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PROVOZNI ZKOUSKA
Asfa|tová směs s vlákny FoRTA-F|
Datum
[iísto
cílezkouŠky
PouŽitásměs
V|ákna
Obalovna

31.5.2010
projektu
K|ánovice
/ Šestajovice
U|icev novém
rezidenčním
směsi,dobu a
ověřenííozmíchání
v|ákenve směsi,v|ivv|ákenna zpracovate|nost
pok|ádky
povrchu
přizatíŽení
a hutnění'
odo|nost
stavebnÍdopravou
náročnost
ACO 11S, pojivo50/70
FoRTA-Fi19 mmvdávce0'5 kg/ 1 t směs
Poříčany

Pok|ádané
mnoŽstvl í00 tun
4 - 5 cm
Pok|ádánaobrusnávfstvaV t|oušťce

Popis pÍoieKu
pouze
projektuje prováděnapokládkaásfa|tovýchsměsl v ulicíchběŽně zatěžovaných
V novémrezidenčním
přÍjezdu
dopravou
na
dopÍavou.
PÍo
zkoušku
směsi
s
vlákny
by|
Žvolen
úsek
se
zatÍženÍm
stavební
rczidénční
objektů'
V částiu|icby|apo|oŽenastandardní
směs Aco 11 s bez VyztuŽení,
k da|ší
etapěV'istavbyrezidenčních
Ve druhéčástjby|apouŽitaidentickásměs s přidavkemv|ákenFoRTA-F|v dávce 0'5 kg na 1 tunusměsi'
1' lúíchání
na obalovně'.ozmíchánÍ
vlákén
vláknaVe směsi by|ad|e
MíchánÍ
na ŠaÍŽové
obalovněV suchéfázi při teplotě170"c bylo bez prob|émů,
sh|ukv|áken.
vizuá|nIkontrolyrozmÍchána
rovnoměrně'nebylzjištěn
anijedennerozmíchaný
2' Pok|ádka
Pok|ádkasměsi finiŠerem
by|a rovněŽbez prob|ému,
nebylazapotřebíŽádná změna (sníŽenÍ)
rych|osti
plynu|ea stejně p|ynu|e
pojezdu'směs s V|áknyse z nákladnÍchvozú přésýpa|a
do násypky finiŠeru
probíha|a
i dopravasměs;z násypkyfinišeruk pok|ádací
|iště.směs by|afinišeremrozhrnutaa uh|azena
p.otipok|ádceběŽnésměsi bez v|áken'
v rovnoměmé
vrstvěbez jakéhokoliv
íozdí|u
3. HutněnÍ
při běžnérych|ostihutněnia stejnémpočtupojezdů.Dle Vyjádřenívedoucího
Hutněnísměsi probíha|o
pok|ádkysé směs vyztuženávláknychova|a|épenéŽje běŽnéchovánísměsi s modifikovanými
pojivy'u
pÍob|ém
kteÍýchdocházÍk na|epování
směsi na hutnÍcÍ
vá|ce' Tento
neby|u směsi s V|áknyFoRTA-F!
zaznaménán
anijednou.
4. ze směsi by|yodebíányvzorkypro |aboratornl
zkouškyV si|niční
|aboratoři
CVUT-Vzorky.eferenčnÍ
směsi
bézV|ákenbudoudle možnosti
odebÍány
z oba|ovnyPoříčany.
5' Byla pořizena Íotodokumentace
mísíapok|ádkya p|ochypřed po|oŽením
obrusnévrstvyvčetnětrh|in
V |oŽné
vrstvě'
6. Po|oženáp|ochabudedá|esledovánavyhodnocenapo zatížení
běžnýma stavebnlmprovozem'

SKANSKA os a.s.'závod79
asfa|tové
techno|ogie
lng. Lubomíí
Ža|man

Ing.Petr Mondschéin,
PhD.
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ápsáno v obchodnímrejstřÍkuu KrajskéhosouduPtahá dne4.3'1994,oddi|c / 271oo

směs s V|áknypřivysýpáníz nák|adního
Vozu
(V|áknaVe směsijsouViditeIná)

Přesýpánísměsis V|áknydo násypkyfinišeru
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Položenásměs za finišerema hutnění

Trh|iny
v |ožné
vrstvě
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