Vystužovanie vozoviek

Obmedzenie vzniku únavových trhlín
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Inovatívne riešenia
pre stmelené a nestmelené
vrstvy vozoviek
a neúnosného podložia
Či už ide o výstavbu lesnej cesty na neúnosnom podloží
alebo obnovu povrchu diaľnice, Maccaferri má technické
znalosti a široký sortiment výrobkov, aby poskytlo riešenia
v každej oblasti cestného staviteľstva. Zdroje materiálov
sú čoraz obmedzenejšie a správcovia ciest vyžadujú čo
najdlhšiu životnosť vozoviek s čo najmenšími investičnými
nákladmi. Prostredníctvom znižovania objemu použitých
materiálov a nákladov v priebehu životnosti vozovky,
je Maccaferri lídrom v poskytovaní produktov v oblasti
vystužovania vozoviek a podložia, ktoré umožňujú
dosiahnuť tieto ciele.

Vystužená vozovka cez rašelinisko

Predĺženie životnosti vozoviek

Zlepšenie prístupu cez podmáčané alebo mäkké podložie

Keďže každý projekt je iný, Maccaferri ponúka širokú škálu
produktov a riešení dostupných pre stmelené a nestmelené
vozovky, ako aj drenážne geokompozitné materiály slúžiace
na odstránenie vody z konštrukčných vrstiev vozoviek.

Technické zabezpečenie projektov
Viac ako 130 rokov Maccaferri vyvíja inovatívne a trvalo
udržateľné technické riešenia. Naši zamestnanci sú
pripravení ponúknuť vám technickú podporu, vrátane
analýz a návrhov, výberu vhodného riešenia, vrátane
odborného dohľadu pri inštalácii. Maccaferri sú vašimi
partnermi na každom kroku Vašej cesty.
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Vystužovanie asfaltových vozoviek

Vystuženie asfaltu môže viesť až k trojnásobnému zvýšeniu životnosti vozovky prostredníctvom minimalizovania
vzniku trhlín spôsobených únavou, prekročením ťahovej
pevnosti a nadmerným sadaním. Koncentrácia napätia
v matrici asfaltu sa znižuje a prerozdeľuje do výstuže, čo
vedie k nasledovnému:
· oneskorenie začiatku vzniku trhlín
· pomalšie šírenie trhlín
· menšia šírka trhlín
· väčšie medzery medzi trhlinami
Výstuž zvyšuje tiež pevnosť asfaltu v priečnom smere,
čo zlepšuje jeho odolnosť voči vzniku koľají a výmoľov.
Maccaferri poskytuje kompletný rozsah riešení vystužovania asfaltových vozoviek, vrátane oceľových dvojzákrutových sietí Roadmesh TM , prípadne sklených alebo
polyesterových geomreží MacGrid ® AR.

Typické použitie

Hlavné problémy

Letiskové dráhy, diaľnice, cesty, prístavy, jazdné pruhy pre pomalé vozidlá, dopravné uzly, priemyselné
oblasti, baníctvo, oblasti otáčania
sa nákladných vozidiel, autobusové
pruhy, povrchy určené pre manipuláciu s materiálom a parkovacie plochy.

· Ohybové trhliny
· Trhliny spôsobené teplotnými
zmenami
· Únavové trhliny
· Koľaje a výmole
· Vysoké zaťaženia
· Výstavba na neúnosnom podloží
· Nerovnomerné sadanie
· Zmenšenie hrúbky konštrukčnej
vrstvy

Deformácia
spôsobená
zaťažením

Výstuž

Výnimočná štruktúra RoadMesh-u TM
umožňuje plné previazanie vrstiev asfaltu
a dvojzákrutovej siete za účelom vytvorenia
homogénneho vystuženého bloku asfaltu

Asfalt
Podložie

Ťahová
pevnosť

Špičky napätia

Bez výstuže

Povrchové deformácie - koľaje

Vystuženie znižuje napätie
a koncentráciu deformácií
v asfalte

S výstužou

Prepojenie s asfaltom

Ohybové trhliny

Únavové trhliny

Problé
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Vystužovanie nestmelených vozoviek
a zlepšovanie vlastností neúnosných podloží
Výstuž umiestnená v nespevnenej štrkovej vrstve umožňuje znížiť hrúbku navrhnutej vrstvy až o tretinu.
Pomocou pôsobenia nasledovných dvoch
mechanizmov sa zvyšuje modul pružnosti
a únosnosť vrstvy, čo vedie k zlepšeniu
odolnosti voči deformáciám:
· zaklinenie kameniva do štruktúry
geomreže
· efekt “ťahovej membrány”

Tkané geomreže a extrudované polymérové
geo mreže MacGrid ® WG a EG od spoločnosti Maccaferri poskytujú komplexné riešenia vo
vystužovaní nestmelených vozoviek a môžu byť
použité v kombinácii s MacTEX ® geotextíliou za
účelom vytvorenia membrány, slúžiacej na zabránenie znehodnotenia štrkovej vrstvy jemnozrnnou
zeminou. Tkaná geotextília z polypropylénu
MacTEX ® W1 sa používa na finančne nenáročné
vystuženie nestmelených vozoviek na neúnosnom podloží.

Hlavné problémy
· Nízke deformačné moduly
zhutnenej vrstvy
· Nerovnomerné sadanie
· Vlhké/saturované zeminy
· Zmenšenie hrúbky
konštrukčnej vrstvy
· Neúnosné podložie
Typické použitie
Bane, lomy, poľnohospodárske ces ty,
skládky, lesné cesty, staveniská, rôzne
cesty, prístavy, hrádze a parkoviská.

Zaklinenie kameniva
Vystuženie/separácia

Reinforcing pavements
over peat
Zaklinenie
kameniva do štruktúry geomreže

Prístup cez podmáčané územie

my

Improving
access over wet or soft ground
Efekt “ťahovej
membrány”

Stabilizácia neúnosného podložia
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Redukcia hrúbky štrkovej vrstvy

Drenáž vozovky
Vozovka môže byť narušená vodou nachádzajúcou sa
v jej vnútri, v podloží alebo v jej blízkosti. Drenážne
geokompozity MacDrain ® spoločnosti Maccaferri
slúžia na usmernenie a odvedenie tejto vody za účelom
zvýšenia životnosti vozovky.
Výber vhodného drenážneho geokompozitu je závislý
od účelu jeho použitia, od materiálov, s ktorými bude
v kontakte a od požadovanej kapacity drenáže. Iný bude
návrh geokompozitu na použitie v nestmelenej vozovke
v monzúnovej oblasti a iný pre asfaltovú vozovku
v oblastiach, kde teploty klesajú pod bod mrazu.
Tradičná cestná odvodňovacia priekopa môže byť často
nahradená drenážnym geokompozitom MacDrain ® , čo
znižuje výkop, objem zásypových materiálov a celkové
náklady.

MacGrid ® WG S
MacGrid ® EG
MacTex ®

Road Mesh TM
MacGrid ® AR

Filtrácia
Asf alt

Drenáž
Ne spo jen é

MacDrain ® TD
Pod klad

MacDrain

Zemina

®

Kolektor

Drenáž

Riešen
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Produktové rady
a výber vhodného produktu
Maccaferri ponúka celý rad riešení, aby vyhovel
potrebám každého typu vozovky. Všetky naše
výrobky sú CE certifikované.

Drenáž

Nespevnené vozovky

Asfaltové vozovky

Produkt

Ak máte záujem o radu pri výbere produktu,
technických listov, projektovej špecifikácie
a technickej podpory, obráťte sa na najbližšiu kanceláriu spoločnosti Maccaferri.
Pre naše kontaktné údaje navštívte webovú
stránku
www.maccaferri.sk

Vlastnosti / Výhody

Road MeshTM

Šesťhranná sieť vyrobená z oceľového drôtu so vstreľovanými priečnymi oceľovými
tyčami Road MeshTM vytvára najvyšší stupeň ochrany proti tvoreniu koľají, výmoľov,
trhlín spôsobených únavou, prekročením ťahovej pevnosti a nadmerných sadaní.

Rozmer geomreže: 80x100 mm
Pevnosť: 40 – 60 kN/m

MacGrid® AR

Geomreža tkaná zo sklených vlákien, alebo polyesteru s povrchovou úpravou.
S vysokou ťahovou pevnosťou a vysokým deformačných modulom a nízkym predĺžením je MacGrid® AR nákladovo efektívne riešenie prevencie vzniku trhlín vo
vrchných vrstvách vozovky.

Rozmer geomreže: 12.5mm – 40 mm
Pevnosť: 50 – 200 kN/m

MacGrid® AR G

Geomreža tkaná zo sklených vlákien, alebo polyesteru s povrchovou úpravou
a geotextíliou. MacGrid® AR G je impregnovaná bitúmenom, aby znížila výskyt
trhlín, vytvorila vodeodolnú membránu a zlepšila väzbu medzi asfaltovými vrstvami.

Rozmer geomreže: 12.5 alebo 40 mm
Pevnosť: 50 – 200 kN/m

Extrudovaná polypropylénová biaxiálna geomreža.
MacGrid® EG znižuje deformácie a umožňuje zníženie hrúbky štrkovej konštrukčnej
vrstvy.

Rozmer geomreže: 38 mm
Pevnosť: 15 – 40 kN/m

MacGrid® WG S

Tkané polyesterové geomreže s polymérovou povrchovou úpravou. MacGrid® WG
sú finančne nenáročné, redukujú vznik trhlín a tvorbu koľají, vhodné pri neúnosnom
podloží alebo pri vysokom zaťažení dopravou.

Rozmer geomreže: 20 – 35 mm
Pevnosť: 20 – 300 kN/m

MacTex® W1/W2

Tkané polypropylénové (W1) a polyesterové geotextílie (W2) tvoria separačnú
a výstužnú vrstvu pod vrstvami vozovky na neúnosnom podloží.

Pevnosť: (W1): 20 – 110 kN/m
Pevnosť: (W2): 40 – 880 kN/m

MacTex® N / H

Netkané polysterové geotextílie vyrobené metódou vpichovania a následnou tepelnou povrchovou úpravou. MacTex® N/H sa používajú na separáciu, na zabránenie
znehodnocovaniu kvalitných vrstiev jemnozrnnými zeminami.

Pevnosť: 6 – 35 kN/m

MacDrain®

Drenážne geokompozity s polymérovým drenážnym jadrom a netkanou filtračnou
geotextíliou na jednej, alebo oboch stranách, ktoré bránia zmiešavaniu jadra s okolitými zeminami.

Drenážne jadro a vlastnosti
textílie sa vyberajú tak, aby
v čo najväčšej miere
vyhovovali použitiu

MacGrid® EG

Riešenie
Problém

Asfaltová vozovka
Road
Mesh TM

Reflexné trhliny
Únavové trhliny
Trhliny z teplotných zmien
Tvorba koľají
Rozširovanie ciest
Poruchy obetónovania
Nerovnomerné sadanie
Prekrytie betónovej vozovky
Zmenšenie hrúbky vrstvy
Zlyhanie únosnosti podložia
Mokré / saturované zeminy
Nadmerné zaťaženia
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MacGrid
AR
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®

Hĺbka trhliny (mm)

Výskum a vývoj
Produkty Spoločnosti Maccaferri určené pre vozovky
boli vyvinuté prostredníctvom rozsiahleho programu
medzinárodného výskumu.
Smart Road, Virginia Tech, USA
Celá škála in-situ skúšok ukázala, že použitím Road
Mesh-u TM sa dosiahol 72% pokles napätia a únavy
a zvýšenie životnosti vozovky až o 120%.

Porovnanie
typov
vystuženia
asfaltových
vozoviek

ISMES,Taliansko
Cyklické záťažové skúšky ukázali, že použitím siete
Road Mesh TM je možné dosiahnuť až trikrát dlhšiu životnosť asfaltových vozoviek.

Počet zaťažení

Životnosť (msa)

Nottingham University, Veľká Británia
Ohybové testy vzorky vozovky ukázali, že použitím
Road Mesh-u TM sa zmenšia trhliny spôsobené teplotnými zmenami a predĺži sa životnosť asfaltových vozoviek
až trojnásobne. Testy potvrdili, že použitím siete Road
Mesh TM je možné znížiť hĺbku vyjazdených koľají až o
polovicu.
Zvýšenie
životnosti
pomocou
Road Mesh TM

Asfalt bez výstuže
Geomreža zo sklených vlákien
Geomreža zo sklených vlákien
v kombinácii s geotextíliou
Polypropylénová geotextília s asfaltom
Road MeshTM

Vystužená
Nevystužená

Hrúbka vrstvy (mm)

Výskum
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Návrh a inštalácia
Maccaferri používa návrhové programy,
ktoré sa pomocou rôznych metód snažia
v čo najväčšom rozsahu optimalizovať
typ výstuže a požadovanú hrúbku vrstiev
vozovky.
Vzhľadom na to, že vystužené vozovky
potrebujú menšiu údržbu, celoživotné
náklady sú nižšie:

Produkty spoločnosti Maccaferri sú
jednoduché na inštaláciu a recyklovanie:

Road MeshTM

MacGrid® AR / AR G

- menší objem materiálov
- menší rozsah opráv
- zníženie dopravných zápch

MacGrid® EG / WG
MacTex®
MacDrain®

Inštalácia
Môže byť položený na frézovaných plochách.
Natiahnutý, rozrolovaný a zaistený asfaltom alebo
klincami. Vyžaduje minimálne 70 mm asfatového
prekrytia. Je pojazdný vozidlami počas inštalácie.

Recyklácia
Odfrézovať 15mm nad okami siete.
Lokalizovať sieť a následne vytiahnuť
hydraulickým rýpadlom.
Recyklovať ako pozinkovaný drôt.

Zaisťuje sa na hladké asfaltové povrchy s bitúmenovým spojivom, alebo samolepiacimi podložkami.
Nie je pojazdný vozidlami počas inštalácie. Vyžaduje
minimálne 40 mm asfaltového prekrytia.

Recykluje sa s asfaltom.

Inštalujú sa do štrkových vrstiev (geomreže), alebo
na mäkké zeminy (geotextílie).

Recykluje sa ako
polyester/polypropylén.

a vývoj
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Referenčné stavby
Asfaltové vozovky

1 2
3

4
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1.

Road Mesh™ – diaľnica, Pennsylvania, USA

4.

Road Mesh™ – mestská cesta, Surgut, Rusko

2.

Road Mesh™ – diaľnica, Bratislava, SR

5.

Road Mesh™ – dvojprúdová cesta, Indonézia

3.

MacGrid ® AR – diaľnica, Belgicko

6.

MacGrid ® AR – diaľnica, India

Referen
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Nestmelené vozovky

7
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7.

MacGrid ® WG – spevňovanie podložia, Brazília

8.

MacGrid ® WG – spevňovanie podložia, Brazília

9.

MacGrid ® EG – spevňovanie podložia, USA

10.

MacTex ® – prístupová cesta k veternej farme, Kanada
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Profil spoločnosti
Officine Maccaferri
AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA VRÁTANE FOTOKÓPIE, FILMU A MIKROFILMU JE ZAKÁZANÁ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ CELOSVETOVO.

Po založení v roku 1879 spoločnosť Officine Maccaferri čoskoro
prenikla do širokého povedomia technickej verejnosti v oblasti projektovania a vývoja riešení protieróznej ochrany a oporných konštrukcií.
Odvtedy sa spoločnosť Maccaferri prostredníctvom technologických
inovácií, teritoriálnej expanzie a cielenej diverzifikácie vypracovala do
pozície, keď ponúka riešenia na globálnej úrovni pre širokú škálu použití
v inžinierskom a environmentálnom stavebníctve.

Poradenstvo a partnerstvo
Mottom našej spoločnosti je „Engineering a Better Solution“. Nie sme
obyčajným dodávateľom produktov, ale firmou, ktorá so svojimi klientmi
pracuje v partnerskom vzťahu a ponúka vlastné odborné znalosti,
aby mohla poskytovať všestranné a nákladovo efektívne riešenia šetrné
k životnému prostrediu. Naším cieľom je na základe kvality našich
služieb a riešení vybudovať s klientom vzťah, ktorý bude prospešný
obom stranám.

Organizačná štruktúra
Spoločnosť Maccaferri stojí v samom centre skupiny Maccaferri Industrial Group. Jej nepretržitý rast vychádza z tradične udržiavaných hodnôt inovácie, integrity, vynikajúcej úrovne služieb a ohľaduplnosti voči
životnému prostrediu. Víziou firmy je stať sa vedúcou spoločnosťou na
medzinárodnom poli, ktorá poskytuje vyspelé riešenia na trhu inžinierskeho staviteľstva a výstavby. Zavádzajúc stratégiu vertikálnej integrácie Maccaferri skúma, vyrába, projektuje, dodáva a zhotovuje riešenia
v rámci svojich cieľových trhov. Potenciál daného odvetvia podnikania,
v ktorom spoločnosť pôsobí, naďalej rastie vďaka strategickému plánu
otvárania nových a rastu už existujúcich trhov. Spoločnosť Maccaferri
v súčasnosti ponúka vyspelé technické riešenia od úpravy vodných
tokov po vystužené horninové konštrukcie a od ochrany proti
padaniu skál po riešenia pre stabilizáciu podložia. S viac ako
2 000 zamestnancami, 26 výrobnými prevádzkami a pobočkami v 100
štátoch sveta môže spoločnosť Maccaferri skutočne tvrdiť, že je prítomná v globálnom meradle s orientáciou na miestne podmienky.
Maccaferri: Engineering a Better Solution

Systém riadenia kvality certifikovaný CERTICOM TSÚS

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17
Fax: +421 34 69 466 29
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

Obchodno-technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15
851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 20 24 00 56
Fax: +421 2 20 24 00 60
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

