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PŘÍKLADY S KOMENTÁŘEM K PŘÍLOZE 6 TP 87
NAVRHOVÁNÍ ÚDRŽBY A OPRAV NETUHÝCH VOZOVEK
Cílem metodického návodu je dokumentovat na praktických příkladech využití
Vzorových technologických listů /Příloha 6 TP 87/ k optimálnímu návrhu údržby a
oprav netuhých vozovek.
Metodický návod je určen zejména jako pomůcka pro správce, investory a
projektanty oboru pozemních komunikací.
Metodický návod je zpracován ve formě příkladů provedené diagnostiky, tj. detailních
průzkumů konstrukcí vozovek, včetně stanovení příčin poruch a návrhů technologií
pro jejich sanaci. Příklady jsou doplněny podrobným komentářem.
Jednotlivé diagnostické kroky jsou prováděny podle kapitoly 4 a schémat uvedených
v příloze 6 TP 87.
Na základě stanovení druhu poruch a jejich příčin jsou z tabulek technologií údržby a
oprav přiřazovány nejvhodnější technologie pro jejich odstraňování. Postup údržby a
oprav je navrhován v souladu se vzorovými technologickými listy údržby a oprav
vozovek (VTL).
Příklady jsou seřazeny sestupně podle důležitosti pozemní komunikace. V příloze
komentáře jsou uvedeny příklady grafických znázornění, protokolů a tabulek, které
jsou nezbytným doplňkem zpráv o provedené diagnostice.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 1
Zadání:

Provést diagnostiku úseku dálnice D X (stoupací pruh) s as
faltovým krytem a navrhnout optimální technologii opravy
vyskytujících se poruch

V souladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a oprav
netuhých vozovek“, byly na vozovce stoupacího pruhu dálnice D X v úseku km
29,500 až 32,755/P provedeny následující diagnostické kroky :
□ identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
□ provedení vizuální prohlídky,
□ provedení odběru vývrtů pro stanovení tlouštěk asfaltových vrstev, včetně jejich
stavu,
□ provedení laboratorních rozborů a stanovení asfaltových směsí obrusné a ložní
vrstvy,
□ zhodnocení výsledků vizuální prohlídky a výsledků laboratorních rozborů a stano
vení, včetně definování příčin vzniku vyskytujících se poruch,
□ návrh možných alternativ technologie opravy.
Od dalších kroků týkajících se stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení dopravního zatížení a stanovení únosnosti bylo vzhledem ke zcela jasným
odpovědím na první dva kroky a z výsledků vizuální prohlídky upuštěno.

Provedené práce
1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Z předané dokumentace tohoto dálničního úseku - stoupacího pruhu, bylo zjištěno,
že tento úsek byl uveden do provozu v roce 1977 v následující skladbě jednotlivých
vrstev (viz. grafické znázornění, které je součástí zprávy o provedené diagnostice).
Dále bylo zjištěno, že v roce 1990 (tj. po 13 letech provozu) byla provedena oprava
stoupacího pruhu v celé jeho délce km 29,500 až 32,755, tj. 3 255 bm.
Ke zjištění způsobu a technologie opravy byla k dispozici:
□ projektová dokumentace pro provedení opravy stoupacího pruhu zpracovaná
zhotovitelem.
□ dílčí laboratorní zpráva “Speciální zkoušky modifikovaných živičných úprav pro
stoupací pruhy - II. část“ zpracovaná zhotovitelem.
Z těchto podkladů byly zjištěny následující skutečnosti:
□ Doba provádění červenec - srpen 1990
□ Stoupací pruh byl rozdělen na tři dílčí úseky, ve kterých byly provedeny různé
technologie opravy.

2

Stávající konstrukce vozovky na jednotlivých dílčích úsecích (druh asfaltové směsi
a tloušťka vrstvy] :
Vrstva

Druh asf
SMĚSI

1. ÚSEK

II. ÚSEK

III. ÚSEK

Obrusná
Ložní
Horní podkladní 1.
Horní podkladní II.
Spodní podkladní
Ochranná

AB
AB
OK
OŠP
CS
ŠP

60 mm
60 mm

60 mm
60 mm
60 mm
100 mm
200 mm
260 mm

60 mm
60 mm

-

160 mm
200 mm
260 mm

-

160 mm
200 mm
260 mm

2. Provedení vizuální prohlídky
Předmětný stoupací pruh byl podroben vizuální prohlídce jejíž výsledek je patrný
z grafického znázornění vyskytujících se poruch, které je uvedeno ve zprávě o pro
vedené diagnostice.
Při provedení vlastní prohlídky byla vybrána místa pro odběr vývrtů a pořízena
fotografická dokumentace.
Fotografická dokumentace charakteristických poruch je uvedena v příloze zprávy
o provedené diagnostice.
Na základě provedení vizuální prohlídky je možné konstatovat, že :
I. dílčí úsek - vykazuje velmi nízký rozsah porušení (viz. grafické znázornění),
které nemá vliv na bezpečnost a pohodlí uživatelů.
II. dílčí úsek - vykazuje velký rozsah porušení (viz. grafické znázornění), které má
podstatný vliv jednak na bezpečnost a pohodlí uživatelů a jednak
na životnost podkladních vrstev.
III. dílčí úsek - vykazuje zvýšený rozsah porušení (viz. grafické znázornění), které
má na některých místech vliv jednak na bezpečnost a pohodlí
uživatelů a jednak na životnost podkladních vrstev.
V průběhu vizuální prohlídky bylo prováděno systematické měření hloubky vyjeté
koleje.
Výsledky měření jsou patrné z následující tabulky :
I. dílčí úsek
Staničení [km]
Hloubka vyjeté
koleje [mm]

29,55
0

29,65
0

29,71
0

29,77
5

29,86
5

29,951

30,05
0

30,15
0

30,25
0

30,450

30,55
0

2

6

6

6

8

6

7

6

6

6

7
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II. dílčí úsek
Staničení [km]
Hloubka vyjeté
koleje [mm]

30,550

30,650

30,750

30,850

30,950

31,050

8

9

7

8

7

6

31,150 31,250
5

31,370

6

4

III, dílčí úsek
Staničení [k 31,560
m]
Hloubka vyje
té
koleje [mm]
4

31,650

31,750

31,850

31,950

32,060

32,160

4

5

4

5

5

7

32,260 32,350

8

17

32,420

32,450

32,520

21

15

13

Jak je patrné z výše uvedeného, vyjma úseku 32,300-32,500, není hloubka vyjeté
koleje významnou poruchou vyžadující zvláštní opatření.
Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 1,4 a 5.

3. Odběr vývrtů
Aby bylo možné zjistit jednak tloušťky a stav jednotlivých vrstev a jednak příčiny
vyskytujících se poruch byly odebrány z vybraných míst při vizuální prohlídce vývrty.
Celkem bylo odebráno 5x3 vývrty a to :
1 x 3 vývrty
2x3 vývrty
2x3 vývrty

z úseku č. I
z úseku č. II
z úseku č. Ill

Po provedeném vizuálním posouzení jednotlivých vrstev byly asfaltové směsi
obrusné vrstvy a ložní vrstvy podrobeny laboratorním rozborům pro stanovení
obsahu asfaltu a zrnitosti směsi kameniva.
Tloušťky jednotlivých vrstev, jejich stav a pevnost spojení mezi vrstvami je patrný
z grafického znázornění uvedeného ve zprávě o provedené diagnostice.
Výsledky laboratorních rozborů asfaltových směsí obrusné a ložní vrstvy jsou
uvedeny v protokolech o rozboru asfaltové směsi v příloze zprávy o provedené
diagnostice.
Rovněž v přílohové části zprávy o provedené diagnostice jsou uvedeny grafické
záznamy střihové zkoušky pro stanovení pevnosti spojení asfaltových vrstev podle
prof. Leutnera.
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4. Stanovení možných příčin vzniku vyskytujících se poruch.
Hlavní příčiny vzniku zjištěných poruch je třeba spatřovat v následujícím :
I. dílčí úsek
Porušení na styku CB vozovka - AB kryt stoupacího pruhu neprovádění obnovy zálivek příčných spar CB vozovky a tím umožnění průniku vody
do prostoru styku CB - asfaltové vrstvy. Proniklá voda, jednak narušuje spojení mezi
vrstvami, cyklickým zamrzáním a táním dochází ke zdvihání a následnému rozlamování provozem a poklesy.
Příčné trhliny prokopírování „pracujících“ příčných spar CB vozovky do vozovky stoupacího pruhu.
Toto prokopírování nastalo v krátkém období po dokončení vozovky stoupacího
pruhu, kdy asfaltové vrstvy ještě spolupracovaly s přilehlou CB vozovkou.
Všesměrné popraskání v okolí pracovní spáry neprovádění obnovy zálivky pracovní spáry. Netěsnost pracovní spáry umožňuje vnik
vody, která narušuje spojení obrusné a ložní vrstvy s následným vznikem všesměrného popraskání.

II. dílčí úsek
Porušení na styku CB vozovka - AB kryt stoupacího pruhu neprovádění obnovy zálivek příčných spar CB vozovky a tím umožnění průniku vody
do prostoru styku CB- asfaltové vozovky. Proniklá voda, jednak narušuje spojení
mezi vrstvami, cyklickým zamrzáním a táním dochází ke zdvihání a následnému
rozlamování provozem a poklesy.
Velký rozsah tohoto typu porušení může být zapříčiněn jednak sníženou kvalitou
obrusné vrstvy - nízkým obsahem asfaltu a nízkým obsahem fileru a jednak nízkým
obsahem asfaltu v asfaltové směsi ložní vrstvy.
Příčné trhliny hlavním důvodem vzniku je vysoká tuhost velmi hrubé asfaltové směsi obrusné
vrstvy, která není schopna odolávat bez porušení nízkým teplotám.
Podružným důvodem je v určitých místech prokopírování „ pracujících“ příčných spar
CB vozovky do vozovky stoupacího pruhu. Toto prokopírování nastalo v krátkém
období po dokončení vozovky stoupacího pruhu, kdy asfaltové vrstvy ještě
spolupracovaly s přilehlou CB vozovkou.
Všesměrné popraskání kombinované s podélnou trhlinou ve vnější stopě vozidel vnik vody do prostoru neošetrené podélné trhliny, která narušila spojení obrusné
a ložní vrstvy s následným vznikem všesměrného popraskání.
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Důvodem vzniku podélné trhliny může být jako v případě příčných trhlin, vysoká
tuhost velmi hrubé asfaltové směsi, která není schopna odolávat bez porušení
nízkým teplotám. Dalším důvodem může však také být snížení únosnosti této části
vozovky.

III. dílčí úsek
Porušení na styku CB vozovka - AB kryt stoupacího pruhu neprovádění obnovy zálivek příčných spar CB vozovky a tím umožnění průniku vody
do prostoru styku CB- asfaltové vozovky. Proniklá voda, jednak narušuje spojení
mezi vrstvami, cyklickým zamrzáním a táním dochází ke zdvihání a následnému
rozlamování provozem a poklesy.
Velký rozsah tohoto typu porušení může být zapříčiněn jednak sníženou kvalitou
obrusné vrstvy - nízkým obsahem asfaltu a nízkým obsahem fileru a jednak nízkým
obsahem asfaltu v asfaltové směsi ložní vrstvy.
Příčné trhliny hlavním důvodem vzniku je vysoká tuhost velmi hrubé asfaltové směsi obrusné
vrstvy, která není schopna odolávat bez porušení nízkým teplotám,
podružným důvodem je v určitých místech překopírování „ pracujících“ příčných spar
CB vozovky do vozovky stoupacího pruhu. Toto překopírování nastalo v krátkém
období po dokončení vozovky stoupacího pruhu, kdy asfaltové vrstvy ještě
spolupracovaly s přilehlou CB vozovkou.
Všesměrné popraskání kombinované s příčnými respektive podélnými trhlinami
a pracovními spárami vnik vody do prostoru neošetrených trhlin a pracovních spar, která v jejich okolí
narušila spojení jednotlivých vrstev s následným vznikem všesměrného popraskání.
V tomto případě je hlavním důvodem vzniku trhlin vysoká tuhost hrubozrnné
asfaltové směsi, která není schopna odolávat bez porušení nízkým teplotám.
Ve všech případech je důvod výskytu poruch umocňován kanalizovanou dopravou
těžkých nákladních vozidel.

3. Návrh technologie opravy
Na základě výše uvedených výsledků laboratorních rozborů, vizuální prohlídky
a možných příčin vzniku poruch lze konstatovat, že návrh technologie opravy musí
řešit dva základní problémy :
□ zabránění průniku vody z oblasti pomalého a rychlého jízdního pruhu
prostřednictvím příčných spar v CB krytu do oblasti styku CB vozovky - AB
vozovka stoupacího pruhu a jeho řádné odvodňování v případě, že bude
rozhodnuto o ponechání asfaltové konstrukce vozovky stoupacího pruhu,
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□ zamezení vzniku tvorby trhlin v konstrukci vozovky a tím následnému
všesměrnému popraskání, opět v případě, že bude rozhodnuto o ponechání
asfaltové konstrukce vozovky stoupacího pruhu.
V následujícím navrhujeme tyto alternativy technologie opravy :
I. Alternativa (ekonomicky a časově nejméně náročná avšak se střednědobou
životností)
I. dílčí úsek
Odfrézování obrusné vrstvy a provedení spojovacího postřiku a pokládka nové
obrusné vrstvy (viz. VTL 11, příloha 6 TP 87).
II. a III, dílčí úsek
Odfrézování obrusné a ložní vrstvy a provedení spojovacích postřiků a pokládka
nových vrstev (viz. VTL 13, příloha 6 TP 87).
Předpokladem úspěšnosti této technologie opravy je nezbytné provést ošetření
příčných a podélných spar přilehlé cementové vozovky, aby se zabránilo pronikání
vody zejména do příčných spar a následně do prostoru styku CB - AB.
Současně musí být provedeno dokonalé utěsnění styku CB - AB postupným zalitím
hrany pružnou modifikovanou zálivkovou hmotou před pokládkou ložní resp. obrusné
vrstvy. Na styku CB - AB se následně vyřízne komůrka o rozměrech 10/25 mm
a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou.
II. Alternativa (ekonomicky i časově náročná s obvyklou dobou životnosti)
Po odfrézování obrusné a ložní vrstvy se provede vyfrézování podélné rýhy šířky
max. 30 mm podél stávajícího cementového krytu na úroveň -260 mm.
Po jejím vyčištění stlačeným vzduchem se provede provrtání zbytku horní vrstvy
a celé cementové stabilizace svislými vrty průměru 100 mm do úrovně povrchu
ochranné vrstvy se vzájemnou vzdáleností vrtů 50 m.
Po vyčištění se do podélné rýhy položí drenážní PVC perforovaná roura, která bude
každých 50 m zaústěna pomocí T tvarovky do vrtu.
Položená drenážní roura bude obsypána drceným kamenivem frakce 4/8 s přisypáním 10 mm. Povrch obsypu se překryje PVC fólií a zbývající výška se doplní
betonem B 100 do úrovně vyfrézovaného povrchu. Následně se provede pokládka
nových asfaltových směsí ložní a obrusné vrstvy se spojovacími postřiky (viz. VTL
13, příloha 6 TP 87).
K této alternativě je však nutné podotknout, že se jedná o určitý neověřený
experiment u něhož nelze zaručit 100 % funkčnost na jedné straně a na druhé straně
z dlouhodobého hlediska nezávadnost zvýšeného obsahu vody v ochranné vrstvě
a jeho účinku na únosnost pláně.
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III. Alternativa (dlouhodobá životnosti)
Výsledek vizuální prohlídky a výsledky laboratorních rozborů umožňuje konstatování,
že vyskytující se poruchy nejsou takového charakteru, aby bylo nezbytné přistoupit
ihned k provedení nápravy.
V případě, že správci neumožňují provozní podmínky zahájit provedení opravy v
krátké době (v roce 1998) je možné v roce 1998 provést místní opravy větších
poruch a následně v dalším roce provést rekonstrukci celého stoupacího pruhu
technologií cementového betonu.
Tato technologie se dosud osvědčila a zajišťuje dlouhodobou životnost s minimem
nákladů na údržbu v počátečním období.
Předpokladem je přikotvení cementobetonové vozovky stoupacího pruhu k existující
CB vozovce pomalého a rychlého jízdního pruhu včetně vyztužení příčných spar.

Závěr:
Na základě výsledků diagnostiky doporučuji rozhodnout ve prospěch alternativy III.
K výše uvedenému mě vede skutečnost, že CB vozovka pomalého a rychlého
jízdního pruhu je až na výjimku oblasti v km 32,100 ve velmi dobrém stavu a dává
předpoklad bezproblémového spolupůsobení s novou vozovkou stoupacího pruhu.
Provedením alternativy III se odstraní problém styku CB vozovka - AB vozovka a
problém vyjíždění kolejí.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 2
Zadání:

Provést diagnostiku úseku dálnice D XX s asfaltovým krytem a
navrhnout optimální technologii sanace vyskytujících se poruch

Diagnostika asfaltové části konstrukce vozovky dálnice D XX bude provedena v ná
sledujících úsecích :
1. km 13,6 až 14,3/P+L
2. km 40,3 až41,3/P+L

Všeobecně
V souladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a oprav
netuhých vozovek“, byly provedeny následující diagnostické kroky :
□ identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
o provedení vizuální prohlídky,
□ provedení odběru vývrtů pro stanovení tlouštěk asfaltových vrstev, včetně jejich
stavu,
□ provedení laboratorních rozborů a stanovení asfaltových směsí obrusné a ložní
vrstvy,
□ zhodnocení výsledků vizuální prohlídky a výsledků laboratorních rozborů a sta
novení, včetně definování příčin vzniku vyskytujících se poruch,
□ návrh technologie opravy.
Od dalších kroků týkajících se stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení dopravního zatížení a stanovení únosnosti bylo vzhledem ke zcela jasným
odpovědím na první dva kroky a z výsledků vizuální prohlídky upuštěno.

Provedené práce
3. Zjištění složení a stáří konstrukce vozovky
Z předané dokumentace tohoto dálničního úseku, bylo zjištěno, že 1. úsek tj. km
13,6-14,3 byl uveden do provozu v roce 1984 a 2. úsek tj. km 40,3-41,3 byl uveden
do provozu v roce 1990.
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Skladba konstrukčních vrstev byla převzata z předaných podkladů objednatelem a je
následující:
I. úsek km 13,600-14,300
DRUH OBRUSNÉ VRSTVY

Obrusná
Ložní
Horní podkladní
Spodní podkladní
Ochranná

DRUH ASFALTOVÉ SMĚSI

TLOUŠŤKA VRSTVY

Asfaltový beton ABH
Asfaltový beton ABH
Obalované kamenivo
Cementová stabilizace
Štěrkopísek

60 mm
60 mm
80 mm
200 mm
min. 250 mm

II. úsek km 40,300-41,300
DRUH OBRUSNÉ VRSTVY

Obrusná
Ložní
Horní podkladní
Spodní podkladní
Ochranná

DRUH ASFALTOVÉ SMĚSI

Asfaltový beton ABH
Asfaltový beton ABH
Obalované kamenivo
Cementová stabilizace
Štěrkopísek

TLOUŠŤKA VRSTVY

50 mm
40 mm
80 + 70 mm
200 mm
min. 250 mm

Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 1,3, 4 a 5.

4. Provedení odběru vývrtů a vizuální prohlídky
Aby bylo možné provést posouzení asfaltové části konstrukce vozovky výše
uvedených dálničních úseků byly odebrány vývrty průměru 100 mm z pomalého
jízdního pruhu tak, aby reprezentovaly rozsah výše uvedených úseků.
Vývrty nebyly odebírány z rychlých jízdních pruhů jednak vzhledem ke krátkosti
úseků a jednak vzhledem k druhu vyskytujících se poruch.
Vývrty byly po odběru ihned označeny a uloženy do igelitových sáčků.
V průběhu odběru vývrtů byla provedena vizuální prohlídka povrchu vozovky. Na
základě této prohlídky je možné konstatovat, že na vozovce předmětných úseků se
vyskytují následující poruchy:
□ příčné reflexní trhliny,
□ podélné trhliny zejména v pomalém jízdním pruhu úseku km 13,600 až 14,300,
□ všesměrné popraskání,
□ koroze povrchu s různým stupněm hloubky porušení,
□ podélné nerovnosti ve formě poklesů (pouze úsek km 13,600 až 14,300),
□ příčné nerovnosti ve formě vyjetých kolejí(pouze úsek km 40,300 až 41,300).
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5. Posouzení odebraných vývrtů a výsledky provedených měření, labo
ratorních rozborů a stanovení
Celkový stav vývrtů a stav jednotlivých vrstev je patrný z grafických znázornění a po
pisu uvedených v příloze zprávy o provedené diagnostice.
Po vizuálním posouzení odebraných jádrových vývrtů byly na těchto postupně
stanoveny:
□ tloušťka jednotlivých vrstev,
□ objemová hmotnost jednotlivých vrstev ,
□ obsah asfaltu v asfaltové směsi obrusné a ložní vrstvy,
□ zrnitost směsi kameniva obrusné a ložní vrstvy,
□ objemová hmotnost asfaltových směsí obrusné, ložní a podkladní asfaltové vrstvy
při 100 % zhutnění podle Marshalla,
□ fyzikální a mechanické vlastnosti asfaltových směsí obrusné a ložní vrstvy,
□ míra zhutnění jednotlivých vrstev vývrtů,
□ mezerovitost obrusné a ložní vrstvy vývrtů.
Dosažené výsledky jsou uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice.
Veškeré laboratorní zkoušky stanovení a měření byly prováděny podle ČSN 73 6160
“ Zkoušení silničních živičných směsí“.
Získané výsledky byly porovnány s požadavky uvedenými v současné době platné
ČSN 73 6121 “Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy “.
6. Zhodnocení jednotlivých prověřovaných úseků dálniční vozovky
l.úsek
Na základě výsledků vizuální prohlídky, laboratorních rozborů a stanovení je možné
tento úsek dálnice charakterizovat následovně :
□ výskyt nerovností vlivem poklesů - pravděpodobně nerovnoměrné sedání násy
pového tělesa,
□ výskyt příčných trhlin prekopírovaných z cementové stabilizace,
□ výskyt všesměrného popraskání pravděpodobně charakterizující nedokonalé spo
jení obrusné a ložní vrstvy,
□ koroze povrchu s různým stupněm hloubky porušení,
□ výskyt podélných trhlin ve stopě vozidel pomalého jízdního pruhu.
Rozborem asfaltových směsí bylo zjištěno že (viz. zkušební protokoly číslo ABC/XX,
ABD/XX, které jsou nedílnou součástí zprávy o provedené diagnostice):
□ obrusná vrstva byla provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný
až střednězmný,
□ ložní vrstva byla provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný,
□ horní podkladní vrstva nebyla podrobena rozboru asfaltové směsi pro stanovení
jejího typu.

n

V následujícím jsou uvedeny :
□ popis odebraných jádrových vývrtů - celkem odebráno 5 vývrtů,
□ zkušební protokoly číslo V/ABC/XX, V/ABD/XX, V/ABE/XX - stanovení stupně
zhutnění a mezerovitosti hotové úpravy na vývrtech,
□ zkušební protokoly číslo ABC/XX, ABD/XX - rozbor asfaltové směsi.
Proměnné parametry zjištěné multifunkčním zařízením ARAN
A. Hloubka vyjetých kolejí
Hloubka vyjetých kolejí se na tomto úseku pohybuje v rozmezí:
□ pravá strana 1 - 9 mm
□ levá strana 2-14 mm
Na převážné části tohoto úseku se hloubka vyjetých kolejí pohybuje v rozmezí 3 až 9
mm. V souladu s ČSN 73 6175 “Měření nerovnosti povrchu vozovek, tabulka A3“, lze
tento úsek charakterizovat jako dobrý.
B. Podélné nerovnosti hodnocené mezinárodním indexem IRI
Podélné nerovnosti hodnocené podle velikosti mezinárodního indexu IRI se na tomto
úseku pohybují v rozmezí:
pravá strana 0,65 - 6,83 mm/m (hodnocení úseků délky 10 m)
levá strana 0,70 - 5,92 mm/m (hodnocení úseků délky 10 m)
Podélné nerovnosti s IRI > než 3 mm/m se vyskytují ve staničení:
Pravá sl rana
Staničení
Hodnota IRI
[mm/m]
[km]
13,719
4,15
13,729
4,66
13,759
6,83
13,769
6,32
13,779
4,63
13,789
3,83
13,799
6,07
13,829
3,15
14,069
3,20
14,089
3,86
14,099
3,37

Levá strana
Staničení
Hodnota IRI
[mm/m]
[km]
3,74
13,640
13,670
3,53
13,710
5,55
13,720
3,89
3.34
13,740
13,750
5,06
13,770
4,15
14,000
4,29
14,020
4,14
14,040
4,77
14,110
4,87
14,120
5,54
5,92
14,130
Ze 70 měřených míst je 13 míst
s hodnotou IRI >3mm/m
tj. 18,6%

Z 55 měřených míst je 11 míst
s hodnotou IRI >3mm/m
tj. 20,0 %

I v tomto případě lze hodnotit úsek podle kritérií ČSN 73 6175 “ Měření nerovnosti
povrchu vozovek, tabulka A.2“ jako dobrý.

12

C. Makrotextura povrchu MID
Hodnota makrotextury povrchu MTD na tomto úseku se pohybuje v rozmezí 0,44 až
°-51Hodnot < 0,64 (tj. podie ČSN 73 6177 tabulka A.3 nevyhovujících) se vyskytuje
v případě pomalého jízdního pruhu 69,6 % v případě rychlého jízdního pruhu 44,4 %.
Tato skutečnost je dána provedením údržby povrchu vozovky opravárenským vlakem
(dílčí údržba porušených míst nátěrem), čímž došlo k výrazným rozdílům v makrotextuře povrchu v podélném směru.
Shrnutí zjištěných výsledků
Na základě výše uvedeného lze konstatovat následující:
I. Obrusná vrstva
Obrusná vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
hrubozrnný až střednězrnný nesplňující požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu
I v parametrech mezerovitosti asfaltové směsi při 100 % zhutnění dle Marshalla
a propadu na sítě 8 mm. Asfaltová směs vykazuje vysoký obsah těženého kameniva
velikosti 1 m a níže (cca 95%). Obsah fileru je na horní hranici povoleného rozpětí,
což ovlivňuje nepříznivě mezerovitost směsi kameniva (nízká) a tím i stupeň
vyplnění mezer asfaltovým pojivém (vysoký). Tyto nedostatky mohou nepříznivě
ovlivňovat chování asfaltové směsi této vrstvy z hlediska tvorby plastických
deformací.
Zhutnění obrusné vrstvy odpovídá ve všech případech požadavkům ČSN 73 6121.
Mezerovitost hotové vrstvy je však ve všech případech menší než 7 % objemu.
Obrusná vrstva je v případě všech vývrtů spojena s ložní vrstvou.
II. Ložní vrstva
Ložní vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
hrubozrnný splňující požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I. K tomu je nutné
poznamenat, že asfaltová směs obsahuje vysoké množství těženého kameniva
velikosti 1 mm a menší, dále pak nízkou mezerovitost kamenné směsi a vyšší stupeň
vyplnění pórů asfaltovým pojivém. I v tomto případě
lze asfaltovou směs
charakterizovat jako málo odolnou proti tvorbě plastických deformací.
U ložní vrstvy byla zjištěna v jednom i případě nižší míra zhutnění než 97 %.
Mezerovitost hotové vrstvy je však ve všech případech menší než 10 % objemu.
III. Horní podkladní vrstva
Horní podkladní vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu obalované
kamenivo střednězmné.
Protože tato vrstva nevykazovala v žádném případě výrazné porušení, nebyl
prováděn laboratorní rozbor asfaltové směsi.
Míra zhutnění této vrstvy byla v jednom případě zjištěna nižší než 97 %, avšak vyšší
než 96 %.
Spojení spodní ložní vrstvy a horní podkladní vrstvy bylo v jednom případě nedos
tatečné, kdy bylo zjištěno značné znečištění povrchu horní podkladní vrstvy.
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Návrh opatření
Na základě výsledků vizuálního posouzení, měření multifunkčním zařízením ARAN,
laboratorních rozborů a stanovení doporučujeme následující:
Provést opravu tohoto úseku z důvodu nevyhovující rovnosti povrchu vozovky a ná
chylnosti asfaltových směsí obrusné a ložní vrstvy k plastickému přetváření.
Opravu navrhujeme provést následujícím způsobem ( viz.VTL 13 a 15.1, příloha 6
TP 87) :
1. Odfrézovat stávající obrusnou a ložní vrstvu na celou šířku vozovky včetně
odstavného pruhu;
2. Po odfrézování stávající ložní a obrusné vrstvy je nezbytné provést sanaci
vyskytujících se příčných reflexních trhlin prokopírovaných cementové stabilizace
a podélných trhlin jedním ze způsobů uvedených v našich zprávách o diagnostice
dálničních vozovek v předešlých obdobích, tj. vytvořením kluzných vrstev
prostřednictvím vysoce modifikovaných asfaltů s výztužnou vložkou, respektive
modifikovaných asfaltových pásů;
3. Na vyčištěný povrch se provede spojovací postřik kationaktivní asfaltovou
modifikovanou emulzí v takovém množství, aby po jejím vyštěpení činilo množství
asfaltu maximálně 0,300 kg/m2. Mezi ložní a obrusnou vrstvou se provede
spojovací postřik kationaktivní asfaltovou modifikovanou emulzí v takovém
množství, aby po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu maximálně 0,250 kg/m2;
4. Ložní vrstvu doporučujeme provést z asfaltové směsi typu asfaltový beton velmi
hrubý s modifikovaným asfaltem gradace 45 a nižší pro zabezpečení vysoké
odolnosti proti plastickým deformacím;
5. Obrusnou vrstvu doporučujeme provést z asfaltové směsi typu asfaltový koberec
mastixový nebo asfaltový beton hrubozrnný s použitím modifikovaného asfaltu
gradace 65.
II. úsek
Na základě výsledků vizuální prohlídky, laboratorních rozborů a stanovení je možné
tento úsek dálnice charakterizovat následovně :
□ výskyt příčných nerovností - vyjetých kolejí,
□ koroze povrchu s různým stupněm hloubky porušení.

Rozborem asfaltových směsí bylo zjištěno že (viz. zkušební protokoly číslo ABF/XX,
ABG/XX) :
□ obrusná vrstva byla provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný
□ ložní vrstva byla provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný,
□ horní podkladní vrstva nebyla podrobena rozboru asfaltové směsi pro stanovení
jejího typu.
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V příloze zprávy o provedené diagnostice jsou uvedeny :
□ popis odebraných jádrových vývrtů - celkem odebráno 5 vývrtů,
□ zkušební protokoly číslo V/ABF/XX, V/ABG/XX, V/ABH/XX, V/ABI/XX - stanovení
stupně zhutnění a mezerovitosti hotové úpravy na vývrtech,
□ zkušební protokoly číslo ABF/XX, ABG/XX - rozbor asfaltové směsi.
Proměnné parametry zjištěné multifunkčním zařízením ARAN
A. hloubka vyjetých kolejí
Hloubka vyjetých kolejí se na tomto úseku pohybuje v rozmezí:
□ pravá strana 1 - 9 mm
□ levá strana 1 - 9 mm.
Na převážné části tohoto úseku se hloubka vyjetých kolejí pohybuje v rozmezí 3 až 8
mm. V souladu s ČSN 73 6175 “ Měření nerovnosti povrchu vozovek, tabulka A3“,
lze tento úsek charakterizovat jako dobrý.
B. Podélné nerovnosti hodnocené mezinárodním indexem IRI
Podélné nerovnosti hodnocené podle velikosti mezinárodního indexu IRI se na tomto
úseku pohybují v rozmezí:
□ pravá strana 0,71 - 3,94 mm/m (hodnocení úseků v délce 10 m)
□ levá strana 0,72 - 4,63 mm/m (hodnocení úseků v délce 10 m).
Podélné nerovnosti s IRI > než 3 mm/m se vyskytují ve staničení:
Rychlý jízdní pruh
Pomalý jízdní pruh
Staničení
Staniční
Hodnota IRI
Hodnota IRI
[mm/m]
[km]
[mm/m]
[km]
3,68
40,750
4,27
40,316
40,596
3,10
40,890
3,62
3.17
40,900
40,656
4,40
3,94
40,990
40,736
3,11
41,150
4,63
3,52
41,160
Ze 103 měřených míst jsou 4 místa
Z 90 měřených míst je 6 míst s hodnotou
s hodnotou IRI >3mm/m
IRI >3mm/m
tj. 3,9 %
tj. 6,7 %

I v tomto případě lze hodnotit úsek podle kritérií ČSN 73 6175 “ Měření nerovnosti
povrchu vozovek, tabulka A.2“ jako dobrý.
C. Makrotextura povrchu MTD
Hodnota makrotextury povrchu MTD na tomto úseku se pohybuje v rozmezí 0,44 až
0,51.
Hodnot < 0,64 (tj. podle ČSN 73 6177 tabulka A.3 nevyhovujících) se vyskytuje
v případě pomalého jízdního pruhu 69,6 % v případě rychlého jízdního pruhu 44,4 %.
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Tato skutečnost je dána provedením údržby povrchu vozovky opravárenským vlakem
(dílčí údržba porušených míst nátěrem), čímž došlo k výrazným rozdílům v makrotextuře povrchu v podélném směru.

Shrnutí zjištěných výsledků
Na základě výše uvedeného lze konstatovat následující:
I. Obrusná vrstva
Obrusná vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
hrubozrnný splňující požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I. Asfaltová směs
však vykazuje vysoký obsah těženého kameniva velikosti 1 m a níže (skoro 100 %).
Obsah fileru je na horní hranici povoleného rozpětí, což ovlivňuje nepříznivě
mezerovitost směsi kameniva (nízká) a tím i stupeň vyplnění pórů asfaltovým
pojivém (poměrně vysoký). Tyto nedostatky mohou nepříznivě ovlivňovat chování
asfaltové směsi této vrstvy z hlediska tvorby plastických deformací.
Zhutnění obrusné vrstvy odpovídá ve všech případech požadavkům ČSN 73 6121.
Mezerovitost hotové vrstvy je však ve všech případech menší než 7 % objemu.
Obrusná vrstva je v případě všech vývrtů spojena s ložní vrstvou.
II. Ložní vrstva
Ložní vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
hrubozrnný splňující požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I. K tomu je nutné
poznamenat, že asfaltová směs obsahuje vysoké množství těženého kameniva
velikosti 1 mm a menší (cca 95 %), dále pak nízkou mezerovitost kamenné směsi a
vyšší stupeň vyplnění pórů asfaltovým pojivém. I v tomto případě lze asfaltovou
směs charakterizovat jako málo odolnou proti tvorbě plastických deformací.
U ložní vrstvy byla zjištěna ve dvou případech míra zhutnění nižší než 97 %.
Mezerovitost hotové vrstvy je však ve všech případech menší než 10 % objemu.
III. Horní podkladní vrstva dvouvrstvé provedení
Horní podkladní vrstva v tomto úseku je provedena z asfaltové směsi typu obalované
kamenivo střednězmné.
Protože tato vrstva nevykazovala v žádném případě výrazné porušení, nebyl
prováděn laboratorní rozbor asfaltové směsi.
Míra zhutnění této vrstvy byla ve dvou případech nižší než 97 %.
Ložní vrstva je v případě všech vývrtů spojena s horní podkladní vrstvou.

Návrh opatření
Na základě výsledků vizuálního posouzení, měření multifunkčním zařízením ARAN,
laboratorních rozborů a stanovení doporučujeme následující:
Provést opravu tohoto úseku z důvodu nevyhovující rovnosti povrchu vozovky a ná
chylnosti asfaltových směsí obrusné a ložní vrstvy k plastickému přetváření.
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Opravu navrhujeme provést následujícím způsobem ( viz.VTL 13 a 15.1, příloha 6
TP 87) :
□ Odfrézovat stávající obrusnou a ložní vrstvu na celou šířku vozovky včetně
odstavného pruhu;
□ Po odfrézování stávající ložní a obrusné vrstvy je nezbytné provést ošetření
vyskytujících se příčných reflexních trhlin prekopírovaných cementové stabilizace
a podélných trhlin jedním ze způsobů uvedených v našich zprávách o diagnostice
dálničních vozovek v předešlých obdobích, tj. vytvořením kluzných vrstev
prostřednictvím vysoce modifikovaných asfaltů s výztužnou vložkou, respektive
modifikovaných asfaltových pásů;
□ Na vyčištěný povrch se provede spojovací postřik kationaktivní asfaltovou
modifikovanou emulzí v takovém množství, aby po jejím vyštěpení činilo množství
asfaltu maximálně 0,300 kg/m2. Mezi ložní a obrusnou vrstvou se provede
spojovací postřik kationaktivní asfaltovou modifikovanou emulzí v takovém
množství, aby po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu maximálně 0,250 kg/m2;
□ Ložní vrstvu doporučujeme provést z asfaltové směsi typu asfaltový beton velmi
hrubý s modifikovaným asfaltem gradace 45 a nižší pro zabezpečení vysoké
odolnosti proti plastickým deformacím;
□ Obrusnou vrstvu doporučujeme provést z asfaltové směsi typu asfaltový koberec
mastixový nebo asfaltový beton hrubozrnný s použitím modifikovaného asfaltu
gradace 65.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 3
Zadání:

Provést diagnostiku úseku dálnice D X s asfaltovým krytem a
navrhnout optimální technologii sanace vyskytujících se poruch

Všeobecně
V souladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a oprav
netuhých vozovek“, byly provedeny následující diagnostické kroky :
□ identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
□ provedení vizuální prohlídky,
□ měření únosnosti deflektometrem DYNATEST FWD 8002
□ odběr vývrtů pro stanovení tlouštěk asfaltových vrstev, včetně jejich stavu,
□ laboratorní rozbory a stanovení asfaltových směsí,
□ zhodnocení výsledků vizuální prohlídky a výsledků laboratorních rozborů, včetně
definování příčin vzniku vyskytujících se poruch,
□ posouzení stávající konstrukce vozovky vzhledem k očekávanému dopravnímu
zatížení v předpokládané době životnosti,
□ návrh způsobu a technologie opravy technologie opravy,
□ posouzení návrhu opravy předmětného úseku dálnice.

Provedené práce
1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
U správce dálnice byla zjištěna následující skladba konstrukce vozovky :
Obrusná vrstva
I. Ložní vrstva
II. Ložní vrstva
Horní podkladní vrstva
Spodní podkladní vrstva
Ochranná vrstva

Asfaltový beton
Asfaltový beton
Asfaltový beton
Obalovaný štěrkopísek
Penetrační makadam
Štěrkopísek

ABS
ABH
ABH
OŠP
PM
ŠP

50 mm
50 mm
60 mm
90 mm
250 mm
250 mm

Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 1, 3, 5 a 6.
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2. Výsledek vizuální prohlídky
Po provedené pochůzce je možné konstatovat, že na předmětném úseku dálnice se
vyskytují následující poruchy :
□ všesměrné popraskání s různým stupněm porušení na cca 35 % celkové plochy
posuzovaného úseku,
□ všesměrné popraskání kombinované s poklesy v různém stupni porušení
s výrony vody charakterizující sníženou únosnost,
□ podélná trhlina v místech styku dvou finišerů s různým stupněm porušení na 95
% délky posuzovaného úseku,
□ podélné trhliny charakterizující únavu asfaltových vrstev - snížená kvalita
asfaltových směsí v kombinaci se sníženou únosností na cca 45 % délky posu
zovaného úseku,
□ rozsáhlá koroze povrchu - ztráta asfaltového tmelu s různým stupněm porušení,
□ příčné trhliny mrazového původu,
□ výrony vody v místech všesměrného popraskání a podélných trhlin.
Druh poruch, jejich četnost a umístění na povrchu vozovky je graficky znázorněn
v příloze zprávy o provedené diagnostice, včetně fotografické dokumentace

3. Výsledky měření únosnosti
Měření únosnosti bylo provedeno v kroku 25 m. Při vlastním měření byla provedena
navíc měření únosnosti v místech výskytu všesměrného popraskání a v místech
podélných únavových trhlin.
Dosažené výsledky jednoznačně potvrdily, že v místech všesměrného popraskání
a v místech podélných únavových trhlin je podstatně snížená únosnost.

4. Odběr jádrových vývrtů z asfaltové části konstrukce vozovky
Při provádění vizuální prohlídky byla vybrána místa odběrů jádrových vývrtů tak, aby
bylo možné stanovit příčinu jednotlivých poruch.
Celkem bylo odebráno 24 ks vývrtů průměru 150 mm. Výsledky posouzení vývrtů,
měření, laboratorních rozborů a stanovení byly jedním z podkladů pro rozhodnutí
o návrhu a technologii opravy.
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5. Výsledky laboratorních rozborů a stanovení
Obrusná vrstva
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton střednězmný,
který vykazuje velmi nízký obsah asfaltu, vysoký obsah fileru a příliš vysokou tuhost
směsi. Zpětným získáním asfaltového pojivá bylo zjištěno, že toto odpovídá asfaltu
gradace 25.
Ložní vrstva
Ložní vrstva je provedena ve dvou vrstvách z asfaltové směsi typu asfaltový beton
hrubozrnný. I v tomto případě vykazuje asfaltová směs velmi nízký obsah asfaltu.
Horní podkladní vrstva
Horní podkladní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu obalovaný štěrkopísek
s nižším obsahem asfaltového pojivá.

6. Stav asfaltových vrstev
Stav a tloušťky jednotlivých asfaltových vrstev je uveden v příloze zprávy o prove
dené diagnostice.
7. Sumarizace dosažených výsledků laboratorních zkoušek a měření

Obrusná vrstva
Vlastnost
Zrnitost směsi kameniva
Obsah asfaltu
Stabilita podle Marshalla
Přetvoření podle Marshalla
Míra tuhosti
Mezerovitost
Mezerovitost směsi kameniva 1
Stupeň vyplnění mezer'
Vlastnosti vyextrahovaného asfaltu
Penetrace
Bod měknutí K.K.
Míra zhutnění
Mezerovitost vrstvy
*/ pouze informativní hodnoty

9,0
23-40
25-40
3-6
min. 17
72 - 82

Dosažený
výsledek
v mezích
5,05
16,6
29
57,2
6,3
17,3
71,1

min. 97
max. 8,0

31
59,6
prům. 95,9
prům. 9,1

Požadavek
ČSN 73 6149

Jednotka

Meze podle tab. 2
[% hm.]
[kN]
[0,1 mm]
[% obj.]
[% obi-l
[°'o]

[0,1 mm]
........... [°C]
[%]
[% obj.]
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Hodnocení
splňuje
nesplňuje
splňuje
splňuje
nesplňuje
nesplňuje
splňuje
nesplňuje
Pro obrusnou
vrstvu příliš
nízká gradace
nesplňuje
nesplňuje

Ložní vrstva

Meze podle tab. 2
[% hm,]
[kN]
[0,1 mm]

9,0
23-40
25-40
3-8
min. 16

O

..........[%pbjj.
[% obj.j
Í%1
[%]
[% obM

■

.

O

Zrnitost směsi kameniva
Obsah asfaltu
Stabilita podle Marshalla
Přetvoření podle Marshalla
Míra tuhosti
Mezerovitost
Mezerovitost směsi kameniva 7
Stupeň vyplnění mezer'
Míra zhutnění
Mezerovitost vrstvy
*/ pouze informativní hodnoty

Požadavek
ČSN 73 6149

Jednotka

'v j

Vlastnost

CD

I

min. 97
max. 10,0

;

Dosažený
výsledek
v mezích
3,69
16,9
22
76,8
7,7
14,5
76,6
prům 96,8
prům. 10,9

Hodnocení
splňuje
nesplňuje
splňuje
nesplňuje
nesplňuje
splňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje
nesplňuje

Horní podkladní vrstva
Vlastnost
Zrnitost směsi kameniva
Stabilita podle Marshalla
Přetvoření podle Marshalla
Mezerovitost1

Jednotka

[kN],,
[0.1 mm]
[% obj.l

Požadavek
ČSN 73 6188
Meze podle tab. 2
4,5
max. 40
2-7

Dosažený
výsledek
v mezích
10,2
25
4,1

Hodnocení
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

*/ pouze informativní hodnota

Z výše uvedených přehledů je patrné, že asfaltové směsi jednotlivých konstrukčních
vrstev nesplňují požadavky v dané době platných norem a předpisů.
Ložní a obrusná vrstva rovněž nesplňují požadavky z hlediska vlastností hotové
vrstvy.
8. Možné příčiny vzniku vyskytujících se poruch
Všesměrné popraskání
Výskyt všesměrného popraskání je nutné rozdělit na dvě skupiny :
1. skupina- všesměrné popraskání z důvodů nespojení obrusné a ložní vrstvy,
2. skupina - snížená únosnost spodní podkladní vrstvy z penetračního makadamu.
Podélná trhlina na pracovní spáře (styk dvou finišerů)
Příliš velká vzájemná vzdálenost mezi finišery, rychlé ochlazení pokládané asfaltové
směsi a nedokonalé zhutnění.
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Podélné trhliny ve stopě vozidel
Únava asfaltových směsí a snížená únosnost podkladní vrstvy penetračního makadamu.
Koroze povrchu a vypadávání zrn kameniva
Nízký obsah pojivá v asfaltové směsi obrusné vrstvy a její nízká míra zhutnění.

9. Návrh způsobu a technologie opravy vyskytujících se poruch
Na základě výsledků provedené vizuální prohlídky, rozborů asfaltových směsí
obrusné, ložní a podkladní vrstvy, stavu asfaltových vrstev a jejich vlastností,
výsledků měření únosnosti je nezbytné provést sanaci vyskytujících se poruch tak,
aby došlo k podstatnému zvýšení únosnosti konstrukce vozovky. V souladu s výše
uvedeným navrhujeme následující způsob a technologii opravy (viz. VTL 10, přílohy
6 TP 87) :
□ odstranit stávající asfaltové vrstvy odfrézováním na hloubku 150 mm,
□ provést recyklaci zbývající asfaltové vrstvy a části vrstvy penetračního makadamu
za studená s kombinovaným pojivém cement + asfaltová emulze v celkové
tloušťce 250 mm,
o na takto připravenou vrstvu provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby
po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu max. 0,250 kg/ m2,
□ položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton velmi hrubý ABVH
I s asfaltovým pojivém gradace max. 65 v tloušťce 60 mm, dle ČSN 73 6121,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu max. 0,200 kg/ m2,
□ položit ložní vrstvu z asfaltové směsi asfaltový beton hrubozrnný ABH I
s modifikovaným asfaltovým pojivém gradace max. 45 v tloušťce 50 mm dle ČSN
73 6121,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo množství
asfaltu, max. 0,200 kg/ m2,
□ položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi asfaltový koberec mastixový
střednězrnný AKMS I s modifikovaným asfaltovým pojivém gradace max. 65
v tloušťce 50 mm dle ČSN 73 6121.
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Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Obrusná vrstva
I. Ložní vrstva
II. Ložní vrstva
Horní podkladní vrstva
Spodní pokladní vrstva
Ochranná vrstva

Asfaltový koberec mastixový AKMS I
Asfaltový beton hrubozrnný ABH I
Asfaltový beton velmi hrubý ABVH I
Recyklovaná směs za studená
Penetrační makadam
Štěrkopísek
Celková tloušťka

40 mm
50 mm
60 mm
250 mm
100 mm
250 mm
750 mm

Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu LAYERS prokázalo její
schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní posouzení je uvedeno v příloze
zprávy o provedené diagnostice.

10. Kontrola kvality prováděných prací

Protože pro tuto technologii neexistují žádné předpisy, je nezbytné aby zhotovitel
zpracoval a předložil v dostatečném předstihu objednateli před prováděním
technologie recyklace za studená, technický prováděcí předpis (TPP) s podrobným
popisem technologie provádění, druhem použitých hmot a strojního zařízení.
Součástí TPP bude průkazní zkouška doplněná plánem jakosti pro technologii
recyklace za studená.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 4
Zadání:

Provést diagnostiku úseku dálnice D X s asfaltovým krytem a
navrhnout optimální technologii sanace vyskytujících se poruch

K tomuto účelu byly v souladu s TP 87 “Navrhování údržby a oprav netuhých vozo
vek“,, provedeny :
□
□
□
□
□

vizuální prohlídka stavu povrchu vozovky s pořízením fotografické dokumentace,
odběr vzorků z asfaltové části konstrukce vozovky,
laboratorní rozbory asfaltových směsí (zrnitost, obsah asfaltu),
stanovení příčin vzniklých poruch,
posouzení stávající konstrukce vozovky vzhledem k dopravnímu zatížení v době
životnosti,
□ návrh způsobu a technologie opravy,
□ posouzení navrženého způsobu opravy.

1. Výsledky vizuální prohlídky
Po provedené pochůzce je možné konstatovat, že na předmětné větvi křižovatky se
vyskytují následující poruchy:
□ všesměrné popraskání s různým stupněm porušení na cca 60 % celkové plochy,
□ všesměrné popraskání kombinované s poklesy v různém stupni porušení,
□ reflexní trhliny prekopírované z podkladní vrstvy cementové stabilizace,
□ podélná trhlina v místech styku dvou finišerů s různým stupněm porušení na 50
% délky posuzovaného úseku.
Výskyt poruch na povrchu vozovky levé křižovatkové větve je graficky znázorněn
a je uveden v příloze zprávy o provedené diagnostice. Některé z výše uvedených
poruch jsou zachyceny i na fotografické dokumentaci, která je rovněž součástí této
přílohy.

Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 1 a 5.
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2. Odběr vzorků asfaltových směsí a zjištění tlouštěk asfaltových vrstev na
podkladní vrstvě cementové stabilizace.
Při provádění vizuální prohlídky byly odebrány vzorky asfaltových směsí ložní
a obrusné vrstvy formou kopané sondy. V sondách a v místech odfrézování
asfaltových směsí byly stanoveny tloušťky asfaltových vrstev a částečně posouzen
stav povrchu cementové stabilizace.
Místa odběru vzorků a místa měření tlouštěk jsou označena v grafických znázor
něních poruch na povrchu vozovky.
Zjištěné tloušťky asfaltových vrstev :
I

I

Označená místa
číslo
1
2
3

obrusné vrstvy

Tloušťka
ložní vrstvy

cem. stabilizace

4
4
4,5

5,5
3
6,5

20
20
21

Poznámka :
V místech č. 1 a 2 byla asfaltová směs ložní vrstvy naprosto rozpadlá
3. Laboratorní rozbory asfaltových směsí stávající ložní a obrusné vrstvy.
Asfaltové části ložní a obrusné vrstvy byly podrobeny laboratorním rozborům za
účelem zjištění možných příčin vzniku poruch.
Obrusná vrstva díky rozpadu své spodní části a rozpadu ložní vrstvy není spojena
s ložní vrstvou, ložní vrstva není spojena s vrstvou cementové stabilizace.
Dosažené výsledky s dílčím vyhodnocením jsou uvedeny ve zprávě o provedené
diagnostice.
4. Stanovení příčin vzniklých poruch
Na základě vizuální prohlídky a laboratorních rozborů lze spatřovat vznik vysky
tujících se poruchu v následujících příčinách :
1. Nedostatečné množství asfaltového pojivá v ložní vrstvě.
Vzhledem k nízkému obsahu asfaltového pojivá došlo patrně k jeho degradaci,
současná gradace pojivá odpovídá asfaltu A 15 u obou asfaltových vrstev.
2. Nespojení jednotlivých vrstev konstrukčního souvrství.
3. Překopírování reflexních trhlin z vrstvy cementové stabilizace s následnou
degradací asfaltových vrstev v okolí trhlin.
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5. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Aby bylo možné navrhnout způsob a technologii opravy předmětného úseku bylo
provedeno posouzení stávající konstrukce vozovky s použitím vstupních hodnot
odpovídajících stavu jednotlivých vrstev a jejich stáří pomocí programu LayEPS
(PAVEX CONSULTING, s.r.o.) v souladu s TP 77 “Navrhování vozovek pozemních
komunikací“.
Při stanovení vstupních hodnot jednotlivých vrstev vozovky byly vzaty v úvahu
následující skutečnosti :
□ stáří konstrukčního souvrství,
□ stav na základě vizuální prohlídky a laboratorních rozborů,
□ velikost dopravního zatížení (použití hodnot z ČSN 73 6114, Příloha C, tabulka
Cl).
Výchozí podklady pro posouzení stávající konstrukce vozovky :
Stávající konstrukce vozovky:
Asfaltový beton jemnozrnný
Asfaltový beton hrubozrnný
Cementová stabilizace
Ochranná vrstva - štěrkopísek

ABJ I
ABH I
SI
ŠP

40
50
200
250

mm
mm
mm
mm

Předpokládané dopravní zatížení po dobu životnosti dle původní projektové
dokumentace
Počet přejezdů TNV za 24 hod :
Úroveň porušení
Spojení vrstev

600 v jednom směru
DO resp. D1
nedokonalé, vyjádřené hodnotou 1,0

Výsledky posouzení pro průměrné místo a úrovně porušení DO a D1, jsou uvedeny
v příloze zprávy o provedené diagnostice.6

6. Návrh způsobu a technologie opravy
Na základě výsledků vizuální prohlídky, výsledků laboratorních rozborů odebrané
asfaltové směsi jednotlivých vrstev, stanovení příčin vzniklých poruch a posouzení
životnosti stávající konstrukce vozovky navrhujeme následující způsob a technologii
opravy (viz. VIL 13 a VIL 15.2 C, přílohy 6 TP 87 :
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□ odstranění (odfrézování) stávajících asfaltových vrstev na úroveň vrstvy cemen
tové stabilizace,
□ řádné očistění povrchu cementové stabilizace,
o na očištěný povrch cementové stabilizace provést infiltrační postřik asfaltovou
emulzí v množství 1,5 kg/m2.
□ po vyštěpení emulze se provede další postřik asfaltovou modifikovanou emulzí
v množství 2,0 kg/m2 do které bude položena netkaná geotextilie a lehce
zaválcována.
Na takto ošetřený povrch provést pokládku asfaltových vrstev v následující skladbě :
Asfaltový koberec mastixový kvalitativní třídy I podle ČSN 73 6121
40mm
Asfaltový beton velmi hrubý kvalitativní třídy I podle ČSN 73 6121
60mm
Obalované kamenivo hrubozrnné kvalitativní třídy I podle ČSN 73 6121
60mm
Navržená skladba asfaltových vrstev na stávajících podkladních vrstvách a podloží
byla posouzena pomocí programu LAYERS (PAVEX CONSULTING, s.r.o.)
v souladu s TP 77 “Navrhování vozovek pozemních komunikací“.
Výchozí předpoklady:
Předpokládaná životnost
Dopravní zatížení po dobu životnosti:
Úroveň porušení
Spojení asfaltové vrstvy OK a
cementové stabilizace

20 let
5,0 x 106 TNV
DO resp. D1
nedokonalé, vyjádřené hodnotou 0,9

Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu LayEPS prokázalo její
schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní posouzení je uvedeno v příloze
zprávy o provedené diagnostice.
Asfaltová směs obrusné vrstvy bude vyrobena s asfaltovým modifikovaným pojivém
gradace 65, asfaltové směsi ložní a podkladní vrstvy budou vyrobeny s konvenčním
asfaltovým pojivém gradace 65.
Výsledky posouzení jsou uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice.
Povrch obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový,
doporučujeme podrtit předobaleným drobným drceným kamenivem frakce 2/5.
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7. Závěr
Stávající konstrukce vozovky vykazuje totální degradaci asfaltových vrstev
zapříčiněných jednak nedostatečnou tloušťkou asfaltových vrstev a jejich jednak
velmi nízkou kvalitou. Proto na základě všech získaných výsledků byla navržena
kompletní výměna asfaltových vrstev a zvýšena jejich celková tloušťka na 160 mm.
Aby se zabránilo prokopírování stávajících reflexních trhlin v cementové stabilizaci
(jejich průměrná vzdálenost mezi sebou činí přibližně 8 m) bylo navrženo provedení
pružné membrány na povrchu cementové stabilizace z vysoce modifikovaného
asfaltu s vložkou z netkané geotextilie.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 5
Zadání:

Provést diagnostiku úseku okruhu H X s asfaltovým krytem a
navrhnout optimální technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádné zhodnocení stávajícího stavu předmětného úseku
okruhu H X, byly v souladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování
údržby a oprav netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□ identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
□ stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
□ provedení vizuální prohlídky,
□ stanovení únosnosti, včetně stanovení zbytkové životnosti,
□ provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ posouzení asfaltových směsí obrusné, ložní a horní podkladní vrstvy,
□ návrh technologie opravy.

Provedené práce
1. Zjištění skladby konstrukce vozovky

Objednatel předal vzorový příčný řez předmětného úseku ze kterého je patná
následující skladba konstrukce vozovky :
Úsek okruhu H X - km 1.500 - 2900
Obrusná vrstva
Ložní vrstva
I. horní podkladní vrstva
II. horní podkladní vrstva
I. spodní podkladní vrstva
II. spodní podkladní vrstva
Ochranná vrstva

asfaltový beton jemnozrnný
asfaltový beton hrubozrnný
koberec zavřené zrnitosti
koberec otevřené zrnitosti
8 % cementová stabilizace
6 % cementová stabilizace
štěrkopísek
Celková tloušťka

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

73
73
73
73
73
73
73

6148
6148
6147
6146
6181
6181
6187

40
50
50
60
100
150
250
700

Poznámka : Uvedené ČSN byly platné v době návrhu a provádění vozovky okruhu H X
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mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Jedná se významnou pozemní komunikaci, která převádí velkou část nákladní do
pravy ve směru sever - východ.
Pro provedení diagnostických kroků byla využita grafická schémata pro skupiny
poruch 1 a 5.
3. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v celém úseku :
□
□
□
□

místní výskyt všesměrného popraskání,
příčné trhliny v převážné míře prekopírované z cementové stabilizace,
podélné trhliny v rychlém jízdním pruhu,
koroze povrchu s různým stupněm porušení.

Grafické znázornění druhu vyskytujících se poruch včetně jejich rozsahu je uvedeno
v příloze zprávy o provedené diagnostice.

4. Výsledky měření únosnosti
Aby bylo možné jednak charakterizovat příčinu všesměrného popraskání a jednak
provést posouzení stávající konstrukce vozovky z hlediska možnosti přenesení
plánovaného zatížení, bylo provedeno měření její únosnosti.
Provedené měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením DYNATEST FWD
8000 prokázalo, že vozovka vykazuje v celém svém úseku dostatečnou únosnost a
vyhovující kvalitu jednotlivých konstrukčních vrstev. Výsledky měření vyjádřené
jednak hodnotami průhybů a jednak rázovými moduly pružnosti jednotlivých
konstrukčních vrstev a podloží jsou uvedeny v tabulkách a v grafických znázorněních
uvedených v příloze zprávy o provedené diagnostice. Pouze v místech příčných
prekopírovaných trhlin jsou hodnoty únosnosti resp. životnosti snížené.

5. Odběr vývrtů
Aby bylo možné zjistit stav a spojení jednotlivých vrstev vozovky a jejich tloušťky,
byly z asfaltové části konstrukce vozovky odebrány vývrty o průměru 100 resp. 150
mm.
Grafické znázornění vývrtů s uvedením tlouštěk jednotlivých asfaltových vrstev, popis
stavu asfaltových směsí včetně stavu spojení vrstev je uvedeno v příloze zprávy o
provedené diagnostice.
Vývrty průměru 100 mm, byly odebírány na neporušených místech povrchu vozovky,
vývrty průměru 150 mm pak v místech příčných a podélných trhlin. V příloze, která je
nedílnou součástí zprávy o provedené diagnostice, je uvedena fotografická
dokumentace vývrtů odebraných na jednotlivých druzích trhlin.
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5. Výsledky laboratorních rozborů a stanovení
Obrusná vrstva - pravá strana
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton jemnozrnný,
který splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6148 tab. 4 - AB
kvalitativní třídy I.
Ložní vrstva - pravá strana
Ložní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný, který
splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6148 tab. 4 - AB
kvalitativní třídy I.
I. horní podkladní vrstva - pravá strana
I. horní podkladní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu koberec zavřené
zrnitosti, který splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6147
tab. 4.

Obrusná vrstva - levá strana
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton jemnozrnný,
který splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6148 tab. 4 - AB
kvalitativní třídy I.
Ložní vrstva - levá strana
Ložní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný, který
splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6148 tab. 4 - AB
kvalitativní třídy I.
I. horní podkladní vrstva - levá strana
I. horní podkladní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu koberec zavřené
zrnitosti, který splňuje požadavky v době návrhu a provádění platné ČSN 73 6147
tab. 4.
Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně potvrdily, že kvalita asfaltových směsí
a jejich kvalita zpracování splňují požadavky v té době platných norem a předpisů.
Zkušební protokoly z laboratorních rozborů jednotlivých asfaltových směsí a pro
tokoly o stanovení stupně zhutnění a mezerovitosti jednotlivých asfaltových vrstev,
včetně pevnosti jejich vzájemného spojení jsou uvedeny v příloze zprávy o prove
dené diagnostice.

6. Stav jednotlivých vrstev
Stav a tloušťky jednotlivých asfaltových vrstev je uveden v příloze zprávy o prove
dené diagnostice.
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7. Sumarizace dosažených výsledků laboratorních zkoušek a měření

Obrusná vrstva
Vlastnost
Zrnitost směsi kameniva
Stabilita podle Marshalla
Přetvoření podle Marshalla
Míra tuhosti
Mezerovitost
Mezerovitost směsi kameniva
Stupeň vyplnění mezer'

Jednotka

Požadavek
ČSN 73 6148

Meze podle tab. 2
9.0
23-40
25-40
[% obj.l
3-6
[°o obj.l
min. 18
[%1
72-82

[kN]
[0,1 mml

'

Levá
strana
v mezích
13,3
29
45,9
4,1
16,3
74,9

Pravá
strana
v mezích
12,0
31
38,7
5,0
17,3
71,1

Hodnocení
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

*/ pouze informativní hodnoty

Ložní vrstva
Vlastnost

Jednotka

Levá
strana
v mezích
14,4
31
46,5
\0
14,5
79,4

Požadavek
ČSN 73 6148

Zrnitost směsi kameniva
Meze podle tab. 2
Stabilita podle Marshalla
............. [kN]
9,0
Přetvoření podle Marshalla
[0,1 mm]
23-40
Míra tuhosti
25-40
Mezerovitost
... [%obj,]
3-6
Mezerovitost směsi kameniva '
[% obj.]
min. 16
Stupeň vyplnění mezer'
_______[%1
60-70
*/ pouze informativní hodnoty

Pravá
strana
v mezích
13,4
27
49,6
3,4
14,5
76,6

Hodnocení
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

I. horní podkladní vrstva
I Vlastnost
Zrnitost směsi kameniva
Stabilita podle Marshalla
Přetvoření podle Marshalla
I Mezerovitost'

Jednotka

............[kN]
[0,1 mm]
[% obj.]
*/ pouze informativní hodnota

Požadavek ČSN 73
6147
Meze podle tab. 2
4,5
max. 40
2-7

Levá
strana
v mezích
12,2
25
4,4

Pravá
strana
v mezích
12,2
25
4,1

Hodnocení
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

Z výše uvedených přehledů je patrné, že asfaltové směsi jednotlivých konstrukčních
vrstev splňují požadavky v dané době platných norem a předpisů. Provedeme-li
porovnání jejich vlastností s požadavky v současné době platné ČSN 73 6121 lze
konstatovat, že tyto splňují požadavky uvedené pro
obrusnou vrstvu
- asfaltový beton jemnozrnný kvalitativní třídy I
ložní vrstvu
- asfaltový beton hrubozrnný kvalitativní třídy I
horní podkladní vrstvu - obalované kamenivo střednězrnné kvalitativní třídy I.
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Zjištěné výsledky míry zhutnění, mezerovitosti vrstvy a vzájemného spojení vrstev
zkoušeného podle metodiky prof. Leutnera a jejich zhodnoceni:
Obrusná vrstva - pravá strana
Míra^ zhutnění, mezerovitosti a spojení vrstev lze hodnotit vzhledem k v současné
době platné ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 jako vyhovující.
Obrusná vrstva - levá strana
Z pohledu požadavků současně platné ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 se vyskytují
nevyhovující výsledky ve staničeních 2,000; 2,400; 2,650 a 2,775 (hodnotu míry
zhutnění 96,0 % v té době platná ČSN 73 6148 připouštěla).
Nízká míra zhutnění bude hlavní příčinou vzniku poruch typu koroze povrchu s růz
ným stupněm porušení v úseku km 2,790 - 2,840.
Ložní vrstva - pravá strana
Míra^ zhutnění, mezerovitosti a spojení vrstev lze hodnotit vzhledem k v současné
době platné ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 jako vyhovující.
Ložní vrstva - levá strana
Z pohledu požadavků současně platné ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 se vyskytují
nevyhovující výsledky ve_ staničeních 1,775; 2,650 a 2,775 (hodnotu míry zhutnění
96,0 % v té době platná ČSN 73 6148 připouštěla).
I. horní podkladní vrstva - pravá strana
Míra zhutnění a mezerovitosti vrstvy lze hodnotit vzhledem k v současné době platné
ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 jako vyhovující.
I. horní podkladní vrstva -levá strana
Míra zhutnění a mezerovitosti vrstvy lze hodnotit vzhledem k v současné době platné
ČSN 73 6121 a TKP kapitola 7 jako vyhovující.

8. Možné příčiny vzniku vyskytujících se poruch
a) Příčné trhliny
Výskyt příčných trhlin je nutné rozdělit na dvě skupiny
1. skupina - příčné trhliny vzniklé prokopírováním smršťovacích trhlin v cementové
stabilizaci na povrch vozovky. Těchto trhlin je cca 90 %.
2. skupina - příčné trhliny vzniklé z důvodů nedostatečného spojení asfaltových
vrstev a vlivem nízkých teplot, tzn. že postupovaly v případě nedostatečného
spojení vrstev od zdola od nespojení nahoru a v případě nízkých teplot od shora
směrem dolů.
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K tomu je nutné poznamenat, že vznik příčných trhlin je důsledkem :
• návrhu spodní podkladní vrstvy ze směsi cementové stabilizace, pro jejíž
provádění nepředepisovala projektová dokumentace jakékoliv opatření proti
překopírování smršťovacích trhlin na povrch vozovky,
• místního nespojení vrstev neboť projektová dokumentace a ani závazné předpisy
platné v době provádění nevyžadovaly aplikaci spojovacích postřiků a tudíž
dokonalé spojení vrstev. Z dlouhodobých zkušeností je známo, že i dokonalé
umytí povrchu vrstvy po delším časovém intervalu mezi pokládkou následující
vrstvy, nezajistí dokonalé spojení s nově položenou vrstvou.
b) Podélné trhliny
Prověřením podélných trhlin provedením vývrtů bylo zjištěno, že tyto probíhají ve
všech stmelených konstrukčních vrstvách.
Z jejich průběhu a umístění v příčném řezu komunikace, lze usuzovat, že tyto jsou
způsobeny sednutím zásypu kanalizace provedené ve středním dělícím pásu
v hloubce více jak 7,0 m.
c) Mozaikové všesměrné popraskání
Příčinou tohoto všesměrného popraskání je nedostatečné spojení obrusné a ložní
vrstvy.

9. Návrh způsobu a technologie opravy vyskytujících se poruch
Na základě provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné, ložní a I.
horní podkladní vrstvy, stavu stávajících asfaltových vrstev, výsledků měření
únosnosti a vlastností jednotlivých asfaltových konstrukčních vrstev navrhujeme
následující způsob a technologii opravy :

Příčné trhliny vzniklé prokopírováním smršťovacích trhlin z cementové stabilizace
a) Trhlina příčná úzká - šířka do 5 mm
Tento typ trhlin navrhujeme ošetřit následujícím způsobem (viz. VTL 15.1, příloha 6
TP 87) :
□ trhliny se profrézují drážkovací frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla
komůrka o rozměrech šířky 10 mm a hloubky 25 mm nebo šířky 20 mm a hloubky
35 mm nebo šířky 30 mm a hloubky 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny,
vyčistí rotačním ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se
penetračně adhezní nátěr svislých stěn trhliny,
□ v případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhlin horko
vzdušným zařízením,
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□ v případě, že trhliny zasahují až do podkladních vrstev provede se jejich předtěsnění vhodnou hmotou (např. provazec z mikroporézní pryže, drcená guma
a pod.),
□ takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za
horka pomocí zalévacího strojního zařízení, které musí být opatřeno nepřímým
ohřevem, termostatickou regulací teploty a mícháním,
□ zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené resp. předtěsněné drážky bez
dutin a pórů. Při přelití je nutné přebytečné množství zálivkové hmoty odstranit,
□ modifikovaná zálivková hmota a penetračně adhezní nátěr musí mít parametry
splňující požadavky uvedené v návrhu TP “Opravy trhlin na vozovkách s asfal
tovým krytem“.
b) Trhlina příčná široká, rozvětvená a případně poškozená
Tento typ trhlin se navrhuje opravit modifikovanou asfaltovou hmotou s výplňovým
kamenivem.
Postup opravy bude následující (pro tuto technologii není zpracován VTL, lze však
postupovat podle návrhu TP “Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“):
□ před provedením vlastní opravy se provede po obou stranách trhliny řez do
hloubky 40 až 50 mm tak, aby vznikla komůrka o rozměrech : šířka 40 až 80 mm
hloubka 40 až 50 mm. Po vybourání asfaltové směsi se vzniklá komůrka vyčistí
ocelovým rotačním kartáčem nebo horkovzdušným agregátem nebo stlačeným
vzduchem,
□ v případě, že trhlina v ložní vrstvě je širší než 10 mm provede se její předtěsnění
vhodným materiálem /např. provazcem z mikroporézní pryže, drcenou gumou
a pod./,
□ na svislé stěny komůrky se provede penetračně adhezní nátěr. Takto připravená
komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca 10
mm s prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm,
□ směs asfaltové hmoty a kameniva musí vyplnit prostor komůrky bez dutin a pórů.
Povrch směsi se podrtí kamenivem frakce 2/4 (2/5) mm do nivelety přilehlé
vozovky,
□ modifikovaná asfaltová hmota musí mít parametry splňující požadavky uvedené
v tabulce 4 návrhu TP „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“. Strojní
zařízení musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou regulací teploty
a nuceným mícháním.
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Příčné a podélné trhliny vzniklé z důvodů nedokonalého spojení obrusné a ložní
vrstvy___________________
a) Trhlina příčná a podélná úzká - šířka do 5 mm
Tento typ trhlin navrhujeme ošetřit následujícím způsobem (viz. VTL 15.1, příloha
6 TP 87) :
o trhliny se profrézují drážkovací frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla
komůrka o rozměrech šířky 10 mm a hloubky 25 mm nebo šířky 20 mm a hloubky
35 mm nebo šířky 30 mm a hloubky 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny,
vyčistí rotačním ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se
penetračně adhezní nátěr svislých stěn trhliny,
□ v případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhlin
horkovzdušným zařízením,
□ v případě, že trhliny zasahují až do podkladních vrstev, provede se i předtěsnění
vhodnou hmotou ( např. provazec z mikroporézní pryže, drcená guma apod.),
□ takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za
horka pomocí zalévacího strojního zařízení, které musí být opatřeno nepřímým
ohřevem, termostatickou regulací teploty a mícháním,
□ zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené respektive předtěsněné drážky
bez dutin a pórů. Při přelití je nutné přebytečné množství zálivkové hmoty
odstranit,
□ modifikovaná zálivková hmota a penetračně adhezní nátěr musí mít parametry
splňující požadavky uvedené v čl. 7.3 a 7.4 návrhu TP „Opravy trhlin vozovek
s asfaltovým krytem „.
b) Trhlina příčná široká, rozvětvená a případně poškozená
Tento typ trhlin se navrhuje opravit modifikovanou asfaltovou hmotou s výplňovým
kamenivem
Postup opravy bude následující (pro tuto technologii není zpracován VTL, lze však
postupovat podle návrhu TP “Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“):
□ před provedením vlastní opravy se provede po obou stranách trhliny řez do
hloubky 40 až 50 mm tak, aby vznikla komůrka o rozměrech : šířka 40 až 80 mm,
hloubka 40 až 50 mm. Po vybourání asfaltové směsi se vzniklá komůrka vyčistí
ocelovým rotačním kartáčem nebo horkovzdušným agregátem nebo stlačeným
vzduchem,
□ v případě, že trhlina v ložní vrstvě je širší než 10 mm provede se její předtěsnění
vhodným materiálem (např. provazcem z mikroporézní pryže, drcenou gumou
apod.),
□ na svislé stěny komůrky se provede penetračně adhezní nátěr. Takto připravená
komůrka se vyplní modifikovanou asfaltovou hmotou za horka po vrstvách cca.
10 mm s prosypáním horkým kamenivem frakce 4/8, resp. 8/11 mm,
□ směs asfaltové hmoty a kameniva musí vyplnit prostor komůrky bez dutin a pórů.
Povrch směsi se podrtí kamenivem frakce 2/4 (2/5) mm do nivelety přilehlé
vozovky,
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□ modifikovaná asfaltová hmota musí mít parametry splňující požadavky uvedené
v tabulce 4 návrhu TP „ Opravy trhlin vozovek s asfaltovým krytem“. Strojní
zařízení musí být opatřeno nepřímým ohřevem, termostatickou regulací teploty
a nuceným mícháním.

Podélné nebo šikmé trhliny
a všesměrné popraskání vzniklé z důvodů
nedokonalého spojení obrusné a ložní vrstvy._______________________________
a) Trhlina podélná nebo šikmá úzká - šířka do 5 mm
Tento typ trhlin navrhujeme ošetřit následujícím způsobem (viz. VTL 15.1, příloha
6 TP 87) :
□ trhliny se profrézují drážkovací frézou nebo kotoučovou pilou tak, aby vznikla
komůrka o rozměrech šířky 10 mm a hloubky 25 mm nebo šířky 20 mm a hloubky
35 mm nebo šířky 30 mm a hloubky 40 mm v závislosti na šířce původní trhliny,
vyčistí rotačním ocelovým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a provede se
penetračně adhezní nátěr svislých stěn trhliny,
□ v případě, že není k dispozici fréza, lze provést vyčištění a úpravu trhliny
horkovzdušným zařízením,
□ v případě , že trhliny zasahují až do podkladních vrstev, provede se jejich
předtěsnění vhodnou hmotou (např. Provazec z mikroporézní pryže, drcená
guma apod.),
□ takto vyčištěné a upravené trhliny se ihned zalijí pružnou zálivkovou hmotou za
horka pomocí zalévacího strojního zařízení, které musí být opatřeno nepřímým
ohřevem, termostatickou regulací teploty a mícháním,
□ zálivková hmota musí vyplnit prostor upravené resp. Předtěsněné drážky bez
dutin a pórů. Při přelití je nutné přebytečné množství zálivkové hmoty odstranit,
□ modifikovaná zálivková hmota a penetračně adhezní nátěr musí mít parametry
splňující požadavky uvedené v čl. 7.3 a7.4 návrhu TP „Opravy trhlin vozovek
s asfaltovým krytem“.

Podélné trhliny vzniklé postupným sedáním zásypu kanalizace provedené ve
středním dělícím pásu (km 2,500-2,610/L)__________________________________
Tento typ trhlin navrhujeme ošetřit následujícím způsobem (viz. VTL 15.2 A,
příloha 6 TP 87):
□ před vlastní opravou podélných trhlin na daném úseku se provede odfrézování
stávajících asfaltových vrstev na celou tloušťku asfaltových vrstev v šířce jízdního
pruhu včetně vodícího proužku u středního dělícího pásu tj. 4250 mm a délce cca
110 m. Povrch cementové stabilizace se očistí a posoudí se stupeň jeho porušení
zejména v oblasti trhliny. Vyfrézování se provede stupňovitě, aby bylo možné
provést dokonalé napojení na stávající asfaltové vrstvy (v podélném i příčném
směru),
□ v případě, že bude povrch cementové stabilizace porušen ve větším rozsahu,
provede se odfrézování povrchu cementové stabilizace na hloubku cca 40 mm,
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□ na cementovou stabilizaci se položí 40 mm jemnozrnné asfaltové směsi (např.
ABJ),
□ na takto připravený povrch se provede pružná membrána, tzn. postřik za horka
vysoce modifikovaným asfaltem speciálně pro tento účel vyrobeným /
požadované parametry viz. tabulka 2 těchto TP v množství 2,5 až 3,0 kg/m2 s
následným podrcením HDK frakce 8/11 množství 8,0 kg/m2,
□ před pokládkou nových asfaltových směsí (zaplnění vyfrézované části) se musí
provést nalití svislých stran stávajících vrstev vozovky zálivkovou hmotou, za a)
nebo vzniklý pracovní spoj se musí ošetřit vyfrézováním nebo vyřezáním
komůrky šířky 10 mm a hloubky 25 mm a zalitím pružnou zálivkovou hmotou
o Při pokládce nových asfaltových směsí se musí věnovat zvýšená pozornost jejich
zhutnění a dodržení příslušných požadavků z hlediska rovnosti.

Koroze povrchu s různým stupněm porušení (km 2,790-2,840/L)
Tento typ poruchy se navrhuje odstranit vyfrézováním obrusné vrstvy pomalého
jízdního pruhu a provedení nové obrusné vrstvy s asfaltové směsi stejného typu jako
původní obrusná vrstva (viz. VTL 11, příloha 6 TP 87).
V případě, že bude prováděna výměna obrusné vrstvy na mostním objektu přes
železniční trať a silnici Českobrodskou včetně nájezdné a sjízdné rampy, lze provést
novou obrusnou vrstvu na opravovaném úseku stejným typem asfaltové směsi.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 6

Zadání:

Provést diagnostiku úseku silnice l/X s asfaltovým krytem a
navrhnout technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádná zhodnocení stávajícího stavu této silnice byly v sou
ladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a úprav
netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□
□
□
□
□
□

identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení třídy dopravního zatížení,
provedení vizuální prohlídky,
stanovení únosnosti, včetně stanovení zbytkové životnosti,
provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.

Provedené práce
Jednotlivé diagnostické kroky byly projednány se zpracovatelem projektové doku
mentace tj. firmou ABCDE.

1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Ze zachovalé projektové dokumentace předal objednatel vzorový příčný řez ze
kterého byla zjištěna následující skladba konstrukčních vrstev vozovky :
Asfaltový beton
Koberec asfaltový otevřené zrnitosti
Obalovaný štěrkopísek 2 x 120 mm
Zpevnění povrchu štěrkopísku štěrkem
Štěrkopísek
Celkem

AB
KAO
OŠP
ŠP
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70 mm
50 mm
240 mm
50 mm
250 mm
610 mm

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Podle sdělení budoucího správce bude tato silnice min. do roku 2004 ve zvýšené
míře zatížena těžkou nákladní dopravou - dopravní význam stejný jako dálnice.

3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na využití silnice přiřadili jsme této silnicí podle ČSN 73 6114
“Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ II. třídu do
pravního zatížení (1501-3500 TNV/24 hod.).

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v celém úseku silnice všesměrné popraskání s různým stupněm
porušení (snížená únosnost a částečně nespojení jednotlivých asfaltových vrstev),
vyjeté koleje do hloubky až 55 mm a příčné vlny v oblastech křižovatek.
Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 4 a 6.

5. Výsledky měření únosnosti
Aby bylo možné jednak charakterizovat příčinu všesměrného popraskání a jednak
provést posouzení stávající konstrukce vozovky z hlediska možnosti přenesení
plánovaného zatížení, bylo provedeno měření její únosnosti.
Provedené měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením DYNATEST FWD
8002 prokázalo, že nejslabším místem v konstrukci vozovky je ochranná vrstva ze
štěrkopísku a vrstva tvořící pláň.
Jejich kvalita vyjádřená rázovým modulem pružnosti je velmi proměnná a poměrně
velmi nízká. Výsledky měření vyjádřené jednak hodnotami průhybu a jednak
rázovými moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev a podloží jsou uvedeny
v tabulkách a v grafickém vyjádření v příloze zprávy o provedené diagnostice.

6. Odběr vývrtů
Aby bylo možné charakterizovat stávající asfaltové vrstvy, bylo z předmětného úseku
odebráno celkem 14 jádrových vývrtů.
Tloušťky jednotlivých vrstev, jejich stav a kvalita jsou uvedeny v příloze zprávy o pro
vedené diagnostice.
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V následující tabulce je uvedeno kolísání tlouštěk jednotlivých asfaltových vrstev :
Obrusná vrstva
Ložní vrstva
Podkladní vrstva

Asfaltový beton
Asfaltový beton
Obalovaný štěrkopísek

40-70 mm
25-100 mm
135-250 mm

7. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Posouzení stávající konstrukce
uvedeným parametrům :
Dopravní zatížení
Návrhová životnost
Návrhová úroveň porušení
Celkový počet přejezdů TNV
Únosnost podloží

vozovky bylo

provedeno vzhledem

k

níže

podle ČSN 73 6114 - 2000 TNV/24 hod.
25 let
DO

10,0 mil.
Estř = 90 Mpa

Ejar = 75 Mpa

Vlastní posouzení - pro průměrné tloušťky jednotlivých vrstev - bylo provedeno
výpočetním programem LayEPS (PAVEX CONSULTING, s.r.o.).
Výsledek posouzení jednoznačně prokázal, že stávající konstrukce vozovky není
schopna přenést plánované dopravní zatížení - účinkem dopravního zatížení dojde
k porušení ložní vrstvy. Výsledek výpočtu je uveden na straně 6 této zprávy.
Zbytková životnost pro průměrné hodnoty rázových modulů pružnosti byla stanovena
pomocí výpočetního programu BISAR odvozeného z vyhodnocovacího programu
CHEVRON pro výpočet rázových modulů pružnosti vypracovaného fy. Netherlands
Pavement Consultants doplněný vlastním programem společnosti NIEVELT-Labor
GmbH.

8. Výsledky laboratorních rozborů a stanovení
Obrusná vrstva
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
střednězrnný, který nesplňuje požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I v ná
sledujících vlastnostech :
□ nízká mezerovitost, tzn. náchylnost k tvorbě trvalých deformací,
□ vysoký obsah fileru,
□ v některých případech nedostatečné zhutnění obrusné a ložní vrstvy.
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Ložní vrstva
Ložní vrstva je provedena převážně z asfaltové směsi typu asfaltový beton
střednězrnný (nevhodná zrnitost pro ložní vrstvu), který vykazuje nižší mezerovitost,
což je hlavní příčinou tvorby trvalých deformací - vyjetých kolejí. Kolísání obsahu
asfaltu a mezerovitosti mělo negativní vliv na životnost této vrstvy, což se potvrzuje
na četnosti výskytu poruch vyjetých kolejí, všesměrného popraskání a nižší
únosnosti vyjádřené rázovými moduly pružnosti asfaltových vrstev.
V žádném případě nebyla zjištěna asfaltová směs asfaltového koberce otevřené
zrnitosti jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci.
Podkladní vrstva
Podkladní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu obalované kamenivo (dříve
obalovaný štěrkopísek), která splňuje ve většině případů požadavek v současné
době platných předpisů.
Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně potvrdily, že kvalita asfaltových směsí
a jejich kvalita zpracování je přímo úměrná výskytu, resp. vzniku poruch v průběhu
užívání vozovky.
9. Návrh a posouzení technologie opravy
Na základě výsledků provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné
a ložní vrstvy (protokoly rozborů a stanovení fyzikálně mechanických vlastností jsou
uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice), stavu stávajících asfaltových
vrstev a výsledků měření únosnosti navrhujeme následující postup opravy (viz.
VTL 14, příloha 6 TP 87):
□ odstranit stávající asfaltové vrstvy,
□ odstranit nevyhovující vrstvu štěrkopísku,
□ povrch podloží srovnat a řádně zhutnit v souladu s požadavky platné ČSN
73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, aby
byly splněny požadavky pro aktivní zónu,
□ položit ochrannou vrstvu ze štěrkodrti 0/32 mm
□ položit vrstvu cementové stabilizace S I podle ČSN 73 6125, která bude opatřena
příčnými řezanými spárami se vzájemnou vzdáleností max. 3000 mm z důvodů
zabránění kopírování reflexních trhlin asfaltovými vrstvami na povrch vozovky.
Vrstva cementové stabilizace bude před pokládkou asfaltových směsí opatřena
infiltračním postřikem asfaltovou emulzí v množství max. 1,0 kg/m2,
□ položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu obalované kamenivo OKH I (0/32
mm) v tloušťce 100 mm, dle ČSN 73 6121 s asfaltovým pojivém gradace max.
65,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu max. 0,200 kg/ m2,
□ položit ložní vrstvu z asfaltové směsi asfaltový beton velmi hrubý ABVH I (0/22
mm) s modifikovaným asfaltovým pojivém gradace max. 45 dle ČSN 73 6121
v tloušťce 70 mm,

42

□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu max. 0,200 kg/ m2,
□ položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi asfaltový koberec mastixový AKMS I
(0/11 mm) s modifikovaným asfaltovým pojivém gradace max. 65 dle ČSN
73 6121 v tloušťce 40 mm.
S ohledem na velikost dopravního zatížení musí být asfaltové směsi obrusné a ložní
vrstvy navrženy a provedeny v souladu s TP 109 Asfaltové hutněné vrstvy se
zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací, schválených MDS v roce 1998.
Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Obrusná vrstva
Asfaltový koberec mastixový AKMS I
40mm
Ložní vrstva
Asfaltový beton velmi hrubý ABVH I
70mm
Horní podkladní vrstva
Obalované kamenivo hrubozrnné OKH I
100 mm
Spodní pokladní vrstva
Cementová stabilizace S I
200mm
Ochranná vrstvaŠtěrkodrť 0/32250 mm
Celková tloušťka
660 mm
Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu LayEPS (viz. TP 77
kapitola 14) prokázalo její schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní po
souzení je uvedeno v příloze zprávy o provedené diagnostice.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 7

Zadání:

Provést diagnostiku bývalého úseku silnice l/X v průtahu městem
s asfaltovým krytem a navrhnout optimální technologii opravy
vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádná zhodnocení stávajícího stavu této silnice byly v sou
ladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a úprav
netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□
□
□
□
□
□

identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení třídy dopravního zatížení,
provedení vizuální prohlídky včetně pořízení fotodokumentace,
stanovení únosností, včetně stanovení zbytkové životnosti,
provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.
Provedené práce
Jednotlivé diagnostické kroky byly projednány s budoucím správcem této silnice tj.
SÚS XXXXXXX.
1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Dotazem u budoucího a bývalého správce bylo zjištěno, že k této silnici nezůstala
zachována jakákoliv dokumentace.
Proto bylo zvoleno provedení vývrtů ze stávající konstrukce vozovky, aby bylo možné
stanovit tloušťky jednotlivých stmelených vrstev a jejich stav.
Tloušťky jednotlivých vrstev, druh materiálů a jejich stav je uveden v grafickém
znázornění a fotografické dokumentaci v příloze zprávy o provedené diagnostice.2

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Podle sdělení budoucího správce bude tato silnice ve zvýšené míře zatížena těžkou
nákladní dopravou.
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3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na využití silnice přiřadili jsme této silnici podle ČSN 73 6114 „ Vozovky
pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ IV třídu dopravního
zatížení (101-500 TNV/den).
Pro provedení diagnostických kroků byla využita grafická schémata pro skupiny
poruch 1,4, 5 a 6.

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v celém úseku silnice všesměrné popraskání s různým stupněm
porušení, vyspravené výtluky a korozi povrchu. Charakteristické druhy poruch jsou
zachyceny ve fotografické dokumentaci, která je v příloze zprávy o provedené
diagnostice.

5. Výsledky měření únosnosti
Aby bylo možné jednak charakterizovat příčinu všesměrného popraskání a jednak
provést posouzení stávající konstrukce vozovky z hlediska možnosti přenesení
plánovaného zatížení, bylo provedeno měření její únosnosti.
Provedené měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením DYNATEST FWD
8000 prokázalo, že nejslabším místem v konstrukci vozovky je ochranná vrstva.
Její kvalita vyjádřená rázovým modulem pružnosti je poměrně nízká. Výsledky
měření vyjádřené jednak hodnotami průhybu a jednak rázovými moduly pružnosti
jednotlivých konstrukčních vrstev a podloží jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a 2, které
tvoří nedílnou součást zprávy o provedené diagnostice.

6. Odběr vývrtů
Aby bylo možné zjistit konstrukční uspořádání jednotlivých vrstev vozovky, jejich stav
a tloušťky byly odebrány vývrty průměru 150 mm ze stmelené části konstrukce
a v části nezpevněné krajnice byla provedena kopaná sonda pro stanovení tloušťky
ochranné vrstvy, druhu materiálu a stavu.
Na základě výše uvedeného byla zjištěna následující skladba konstrukce vozovky :
Obrusná vrstva
Ložní vrstva
Podkladní vrstva
Ochranná vrstva

Asfaltový beton střednězmný
Obalovaný štěrkopísek
Vibrovaný štěrk s jílovitou výplní
Štěrkopísek
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ABS
OŠP
VŠ
ŠP

55
35
150
250

mm
mm
mm
mm

Stav jednotlivých vrstev

Obrusná vrstva
Ložní vrstva
Podkladní vrstva
Ochranná vrstva

popraskaný asfaltový beton oddělený od ložní vrstvy. Na
rozhraní obrusné a ložní vrstvy silné znečistění.
v celku kompaktní asfaltová vrstva, podle dnešní terminologie
(ČSN 73 6121) se jedná o obalované kamenivo ze 100 % z
těženého kameniva
kompaktní vrstva s jílovitou výplní
štěrkopísek s jílovitými příměsemi.

7. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Posouzení stávající konstrukce vozovky bylo provedeno vzhledem k níže uvedeným
parametrům :
Dopravní zatížení
Předpokládaná životnost
Celkový počet přejezdů TNV
Návrhová úroveň porušení
Únosnost podloží

Předpoklad 300 TNV/24 hod.
15 let
1 650 000
D2
70 Mpa - střední
55 Mpa - jarní

Vlastní posouzení bylo provedeno výpočetním programem layEPS (PAVEX
CONSULTING, S.R.O.).
Výsledek posouzení jednoznačně prokázal, že stávající konstrukce vozovky není
schopna přenést plánované dopravní zatížení - účinkem dopravního zatížení dojde
k porušení ložní vrstvy. Výsledek výpočtu je uveden ve zprávě o provedené
diagnostice.
8. Návrh a posouzení technologie opravy
Aby mohly být splněny požadavky z hlediska možnosti nárůstu dopravního zatížení
je nutné provést jednak opravu stávající konstrukce vozovky a jednak její zesílení
o 100 mm asfaltovými vrstvami.
Na základě provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné a ložní
vrstvy ( protokol rozborů a stanovení fyzikálně mechanických vlastností jsou uvedeny
v příloze této zprávy) a stavu stávající obrusné vrstvy navrhujeme následující postup
opravy (viz. VIL 11, přílohy 6 TP 87):
□ odstranit stávající obrusnou vrstvu odfrézováním na hloubku 60 mm,
□ řádně očistit vyfrézovaný povrch,
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□ příčné trhliny (budou-li se vyskytovat) ošetřit zalitím asfaltovou modifikovanou
zálivkou za horka po předchozím vyčištění,
□ na takto připravený povrch provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby
po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu max. 0,250 kg/ m2,
□ položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu obalované kamenivo OKS II (0/22
mm) v průměrné tloušťce 50 mm, dle ČSN 73 6121,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu max. 0,200 kg/ m2,
□ položit ložní vrstvu z asfaltové směsi asfaltový beton velmi hrubý ABVH I s as
faltovým pojivém gradace max. 65 dle ČSN 73 6121 v tloušťce 70 mm,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo množství
asfaltu, max. 0,200 kg/ m2,
□ položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi asfaltový beton hrubozrnný ABH I
s asfaltovým pojivém gradace max. 65 dle ČSN 73 6121 v tloušťce 50 mm.

Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Obrusná vrstva
Asfaltový beton hrubozrnný ABH I
Ložní vrstva
Asfaltový beton velmi hrubý ABVH I
Horní podkladní vrstva Obalované kamenivo střednězrnné OKS II
Spodní pokladní vrstva Vibrovaný štěrk s jílovitou výplní
Ochranná vrstvaŠtěrkopísek250 mm
Celková tloušťka

50 mm
70 mm
70 mm
150 mm
590 mm

Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu LAYERS prokázalo její
schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní posouzení je uvedeno v příloze
zprávy o provedené diagnostice.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 8

Zadání:

Provést diagnostiku úseku silnice ll/XXX s asfaltovým krytem
a navrhnout technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádná zhodnocení stávajícího stavu tohoto úseku silnice
byly v souladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby
a úprav netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□
□
□
□
□
□

identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení třídy dopravního zatížení,
provedení vizuální prohlídky,
stanovení únosnosti, včetně stanovení zbytkové životnosti,
provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.

Provedené práce
Jednotlivé diagnostické kroky byly projednány s objednatelem a zpracovatelem
projektové dokumentace tj. firmou ABCDE.

1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Z podkladů předaných správcem byla zjištěna následující skladba konstrukčních
vrstev vozovky :
Asfaltový beton
ABS
Koberec asfaltový zavřené zrnitosti dvouvrstvový
KAZ
Penetrační makadam
PM
Štěrk s hlinitým kalem ________________________________________
Celkem

50 mm
110 mm
150 mm
400 mm
710 mm

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Podle sdělení správce a objednatele se jedná o pozemní komunikaci zatíženou
obvyklým zatížením.
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3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na využití silnice přiřadili jsme této silnici podle ČSN 73 6114
“Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ IV. třídu
dopravního zatížení (101-500 TNV/24 hod.).

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v předmětném úseku následující druh poruch :
□ vyjeté koleje do hloubky 25 až 30 mm,
□ podélné trhliny a všesměrné popraskání,
□ místní koroze povrchu s různým stupněm porušení,
□ v úseku km 199,00 až 200,00 otevřená pracovní spára ve středu vozovky - styk
dvou finišerů - s různým stupněm porušení.
Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 1,4 a 5.

5. Výsledky měření únosnosti
Aby bylo možné jednak charakterizovat příčinu všesměrného popraskání a jednak
provést posouzení stávající konstrukce vozovky z hlediska možnosti přenesení
plánovaného zatížení, bylo provedeno měření její únosnosti.
Provedené měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením DYNATEST FWD
8002 prokázalo, že na vozovce tohoto úseku se nevyskytují místa se sníženou
únosností.
Jejich kvalita vyjádřená rázovým modulem pružnosti je velmi málo proměnná.
Výsledky měření vyjádřené jednak hodnotami průhybu a jednak rázovými moduly
pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev a podloží jsou uvedeny v tabulkách
a v grafickém vyjádření v příloze zprávy o provedené diagnostice.

6. Odběr vývrtů
Aby bylo možné charakterizovat stávající asfaltové vrstvy, bylo z předmětného úseku
odebráno celkem 20 jádrových vývrtů.
Tloušťky jednotlivých vrstev, jejich stav a kvalita jsou uvedeny v příloze zprávy o pro
vedené diagnostice.
V následující tabulce je uvedeno kolísání tlouštěk jednotlivých vrstev :
Obrusná vrstva
Ložní vrstva
Podkladní vrstva

Asfaltový beton
Asfaltový beton
Obalovaný štěrkopísek
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40-60 mm
35-115 mm
135-150 mm

7. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Posouzení stávající konstrukce vozovky bylo provedeno vzhledem k níže uvedeným
parametrům :
Dopravní zatížení
Návrhová životnost
Návrhová úroveň porušení
Celkový počet přejezdů TNV
Únosnost podloží

podle ČSN 73 6114 - 250 TNV/24 hod.
15 let
D 1
1,4 mil.
Estř = 80 Mpa
Ejar = 65 Mpa

Vlastní posouzení - pro průměrné tloušťky jednotlivých vrstev - bylo provedeno
výpočetním programem LayEPS (PAVEX CONSULTING, s.r.o.).
Výsledek posouzení jednoznačně prokázal, že stávající konstrukce vozovky je
schopna přenést plánované dopravní zatížení. Výsledek výpočtu je uveden v příloze
zprávy o provedené diagnostice.
Zbytková životnost pro průměrné hodnoty rázových modulů pružnosti byla stanovena
pomocí výpočetního programu BISAR odvozeného z vyhodnocovacího programu
CHEVRON pro výpočet rázových modulů pružnosti vypracovaného fy. Netherlands
Pavement Consultants doplněný vlastním programem společnosti NIEVELT-Labor
GmbH.

8. Výsledky laboratorních rozborů a stanovení
Obrusná vrstva
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
střednězrnný, který nesplňuje požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I v ná
sledujících vlastnostech :
- nízká mezerovitost, tzn. náchylnost k tvorbě trvalých deformací,
- vysoký obsah fileru
- v některých případech nedostatečné zhutnění vrstvy.
Ložní vrstva
Ložní vrstva je provedena převážně z asfaltové směsi typu asfaltový beton
střednězrnný (nevhodná zrnitost pro ložní vrstvu), který vykazuje nižší mezerovitost
a v některých případech nízké zhutnění vrstvy, což je hlavní příčinou tvorby trvalých
deformací - vyjetých kolejí. Kolísání obsahu asfaltu a mezerovitosti mělo negativní
vliv na životnost této vrstvy, což se potvrzuje na četnosti výskytu poruch vyjetých
kolejí, všesměrného popraskání a nižší únosnosti vyjádřené rázovými moduly
pružnosti asfaltových vrstev.
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Podkladní vrstva
Podkladní vrstva je provedena z penetračního makadamu.
Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně potvrdily, že kvalita asfaltových směsí
a jejich kvalita zpracování je přímo úměrná výskytu, resp. vzniku poruch v průběhu
užívání vozovky.

9. Návrh a posouzení technologie opravy
Na základě výsledků provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné
a ložní vrstvy (protokol rozborů a stanovení fyzikálně mechanických vlastností jsou
uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice), stavu stávajících asfaltových
vrstev a výsledkům měření únosnosti navrhujeme následující postup opravy (viz.
VTL 17, příloha 6 TP 87):
□ odstranit stávající obrusnou vrstvu,
□ stávající ložní vrstvu upravit recyklací za horka technologií REMIX s přidáním
nové asfaltové směsi takového složení, aby výsledná asfaltová směs odpovídala
asfaltovému betonu hrubozrnnému kvalitativní třídy I podle ČSN 73 6121;
asfaltové pojivo použité pro výrobu přidávané směsi bude asfalt gradace 45,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu max. 0,200 kg/ m2,
□ položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi asfaltový beton střednězrnný ABS I
(0/11 mm) s asfaltovým pojivém gradace 65 podle ČSN 73 6121 v tloušťce 40
mm.
Na základě výsledků rozborů stávající asfaltové vrstvy ložní vrstvy lze konstatovat, že
přidávaná asfaltová směs bude vyrobena z hrubého drceného kameniva frakcí 4/8
a 8/16 v poměru 1:1 a obsahem asfaltu 1,4 % hmotnosti směsi. Výsledná čára
zrnitosti splňuje požadavky ČSN 73 6121 tabulka 6a.
Před zahájením recyklace stávající ložní vrstvy technologií REMIX s přidáním nové
asfaltové směsi, zpracuje zhotovitel pro tuto technologii technický prováděcí předpis
a průkazní zkoušku a předloží objednateli ke schválení.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 9

Zadání:

Provést diagnostiku úseku silnice ll/XX s asfaltovým krytem a
navrhnout technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádná zhodnocení stávajícího stavu této silnice byly v sou
ladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a úprav
netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti :
□
□
□
□
□

identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení třídy dopravního zatížení,
provedení vizuální prohlídky,
provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.

Provedené práce
Jednotlivé diagnostické kroky byly projednány s objednatelem.

1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Ze zachovalé projektové dokumentace předal objednatel vzorový příčný řez ze
kterého byla zjištěna následující skladba konstrukčních vrstev vozovky :
Asfaltový beton (0/8 mm)
ABJ
Koberec asfaltový zavřené zrnitosti (0/16 mm)
KAZH
Koberec asfaltový (0/16 mm)
KAZH
Vibrovaný štěrk
VŠ
ŠtěrkopísekŠP200 mm
Celkem

40mm
60mm
50mm
280mm
630 mm2

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Podle sdělení .správce bude tato silnice v budoucnu zatížena obvyklou dopravou dopravní význam stejný jako silnice II. třídy.

52

3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na využití silnice přiřadili jsme této silnici podle ČSN 73 6114
“Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ IV. třídu
dopravního zatížení (101-500 TNV/24 hod.).

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v celém úseku silnice korozi povrchu - ztrátu asfaltového tmele
s různým stupněm porušení. Vyjeté koleje se vyskytují pouze místně jejich hloubka je
maximálně 7 mm. V minulém období byla v rámci údržby provedena oprava korozí
napadených míst nátěrem pomocí opravárenského vlaku.
Na základě výsledků vizuální prohlídky bylo upuštěno od stanovení únosnosti, neboť
vozovka nevykazuje jakékoliv známky snížení únosnosti.
Pro další postup bylo využito grafické schéma pro skupinu poruch 1.

5. Odběr vývrtů
Aby bylo možné charakterizovat stávající asfaltové vrstvy, bylo z předmětného úseku
odebráno celkem 14 jádrových vývrtů.
Tloušťky jednotlivých vrstev, jejich stav a kvalita jsou uvedeny v příloze zprávy o pro
vedené diagnostice.

6. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Posouzení stávající konstrukce vozovky bylo provedeno vzhledem k níže uvedeným
parametrům :
Dopravní zatížení
Návrhová životnost
Návrhová úroveň porušení
Celkový počet přejezdů TNV
Únosnost podloží
Charakteristická hodnota
indexu mrazu lm
Celková délka úseku

podle ČSN 73 6114 - 250 TNV/24 hod.
15 let
D2
10,0 mil.
Estř = 45 Mpa
Ejar = 35 Mpa
424
2 150 bm

Vlastní posouzení - pro průměrné tloušťky jednotlivých vrstev - bylo provedeno
výpočetním programem LayEPS (PAVEX CONSULTING, s.r.o.).
Výsledek posouzení jednoznačně prokázal, že stávající konstrukce vozovky je
schopna přenést plánované dopravní zatížení. Výsledek výpočtu je uveden ve
zprávě o provedené diagnostice.
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7. Výsledky laboratorních rozborů a stanovení
Obrusná vrstva
Obrusná vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton
střednězrnný, který nesplňuje požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I v ná
sledujících vlastnostech :
□ vysoká mezerovitost, tzn. náchylnost k oxidaci asfaltového pojivá,
□ nízký obsah fileru.
Ložní vrstva
Ložní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu asfaltový beton hrubozrnný, který
splňuje požadavky ČSN 73 6121 pro kvalitativní třídu I.
Podkladní vrstva
Podkladní vrstva je provedena z asfaltové směsi typu obalované kamenivo (dříve
obalovaný štěrkopísek), která splňuje požadavky v současné době platných
předpisů.
Výsledky laboratorních rozborů jednoznačně potvrdily, že kvalita asfaltových směsí
a jejich kvalita zpracování je přímo úměrná výskytu, resp. vzniku poruch v průběhu
užívání vozovky.
9. Návrh a posouzení technologie opravy
Na základě výsledků provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné
a ložní vrstvy (protokoly rozborů a stanovení fyzikálně mechanických vlastností jsou
uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice), stavu stávajících asfaltových
vrstev navrhujeme následující postup opravy (viz. VTL 8, příloha 6 TP 87):
□ odfrézovat 10 mm stávající obrusné vrstvy, aby se odstranily výspravy
opravárenským vlakem,
□ stávající obrusnou a částečně ložní vrstvu upravit recyklací za horka technologií
REMIX PLUS. Stávající asfaltové směsi obrusné a ložní vrstvy budou upraveny
přidáním drceného kameniva frakce 8/16 v množství cca 15 % hmotnosti směsi
kameniva a obohaceny přídavkem asfaltového pojivá gradace 80 v množství
1,4 % hmotnosti asfaltové směsi. Jako plusová asfaltová směs - nová obrusná
vrstva v množství 75 kg/m2 bude asfaltový beton střednězrnný kvalitativní třídy I
podle ČSN 73 6121.
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Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Asfaltový beton střednězmný (0/11 mm)
Asfaltový beton hrubozrnný (0/16 mm)
Koberec asfaltový zavřené zrnitosti (0/16 mm)
Koberec asfaltový (0/16 mm)
Vibrovaný štěrk
Štěrkopísek
Celkem

ABS I
ABH II
KAZH
KAZH
VŠ
ŠP

30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
280 mm
200 mm
650 mm

Před zahájením recyklace stávající obrusné a ložní vrstvy s přidáním drceného
kameniva frakce 8/16 a asfaltového pojivá za současné pokládky nové obrusné
vrstvy, zpracuje zhotovitel pro tuto technologii technický prováděcí předpis a prů
kazní zkoušku plusové asfaltové směsi pro novou obrusnou vrstvu a předloží
objednateli ke schválení.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 10

Zadání:

Provést diagnostiku úseku silnice lll/XXXX s asfaltovým krytem a
navrhnout technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádné zhodnocení stávajícího stavu této silnice, byly v sou
ladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a oprav
netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□ identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
□ stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
□ stanovení třídy dopravního zatížení,
□ provedení vizuální prohlídky,
□ stanovení únosnosti, včetně stanovení zbytkové životnosti,
□ provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.

Provedené práce
1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Dotazem u správce bylo zjištěno, že k této silnici neexistuje jakákoliv dokumentace.
Proto bylo zvoleno provedení vývrtů ze stávající konstrukce vozovky, aby bylo možné
stanovit tloušťky jednotlivých stmelených vrstev a jejich stav.
Tloušťky jednotlivých vrstev, druh materiálů a jejich stav jsou uvedeny v grafickém
znázornění, které je nedílnou součástí zprávy o provedené diagnostice.

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Podle sdělení správce a projektové organizace zabývající se návrhem opravy je
a do budoucna tato silnice zůstane zatížena konstantním dopravním zatížením.
V tomto případě se jedná o městskou hromadnou dopravu (autobusy) a nákladní
dopravu k existujícím firmám.

3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na důležitost a dopravní význam silnice jsme této silnici podle ČSN
73 6114 “Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“,
přiřadili třídu dopravního zatížení V, tj. 15 -100 TNV/24 hod.
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Pro provedení diagnostických kroků byla využita grafická schémata pro skupiny
poruch 1 a 5.

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje v celém úseku :
• zřetelnou podélnou pracovní spáru (styk dvou pokládaných pruhů) s různým
stupněm porušení,
• všesměrné popraskání zejména ve stopách vozidel,
• příčné trhliny - mrazového původu,
• koroze povrchu s různým stupněm porušení.

5. Výsledky měření únosnosti
Aby bylo možné jednak charakterizovat příčinu všesměrného popraskání a jednak
provést posouzení stávající konstrukce vozovky z hlediska možnosti přenesení
plánovaného zatížení, bylo provedeno měření její únosnosti.
Provedené měření únosnosti rázovým zatěžovacím zařízením DYNATEST FWD
8002 prokázalo, že nejslabším místem v konstrukci vozovky je ochranná vrstva.
Její kvalita vyjádřená rázovým modulem pružnosti je poměrně nízká. Výsledky
měření vyjádřené jednak hodnotami průhybu a jednak rázovými moduly pružnosti
jednotlivých konstrukčních vrstev a podloží jsou uvedeny v přílohové části zprávy
o provedené diagnostice.

6. Odběr vývrtů
Aby bylo možné zjistit konstrukční uspořádání jednotlivých vrstev vozovky, jejich stav
a tloušťky, byly odebrány vývrty průměru 100 mm ze stmelené části konstrukce a v
části nezpevněné krajnice byla provedena kopaná sonda pro stanovení tlouštěk
nestmelených vrstev, druhu materiálu a stavu.

Na základě výše uvedeného byla zjištěna následující skladba konstrukce vozovky :
Obrusná vrstva
asfaltový beton
Ložní vrstva
obalované kamenivo
Podkladní vrstva
vibrovaný štěrk
Ochranná vrstvazahliněný štěrkopísek150 mm
Celková tloušťka
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40mm
40mm
250mm
490 mm

Stav jednotlivých vrstev:
Obrusná vrstva

Ložní vrstva
Podkladní vrstva
Ochranná vrstva

místně popraskaná asfaltová směs typu
asfaltový beton; na rozhraní obrusná ložní vrstva znečištění,
kompaktní asfaltová směs s vysokým
obsahem těženého kameniva,
zhutněná, kompaktní vrstva,
štěrkopísek s příměsí hlíny.

Druh asfaltových směsí, jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti a stupeň zhutnění a
mezerovitost vrstev jsou uvedeny v přílohové části zprávy o provedené diagnostice.

7. Posouzení stávající konstrukce vozovky
Posouzení stávající konstrukce vozovky bylo provedeno vzhledem k níže uvedeným
parametrům :
Dopravní zatížení - předpoklad
Předpokládaná doba životnosti
Celkový počet přejezdů TNV
Úroveň porušení
Únosnost podloží

75 voz TNV/ 24 hod;
15 let;
415 000;
D2
110 Mpa - střední
85 Mpa - jarní

Vlastní posouzení bylo provedeno výpočetním programem layEPS (PAVEX
CONSULTING, S.R.O.).
Výsledek posouzení jednoznačně prokázal, že stávající konstrukce vozovky není
schopna přenést plánované dopravní zatížení - účinkem dopravního zatížení dojde
k porušení ložní vrstvy. Výsledek výpočtu je uveden v příloze zprávy o provedené
diagnostice.
8. Návrh a posouzení technologie opravy
Aby mohly být splněny požadavky z hlediska možnosti nárůstu dopravního
zatížení, je nutné provést jednak opravu stávající konstrukce vozovky a jednak její
zesílení o 50 mm další asfaltovou vrstvou.
Na základě provedených rozborů stávajících asfaltových směsí obrusné a ložní
vrstvy ( protokol rozborů a stanovení fyzikálně mechanických vlastností jsou
uvedeny v příloze zprávy o provedené diagnostice) a stavu stávající obrusné
vrstvy navrhujeme následující postup opravy (viz. VTL 6, příloha 6 TP 87):
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□ odstranit stávající obrusnou vrstvu odfrézováním na hloubku 40 mm,
□ řádně očistit vyfrézovaný povrch,
□ příčné trhliny (budou-li se vyskytovat) ošetřit zalitím asfaltovou modifikovanou
zálivkou za horka po předchozím vyčištění,
□ na takto připravený povrch provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby
po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu max. 0,250 kg/ m2,
□ položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu obalované kamenivo OKS I v tloušťce
50 mm dle ČSN 73 6121,
□ provést spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo
množství asfaltu asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo množství
asfaltu, max. 0,200 kg/ m2,
□ položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton střednězrnný ABS
II s asfaltovým pojivém gradace max. 65 v tloušťce 40 mm dle ČSN 73 6121.

Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Obrusná vrstva
Asfaltový beton střednězrnný ABS II
Ložní vrstva
Obalované kamenivo střednězrnné OKS I
Horní podkladní vrstva
Obalované kamenivo střednězrnné OKS I
Spodní pokladní vrstva
Vibrovaný štěrk
Ochranná vrstvaŠtěrkopísek250 mm
Celková tloušťka

40 mm
50 mm
40 mm
150mm
530 mm

Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu layEPS prokázalo její
schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní posouzení je uvedeno v příloze
zprávy o provedené diagnostice.
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PŘÍKLAD ČÍSLO 11

Zadání:

Provést diagnostiku úseku dálnice lll/XXXXX s asfaltovým krytem
a navrhnout optimální technologii sanace vyskytujících se poruch

Aby bylo možné provést řádná zhodnocení stávajícího stavu této silnice byly v sou
ladu s požadavky Technických podmínek TP 87 “Navrhování údržby a úprav
netuhých vozovek“ provedeny následující činnosti:
□
□
□
□
□

identifikace posuzované vozovky - skladba konstrukčních vrstev,
stanovení důležitosti a dopravního významu silnice,
stanovení třídy dopravního zatížení,
provedení vizuální prohlídky,
provedení odběru vývrtů pro stanovení druhu a tlouštěk jednotlivých stmelených
vrstev, včetně jejich stavu,
□ návrh a posouzení technologie opravy.

Provedené práce
Jednotlivé diagnostické kroky byly projednány s objednatelem.

1. Zjištění skladby konstrukce vozovky
Dotazem u správce bylo zjištěno, že k této silnici neexistuje jakákoliv dokumentace.
Proto bylo zvoleno provedení vývrtů ze stávající konstrukce vozovky, aby bylo možné
stanovit tloušťky jednotlivých stmelených vrstev a jejich stav.
Aby bylo možné zjistit konstrukční uspořádání jednotlivých vrstev vozovky, jejich stav
a tloušťky byly odebrány vývrty průměru 100 mm z asfaltové části konstrukce pro
stanovení tlouštěk jednotlivých vrstev, druhu asfaltových směsí a jejich stavu.
Na základě výše uvedeného byla zjištěna následující skladba konstrukce vozovky
Obrusná vrstva
Ložní vrstva
Podkladní vrstva

Asfaltový beton jemnozrnný
Asfaltový beton velmi hrubý
Penetrační makadam
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30 až 40 mm
40 až 70 mm
200 mm

2. Stanovení důležitosti a dopravního významu silnice
Silnice 111/21210 v tomto úseku je v současné době ve zvýšené míře zatížena těžkou
nákladní dopravou - doprava kameniva pro obalovnu asfaltových směsí.
V roce 1998 po dobu cca 5 měsíců se předpokládá využití tohoto úseku silnice jako
objízdné trasy při uzavření silnice l/X v oblasti křižovatky se silnicí l/XX.

3. Stanovení třídy dopravního zatížení
S ohledem na velikost dopravního zatížení lze podle ČSN 73 6114 „ Vozovky
pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování“ tento úsek silnice I/6
zařadit do V třídy dopravního zatížení (15-100 TNV/den).

4. Výsledek vizuální prohlídky
Vozovka vykazuje jako hlavní typ poruch ulámané a rozlámané hrany vozovky vytlačování nezpevněné části krajnice do příkopu. Tento typ poruchy se vyskytuje
prakticky po celé délce silnice, asi v polovině případů je porucha vyspravena
asfaltovou směsí o různé kvalitě. Druhým typem poruch je výskyt všesměrného
popraskání v rozsahu 90 % plochy předmětného úseku silnice.
Grafické znázornění vyskytujících se poruch je uvedeno v příloze zprávy o prove
dené diagnostice.
Pro další postup byla využita grafická schémata pro skupiny poruch 3, 5 a 6.

5. Odběr vývrtů
Aby bylo možné zjistit konstrukční uspořádání jednotlivých vrstev vozovky, jejich stav
a tloušťky, byly odebrány vývrty průměru 100 mm z asfaltové části konstrukce pro
stanovení tlouštěk jednotlivých vrstev, druhu asfaltových směsí a jejich stavu.
Stav jednotlivých vrstev
Obrusná vrstva

asfaltová vrstva jemnozrnná, ve většině případů nespojená
s ložní vrstvou
Ložní vrstva
v celku kompaktní asfaltová vrstva hrubozrnná ve většině
případů nespojená s podkladní vrstvou; asfaltová směs je
typu otevřený koberec
Horní podkladní vrstva penetrační makadam
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Tloušťky jednotlivých asfaltových vrstev, druh asfaltových směsí a jejich stav je
uveden v následující tabulce:
1 Vývrt Staničen
číslo
[km]

Tloušťka
obrusné
vrstvy [nim]

1

0,025

30

2

0,166

33

3

0,489

32

4
5

0,758
1,060

24
26

6

1,368

42

7.1

1,668

36

7.2

1,668

39

8

1,984

40

9

2,306

26

10

2,585

28

11

2,870

32

12

3,180

35

Druh a stav asfaltové! Tloušťka
■ ■ \ směsi
ložní vrstvy
obrusné vrstvy
:
[ mm ]
jemnozrnná asfaltová
směs
56
jemnozrnná asfaltová
směs
74
jemnozrnná asfaltová
směs
43
jemnozrnná asfaltová
směs
26
jemnozrnná asfaltová
32
směs
jemnozrnná asfaltová
78
směs
jemnozrnná asfaltová
směs
55
jemnozrnná asfaltová
směs
73
jemnozrnná asfaltová
směs
40
jemnozrnná asfaltová
směs
37
jemnozrnná asfaltová
směs
58
jemnozrnná asfaltová
směs
58
jemnozrnná asfaltová
směs
49

Druh a stav asfaltově
směsi
ložní vrstvy
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO
mezerovitá asfaltová směs
typu KAO

8. Výsledky měření únosnosti deflektometrem DYNATEST FWD 8002
Měření únosnosti bylo provedeno vzhledem k typu vyskytujících se poruch v kroku
25 m.
Výsledky průhybů, následně vypočtených rázových modulů pružnosti a zbytkové
životnosti jednoznačně potvrzují, že vozovka je na konci své životnosti a vyžaduje typ
opravy pro zvýšení její únosnosti.

9. Návrh a posouzení technologie opravy
Na základě provedené vizuální prohlídky, četnosti a druhu poruch, předpokládaného
dopravního zatížení a stavu stávající obrusné vrstvy navrhujeme následující postup
(viz. VIL 9, příloha 6 TP 87):
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Vzhledem ke stavu krytu a podkladní vrstvy navrhujeme provést komplexní
rekonstrukci této vozovky technologií recykláže za studená na místě s následným
položením obrusné vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ABS II v tloušťce
50 mm. Před pokládkou obrusné vrstvy musí být proveden na recyklované vrstvě
spojovací postřik asfaltovou emulzí tak, aby po jejím vyštěpení činilo množství asfaltu
max. 0,250 kg/ m2.
Na základě výše uvedeného bude mít konstrukce vozovky následující skladbu :
Kryt vozovky
Asfaltový beton střednězmný ABS II
Horní podkladní vrstva Recyklovaná směs za studená
Spodní pokladní vrstva Penetrační makadam
Ochranná vrstvaŠtěrkopísek200 mm
Celková tloušťka

50 mm
200 mm
100mm
550 mm

Posouzení této konstrukce pomocí výpočetního programu layEPS prokázalo její
schopnost přenést předpokládané zatížení. Vlastní posouzení je uvedeno v příloze
zprávy o provedené diagnostice.

10. Kontrola kvality prováděných prací
Protože pro tuto technologii neexistují žádné předpisy, je nezbytné aby zhotovitel
zpracoval a předložil v dostatečném předstihu objednateli před prováděním
technologie recyklace za studená, technický prováděcí předpis (TPP) s podrobným
popisem technologie provádění, druhem použitých hmot a strojního zařízení.
Součástí TPP bude průkazní zkouška doplněná plánem jakosti pro technologii
recyklace za studená.
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Komentář vypracoval: Ing. Václav Neuvirt, CSc.

Přílohy:
1. Příklad formuláře pro grafický záznam vyskytujících se poruch
2. Příklad grafického znázornění výsledků měření hloubky vyjetých kolejí
3. Příklad grafického znázornění výsledků stanovení na odebraných vývrtech
4. Příklad protokolu “Rozbor asfaltové směsi“
5. Příklady výsledků měření únosnosti a vypočtené rázové moduly pružnosti
6. Příklad návrhu zesílení
7. Příklad posouzení návrhu opravy konstrukce vozovky
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Sezňam příloh :
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7

Příklad formuláře pro grafický záznam vyskytujících se poruch na
povrchu vozovky
Příklad grafického znázornění výsledků měření hloubky vyjetých
kolejí
Příklad grafického znázornění výsledků měření a stanovení na
odebraných vývrtech
Příklad protokolu “Rozbor asfaltové směsi“
Příklady výsledků měření únosnosti a vypočtené rázové moduly
pružnosti
Příklad provedeného návrhu zesílení vozovky - grafické znázornění
Příklad posouzení návrhu opravy vozovky pomocí početního
programu layEPS
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Příloha č. 1

Příklad formuláře pro grafický záznam vyskytujících se poruch na povrchu vozovky

11.03.99
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Druh komunikace:
Staničení od:
do:
Délka úseku:

km
km
bm

Dálnice
31,600
34,600
100

Číslo:

DX

Počasí:
Jasno
Oblačno

Dílčí úsek:
1
Dílčí staničení od: 31,700
do: 31,800

Povrch:
Suchý
Vlhký
Mokrý

X

Zataženo

Část:Úsek dálnice D X, od km 31,600 do km34,600
Pruh:Pravý jízdní pás - vozovka se stoupacím pruhem
Druh vozovky:
Vozovka s asfaltovým krytem
Délka / Plocha:
100bm/1200m2
Poznámka
Textura povrchu
Deformace

Ztráta asfaltového tmelu
Pocení vozovky

m2
m2

30

Vyjeté koleje hl.> 15 mm

m
mm/m

KOLEJE MENŠÍ NEŽ 15 mm

Nerovnosti
Porušení povrchu

Provedená údržba
/oprava/

0 00

1 0

Podélné trhliny
Příčné trhliny
Mozaikové trhliny
Všesměrné popraskání
Výtluky

30

HODNOTA IRI MENŠÍ NEŽ 2,95
37
24
23
2

bm
bm
m2
m2
pot.
m2
m2
m2
m
m2
m

Výměna obrusné vrstvy
Výsprava porušení na trhlině
Údržba mikrokobercem
Údržba nátěrem

20

-

40

50

-

-

60

70

80

90

1 00

7

Diagnostika vozovek_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NIEVELT-lobor Praho

Příloha č. 2

56,200/L

[UIUI] 3|9|01| 3(3jXA D)|qnO|H

Fujiyama,Normal"NIEVELT-Labor Praha

DÁLNICE DX V ÚSEKU KM 53,800 -

PRŮBĚH HODNOT HLOUBKY VYJETE KOLEJE

Příklad grafického znázornění výsledků měření hloubky vyjetých kolejí

Příloha č. 3
Příklad grafického znázornění výsledků měření a stanovení na odebraných vrtech

Dálnice DX v úseku km 31,600 až 34,600/P
Odběr vývrtů o průměru 100 mm

Celková tloušťka asfaltových vrstev = 220 mm

Vysvětlivky:
Mezi vrstvami není spojení

Diagnostika vozovek

D

Míra zhutnění

M

Mezerovitost vrstvy

NIEVELT-Labor Prahe

Příloha č. 4
Příklad protokolu „Rozbor asfaltové směsi“

Laboratorní číslo:
Počet výtisků:
Výtisk číslo:
Počet listů:
List číslo:

369/98
1
1
3
1

PROTOKOL
čís.

Název:

369/98

ROZBOR ASFALTOVÉ SMĚSI

Objednatel:

V Praze dne:

jednatel společnosti
nebo zplnomocněný zástupce

Laboratoř NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze zkušebních vzorků.
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

P4.1

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Výtisk číslo:

1

List číslo:

2

Zkušební protokol

ROZBOR ASFALTOVÉ SMĚSI

Laboratorní číslo:

369/98

Praha dne:

Firma
Stavba
Objekt-stanicení

Oprava silnice ll/XXX
Úsek km 187,9-191,6

Odebral

Objednatel

Datum odběru:
Vzorek dodán :
Datum zkoušky:

Druh asfaltové směsi:

ABSII

-

Asfaltový beton střednězrnný kvalitativní třídy II

Zjištění stavu
Vyhodnocení kvality asfaltové směsi
Vyhodnocení výsledků jednotlivých zkoušek bylo provedeno podle

ČSN 73 6121
Jednotlivé zkoušky byly provedeny podle

ČSN 73 6160
Obsah asfaltu
Stabilita
Přetvoření
Tuhost
Mezerovitost

SM
PM
TM
M (v rozpustidle)

Poznámka:
O
6

[% hm.]

6,07

[kN]

11,2
44
25.5
1.5

[0,1 mm]
[% obj.]
Razítko a podpis:

Rozbor asfaltové směsi proveden na znovurozehřáté směsi.
Stanovení fyzikálně mechanických vlastností provedeno na zkušebních
tělesech zhotovených ze znovurozehřáté asfaltové směsi.

e
o
Detailní výsledky jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v příloze 1, která
je nedílnou součástí tohoto protokolu
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Výtisk číslo:

1

List číslo:

3

Zkušební protokol

ROZBOR ASFALTOVÉ SMĚSI

STANOVENÍ FYZIKÁLNÍCH A MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

Laboratorní číslo:

369/98

Příloha I
Firma

:

Stavba
Objekt-stanicení

:
:

Praha dne:

Oprava silnice ll/XXX
Úsek km 187,9-191,6

Datum dodání:
Datum odběru:

ABS II I

Druh směsi

Datum zkoušky:
Požadavek

Požadavek
1. ASFALTOVÁ SMĚS

min.

max.

3. MARSHALLOVA TĚLESA

[g/cm3]

nezhutněné směsi

2,467

-

-

2. ASFALTOVĚ POJIVO

5

zhutněné směsi

[g/cm3]

2,431

Obsah asfaltu

[Xobj.]

14,5

Mezerovitost
Mezerovitost kamenné směsi

[% obj.]

1,5

3

[% obj.]

16,0

14,5

Stupeň vyplnění pórů

[% obj.]

90,6

Rozpustný obs. asfaltu

[XhmJ

5,89

Nerozpustný podíl

[Xhm.]

0,18

Poměr kam.moučka / asfalt

6,07

Stabilita SM

Obsah asfaltu celkem

[%hm.]

Bod měknutí K.K.

-

Přetvofení PM

fC]
25 'C

1,69
[kN]

11,2

[0,1 mm]

44,0

Tuhost směsi

[0,1 mm]

Bod lámavosti/Fraass
Duktilita

max.

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost

Penetrace

min.

25,5

-

fC]
25 'C

Zhutňovací práce podle Marshallovy zkoušky

[cm]

2 x 50 úderů
140

Teplota zhutňování Marshallových zkušebních těles [ °C ]

10,2%
47,8%
42,0%
ČÁRA ZRNITOSTI

ZRNITOST SMĚSI KAMENIVA
Síto [mm]

Propad

[%

Druh kameniva - lokalita

% hm. směsi

Složení kamenné směsi
Kamenná moučka < 0.09 mm
Drobné kamenivo 0,09 - 4,0 mm
Hrubé kamenivo >4.0 mm

hm.]

- 90-16

mm

11

mm

4

mm

0,09
0,09

0,125

22

32 45

mm
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Fujiyama,Normaľ'NIEVELT-LaborProha

SILNICEl/XX VÚSEKUKM 159,800 Až 168,300

PRŮBĚH PRUHYBU A RÁZOVÝCH MODULU PRUŽNOSTI

Příloha č. 5
Příklad výsledků měření únosnosti a vypočtených rázových modulů pružnosti

P5.1

Fujiyama,Normaľ'NIEVELT-Lobor Praha

VÚSEKUKM159,800 AŽ 168,300

PRŮBĚH PRŮHYBŮ - SILNICE l/XX

00fr'Z9l J
d»

00Z'Z9l ^

000791

008 991

00^991

SILNICE l/XX VÚSEKU KM159,800 AŽ 168,300

>o

OOZ'991

000'99l

008'S9l

009'S9l

00fr'S9l

00ZS91
000'S9l

008'Wl

CVI

Ľ
009'Wl
Fujiyama,Normal"NIEVELT-Labor Praha

PRŮBĚH RÁZOVÝCH MODULŮ PRUŽNOSTI

009'99l

OOfr'Wl

00Z'fr9l

[2uiuj/n] jisouzaid A|npoui saozo})

P5.3

Příloha č. 6

NÁVRH HOMOGENNÍCH SEKCÍ PRO PROVEDENÍ ZESILOVACÍ VRSTVY

Číslo měřeného bodu

Příklad provedeného návrhu zesílení vozovky - grafické znázornění

CO

oo^
OS*

u->

X

x

i= °o
s -

CO CsJ
[uiui] juspz oijsuazJADU D^noii

«o

u-»

^

co

C'J

Příloha č. 7

Příklad posouzení návrhu opravy vozovky pomocí početního programu layEPS

— Výstup
(POSOUZENI

Vstup
IVSTUP.LS4
název
AB I , 11
OK I
PM
SP

t 1

Ez

120.
160.
200.
230.

7500.
5700.
1900.
154.

y

Název akce

Isii lnice I/xx dalnicni přivaděč
El
3000.
2000.
500.
154 .

Podloží
f= E střed.
120.
jarní
100.

mí

Es
5500.
4200.
1100.
154.

z mí

.21
.21
.21
. 35

1 mí s

. 44
.44
. 44
. 35

Žatí žení

Souč.

úr. poruš.
TNVc
poloměr
intenzita

Souřadnice kol
—SB X
=TWTirrr- y
0.

0.

344 .

0.

J

Požad.

C2
C3
C4

AI

2.90
2.95
.00
.00

2.60
2.65
.00
.00

zatížení
1.00
. 50
1.00

2.70 5.00
2.80 5.00
.00
.00
.00
. 00

čí s.
1
2
3
4

počet kol
=
=
=
=

.00
1.00
.50
1.00

materiál

tl .

AB I,11
OK I
PM
SP

120.
160.
200.
230.

ce 1 kem

710.

: modul s t řední
modu 1 jarní

120.
100.

2

poloměr otisku
intenzi ta

spolupfls.

120.3
. 55

poměrné porušení

. 750
.000
.000
.000

0022
0417
0000
0000
min.

11 .

poměrné porušení

H

.75
.00
.00
.00

Výpočtové body
■«*
y
1
mm—ä X
0.
0.
172.
0.

POSOUZEN
Silnice I/xx dalnicni přivaděč

Cl
C2
C3
C4

A

spo 1

As

Jméno vstupního souboru

Úroveň porušení
DO
Návrhové období
0
delta z
. 00
delta k
.00
TNVo
0.
8500000.
TNVc

Podloží

DO
8500000.
120.3
-.55

AZ

'rvn

na tisk

Posouzení vozovky :

Vrstvy :

.33
. 33
. 33
.35

■

0.
0130

J

Název:

Příklady s komentářem k příloze 6 TP 87
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