Nejdůležitější ČSN normy v oblasti
navrhování a stavby silnic
Ing. Petr Svoboda

ČSN 73 6122 Stavba vozovek – Vrstvy z litého asfaltu –
Provádění a kontrola shody
•

Norma vydána v říjnu 2019

•

Doplněna o národní požadavky z národní přílohy normy ČSN EN 13108-6:2008
bez významných změn

•

Přidán článek 4.4 Souvisící technologie a doplňkové stavební materiály

•

Podmínky pokládky: odstraněna teplota -10 °C při pokládce na nemotoristických
komunikacích a opravách výtluků -> nově -5 °C

•

Doplněn článek 5.5.5 – Další úpravy spojů a provedení napojování

•

Doplněna tabulka D.1 Tolerance pro posouzení shody výroby směsí pro lité asfalty
D.3 Průměrná odchylka od deklarovaného složení litého asfaltu
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Tabulka D.1 – Tolerance pro posouzení shody výroby směsí pro lité asfalty
(v % hmotnosti absolutně)
Tolerance pro požadované složení
Velikost síta
Litý asfalt s velikostí zrna max.

mm
MA 4

MA 5

MA 8

MA 11

-2a

22,4
-2a

16,0
-2a

11,2
8,0

MA 16

-2a

5,0

-2a

-8/+5

-8/+5
±8

-8/+5

-8/+5
±8

±8

±8

±8

±8

±8

±4

±4

±4

±4

±4

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

±0,5

4,0

-8/+5

2,0

±8

0,063
Obsah rozpustného pojiva

Tolerance -2 % musí být užita pro požadavek 100% propadu na sítě 1,4 D podle ČSN EN 13108-21 ed. 2:2017 tabulka A.1,
poznámka a.
a
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ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy –
Provádění a kontrola shody
•

Účel – stanovit požadavky na asfaltové směsi, které nejsou upraveny
normou ČSN 73 6121
Druh asfaltové směsi

Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti

VMT

Asfaltový koberec mastixový pro ložní vrstvy

SMA L

Asfaltový beton se zvýšeným obsahem pojiva pro podkladní vrstvy
Asfaltový beton pro železniční spodek
Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností

ACP RBL
AC Z
BBTM NH

SMA NH

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s CRMB V nebo C-CRMB

ACO CR

Asfaltový beton pro ložní vrstvy s CRMB V nebo C-CRMB

ACL CR

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy s CRMB V nebo C-CRMB

ACP CR

Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti

VMT CR

Asfaltový koberec mastixový s CRMB V nebo C-CRMB

SMA CR

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s CRMB V nebo C-CRMB
Asfaltový koberec drenážní s CRMB V nebo C-CRMB
Asfaltová směs pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin
Asfaltová směs pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin s CRMB V nebo C-CRMB
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Označování

BBTM CR
PA CR
SAL
SAL CR

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací
Body revize navržené ŘSD:
1. Šířkové uspořádání
•

Z objektivních důvodů často navrhováno šířkové uspořádání, které neodpovídá
žádnému z typů definovaných normou

2. Umožnění návrhu asfaltové vozovky u tunelů délky větší než 1 000 m
•

Snazší realizace a údržba

3. Požární bezpečnost

•

Odkázat se na jiné právní předpisy

4. Technologické vybavení tunelů PK
•

Odkaz na TP 98
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Vstupní jednání zpracovatelského týmu s ŘSD 24. 5. 2019
Závěry:
•

Ing. Mařík navrhl šířkové uspořádání řešit dle německého předpisu RABT

•

Podpora použití asfaltové vozovky u tunelů delších než 1 000 m.

Použity budou mimo jiné výsledky projektu TAČR TA04031642 Asfalty v silničních tunelech
• Předmětem revize bude také zvýšení hranice nejvyšší dovolené rychlosti
• Články týkající se požární bezpečnosti v normě zůstanou neboť neexistují relevantní
předpisy, které problematiku řeší v odpovídajícím rozsahu. Vyloučení článků by
znamenalo složité projednávání se zástupci IZS u každého projektu.

• Bude žádoucí ponechat i některé články týkající se technologického vybavení tunelů.
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SHRNUTÍ POZNATKŮ Z KONFERENCE
AV’19
26. – 27. listopadu 2019, České Budějovice
Ing. Petr Mondschein, Ph.D., Ing. Petr Svoboda

Motto: Po
asfaltových
vozovkách k
černým zítřkům

Zhodnocení konference
Témata
►

Opětovné použití asfaltových směsí a recyklace;

►

Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek;

►

Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek;

►

Moderní a chytré asfaltové vozovky

►

649 účastníků (64 zahraničních z celkem 14 zemí)

►

51 příspěvků (16 zahraničních - Austrálie, Irán, Itálie, Jižní Koreji, Německo, Polsko, Rakousko,
Slovensko a Ukrajina)

►

27 přednášejících

►

Málo příkladů z praxe

►

Vystoupení správců/vlastníků komunikací – pouze ŘSD ČR

►

Hodnocení zkušeností, reálného provozu
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Trendy v asfaltových technologiích
AV´19

AV´13 - AV´17
►

Nízkoteplotní směsi

►

Protihlukové úpravy

►

Zvyšování životnosti konstrukčních vrstev

►

Vozovky s dlouhou životností

►

Recyklace/Opětovné použití

►

Snižování energetické náročnosti

►

Diagnostika

►

Funkční zkoušení

►

Technologický vývoj

►

Bezpečnost
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 Recyklace/opětovné použití – zhodnocení
pokusných úseků, zkušeností s realizací
staveb a výroby, využívání netradičních
materiálů v silničním stavitelství
 Technické předpisy
 Asfaltová pojiva - vlastnosti, modifikace,
zkoušení
 Povrchové vlastnosti obrusných vrstev
(hluk, protismykové charakteristiky)
 Snižování energetické náročnosti
 3D data, BIM
 Vozovky s dlouhou životností

Opětovné použití znovuzískané asfaltové směsi a
recyklace

Maximalizace opětovného použití R-materiálu ve směsích a výrobcích
►

Rozvoj výrobních technologií a kapacit

►

Rozvoj znalostní základny, školení pro výrobce, investory, správce

►

Technologicko materiálový vývoj

►

Nová legislativa (vyhl. Č. 130/2019 Sb.)

Recyklace stavebních materiálů
►

Hledání možnosti využití v silničním stavitelství

►

Hledání možnosti využití v asfaltových technologiích ↔
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↔ nedostatek
surovin

Opětovné použití znovuzískané asfaltové směsi a
recyklace nová vyhláška č. 130/2019
►

Významným posunem je od 1. 7. 2019 je platná vyhláška č. 130/2019 Sb.,
o kritériích, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

►

Pokud materiál splní kritéria daná vyhláškou, nemusí být tento materiál vůbec zařazen jako odpad, tedy nedostane
se do odpadového režimu a nevztahují se na něj požadavky odpadové legislativy.

►

Vyhláška 130/2019 Sb dle pravidel vnitřního trhu EU musela projít procesem notifikace. Tento proces byl úspěšně
ukončen v květnu 2019 a Česká republika se tak stala vůbec první zemí v Evropě, která nalezla a prosadila legální
cestu, jak znovuzískanou asfaltovou směs do odpadového režimu vůbec neposlat !!!
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Maximalizace přidávání R-materiálu

Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti asfaltové směsi
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Inovace a zavedení technických předmětů
Normy
►

ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody

►

ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy

►

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí

TKP a TP
►

TKP Kapitola 7

►

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

►

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
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Hlučnost povrchů vozovek – vývoj v čase
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OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ NA
MOSTECH
►

problematika řešena v TP 259 sporadicky (omezené zkušenosti, problematika odvodnění
jako klíčový argument;)

►

neexistuje jednotný názor, zda NH úpravy na mostech mají nebo nemají smysl (u některých
projektantů je obava jejich použití);

►

příklad dobré praxe: v roce 2019 dokončena rekonstrukce most v Lysé nad Labem, kde byla
použita obrusná asfaltová vrstva pro snížení hluku pro okolní obytné domy.

Protihluková opatření na mostech:
A.
B.
C.
D.

protihluková stěna na okraji mostu s výškou podle konfigurace okolní zástavby
protihlukový tubus, pokud je staticky výhodnější než vysoká protihluková stěna
použití asfaltové směsi se sníženou hlučností pro obrusnou vrstvu na mostě
akustické úpravy na pozemních objektech ohrožených hlukem z pozemní
komunikace
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OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ NA
MOSTECH
Argumenty pro použití NH úprav:
►

představa, že vše vyřeší protihlukové clony je jistě lichá

►

na pozemní komunikaci, kde jsou mosty, dojde právě na mostě k většímu zdroji hluku
(příklad dálnice D0 u Černého mostu);

►

mosty jsou velmi často vyvýšené, a tudíž hluk z nich se šíří do většího prostoru. Je
vhodné právě na tyto mosty používat NH asfaltové směsi;

►

používají se mostní závěry se sníženou hlučností, a tím se zčásti eliminuje hluk z
mostního závěru jako většinou největší zdroj hluku na mostě.
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OBRUSNÉ VRSTVY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ NA
MOSTECH
Příklad uplatnění NH vrstvy na mostě v Lysé n.L.:
►

realizace v letních měsících s následným CPX měřením;

►

po spuštění provozu (09/2019) hlukové měření hygienické;

-

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 NH, PmB 40/100-65
40 mm
2
Postřik spojovací asfaltový PS-CP 0,35 kg/m
Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S. PmB 25/55-60
60 mm
2
Postřik spojovací asfaltový PS-CP 0,35 kg/m (podle stavu MA možno vynechat)

-

Litý asfalt MA 11IV. PmB 10/45-65
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40 mm

Protismykové vlastnosti povrchu vozovek

Mapa s vyznačenými lomy a hodnotou ohladitelnosti PSV produkovaného
kameniva podle Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR .
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BIM - Building Information Modelling
►

Vytvoření struktury pro projednávání metodik u SFDI (Rada pro BIM a TRT)

►

Příprava

►

Realizace

►

Údržba

►

Neustálá aktualizace dat a podkladů

3D DATA
►

Zjednodušení projektování

►

Zjednodušení práce v terénu

►

Zlepšení IRI, zlepšeni sklonů a dalších geometrických parametrů s ohledem na precizní diagnostiku x
KONSTRUKCE VOZOVKY

►

Možnost zrychlení oprav silnic
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Technologická řešení
►

Moderní přepravní technika

►

Zastřešení skládek

►

Asfaltová pojiva HiMA (životnost, trvanlivost, omezení šíření trhlin)

►

Nízkoteplotní směsi (hutnící okno, energetická náročnost, pracovní prostředí)

►

Konzervační, regenerační postřiky

►

Mikrokoberce
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Děkuji Vám za pozornost
Na shledanou na AV 21

