Ministerstvo dopravy a spoju ČR

JP 96
(«»$•«

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU
PŘEDBĚŽNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Schváleno MDS - OPK čj. 18640/97 - 120 ze dne 7.4.1997
s účinností od 1. května 1997

IMOS Brno, a.s.
březen 1997

OBSAH
strana
Předmět technických podmínek

1.

1
kO.;!,.

Základní ustanovení .........
1
n ^*4. 'Í í? .*“ . i-' . ■ . '. '4* . .... . . .i. . . . . . . . 4. . . 4 4 ■ ^
Predpoklady TP ...................................
■Termíny a definice •'........................ 3<, . . . .
." • - ,• ■ •—
•
-v
“j— —
<•
■
>
•
.
i
.
;-j '
Užití- ve voz.ovce- . ,T.
. . f . . . .,.V. .
... . .\' t. . . .. .
.'
..
''
■
JŠi
.
*- V - f V
aifí.
'i-. lŕ -í..
Postup navrhovaný .pdr^y. .... v.
..........
Podmínky pro.i použití? tJ. ll.lí.T . /í.'i
..........
Použití podle poruch vozovky ...................

•'

■£

2.142.2
2.3
3.

~~

3.1
3.2
3.3

•-•.•f.*

.

jot“

..

*

..;ár--v -'.»•Sr-s*». ísa«»tB»4sa«sew.

1

'2 ,v .4

•; ,U Ä
;' 3 • . • • '
: ŕ<

•íK
Vw<í

■ .v

ŕ 3 . ;t- i

’

4
mww■ wwrr-».«wwm

Hmoty .............................................
h.: l'/J. au .1
UuhV uujdvh .íl arrh BriRie-a'sc;*!
Kamenivo ...................................
4.1
Pojivo T .TV. V .'. ľ T .TV.. 7. ...T.T W. . . . ..TTT
4.2 '
Vysprávková směs ......
4.3
j j / -• a
Prísady
4.4

9
C í- b.VväO
9
9
10
10

5.

ICkHs'k SV,

4.

■

» P í* äGíL i;*' y T

• • ,>. • y

úf/ri;-»

fci.í» ŕ'«- i >*:■.

V. c*'*'T* /To

■ i ; .. ■ V .fci i
10
' Tl.-J7 -;
r 13"'' ;

5.1
5.2'
5.3

Druhy tryskové metody
PovřehóVá’ úpřava'-.v .-. .
Hloubkové vysprávky ..

6.

Kontrola a zkoušení

15

6.1
6.2
6.3

Průkazní zkoušky ..................................
Kontrolní zkoušky .................................
Přejímací zkoušky .................................

15
16
16

7.

Bezpečnost práce a ekologie ......................

16

8.

Citované a souvisící normya předpisy

..........

17

9.

Závěrečné ustanovení

...........................

18

. i : ; / / v /»»í *J ir:

Příloha č.l
Přehled
zařízení používaných
vozovek tryskovou metodou

pro vysprávky

poruch

Příloha č.2
Příklad kationaktivních asfaltových emulzí tuzemských
výrobců užívaných v ČR pro aplikaci tryskové metody

1.

PŘEDMĚT

TECHNICKÝCH

PODMÍNEK

Technické podmínky (
dále jen TP )
jsou určeny pro
návrh použití,
provádění
a kontrolu speciálního postupu
běžné
stavební
údržby vozovek pozemních
komunikací a
dopravních ploch
. Jsou vypracovány
zejména pro organizace
pověřené správou a údržbou vozovek silnic, dálnic a místních
komunikací.
TP navazují na ČSN 73 6114,
ČSN 73 6177, ČSN 73 6192,
soubor ČSN 73 6121 až 31, TP 77 Navrhování vozovek pozemních
komunikací, TP
82 Katalog poruch netuhých vozovek a
TP 87
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek a na systém
kontroly prací
podle Technických kvalitativních podmínek
staveb pozemních komunikací.

2.

ZÁKLADNÍ

2.1

PLATNOST TP

USTANOVENÍ

TP platí pro údržbu vozovek se živičným krytem silnic,
dálnic a místních komunikací.
Doporučují
se pro údržbu
účelových komunikací.
Pro
pozemní
komunikace s návrhovou
úrovní porušení DO se použijí v přiměřeném rozsahu.

2.2

PŘEDPOKLADY TP
TP vychází z následujících předpokladů :
- údržbu vozovek podle
těchto TP navrhují kvalifikované
a
zkušené osoby a organizace s
příslušným oprávněním
a
způsobilostí podle Resortního systému
jakosti v oboru
pozemních komunikací ( dále jen RSJ-PK ),
- základním požadavkem při
navrhování údržby je zachování
nebo zlepšování
spolehlivosti vozovek při
současně mini
málních celospolečenských nákladech a minimálních dopadech
na životní prostředí,
- při návrhu budou využity údaje a data obsažená v systémech
hospodaření s vozovkou nebo údaje a data získaná průzkumy
a diagnostickými měřeními v souladu s požadavky těchto TP,
- stavební materiály se použijí podle ustanovení těchto TP,
podle norem souboru ČSN 73 6121 až 31
a dalších souvisí
cích norem a předpisů,
- nové
stavební
materiály,
hmoty a technologické postupy
mohou být použity po příslušných zkouškách a ověřeních,
- je
zajištěn
náležitý dohled a
kontrola
jakosti
výrobnách stavebních materiálů a na staveništi,

1

ve

- práce budou prováděny subjekty š příslušným oprávnením,
způsobilostí dle RSJ-PK a dostatečnou zkušeností,
- vozovka
údržby
2.3

se

bude

užívat

způsobem

uvažovaným- při návrhu

TERMÍNY A DEFINICE
Názvosloví vychází
z
termínů á definic uvedených
zejména v ČSN 01 0102,
ČSN
73 0020,
ČSN 73 6-100,
ČSN
73 6114, ČSN 73 6121 až 31 a v technických podmínkách TP 77,
TP 78, TP 82, TP 87 a doplňuje se následujícími definicemi:
Trysková metoda je způsob běžné stavební údržby vozovek spo
čívající v nanesení vrstvy pojivá a kameniva nebo kameniva
obaleného pojivém na
očištěný poškozený povrčh:^vozovky
pomocí speciálního zařízení na výspravu vozovek pod tlakem.
Zařízení pro výspravu vozovek tryskovou metodou
( dále jen
speciální zařízení ) je strojní zařízení umožňující:
- provádět čtyři
fáze pracovního postupu nezávisle na sobě
- základní nastavení dávkování asfaltového pojivá-a kameniva
a
jejich dostatečné
smísení do výsledné asfaltové směsi
ješté před položením na vozovku
- volbu
potřebné
fáze
pracovního postupu
a
průběžné
dolaďování
nastaveného
dávkování
hmot
obsluhou
(operátorem) zařízení vhodnými ovládacími prvky
- operativní výběr nejméně ze dvou frakcí kameniva ( zaříze
ní s dělenou násypkou )
!
Zařízení používaná t.č. v ČR viz příloha č.1 těchto TP.
Fáze pracovního postupu :
- l.fáze je očištění poškozeného povrchu vozovky převážně
tlakem vzduchu zajištěného
turbodmychadlem či kompresorem
speciálního zařízení,
- 2.fáze je postřik očištěného poškozeného povrchu vozovky
asfaltovým pojivém tlakem vzduchu či
čerpadlem emulze
speciálního zařízení,
- 3.fáze' je nanesení
vrstvy kameniva
obaleného asfaltovým
pojivém (
výsledné asfaltové směsi
pro údržbu vozovek
)
tlakem a množstvím vzduchu zajištěného turbodmychadlem či
kompresorem speciálního zařízení,
- 4.fáze je posyp postřiknutého povrchu vozovky nebo povrchu
nanesené asfaltové
sméši
kamenivem tlakem a množstvím
vzduchu
zajištěného
turbodmychadlem
či
kompresorem
speciálního zařízení
Obsluha
zařízení
(operátor)
je výrobcem nebo dovozcem
zařízení,
specializovanou oprávněnou firmou nebo
zkušeným
operátorem proškolená
osoba
určená
k provádění vysprávek
vozovek tryskovou metodou.
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UŽITÍ

3.1

VE

VOZOVCE

POSTUP NAVRHOVÁNÍ ÚDRŽBY
O výběru úseků pro výspravu poruch vozovek tryskovou
metodou rozhoduje v souladu s ročním pláneip pdržby a oprav
vytvořeného v rámci systému hospodaření
s vozovkou ( VSHV
.nebo MSHV ) nebo mimo systém podle TP 82, TP 87 a. v souladu
s témito TP příslušný vedoucí pracovník organizace- pověřené
správou pozemních komunikací nebo
jím určený cestmistr.
Rozhodnutím
musí
být
též.
určeno,;
zda
se
jedná
o dlouhodobější opravu závady,
poškození nebo poruchy, nebo
o krátkodobé, naléhavé řešení, . :r jehož
cÁl^m^j; j,e, vytvořit
podmínky pro zvýšení spolehlivosti^ vozovky-: ze jmčna ver yztahu
k bezpečnosti provozu (např.-. dočasná vyspráyka ojedinělých
výtluků či
jiných poškození a-r poruch vzniklých-., zejména
po
nepříznivém
zimním
období a nebezpečných pro uživatele
pozemních komunikací ) .
o:..v
' w
0 K; > n.

: • :- r; -'
3.2

^ --

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ -

'

! . .':~v ’■
^

"ľ •'

;

' 6.'-

i .-.'

1 r.I i . o.oo ■.. '

Doporučené
základní, podmínky- a_; zásady. ^ pro použití
tryskové metody jsou zejména:
'•.nd^-.utoc "
co.c
- mít k dispozici
funkčně,--ne.závadnéf:.^ a^příslušnou
v státní
zkušebnou; r schválené ^speciální.; zařízení
obsi uhované zaškoleným pracovníkem-, (operátorem)
- mít k dispozici vhodné kamenivo < yiz,>pl;. 4.1 ) s
Výsledkem laboratorní
zkoušky.rr.. dokladující křivku
jeho zrnitosti
- mít
k dispozici vho^nécrpojivo,; ( viz^-iél-.>;.; 4.2 )
s osvědčením
od
yýrohce.: .^potvrzující , j jeho
rozhodující
parametry ..včetně výsledku laboratorní
zkoušky dokladující jeho vyhovující přilnavost ke
kamenivu podle ČSN 65 7089
^- ,, .- >•; -v
- - mít zajištěnu přejímku-. dodávaného kameniva a pojivá
- mít k dispozici vhodnou hutnící techniku při-klade
ní směsi v tloušťkách, přesahuj ících 25 mm-.; - ' - mít
zajištěn
kontrolní
.systém
pro-- přejímku
provedených prací . i.-.
;‘-i -- .
- práce nemohou být prováděny při., teplotách -vzduchu
nebo vozovky pod. 10°C,. za deště,coza-silpého větru
a při nadměrné ..vlhkosti ,kamenivať _ -- při použití asfaltové emulze
_ ;
,
- zavlhlý podklad není překážkou k provádění-iprací
- mírná vlhkost kameniva
je k prospěchu kvality
jeho obalení
■^
;- volnější ; části ■ .-okrajů či
podkladu vyspravované
závady .nebo .nečistoty neodstranitelné
tlakem^yzduchu speciálního zařízení jetnutno odstranit cmechanicky
- posouzení únosnosti vyspravované vozovky

3

3.3

POUŽITÍ PODLE PORUCH VOZOVKY
Cílem návrhu béžné údržby s
použitím tryskové metody
je dočasné zlepšení nebo obnovení
charakteristik provozní
způsobilosti. Pri rozhodování o vhodnosti tryskové metody se
vychází z :
- dopravního významu pozemní komunikace podle Tabulky 1
- kvalitativního
a kvantitativního popisu poruch vozovky
podle TP 82 a Tabulky 2
- únosnosti vozovky podle TP 87
- technologických možností údržby a úprav
- ekonomického
posouzení
údržby
různými
technologiemi
v rámci plánování údržby a oprav vozovek

Tabulka 1

Návrhová
úroveň
porušení
vozovky

Doporučené návrhové úrovně porušení v
třídění pozemních komunikací

Třída
dopravního
zatížení
ČSN 73 6114

závislosti na

Dopravní význam pozemní komunikace

ČSN 73 6101,

ČSN 73 6110

DO

I až III

Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní
místní komunikace funkční třídy AI,
silnice I.třídy

Dl

II až IV

Silnice I.a II.třídy, rychlostní místní
komunikace funkční třídy A2, sběrné
komunikace funkční třídy B1

'

Silnice II. a III.třídy, sběrné místní
komunikace funkční třídy B2, obslužné
místní komunikace, odstavné a parkovací
plochy

D2

IV až VI

D3

VI

Obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací
plochy

II až VI

Dočasné a účelové komunikace

Trysková
metoda,
obdobně
jako
jiné
způsoby béžné
údržby,
má
nejvhodnější
upotřebení při omezeném lokálním
výskytu převážně poruch povrchu vozovek s živičným krytem,
kdy lze včasnou a kvalitně provedenou běžnou údržbou
zabrá
nit dalšímu rozšiřování
poruch a tím prodloužit životnost
krytu popř. i vozovky.
Pokud se
trysková metoda použije
při výskytu konstrukčních poruch nebo poruch ovlivňujících
bezpečnost silničního
provozu,
bude mít
takový
zásah

4

provizorní
charakter. Při větším rozsahu poruch se běžná
údržba stává neekonomickou a je nutno navrhnout souvislou
údržbu nebo opravu vozovky. Tryskovou metodu lze také použít
k vyrovnání
nerovností
povrchu
vozovky před
provedením
souvislé údržby nátěrovou technologií pro pozemní komunikace
s návrhovou úrovní porušení D2 a D3.
U komunikací s třídou dopravního
zatížení I, II a III
se
doporučuje používat polymery modifikovanou asfaltovou
emulzi, a to zejména obsahuje-li obrusná vrstva vyspravované
vozovky modifikované pojivo.
Vhodnost volby tryskové metody pro
jednotlivé druhy
poruch netuhých vozovek podle TP
82
uvádí
následující
Tabulka 2.

Tabulka 2

Podmínky pro použití tryskové metody podle druhů
poruch netuhé vozovky

Název
poruchy

Katal.
list
TP 82

Ztráta
mikrotextury
(ohlazování)

Druh
metody

01

Pouze.jako provizorní opatření
z důvodu bezpečnosti silničního
provozu při klasifikačních stup
ních drsnosti vozovky 4 nebo 5
podle.ČSN 73 6177 a lokálním
výskytu poruchy na vozovkách
s návrhovou úrovní porušení D2
nebo D3.

PÍ

02

Při lokálním výskytu poruchy v
rozsahu do 5 % plochy vozovky
pro návrhovou úroveň Dl, do 10 %
pro D2 a do 25 % pro D3 .
Množství zbytkového asfaltu ve
vrstvé postřiku nesmí překročit
0,4 kg/m2 .
Při teplotách vozovky nad 40°C se

PÍ

'

Ztráta
makrotextury
(pocení)

Podmínky pro užití
tryskové metody

doporučuje pouze posyp kamenivem.
Nepravidelné
hrboly

06

Na úsecích s již
provedenou
běžnou nebo souvislou údržbou
vozovek, kde došlo ke ztrátě nebo
pohybu vysprávkových hmot a pokud
je plošný rozsah poruch pro DO
do
1 % , pro Dl do 3 %, pro D2
do 5 % a pro D3 do 10 % .

5

PÍ
P2
H

Název
poruchy

Katal.
list
TP 82

Podmínky pro užití
tryskové metody

Druh
metody

Ztráta asfal
tového tmelu
( vypírání )

07

Při plošném rozsahu poruchy do
10 % pro úroveň DO, do 25 % pro
Dl
a do 50 % pro D2 a D3 .
Pro úrovně DO a Dl se doporučuje
použít polymery modifikovanou
asfaltovou emulzi.

PÍ

Koroze
emulzního
kalového
zákrytu (EKZ)

08

Při plošném rozsahu poruchy do
10 % pro úroveň DO, do 25 % pro
Dl a do 50 % pro D2 a D3.
Pro úrovně DO a Dl se doporučuje
použít polymery modifikovanou
asfaltovou emulzi.
Nedoporučuje se v případě, kdy
EKZ v okolí oloupaného místa je
poškozen mozaikovými trhlinami.

Pl
P2

Ztráta
kameniva
z nátěru

09

Při plošném rozsahu poruchy do
5 % pro úroveň DO, do 10 % pro
Dl a do 15 % pro D2 a D3.
Pro úrovně DO a Dl se doporučuje
použít polymery modifikovanou
asfaltovou emulzi.

Pl
P2

Kaverny
v povrchu
vozovky

10

Při plošném rozsahu poruchy do
10 % pro úroveň DO, do 25 % pro
Dl
a do 50 % pro D2 a D3 .
Pro úrovně DO a Dl se doporučuje
použít polymery modifikovanou
asfaltovou emulzi.
Kaverny se doporučuje vyspravit
zejména při jejich vyšší četnosti
kdy je nebezpečí následného vzni
ku hloubkové koroze nebo výtluku.

Pl
P2

Hloubková
koroze

11

Při plošném rozsahu poruchy do
1 % pro úroveň DO, do 3 % pro
Dl, do 5 % pro D2 a do 10 % pro
D3. Pro úrovně DO a Dl se dopo
ručuje použít polymery modifiko
vanou asfaltovou emulzi.

P2
H

6

Název
poruchy

Ratal.
list
TP 82

Podmínky pro užití
tryskové metody

Druh
metody

Výtluky
v obrusné
vrstvě

12

Při plošném rozsahu poruchy do
1 % pro úroveň Dl, do 2 % pro
D2 a do 3 % pro D3.
Pro úroveň porušení DO se nedo
poručuje .
Při výskytu poruchy ve větším
rozsahu ( havarijní stav ) lze
použít jako provizorní opatření
z důvodu bezpečnosti silničního
provozu.

H

Výtluky
v krytu

13

Při plošném rozsahu poruchy do
2 % pro D2 a do 3 % pro D3.
Pro úrovně porušení DO a Dl se
nedoporučuj e.
Při výskytu poruchy ve větším
rozsahu ( havarijní stav ) lze
použít jako provizorní opatření
z důvodu bezpečnosti silničního
provozu.

H

Mozaikové
trhliny

20

V počátečním stadiu vývoje poru
chy s úzkými
trhlinami, pokud
rozsah poruchy nepřekračuje u DO
3 %, Dl 5 % , D2 10 % a D3 25 %
plochy.
Pro úrovně DO a Dl se doporučuje
použít polymery modifikovanou
asfaltovou emulzi.

PÍ

Odlamováni
okrajů
vozovky

21

Pro návrhovou úroveň D2 a D3 .
Při ojedinělém výskytu lze použít
i pro DO a Dl jako provizorní
opatření.

P2
H

Místní
pokles

22

Lze použít za předpokladu vyho
vující únosnosti vozovky podle
vypočtené doby zbytkové život
nosti, která je více než 10 roků
pro úrovně DO a Dl a více než
5 roků pro D2 a D3.

P2
H

Příčný
pokles

23

Lze použít za předpokladu vyhovu
jící únosnosti vozovky pouze pro
návrhové úrovně D2 a D3.

P2
H

7

Název
poruchy

Podmínky pro užití
tryskové metody

Katal.
list
TP 82

Druh
metody

Plošná
deformace

27

Pouze pro případ provizorního
opatření ke zvýšení bezpečnosti
provozu a k omezení dalšího ploš
ného a hloubkového dosahu poruchy
při lokálním výskytu a počátečním
stadiu vývoje poruchy, kdy plošná
deformace se nevyskytuje v kombi
naci se sítovými trhlinami.

PÍ
P2
H

Sítové
trhliny

28

Pouze pro případ provizorního
opatření ke zvýšení bezpečnosti
provozu a k omezení dalšího
plošného
rozsahu poruchy
při lokálním výskytu a počátečním
stadiu vývoje poruchy, kdy sítové
trhliny se nevyskytují v kombina
ci s plošnou deformací.

PÍ
P2
H

Poznámka k Tabulce 2 :
PI
P2
H

... technologie vysprávek
. . . technologie vysprávek
... technologie vysprávek

Použití
tryskové metody
těchto poruch :
-

podle čl. 5.2 a)
podle čl. 5.2 b)
podle čl. 5.3
se nedoporučuje

v případě výskytu

puchýře v obrusné vrstvě ( Katalogový list 03 v TP 82)
podélné vlny ( 04 )
vyjeté koleje ( 05 )
trhliny příčné a podélné ( 14 až 19 )
hrboly ( 24 až 26 )
prolomení vozovky ( 29 )
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4.

HMOTY
Pro technologii vysprávek tryskovou metodou se používá
přírodní drcené kamenivo a pojivo na bázi asfaltu.

4.1

KAMENIVO
Předpokladem vyhovujícího smíchání kameniva s asfaltovým
pojivém v koncové části
transportní hadice
speciálního
zařízení
je použití přírodního drceného kameniva drobného
úzké frakce nebo hrubého úzké či široké frakce
respektive
jejich směsí.
Doporučuje
se zrnitost od 2 do 11 mm. Výběr
vhodné
zrnitosti
je
závislý na druhu poruchy a
s
ní
souvisící tloušřky nanášené vrstvy k zajištění její opravy.
Kamenivo má
obsahovat jen malé množství podsítných zrn bez
podílu prachu,
který zhoršuje obalení kameniva a způsobuje
nejen
zanášení trysek dodávajících pojivo,
ale i zanášení
celé koncovky transportní hadice.
Parametry kameniva musí splňovat

požadavky uvedené v:

- ČSN 73 6121 pro vrstvu asfaltového koberce otevřeného
Tabulka 4 - Kvalitativní parametry kameniva a
Tabulka 6c - Obory
zrnitosti
směsi kameniva
asfaltového koberce drenážního a otevřeného,
které platí
pro AKOJ a AKOS
s výjimkou
dovoleného propadu
zrn na
sítě 009, jehož
hodnota se má blížit hodnotě 0
- ČSN 73 6129 Tabulka 4 - Kvalitativní parametry na nátěr

4.2

POJIVO
Používá
se
zejména
asfaltová kationaktivní
emulze
rychle nebo středněštěpná.
Nevylučuje se však i možnost
použití
emulze
anionaktivní.
Pro práce mající charakter
nátěru (ČSN 73 6129) lze
použít emulze, u kterých asfalt po
vyštěpení odpovídá požadavkům na asfalt s penetrací od 80 do
200 ( ČSN 65 7201,nebo ČSN 65 7206 ).
Pro práce blížící- se
svým charakterem pracem prováděným
z
asfaltových směsí
otevřené
zrnitosti
(AKO)
lze použít emulze
, u kterých
asfalt
po
vyštěpení
odpovídá
požadavkům
na
asfalt
s penetrací od 65 do 80 (ČSN 65 7201, nebo ČSN 65 7206).
Použitá emulze může
být vyrobena
i z modifikovaného
asfaltu s penetrací od 65 do 200 (viz předchozí odstavec).
Pokud výrobce speciálního
zařízení umožňuje použití
silničního ředěného asfaltu,
lze
emulzi
nahradit tímto
pojivem.
Pojivo,
dle potřeby s případnou vhodnou adhezivní
přísadou,
musí
mít
vyhovující
přilnavost
k použitému
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kamenivu,
což
je
třeba doložit výsledky
laboratorních
zkoušek podle
ČSN 65 7089.
V příloze č.2
těchto TP
jsou
uvedeny
jako
příklad
kationaktivní
asfaltové
emulze
tuzemských výrobců užívaných v ČR pro aplikaci tryskové
metody.
4.3

VYSPRÁVKOVÁ SMĚS
Vysprávková
podle čl.4.1 resp.
doba štěpení
1 minuta,

smés,
sestávající
z
kameniva a pojivá
4.2, má vyhovovat těmto požadavkům:

vysprávkové směsi (podle ČSN 73 6130)

doba konsolidace

( podle ČSN 73 6130

je

min.

) je nejvíce 60 minut.

Pro
technologii
povrchové
úpravy je
orientační
množství kameniva a zbytkového pojivá uvedeno v tabulce 3.
Obor zrnitosti, druh a množství zbytkového asfaltu v tabulce
4 ( viz. čl.5.2 ) .
Obory
zrnitosti, druh
pro
technologie hloubkových
5 ( viz. čl.5.3 ) .

4.4

a množství
úprav jsou

zbytkového asfaltu
uvedeny v tabulce

PŘÍSADY
Přísady se mohou používat. Doporučené
jsou adhezivní
přísady a
modifikační
přísady.
U komunikací
s
třídou
dopravního zatížení
vyšší než IV au komunikací
s pomalou
a zastavující
dopravou
je
vhodné
používat
polymery
modifikované asfaltové emulze, pokud nebudou ve speciálním
zařízení vystaveny nadměrnému mechanickému namáhání.

5.

PROVÁDĚNÍ

PRAC í

5.1

DRUHY TRYSKOVÉ METODY
Trysková metoda na vozovce může mít charakter:
povrchové__ úpravy, t.j.
vysprávky lokálních korozí povrchu
vozovky, lokálních opotřebení
nátěru apod. technologií blí
žící se technologii nátěrové ( ČSN 73 6129 ), nebo vysprávky
různých druhů poruch hloubky od 10 do 25 mm technologií AKOJ
( ČSN 73 6121 ), či
hloubkové__ vysprávky,
t.j.
vysprávky
lokálních poškození
a různých druhů poruch přesahujících hloubku 25 mm vyplněním
asfaltovou směsí obdobné smési pro provádění vrstev AKO (ČSN
73 6121).
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Tryskovou metodou
se
provádí
postřik
a pokládka
asfaltové směsi či
kameniva pod tlakem, kterým však není
zcela nahrazeno hutnění
vhodnou hutnící
technikou. Tuto
skutečnost
je nutno brát
při provádění
prací v úvahu
s předpokladem,
že
částečné
zhutněni
bude
zajištěno
provozem.
Je proto
nutno volit odpovídající nadvýšení
nanášené hmoty a usměrnit provoz s
omezením jeho rychlosti
nejméně po dobu
konsolidace směsi.
Vrstvy přesahující
tlouštku 25 mm se nedoporučuje provádět bez zhutnění vhodnou
hutnící technikou. Dojde-li výjimečné k jejich provádění, je
nutno postupovat shodně jako u vrstev o tlouštce do 25 mm.
Způsob vysprávky poruch
na
konkrétním úseku volí
a provede obsluha zařízení (operátor) s vazbou na rozhodnutí
podle čl. 3.1.

5.2

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Do povrchových úprav lze ve smyslu těchto TP
zařadit
vysprávky poruch vybraných živičných povrchů vozovek různých
druhů do hloubky 25 mm nemajících charakter výtluku. Je
možno
je provádět
tryskovou metodou
bez
hutnění
za
předpokladu usměrnění
silničního provozu s omezením jeho
rychlosti nejméně po dobu konsolidace směsi. '
Pro
provádění této
úpravy se
doporučuje použít
v souladu s
čl. 4.1 drobné kamenivo úzké frakce
zrnitosti
2-4
mm, nebo hrubé kamenivo úzké frakce
4-8 mm a vhodné
pojivo v souladu s čl. 4.2.
Pro provádění povrchové úpravy
lze použít v zásadě dvě
technologie a to:
a) technologii jednovrstvového nátěru vhodného pro
poruchy povrchu nepřěsahující
hloubku -10
mm s
následujícím pracovním postupem:
- očištění povrchu
- postřik pojivém v dávce vytvářející předpoklady
pro dodržení poměru jeho zbytkového množství ke
kamenivu dle tabulky 3
- posyp kamenivem frakce
2-4, 4-8 v množství dle
rozmezí uvedeného orientačně v tabulce 3

Poznámka: provádění
jednovrstvového
nátěru
s dvojitým podrťováním a dvojvrstvového
nátěru
tryskovou metodou se nedoporu
čuj e nahrazuj e
je
dostatečně
technologie ad b), kterou lze použít i
v případě ad a)

11

Tabulka 3 - Orientační množství pojivá a kameniva

Technologie ad a)
Frakce kameniva

Množství zbytkového
pojivá (kg.m-2)

Množství kameniva
(kg.m-2)

2-4

0,7 - 0,9

4-6

4-8

0,8 - 1,1

6-8

Poznámka:

b)

Zbytkové asfaltové pojivo
80 do 200

má mít

penetraci od

technologii blížící se provádění hutněné asfaltové
vrstvy AKOJ s
předpokladem,
že hutnění
válci
předepsané ČSN 73 6121
je nahrazeno
částečně
tlakovou pokládkou asfaltové
směsi
a
částečně
účinkem silničního provozu,
zejména usměrněného.
Tuto
technologii
lze
uplatnit při
opravách
povrchových poruch vozovky o hloubce od
10 do
25 mm. Pracovní postup je pak následující:
-

očištění povrchu
spojovací postřik pojivém
tlakové nanesení asfaltové směsi AKOJ
posyp povrchu nanesené asfaltové směsi
suchým kamenivem

AKOJ

Obor
zrnitosti
kameniva směsi
AKOJ,
druh
a
orientační
údaj
zbytkového množství asfaltu
uvádí tabulka 4.
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Tabulka 4-Obor zrnitosti, druh a množství zbytkového asfaltu

AKOJ pro tryskovou metodu
označení síta

zbytkový

propad zrn
v % hmot.

penetrace
16

asfalt
množství

100

11

100

8

85 - 100

4

25 -

60

2

8 -

32

65
až
80

teoretické
optimální
množství
asfaltu se
stanoví
výpočtem
podle
ČSN 73 6160

1
05
025

0 -

8

0

orientační
obsah
4,5 až 5,5%
hmotnosti

0125
009

5.3

HLOUBKOVÉ VYSPRÁVKY
Do hloubkových vysprávek se
zařazují veškeré opravy
poruch vozovek, jejichž hloubka je v rozmezí 25 až 50 mm.
Jejich provádění
tryskovou metodou bez
dohutnění válci,
hutnícími
pechy apod.
nelze doporučit jako konečnou fázi
opravy. U prací provedených bez
tohoto dohutnění je nutno
sledovat účinky dopravy a klimatických vlivů a dle potřeby
provést další fázi(e) opravy.
Výjimku mohou
tvořit místa,
která
lze opravovat
několikerým,
ve vhodném časovém odstupu po sobě jdoucím
nanášením vrstev asfaltové směsi za předpokladu,že u každé
z položených vrstev může být dohutnění
nahrazeno účinky
silničního, zejména usměrněného provozu.
Lze tedy použít dvě technologie
obdobné s technologií
pro provádění
hutněné asfaltové vrstvy AKOS,
z nichž jedna
se od ní liší křivkou
zrnitosti na sítech s malými otvory
druhá pak navíc předem nedefinovatelným dohutnéním.
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Pracovní postup obou technologií je následující:
a) technológie s dohutnéním válci, hutnícími pechy apod.
-

očištění povrchu
spojovací postřik pojivém
tlakové nanesení asfaltové směsi AKOS
posyp povrchu nanesené asfaltové směsi AKOS
suchým kamenivem
- dohutnění válci, hutnícími pěchy a pod.

b) technologie
ba)

s předem nedefinovatelným dohutnéním

první fáze
-

očištění povrchu
spojovací postřik
tlakové nanesení asfaltové směsi AKOS
posyp povrchu nanesené asfaltové
směsi AKOS suchým
kamenivem

bb)

sledování

(

2 měsíce po provedení

)

bc)

na
základě výsledku
sledování
se
provedené práce
uzavřou nebo při zjištění nedostatků
se provede druhá
fáze (shodná s fází první, která může být též nahrazena
některou technologií
ad 5.2 k zajištění jejich opravy.
V případě realizace
druhé fáze následuje
sledování po
dobu jednoho měsíce od provedení prací
a v případě
přijatelného výsledku se
provedené
práce uzavřou.
V opačném případě
se
sledování
uzavře návrhem na
opatření, o jehož realizaci rozhoduje vedoucí příslušné
správní jednotky.
Obor
zrnitosti
kameniva
směsi
AKOS,
druh
zbytkového
asfaltu
a
jeho
teoretické optimální
a orientační množství uvádí tabulka 5.
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Tabulka 5-Obor zrnitosti, druh a množství zbytkového asfaltu

AKOS pro tryskovou metodu
označení síta

propad zrn
v % hmot.

zbytkový
penetrace

16

100

11

85(90) - 100

8

45 -

85(90)

4

15 -

50

2

8 -

30

0 -

8

65
až
80

asfalt
množství

teoretické
optimální
množství
asfaltu se
stanoví
výpočtem
podle
ČSN 73 6160

1
05
025

orientační
obsah
4,5 clŽ SjD'ô
hmotnosti

0

0125
OOS

6.

KONTROLA

6.1

PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

A

ZKOUŠENÍ

Před
začátkem provádění prací musí
být vyhotoveny
průkazní
zkoušky vstupních materiálů. Průkazní
zkoušky se
musí opakovat při změně vstupních materiálů vždy, když
by
tato změna mohla vyvolat odchylku od požadovaných vlastností
vysprávkové směsi. Osvědčení na použité materiály mohou být
získána
od
jejich dodavatelů,
nebo mohou být vyhotovena
zkušební
laboratoří v
souladu s metodikou RSJ-PK. Vstupní
materiály musí vyhovovat požadavkům uvedeným v článcích 4.1
a 4.2 těchto TP. Vysprávková směs musí odpovídat požadavkům
uvedeným v článcích 4.3, 5.2 a 5.3.
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6.2

KONTROLNÍ ZKOUŠKY
Kontrolními
zkouškami
se dokládá
kvalita použitých
materiálů a vysprávkové
směsi
vyprodukované v průběhu
provádění
vysprávek.
Výsledky
kontrolních
zkoušek musí
odpovídat požadavkům, které
jsou uvedeny v článcích 4.1,
4.2, 4.3, 5.2, 5.3 a 6.1.
Provedení a vyhodnocení kontrolních zkoušek zabezpeču
je provozovatel zařízení na :
- vzorcích vysprávkové směsi odebraných přímo
z pracovního
procesu jejím nastříkáním do odběrné nádoby v množství
cca 1,0 kg na 10 tun vyprodukované vysprávkové směsi res
pektive nejméně
Ix za pracovní
směnu. Zjištuje se
obsah
a druh zbytkového asfaltu ve směsi a zrnitost kameniva.
- vzorcích
vstupních materiálů
odebraných nejméně
Ix
z množství emulze a kameniva skladovaných a provozovatelem
zařízení prokazatelně
určených
k provádění
vysprávek
tryskovou metodou nebo při
každém doplnění
či
nové
samostatné skladované dodávce kteréhokoliv z
komponent.
Tyto kontrolní
zkoušky
lze v dohodě mezi objednatelem
a zhotovitelem nahradit průkazními
zkouškami prováděnými
v souladu s
ustanovením
čl.
6.1.

6.3

PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přejímací zkoušky se doporučují provádět nejdříve po
14 dnech od zhotovení. Během přejímacích zkoušek se vizuálně
posoudí stav vysprávek, zdali nedochází
k nadměrnému úletu
vysprávkové
směsi,
deformaci,
případné
destrukci.
U hloubkových úprav prováděných při nedefinovatelném hutnění
je součástí přejímacích zkoušek sledování podle čl.5.3.
K
přejímacím
zkouškám
se
předkládají
výsledky
kontrolních zkoušek podle kap.6.2.

7.

BEZPEČNOST

PRÁCE

A

EKOLOGIE

Při
obsluze speciálního
zařízení
musí pracovníci
dodržovat všeobecná pravidla bezpečnosti práce a hygieny při
práci
a
používat osobní
ochranné
pomůcky.
Obsluhovat
zařízení může pouze osoba prokazatelně
zacvičená. Je nutné
řídit se
pokyny výrobce zařízení, které musí být schváleno
příslušnou státní zkušebnou.
Při
práci
za provozu musí
být
zařízení
vybaveno
předepsaným výstražným zařízením a místo provádění musí být
řádně
označeno dopravními
značkami
a
musí být zajištěno
řízení provozu.
Při
likvidaci případného odpadu
z
technologického
procesu je nutno postupovat podle příslušných předpisů.
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8.

CITOVANÉ A SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

ČSN 01 0102
ČSN 65 7089
ČSN 65
ČSN 65
ČSN 72

7201
7206
1171

ČSN 72

1172

ČSN 72 1175
ČSN 72 1176
ČSN 72 1182
ČSN 72 1185

CSN 72 1511
ČSN 72 1512
ČSN 73 0020
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

73
73
73
73

6100
6101
6110.
6114

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

73
73
73
73

6121
6122
6123
6124

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

73
73
73
73
73’
73
73

6125
6126
6127
6128
6129
6130 ,
6131-1

ČSN 73 6131-2
ČSN 73 613.1-3
ČSN 73 6T60
ČSN 73 6175
ČSN 73 6177 .
ČSN 73 6192

Názvosloví spolehlivosti v technice
Asfalty. Stanovenie přilnavosti asfaltových
výrobkov ku kamenivu
Asfalty cestné ropné
Polofúkané cestné asfalty
Stanovení hmotnosti, pórovitosti a
mezerovitosti kameniva
Stanovení
zrnitosti
a určení tvaru
zrn
kameniva
Stanovení mechanických vlastností kameniva
Zkouška trvanlivosti
a odolnosti kameniva
proti mrazu
Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva
Zkoušení kameniva pro stavební účely.
Všeobecné požadavky na odběr apřípravu
vzorků
Kamenivo pro stavební účely.
- •
Základní ustanovení
Hutné kamenivo pro stavební účely.
Technické požadavky
Názvosloví spolehlivosti stavebních
konstrukcí a základových půd
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Vozovky pozemních komunikací.
Základní ustanovení pro navrhování
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Lité asfalty
Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené
hydraulickým pojivém
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy
Stavba vozovek. Dlažby, a dílce.
Část 1 - Kryty z dlažeb
Stavba vozovek. Dlažby a dílce.
Část 2 - Kryty ze silničních dílců
Stavba vozovek. Dlažby a dílce.
Část 3 - Kryty z vegetačních dílců
Zkoušení silničních živičných směsí
Měření nerovnosti povrchů vozovek
Měření a hodnocení’protišmykových vlastností
povrchů vozovek
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
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TP 67
TP 68
TP 69
TP
TP
TP
TP

77
78
82
87

Speciální
nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové
soupravy
Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů
vozovek
Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích
používajících kationaktivní asfaltové emulze
Navrhování vozovek pozemních komunikací
Katalog vozovek pozemních komunikací
Katalog poruch netuhých vozovek
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek

Věstník dopravy MD č. 23/1995 - Metodický pokyn k RSJ-PK
v oblasti zkušebnictví
Věstník dopravy MD č. 21 - 23/1996, Zavádění resortního
systému jakosti v oboru pozemních komunikací

9.

ZÁVĚR EČNÉ

USTANOVENÍ

Vzhledem k povaze téchto TP ( předběžné ) mohou jejich
uživatelé zaslat nejpozdéji do 30.10.1997 připomínky, návrhy
doplňků a
změn a
sdělit
získané
zkušenosti a poznatky
zpracovateli na adresu : IMOS
Brno, a.s., divize
silniční
vývoj,
Olomoucká 174,
627 00 Brno, tel.: 05/5197342, fax :
05/5197392 .
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PŘÍLOHY

JŘÍLOHA č.l
jřehled zařízení používaných pro výspravu poruch vozovek tryskovou metodou v ČR.
VÝROBCE

STRASSMAYR Maschinenbau
Ges.m.b.H. & Co., Austria

ROBIT s.r.o., Praha,
Česká republika

ROSCO Manufacturing
Company, South Dakota

PRODEJCE

JETPATCHER Corporation
Ltd,Aucland,New Zealand,
v kooperaci s JHF Krnov,
Česká republika
VEKAMAF, s.r.o., Praha

ROAD - TEC s.r.o., Brno

ROBIT s.r.o., Praha

BRISTAR CS s.r.o., Praha

Název
Koncepce

Asphalt repair machine
nástavba nákl.automobilu

Typ

4 CU M

Patchmatic
Vysprávková souprava
přívěs za sklápěč s jed nástavba nákl.automobilu
noduchou či dělenou korbou
STP 1008
TURBO 4000

9 500 kg
3,5 m
vznětový motor
ISUZU C240
4 válce, 38 kW

3 000 kg
3,5 m
vznětový motor
HATZ 2G40
2 válce, 15,4 kW

cca 10 500 kg
4-5 m
vznětový motor
AVIA D407.00
4 válce, 66 kW

O
0,4 mSplynule doplňovaná
šnekový a pneum.dopravník
otáčkami šneku

4 m (jednoduchá i dělená
pásový a pneum.dopravník
rychlostí pásu,hradítkem

TECH. PARAMETRY:
Celk. hmot.
Výložník
Pohon

4 m jednoduchá i dělená
Násypka
Doprava kameniva
pásový a pneum.dopravník
Dávkování kameniva rychlostí pásu,hradítkem

Spray Patcher
nástavba nákl.automobilu
RA-100
7 250 kg
2,9 m
hydraulika nosiče
91 l.min"*
*)
3,3 m , jednoduchá
pásový a pneum.dopravník
rychlostí pásu,hradítkem

Nádrž na emulzi
Doprava emulze
Dávkování emulze
Ohřev emulze

850 litrů, tlakovaná
přetlakem v nádrži
bez regulace
elektrický jedním topným
tělesem 2,2 kW na vnější
zdroj 240 V i na vlastní
zdroj - generátor

1 000 litrů
zubovým čerpadlem
změnou tlaku emulze
plynový propan-butanovým
hořákem max. 132 000 kcal

1 800 litrů
membránovým čerpadlem
bez regulace
plynový propan-butanovým
hořákem

454 litrů
čerp.s vnitřním ozubením
změnou otáček čerpadla
elektrický jedním topným
tělesem 1,8 kW a horkovzdušný ohřátým vzduchem
z dmychadla

Zdroj vzduchu
Max. množství

dmychadlo
10 ir.min'^

pístové dmychadlo
13 m .min'^

šroubový kompresor
5-8 rn.min'^

pístové dmychadlo
7,36 m.min"^

Zvlhčené kamenivo frakce
od 2 do 10 mm, bez prachových částic. Pro opravu poruch větší tloušťkou vrstvy má směs obsahovat 301 hrubší a 70%
jemnější frakce.

Z dosažitelných materiálů
(prospekt a návod k obsluze) nezjištěno. U provozovatelů namátkově zjištěno, že dovozce doporučuje drtě frakce od 2 do
11 mm bez prachových čás
tic.

Frakce 4-8 nebo jemnější
bez velkých kusů, jílu a
zeminy. Pro opravu poruch s větší tloušťkou
vrstvy směs 30% hrubší a
70% jemnější frakce.

Čisté, frakce 3-6 mm, 9
až 12,5 mm dle druhu poruchy. Optimální velikost zrna 9 mm. Největší
velikost zrna nemá přesáhnout dvojnásobek nejmenšího zrna.

Středně / rychle štěpná
anionaktivní nebo kationaktivní s obsahem asfaltu od 60 do 65% (max.
do 70% vyžaduje zvláštní
technická opatřeníJ.Průmyslový kód CMS1, CMS2,
KMS1 apod.

Z dosažitelných materiálů
(prospekt a návod k obsluze) nezjištěno. U provozovatelů namátkově zjištěno, že dovozce doporučuje modifikované či nemodifikované kationaktivní asfaltové emulze s obsahem asfaltu od 60% do
65% obchodní název např.
060K-JMP, Bristol 060K či
065K-PM.

Středně až rychleštěpná.

Rychleštěpné nebo tzv.
moderované kationaktivní
i anionaktivní emulze.
Obsah asfaltu není uveden.Průmyslový kód MS-2,
CRS-2, RS-2, CMS-2.

i VÝROBCEM
DOPORUČENÉ HMOTY:
Kamenivo

Emulze

PŘÍLOHA č.2
Přiklad kationaktivních asfaltových emulzi tuzemských výrobců
užívaných v ČR pro aplikaci tryskové metody
asfaltová emulze

uživatel
subjekt

zařízeni'3)'

SIL-NOVA,s.r.o.
SILVIA, s.r.o.
SÚS Olomouc
SÚS Vyškov
Commatel,v.o.s.

Jetpatcher
Jetpatcher
Straßmayr
Kobit
Kobit

KOREKT-VPE-s1* Korekt, s.r.o.
Brno

Brněnské komu
nikace, a.s.

Rosco

060K-JPE ^

SÚS Králův Dvůr
SÚS Vyškov
SÚS Jihlava

Straßmayr
Kobit
Straßmayr

KATEBIT R 651) Paramo, a.s.

SÚS Rychnov nad
Kněžnou

Kobit

KAE 60 2>

VESP, s.r.o.,
Brno

VES?, s.r.o.,
Brno

Kobit

KAE 60 2>

Bithajs, s.r.o.,
Trutnov

REPARS, s.r.o.,
Trutnov

Straßmayr

KAE 60 2)

Kastabit, s.r.o.,
Choceň

Kastabit, s.r.o Straßmayr;
SÚS Lstí n/ Orl. Kobit

označení
EMULTECH-T

Poznámky:

^

výrobce
SSaŽ, a.s., Praha
OZ Hradec Králové

Vialit-S, s.r.o.

obchodní název
kationaktivní emulze slurry-sealového typu bez obchod
ního názvu
typ a technickou specifikaci uvádí příloha č.l

Název

Vysprávky vozovek tryskovou metodou
Předběžné technické podmínky
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Ing. Miroslav Hrozek, Ing. Petr Dvořák
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