištění ovzduší emisemi - jedním z nejzávažnějších
problémů dopravy - významné riziko pro zdraví člověka

•

komplexní směsi obsahující stovky chemických látek v
různých koncentracích přispívající k dlouhodobému
oteplování atmosféry, nebo často s toxickými, mutagenními
i karcinogenními vlastnostmi pro člověka

•

nutnosti sledovat kvalitu ovzduší, a to jak kontinuálně
v dlouhodobém měřítku, tak v podobě doplňkových měření

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Cíl metodiky

•

jasně definovat postupy měření kvality ovzduší v místech silně
zatížených dopravou

•

poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji
kvality ovzduší

•

shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality
ovzduší (směrnice o kvalitě ovzduší 2008/50/ES, Zákon o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb.)

•

definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a
které je vhodné sledovat při hodnocení vlivu dopravy na kvalitu
ovzduší

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Obecné požadavky na měření kvality ovzduší

•

nutné respektovat požadavky právních předpisů v oblasti ochrany
ovzduší

•

v zájmu účelného vynaložení finančních prostředků a efektivnosti
měření je nutné zvážit a stanovit rozsah monitorovaných
znečišťujících látek na konkrétní měřící lokalitě a časový rozsah

•

příslušná organizace musí být držitelem autorizace pro měření
venkovního ovzduší, kterou vydává Ministerstvo životního prostředí

•

v případě některých škodlivin, jako jsou polyaromatické uhlovodíky a
těžké kovy je vhodné, aby subjekt realizující stanovení koncentrací
těchto škodlivin v ovzduší příslušnými analytickými
metodami byl držitelem akreditace
Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA)

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

škodliviny specifické pro dopravu:

•
•
•
•
•
•

oxidy dusíku
pevné částice resp. ultrajemné částice
benzen
benzo[a]pyren
platinové kovy.
současně měření meteorologických parametrů - teplota, relativní
vlhkost, směr a rychlost větru

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Referenční metody sledování kvality ovzduší - část A přílohy
č. 6 k vyhlášce MŽP č. 330/2012 Sb.

•
•
•
•
•
•

Koncentrace PM10/PM2.5 - Gravimetrie (ČSN EN 12341)
Troposférický ozón (O3) – Ultrafialová fotometrie (ČSN EN 14625)
Oxid uhelnatý (CO) – Nedisperzní infračervená spektroskopie
(ČSN EN 14626)
Oxidy dusíku (NOx resp. NO2) – Chemiluminiscence (CŠN EN 14211)
Oxid siřičitý (SO2) – Ultrafialová fluorescence (ČSN EN 14212)

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Referenční metody sledování kvality ovzduší - část A přílohy
č. 6 k vyhlášce MŽP č. 330/2012 Sb.

•

pokud je naším cílem dlouhodobé měření kvality ovzduší a hodnocení
znečištění ve vztahu k limitním imisním koncentracím

•

výhody: kvalitní informace o znečištění ovzduší, přesnost měření,
robustnost, opora v legislativě (ČR i EU)

•

nevýhody: vysoké pořizovací náklady, vysoké provozní náklady 
méně hustá měřící síť

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Jiné používané metody pro měření koncentrací škodlivin v
ovzduší

•
•
•

různé typy senzorů – nejčastěji elektrochemické
princip absorpce, adsorpce a chemisorpce - mezi molekulami
analyzátoru a měřené látky vzniká chemická vazba, může vzniknout
jen mezi určitými molekulami a za určitých podmínek.
limitující faktor jejich využití – nutnost zajistit konstantní podmínky pro
činnost senzorů

www.cesti.cz

http://www.libelium.com

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Jiné používané metody pro měření koncentrací škodlivin v
ovzduší

•

pokud je naším cílem získat pouze základní informace o kvalitě
ovzduší omezující se v podstatě na fakt, kdy je znečištění ovzduší
větší a kdy menší

•
•

výhody: nízké pořizovací náklady, velmi nízké provozní náklady
nevýhody: pouze orientační informace o kvalitě ovzduší,
reprodukovatelnost měření, nestálost při různých klimatických
podmínkách, kratší doba životnosti, žádná opora v legislativě (ČR i
EU)

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Zásady návrhu měřící lokality

•

základní umístění přístrojů a počet měřících bodů na základě rozlohy
sledované oblasti resp. počtu obyvatel sledované zóny či aglometrace
je definováno ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č.
330/2012 Sb.

•

počet, lokalizace i přesné situování měřících bodů závisí na konkrétní
situaci v trase silniční komunikace a samozřejmě vlastním účelu
měření

•
•

Konkrétní měřící místo:

•

vhodně vyplňovat širší územní prostor, který je sledován

musí reprezentovat vymezený prostor v dané lokalitě z hlediska
popisu prostorového šíření znečištění od zdroje

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Obsah zpráv o měření

•

v souladu s přílohou 7 „Obsahové náležitosti protokolu o měření
úrovně znečištění“ vyhlášky č. 330/2012 Sb.

•

přesná lokalizace a označení měřících bodů v dané lokalitě ve vztahu
k silniční síti

•
•
•
•

popis pozemních komunikací a popis okolního terénu v okolí
důkladná fotodokumentace místa měření
popis lokality s důrazem na existující jiné zdroje znečištění ovzduší
popis zástavby, vzdálenosti a souvislost přilehlé zástavby, či jiných
staveb

www.cesti.cz

Monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou
dopravní zátěží

•

Hodnocení úrovně znečištění ovzduší

•
•

porovnání naměřených hodnot s imisními limity (č. 201/2012 Sb.)
zjednodušené hodnocení aktuální kvality ovzduší založené
na indexech, které definuje Český hydrometeorologický ústav

www.cesti.cz

Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:

Mgr. Roman Ličbinský
roman.licbinsky@cdv.cz
+420 724 016 729
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
telefon:
email:

+420 549 649 371
cdv@cdv.cz

www.cdv.cz
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Projekt CESTI
Využití systému WIM
 běžné
 k ochraně mostů a
 ve spojení s inteligentním tachografem pro
kontrolní vážení
Emil Doupal
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
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Obsah

• WIM představení + dosavadní výsledky
• Koncepce dlouhodobého sledování
mostu

• WIM a inteligentní tachograf
www.cesti.cz

WIM – vážení vozidel za pohybu

www.cesti.cz

WIM – dosavadní výsledky
1. metodika MD pro navržení a provoz systémů WIM
2. účast na přípravě NMI International WIM standardu
3. vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření
WIM
4. vážení nadměrných nákladů pro účely schválení jejich
přepravy na PK
5. Nové typy WIM snímačů

www.cesti.cz

Nejnovější typy WIM snímačů:
• Piezokřemené
klasické, výrobce: RF, Čína
• Piezokřemené
nová generace se
zabudovanou elektronikou, výrobce: CH, CZ
• Optické
nová generace, výrobce: CZ
• Tenzometrické
nové typy „úzké snímače“,
výrobce: CH, RF, USA
• Load cell
nové typy senzorů, výrobce:
Irán

Load cell systém Irán

čínský senzor

testovací a kalibrovací stolice v RF

www.cesti.cz

iinstalace snímačů firmou Cross

Koncepce dlouhodobého sledování mostu

1. Verifikace chování mostu pod zatížením
2. Sledování středové desky s podélnými žebry
. Ověřte výkon viaduktu
2. Monitorujte kompozitní středovou desku podélnými žebry
3. Monitorujte únavu konzol
4. Ověřte a upřesněte dopravní model
5. Vystavení únavě pomocí měření WIM
Ladění vibrací
6. Referenční pole vizuální kontr

3. Sledování únavy konzol

4. Ověření a upřesnění dopravního modelu
5. Měření vlivů únavy prostřednictvím měření WIM
Sladění s měřením vibrací
6. Vizuální kontroly referenčních polí

www.cesti.cz
RTS/ed/2013
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Dopravní model - systém WIM

WIM – měření nápravových hmotností
• v reálném čase na všech jízdních pruzích
• vyhodnocení počtu náprav v hmotnostních intervalech
• typický vzor WIM – pro cejchování měřicích systémů v mostu

www.cesti.cz

Chování mostu pod zatížením

Měření průhybu

Cíl: Porovnat resp. sestavit statický model - konstrukce

www.cesti.cz

Chování mostu pod zatížením
Měření laserem ve středu pole
Efektivní a měřený pokles, vliv kolísání teplot – denní, roční

www.cesti.cz

Měření únavy konzol - akcelerometr
Pootočení ve dvou osách, zrychlení ve třech
osách v různých místech dle profilu nosníku

www.cesti.cz

WIM a inteligentní tachograf

www.cesti.cz

WIM a inteligentní tachograf

www.cesti.cz

WIM a inteligentní tachograf

www.cesti.cz

Nedestruktivní diagnostické
metody - jejich
kombinace, srovnávací
měření, vizualizace výsledků
J. Stryk, M. Janků, I. Březina, J. Grošek (CDV, v.v.i)
– WP6
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
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Obsah

• kombinace NDT metod
• vizualizace výsledků měření
• srovnávací měření zařízení
• zapojení se do činnosti různých skupin

www.cesti.cz

Kombinace NDT metod

• uplatnění jednotlivých NDT metod
•
•
•
•

georadar
laserové skenování

- vozovky, mosty, tunely, žel.

termografie
FWD (vysokorychlostní deflektometr) a jiné

- vozovky

http://www.cesti.cz/index.php?page=NDT – vzorové příklady uplatnění

• kombinace NDT metod
•
•
•

georadar, termografie, ultrazvuk
protismykové vlastnosti a podélné nerovnosti
georadar a FWD

hodnocení / tvorba homogenních sekcí
www.cesti.cz

Kombinace NDT metod

•

proveden experiment
na betonovém panelu
s umělými defekty

•

porovnání georadaru (GPR),
termografie (IRT) a ultrazvukové
metody (pulse echo)

www.cesti.cz

- článek

Kombinace NDT metod

•

vliv podélných nerovností (parametr IRI) na výsledky měření
součinitele tření (protismykové vlastnosti povrchů vozovek)

•

problematika přítlaku a statického zatížení měř. kola ve
vztahu k měřicí rychlosti (60 – 80 km/h)

CEN/TS
15901:

Jméno:

Součinitel tření:

Poměr skluzu
[%]*

-1

RoadSTAR

podélného (LFCS)

82

Statické
zatížení měř.
kola [N]
3500

-2

ROAR

86

1200

-3

ADHERA

podélného
(LFCRNL)
podélného (LFCA)

100

2500

-4
-5

TRT**
ROAR

25
20 (nebo 18)

1000
1200

-6

SCRIM

podélného (LFCT)
podélného
(LFCRDK)
bočního (SFCS)

34***

1962

-7
-8

Griptester
SKM

podélného (LFCG)
bočního (SFCD)

15
34***

250
1960

-9

DWWNL

podélného (LFCD)

86

1962

-10

Skiddometer BV-8

100 nebo 16

3500

-11

SRM
BV 11 a Saab
friction tester
Odoliograph

100 nebo 15
nebo ABS
17

3500

-12

podélného
(LFCSK)
podélného
(LFCSR)
podélného (SFT)
bočního (SFCO)

34***

2700

podélného (LFCN)
podélného (LFCI)

18
15 nebo 85

1700 - 2000

-13

www.cesti.cz
-14
ViaFriction
-15
IMAG

1000

Měřicí pneumatika

PIARC 165 R15
s dezénem
ASTM 1551
PIARC 165 R15
bez dezénu
ASTM E1551
ASTM E1551
velká pneumatika
76/508 mm bez
dezénu
ASTM E1844
SKM 3 × 20" ověřeny
v BASt (Německo)
PIARC 165 R15
bez dezénu
PIARC 165 R15
s dezénem
PIARC 165 R15
s dezénem
Trelleborg typ T49
4.00-8/4
PIARC 165 R15
bez dezénu
ASTM 1551
PIARC
bez dezénu

- CEN
- sběr údajů a
zkušeností z různých
zemí
- požadavek ŘSD

Vizualizace výsledků

• zaměření na diagnostiku vozovek – hlavně proj.
úroveň:

• uplatnění předchozích výsledků CESTI-WP6:
•
•

metodiky: rázové zařízení FWD, georadar GPR, termografie IRT
doporučení ohledně lokalizace při měření - satelity (GNSS), vazba na
mapy

• kombinace výsledků měření vícero metodami
•

video, poruchy, georadar, únosnost, termografie, vývrty …

• interpretace výsledků, parametry
•
•

např. pro únosnost: průhyby, indexy, tuhosti, moduly
GPR: tl. vrstev, amplituda odrazu signálu, relativní
permitivita, rozkmit antény (nerovnost)

• tvorba homogenních celků ve vazbě na údržbu
www.cesti.cz

Vizualizace výsledků

www.cesti.cz

Vizualizace výsledků
Georadar – 4 parametry:

ukazatel nerovnosti povrchu vozovky

www.cesti.cz

Srovnávací měření

• proměnné parametry vozovek (ČR - TP 207:2017)
•
•
•
•
•
•

makrotextura
nerovnosti
protismykové vlastnosti

experiment přesnosti 2018

únosnost - FWD
georadar

- plán 2019

(hlučnost CPX)

• situace v jiných zemích:
•
•
•

•

Nizozemí CROW – FWD (COST 336), nerovnosti, textura, hlučnost SPB a CPX
protismykové vl. – ROSANNE, EPFW 2017
georadar – min.

výsledky jsou prezentovány na sekci PVV

www.cesti.cz

Podpůrné aktivity WP6

• vedení sekce povrchových vlastností povrchů
vozovek při ČSS – jednání leden 2018, leden 2019

• práce v Technologické platformě silniční doprava –
WP: Silniční infrastruktura - technologické trendy

• vazba na problematiku CBK (skupina na ŘSD)
• zastupování v CEN TC 227 WG5
• PIARC TC D.2.3 – GPR a IRT
• zpracování posudků pro ŘSD
• SURF 2018, ERPUG 2018
www.cesti.cz

Kontaktní informace

Ing. Josef Stryk, Ph.D.
josef.stryk@cdv.cz
+420 541 641 330

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
www.cdv.cz
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