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Namen ciljnega raziskovalnega projekta (Specific
Targeted Research Project) je bil razvoj primernih
postopkov za optimalno in učinkovito obnovo in
vzdrževanje cest v novih članicah Evropske unije.
Glavna naloga je bila iskanje primernih postopkov
za hitro gradnjo in obnovo vozišč z materiali,
•
•
•
•

ki se obnašajo ustrezno v klimatskih pogojih
tipičnih za posamezno pokrajino,
ki so ekološko sprejemljivi,
Ki jih bo možno vgraditi z obstoječo tehnologijo,
ki so cenovno ugodni in jih je enostavno
vzdrževati.

6. Okvirni program
Tematika: Mobilnost, transport, varnost in zanesljivost
Začetek: 1. september 2006
Trajanje: 36 mesecev
Vrednost: 2.47 milijona EUR
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L’objectif du projet de recherche spécifique Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS)
‘Chaussées durables pour les nouveaux Etats Membres
européens’ est de développer des moyens et des procédures
appropriés pour réhabiliter rapidement les chaussées des routes. Les
matériaux utilisés doivent répondre aux critères suivants :
• Très bon comportement face aux conditions climatiques locales
• Respect des règles de protection environnementale
• Intégration facile aux technologies existantes
• Coût rentable et entretien facile
Das Ziel des speziellen gezielten EU-Forschungsprojektes
(Specific Targeted Research Project, STREP) namens
‘Nachhaltige
Straßenoberflächen
für
neue
EUMitgliedsstaaten (Sustainable Pavements for European New
Member States, SPENS)’ ist es, geeignete Werkzeuge und Methoden für die
schnelle Instandsetzung von Straßenoberflächen zu entwickeln, wobei
Materialien verwendet werden sollen, die:
• zufriedenstellende Leistungsfähigkeit unter den typischen klimatischen
Einflüssen zeigen
• nur einen geringen Einfluß auf die Umwelt haben
• einfach in existierende Verfahren integriert werden können und
• kostengünstig und einfach zu warten sind.
Projektet SPENS (Sustainable Pavements for European
New Member States; Hållbara vägbeläggningar för nya
medlemsstater) har som syfte att utveckla effektiva verktyg
och tillvägagångssätt för uppgradering av vägbeläggningar
med användande av material
• med tillfredsställande prestanda under typiska klimatförhållanden
• med acceptabel miljöpåverkan
• som passar befintliga tekniksystem
• som är kostnadseffektiva och enkla att underhålla

•
•
•
•

Cieľom výskumného projektu s názvom ‘Udržateľné vozovky pre
nové členské štáty Európskej únie (SPENS)’ je vyvinúť vhodné
prostriedky a technologické postupy na rýchlu rehabilitáciu
cestných vozoviek s použitím materiálov, ktoré by:
mali vyhovujúce vlastnosti v typických klimatických podmienkach,
mali akceptovateľný vplyv na životné prostredie,
boli ľahko implementovateľné do existujúcich technológií,
boli ekonomicky efektívne a ľahko udržiavateľné.
The aim of the specific targeted research project named
Sustainable Pavements for European New Member States
(SPENS) is to develop appropriate tools and procedures for
the rapid rehabilitation of road pavements using materials

•
•
•
•

that would:
have satisfactorily in a typical climate,
have an acceptable  environmental impact,
be easy to incorporate  within existing technologies,
be cost-effective and easy  to maintain.

•
•
•
•

Cílem evropského projektu s názvem Udržitelné vozovky pro
nové členské země Evropské unie (SPENS) je vyvinout vhodné
nástroje a procedury pro rychlou modernizaci silničních
vozovek s použitím materiálů, které:
budou vyhovovat klimatickým podmínkám jednotlivých zemí,
nebudou mít negativní dopad na životní prostředí,
budou snadno využitelné při uplatnění stávajících technologií,
budou rentabilní a údržba vozovek s jejich použitím nebude náročná.

Целта на проекта ‘Трайни пътни настилки в новите страничленки на Европейския Съюз’ (SPENS) за провеждане на
определено изследване, е разработването на подходящ
инструментариум и процедури за бърза рехабилитация
на пътните настилки като се използват материали, които:
• имат съответните качества за определени климатични условия;
• оказват приемливо въздействие върху околната среда;
• лесно се комбинират със съществуващите технологии;
• са рентабилни и лесни за поддържане.

Az ‘Európai Uniós új tagországok számára fenntartható
burkolatok’ (SPENS) tárgyú speciális kutatási célprojekt célját
az képezi, hogy az útburkolatok gyors felújításához megfelelő
eszközöket és eljárásokat dolgozzon ki olyan anyagok
felhasználásával, amelyek:
• a régió éghajlata mellett megfelelő viselkedést mutatnak,
• környezeti hatásuk megfelelő,
• az elterjedt technológiák alkalmazásakor felhasználhatók,
• ráfordítás-hatékonyak és fenntartásuk nehézség nélkül elvégezhető.
Lo scopo del progetto di ricerca specificamente dedicato
ai Nuovi Stati Membri dell’Unione Europea, Sustainable
Pavements for European New Member States (SPENS), è
quello di sviluppare strumenti e procedure appropriate che
consentano una rapida riabilitazione delle pavimentazioni stradali usando
materiali che:
• si comportino in modo soddisfacente nello specifico clima,
• abbiano un impatto ambientale accettabile,
• siano facili da inserire nelle tecnologie esistenti
• rappresentino soluzioni economicamente valide e siano facili da riparare.
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Celem projektu badawczo-rozwojowego pt. ‘Nowoczesne
nawierzchnie drogowe dla nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej’ (SPENS) jest rozwój odpowiednich metod
i procedur szybkich odnów nawierzchni drogowych z
zastosowaniem materiałów, które:
• spełniałyby oczekiwania w typowych warunkach klimatycznych,
• miałyby akceptowalny wpływ na środowisko,
• byłyby łatwe do wdrożenia z wykorzystaniem dostępnych technologii,
• byłyby efektywne ekonomicznie i łatwe w utrzymaniu.

Cilj istraživačkog projekta pod nazivom Održivi kolnici za nove
europske zemlje članice je razvoj prikladnih alata i postupaka
za brzu rehabilitaciju kolnika korištenjem materijala:
• koji bi se u uobičajenim klimatskim prilikama ponašali na zadovoljavajući
način
• koji bi imali zadovoljavajući učinak na okoliš,
• koje bi bilo jednostavno uklopiti u postojeće tehnologije,
• koji bi bili financijski isplativi i jednostavni za održavanje.
Uurimisprojekti ‘Säästvad teekatted uute Euroopa
liikmesriikide jaoks’ (Sustainable Pavements for European
New Member States – SPENS) eesmärk on sobivate
töövahendite ja meetmete väljatöötamine teekatete kiireks         
taastamiseks, kasutades materjale:
• mis toimivad antud kliimas rahuldavalt,
• millel on vastuvõetav keskkonnamõju,
• mida on lihtne olemasolevatesse tehnoloogiatesse kaasata,
• mis on kuluefektiivsed ning kergesti hooldatavad
Svrha konkretnog ciljnog istraživačkog projekta pod nazivom
‘Održive kolovozne konstrukcije za nove zemlje - članice EU’
(SPENS) ogleda se u razvijanju primerenih alatki i postupaka
za ubrzanu rehabilitaciju kolovoznih konstrukcija na putevima
uz korišćenje materijala koji bi trebalo da ispune sledeće i to:
• da se ponašaju na zadovoljavajući način pod tipičnim klimatskim uslovima,
• da uticaj na životnu sredinu bude prihvatljiv,
• da se ugrađuju bez teškoća uz pomoć postojećih tehnologija,
• da budu ekonomični i jednostavni za održavanje.
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Uvod

E

vropska komisija je v okviru 6. okvirnega programa odobrila tudi raziskovalni projekt z akronimom SPENS
(Sustainable Pavements for European New member States) oziroma ‘Trajne voziščne konstrukcije za nove članice
Evropske unije’. Ta triletni raziskovalni projekt na področju trajnostnega kopenskega transporta se je zaključil avgusta
2009.
Razvitost cestne infrastrukture se med posameznimi državami Evropske unije precej razlikuje. Obremenitve zaradi vedno
večjega števila težkih tovornjakov na ceste so tolikšne, da je nujna takojšnja posodobitev cest oziroma zagotavljanje
trajne cestne infrastrukture. Potreba po novih, odpornih materialih, ki ustrezajo evropskim standardom, je stalna v vseh
državah članicah Evropske unije.
V novih članicah Evropske unije se pospešeno gradijo zlasti avtoceste, tako da se manj pozornosti posveča vzdrževanju
ostalih cest, ki zato potrebujejo učinkovito vzdrževanje in izboljšanje v prihodnjih letih. Materiali in tehnologije, ki se
uporabljajo v novih članicah evropske unije se razlikujejo od tistih, ki se običajno uporabljajo v EU.
Namen ciljnega raziskovalnega projekta (Specific Targeted Research Project) je bil razvoj primernih postopkov za
optimalno in učinkovito obnovo in vzdrževanje cest v novih članicah Evropske unije. Glavna naloga je bila iskanje
primernih postopkov za hitro gradnjo in obnovo vozišč z materiali:
•
•
•
•

ki se obnašajo ustrezno v klimatskih pogojih tipičnih za posamezno pokrajino,
ki so ekološko sprejemljivi,
ki jih bo možno vgraditi z obstoječo tehnologijo,
ki so cenovno ugodni in jih je enostavno vzdrževati.

Deset partnerjev in štirje inštituti, ki so delovali v okviru FEHRL (Forum evropskih cestnih laboratorijev), so izvajali
laboratorijske in terenske raziskave materialov za voziščne konstrukcije. Izvajali so tudi raziskave vpliva materialov
za vozišča na okolje. Konzorcij je bil sestavljen pretežno iz strokovnjakov iz novih držav članic Evropske unije, kar je
omogočalo obravnavanje najbolj bistvenih vprašanj za te države. Projekt celotne vrednosti 2,47 milijona evrov, ki se je
pričel septembra 2006, je koordiniral Zavod za gradbenišvo Slovenije (ZAG) iz Ljubljane.

V konzorciju je bilo naslednjih deset enakopravnih partnerjev:

             *

		

Partner

kratica

država

Slovenian National Building and Civil Engineering Institute

ZAG

Slovenija

Institute for Transport Sciences

KTI

Madžarska

The Swedish National Road and Transport Research Institute

VTI

Švedska

Austrian Institute of Technology (oziroma arsenal research)

AIT

Avstrija

Transport Research Centre

CDV

Češka

Road and Bridge Research Institute

IBDiM

Poljska

Zilina University

TUZA

Slovaška

Europe’s National Road Research Centres with *

FEHRL

Belgija

DDC svetovanje inženiring, d.o.o.

DDC

Slovenija

Ferriere Nord SpA

FENO

Italija

TECER- Transport and Road Research Institute (Estonija)
IGH - Civil Engineering Institute of Croatia (Hrvaška)
IP - The Highway Institute (Srbija)
CRBL - Central Roads and Bridges Laboratory (Bolgarija)

Raziskovalno delo je bilo organizirano v štirih delovnih sklopih - Work Packages (WP):
• Vrednotenje in spremljanje stanja cest - WP2, vodja László Gáspár (KTI)
• Izboljšanje voziščnih konstrukcij - WP3, vodja Safwat Said (VTI)
• Vrednotenje materialov za nadgradnjo voziščnih konstrukcij - WP4, vodja Marjan Tušar (ZAG)
• Ugotavljanje vpliva cest na okolje vodja - WP5, vodja Manfred Haider (AIT)
En sklop WP6 pa je bil namenjen samo predstavitvam in promociji rezultatov projekta končnim uporabnikom - to
se pravi upravljavcem in vzdrževalcem cest, projektantom cest ter izvajalcem gradbenih, predvsem asfalterskih del.
Koordinaciji je bil namenjen delovni sklop WP1, ki ga je vodila Mojca Ravnikar Turk, ZAG, ki je bila tudi koordinator
projekta. Vsako leto sta bila organizirana dva sestanka predstavnikov vseh deset pogodbenih partnerjev. S strani
Evropske komisije je projekt spremljalo več skrbnikov, najdlje sta za projekt skrbela gospa Maria-Cristina Marolda in
gospod William Bird.

Naloge v SPENS-OVIH

delovnih sklopih so vodili naslednji strokovnjaki:

WP1 - Mojca Ravnikar Turk (ZAG)
WP2 - Slovenko Henigman (DDC), Roland Spielhofer (AIT), Darko Kokot (ZAG),
WP3 - Safwat Said (VTI), Ana Mladenović (ZAG), Imre Pap (IP),
WP4 - Björn Kalman (VTI), Dariusz Sybilski in Wojciech Bańkowski (IBDiM ), Leif G Wiman (VTI),
WP5 - Lennart Folkeson (VTI), Manfred Haider (AIT),
WP6 - Mojca Ravnikar Turk (ZAG), Steve Phillips (FEHRL), Adewole Adesiyun (FEHRL).
V okviru projekta je bilo izdelanih triindvajset končnih poročil, od tega
so vsa poročila, ki se nanašajo na ugotovitve raziskav, namenjena
javnosti (enajst poročil) in so dostopna na spletni strani http://spens.
fehrl.org.
V konzorciju je bilo največ partnerjev iz novih članih EU, da bi zagotovili,
da so raziskave resnično orientirane k problematiki, ki je pomembna
v teh državah. Nabor držav je bil velik, raznolikost ustaljenih praks
gradnje cest, materialov in kulturne raznolike pa se kažejo tudi v
tem, da smo v projekti SPENS partnerji govorili 13 različnih materinih
jezikov.
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Iz Slovenije sta kot partnerja v projektu sodelovala Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) ter Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o. (DDC), vključena so bili tudi slovenska izvajalska podjetja (Primorje,d. d. in SCT,d. d.), podporo projektu
pa je izkazala tudi Družba za avtoceste v RS (DARS).
Rezultati in zaključki raziskav so v celoti predstavljeni v naslednjih končnih poročilih:

8

D8
D9
D10
D11
D12
D13

D15
D16

D17

D18

Laboratory and fiel implementation of high modulus asphalt concrete
Long-term performance of reinforced pavements
Practical mix design model for asphalt mixtures
Guidelines of a complex methodology for non-destructive pavement measuring techniques
Recommendations for traffic equivalency factors
Guidelines on a systematic decision
making methodology for the
pavement rehabilitation of low
volume roads
Recommendations for modified
binder usage in pavements
Guidelines for the selection of the
most convenient upgrading systems
based on the results of heavy vehicle
simulator tests
Guidelines for the environmental
assessment of various pavement
types including recommendations to
road authorities in New Member
States
A methodology for testing and
implementing selected recycled
materials and industrial by-products
in road construction

Nujno je, da se zaključki raziskovalnega dela, ki je omejeno na laboratorijske preiskave in testna polja, čim prej
prenesejo in preverijo v praksi. Le tako bodo mednarodni raziskovalni projekti lahko pomembno prispevali k napredku
v cestogradnji.

TRA april 2008, Ljubljana, razstava

9
Nacionalni seminar na Bledu, maj 2009

Nacionalni seminar v Kijevu, Ukrajina 2009

Končni seminar v Ljubljani, avgust 2009
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G

lavni namen dela v tem delovnem sklopu je bil pripomoči k izbiri optimalnih ukrepov vzdrževanja cest in pomagati
pri razvoju postopkov in metod za spremljanje stanja cest, predvsem v novih članicah Evropske unije. Delo je bilo
razdeljeno v tri naloge.

Nalogo 2.1 Faktorji ekvivalentnosti vpliva prometne obremenitve je vodil Darko Kokot (ZAG)
Osnova za raziskovalno delo so bile meritve na testnih poljih v Dragučovi, zgrajenih v okviru delovnega sklopa
WP4. Na vseh šest testnih poljih so bile dodatno k programu preiskav sklopa DS4 izvedene preiskave pospešenega
obremenjevanja testnih konstrukcij s švedsko napravo HVS ali Heavy Vehicle Simulator (simulator težkih vozil). Nekatere
voziščne konstrukcije, tipične za srednje- in vzhodnoevropske države, smo obremenjevali z več stotisoč prehodi kolesa
težkega vozila pri različnih obremenitvah kolesa. Z njimi smo pridobili podatke o napetostih in deformacijah v različnih
plasteh voziščnih konstrukcij. Izkazalo se je, da je bila ena voziščna konstrukcija prešibka za pridobitev uporabnih
podatkov, zato meritve tam niso bile upoštevane (testno polje 1). Zaradi neznanega vpliva armature na strukturne
lastnosti so bili iz nadaljnje obdelave izločeni tudi rezultati voziščne konstrukcije, ojačane z jekleno armaturo (testno
polje 6).
Slika 2.1 Heavy Vehicle Simulator (HVS) iz Švedske

Predhodna analiza rezultatov meritev je pokazala, da lahko pri določitvi razvoja deformacij v asfaltni plasti v odvisnosti
od števila prehodov kolesne obremenitve preko voziščne konstrukcije med različnimi funkcijami izberemo kar linearno
funkcijo. Sovisnosti med napetostmi v asfaltu in številom prehodov obtežb 30kN, 40kN, 50kN in 60kN so bile primerjane
za štiri poskusna polja.
Zanje je bila s pomočjo slovenskega postopka dimenzioniranja voziščnih konstrukcij (TSC 06.520 Projektiranje,
dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij) določena življenjska doba (skupno število prehodov) za
nominalno osno obremenitev 100kN. Za vsako testno polje so bile na podlagi ugotovljenih sovisnosti določene kritične
deformacije v asfaltu, ki povzročijo propad konstrukcije.
S pomočjo kritičnih deformacij so bile za vsako obtežbo kolesa posebej (30kN do 60kN) določene še vrednosti
kritičnega števila prehodov obtežb. Za različna razmerja obtežb koles so bile za vsa analizirana testna polja izračunane
potence teh razmerij s pomočjo ustreznih razmerij kritičnega števila prehodov . Potence za razmerje obtežb koles
40kN/50kN (kar ustreza razmerju 80kN/100kN osnih obremenitev) so bile izbrane za oceno faktorjev ekvivalentnosti
vpliva prometne obremenitve.
Za faktorje vpliva prometnih obremenitev so bile izvrednotene naslednje potence:
Testno polje 2 		
1,95
Testno polje 3 		
3,62
Testno polje 4 		
2,10
Testno polje 5 		
2,33.
Ker so bile preiskave narejene samo na po enem testnem polju za posamezno vrsto voziščne konstrukcije in ob
prirejenem postopku analize meritev, lahko te vrednosti obravnavamo le kot preliminarne vrednosti, ki jih je treba še
verificirati na podobnih konstrukcijah.
Celoten postopek je predstavljen v končnem poročilu št. D12 ‘Priporočila za izbiro faktorjev ekvivalentnosti’.

Nalogo 2.2 Nedestruktivne metode preiskav stanja vozišč je vodil Roland Spielhofer (AIT)
Namen naloge je bila izvedba primerjalnih testov različnih naprav, ki jih v nekaterih srednje- in vzhodnoevropskih
državah uporabljajo pri vrednotenju lastnosti vozišč, kot so torna sposobnost, vzdolžna ravnost in podajnost. Ti
harmonizacijski testi naprav so bili izvedeni maja 2008 na testnih odsekih blizu Dunaja.
Za testne meritve torne sposobnosti je bilo izbranih šest tipov vozišč z različnimi nivoji torne sposobnosti. Devet naprav
Slika 2.2 Harmonizacijski test - naprava VTI Primal
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iz sedmih držav partneric je sodelovalo pri meritvah na 100- metrskih odsekih. Ekipe so meritve izvajale pri hitrostih 30,
60 in 90 km/h, pri vsaki hitrosti s po tremi ponovitvami v desni kolesnici. Naprave pri meritvah močijo vozno površino,
tako da na merjeni površini nastane vodni film debeline najmanj 0,5 mm. Analiza dobljenih rezultatov meritev je bila
izvedena skladno s standardom CEN/TC 227/WG-5 N202 E Rev. 4.
Za referenčno meritev vzdolžne ravnosti je bila uporabljena meritev s švedsko napravo VTI Primal (slika 2.2). Za
harmonizacijski test je bilo izbranih šest 500-metrskih odsekov z različnimi nivoji vzdolžne ravnosti. Meritve so bile
opravljene s sedmimi napravami iz šestih držav pri hitrostih 30, 60 in 90 km/h. Pri vsaki hitrosti so bile izvedene najmanj
tri ponovitve meritev. Z vsemi napravami so ekipe izvedle meritve vzdolž iste kolesne sledi.
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Za kalibracijo in harmonizacijo meritev podajnosti (kot mere nosilnosti voziščnih konstrukcij) je bila uporabljena
metodologija, ki so jo razvili v akciji COST 336. Pri meritvah je sodelovalo sedem naprav vrste Falling Weight
Deflectometer (FWD) iz šestih držav partneric. Pri analizi rezultatov so primerjali največje izmerjene podajnosti, poleg
tega pa ugotavljali tudi ponovljivost rezultatov. Šteje se, da so rezultati ponovljivi, če lahko ista ekipa z isto napravo na
istem mestu večkrat ponovi meritev tako, da krivulje podajnosti pri vseh meritvah sovpadajo.
Slovenske ekipe so s svojimi napravami sodelovale pri testih za vse tri lastnosti vozišč. Udeleženci testov iz Avstrije,
Ceške, Madžarske, Slovaške, Slovenije, Poljske in Švedske so prejeli certifikat o udeležbi na harmonizacijskem
testu.
Rezultati meritev so analizirani in podrobno predstavljeni v končnem poročilu D11 ‘Smernice za kompleksno
metodologijo nedestruktivih metod in meritev za ugotavljanje stanja vozišč’.

Nalogo 2.3 Metodologija za sistematično določanje ukrepov za sanacije in izboljšave cest je vodil
Slovenko Henigman (DDC)
Metodologija, ki je bila razvita v okviru naloge, je namenjena predvsem sanaciji in izboljšavam cest z nižjimi prometnimi
obremenitvami v državah srednje in vzhodne Evrope. Metodologija je predstavljena v obliki diagrama, ki shematsko
prikazuje proces odločanja o najustreznejši metodologiji. Za optimizacijo tega postopka odločanja so bili upoštevani
tudi odgovori iz vprašalnika, ki je bil pripravljen v okviru projekta SPENS.
Metodologija, že razvita za primer Slovenije, je bila na podlagi podatkov iz Poljske, Slovaške, Madžarske in Češke
dopolnjena in optimizirana. Metodologija temelji na postopku odločanja z upoštevanjem parametrov stanja cest, kot
so torna sposobnost, prečna ravnost (kolesnice), poškodbe vozne površine, vzdolžna ravnost, podajnost. Glede na
predlagani algoritem izberemo najustreznejši način sanacije. Odločimo se lahko za enega izmed naslednjih načinov:
prevleka (površinska prevleka, bitumenski mulj, tankoplastna prevleka), preplastitev, ojačitev vozišča (izvedba novih
asfaltnih slojev, recikliranje), rekonstrukcija ceste.
Razvita metodologija je primerna za odločanje na mrežnem nivoju. Pred končno izbiro načina sanacije je običajno
smiselno narediti raziskave na projektnem nivoju, kot so preiskave vgrajenega materiala in ugotovitev vzroka za
nastanek poškodb. Na osnovi teh raziskav je mogoče dimenzionirati voziščno konstrukcijo in izbrati primerne materiale
ter tehnologije za obnovo vozišča.
V poročilu D13 Smernice in metodologija za sistematično določanje ukrepov za ceste z majhno prometno obremenitvijo
je podrobneje razložena predlagana metodologija. Za nazoren prikaz in lažje razumevanje shematskega diagrama
procesa odločanja je v poročilu predstavljenih tudi nekaj primerov iz prakse skupaj s fotografijami.
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WP3 Izboljšanje
voziščnih konstrukcij

G

lavni cilj tega sklopa je bila optimizacija postopkov in uporaba novih materialov za izboljšanje voziščnih konstrukcij,
kakor tudi ugotavljanje omejitev pri njihovi uporabi v cestogradnji.

Nalogo 3.1 Armiranje nevezanih in vezanih plasti vozišč je vodil Safwat Said (VTI)
Običajno se manjše sanacije cest izvajajo z odstranitvijo poškodovanih in izvedbo novih plasti ali pa samo s
preplastitvami in povečanjem debeline asfalta. V okviru naloge je bila predstavljena metodologija za dimenzioniranje
cest, ojačanih z mrežami.
•

•
•
•
•
•

Na podlagi številnih izvedenih primerov je zaključeno,
da je uporaba ojačitev koristna, če upoštevamo
celotno življenjsko dobo ceste.
V okviru naloge je bila predstavljena metodologija za
dimenzioniranje cest ojačanih z mrežami.
Skoraj 100 % jeklenih mrež, ki se uporabljajo za
ojačitev cest, je izdelanih iz starih jeklenih izdelkov.
Jeklene mreže, ki so izdelane iz recikliranih izdelkov,
predstavljajo tudi pozitiven vpliv na okolje.
Primeri iz prakse kažejo, da uporaba jeklenih mrež
podaljša življenjsko dobo cest za več kot 20 %.
Tvorjenje kolesnic je manjše v asfaltnih konstrukcijah,
ki imajo vgrajene mreže. Na nekaterih testnih
odsekih, kjer se je izvajalo dolgoletno opazovanje, se
je pokazalo, da se pri ojačanih konstrukcijah kolesnice
enake globine pojavijo dve leti kasneje.

Dobra praksa in praktična navodila za ojačitev obstoječih ali novih
asfaltnih vozišč so podana v končnem poročilu D9 ‘Dolgoročno
obnašanje ojačanih voziščnih konstrukcij’.

Slika 3.1 Računske prečne deformacije

Slika 3.2 Izmerjeni odzivi v nearmiranem in armiranem asflatu

15
15

Slika 3.3. Tvorjenje kolesnic na nearmiranem referenčnem
odseku (okoli 55 mm)

Slika 3.4 Tvorjenje kolesnic na armiranem odseku
(okoli 45 mm)

Slika 3.5 Prikaz stroškov vzdrževanja s časom za armiran in
nearmiran odsek ceste
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Nalogo 3.2 Trajnostna gradnja cest z uporabo recikliranih materialov in industrijskih odpadkov je
vodila Ana Mladenović (ZAG)
Hiter industrijski razvoj v zadnjih desetletjih generira različne odpadke, ki povzročajo številne okoljske probleme. Zato
so intenzivna prizadevanja, da bi te materiale ponovno uporabili in pri tem dosegli: (a) zmanjšan pritisk na deponije, (b)
tehnične prednosti zaradi uporabe odpadnih materialov v različnih aplikacijah, (c) ekonomski prihranek zaradi manjših
potreb po energiji in naravnih surovinah ter (d) sociološko-ekološki učinek v smislu trajnostnega razvoja.
V okviru projekta je bila proučena uporabnost in obnašanje dveh materialov, ki sta zaradi svojih lastnosti in
voluminoznosti zelo primerna za uporabo v cestogradnji in sicer agregat iz črne jeklarske žlindre iz elektroobločnih
peči ter agregat iz drobljenih betonskih ruševin.
V sodelovanju s Primorjem d.d. je bilo v Sloveniji zgrajeno več testnih odsekov, v katerih je bila kot agregat v obrabnem
asfaltnem sloju uporabljena jeklarska žlindra. Najpomembnejša sta na državni cesti v bližini Tolmina in na avtocesti v
bližini Razdrtega. V obeh primerih je bilo testno polje izvedeno tako, da je en del voznega pasu izdelan s konvencionalnim,
eruptivnim agregatom in drugi z agregatom iz žlindre. Tako je v danih klimatskih pogojih in pri enakih prometnih
obremenitvah omogočena primerjava karakteristik med obema asfaltnima kompozitoma tudi skozi daljše časovno
obdobje. Pred samo vgradnjo so bile izvedene relevantne laboratorijske preiskave agregatov in asfaltnih zmesi.

SR (S,T)

Test field on motorway A1 - Two measurements - Skid resistance at 80 km/h
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Slika 3.6 Primerjava torne sposobnosti vozišča (september 2008 in marec 2009)

Test field on motorway A1 - Two measurements - Texture SMTD (mm)

SMTD (mm)
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Slika 3.7 Primerjava hrapavosti vozišča (september 2008 in marec 2009)
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Slika 3.8 Primerjava med obnašanjem drobljenega betona (CC) in naravnega agregata (NA)
Pri izdelavi testnih polj ni bilo nobenih tehnoloških težav, cestne površine po dveh letih so stabilne in brez znakov
degradacije. Meritve so pokazale, da so torne lastnosti (torna sposobnost in hrapavost) na delih vozišča z agregatom iz
žlindre celo boljše v primerjavi z deli, kjer je uporabljen naravni agregat. Kljub temu, da je projekt SPENS zaključen, so
predvidene nadaljnje meritve voznih lastnosti na testnih poljih.
Za validacijo ustreznosti in dolgotrajne obstojnosti drobljenih betonskih ruševin v nevezanih plasteh je bilo v
sodelovanju z DDC pripravljeno instrumentirano testno polje na cesti Ivančna Gorica – Muljava. Laboratorijske preiskave
in predvsem analiza kontinuiranih meritev na terenu je pokazala, da v enakih pogojih drobljeni beton izkazuje manjše
trajne deformacije in manjše znižanje modula elastičnosti v primerjavi z naravnim agregatom. V realnih pogojih je nižja
tudi občutljivost drobljenega betona na spremembe vlažnosti in zmrzal. Izvršene laboratorijske preiskave kažejo, da
se zaradi rezidualne cementacije lastnosti drobljenega betonskega agregata s časom še izboljšajo. Analize porne vode
kažejo na okoljsko sprejemljivost, saj ni bilo zaznati negativnih vplivov.
Drobljeni beton je dobra alternativa naravnim agregatom za uporabo v nevezanih nosilnih plasteh voziščnih konstrukcij.
Uporaba ustrezno obdelane in predelane jeklarske žlindre je v razvitih državah že uveljavljena, testna polja v Sloveniji
pa so dokazala, da lahko ta material in tehnologijo uspešno uporabimo tudi pri nas.
Podrobnejši rezultati so podani v končnem poročilu D18 ‘Metodologija preskušanja in uporabe nekaterih recikliranih
materialov in industrijskih odpadkov za gradnjo cest’.

Nalogo 3.3 Optimizacija asfaltnih zmesi za zagotavljanje dobrega obnašanja pri nizkih in visokih
temperaturah je vodil Imre Pap (IP)
V okviru naloge smo želeli najti praktičen način za optimizacijo asfaltnih zmesi, ki bi bile vezane na izbrane funkcionalne
lastnosti asfalta, kot so prometne obremenitve in klimatske razmere.
V okviru te naloge je bila izvedena primerjava med dvema načinoma projektiranja asfaltnih zmesi, in sicer med
postopkom ‘Programme for Asphalt Mix Design and Optimization’ (PRADO) in Marshallovim postopkom. Pripravljenih
je bilo več mešanic z enakim agregatom in štirimi različnimi bitumni. Uporabili smo silikatni agregat in naslednje štiri
bitumne: B 50/70, B 70/100, PmB 50/90 and PmB 25/55-55, da bi se optimizirala sestava aslfalta z oznako AC-11.
Na osnovi obeh metod so bile pripravljene zmesi z optimalno volumsko sestavo. Na vzorcih so bile izvedene preiskave
funkcionalnih lastnosti, kot so modul togosti, odpornost proti trajnim deformacijam in odpornost na utrujanje, kakor
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tudi preiskave samih bitumnov. Ugotovljeno je bilo, da nobena zmes ne izpolnjuje popolnoma vseh postavljenih
kriterijev.
Podrobna analiza rezultatov laboratorijskih preiskav je podana v D10 ‘Praktični model za optimizacijo asfaltnih zmesi’.
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Slika 3.9 Fazni kot v odvisnosti od temperature pri preiskavi dinamičnih
reoloških lastnosti bitumna

Slika 3.10 Temperatura pokanja asfaltne zmesi pri nizkotemperaturni
preiskavi (TSRST)
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Vlaženje sveže žlindre

Vlaženje strjene žlindre (15 dni)

Staranje žlindre (30 dui)

Drobljenje in magnetna separacija

Sejanje

Mikrostruktura žlindre
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WP4 Vrednotenje materialov za nadgradnjo
20

voziščnih konstrukcij

V

okviru Delovne skupine 4 je potekalo vrednotenje materialov za nadgradnjo voziščnih plasti ob upoštevanju
razmer v novih državah članicah EU. Te so večino sredstev namenjale za gradnjo novih avtocest, medtem ko je bilo
znatno manj denarja namenjenega izboljšavam obstoječe cestne infrastrukture. Hkrati je potrebno tudi poudariti, da
se v vseh državah članicah EU že čuti močna potreba po novih in trajnostnejših materialih s povečano nosilnostjo za
vgradnjo v voziščne konstrukcije. Pričakovati je, da bi se stroški vzdrževanja v novih državah članicah EU bistveno znižali
z uvedbo boljših metod in tehnik za vrednotenje pogojev na voziščnih konstrukcijah ter s sistematičnim načrtovanjem
njihove nadgradnje. Zaradi povečanja količine prometa in prometnih obremenitev potrebujemo širše ceste in trajna
vozišča z večjo nosilnostjo.

Nalogo 4.1 Raziskave obnašanja cestogradbenih in s polimeri modificiranih bitumnov je vodil Björn
Kalman (VTI)
Nadgradnje cest v novih državah članicah EU se je potrebno lotiti tako, da bodo ceste bolje prenašale povečane
prometne obremenitve, podnebne spremembe in okoljske vplive. Pri tem bo razvoj novih, izboljšanih materialov ter
inovativnih gradbenih metod nujen, z njihovo uporabo pa bo hkrati potrebno zagotoviti tudi stroškovno upravičenost
nadgradenj. V večini evropskih držav se za izboljševanje asfaltnih zmesi uporabljajo polimeri in drugi dodatki, primerni
za modificiranje cestogradbenih bitumnov. Nove in izboljšane vrste polimerov za modificiranje cestogradbenih
bitumnov vseskozi prihajajo na trg. Zanesljivih dokazov o korelaciji med laboratorijskim in in-situ lastnostmi zmesi, ki
vsebujejo modificirane bitumne, še ni. Za vrednotenje obnašanja in primernosti takih materialov v različnih klimatskih
pogojih in okoljih so ta znanja nujna. Tradicionalne metode preskušanja bitumnov in na formulah temelječe gradnje
niso primerne za preučevanje modificiranih bitumnov in asfaltnih zmesi iz takih bitumnov. V okviru naloge 4.1 je bil
glavni cilj dodatno ovrednotiti odvisnosti med lastnostmi asfalta in lastnostmi s polimeri modificiranih bitumnov. V
okviru tega cilja so bile ovrednotene že znane lastnosti veziv in raziskani novi ali boljši kriteriji za tiste lastnosti asfaltov,
kjer dobrih in zanesljivih dokazov o odvisnostih med lastnostmi asfaltov in modificiranih bitumnov še ni. Zanesljivi
kriteriji preskušanja veziv bistveno poenostavijo izbiro veziva za določeno asfaltno plast.
Običajno se pri preskušanju lastnosti asfaltnih zmesi preskuša odpornost proti obrabi, odpornost proti plastičnim
deformacijam, odpornost na utrujanje, togost, trajnost (občutljivost na vodo in staranje). Vse te lastnosti so v veliki meri
odvisne od lastnosti asfaltnega veziva in od interakcije med agregatom in asfaltnim vezivom. Preskušanja bitumnov
bi morala biti takšna, da bi projektant na podlagi rezultatov lahko zanesljivo izbral bitumen, ki je primeren za mešanje

z določenim kamnitim agregatom in je primeren za določeno asfaltno plast. Tradicionalna preskušanja bitumnov
so se pogosto izkazala za nezadostna za ovrednotenje modificiranih bitumnov. Primernejša naj bi bila kombinacija
fundamentalnih preskušanj, kot so meritve kompleksnih modulov z reometrom in preskušanj bitumnov pod velikimi
obremenitvami.
Ključni cilj naloge je bila izbira najbolj učinkovite kombinacije preskušanj bitumnov za določanje lastnosti asfaltnih
zmesi. V program preskušanj so bili vključeni trije različni tipi asfaltov. Na vzorcih so bili izvedeni preskusi tvorbe
kolesnic in togosti pri različnih temperaturah, preskus za določanje občutljivosti na vodo in Marshall stabilnost pri
različnih temperaturaH.
Za pripravo asfaltov so bili uporabljeni trije cestogradbeni bitumni tipa B 20/30, B 50/70, B 70/100 in štirje modificirani
bitumni z zmehčišči med 45 in 70oC, kar zagotavlja dovolj širok razpon lastnosti bitumnov.
Lastnosti bitumnov so bile določene z vrsto fundamentalnih in tradicionalnih metod preskušanj, rezultati pa so bili
primerjani ter na podlagi tega je bila ugotovljena korelacija med njimi in rezultati preskušanj asfaltov.
Za program preskušanj so bili izbrani trije različni tipi asfaltov: Bitumenski beton (AC), drobir z bitumenskim mastiksom
(SMA) in drenažni asfalt (PA). Bitumenski beton je bil pripravljen z bazaltnim in s karbonatnim agregatom, ostala dva
tipa asfaltov pa le z bazaltom. S štirimi različnimi tipi asfaltnih zmesi naj bi bilo mogoče preveriti, če so ugotovljene
odvisnosti med lastnostmi asfaltov in bitumnov specifične le za določeno asfaltno zmes ali pa so bolj splošne narave.
Vsa preskušanja bitumnov in asfaltnih zmesi so bila izvedena v skladu z veljavnimi evropskimi standardi, razen v
primerih, kjer je drugače navedeno. Preskušanja duktilnosti in elastične povratne deformacije so bila izvedena le na
modificiranih modulih.
Zaradi razmeroma majhnega števila obravnavanih bitumnov so rezultati preiskav uporabni predvsem za ugotavljanje
skladnosti rezultatov s predhodno znanimi korelacijami med lastnostmi bitumnov.
Iz preglednice 4.1 se vidi, da obstaja dokaj dobra korelacija med globino kolesnic in zmehčiščem, čeprav so bila v
študijo vključena kar štiri s polimeri modificirana veziva. Modul togosti je dokaj dobro povezan z rezultati penetracije,
vendar so korelacije precej različne za različne mešanice. Podatki v preglednici 4.1 kažejo, da bi bila deformacijska
energija, merjena pri 10oC, lahko funkcionalna preiskava za napovedovanje modula togosti asfaltnih mešanic. Ker pa je
količina podatkov premajhna, bodo za dokončno ovrednoteje te korelacije potrebne še nadaljnje preiskave.
Rezultati te raziskave bi lahko vplivali na večjo ozaveščenost o prednostih in slabostih različnih vrst modificiranja
bitumnov. Uvedba funkcionalnih preskuševalnih metod bo pospešila nadgradnjo cestne infrastrukture v novih državah
članicah EU. Takšne metode so namreč potrebne pri uvajanju inovacij in večje stroškovne učinkovitosti v proces
nadgradnje.
Rezultati laboratorijskih preiskav so prikazani in analizirani v dokumentu D15 ‘Priporočila za uporabo s polimeri
modificiranih bitumnov v asfaltnih zmeseh’.
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Asfaltna zmes /
lastnost→
Bitumenski test ↓
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SMA / globina
kolesnic
2

AC(bazalt) /
togost
2

AC(apnenec) /
togost
2

PA(bazalt) /
togost
2

r

r

r

r

Penetracija

0.43

0.88

0.67

0.97

Penetracija mod. I

0.58

0.87

0.70

0.96

Zmehčišče po PK

0.90

0.23

0.22

0.37

Pretrgališče po Fraass-u

0.5

0.55

0.55

0.57

Kinematična viskoznost

0.57

0.50

0.19

0.58

Dinamična viskoznost

0.66

0.44

0.18

0.56

Penetracija / RTFOT

0.53

0.89

0.72

0.94

Zmehčišče po PK/ RTFOT

0.94

0.25

0.23

0.40

Din. viskoznost / RTFOT

0.44

0.67

0.25

0.75

Elastična povratna def.

0.47

0.00

0.03

0.00

Deformacijska energija II

0.48

0.93

0.78

0.97

Deformacijska energija III

0.86

0.08

0.50

0.23

Visk. konus-ploščica IV

0.72

0.54

0.30

0.66

Visk. konus-ploščica V

0.57

0.57

0.34

0.63

Ekviviskozna temp.VI

0.68

0.54

0.36

0.61

Visk. koaksialni cilindri VII

0.50

0.67

0.32

0.73

Visk. koaksialni cilindri VIII

0.55

0.51

0.20

0.58

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Penetracija pri 35°C s skupno težo 50g
Pri 10°C in hitrostjo 50 mm/min
Pri 25°C in hitrostjo 50 mm/min
Pri 60°C
Pri 150°C
V skladu z ASTM D 1559 (2382)
Pri 120°C
Pri 150°C

2
Preglednica
Preglednica4.1
4.1Korelacijski
Korelacijski koeficient,
koeﬁcient r za linearna razmerja med rezultati preskusov na vezivih ter rezultati
preskusov na asfaltnih zmeseh

Nalogo 4.2 Priporočila

za vhodne materiale in zahteve za obnašanje asfaltnih zmesi z visokim

modulom togosti je vodil Wojciech Bańkowski (IBDiM)

V okviru te naloge smo raziskali obnašanje asfaltnih zmesi z visokim modulom togosti oziroma High Modulus Asphalt
Concrete (HMAC) z namenom, da izdelamo priporočila in omogočimo uporabo te tehnične rešitve v praksi. Ta vrsta
asfaltne zmesi omogoča izgradnjo zelo trpežnega asfalta in s tem zmanjšanje potrebne debeline plasti in posledično
stroškov gradnje. Nadalje je potrebno omeniti, da je na dobro projektiranih voziščih potrebno manj vzdrževalnih del,
s tem pa se znižajo tudi stroški za to.
V okviru te naloge je bil cilj razviti koncept uporabe asfaltne zmesi HMAC, ki je bistveno manj deformabilna od običajnih
asfaltnih zmesi v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Pri uvedbi novih tehnologij je potrebno upoštevati lokalne
klimatske razmere, razpoložljivost vhodnih materialov in opreme tako pri gradnji cest kot tudi pri laboratorijskem
preskušanju. Za uporabo malo deformabilnih asfaltnih zmesi (HMAC) so interes izrazile naslednje države: Poljska,
Slovenija, Hrvaška, Srbija, Švedska in Estonija.
Slika 4.2a Vgradnja senzorjev v nevezano
nosilno plast

4.2b Merilniki napetosti v prečni smeri

Priporočila za uporabo HMAC so bila izdelana za vsako državo posebej. Prilagojena so bila podnebnim razmeram,
razpoložljivim materialom in metodam preskušanja v državah, ki so izrazile interes za uporabo HMAC (Slovenija, Srbija,
Švedska, Hrvaška in Estonija). Analiza podnebnih razmer obsega vrednotenje efektivne temperature pri utrujanju
(TEFF) in temperatur PG v različnih plasteh. Osnova za ostala priporočila so bila že predhodno pripravljena Priporočila
za Poljsko.
Test 1

Section A

Section B

2 cm

SMA 8 DE80C

SMA 8 DE80C

10 cm

HMAC 16 20/30

AC 16 35/50

20 cm

SUBBASE (unbound)

SUBBASE (unbound)
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0,5 m

0,8 m

0,8 m

0,9 m

0,9 m

0,8 m

0,8 m

0,5 m

HVS range 6 meters (2 x 3m)

EMU

ASG (transversal)

temperature sensor

Slika 4.1 Testno polje na Poljskem (Pruszków)
Poljska priporočila so bila uporabljena in preverjena v laboratoriju. Izvedenih je bilo več laboratorijskih preskušanj in
pripravljenih več HMAC zmesi. Za preskušanja so bila uporabljena tri veziva: 20/30, DE30B (modificiran s polimeri),
MG10/20 (večstopenjski), pet vrst agregatov (bazalt, granit, apnenec, prod, jeklarska žlindra). Iz rezultatov funkcionalnih
preskušanj (utrujanje, togost, tvorba kolesnic) se lahko sklepa na primernost uporabe različnih vrst veziv in agregatov,
2 cm
pri tem pa je treba upoštevati še stopnjo kakovosti in izvor.
AC ORBITON AF
Za dokaz prednosti HMAC pred običajnimi asfalti so bila na Poljskem izvedena testna polja. Testna polja so bila zgrajena
v mestu Pruszków pri Varšavi, gradbena dela pa je oktobra 2007 opravilo podjetje STRABAG. Testno polje je bilo
razdeljeno v dve polovici z istimi debelinami asfaltnih zmesi, vendar z dvema različnima zmesema v vezni nosilni plasti,
bitumiziranim drobirjem (AC) in HMAC. Takšno preskušanje je omogočalo neposredno ovrednotenje vpliva HMAC na
0,5 m
0,8 m
0,8 m
0,9 m
0,9 m
0,8 m
0,8 m
0,5 m
trajnost vozišča.
Na voziščih sta bili nameščeni dve vrsti senzorjev: horizontalni merilniki napetosti na dnu asfaltne plasti in vertikalni
EMU
temperature sensor
ASG (transversal)
merilniki napetosti na zgornjem delu nevezane plasti.
Preskušanje s pospešenim obremenjevanjem je bilo izvedeno z napravo HVS (Heavy Vehicle Simulator ali Simulator
težkih vozil), ki je bila na Poljskem uporabljena dvakrat. HVS test je bil obakrat izveden pri konstantni temperatura10˚C,
z enojnim kolesom pri obremenitvi 60 kN in pritiskom na gume 800 kPa. Kolo se je pomikalo v obe smeri v dolžini
6 metrov s hitrostjo 10-12 km/h. Vsak dan so bile merjene napetosti v posameznih plasteh voziščne konstrukcije in
globine kolesnic. Po 190 000 prehodih je bila ugotovljena stopnja poškodovanosti voziščne konstrukcije zelo majhna,
zato je bila obremenitev povečana na 80 kN. Preskušanje je bilo zaključeno po 300 000 prehodih.

4.2c Zgoščanje obrabne plasti

4.2d HVS na testnem polju v Pruszków-u

Kratko poročilo o projektu SPENS

Rezultati preiskav, zaključki ter priporočila so podrobneje predstavljeni v D8 ‘Laboratorijske preiskave in uporabnost
asfaltnih zmesi z visokim modulom togosti - Priporočila in zahteve za malo deformabilni bitumenski beton‘.
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Poleg HVS testov so bila izvedena tudi terenska preskušanja (deflektometer s padajočo utežjo, penetracijski radar) in
številni laboratorijski preskusi. Iz vozišča je bilo za namene raziskav odvzetih nekaj ducatov plošč in izvedenih več vrtin.
Program preskušanj v laboratoriju je obsegal določanje sestave (vsebnost veziva, presejna krivulja kamnitega agregata,
vsebnost votlin) odpornosti na tvorbo kolesnic, togosti in utrujanja. Primerjave rezultatov laboratorijskih preskušanj na
obremenjenih in neobremenjevanih območjih vozišč, ki so bila izvedena na bitumenskih vzorcih iz vozišča, ne kažejo
znakov poškodovanosti. To je v nasprotju z rezultati preskušanj z napravo HVS, kjer je bila vidno povečana deformacija
profila (slika 4.3) in zabeležena povečana napetost na dnu asfaltnih plasti (Slika 4.4). Vzrok za nepričakovane rezultate
teh laboratorijskih preskušanj je najverjetneje avtonomno celjenje mikrorazpok v asfaltni plasti pred odvzemom
vzorcev. Vzorci so bili odvzeti 6 tednov po zaključku preskušanj s HVS napravo, zato bi povišana temperatura vozišča
(vroče poletje, neposredna sončna svetloba) lahko bila vzrok za zapiranje mikrorazpok. Splošne primerjave rezultatov
kažejo na prednost voziščne strukture z asfaltno zmesjo z visokim modulom togosti. Potrebno je tudi omeniti, da je bila
debelina struktur manjša od debeline, ki se ponavadi uporablja pri taki stopnji prometne obremenitve (okoli 700000
osnih obremenitev 60 kN) in da sta obe strukturi prenesli obremenitev.
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Slika 4.3 Razvoj deformacij v profilu

Section

start
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B

Slika 4.4 Primerjava deformacij na spodnji
strani asfaltnega sloja na začetku in na koncu
obremenjevanja s HVS

Nalogo 4.3 Nadgradnja makdamskih vozišč za doseganje
vodila Leif G. Wiman (VTI) in Marjan Tušar (ZAG)

nosilnosti kot je zahtevana v

EU,

sta

Ojačitve vozišč z jeklenimi mrežami, geotekstilom ali steklenimi mrežami preprečujejo poškodbe in tako podaljšajo
življenjsko dobo voziščnih konstrukcij. V novih državah članicah EU tovrstne ojačitve niso širše uporabljane, prav tako je
potrebno obnašanje tako ojačanih konstrukcij podrobneje raziskati, da se lahko ustrezno razvijejo primeri dobrih praks.
Cilj te naloge je bil preveriti učinek različnih debelin asfaltnih plasti in ojačitev na strukturo vozišča. Na šestih testnih
poljih so bile izvedene meritve s pospešenim obremenjevanjem (ALT) z napravo HVS-Nordic (Heavy Vehicle Simulator).
Za izvedbo je bilo izbranih šest reprezentativnih različnih šibkih voziščnih konstrukcij, ki so prikazane na Slikah 4.5, 4.6
in 4.7. Za izvedbo je bila zaradi enotnih pogojev na temeljnih tleh namesto obstoječe izbrana novozgrajena lokalna
cesta (slika 4.11). Testna polja so bila izvedena v Dragučovi v Sloveniji. Na temeljna tla iz meljev in gline je bila izdelan
nasip oziroma posteljica iz murskega peščenega proda. Celotna debelina prodnega dela je bila 50 do 70 cm, od tega
nevezana nosilna plast debeline 20 do 25 cm. Eno testno polje je bilo ojačano z jekleno mrežo. Jeklena mreža je bila
vgrajena med nevezano nosilno plastjo in asfaltom.

V aprilu in maju 2008 je bilo na vseh šestih testnih poljih opravljeno preskušanje s pospešenim obremenjevanjem
(slika 4.12). Kolo se je pomikalo v obe smeri v dolžini 8 metrov s hitrostjo 10-12 km/h, pri tem pa je bila na 6-metrskih
odsekih hitrost konstantna. Na testna polja je bilo vgrajenih 72 senzorjev (merilnikov napetosti, induktivnih valjev, itd.)
za meritve vertikalnih pritiskov, deformacij v nevezanih asfaltnih plasteh, napetosti v jeklenih armaturah, temperature
in vlage. S pomočjo vseh teh senzorjev je bilo moč pridobiti podatke o odzivu pod različnimi pogoji obremenitve,
(obremenitev koles). Odčitavanja podatkov so bila izvedena pred, med in po glavnem testu. Glavni test na vsakem
testnem polju je trajal dva tedna in takrat je naprava HVS delovala sedem dni na teden s prekinitvami samo za redne
dnevne servise. Med testom so bile izvedene tudi meritve profilov v vzdolžni in prečni smeri za izračun napredovanja
globine kolesnic na površini. HVS test je bil izveden pri konstantni temperaturi vozišča 20°C z začetno obremenitvijo
kolesa 60 kN in z možnostjo naknadnega povečanja obremenitve med testom. Obremenjevanje je potekalo v obeh
smereh z naključnimi prečnimi pomiki kolesa od glavne osi. Deformacije v nevezani nosilni plati (tamponu) na testnih
poljih 1 in 2 so predstavljene na sliki 4.8, napredovanje globine kolesnic na površini vozišča pa na sliki 4.9. Iz obeh se
vidi, da se rezultati ujemajo.

Slika 4.5 Testni polji 1 in 2

Slika 4.6 Testni polji 3 in 4

Slika 4.7 Testni polji 5 in 6
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Kratko poročilo o projektu SPENS
Po preskušanju z napravo HVS so bili iz asfaltnega vozišča z vrtanjem odvzeti vzorci za preiskavo zemljin. Debeline
asfaltnih plasti na testnih poljih 1 in 2 so predstavljene v tabeli 4.10. Iz tabele 4.10 in slike 4.9 se vidi, da je na testnem
polju 1 globina kolesnic odvisna od debeline asfaltnih plasti, medtem ko so na testnem polju 2 vse globine kolesnice
enake in niso odvisne od debeline asfaltne plasti. Iz teh podatkov se lahko sklepa, da debelina asfaltne plasti poveča
odpornost vozišča na tvorbo kolesnic le do določene debeline. Seveda je globina kritične točke odvisna od kakovosti
nevezanih plasti pod asfaltnim voziščem in tudi od obremenitve.
Rezultati preiskav in zaključki so podani v D16 ‘Navodila za uporabo najbolj primernega sistema nadgradnje asfalta na
osnovi rezultatov preiskav s Heavy Vehicle Simulatorjem’
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Slika 4.8 Razvoj trajnih deformacij v nevezanem nosilnem sloju

Slika 4.9 Razvoj trajnih deformacije (tvorjenje kolesnic) na površini testnih polj 1 in 2

Testno polje /
lokacija meritve
1-1
1-2
1-3

Debelina
asfalta (cm)
6,2
5,7
7,1

Testno polje /
lokacija meritve
2-1
2- 2
2-3

Table 4.10 Celotna debelina asfaltnih plasti na testnih poljih 1 in 2

Debelina
asfalta (cm)
9,6
10,6
11,1

Slika 4.11 Poljska pot v Dragučovi pred izgradnjo testnih polj
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Slika 4.12 Izvedba preiskave s HVS aprila 2008

Rezultati, pridobljeni v okviru WP4, bodo posredno lahko vplivali na relevantne standarde, saj zagotavljajo tehnično
podporo pristojnim odborom za standardizacijo.
Cilj raziskovalnega dela je bil prav tako razširitev uporabe obstoječih standardov EU v novih državah članicah. Rezultati
preskušanj, ki so bila izvedena po standardih EU, se lahko primerjajo z nacionalnimi standardi, ki so bila v novih
državah članicah v rabi pred uvedbo evropskih. Kot stranski proizvod projekta bi lahko navedli izdelavo priporočil za
laboratorijska in terenska preskušanja in tehnike za zmanjšanje odstopanj pri izvajanju standardiziranih in splošnih
postopkov.
Izvedba preskušanj s pospešenim obremenjevanjem različnih plasti za nadgradnjo voziščnih konstrukcij bodo
omogočila nadaljnji razvoj inovativnih tehnik za nadgradnjo cest. Sistematično načrtovano laboratorijsko preskušanje
različno modificiranih bitumnov in asfaltnih zmesi, ki le-te vsebujejo, zagotavlja globlji vpogled in razširitev vedenja
o funkcionalnih laboratorijskih preskušanjih. Na področju malo deformabilnih asfaltnih zmesi cilj projekta ni bil samo
prenos tehnologij ampak tudi nadaljnji razvoj asfaltnih zmesi s podobnimi lastnostmi.

Kratko poročilo o projektu SPENS

WP5 Ugotavljanje
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vpliva cest na okolje

Slika 5.1: Krožni simulator ceste VTI

V

okviru tega sklopa smo obravnavali različne metode za ugotavljanja vpliva sestave oziroma površine vozišča na
okolje, in sicer za značilna vozišča v novih članicah EU. Skupni cilj partnerjev iz starih in novih članic EU je bil
poenotiti pojmovanja in postopke, vezane na okoljsko primerna vozišča. Prav tako je bil cilj poenotenje metod za
ugotavljanje in vrednotenje lastnosti, ki so pomembne z vidika okolja. Čeprav je vplivov cest na okolje veliko, smo za
raziskave in vrednotenje izbrali dva vpliva, in sicer generiranje prašnih delcev in hrup.
Partnerji v projektu so zbrali podatke o veljavni nacionalni zakonodaji, o metodah preiskav in običajni praksi pri izbiranju
z okoljskega vidika primernih vozišč. Zbrali so se tudi podatki o vrstah obrabnih plasti v teh državah.
Pokazalo se je, da se vrste asfaltov, ki se uporabljajo v novih in starih članicah EU ne razlikujejo bistveno, večje razlike pa
so v postopkih in metodologijah vrednotenja njihove ustreznosti z okoljskega vidika. Tišje vrste asfaltov, kot je drenažni
asfalt, se v novih članicah EU ne uporablja pogosto za zmanjševanje hrupa, podobno pa je tudi v precejšnem številu
ostalih evropskih državah.
Za preiskave smo izbrali asfaltne plasti, ki se v državah partnericah v projektu SPENS najpogosteje uporabljajo. Izkazalo
se je, da se v teh državah največ uporabljata asfaltni beton (AC) in drobir z bitumenskim mastiksom (SMA) v raznih
različicah. Nekaj meritev je bilo izvedenih tudi na betonskih voziščih, saj se v nekaterih državah veliko uporabljajo
predvsem pri gradnji avtocest.

Nalogo 5.1 Vrednotenje vpliva vozišč na okolje je vodil Lennart Folkeson (VTI)
V sklopu te naloge so se izvajale preiskave generacije majhnih delcev zaradi trenja med gumo in asfaltom, brez vpliva
delcev v izpušnih plinih. Na sliki 5.3 sta prikazani asfaltni zmesi, ki sta bili izbrani za preiskave – zgoraj je trši asfalt z
agregatom diorita iz Češke ter spodaj mehkejši asfalt z apnenčevim agregatom iz Slovenije. Preiskava se je izvajala na
krožnem simulatorju ceste na Švedskem, ki je prikazan na sliki 5.1. Pri vožnji kolesa z različnimi hitrostmi v kontroliranih
pogojih v laboratoriju, so merili količino prašnih delcev zaradi obrabe gume in asfaltov (slika 5.2). Izvedena je bila
fizikalna in kemična analiza teh delcev, ki je prikazana na sliki 5.4.
Emisije prašnih delcev (particulate matter) t.i. PM oziroma emisije zaradi interakcije med tlemi in gumo so predvsem v
urbanem okolju pomembne, kadar so prekoračene mejne vrednosti za PM10, ki jih določa EU. Če izberemo bolj trden

agregat za asfalt, se bo generiralo manj PM, saj je sloj manj občutljiv na silo trenja zaradi zaviranja in pospeševanja.
Vendar pa del raziskav kaže, da so emisije majhnih delcev (manjših od 1µm) pri tršem asfaltu večje. Ti delci pa so
nevarnejši od večjih delcev, saj manjši delci prodirajo globlje v pljuča. Zimske gume generirajo več PM kot letne, ne
glede na sestavo asfaltne zmesi.
Rezultati meritev na Češkem so pokazali, da je asfaltbeton bolj podvržen abraziji kot preiskano betonsko vozišče in se
je generiralo več PM delcev. Pri vrednotenju vplivov je treba posvetiti pozornost zlasti generiranju delcev s premerom
manjšim od 1mm. Nekatere raziskave kažejo, da se pri površinah asflat sestavljenim z drobirjem z bitumenskim
mastiksom (SMA) generira več zelo majhnih delcev. V vsakem primeru pa je s terenskimi preiskavami vpliv abrazije
med gumo in površino vozišča na PM v zraku zelo težko ovrednotiti zaradi številnih vplivov iz okolja.
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Slika 5.2: koncentracije PM10 med preiskavo obeh asfaltnih zmesi

Nalogo 5.2 Vpliv cestne mreže na emisije hrupa je vodil Manfred Haider (AIT)
V sklopu te naloge so potekale meritve hrupa po dveh metodah na številnih lokacijah. Izvajale so se meritve hrupa po
metodi SPB (ISO 11819-1) v Sloveniji, na Češkem in na Slovaškem. Na istih lokacijah so se izvedle še meritve po metodi
CPX (ISO/CD 11819-2). Nekateri rezultati meritev so prikazani na slikah 5.5 do 5.8. Izvedene meritve so pokazale, da so
emisije hrupa voznih površin v novih članicah EU primerljive s tistimi v ostalih članicah EU. V novih državah članicah
prav tako prevladujejo vozne površine, narejene z asfalt betonom in drobirjem z bitumenskim mastiksom (SMA). Hrup
pa se navadno generira zaradi starih betonskih površin in slabo vzdrževanih površin cest.
Končna priporočila so nastala na podlagi znanja in izkušenj ter na podlagi analize izvedenih meritev. Namen smernic
je, da bodo upravljavci cest lahko v fazi gradnje in v fazi vzdrževanja omilili negativne vplive cest in prometa na okolje.
Meritve so potrdile, da so površine narejene s SMA s frakcijami do 8mm najbolj tihe površine, ki se uporabljajo v večjem
obsegu. V prihodnosti je za zmanjšanje emisije hrupa zaradi voznih površin smiselno projektirati površine z bolj odprto

Slika 5.3: Preiskani asfalt v simulatorju z agregatom iz Češke (diorit) zgoraj in iz Slovenije (apnenec) spodaj

Kratko poročilo o projektu SPENS
sestavo agregata in drenažni asfalt. Vsi partnerji se strinjajo, da je dajejo meritve po metodi SPB in CPX ustrezne podatke
za vrednotenje voznih površin na področju hrupa. V priporočilih so predlagani naslednji ukrepi splošne dobre prakse:
Pri projektiranju novih voznih površin naj se upoštevajo podatki o dejanskih emisijah hrupa. Smiselno je, da se
vzpostavi sistem klasifikacije posameznih vrst vozišč hrupa glede na emisije hrupa. Klasifikacija se izvede glede na
znano referenčno vozno površino. Potrebno je izvesti dovolj veliko število meritev hrupa na posameznih vrstah vozišč.
Priporočeni metodi za klasifikacijo vozišč sta metoda SPB  (ISO 11819-1) in metoda  CPX  (ISO/CD 11819-2). Za osnovno
klasifikacijo voznih površin so potrebne meritve po metodi SPB. Za dokazovanje ustreznosti izvedenih voznih površin
in za dolgoročno opazovanje so bolj primerne meritve CPX.
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Načeloma se karakteristike voznih površin glede emisije hrupa s časom slabšajo, kar vodi do povečanja hrupa ne glede
na vrsto vozne površine. Zato je življenjska doba voznih površin v smislu hrupa krajša kot je življenjska doba ceste v
smislu zagotavljanja dobrih voznih razmer.
Na dobre lastnost glede hrupa pa negativno vplivajo vse diskontinuitete na vozni površini, kot so razpoke, luknje na
cesti, višinske razlike, hitre spremembe naklonov vozišča ... Zato redno vdrževanje cest oziroma novi obrabni sloji
bistveno pripomorejo tudi k zmanjšanju hrupnosti.
Ni možno podati splošno veljavnih priporočil za sestavo betonske ali asfaltne zmesi za zmanjšanje emisij hrupa. Najbolj
tihi asfalti, ki se trenutno uporabljajo, so drenažni asfalti, ki pa imajo običajno krajšo življenjsko dobo kot večina drugih
asfaltov. Bolj vzdržljivi so asfaltni betoni, ki imajo odprto granulacijo agregata. Najbolj glasne so običajno stare betonske
vozne površine, ki so bile obdelane s prečnimi krtačenjem in pa vozne površine iz kock.
Sistem za gospodarjenje s cestami bi na področju emisij hrupa moral zajemati sistem klasifikacije vozišč, vezan na
dovoljene vrednosti hrupa, preverjanje ustreznosti izvedenih voznih površin in reden program monitoringa.
Rezultati raziskav z analizami so podani v D17 ’Smernice za vrednotenje vplivov različnih vrst vozišč na okolje ter
priporočila za upravljavce cest v novih članicah Evropske unije’. Priporočila so namenjena upravljavcem, da bi lažje
vrednotili vpliv vozišč na okolje in uporabljali primerne in cenovno ugodne metode za ohranjanje vpliva na okolje v
sprejemljivih mejah.

Slika 5.4 Elementarna analiza po metodi PIXE (vzorčenja delcev po postopku SDI)

Slika 5.5 SPB meritve na SMA 8s pri Domžalah
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CPX-mérés Szlovákiában, MP2
AC new, Vref = 60km/h (11.12.2008)

LCPX (dB)

Lcpx (AE)
Lcpx ASTM
Lcpx D
C PxI A+D
C PxI ASTM+D

SPB Values
SPBI = 70.7
L1 = 69.6
L2a = 73.2
L2b = 78.6

Road Segment Number

Slika 5.6 Rezultati CPX meritev na Slovaškem za AC

Slika 5.7 Rezultati CPX meritev

Slika 5.8 Nivoji za CPX na desetih merskih lokacijah za pnevmatike A, ASM
in D

