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Anotace diplomové práce

VONC Pavel – Rekonstrukce silnice II/449 Rýma ov – Ond ejov v km 0,00-11,40. Ostrava,

2014. 68 s. Diplomová práce. VŠB -TUO

Diplomová práce se zabývá využitím technologie recyklace za studena na míst

s použitím sm sného pojiva TERAC-BOND p i rekonstrukci silnice v úseku II/449

Rýma ov – Ond ejov. P i recyklaci za studena se využívá procesu op tovného zpracování

p vodních materiál  vozovkového souvrství, protože i poškozené vozovky jsou zdrojem

velmi kvalitního stavebního materiálu. Velkou výhodou recyklace asfaltových vozovek je,

že p i oprav  touto technologií je dosaženo opravy komunikace v rychlejší a levn jší

variant  o proti klasickým technologiím oprav.

Klí ová slova:

Recyklace za studena na míst , vozovkové souvrství, cement a asfaltová emulze,

hydraulické sm sné pojivo, pr kazní a kontrolní zkoušky.

ANNOTATION

Vonc Pavel – Reconstruction of Road II/449 Rýma ov – Ond ejov in km 0.00-11.40 Ostrava,

2014. 68 s. Graduate thesis VŠB - TUO

The aim of this thesis is utilization of Cold In-Place Recycling with used TERAC-BOND

in section road number II/449 Ryma ov-Ond ejov. Cold In-Place Recycling make possible

reapply materials from original tarmac tracks becuase also demaged tarmac are source

of construction materiál with very high quality. The large advantage of tarmac tracks

recycling are faster ang cheaper repairing proces against classical repairs.

Keywords:

Cold In-Place Recycling, road layers, cement and asphalt emulsion, hydraulic mixed

binders, trial and control tests.
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Seznam použitého zna ení

A               Autobusy

AB            Asfaltový beton

ABH         Asfaltový beton hrubý

ABJ          Asfaltový beton jemnozrnný

ABS          Asfaltový beton st edn zrnný

ABVH      Asfaltový beton velmi hrubý

ACL         Asfaltový beton ložný

ACO        Asfaltový beton obrusný

ACP         Asfaltový beton podkladní

AK           Autobusy kloubové

AKD        Asfaltový koberec drenážní

AKM       Asfaltový koberec mastixový

AKO        Asfaltový koberec otev ený

AKT        Asfaltový koberec tenký

SN        eská státní norma

SN EN  eská státní norma – Evropská norma

KZ           Kontrolní zkouška

KZP        Kontrolní zkušební plán

LN           Lehká nákladní vozidla

M             Jednostopá motorová vozidla

NSN         Náv sové soupravy nákladních vozidel

O             Osobní a dodávková vozidla bez p ív s  i s p ív sy

OK          Obalované kamenivo

OKH       Obalované kamenivo hrubé

OKM      Obalované kamenivo typu makadam

OKS        Obalované kamenivo st ední
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OKVH     Obalované kamenivo velmi hrubé

PZ            Pr kazní zkouška

SCZp 60   Asfaltová emulze

SCZp 65   Asfaltová emulze

SN            St ední nákladní vozidla bez p ív s

SNP          St ední nákladní vozidla s p ív sy

SV          Všechna motorová vozidla celkem (sou et vozidel)

TN          T žká nákladní vozidla bez p ív s

TNP         T žká nákladní vozidla s p ív sy

TR           Traktory bez p ív s

TRP         Traktory s p ív sy

TV           T žká motorová vozidla celkem

TNV0       T žká nákladní vozidla

TKP         Technické kvalitativní podmínky

TP            Technické podmínky

V1            Vzorek V1

V2            Vzorek V2

V3            Vzorek V3
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1. Úvod

V poslední letech jsou na pozemní komunikace p i stále zvyšujícím dopravním

zatížení p i jejich rekonstrukcích a opravách kladeny ím dál vyšší nároky na provedení.

V této dob  se dopravní stavitelství potýká s otázkou nedostatku financí, proto

p ed každým zahájením provedení rekonstrukce pozemní komunikace nevzniká problém

v podob  otázky: „Kterou technologii provést opravu?“ Nýbrž Kolik financí obnáší tento

druh opravy za spln ní základních požadovaných vlastností provedené opravy co se tý e

životnosti, trvanlivosti.

1.1 Cíl práce

Práce se v experimentální ásti zabývá zhodnocením stávajícího stavu

sil. II/449 Rýma ov – Ond ejov v další ásti se zabývám návrhem  technologie opravy

daného úseku a v poslední ásti dopl uji vyhodnocení provedeného zkušebnictví na již

opravné pozemní komunikaci. Zvolené návrhy technologie opravy byly porovnány

ve zvolených reprezentativních parametrech z výsledk  porovnání jenž specifikovala typ

dané opravy, V dalším postupu provádím technický  postup opravy dané technologie.

Ve variant  vyhraného návrhu opravy podkladních vrstev pro recyklaci za studena

s použitím sm sného pojiva TERAC-BOND tzv. CSS TB (produkt Vápenka Vitošov

s.r.o.). následné aplikací spojovacího post iku s položením živi ného souvrství. Veškeré

zkušebnictví bylo provedeno akreditovanou zkušební laborato í Consultest s.r.o., pobo ka

Mankovice.

1.2 Pro  recyklace za studena

Nejen v eské republice, ale na celém sv t  se ro n  vyprodukuje nezanedbatelné

množství stavebního odpadu. Tento stavební odpad je zapot ebí „n kde šetrn “

k životnímu prost edí uložit, vznikají tak skládky, které nás omezují a zabírají nám tolik

d ležitého životního prostoru, kterého je zapot ebí smyslupln ji využívat. Zde nastává

myšlenka šet ení a udržitelnosti p írodních zdroj , ochrana životního prost edí snižování

produkce odpad  pop . zp tného použití stavebních odpad  tzv. recyklaci. Ve stavebnictví

je p ínosem a krokem ku p edu použití takových technologií u jejichž innosti práv

dochází ke zodpov zení již zmín ných základních podmínek a to:
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Snížení množství odpad ,

Šet ení p írodních zdroj .

D ležitým prvkem ekologicky kompatibilního stav ní je snaha minimalizovat objem

odpad , které vznikají p i výrob , výstavb  a obnov  konstruk ních vrstev nebo demolici

dožívajících konstrukcí, a maximalizovat znovupoužití druhotných surovin viz. obr. . 1.

V ad  zemích se v posledních letech stále ast ji prosazují koncepce hospoda ení

s odpady, které v p ípad  konstrukcí pozemních komunikací zahrnují jak materiály

jednotlivých konstruk ních vrstev vozovky i využití vyt žených zemin p i budování trasy

komunikace, tak i zbytkový odpad, jenž vzniká nap íklad p i t žb  v kamenolomech, ale

i v deponiích obaloven i betonáren:

Materiály jednotlivých konstruk ních vrstev,

Zeminy vyt žené p i budování trasy komunikace,

Zbytkový odpad vznikající p i t žb  v kamenolomech,

Zbytkový odpad v depóniích obaloven,

Zbytkový odpad v depóniích betonáren.

Koncepce jsou navíc dopln ny ešením problematiky ukládání odpad  na skládkách

se snahou kontinuáln  snižovat objem nevyužitelného materiál  a zvyšovat využívání

surovin, jejichž technické charakteristiky nejsou optimální. Z hlediska princip  ekologické

kompatibility a ochrany životního prost edí je opa ný postup nep ijatelné a dlouhodob

neudržitelný. Z ekonomického hlediska vede recyklace dlouhodob  k úsporám da ových

poplatník , nebo  se snižují výdaje nutné na zabezpe ení a údržbu deponií odpadu. Nejen

v eské republice, ale i v ostatních zemích EU je z celkového množství odpadu tvo en

stavební a demoli ní odpad ¼ z celkové produkce. Neznamená to ovšem, že se jedná

o nevyužitelný zp tn  použitelný materiál. Dle plánu a koncepce odpadového hospodá ství

R je úsilí o vývoj a takové technologie jenž budou mít za d sledek 75 % využití

stavebního a demoli ního odpadu. Recyklace za studena na míst  je jednou z t chto

technologií, které využívají stávající materiály a nedochází tak razantní t žb  nerostných

surovin [1]. Udržování silni ní sít  v p ijatelném stavu je na celém sv t  jedním

z nejnáro n jších úkol  p íslušných odpov dných organizací. Pozornost se zam uje

na metody oprav a údržby, které umož ují prodloužit životnost  silni ní konstrukce, a

to nákladov  efektivním  a z technického hlediska spolehlivým zp sobem.
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Obrázek . 1: Schéma zp tného použití stavebních materiál  [20]

V posledních letech se používají r zné progresivní technologie oprav asfaltových vozovek.

K t mto metodám se adí zejména studená recyklace. Jedná se o moderní opravu

konstruk ních vrstev pozemních komunikací sil. I. – III. t íd, z ídka se tato technologie

používá na místních i ú elových komunikací z d vodu nedostatku finan ních prost edk ,

obec i m sta se p iklán jí k levn jším alternativám oprav  komunikací ve svých správních

obvodech. Snahou každé nové technologie by m l být trend o zlepšování vlastností,

ku p íkladu zlepšeného komfortu jízdy, dosažení delší doby použitelnosti opravované

komunikace, snížení doby výstavby i jiné faktory.

Použitím technologie recyklace za studena na míst   je dosaženo snížení p epravy

materiálu lomu na stavbu pop . na skládku. Jsou zpracovávány materiály p ímo ve vozovce,

jenž má n kolik nesporných výhod a to:

omezení  dopravy úspora pohonných hmot, snížení emisí CO2,

snížení hlu nosti, typické pro provád ní tradi ních technologií,

rychlost provád ných oprav,

úprava nivelety stávající silnice,

výrazné snížení náklad  na výstavbu oproti nové komunikaci,

bez nutnosti stavebního povolení – jedná se jen o opravu,

ohleduplnost k životnímu prost edí využití stávajících vrstev,

oproti oprav  provedené pouze oživením živi né vrstvy dochází

studenou recyklací ke zpevn ní podloží, kde se vyskytují nej ast jší

poruchy [20].
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1.3 P í iny poruch v pozemní komunikaci

Vzhledem k vývoj automobilizace v porovnání se silni ní a dálni ní sítí v R je

na první pohled patrné, že u všech typ  pozemních komunikací dochází k neúnosnému

zatížením vlivem dopravy. V komunikacích vznikají deformace vozovky typu vyjeté

koleje, které by byly primárn  zp sobeny nedostate nou únosností podkladních vrstev

viz. obr. . 2.

Obrázek . 2: Pohled na poruchu AHV vozovky

V druhé polovin  20. století docházelo vlivem zm n správc  a vlastnických práv k tomu,

že se p evád ly pozemních komunikace typu II. t ídy ve Správ  Správy silnic jednotlivých

kraj  na sil. I. t íd, které jsou ve Správ  SD to m lo za d sledek to, že dimenzované

komunikace II. t ídy byly naprosto neúnosné pro sil. I. t ídy, tzv. nové sklonové a ší kové

uspo ádání nebylo ešeno do d sledku co se týkalo vybudování nové zemního t lesa,

p edevším pak z materiálových a reologických vlastností.

Každou pozemní komunikaci d íve i pozd ji spojuje jediná v c a to je porucha existuje

ada technologií, kterými lze poruchu odstranit jak je technologie Jetpacher. Jedná se ovšem

o technologii opravy LOKÁLNÍ ešící defekt poruchy pouze do hloubky 150 mm. P ípadné

skryté poruchy v konstruk ních vrstvách zemního t lesa nejsou ešeny viz. obr. . 3.

Obrázek . 3: Schéma vývoje poruchy vozovkového souvrství [18]
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Jednou z hlavních p í in všech poruch u všech komunikací D,S,M a U komunikací spo ívá

p edevším v materiálové r znorodosti - nestejnorodosti. Stru n  e eno r znorodé

materiály v konstrukci se jinak chovají pod zatížením, jenž se projeví jako jejich

neodolnost a je to po átek vzniku poruchy a následné degradace konstrukce zemního

t lesa. Vy ešení této hlavní p í iny  r znorodého chování materiál  spo ívá

v homogenizaci a stabilizaci konstruk ních vrstev, jenž jsou v hloubce 200 – 450 mm, kde

se nachází poruch pozemních komunikací. Vy ešení poruch nestejnorodosti a zvýšení

odolnosti konstruk ních vrstev spo ívá v technologii recyklace za studena na míst .

2. Historie a legislativa recyklace za studena

První pokusy provedení recyklace za studena byly provedeny ve Francii a USA. Lze je

datovat sedmdesátými lety minulého století, technologie recyklace za studena, respektive

principy využití obalení kameniva vhodným pojivem na bázi asfaltu bez pot eby

jeho obvyklého oh evu, jsou známé již z po átku šedesátých let minulého století.

V moderním silni ním stavitelství je oblast technologií a pracovních postup  recyklace

vozovek jedním z aktuáln  pom rn  diskutovaných témat. D vodem je sm ování

evropské legislativy a celkové strategie vzniku bezodpadového hospodá ství a celé

spole nosti s definovanými kritérii konce odpadu tzn. End-of-Waste Criteria, nýbrž

i postupné porozum ní vzniklé nutnosti nabízející efektivní vícenásobné využití p írodních

surovin p i sou asném snižování energetické náro nosti a zlepšování užitných vlastností

vozovek. Tyto trendy se postupn  pravd podobn  budou prosazovat i v alternativách

zadávání ve ejných zakázek a budou jedním z kriterií a zm ny postoje stavebních firem

p i provád ní stavebních zakázek zejména pak v oblasti dopravního stavitelství. Recyklací,

frézováním vozovek v R je pozornost v nována postupn  od druhé poloviny

osmdesátých let. V této dob  se za aly uplat ovat první silni ní frézy, kde bylo provedeno

frézování pozemních komunikací na prvních úsecích  a vznikal tak frézovaný materiál,

který byl zp tn  používán jako p ím s do živi ných sm sí.

Prvními pr kopníky ve spojitostí s recyklací byl vznik p noasfaltové sm si, jejichž

výroba sice na po átku byla energeticky zna n  neefektivní (v d sledku využití páry

namísto tlakové vody), postupným rozvojem více jak dvou desetiletí nicmén  vedla

k postupné standardizaci zcela nových princip , které se dále obohatily o aplikace

s asfaltovými emulzemi [21].
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Následn  cituji p edpisovou základnu pro recyklaci vrstev netuhých vozovek za studena:

TP 111 P ímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek

(1998),

TP 112 Studené p noasfaltové vrstvy (1998),

TP 126 Použití R-materiálu smícháním s kamenivem a asfaltovou p nou pro PK

(1996),

TP 134 Údržba a opravy vozovek s použitím R-materiálu obalovaného za studena

asfalt. emulzí (2000),

TP 162 Recyklace konstr. vrstev netuhých vozovek za studena s použitím asfalt.

pojiv a cementu (2003),

TP 162 Recyklace konstr. vrstev netuhých vozovek za studena s použitím asfalt.

pojiv a cementu (revize 2006),

TP 208 Recyklace konstr. vrstev netuhých vozovek za studena (2009).

2.1 Rozd lení recyklace stmelených vrstev asfaltových vozovek

Po ad  p edpisových základen a jejich revizí m žeme dle TP 208 rozlišit

dle použitého pojiva 3 základní metody recyklace za studena na míst  tzv. stmelenou

vrstvu (recyklace s použitím pojiva):

S p idáním asfaltové emulze a cementu,

S p idáním pouze asfaltové emulze,

S p idáním sm sných hydraulických pojiv na bázi cementu.

Tabulka . 1: Užití pojiv pro stmelené recyklované vrstvy [31]

Obrusná vrstva Ložní vrstva Podkladní vrstva

- - bez omezení

- V, VI bez omezení

- IV, V, VI bez omezení

Doporu ená t ída dopravního zatížení
Vrstva recyklovaná na míst  / v míchacím centru

s použitím cementu nebo jiného hydraulického pojiva

s použitím cementu + asfaltové emulze nebo zp n ného asfaltu

s použitím asfatové emulze nebo zp n ného asfaltu
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Další rozd lení je podle hloubky provád né recyklace:

áste ná recyklace hutn ných asfaltových vrstev (cca do 120 mm),

Celková recyklace hloubková recyklace (maximáln  do 350 mm).

Dle místa provád né recyklace:

Recyklace na míst ,

Recyklace v míchacím centru [4].

2.2 Ozna ení a provedení recyklace konstr. vrstev netuhých vozovek za studena

2.2.1 Stmelení recyklovaných vrstev cementem

Na povrch komunikace ur ené k oprav  tímto typem recyklace, která se provádí

v rozmezí 12 – 20 cm se nadávkuje dle stanovené receptury  cement tak, aby

p i hloubkovém frézování byl jeho obsah cca 80 kg na 1 m3 hotové úpravy. Množství

cementu je ur eno recepturou na základ  požadavku na dopravní zatížení komunikace a

materiálového složení stávající silni ní konstrukce. V p ípad  je-li materiálové složení

nedostate né  k ivka zrnitosti se upraví dle laboratorního návrhu sm si.  Promíchání

recyklované vrstvy s cementem se provádí silni ní frézou nap . W 250 s p idáním vody

v objemu  o rozmezí 2 % – 5 % hmotnostních. Po promíchání s cementem je povrch

zhutn n tzv. p edhutn ní z d vodu uzav ení vlhkosti v pórech dále upraven grejdrem

do požadovaného tvaru dle požadavku projektu a fináln  zhutn n.

Takto vytvo ená kompaktní vrstva musí ješt  "vyzrát" za vhodných podmínek co se tý e

zamezení provozu na recyklovanou vrstvu a dále pak musí být ošet ována kropením.

Po dozrání recyklované vrstvy je provedena kone ná úprava v podob  asfaltového nát ru

i pokládky asfaltové hutn né vrstvy.

P íklad: Recyklovaná sm s 0/32 vyrobená p i celkové recyklaci na míst  za použití

cementu v tlouš ce 220 mm.

Ozna ení sm si: RS 0/32 C(na míst ); 220 mm; TP 208
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2.2.2 Stmelení obrusné vrstvy asfaltovou emulzí/zp n ným asfaltem bez cementu

Tento typ recyklace se provádí v tlouš ce 50 až 120 mm stávajících konstrukcí

vozovky. Do míchací komory silni ní frézy se postupn  dávkuje asfaltová emulze s vodou.

Na základ  pr kazní zkoušky stanovené laborato í je ur en celkový objem tekuté fáze,

který se pohybuje v rozmezí cca 7 % váhových. Nastane-li p ípad pot eby dopln ní

kameniva frakce 0/4 mm je p ed frézou rozprost en jeho objem je v 20 – 30 % recyklované

vrstvy. Promíšením t chto materiál  vzniká studená živi ná sm s, která zesiluje stávající

konstruk ní vrstvu vozovky. Tato zapracovaná recyklovaná sm s je po provedeném

technologickém zrání v délce 7 dn  dle TP 208 p ekryta bu  to asfaltovou hutn nou

vrstvou pop ípad  jinou technologií.

P íklad: Recyklovaná sm s 0/32 vyrobená p i celkové recyklaci na míst  za použití

asfaltové emulze v tlouš ce 200 mm.

Ozna ení sm si: RS 0/32 A(na míst ); 200 mm; TP 208

2.2.3 Kombinace s p idáním cementu i asfaltové emulze

Tento zp sob kombinace pojiv nám dovoluje provedení recyklace v tl. 12 – 200 mm.

Nep ekro itelná tlouš ka je 250 mm. P i použití  tohoto typu recyklace se v první ad

rozprost e cement nebo jiné hydraulické pojivo na povrch komunikace ur ené k oprav .

Opakuje se princip promísení u prvního typu recyklace mísení pouze s cementem.

Promícháním vzniká sm s rozpojeného materiálu stávající konstrukce komunikace,

asfaltové  emulze,  vody  a  cementu  pop .  jiného  hydraulického  pojiva  (TERAC-BOND).

Tato recyklovaná sm s je strojn  srovnána do profilu dle projektu a zhutn na

viz. obr. . 4. [31].

P íklad: Recyklovaná sm s 0/32 vyrobená p i celkové recyklaci na míst  za použití

cementu a asfaltové emulze v tlouš ce 220 mm.

Ozna ení sm si: RS 0/32 CA(na míst ); 220 mm; TP 208
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Obrázek . 4: Recyklace za studena na míst  II/449 – schéma soupravy [3]

2.3. Vstupní materiály a jejich kontrola

Do recyklací za studena pat í mezi vstupní materiály p edevším recyklované

kamenivo, které musí spl ovat parametry dle TP 208 viz. tab. . 2 dále zde pat í cement,

hydraulická silni ní pojiva asfaltová emulze, zp n ný asfalt, voda a p ím si. U všech

t chto materiál  se ov í shoda vlastností dle požadavku pr kazní zkoušky. Podle typu

recyklace stmelené vrstvy je dán rozsah kontrolních zkoušek.

Tabulka . 2: Požadavky na recyklované kamenivo [31]

2.3.1. Pojivo

Existuje r zné druhy pojiv použitelných pro tuto technologii p edevším pak cementy a

hydraulicky sm sné pojiva. Každé z t chto použitých pojiv musí spl ovat podmínky

jakosti kvality tzv. prohlášení o vlastnostech musí mít každý materiál zabudovaný

do konstrukce.
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2.3.2. Cement

Pro recyklaci za studena se doporu uje používat cement  st ední pevnosti

(dle evropské normy musí spl ovat požadavky SN EN 197-1 CEM 1 pro t ídy:

32,5 N nebo R,

42,5 N nebo R,

52,5 N nebo R [5].

Cementy st ední pevnosti zvýší dobu zpracovatelnosti, sníží hydrata ní teplo a sníží taktéž

nebezpe í tvorby smrš ovacích trhlin. Cementy vyšší pevnosti (nap . t ídy 42,5) by m ly

být používány pouze ve zvláštních p ípadech, nap . p i nízkých teplotách ovzduší. Jejich

použití však m že mít za následek velmi nízké dávkování (2 - 2,5 %). P i takto nízkém

obsahu cementu jsou sice spln ny požadavky na pevnost, není však možné zajistit

rovnom rnost rozptýlení cementu v základní sm si recyklátu. Navíc je p i takto nízkých

obsazích cementu (cca 15 kg/m2) nutno dodávat cement do recykla ní frézy ve form

cementové kaše. Vysokopevnostní cementy mají kratší dobu zpracovatelnosti s ohledem

na hutn ní. S cementy st ední pevnostní t ídy 32,5 p íp. t ídy nižší jsou dosahovány

optimální obsahy v rozmezí 3-6 %, což v tšinou nezp sobuje problémy s homogenitou

míchání.

Nejvhodn jší cementy pro recyklaci jsou cementy s vysokým obsahem p ísad jako jsou

p írodní nebo um lé pucolány nebo granulovaná vysokopecní struska. P ítomnost pucolán

nebo strusky zlepšuje chování recyklovaného materiálu v agresivním prost edí. Sm si

se struskovým cementem jsou taktéž více odolné v i ú ink m síry [6].

2.3.3. Hydraulické silni ní pojivo

Musí spl ovat požadavky ENV 13282 pro t ídy:

HRB 22,5E

HRB 32,5E

V našem p ípad  bude pro návrh recyklované sm si a samotné provedení recyklované

vrstvy použito hydraulické sm sné pojivo s obchodním názvem TERAC-BOND

viz. samostatná kapitola . 3 [31].
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2.3.4. Asfaltová emulze

Asfaltovou emulzi lze použít pro recyklaci za studena samostatn  nebo v kombinaci

s cementem. P i samostatném použití asfaltové emulze je možné stabilizovat

bu  nestmelené materiály nebo asfaltové vrstvy. Asfaltová emulze v kombinaci

s cementem se v tšinou používá v p ípadn  recyklace asfaltových vrstev v etn

nestmelených podkladních vrstev. P i samostatném použití asfaltové emulze k recyklaci

nestmelených vrstev je chemické složení emulze vázáno na obsah jemných ástic a jejich

aktivitu. Nejvhodn jší jsou kationaktivní emulze s vysokou stabilitou  typu C60B7 nebo

C65B7 dle SN EN 13808 tento typ asfaltové emulze p edepisuje p edpis TP 208,

spole nost SILNICE.CZ s.r.o. se sídlem v Krnov , jelikož disponuje vlastní emulga ní

stanicí viz. obr. . 5 používá pro technologii recyklace za studena vlastní produkt

kationaktivní asfaltové emulze s ozna ením SCZp 60 a SCZp 65, jedná se o pomalu št pné

emulze [29].

Obrázek . 5: Emulga ní stanice Krnov

Výb r výchozího asfaltového pojiva je funkcí dopravního zatížení a klimatických

podmínek. Pro nízké a st ední dopravní zatížení a v mírných klimatických podmínkách

se používá výchozích asfaltových pojiv s penetrací od 70/100 do 180/220. P íležitostn

lze na ur itý druh kameniva použít i anionaktivní emulze. V p ípad  recyklace asfaltových

vrstev a nestmelených podkladních vrstev s nízkým obsahem jemných ástic se používají

kationaktivní pomalušt pné asfaltové emulze vyrobené z nízkoviskózních asfaltových

pojiv, n kdy též s p idáním regenera ních p ísad.

Regenera ní p ísady jsou lehké ropné deriváty, které mají zajistit rovnováhu mezi asfaltény

a maltény u zestárlého pojiva a tím obnovit tažnost asfaltového vlákna tak aby nebylo

vlákno p íliš k ehké p i nízkých teplotách a nedocházelo k tvorb  mrazových trhlin.
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V p ípad  použití asfaltové emulze v kombinaci s cementem je zapot ebí prokázat jejich

vzájemnou snášenlivost zkouškou.

2.3.5. Zp n ný asfalt

Zp n ný asfalt tzv. p noasfalt viz. obr. . 6, který je možné použít do recyklací

ve t ídách asfalt  50/70; 70/100; 100/150 nebo 160/220 dle SN EN 12591 vzniká tak, že

p i jeho postupném kolabování jednotlivých bublin asfaltové p ny, které se snaží svým

povrchem t sn  p ilnout k jemným ásticím studeného kameniva a vytvo it  tak velmi malé

kapi ky asfaltového pojiva, které se postupn  vlivem hutn ní  spojují v tenký asfaltový

film, jenž obaluje jemné ástice a vytvá í kompaktní maltu, která následn  umož uje

slepení a obalení v tších ástic. Zp n ný asfalt musí spl ovat  následující parametry:

polovi ní pokles ( 1/2) v sec.= min. 10,

pom r nap n ní (ER), ml/g = min. 10.

P noasfalt se vyrábí rozeh átím asfaltu na teplotu cca 180°C, vst íknutím horkého asfaltu

do expanzní nádoby, do které se zárove  vst ikuje studená voda (obvykle 2 – 3 % váhov ).

Asfalt zvýší sv j objem asi 30x, dojde k podstatnému snížení jeho viskozity, což

napom že k snadn jšímu obalení recyklovaného materiálu [4].

Obrázek . 6: Pohled na zp n ný asfalt

2.3.6. P ím si a voda

Zám sová voda použitá pro danou technologii musí vyhovovat požadavk m dle SN

EN 1008. P ím si jsou vhodné pro zlepšení vlastností samotné recyklované sm si jako jsou

nap . popílky, odpraše z pr myslových závod , prost edky pro regeneraci pojiva a

v neposlední ad  živi ný recyklát z asfaltových hutn ných vrstev [5].



22

2.4. Mechanizmy na recyklaci za studena

2.4.1. Distributor TATRA 815 sm sného pojiva TERAC-BOND

Je to vozidlo, jehož základem je nákladní v z, nap . Tatra 815, vybavené speciální

nástavbou ZBA Geotech viz. obr. . 7. Jedná se o zásobník na sypké hmoty se šnekovým

dávkova em. Rozprostírání pojiva je bu  závislé nebo nezávislé na trak ní rychlosti

vozidla a provádí se váhov  nebo objemov  (váhové dávkování je p esn jší).

Dávkova i za ízení musí být vybaveno zást rou pro snížení prašnosti. Mezi základní

parametry distributor  pot ebné pro recyklaci za studena je jejich ložná kapacita pojiva

8-30 m3, pracovní ší ka: 2200 – 2900 m [23].

Obrázek . 7: Dávkování CSS TB do distributoru TATRA 815

2.4.2. Hutnící za ízení Válec HAMM HD 130

Pro hutn ní p i recyklaci za studena se používají zpravidla dvouosé vibra ní válce

s jedním p íp. dv ma hladkými b houny viz. obr. . 8 válec HAMM HD 130. Parametry

vibra ních válc  by m ly vyhovovat následujícím požadavk m:

Statická hmotnost 10 – 15 tun pro hutn ní do tloušt k recyklovaných vrstev

max. 200 mm, 15 – 20 tun pro hutn ní do tloušt k 200 – 400 mm,

Frekvence vibrace 29 – 35 Hz,

Amplituda vibrace 0,91-1,66 mm [23].
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Obrázek . 8: Válec HAMM HD 130

2.4.3. Distributor asfaltové emulze MAN TGI

Pro recyklaci za studena je možné použít r zné distributory na asfaltovou emulzi

viz. obr. . 9, které by m ly spl ovat v etn  p íslušenství následující požadavky:

Kapacita cisteren min. 10 000 litr , pro velké stavby až 20 000 litr ,

Vnit ní pr m r výpustného ventilu min. 75 mm,

Kalibrovaná m rka objemu nádrže s p esností na 100 litr ,

Kalibrovaný teplom r osazený ve spodní t etin  cisterny,

P i stabilizaci p noasfaltem topné za ízení s nár stem teploty min. 10°C/h.

Obrázek . 9: Distributor asfaltové emulze MAN TGI

2.4.4. Srovnávací za ízení Grejdr New Holland

Grejdry slouží k rozhrnování a urovnávání recyklátu s ohledem na požadovanou

p esnost sklon  a výšek. Existuje mnoho spole ností zabývající se výrobou t chto strojních

za ízení mezi nejznám jší pat í grejdry od spole nost New Holland viz. obr. . 10.

K dispozici je zapot ebí mít dostate n  výkonná za ízení, která vyhovují minimáln
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následujícím požadavk m. Výkon motoru 100 kW, délka radlice 3600 mm, výška radlice

610 mm a hydraulické ovládání pro plynulé p estavování radlice.

Obrázek . 10: Grejdr New Holland

2.4.5. Kropící za ízení Cisterna na vodu MAN

Pro recyklaci za studena je možné použít r zné cisterny nap . cisterna MAN TGI

viz. obr. . 11, které by m ly spl ovat v etn  p íslušenství následující požadavky:

Objem a po et cisteren musí být z d vodu zamezení drahým prostoj m

celého recykla ního vlaku p izp soben skute né vlhkosti recyklátu, hloubce

recyklace a vzdálenosti vodních zdroj ,

Výkon erpadla pro pln ní cisterny - min. 500 l/min,

Minimální vnit ní pr m r ohebných propojovacích hadic – 100 mm,

Vybavení hadic rychlospojkami vzhledem k asté vým n  cisteren.

Obrázek . 11: Cisterna na vodu MAN
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2.5. Princip recyklace za studena na míst

Recyklací za studena s použitím je e eno op tovné použití stmelených a nebo

nestmelených silni ních stavebních materiál  zp t do konstrukcí vozovek. Sestava

strojního za ízení viz. obr. . 12 se pohybuje po vozovce, kde v n kolika jejich etapách

dochází ke vzniku recyklované vrstvy. Tyto etapy m žeme rozd lit do n kolika krok :

rozpojení p vodních vrstev konstrukce vozovky odfrézováním,

úprava k ivky zrnitosti rozpojené sm si p idáním kameniva,

dávkování pojiv na základ  analýzy vzork  odebraných z p vodní konstrukce

vozovky,

promíchání sm si v mísící komo e  recykléru W 2200CR,

zhutn ní,

rovnom rné rozhrnutí recyklované sm si grejdrem,

zhutn ní,

ošet ování recyklované vrstvy.

Obrázek . 12: Recyklace za studena na míst  – schéma soupravy
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2.6. Zkušebnictví a kontrolní zkoušky recyklace za studena

Vzhledem k tomu, že nem žeme v celém úseku recyklované vrstvy zaru it

stejnorodost materiálu je zapot ebí b hem provád ní recyklace za studena korigovat

s laborato í recepturu pr kazní zkoušky. V zásad  dojíždí na stavbu každý den zástupci

laborato e a odebírají vzorek recyklované sm si po fréze. Na odebraném vzorku

recyklované sm si je provedeno zkušebnictví zda-li je v souladu s pr kazní zkouškou.

V p ípad  neshody se upravuje dávkování cementu, asfaltové emulze, zp n ného asfaltu

nebo hydraulického sm sného pojiva. Na recyklované vrstv  se sledují a kontrolují r zné

parametry co se tý e ošet ování, ochrany recyklované vrstvy, jejich geometrických a

mechanických vlastností viz. tabulka . 3.

Tabulka . 3: Požadavky na recyklovanou vrstvu [31]

Ložní Podkladní

± 20 mm ± 20 mm nivelací / - po 40 m

nivelací / - po 120 m

podélná pr b žn

p í ná po 40 m

minimální

pr m r

SN EN 1097-5

P íloha B.2.9

P íloha B.2.9

P íloha B.2.8

Ložní Podkladní

SN 72 1006 2500 m
2
 min. 2 zkoušky

SN 73 6192 sk. C 2500 m
2

14% 16% P íloha B 2000 m
2

SN 73 6160 1500 m
2
 min. 2 zkoušky

60% pevnosti Rit

+6% až 14%

Kontrolní zkoušky stmelené sm si P edpis etnost

Vlhkost

2000 t nebo 6000 m
2

min. 1x denn

Minimální pevnost v p í ném tahu Rit po 7 dnech

Odolnost proti vod  min. ( 7 dní na vzduchu + 7 dní ve vod

Mezerovitost

Požadavky

Min. etnostP edpis
Vrstva

Mechanická charakteristika

-3% až +2%

0,25 MPa

Modul p etvárnosti Edef 2 150 MPa

1500 m
2

20 mm*

nivelací, sondou
0,85 h

0,9 h

Geometrická charakteristika

Odchylka od výšek je-li stanovena/maximáln

Min. etnost
Vrstva

Zkouška / P edpis

Max. nerovnost povrchu

Tlouš ka vrstvy h

± 0,5 %

SN 73 6175

Max. odchylka od p í ného sklonu

20 mm

96%

Vrstvy se sm si stmelených cementem nebo jiným hydraulickým pojivem , cementem + asf.emulzí nebo zp. asfaltem

Vrstvy se sm si stmelených asfaltovou emulzí nebo zp n ným asfaltem

Rázový modul deformace

Maximální mezerovitost vrstvy

Minimální míra zhutn ní

100 MPa

3. Hydraulické sm sné pojivo TERAC-BOND

P edem je d ležité ve stru nosti íci, že o vývoj tohoto materiálu, jeho složení,

mechanické a jiné vlastnosti a p edevším pak jeho dávkování do recyklací za studena

se zasloužil Ing. Zden k Nevosád, CSc. z Výzkumného Ústavu v Brn  ve spolupráci

z leny spole nosti Vápenky Vitošov s.r.o. p edevším pak Ing. V. Vaší ek. Samotné
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silikátové pojivo je míseno a dávkováno v areálu spole nosti Vápenka Vitošov s.r.o.

viz. obr. . 13.

Obrázek . 13: Areál firmy Vápenka Vitošov s.r.o.

TERAC-BOND je sm s silikátového pojiva v práškové form , která obsahuje portlandský

cement, jemné minerální p ím si a speciální chemické p ísady.

3.1. Základní rozdíly TERAC-BOND oproti b žným cementovým pojiv m

TERAC-BOND je speciáln  sestavený pojivový systém s extrémn  vysokou

objemovou stálostí, kde se eliminují tzv. hydrata ní objemové zm ny. Stmelí nebo

stabilizuje št rkopísky, št rkodrt , recykláty hutných materiál , zeminy (mimo jíl ) a další

materiály.  Mimo  pojícího  ú inku  se  u  stmeleného  materiálu  TERAC-BOND  sou asn

snižuje vyluhovatelnost n kterých ekologicky závadných látek, zejména tzv. t žkých kov

nebo ropných produkt . Mezi nesporné výhody p i použití tohoto pojiva p edevším

pat í [15]:

zkrácení doby výstavby zpracováváním místních materiál ,

zna ná úspora materiál  a p epravních kapacit (odpadá dovoz jiných hmot),

maximáln  šetrný p ístup k životnímu prost edí a zásobám,

snížení zatížení prost edí stavby a komunikací hlukem, ot esy a zplodinami
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3.2. Ekologické p ínosy TERAC-BOND

Vzhledem k tomu, že obsahuje alkalické a p dn  alkalické prvky podporující hydrataci

cementového pojiva. Alkalita hydrata ních reakcí v jejichž d sledku se uvol uje Ca(OH)2

neutralizuje okolní prost edí zasažené nežádoucími všudyp ítomnými kyselými oxidy

z ovzduší a kyselými povrchovými vodami dochází tak k díl í neutralizaci kyselého

prost edí. Vodou vyluhovatelné škodliviny obsažené v p vodním materiále pojivo

TERAC-BOND díl í formou v závislosti na svém množství váže formou komplexních

slou enin. Testováním na odebrané ma arské zemin , pomocí zkoušky na polarografu,

jenž provedla provád la a vyhodnotila Masarykova univerzita v Brn  bylo dokázáno a

prokázáno, že polarografickým rozborem výluh  došlo ke snížení obsahu vyluhovaných

t žkých kov  a obecn  ropných produkt  v rozsahu:

snížení vyluhovatelnosti ve vod  t žkých kov  (až o 90 %),

snížení vyluhovatelnosti ve vod  blíže nespecifikovaných ropných produkt

(až o 50 %).

Návrh úsporného asového postupu je dán na základ  více než šestiletých zkušeností,

vyhodnocení a hledání regresních vztah  závislostí sedmidenních mechanických vlastností

recyklované podkladní vrstvy a návrhové dávky pojiva. Návrhová dávka pojiva je vztažena

na hmotnost suchého materiálu recyklátu v rozmezí 1900 až 2100 kg/m3 [15].

4. Obecný princip procesu zat ízení pozemních komunikací a

jejich postup opravy

Proces zat ízení pozemních komunikací, jejich údržba a opravy se d je ve dvou

úrovních provedení. V úrovni sítové a projek ní.

Sí ová úrove : jedná o opakovaný proces posuzování celkové sít   pozemních komunikací.

Dochází k vyhledávání  úsek , které vykazují poruchy nespl ují požadavky provozní

zp sobilosti. V tomto stupni se p edevším jedná o zachycení stavu komunikace a návrh

opravy co se tý e finan ního zatížení a délky opravy na úrovni ekonomické výhodnosti

vzhledem k provedené technologii.

Projektová úrove : v tomto stupni jsou dále ešeny rovn ž nevyhovující úseky pozemních

komunikací, ale už na úrovni projek ní. Jedná se o složit jší a náro n jší technologie oprav
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pozemních komunikací. Zpravidla odložením realizace b žné údržby, pop . jinými

d sledky vede ke zhoršení stavu pozemní komunikace a k prodloužení a prodražení celého

cyklu opravy. Ob  úrovn  na sebe navazují, jelikož v rámci sí ové úrovn  je monitoring

ukon en návrhem na provedení b žné údržby pop . postoupením podklad  pro projektovou

úrove . Plánování údržby, nebo opravy je založeno na t chto podmi ujících krocích:

získání základních údaj  o komunikaci (lokalizace, skladba konstrukce, ší ka, délka,

sm rové a výškové vedení vozovky, protismykové vlastnosti, p í né a podélné

nerovnosti povrchu vozovky), nebo poruch vozovek atd.),

zjišt ní charakteristik u silni ního provozu (dopravní nehody, dovolené rychlosti),

stanovení dopravního zatížení dané komunikace.

4.1. Zat íd ní pozemních komunikací

Klasifikace porušení vozovky a následný návrh údržby, nebo oprav je založen

na návrhové úrovni porušení PK, která se odvozuje z dosavadního rozt íd ní PK

podle tabulky . 4 [30].

Tabulka . 4: Zat íd ní pozemních komunikací dle úrovn  porušení [12]

4.1.1. Základní sledované parametry pro sí ovou úrove

Dopravní zatížení t žkými nákladními vozidly tzv. (TNV). Dle tabulky . 4

se podle o ekávaného dopravního zatížení  v závislosti na mí e porušení se pozemní komunikace

v R rozd lují a ozna ují do n kolika t íd a to:
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DO…..pro Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. t íd,

D1…...pro silnice II. a III. t íd,

D2…. Nižší dopravní význam obslužné místní nemotoristické komunikace aj.

Podkladem pro za len ní pozemních komunikací jsou zejména výsledky s ítání dopravy

v R, zvlášt  pak pr m rná denní intenzita t žkých nákladních vozidel TNVo. Nutno

podotknout, že se tato intenzita upravuje na charakteristickou hodnotu denní intenzity

dopravy TNVk s uvážením pr m rného ro ního r stu dopravy v návrhovém období.

Ke stanovení únosnosti je nutné také znát  ješt  dva charakteristické parametry

za návrhové období. Jsou to:

celkový po et p ejezd  TNVcd,

celkový po et p ejezd  návrhových náprav Ncd.

Provozní zp sobilost parametry protismykových vlastností povrchu zkoumané vozovky

se hodnotí dle SN 73 6177 jako nap . (t ení zjišt né pomoci kyvadla PTV, st ední

hloubkou textury MTD, st ední hloubkou profilu povrchu MPD). Další parametry

se vyjad ují dle SN 73 6175: specifické jsou p edevším parametry jako je podélná

nerovnost povrchu vozovky (nerovnosti povrchu vozovky C a nerovnost IRI) a neposlední

ad  p í ná nerovnost, která je charakterizována hloubkou vyjetých kolejí R, p ípadn

i hloubkou vody W v koleji.

Poruchy vizuální prohlídkou se záznam do formulá e grafického výstupu, do tabulky,

video nebo foto záznamem se provádí lokalizace a sb r poruch. Ve sb ru je postupováno

dle TP 82. Každá porucha má své specifické ozna ení katalogového listu v závislosti

na druhu vrstvy, charakteru poruchy viz. tab. . 5 [30].

Dopravní nehodovost pro stanovení pot eby údržby nebo opravy se dále použijí údaje

o dopravní nehodovosti z databází Policie R, které ovlivní prioritu plánování a provedení

údržby nebo opravy z d vodu snížení po tu a následk  dopravních nehod.
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Tabulka . 5: Poruchy vrstev vozovky [30]

Únosnost pozemní komunikace m ení únosnosti vozovky se provádí rázovými

za ízeními nap . (deflektometrem FWD) dle SN 73 6192 [2].

Výstupem z m ení na daném míst  vyskytující se poruchy vozovky jsou hodnoty pr hybu

v závislosti na vzdálenosti od st edu zatížení (pr hybová ára) pod definovaným zatížením,

které charakterizuje ú inek zatížení od t žkých nákladních vozidel. Výsledkem m ení

je pr hybová ára deformace, která je ovlivn na r znými faktory: vliv teploty, vliv

vlhkosti a náhodné nep edvídatelné vlivy jako jsou nestejnorodé charakteristické

parametry vozovkového souvrství.

Zpracování výsledk  m ení v záv re né fázi se provede lokalizace všech podklad

k provedení kone ného návrhu naplánování opravy a dané technologie vozovek. Ideální

stav je když je navrhovaná oprava provedena v uzlovém lokaliza ním systému, nebo

v provozním stani ení komunikací. Nespornou výhodou je zakreslení d ležitých objekt

jako jsou mosty, propustky, zádržné systémy, autobusové zastávky aj. Diagnostický

pr zkum se zam uje zejména na aktualizaci záznamu poruch, m ení a posouzení

únosnosti vozovky a provedení vrtaných a kopaných sond ke stanovení skladby konstrukce

vozovky a odb ru vzork  pro laboratorní zkoušky.
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Dopl ující podklady p i zpracování záznamu poruch je pot eba zakomponování

i dopl ujících podklad  jako je zapot ebí posoudit stav a funk nost povrchového

odvodn ní, posouzení bezpe nosti a zam ení pozemní komunikace v jeho blízkém okolí

možnosti, omezení na jejich vazbu. Jako je t eba vylou ení zesílení konstrukce vozovky

vzhledem k intraviánu nebo omezení rozší ení pozemní komunikace vzhledem

k majetkovým nárok m.

Návrh opravy vozovky opravy vyplývá z diagnostického pr zkumu, který je jedním

z podklad  rozhodnutí pro zvolení r zné technologie, kterou by byla odstran na p í ina

poruchy vozovky a zlepšení tak jízdních vlastností dané komunikace dle vzorových

technických list  dle TP 87 a TP 170 Existuje ada technologií co se tý e rozsahu a

hloubky použití dané opravy mezi opravy podkladních vrstev p edevším pat í recyklace

asfaltových vrstev za studena asfaltovou emulzí nebo recyklace za studena s použitím

hydraulického sm sného pojiva, pro opravu asfaltových hutn ných vrstev a  už to ložní i

obrusné m že být variantou opravy frézování živi ného souvrství a následná pokládka

asfaltové hutn né vrstvy ložní i obrusné pop . kombinace obou viz. tab. . 6 v závislosti

na požadovaných tlouš kách, dopravním zatížení a v neposlední ad  finan ních

možnostech [30].

Tabulka . 6: P ehled technologií oprav v závislosti t íd  dopravního zatížení [30]
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5. Experimentální ást

5.1. Popis lokality Sil. II/449 Rýma ov - Ond ejov

Opravovaný úsek silnice II/449 Rýma ov – Ond ejov ve stani ení 0,00 – 11,40 km,

se nachází v katastrálním území Ond ejov u Rýma ova pat í do kategorie silnic II. t ídy

v Moravskoslezském kraji  spadající pod Správu silnic Moravskoslezského kraje, st edisko

Bruntál, jenž má ve správ  celkem 277,80 km silnic II. t íd viz. tabulka . 8 Dle úrovn

porušení spadá do skupiny D1 v o ekávaném zatížení t ídy III-VI [24].

Tabulka . 7: Zat íd ní pozemních komunikací dle úrovn  porušení [30]

Tabulka . 8: P ehled silnic II. a III. t íd Správa SSMSK - st edisko Bruntál [25]

Za átek úsek se nachází nedaleko k ižovatky se silnicí II/445 v km 0,00 a konec

opravovaného úseku je v km 11,40 viz. obr. . 14.
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Obrázek . 14: Mapa za átku a konce úpravy II/449 [22]

Podle posledního s ítání dopravy, které bylo uskute n no v roce 2010 spadá sil. II/449

mezi intenzity dopravy s nízkou frekvencí. Nam ená intenzita dopravy byla v rozmezí

1001-3000 vozidel/24hod. Ro ní pr m r denní intenzity je 1865 vozidel viz. tab. . 9 a

obr. .15.

Tabulka . 9: Ro ní pr m r denní  intenzity dopravy na sil. II/449 v roce 2010 [19]

íslo komunikace
t žká motorová

vozidla

osobní a
dodávková

vozidla s p ív sy i
bez p ív s

jednostopá
motorová vozidla

sou et vozidel Za átek Konec

II/449 285 1 559 21 1 865 vyúst ní z II/445 hr.okr. Bruntál - Olomouc

Obrázek . 15: Mapa s ítání dopravy na sil. II/449 z roku 2010 [19]
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DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ

Stávající vozovka byla za azena dle TP 170 do návrhové úrovn  porušení D1. Z celoro ního

s ítání dopravy pr m rné denní intenzity dopravy pro t žké nákladní automobily bylo zjišt no,

že dle tabulky . 10 z roku 2010 dle SD SDB Ostrava daná komunikace silnice II/449 spadá

do t ídy zatížení IV.

Tabulka . 10: T ída dopravního zatížení [30]

1 velmi t žké > 3500
2 t žké 1501 - 3500
3 polot žké 501 - 1500
4 st ední 101 - 500

T ída dopravního
zatížení

Orienta ní specifikace pozemních
komunikací

Silnice III. t ídy, obslužné místní, ú elové a
nemotoristické komunikace, odstavné

parkovací a dopravní plochy
15 - 100lehké5

Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní
komunikace
Silnice I.a II. t ídy, sb rné místní
komunikace

Celoro ní pr m r po tu
p ejezd  t žkých

nákladních vozidel v obou
sm rech za 24 hodin

(podle s ítání dopravy)

Charakteristika
zatížení

Tabulka . 11: S ítání dopravy na sil. II/449 z  roku 2010 [19]

Pr m rná denní intenzita t žké nákladní dopravy TNV0

                   TNV0 = (0,1*LN+0,9*SN+1,9*SNP+TN+2,0*TNP+2,3*NSN+A+AK)

                   TNV0 = (0,1*130+0,9*51+1,9*10+9+2,0*18+2,3*38+22+0) =

233 vozidel/den
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LN  Lehká nákladní vozidla (užite ná hmotnost do 3,5 t) bez p ív s  i s p ív sy

SN  St ední nákladní vozidla (užite ná hmotnost 3,5 – 10t) bez p ív s

SNP St ední nákladní vozidla (užite ná hmotnost 3,5 – 10t) s p ív sy

TN  T žká nákladní vozidla (užite ná hmotnost nad 10t) bez p ív s

TNP T žká nákladní vozidla (užite ná hmotnost nad 10t) s p ív sy

NSN Náv sové soupravy nákladních vozidel

A  Autobusy

AK  Autobusy kloubové

TR  Traktory bez p ív s

TRP Traktory s p ív sy

TV  T žká motorová vozidla celkem

O  Osobní a dodávková vozidla bez p ív s  i s p ív sy

M  Jednostopá motorová vozidla

SV  Všechna motorová vozidla celkem (sou et vozidel)

TNV0  T žká nákladní vozidla

Pr m rná hodnota denní intenzity dopravy TNVk v návrhovém období od roku 2014

do roku 2039.

TNVk = 0,5*( z + k)*TNV0

TNVk= 0,5*(1,06 + 1,53)*233 = 126 vozidel/den

z Sou initel nárustu dopravy pro rok za átku návrhového období (2014),

k Sou initel nárustu dopravy pro rok konce návrhového období (2039)získaný z CDB

[17].
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Tabulka . 12: Koeficienty vývoje intenzity dopravy pro všechna vozidla [17]

D R I II+III D R I II+III
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 2030 1,63 1,63 1,43 1,40
2011 1,02 1,02 1,02 1,01 2031 1,65 1,66 1,44 1,41
2012 1,04 1,04 1,03 1,03 2032 1,67 1,68 1,46 1,43
2013 1,06 1,06 1,04 1,04 2033 1,70 1,70 1,48 1,44
2014 1,09 1,09 1,06 1,06 2034 1,72 1,73 1,49 1,46
2015 1,12 1,12 1,08 1,08 2035 1,75 1,75 1,51 1,47
2016 1,16 1,16 1,11 1,10 2036 1,77 1,78 1,53 1,49
2017 1,19 1,20 1,13 1,12 2037 1,79 1,80 1,54 1,50
2018 1,24 1,24 1,16 1,15 2038 1,82 1,82 1,56 1,52
2019 1,28 1,28 1,19 1,18 2039 1,84 1,84 1,57 1,53
2020 1,32 1,33 1,22 1,21 2040 1,86 1,87 1,59 1,54
2021 1,36 1,37 1,25 1,23 2041 1,88 1,89 1,60 1,56
2022 1,40 1,41 1,28 1,26 2042 1,90 1,91 1,61 1,57
2023 1,44 1,44 1,30 1,28 2043 1,92 1,93 1,63 1,58
2024 1,47 1,48 1,32 1,30 2044 1,94 1,95 1,64 1,59
2025 1,50 1,50 1,34 1,32 2045 1,96 1,97 1,65 1,61
2026 1,52 1,53 1,36 1,34 2046 1,98 1,98 1,67 1,62
2027 1,55 1,56 1,38 1,35 2047 2,00 2,00 1,68 1,63
2028 1,57 1,58 1,39 1,37 2048 2,01 2,02 1,69 1,64
2029 1,60 1,61 1,41 1,38 2049 1 03 7 04 1,70 1,65

Rok
Typ komunikace Typ komunikace

Rok

Podle  TNVk byla stanovená t ída dopravního zatížení TDZ IV podle tabulky .13.

Tabulka . 13: T ída dopravního zatížení [30]

T ída dopravního zatížení TNVk

S >7 500
I 3501 - 7 500
II 1501 - 3 500
III 501 - 1 500
IV 101 - 500
V 15 - 100
VI < 15
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5.2. Zjišt ní parametr   úseku  sil. II/449 Rýma ov - Ond ejov

Co se tý e charakteristiky  prost edí v dané lokalit  sil. II/449 jak je zobrazeno

na obr. .16 komunikaci se nachází v oblasti s dostate nou hustotou zalesn ní, jenž

má p ímou návaznost na otázku množství spadených srážek a sn hu v dané lokalit .

Dle SN EN 1991-1-3 pat í tato komunikace 5-té skupiny sn hové oblasti (nejrizikov jší)

s nejv tším úhrnem sn hu v R v množství až 160 kg/m2.V této souvislosti je t eba

pamatovat na dostate né odvodn ní pozemní komunikace. Materiálové charakteristiky a

vlastnosti podloží náspu i zá ezu u  dané pozemní komunikace  zejména pak namrzavost

by bylo pot eba zajistit geologickým pr zkumem. Zkoušením míry namrzavostí se zabývá

norma SN 731191. Pro ochranu konstrukce vozovky p ed nep íznivými ú inky

promrzání v podloží, je d ležitá znalost typu vodního režimu. Vodní režim podloží

m žeme charakterizovat jako p íznivý (difuzní).

Obrázek . 16: Mapa sn hová oblast lokality sil. II/449 [14]

Ší kové uspo ádání komunikace je v rozmezí 4,50 – 6,00 m. Niveleta silnice má klesající

tendenci od ZÚ do KÚ. Ve stani ení 3,500 km v délce cca 60,00 m dosahuje maximální

podélný sklon 10,00 %, minimální  podélný sklon je 0,50 %. P í ný sklon vozovky v p ímé

je st echovitý 2,50 %. V obloucích je dost edný sklon podle polom ru sm rového oblouku,

maximáln  však 5,00 %. Stávající vozovka má konstrukci v ší ce cca 5,00 m tlouš ky

250 mm. Odvodn ní vozovky je zabezpe eno z ásti podélným a p í ným sklonem

do p íkopy Na trase se nachází ada propustk  vykazující degradaci íms bez vhodného

zádržného systému Svislé dopravní zna ení je nevyhovující , nedostate né a nespl ující

podmínku retroreflexních parametr  [24].

Vodorovné zna ení se nachází lokáln  v podob  vybledlých vodících proužk  V4 ší ky

0,25 m. Vodící ára V1 v ší ce 0,125 m je neexistující. Bezpe nostní za ízení tvo í
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jednoduchá ocelová svodidla v místech svahu dle osových vzdáleností sloupk  2,00 m

nejspíš  zádržnost  N2,  které  rovn ž  nespl ují  parametry  požadované  dle  TP  co  se  tý e

výškového uspo ádání a bez odrazek, sm rové sloupky se vyskytují místn . Vzhledem

ke stavu stávající konstrukce, jež vykazuje adu defekt  jenž byly popsány výše je z ejmé,

že pravd podobná p í ina vyjetých kolejí, lokálních a sí ových trhlin v AHV, tvorba

výtluk  a lokáln  úplné ztráty AHV bude zap í in na v poruše a nefunk nosti podkladní

vrstvy pop . nedostate ná únosnost zemní plán .

Dle obecných požadavk  na bezpe nost silni ního provozu mezi které pat í fungující

bezpe nostní za ízení, dopravního zna ení, vhodné sm rové a výškové uspo ádání

komunikace, fungující odvodn ní vozovky, zabezpe ení užitných vlastností komunikace

jako je její životnost a snadná údržba navrhuji provést u dané komunikaci variantní ešení

opravy. Dle dopravního zat ízení komunikace spadá do skupiny D1 a o ekávaní t ídy

zatížení III. až VI. viz. tab. . 8. Vzhledem ke zjišt ným poruchám Navrhuji variantní

ešení opravy sil. II/449 Rýma ov - Ond ejov

5.3. Zjišt ní poruch a defekt  stávajícího úseku sil. II/449 Rýma ov - Ond ejov

Na základ  místního šet ení bylo u komunikace zjišt no ada problém  a defekt  jako

byly propadlé krajnice v množství cca 15 % sledovaného úseku viz. obr. . 17.

Obrázek .17: Propadlá krajnice sil. II/449

Mezi další zjišt né defekty p edevším pat ily sí ové trhliny, vyjeté koleje v jízdním pruhu 25 %

viz. obr. . 16, výskyt výtluk  a hrbol  (až do hloubky cca 150 mm) v množství 15% dle obr. 17.
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Obrázek . 18: Vyjeté koleje na sil. II/449

Obrázek . 19: Výskyt výtluk  a hrbol  sil. II/449

Na základ  všech zjišt ných skute ností bylo dle t ídy dopravního zatížení IV, tab. . 14, . 15 a

procentuální zastoupení jednotlivých poruch rozhodnut a klasifikováno, že se bude jednat

o provedení údržby a opravy úseku sil. II/449 Rýma ov – Ond ejov.

Tabulka . 14: Klasifikace zat íd ní rozsahu skupin poruch [27]
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Vzhledem k dané lokalit , TDZ a  zjišt ným defekt m, které vykazují oslabení podkladní

vrstvy dané komunikace byl proveden variantní návrh opravy dle požadavku na TDZ

viz. tab. . 15 a VTL . 11. Z praktických zkušeností navrhuji AHV ve v tších tlouš kách

než p edepisuje p edpis TP 87 dle tabulky . 6 a . 15. Navrženým zvýšením AHV

se dostáváme na stranu bezpe nou tzn. zvyšujeme dopravní zatížení samotné konstrukce

vozovkového souvrství.

Tabulka . 6: P ehled technologií oprav v závislosti t íd  dopravního zatížení [30]

Návrh konstrukce vozovky varianta A

ACO 11 S (Asfaltový beton st edn zrnný ABS) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu  v množství 0,3-0,5 kg/m2

ACL 16 S (Asfaltový beton hrubý ABH) v tl. 60 mm

Spojovací post ik z asfaltu v množství 0,5-0,7 kg/m2

Recyklace za studena s použitím hydraulického sm sného pojiva v tl. 170 mm

Celkem tlouš ka vozovkové souvrství varianta A: 280 mm



42

Tabulka . 15: Požadavky na konstruk ní vrstvy dle TDZ [27]

Návrh konstrukce vozovky varianta B

ACO 11 S (Asfaltový beton st edn zrnný ABS) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu  v množství 0,3-0,5 kg/m2

ACL 16 S (Asfaltový beton hrubý ABH) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu v množství 0,5-0,7 kg/m2

ACP 16 S (Obalované kamenivo st edn zrnné OKS) v tl. 50 mm

Št rkodr  ŠD 0-32  v tl. 150 mm

Celkem tlouš ka vozovkové souvrství varianta B: 300 mm

Na každé stavb , která je p edm tem opravy je jedním z nejd ležit jších parametr

finan ní objem, který máme k proinvestování v následující tabulce . 9 je zobrazeno

finan ní zhodnocení provedení opravy na 1m2 komunikace Variantou A a B.

Z porovnání sledovaných parametr  jako je doba výstavby, mechaniza ní náro nost a

finan ní zatížení na celkovou stavbu a na m2 p i zvolené technologii typu A a B m žeme

konstatovat ,že ze ty ech parametr  jsou t i parametry pro recyklaci za studena s použitím

hydraulického sm sného pojiva viz. tab. . 16. Nadále se budeme zabývat opravou

sil. II/449 variantním ešením typu A.
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Tabulka . 16: Vyhodnocení sledovaných parametr  varianty A a B

8,00 4,00 150,00 18 750,00 1) -

8,00 6,00 1 540,00 770 000,00 60,00

4,00 1,00 12 800,00 25 600,00 -

8,00 6,00 1 354,00 846 250,00 60,00

4,00 1,00 12 800,00 25 600,00 -

24,00 6,00 4 500,00 589050,002) 60,00

Celkem sou et 56,00 24,00 33 144,00 1 667 450,00

1) p i výpo tu recyklátu uvažuji 25 kg/m2, 10% rezerva navýšení recyklované vrstvy

2)Dávkování 7% p i  uvažované objemové hmotnosti 2200 kg/m3

24,00 4,00 150,00 108 750,00 1) -

8,00 6,00 1 540,00 770 000,00 60,00

4,00 1,00 12 800,00 25 600,00 -

8,00 6,00 1 354,00 846 250,00 60,00

4,00 1,00 12 800,00 25 600,00 -

8,00 6,00 1 331,00 831 875,00 60,00

6,00 5,00 105,00 1732502) 48,00

Celkem sou et 62,00 29,00 30 080,00 2 499 325,00

Pozn.:

1) p i výpo tu recyklátu uvažuji 25 kg/m2

2) objemová hmotnost frakce 0/32: 2200 kg/m3

56,00 24,00 33 144,00 1 667 450,00
+ + - +

62,00 29,00 30 080,00 2 499 325,00
- - + -

Cena materiálu
[1 tuna/K ]

Záru ní doba
[m síc]

ACL 16 S (Asfaltový beton hrubý ABH) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu v množství 0,5-0,7 kg/m2

ACO 11 S (Asfaltový beton st edn zrnný ABS) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu  v množství 0,3-0,5 kg/m2

ACL 16 S (Asfaltový beton hrubý ABH) v tl. 60 mm

Spojovací post ik z asfaltu v množství 0,5-0,7 kg/m2

Recyklace za studena s použitím hydraulického sm sného pojiva v tl. 170 mm

asový interval  provedení

5000 m2  [hod]

ACP 16 S (Obalované kamenivo st edn zrnné OKS) v tl. 50 mm

Skladba varianta A
Po et

mechaniza ních
prost edk  [ks]

Cena materiálu
[1 tuna/K ]

Záru ní doba
[m síc]

 Frézování v tl. 100 mm*

Frézování v tl. 290 mm

asový interval  provedení

5000 m2  [hod]

Po et
mechaniza ních
prost edk  [ks]

Cena materiálu

[5000 m2/K ]

Cena materiálu

[5000 m2/K ]

Rekapitulace porovnání
variant A a B [+/-]

 VARIANTA A:

VARIANTA B:

Pozn.:

Skladba varianta B

Št rkodr  ŠD 0-32  v tl. 150 mm

ACO 11 S (Asfaltový beton st edn zrnný ABS) v tl. 50 mm

Spojovací post ik z asfaltu  v množství 0,3-0,5 kg/m2

5.4. Popis opravovaného  úseku Sil. II/449 Rýma ov – Ond ejov

5.4.1. Odfrézování živi ného souvrství a p emletí podkladní vrstvy

Dle návrhu pr kazní zkoušky se v první ad  provede odfrézování stávajících

živi ných vrstev z d vodu laboratorního návrhu a v neposlední ad  z pohledu nivelety

komunikace. K odfrézování se používá fréza W 2200CR. Vyfrézovaný materiál se odváží

na mezideponii, pop . do obaloven k p edrcení a zp tnému využití jako p ím s

do živi ných sm sí.

Po provedení odfrézování dochází ve v tšin  p ípad  k p emletí stávající podkladní vrstvy

na hloubku p edpokládaného provedení recyklace podkladní vrstvy viz. obr. . 20.

V p ípad  nevhodné kusové zrnitosti se provádí po p emletí dopln ní k ivky frakcí

kameniva dle požadavku pr kazní zkoušky.
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Obrázek . 20: Traktor FENDT  p emletí stávající konstrukce

Z použitých vzork  se ur í dv  zásadní specifika, které jsou nezbytné pro stanovení

pr kazní zkoušky a to zejména:

Rozbor materiálu pro stanovení obsahu asfaltu a zjišt ní p ítomnosti dehtu

V p ípad  zjišt ní p ítomnosti dehtu v asfaltovém pojivu  postupuje se dále

dle TP 150,

Návrh a p íprava recyklované sm si.

Na základ  provedeného zkušebnictví z laboratorn  upraveného vzorku recyklátu

je stanovena receptura recyklované sm si provedením pr kazních zkoušek.

5.4.2. Recyklace za studena na míst  dle TP 208

Sestava stroj  p i použití sm sného hydraulického pojiva TERAC-BOND se skládá z:

Distributor TERAC-BOND TATRA 815,

Fréza W 2200CR,

Hutnící mechanizmus HAMM,

Grejdr New Holland,

Hutnící mechanizmus HAMM,

Kropící v z MAN.
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Obrázek . 21: Silni ní fréza pro hloubkovou recyklaci W 2200CR

K recyklaci za studena se používá fréza typu W 2200CR, která má tyto technické

parametry na obr. . 22 je znázorn no schéma mísícího bubnu frézy W 2200CR:

Pracovní ší ka 2 200 mm,

Hloubka recyklování 0 – 250 mm,

Výkon motoru  708 kW/963 PS,

Provozní hmotnost 46 200 kg.

Obrázek . 22: Schéma mísícího bubnu fréza W 2200CR [13]

Základem strojního vybavení pro recyklaci za studena na míst  je recykla ní fréza.

Existuje mnoho typ  silni ních fréz pro recyklaci a  už to s pásovým i kolovým

podvozkem jako jsou nap . fréza W 2200CR viz. obr. .21, W 3800CR, nebo WR 250

od spole nosti Wirtgen se hlavním sídlem ve Windhagenu poblíž Bonnu (N mecko).
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K recyklaci za studena se používá fréza typu W 2200CR, která je zobrazena na obr. . 23

a má tyto technické parametry:

Pracovní ší ka 2 200 mm,

Hloubka recyklování 0 – 250 mm,

Výkon motoru  708 kW/963 PS,

Provozní hmotnost 46 200 kg.

Obrázek . 23: Fréza W 2200CR

Silni ní fréza má ídící systém viz. obr. . 24 a elektronicky ízené procesy co se tý e

hloubky frézování dávkování jednotlivých materiál  v závislosti na rychlosti pojezdu.

Obrázek . 24: Ovládací panel hloubky frézování

Pojiva jsou p esn  dávkována a vst ikována do frézovací a mísící komory, zde dochází

k mísení materiálu z rozrušené vrstvy. Množství pojiv je vst ikováno a ízeno

mikroprocesorem, které má za výsledek stálou kvalitu p ipravované sm si. Nespornou
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výhodou této frézy je možnost použití pojiv v r zných kombinacích nap . s živi nou

emulzí a vodou nebo v kombinaci cementové emulze a živi né emulze dle TP 208.

Frézovací a mísící rotor tzv. „haus“ zajiš uje posun zpracovávaného materiálu z mísící

komory ke šnekovému poklada i a vibra ním lištám viz. obr. . 25. Ze zkušeností

s provedením n kolikerých staveb s recyklací za studena m žeme íci, že vhodn jším

typem podvozku pro frézování a recyklaci je pásový podvozek, který má fréza W 2200CR

o proti W 250.

Obrázek . 25: Šnekový poklada  s vibra ní lištou

I p es obrovské váhové parametry t chto stroj  dochází u W 250 vlivem kolového

podvozku k mírným vibracím a výšková niveleta frézování a pop . recyklace za studena

není tak p esná jako u W 2200CR [32].

5.4.3. Spojovací post iky dle SN 736129, SN EN 12271

Pro provedení spojovacích post ik  a nát r  je t eba p ednostn  použít kationaktivní

rychlošt pné emulze, viz. tab. . 17 u kterých asfalt po vyšt pení vody odpovídá

požadavk m pro asfalt penetrace od 80 do 200 dle platných SN kterými se ídí výrobce

asfaltu. Pojivo musí mít alespo  vyhovující p ilnavost k použitému kamenivu. V opa ném

p ípad  se musí do pojiva použít vhodná adhezivní p ísada [6].
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Tabulka . 17: P ehled emulzí dle druhu použití [10]

Postup aplikace spojovacích post ik  se provede ve sledu o išt ní podkladu komunikace

odstran ní uvoln ných p ebyte ných nep ilepených zrn s použitím samosb rného

zametacího stroje. V extravilánu je možno použít i b žný traktorový zameta , jehož použití

v intravilánu je v d sledku vysoké prašnosti p i jeho nasazení možné jen zcela výjime n

(obvykle v kombinaci s kropením). P i mimo ádném zne išt ní podkladu je k jeho omytí

vhodné použít b žné autocisterny s mycími tryskami. Pro aplikaci emulzí se používá

rozst ikova  – distributor viz. obr. 26. Jeho konstrukce musí umožnit p edevším doh ívání

pojiva na požadovanou teplotu, promíchávání pojiva (cirkula ní erpadlo), rovnom rné

rozst ikování pojiva po celé ploše, p i emž každé místo na povrchu musí být post íkané

alespo  ze dvou trysek, dostate n  p esné zahájení a ukon ení rozst ikování (cirkula ní

lišta, ovládané  uzavírání trysek i jejich skupin), dostate n  p esnou regulaci dávkovaného

množství, nap . v závislosti na rychlosti pojezdu i výkonu dávkovacího erpadla [23].

Obrázek . 26: Distributor NISSAN pro aplikaci spojovacích post ik
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5.4.4. Hutn né asfaltové vrstvy SN 73 6121

Po aplikaci spojovacího post iku budou živi né vrstvy ACL 16S a ACO 11S strojov

položeny viz. obr. . 27 na zhutn nou recyklovanou podkladní vrstvu vozovky. Podklad

musí být istý s opravenými trhlinami a spárami. Nerovnosti povrchu v podélném

i p í ném sm ru nové vozovky musí odpovídat požadavk m normy, podle níž byla vrstva

provedena. Ložní vrstva ACL 16 S (OKS) max. nerovnost 10 mm a obrusná vrstva

ACO 11 (ABS) max. nerovnost 5 mm [7].

Obrázek . 27: Vykládka sm si ACO 11 S do finišeru

Jak už bylo e eno povrch se p ed pokládkou opat í spojovacím post ikem

podle SN 73 6129. Mezi ložní a obrusnou vrstvou bude proveden spojovací post ik

v množství do od 0,50 až 0,70 kg/m2.

Výroba asfaltových sm sí ACL 16S a ACO 11 S

Sm s se vyrábí v obalovn  viz. obr. . 28, která musí zajistit vysušení a oh ev kameniva,

oh ev asfaltu, správné dávkování jednotlivých materiál , udržení nastaveného teplotního

režimu a obalení sm si kameniva asfaltem. Výroba asfaltové sm si musí být ízena tak,

aby všechna zrna kameniva byla dokonale obalena asfaltem.
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Obrázek . 28: Obalovna živi ných sm sí Neplachovice

Rozprostírání

Asfaltové sm si budou plynule rozprostírány finišerem. Finišer musí být nivela n  veden a

správné nastavení vodící struny a nivelety pokládané vrstvy musí být pr b žn

kontrolováno. Asfaltové sm si ACL 16 + (OKS) budou použity na této stavb  pro ložní

vrstvy vozovky a to v tlouš ce 50 mm. Asfaltové sm si ACO 11 (ABS III) budou použity

na  této  stavb  pro  obrusné  vrstvy  vozovky  a  to  v  tlouš ce  40  mm.  Minimální  teploty

rozprostírání asfaltových sm sí jsou uvedeny v tabulce . 18. Podélné i p í né pracovní

spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vyst ídat s p esahem nejmén  200 mm.

Tabulka . 18: Teploty asfaltové sm si p i jejím rozprostírání [7]
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Zhut ování asfaltových sm sí ACL 16 S a ACO 11 S

Asfaltové sm si se hutní takovými válci a jejich sestavami viz. obr. . 29, které zajistí

dosažení požadovaného zhutn ní. V nejvyšší mí e musí být využito hutnícího ú inku lišt

finišer , z nichž p ední musí být opat en bo ními p ítla nými lištami na obou stranách.

Položené vrstvy budou hutn ny dv ma vibra ními válci. K dispozici bude nejmén  jeden

záložní válec pro p ípad poruchy nebo dopl ování vody pro skráp ní b houn

do nasazených válc .

Obrázek . 29: Sestava pokládky AHV

5.4.5. Ošet ení napojení pracovních spoj  a spár AHV dle TP 115

Po provedení pokládky AHV musí být provedeno ošet ení pracovních spár a napojení.

V ideálním p ípad  pokud to dovolují okolnosti provád ní prací za plné uzáv ry a dostatek

mechaniza ních prost edk  provád t pokládky AHV na tzv. teplý spoj. Z tohoto d vodu

odpadá ošet ení pracovních spoj . V opa ném p ípad  se ošet ení spoj  provádí

dle technologického postupu opravy TP 115, dalších souvisejících norem, p edpis  a

pokyn  výrobc  zálivkových hmot [28].

Obrázek . 30: Drážkovací fréza SCHAFER SRF 700
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Ošet ení trhliny

Trhliny se profrézují drážkovací frézou SCHAFER SRF 700 viz. obr. . 30 tak, aby

vznikla kom rka o rozm rech ší ky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm

Dojde k vy išt ní trhliny  fukarem HECHT 2501

Aplikace spojovacího m stku nást ikem materiálu PRIMER K

Ihned dojde k zalití trhliny  zalévacím strojem na spáry (tavný va i ) SCHAFER LS 200

modifikovanou asfaltovou zálivkovou hmotou BÖRFUGA DS viz. obr. . 31.

K urychlení vytvrdnutí materiálu a ochran  opravené spáry se provede zásyp mletým

vápencem. P i p elití je nutné p ebyte né množství zálivkové hmoty odstranit [23].

Obrázek . 31: Zálivkový stroj SCHAFER LS 200

5.4.6. Vodorovné dopravní zna ení dle SN PENV 13459-2, SN EN 1436

Se provádí jako poslední úprava živi ných vrstev. V první ad  se hmota E513W-40

Agglo pro vodorovné dopravní zna ení, která se aplikuje pro profilované provedení typ II

– MDL strojn  zna kovacím strojem Hofmann H 18-1 MDL. viz. obr. . 32 [26].

Obrázek . 32: Zna kovací stroj Hofmann H 18-1 MDL
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Po roztavení hmoty v p ípravném kotli nebo v samotném stroji, se p ed samotnou

pokládkou nastaví dávkovaní hmoty a dodate ného posypu na elektronickém p ístroji

zna kova e, toto nastavení je t eba zkontrolovat. Po ov ení všech vlastností lze p istoupit

k samotné pokládce vodorovného zna ení. Roztavená hmota se p emístí s p ípravných

zah ívacích kotl  do stroje Hofmann H18-1 MDL, který nanese hmotu strojn  a

p es p íslušný aplika ní agregát na vozovku.

Bezprost edn  na erstv  nanesený termoplast je možno pro zlepšení retroreflexivity

nového zna ení aplikovat dodate nou balotinu. Provád né VDZ musí být vhodným

zp sobem zabezpe eno proti pojížd ní, a to až do doby, kdy provoz nové zna ení

nepoškodí. nejprve se provede p íprava materiálu a rozeh átí hmot provedení p edzna ení

strojem a poté v samotném nást iku vodících a d lících ar V1 v tl. 0,250 m a V4

v tl. 0,125 m [26].

Obrázek . 33: Provedení VDZ úsek sil. II/449

Posledními stavebními úpravami je provedení osazení svislých dopravních zna ek a

za ízení dle SN 73 6021, SN EN 12899-1, pop . budou-li to vyžadovat místní podmínky

osazení svodidel, zábradlí i tlumi  nárazu dle daných p edpis  a to: SN EN 1317-1,

2,3.

Záv rem bych cht l íci, že u každé opravy pozemní komunikace musí být p ed zapo etím

jakýchkoliv stavebních úprav p edem provedeno vyhotovení p íslušných dokument

jako jsou technologické p edpisy, kontrolní zkušební plány viz. tab. . 19 a další nutné

k ádnému provedení díla v požadované kvalit . Nedílnou sou ástí je vyhotovení

záv re né zprávy, která má mít p edepsané náležitosti uvedené v interních p edpisech

Správy a údržby silnic.
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Tabulka .19: Kontrolní zkušební plán II/449 Rýma ov – Ond ejov [10]

mj množství
vlhkost w (dovolené odchylky hodnot kontrolních od hodnot pr kazních zkoušek:
– 3,0 až + 2,0 %) min. pevnost v p í ném tahu Rit po 7dnech: (0,25 MPa)
odolnost proti vod  min. (7 dní na vzduchu + 7 dní ve vod ): (75% pevnosti Rit)

rázový modul deformace Mvd (min.100 MPa)
1)

1 x 250 m
2 131 ZL

Modul p etvárnosti Edef 2 (min 150MPa) 2)
1 x 2500 m

2 14 ZL

tlouš ka vrstvy (min. 0,85 h, pr m rná 0,9 h) 1 x 1500 m
2 22 Geod / ZL

nerovnost podélná 4m latí (planograf), (hloubka nerovnosti max. 20,0 mm) pr b žn - ZL
nerovnost p í ná 2m latí (hloubka nerovnosti max. 20,0 mm) po 40 m 285 ZL
odchylka od p í ného sklonu ( max. ±0,5 % ) po 40 m 285 Geodet

Poznámka :
1)

 Rázová zat žovací zkouška se provádí 24 až 48 hodin od provedení recyklované vrstvy.
2)Statická zat žovací zkouška se provádí po 7 dnech od provedení recyklované vrstvy.

p edpis
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TP 208

po et
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32 729

32 729

11 400
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m
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5.5. Návrh receptury pro recyklaci podkladních vrstev za studena

V experimentální ásti budeme dále popisovat postup laboratorního návrhu receptury

pro recyklaci za studena v úseku sil. II/449 Rýma ov – Ond ejov provozního stani ení

v km 0,00-11,40. V první ásti bude proveden odb r za frézou recyklovaného materiálu

dle SN EN 933-1 bude stanovena k ivka zrnitosti na základ , které bude stanoven návrh

receptur pro recyklaci za studena s kombinací pojiv:

asfaltové emulze SCZ 60 a cementu CEM II/B-S 32,5 R,

hydraulické sm sné pojivo TERAC-BOND.

Na základ  t chto návrh  bude provedena samotná recyklace. P vodn  m l být proveden

úsek recyklace za studena v km provozního stani ení 1,750-3,500 s použitím kombinace

asfaltové  emulze  SCZ  60  a  cementu  CEM  II/B-S  32,5  R,  dále  pak  v  km  provozního

stani ení 3,500-5,399 s použitím hydraulického sm sného pojiva TERAC-BOND.

Na základ  požadavku stavby byla provedena recyklace za studena v kombinaci s použitím

hydraulického sm sného pojiva TERAC-BOND v celém úseku.

T lesa byla zkoušena:

dle SN EN 933-1  Stanovení zrnitosti kameniva,

dle SN EN 13286-42  na pevnost v p í ném tahu,

dle SN 73 61 92 rázová zat žovací zkouška (typu C),

dle SN 72 1006 statická zat žovací zkouška pro pozemní komunikace,
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dle SN 73 6175 stanovení p í né nerovnosti latí,

dle SN EN 1097-5 stanovení vlhkosti.

Po provedení recyklované vrstvy a odb ru recyklované sm si budou v rozsahu zkoušení

t les dané výsledky srovnávány a konfrontovány s požadavky TP 208.

5.5.1. Požadavky na zrnitost recyklátu

Vzhledem k tomu, že vzorky pro p ípravu t les byly odebírány p ímo na stavb ,

jedná se o sm si s velmi r znorodou k ivkou zrnitosti. Pro ur ení k ivky zrnitosti byl

použit sítový rozbor na sítech od 0,063 do 63 mm viz. obr. . 34, p i emž pro p ípravu

t les byly všechny kusy kameniva se zrnem v tším než 63 mm ru n  odd leny a k ivka

zrnitosti byla o tuto odebranou frakci redukována [8].

Obrázek . 34: Sítový rozbor na sítech od 0,063 do 63 mm dle SN EN 933-1[16]

Odebrání velkých kus  kameniva je nutné z d vodu p ípravy relativn  malých t les,

bez jejich odebrání by prakticky nebylo možné sm s zhutnit z d vodu vzp í ení t chto

kus  kameniva. K ivka zrnitosti byla stanovena ze vzorku odebraného a získaného

odfrézováním konstruk ní vrstvy na stavb  „II/449 Rýma ov- Ond ejov“ [16].
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Graf . 1: Výsledky kusové zrnitosti vzorku V3: Základní materiál [16]

Graf . 2: Výsledky kusové zrnitosti vzorku V1: Jemn  zrn ný materiál [16]
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Z následující k ivky zrnitosti u materiálu ozna eného jako V1 m žeme konstatovat, že

odebraný materiál nevyhovuje pro horní mez velikosti zrn dle požadavku TP 208

viz. tabulka . 20 a graf . 2.

Tabulka . 20: Výsledky kusové zrnitosti vzorku V1: Jemn  zrn ný materiál [16]

Graf . 3: Výsledky kusové zrnitosti vzorku V2: St edn  zrn ný materiál [16]

U dalších dvou odebraných materiál  m žeme rovn ž konstatovat, že kusová zrnitost

z hlediska požadavku TP 208 nebyla spln na viz. graf. . 3 a tab. . 21.
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Tabulka . 21: Výsledky kusové zrnitosti vzorku V2: St edn  zrn ný materiál [16]

Po provedení sítového rozboru kusové zrnitosti základního materiálu vzork  V1-V3

podle SN EN 933-1 m žeme prohlásit, že tento materiál pro recyklovanou sm s

nespl uje požadavky dle TP 208 a je tak nevhodný viz. obr. . 35.

Obrázek . 35: Pohled na p emletý úsek sil. II/449

Po provedeném zkušebnictví bylo rozhodnuto do odebrané recyklované sm si p idat 15 %

hm. SDK 0/4 z lokality kamenolomu Valšov viz. obr. . 36.
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Obrázek . 36: Kamenolom Valšov

Dávkování chyb jící frakce 0/4 bylo do konstrukce dodáno dávkováním pomocí

podrcova  jako p ídavného za ízení v závislosti na rychlosti pojezdu  nákladního

automobilu TATRA 815. Výsledná k ivka zrnitosti vzorku základního materiálu, vzorku

s p idáním 15 % SDK 0/4 a posledního vzorku sm si složené z 85 % recyklované sm si a

15 % SDK 0/4 je uvedena v graf . 4 [16].

Graf . 4: Výsledky kusové zrnitosti upraveného vzorku s dopln ním 15% SDK [16]

5.5.2. Návrh recyklované sm si s použitím asf emulze a cementu

Návrh recyklované sm si byl proveden a vyhodnocen podle TP 208, p ílohy B.2.

Dle uvedené metodiky byl proveden návrh základní sm si RS 0/32 CA (na míst )
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p i 3 kombinacích cementu a asfaltové emulze. Pro každou kombinaci bylo vyrobeno

6 t les o pr m ru cca 150 mm a výšce (125 ± 20) mm.

Zvolené kombinace byly:

3,0 % cementu a 3,5 % asfaltové emulze (množství zbytkového asfaltu 2,1 %),

4,0 % cementu a 3,5 % asfaltové emulze (množství zbytkového asfaltu 2,1 %),

5,0 % cementu a 3,5 % asf. emulze (množství zbytkového asfaltu 2,1 %).

Pro každou kombinaci bylo vyrobeno 6 t les o pr m ru cca 150 mm a výšce

(125 ± 20) mm [16].

Stanovení pevnosti v p í ném tahu dle SN EN 13286-42

Na základ  sítového rozboru recyklátu se posoudila kusová zrnitost materiálu a provedlo

se zjišt ní obsahu zbytkového asfaltu v navážce. Dále se ur ila maximální suchá objemová

hmotnost zhutn né sm si recyklátu.

Pro každou variantu návrhu se vyrobilo 6 zkušebních t les, z toho dv  na zkoušku 7 denní

pevnosti v p í ném tahu (Rp7), dv  na zkoušku 28 denní pevnosti v p í ném tahu (Rp28)  a

dv  zkušební t lesa k posouzení poklesu pevnosti v p í ném tahu po uložení ve vodní lázni

(R14/14). Orienta ní obsah asfaltové emulze SCZ 60 je 3,5 %, obsah cementu CEM II/B-S

32,5 R je 3 –5 %. Vyhodnocení sledovaných parametr  je zobrazeno v tabulce . 22 a

. 23 [9].

P íprava t les

V každé sérii se vyrobilo 6 zkušebních t les s výškou 125 + 5 mm a pr m rem

150 + 1 mm v ocelové form  tak, že se sm s nasypala do formy lehce vymazané

separa ním olejem a poté se hutnila v lisu statickou silou 88,5 kN viz. obr. . 37 tak

dlouho, dokud hutnící síla nep estala klesat pod 83,5 kN. Odformování se provedlo

následující den. Po doformování se 2 t lesa nechali zrát 7 dní, 2 t lesa 28 dní a 2 t lesa se

po 14-ti dnech zrání na vzduchu pono ila do vodní lázn .
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Obrázek . 37: Schéma zhut ovacího za ízení [9]

Tabulka . 22: Výsledky objem. hmotnosti a pevnosti v p í ném tahu doba zrání 7 dní [16]
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Tabulka . 23: Výsledky objem. hmotnosti a pevnosti v p í ném tahu doba zrání 14 dní [16]

Záv rem m žeme konstatovat, že zrnitost základní sm si bude up esn na na základ

provedených kontrolních zkoušek p i vlastní realizaci. Kombinace pojiv 4,0 % cementu CEM

II/B-S 32,5. a 3,5 % asf. emulze SCZ 60 spl ují požadavky TP 208 pro minimální pevnost

v p í ném tahu Rit [MPa] po 7 dnech (0,3 až 0,7 MPa) a pro minimální odolnost proti vod

po 7 dnech na vzduchu a 7 dnech ve vod  (75 % pevnosti Rit).

Doporu ená kombinace pojiv je 4,0 % cementu a 3,5 % asfaltové emulze (množství

zbytkového asfaltu 2,1 %). Optimální vlhkost p i kombinaci pojiv 4,0 % cementu a 3,5 %

asfaltové emulze stanovená modifikovanou Proctorovou zkouškou je 6,0 %. Množství

p idávané vody bude up esn no s ohledem na p irozenou vlhkost rozemletého materiálu

stanovenou p i vlastní realizaci recyklace na míst .
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5.5.3. Návrh recyklované sm si s použitím sm sného pojiva TERAC-BOND

Z d vodu vysoké zrnitostní variability materiálu byla k ivka zrnitosti a poté i dávka pojiva

stanovena ze stavby po pojezdu frézy ze t í vzork  dle SN EN 933-1 (Sítový rozbor) a to:

 Vzorek . 1: Jemn  zrn ný materiál: V1,

 Vzorek . 2: St edn  zrn ný materiál: V2,

Vzorek .3: Hrubý materiál, s otev eným povrchem: V3.

 Na základ  regresních empirických funkcí pevností v p í ném tahu a dávky pojiva ve vztahu

na ideální k ivku zrnitosti (IZ) bylo stanoveno dávkování hydraulického sm sného pojiva

TERAC-BOND pro vzorky V1 až V3 následovn :

Stanovení minimální dávky pojiva

1 Jemn jší a st edn zrnný materiál: vzorek V1 a V2

Frézovaný materiál: 90 %

Dopl ková frakce 0/4: 10 %

Min. dávka pojiva TERAC-BOND: 7 %

2 Hrubý materiál, s otev eným povrchem: vzorek V3

Frézovaný materiál: 70 %

Dopl ková frakce 0/4: 30 %

Min. dávka pojiva TERAC-BOND: 7 %

Návrhové kombinace základních sm sí RS 0/32 CA (na míst ) s použitím hydraulického

sm sného pojiva TERAC-BOND

Vzhledem k r znorodé variabilit   materiálu bylo na stavb  provedeno sjednocení

dávkování dopl kové frakce 0/4 s ohledem na dodržení kvalitativních požadavk  a finan ním

možnostem stavby v množství 15 % . Návrhové minimální dávky pojiva TERAC BOND pro

jednotlivé vzorky jsou uvedeny v tab. . 24.
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Tabulka . 24: Rekapitulace dávkování TERAC-BOND na 1 m2 recyklace za studena [16]

Pojivo nemá být dávkováno v dávce nad 12 % hmotnosti materiálu recyklátu a pod 5,5 %

hmotnosti materiálu recyklátu. Doporu ené dávkování je v intervalu 110 až 250 kg/m3,

tj. p i tlouš ce vrstvy 200 mm 22 až 50 kg/m2. U dosud provedených aplikací (cca 100 km

vozovek v R) p evažuje spot eba 24 až 28 kg/m2 [11].

6. Vyhodnocení kontrolních  zkoušek recyklované sm si s použitím
TERAC-BOND

6.1. Rázová zat žovací zkouška (typu C) dle SN 73 61 92: LDD

V následující tabulce . 25 jsou uvedeny vypo tené rázové moduly deformace

na úseku. Požadavek dle TP 208 na rázový deforma ní modul je Mvd>100 MPa,

za p edpokladu provedení rázové zat žovací zkoušky v rozmezí 24 – 48 hod od provedení

recyklované vrstvy p i teplot  5-30°C [2].

Z výsledk , které jsou uvedeny v tabulce . 25 je patrné, že v tšina výsledk  nejsou

ve shod  po dohod  s investorem bylo dohodnuto, že rozhodující pro stanovení deforma ních

modul  budou nam ené hodnoty ze statické zát žové zkoušky pro pozemní komunikace

dle SN 72 1006. Nevyhovující hodnoty jsou z ejm  zp sobeny nedokonalým dosednutím

desky na povrch b hem zkoušení,  nedozráním recyklované vrstvy, klimatickými vlivy

pop . jinými skute nostmi.

ZÁV R: Vzhledem k použitému pojivu m žeme konstatovat, že dle TP 208 a

min. požadavk m deforma ního modulu je v tšina nam ených hodnot nevyhovující

tzn. po áte ní nár st pevnosti v rozmezí 24-48 hod po provedené recyklaci oproti b žným

pojiv m je nižší.

Tabulka . 25: Nam ené hodnoty rázového deforma ního modulu Mvd [16]
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Stani ení Mvd Stani ení Mvd Stani ení Mvd Stani ení Mvd

[m] [MPa] [m] [MPa] [m] [MPa] [m] [MPa]
1600 134,00 1970 121,70 2340 103,20 2740 101,20
1640 100,20 2010 131,10 2380 107,10 2770 113,70
1680 158,20 2040 154,50 2420 125,40 2810 93,20
1710 145,40 2080 167,10 2460 136,20 2840 76,40
1740 112,50 2110 139,00 2490 128,30 2870 84,20

1810 105,80 2170 126,80 2560 139,60 2940 89,10
1840 110,10 2200 118,40 2600 116,70 2970 96,40
1870 122,00 2240 131,70 2630 108,50 3010 86,50
1900 156,20 2280 147,20 2670 135,40 3040 79,80
1940 147,40 2310 115,80 2700 144,60 3080 72,30
3110 93,80 3900 84,60 4260 80,80 11120 106,20

3150 85,90 3940 77,30 4290 72,30 11170 87,60

3180 83,10 3970 68,70 4630 86,10 11200 98,60
3220 77,20 4010 79,10 4660 87,80 11270 82,70

3250 87,80 4040 85,80 4690 78,50 11280 111,00
3290 83,40 4070 83,50 4720 81,20 11360 84,60
3320 78,10 4100 93,20 4750 88,50 11370 67,20
3360 92,00 4140 86,40 4780 83,70
3400 72,70 4170 85,30 4810 91,10
3810 88,50 4200 78,20 4850 85,60
3860 95,90 4230 89,10 4880 79,30

2900 82,501770 128,40 2140 117,40 2530 161,40

6.2. Statická zat žovací zkouška pro pozemní komunikace dle SN 72 1006

Dle této normy se provádí  m ení statické únosnosti zemin a kameniva nestmelených

nebo stmelených, uložených v zemních t lesech, podloží nebo podkladních vrstvách

pozemních komunikací a jiných ploch. Tuto zkoušku nelze provád t, jestliže nejv tší

velikost zrna kameniva je v tší než 1/3 pr m ru zat žovací desky. Jako zat žovací za ízení

se používá nap . naložené nákladní auto, které je schopno svou hmotností bezpe n

vyvodit požadovanou reakci. Jakmile se osadí zkušební deska dojde k postavení celého

m ícího za ízení po p itížení desky dojde k jejímu dosednutí na celý povrch.

P itížení nesmí p esáhnout hodnotu 25 % maximálního zatížení desky. Po odtížení

se provede první tení zatla ení zkušební desky. Pokra ující m ení probíhá ve dvou

zat žovacích cyklech se ty mi zat žovacími a odleh ovacími stupni. V každém stupni

musí dojít k úplnému ustálení zatla ení. Za zatla ení ustálené se považuje tehdy jestliže,

zm na b hem 3 minut nep esáhne hodnotu 0,05 mm. Zkouška zatížení a odleh ení probíhá

ve dvou cyklech do nap tí 0,2 MPa pod zkušební deskou na recyklované konstruk ní
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vrstv . Jako proti zát ž se používá nap . pln  naložený nákladní automobil

viz. obr. . 38 [10].

Obrázek . 38: Statická zat žovací zkouška

V následující tabulce . 26 jsou uvedeny  nam ené hodnoty modulu p etvárnosti Edef  2

dle TP 208 je minimální p edepsaná hodnota Edef  2= 150 MPa. Vzhledem k faktu, že

rázové deforma ní hodnoty lehké dynamické desky byly z v tší ásti nevyhovující

dle požadavku TP 208 bylo dohodnuto investorem, že statické zat žovací zkoušky budou

navýšeny do po tu v etnosti vyšší než 2 zkoušky na 2500 m2. Ur ující místa provedení

statické zat žovací zkoušky si investor ur il sám. Z t chto nam ených hodnot m žeme

vyvodit, že nam ené parametry jsou v souladu a ve shod  s TP 208.

Tabulka . 26: Výsledné hodnoty modulu p etvárnosti Edef 2 [16]

1590; PJP 171,60 83,00 2,07

1660;LJP 176,00 86,60 2,03

1800;PJP 151,60 83,00 1,83

2000;LJP 153,80 79,90 1,93
2400;PJP 178,50 87,60 2,04
2600;LJP 165,10 88,90 1,86

2800;PJP 151,10 89,60 1,69

4085;2m od PS 163,60 100,60 1,63

4810;1,5m od PS 191,00 73,10 2,61

Pom r
Edef 2 / Edef 1

[MPa]
Edef 1  [MPa]Edef 2  [MPa]Stani ení  [m]

ZÁV R: Po provedení statických zát žových zkoušek a jejich vyhodnocení m žeme

konstatovat, že dle TP 208 a min. požadavk m na statický modul p etvárnosti jsou všechny
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nam ených hodnot vyhovující pouze ve dvou hodnotách je docílení krajní. Zap í in ní

této krajní hodnoty m žeme p isuzovat nedozrání recyklované konstruk ní vrstv .

6.3. Stanovení vlhkosti stavebního materiálu dle SN 1097-5

Vlhkost se stanovila jako úbytek hmotnosti zkušebního vzorku po vysušení

za p edepsaných teplotních podmínek. Odebraný vzorek o objemu cca 50 cm3 a hmotnosti

150-200 g se zabalil do n kolika mikrotenových sá k  a následn  se uchoval v mrazáku,

nebo v lednici.

Vzorek se sušil p i 70 - 110°C. P ed každým vážením se vzorek ochladil na teplotu

laborato e. Vzorek se pr b žn  vážil až do konstantní hmotnosti. Výsledky p irozené

vlhkosti jsou zapsány v tabulce . 27 [11].

ZÁV R: Po provedení stanovení vlhkosti stavebního materiálu dle SN 1097-5 a

vyhodnocení jejich hodnot m žeme konstatovat, že dle TP 208 a min. požadavk m

na p irozenou vlhkost v rozmezí -3 % až +2 %, jsou nam ené hodnoty mimo tento interval

a jsou výrazn  vyšší. P i pohledu na p edchozí výsledky provedených zkoušek logicky

vyplývá, že se tyto hodnoty daly o ekávat na základ  parametr  LDD.

Tabulka . 27: Výsledné hodnoty p irozené vlhkosti w [16]

1600;2m od PS 4,10 4,60 4,30
1650;2m od LS 4,40 4,70 4,50

1950; v ose 4,90 4,70 4,80
2050; PS 4,50 4,60 4,60

2550; v ose 5,00 4,70 4,90
2600; 2m od PS 4,60 5,20 4,90

3450; LS 4,50 5,00 4,70

3510; PS 6,10 5,80 5,90
4030; 2m od PS 4,80 4,80 4,80
4300; 2m od LS 4,20 4,20 4,20
4350; 2m od LS 5,00 5,20 5,10

4450; v ose 4,20 4,20 4,20

P irozená vlhkost w [%]

Stanovení 1
[%]

Stanovení 2
[%]

Stani ení [m] Ø [%]
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6.4. M ení podélné nerovnosti dle SN 73 6175

Na základ  provedeného m ení podélné nerovnosti planografem v 84 profilech

s pr b žným záznamem hloubek nerovnosti, které bylo provedeno ve stani ení km 1,750 -

5,399 m žeme konstatovat, že ani v jednom profilu nebylo dosaženo hodnot nerovnosti

vyšší než 20 mm [12].

6.5. Záv re né zhodnocení laboratorních zkoušek

Z výsledk  laboratorních zkoušek vyplývá, že výsledné pevnosti dosažené

na zkušebních t lesech s použitím pojiva TERAC-BOND výrazn  závisí na á e zrnitosti

recyklovaného kameniva, procentuální  dávce pojiva a p edevším pak na nejd ležit jším

parametru p irozené vlhkosti. Z m ení vyplývá, že pevnostní charakteristiky LDD

recyklované vrstvy jsou p i kombinaci s použitím TERAC-BOND v rozporu s požadavky

TP 208, dále bylo zjišt no, že nam ené hodnoty p irozené vlhkosti jsou výrazn  vyšší a

to až cca o 100 % oproti požadavk m p edpisu TP 208.

Vzhledem k tomu, že je tento materiál závislý na mnoha aspektech vymykající

se výsledným požadavk m TP 208 bylo by vhodné v koprodukci s Ing. Zde kem

Nevosádem, CSc. a Ing. Janem Zají kem vytvo it nový p edpis technických podmínek

pro recyklace konstruk ních vrstev netuhých vozovek za studena s použitím specifického

hydraulického sm sného pojiva TERAC-BOND.
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7. Záv r

Cílem diplomové práce bylo provést optimální návrh opravy sil. II/449 Rýma ov –

Ond ejov v rámci zvolené technologie bylo provedeno zkušebnictví v podob  návrhu

receptur a v poslední ásti došlo k posouzení výsledk  s požadavky technických podmínek

p edpisu TP 208. Nutno podotknout, že p i vizuální prohlídce provedeného úseku silnice

II/449 Rýma ov – Ond ejov technologií recyklace za studena viz. obr. . 39 je patrné, že

co se tý e zapracování a zapracování tohoto pojiva je vzhledem ke zvýšenému požadavku

na p irozenou vlhkost d ležité, aby pracovníci nerozpracovali p íliš velký úsek , který by

pak nebyli schopni zpracovat, urovnat a zhutnit dle požadavk  pro recyklovanou vrstvu.

Obrázek . 39: Pohled na upravenou recyklovanou vrstvu

Zde je první limit oproti recyklaci s použitím pojiva asfaltové emulze + cement nebo

zp n ný asfalt + cement. U t chto pojiv je doba zpracování recyklované vrstvy výrazn

vyšší. P i ekonomickém zhodnocení a jednotkových cen vstupních materiál  viz. tab. . 28

m žeme konstatovat, že s použitím pojiva TERAC-BOND vychází cena recyklace

za studena na 1 m2 nižší v rozmezí 7,7 – 12,7 %  ceny ve srovnání s jinými pojivy

dle tab. .29.

Tabulka . 28: Cena pojiv

5 600,00
11 900,00

2 100,00

Pojivo Cena za 1 tunu  [K ]

Terac-bond
SCZp 60
CEM II/B-S 32,5 R
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P i zhodnocení ekonomické výhodnosti jednotlivých pojiv se jeví jako výrazn  výhodn jší

používání sm sného hydraulického pojiva TERAC-BOND, nehled  k tomu, že v budoucnu

se budou rozdíly patrn  ješt  více prohlubovat vzhledem k rostoucí cen  ropy, jenž je

základní výrobní surovinou pro výrobu asfaltu a asfaltové emulze.

Tabulka . 29: Vyhodnocení ceny 1 m2 recyklace s variantním návrhem pojiv

Cement Asf. emulze Terac-bond

10,20 11,97 0,00 163,86 K

13,38 11,70 0,00 167,32 K

16,62 11,63 0,00 173,31 K

27,00 151,20 K

Pojivo SCZp 60 asf. emulze [%]

3,50

3,50

3,50

0,007,00

0,00

4. kombinace

Pojivo cement [%]

3,00

4,00

5,00

Pojivo Teracbond [%]
Celkem spot eba na 1m2 recyklace [kg]

3. kombinace

Objemová hmotnost [kg/m3]

2 230,00

2 217,00

2 268,00

Tlouš ka recyklované vrstvy [m]

0,15

0,15

0,15

0,15

Pojivo

1. komibnace

Cena za 1m2 [K ]

2. kombinace

Do budoucna bych doporu il v rámci dalšího pr zkumu sledování dot eného úseku

sil. II/449 Rýma ov - Ond ejov a pozorování vzniku první defekt  v živi né vrstv

sil. II/449 viz. obr. . 40. Dále bych doporu il vzhledem k samotnému provád ní opat ení,

kterým by bylo vhodné zajistit omezení prašnosti p i sypání pojiva na rozfrézovaný

povrch.

P i v trném po así nikdo nem že 100 % zajistit optimální dávku pojiva dle návrhové

receptury ímž je dáno, že skute ná dávka pojiva  je cca o 10 %  nižší p i celkové zvýšené

spot eb  aplikovaného pojiva k základní sm si recyklátu. Dalším limitem je omezení

dávkování pojivo nemá být dávkováno v dávce nad 12 % hmotnosti materiálu recyklátu a

pod 5,5 % hmotnosti materiálu recyklátu.

Obrázek . 40: Bezpe nostní prvky opraveného úseku sil. II/449
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