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Silniční vozovky, které jsou ve veImi zlém technickém stavu, tj. mají rozsáhle poškozený kryt, málo únosné podkladní vrstvy, potřebují vážnější opravy. V těchto případech je

ptoch' ale též zpevněných ptoch pro obchodní a průmyslovó stavby potřebujeme často ztepšit nevyhovující podkladní vrstvy. V těchto případech máme dvě možnosti'

- vyměnit původní konstrukční vrstvy za nové

- použít technotogii, která využívá původní materiát stávající konstrukce vozovky'

Jako správní hospodáři si musíme uvědomit, že silniční vozovky jsou zdrojem cenných stavebních materiálů. V současnosti je tendence dávat přednost technologiím' které

jsou rychlé, hospodárné' přispívají k ochraně životního prostředí a samozřejmě zaručují požadovanou kvaIitu.

Nabízíme Vám |ednu z možností, |ak při rekonstrukci vozovky využít původní materiál anebo materiát podloží. Je to technotogie recyklace za studena na místě. Tímto

pojmem se rozumí pracovní postup, při kterém recyklór rozebere původní konstrukci vozovky nebo materiál podloŽí v požadované tlouštce - současně ji změní na nosnou

podkladní vrstvu. Pracovní postup při recyklaci za studena na místě je v podstatě následující,

- rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky

- úprava zrnitosti rozpojené směsi přidáním kameniva

- dávkování pojiva na základě analýzy vzorků odebraných z původní konstrukce

- rovnoměrné rozhrnutí recyklované směsi

- hutněnítěŽkými sitničními válci
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ktasickým způsobem a recyklování jen

podktadních vrstev aŽ po recyklaci ceté

konstrukce vozovky. Výběr použitého

způsobu závisí na technickém stavu vo-

zovky a poŽadavku na potřebu zesílení

a dodržení nivelety vozovky.

Pro zhotovení spodních podktadních

vrstev pozemních komunikací a pro

ztepšení podtoží ptošných staveb

umoŽňují citované technologie vyuŽít

téŽ sekundárně upravenó materiáty

pocházející ze stavební činnosti, bour-

acích prací v intravitánu, z vyrubané suti

tunelů, z v,jstavby porlzemních vedení,

z tikvidovaných betonovrich konstrukcí

( recyktovaný beton ) .



- -- - - -

horký asÍa{t
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iistící a uravírací trn irysky

k dalším kyskám

stl*ěený vzdttch

expanznÍ komora
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Hl*vní výhody recyklace ra sludena *a]místě v'porovnání s ktasickou výměnou

stávajítích vrstev za mvé podkladnívrstvy jsou 
'

- využiti maleriálu půvadní konslrukce vozovky

- odpadaji *kladovací proslory pro vybauranri půvo*ní materiály

- iispora spotřebý nových stavetních materiálů {šeiření přÍrodních zdrojú}

* způsob dávkování pojiva laručuje ieho rovnoměrné ymíchání do smési

- původní vozcvka můŽe být reeyklována do poŽadované hloubky bor porušení

nižších vrstev

- nižší cena proti klasickému způsobu rgkonstrukce pdktadních vrstev

{Úspora enqrgie a'stavelních hmot }

- zkrácení doby rlýstavby {všechny operace jsou vjednom pracovním r1k[u,

odpadá bourání a odvoz materiálu původní vozovky a dovoz materiálu pro novou

podkladní wslvu}

- vyloučrní zatížení okolí stavby hlukefi. Yibraeemi, exhaláty a prachen neho

blátem v souvislosti s odvozem a dovg:sm stavebníth materiátri apod.

Frocesy recykla*e na místě za studena spojují v sobě hodně společenskrjch;

*konomických a ekologických souvislostí, kterÉ jsou důleŽité pro nás všethny-

Zřetelná a htavní rltlhoda technologie je l00Í- opětovn$ využití všech původních

materiátů (asfattové směsi apodkladu}. rož představuje 10{}X předehorích

inveslic. Šetří se tak náklady na odv*l yybouraného materiá{u re stavby

a případnÉ poptatky za skladovací prostory' Použití noých stavehních

materiálů se omezuje jen na kamenivg pro úpravu zrnitosti recyktwanó směsi

a pojivo.

Používanó stavgbní stíojs a postupy dovolují htuhší recyklac,i a pcužívání

naslavltelnýclr recyklačníth strojů umožňuje zhotovitelÍ při:půsohit provozní

parametry shoje každé individuální zakázce nebo aplikaci' Napřík{ad' v závis-

losti na stayu kameniva z vozovky'a požadavku kongčného výsledku je možné

nastavit hlgubku rutoru tak' aby se přimíthávato potřebné mnoŽství materiálu

z ložnó nebo podkladní vrstvy.
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V naši spolačnmti používáme recyklóry s pracovní šířkou 1'3' 2'0 a 2,5 m'
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měření poměru dávkování asÍattu a vody

nastavení impulzu čištěni trysek

nastaveni pumpy na asfalt a vodu

měření pracovní rychlosti

pŤívod horkóho asÍallu

rezetva pto přivod cemsnt0yó susptnxe

přívod vody pra Úpravu vlhkoslí směsi

nÉné pro icjí zbutaění
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rozhrnováni doplňování

doplňovaného kameniva na úpravu

kameniva zrnitosti smési

dávkovénÍ

ťemgntu

hutnĚní

uprávené

vrstvy

profilování recyklér V'lR 2500

recyklované směsi frézuje a míchá směs

s pojivem

zásobnik s horkýr*

asfe{tém
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