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1. Technische Grundlagen und Zusammenhänge
Die Griffigkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften für die Sicherheit von Verkehrsflächen, in anderen Worten,
die Oberfläche einer Betonfahrbahndecke muss eine dem Verwendungszweck angemessene Rauheit aufweisen. Diese Forderung für Verkehrsflächen ist grundsätzlich nicht neu. Die ersten Berichte über die Folgen
einer unzureichend griffigen Straßenoberfläche liegen schon vom Ende des 19. Jahrhunderts vor. Beim Bau
der ersten modernen Betonstraße 1894 in Ohio (USA) wurden deshalb zum Beispiel etwa 10 x 10 cm2 große
Quadrate in den plastischen Beton eingeprägt, um die Traktion für die Pferdehufe zu verbessern [1].
Einleitend sind zwei Begriffe zu definieren:
(1) Was bedeutet Griffigkeit? Die Griffigkeit kennzeichnet die Wirkung der Textur und der stofflichen Beschaffen
heit der Fahrbahnoberfläche auf den Reibungswiderstand des Fahrzeugreifens unter festgelegten
Bedingungen [2,3]. Die Größe des Reibungswiderstandes (Kraftschlussvermögen) zwischen einem Fahrzeugreifen
und der nassen Fahrbahn hängt im Wesentlichen von der Textur oder Rauheit der Fahrbahnoberfläche,
der Dicke des Wasserfilms auf der Fahrbahn, möglichen Verschmutzungen, den Eigenschaften und dem
Zustand des Reifens sowie von der Rollgeschwindigkeit ab.
(2) Wie sind Textur bzw. Rauheit definiert? Jede Straßenoberfläche weist Abweichungen von der planen
Oberfläche auf. Diese Abweichungen können als Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen (horizontale
Ausdehnungen) und Amplituden (vertikale Abweichungen) betrachtet werden, die sich als Spektrum
überlagern. Das Wellenlängenspektrum reicht von wenigen Mirkometern bis zu einigen Dezimetern [3]. Für
diese Beschreibung der geometrischen Gestalt werden im allgemeinen Sprachgebrauch die beiden
identischen Begriffe Rauheit und Textur verwendet.
Bei der Textur der Straßenoberfläche wird zwischen Mikro-, Makro- und Megatextur unterschieden oder
analog zwischen Mikro-, Makro- und Megarauheit [2,3].
➢ Die Mikrorauheit – auch als Feinrauheit bezeichnet – umfasst Rauheitselemente mit einer horizontalen
Ausdehnung kleiner 0,5 mm. Dabei haben Rauheiten bis zu einer Größenordnung von 1/100 mm einen
sehr großen Einfluss auf die Nassreibung zwischen Gummi und Fahrbahnoberfläche. Die Mikrorauheit wird
sowohl durch die flächenhafte Rauheit (Schärfe) des strukturierten Oberflächenmörtels als auch durch die
Oberflächenrauheit der verwendeten Gesteinskörnungen bestimmt. Durch die Polierwirkung der
Fahrzeugreifen nimmt die Texturtiefe mit zunehmender Verkehrsbeanspruchung ab. Deshalb ist eine hohe
Polierresistenz der Gesteinskörnungen, vor allem des Sandes, erforderlich.
➢ Die Makrorauheit – auch als Grobrauheit bezeichnet – besteht aus Rauheitselementen mit einer horizontalen
Ausdehnung von 0,5 bis 50 mm. Dabei beeinflussen jedoch nur die Rauheitselemente bis in die
Größenordnung von 10 mm durch ihre Dainagewirkung die Griffigkeit. Die Makrorauheit wird im frischen,
plastischen Zustand des Betons beim Einbau der Betondecke in die Oberfläche eingeprägt. Sie ist neben
der Oberflächengestaltung auch durch die Art und Zusammensetzung der Gesteinskörnung sowie durch
die Zusammensetzung (Konsistenz) des Mörtels bedingt. Die Verkehrsbeanspruchung in Zusammenwirkung
mit der Witterung (sauerer Regen, Frost, Taumittel) bewirken langfristig eine Veränderung der Oberfläche
der Betondecke und somit der Makrorauheit.
➢ Die Megarauheit umfasst Rauheitselemente mit einer horizontalen Ausdehnung von 50 bis 500 mm, also
schon Unebenheiten. Sie können einen Einfluss auf die Bildung von Was-seransammlungen auf der Fahrbahn
haben (z. B. in Bodenwellen oder Spurrinnen). Da sich die Welligkeiten im Bereich der Megarauheit praktisch
auf alle Oberflächeneigenschaften negativ auswirken, muss bei der Deckenherstellung darauf geachtet
werden, dass eine megatexturarme Oberfläche entsteht.
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Die Rauheit beeinflusst neben der Griffigkeit jedoch auch die Lärmentwicklung auf einer Straßenoberfläche.
Dabei ist zu beachten, dass die Einflüsse oft gegenläufig sein können. Das heißt, eine hohe Rauheit kann zu
einer guten Griffigkeit führen, jedoch gleichzeitig zu einer hohen Lärmentwicklung und umgekehrt. Das
bedeutet, bei den Forderungen nach einer mög-lichst hohen und dauerhaften Griffigkeit einer
Straßenoberfläche müssen auch die lärmtechni-schen Forderungen beachtet und eingehalten werden.
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Die Oberfläche einer Fahrbahndecke aus Beton wird im wesentlichen in drei Zonen (Bild 1) unterteilt [3,4]:
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➢ Infolge der verdichtenden und vibrierenden Wirkung der Einbaugeräte bildet sich an der Oberfläche der
Betondecke eine Feinmörtelschicht, deren Dicke mit 0,6 bis 1,2 mm gemessen wurde [5]:
- die oberste, erste Zone des Oberflächenmörtels besteht aus den sehr feinen Stoffen (das heißt aus Füller
und Zement) sowie Wasser.
- Die darunter liegende, zweite Zone des Oberflächenmörtels enthält neben den o. g. sehr feinen Stoffen
auch Sand. Der Wasser-Zement-Wert liegt im Oberflächenmörtel höher als der des eigentlichen Betons [5].
➢ Unter dem Oberflächenmörtel folgt die dritte Zone mit der eigentlichen Betonzusammensetzung, das
bedeutet neben dem Sand vor allem gröbere Gesteinskörnung, Zement, Wasser-Zement-Wert etwa 0,4.

Bild 1: Eine Fahrbahndecke aus Beton weist im oberen Bereich drei unterschiedliche
Zonen auf, die auch drei unterschiedlichen Phasen der Entwicklung der Oberfläche
im Laufe der Liegedauer entsprechen [3].

Vereinfacht kann die Entwicklung der Oberfläche im Laufe der Liegedauer einer Betondecke in drei Phasen
(Bild 1) aufgeteilt werden [3]:
➢ Die erste Phase ist geprägt von der Textur des Oberflächenmörtels, die bei dem Betoneinbau eingeprägt
wird. Zunächst ist also die Textur des Frischbetons für die Griffigkeit maßgebend.
➢ In der zweiten Phase dominiert der Sand und
➢ in der dritten Phase liegen die groben Gesteinskörnungen zumindest teilweise frei und bestimmen neben
dem Sand die Griffigkeit.

2. Betontechnologische Maßnahmen zur Herstellung einer guten Griffigkeit
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Für die Griffigkeit sind folgende betontechnologische Aspekte von Bedeutung [3]:
➢ Der Oberflächenmörtel muss möglichst dauerhaft sein. Hierfür ist insbesondere auf folgende Punkte zu
achten:
– ausreichender Zementgehalt (in Deutschland ist ein Mindestzementgehalt von 350 kg/m3 gefordert [6]),
– die Zementart: im Regelfall soll Portlandzement CEM I 32,5 R mit zusätzlichen Eigenschaften [6] verwendet
werden, die Eignung von anderen Zementarten (z. B. CEM II) muss insbesondere hinsichtlich der
Oberflächendauerhaftigkeit noch weiter untersucht werden,
– mit dem Zementlieferanten sollen, insbesondere in der warmen Jahreszeit, möglichst niedrige
Zementtemperaturen bei der Anlieferung vereinbart werden, um eine ausreichend lange Verarbeitbarkeit
und damit Texturierbarkeit des Betons zu erhalten,
– niedriger Wasser-Zement-Wert (auf jeden Fall unter 0,45 [6]),
– der Luftgehalt des Betons muss im Tagesmittel mindestens 4,0 Vol.-% betragen [6]. Auf der ande-ren Seite
muss darauf geachtet werden, dass keine unkontrollierte hohe Luftentwicklung im Beton auftritt (z. B. durch
Überdosierung des Luftporenbildners), die zu einem Oberflächenmörtel oder gar Schaumbeton mit
geringer Festigkeit, geringem Abriebwiderstand und geringem Frost-Taumittel-Widerstand führen kann [7],
und last not least
– ist abschließend eine sorgfältige Nachbehandlung (s. Abschnitt 5) unabdingbar.
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➢ Der Sand bestimmt nach abgefahrener Makrorauheit maßgeblich die Griffigkeit (s. o.). Erforderlich sind
möglichst polierresistente Sande 0/2 bzw. 0/4 mm. Gleichmäßig zusammengesetzte Sande mit wenig
polierfähigen Mineralbestandteilen (z. B. quarzitische Natursande) sind besonders geeignet. Der Sand sollte
zum Beispiel mit dem Polierversuch nach Wehner-Schulze (PWS-Wert) [8] beurteilt werden. Der PWS-Wert
soll mindestens 0,55 betragen [3], besser noch darüber liegen. Die Zusammensetzung des Sandes und damit
seine Eignung kann auch durch eine petrographische Analyse nachgewiesen werden.
➢ Da die groben Gesteinskörnungen in der 3. Phase die Griffigkeit mit bestimmen, müssen auch sie
Mindestanforderungen genügen: Zunächst muss der Beton bzw. der Oberbeton mindestens
50 M.-% gebrochene Gesteinskörnungen über 8 mm der Kategorie C90/1 und insgesamt mindestens
35 M.-% gebrochene Gesteinskörnungen der Kategorie C90/1 enthalten [6,9]. Die gebrochenen
Gesteinskörnungen müssen hinsichtlich der Kornform der Kategorie SI20 oder FI20 entsprechen [9]. Darüber hinaus
müssen diese Edelsplitte einen hohen Widerstand gegen Polieren aufweisen: die gebrochenen
Gesteinskörnungen müssen mindestens der Kategorie PSV50 entsprechen, bei polierempfindlichen Bauweisen
(zum Beispiel Waschbetonober-flächen) müssen sie einen PSV-Wert von mindestens 53 besitzen [6,9].
Auch im Hinblick auf die Griffigkeit ist es wirtschaftlich, die Betondecke zweischichtig herzustellen. Der
Oberbeton kann dann entsprechend optimiert werden, ohne dass zum Beispiel teuere gebrochenen
Gesteinskörnung für die gesamte Betondecke eingesetzt werden muss.
Da der grundsätzliche Zusammenhang gilt, dass die Griffigkeit umso höher und die Lärmentwicklung umso
geringer sind, je kleiner das Größtkorn ist, das an der Oberfläche frei liegt, wurde die Mindestdicke des
Oberbetons von 7 cm auf 4 cm verringert [10]. Dadurch ist die Verwendung einer gebrochenen
Gesteinskörnung bis nur 8 mm möglich, die dann in der 3. Phase an der Oberfläche frei liegt und sich positiv
auf die Griffigkeit und Lärmentwicklung auswirkt. Zu beachten ist, dass dieser dünne Oberbeton mit einer Gesteinskörnung nur bis 8 mm einen Zementgehalt von rd. 430 kg/m3 erfordert, die grobe Gesteinskörnung von
zum Beispiel 4/8 mm gebrochen sein muss und der Kategorie C100/0 zu entsprechen hat sowie die
Anforderungen an die Kornform der Kategorie FI15 oder SI15 erfüllen muss [9]. Inwieweit die Bauweise mit dünnem Oberbeton dadurch teuerer ist als ein Aufbau mit einem herkömmlichen, 7 cm dicken Oberbeton, hängt
vom Einzelfall ab. Wenn zum Beispiel der Zementpreis günstig und der Splitt teuer ist, kann sie auf Grund der
geringeren Dicke des Oberbetons durchaus wettbewerbsfähig sein. Auf der anderen Seite könnte sie auch
auf Grund ihrer Vorteile bezüglich der Langzeiteigenschaften in der Ausschreibung direkt gefordert werden.

3. Betonherstellung, -transport und -einbau
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Grundsätzlich gilt, dass alle Einflüsse, die der Qualität des Betons im oberflächennahen Bereich schaden, auch
für die Griffigkeit schädlich sind. Neben den bekanten Punkten zur Dosierung der Betonausgangsstoffe und zur
Mischzeit wird darauf hingewiesen, dass der Mischplatz (Bild 2) ausreichend befestigt sein muss, damit keine
Verunreinigungen über die Beschickung der Gesteinskörnungen in den Beton gelangen. Außerdem müssen
Vermischungen und Verwechslungen von Gesteinskörnungen für Ober- und Unterbeton zuverlässig vermieden
werden. Entsprechende Trennwände und Beschriftungen der Lagerboxen, laufende Kontrollen der Liefer- und
Verbrauchsmengen der Betonausgangsstoffe sowie Belehrung des Personals über die Folgen, wenn
Gesteinkörnung des Unterbetons im Oberbeton eingemischt wird, sind wirksame Hilfsmittel zur Vermeidung von
Qualitätsschwankungen, die unter anderem zu Oberflächenproblemen führen können.

Bild 2: Der Mischplatz zur Herstellung der erforderlichen Mengen an hochwertigem Straßenbeton darf nicht zu
klein bemessen sein, muss ausreichend befestigt sein und muss eine getrennte Lagerung der unterschiedlichen
Gesteinskörnungen ermögli-chen, hier: Mischplatz mit zwei leistungsfähigen Mischanlagen von Walter-Heilit.
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Der Unterbeton darf nicht als Oberbeton eingebaut werden. Eine auffällige Kennzeichnung der LKW für den
Betontransport von der Mischanlage zur Einbaustelle ist zwingend erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass
an der Mischanlage der richtige Beton geladen und am Einbauort auch der entsprechende Beton vor dem
Fertiger entladen wird. Die Transportkapazität für Unter- und Oberbeton muss auf die Mischleistung, die
Einbaumenge und die Einbauleistung abgestimmt sein.
Der Beton muss über den gesamten Querschnitt vollständig und gleichmäßig verdichtet werden (Bild 3). Dabei
dürfen keine Entmischungen auftreten. Die Art und Leistung der Rütteleinrichtungen muss dazu auf die
Betonkonsistenz abgestimmt werden und zur Einbaudicke und –geschwindigkeit passen. Die bekannten, für
den Betoneinbau zulässigen bzw. nur mit besonderen Maßnahmen zulässigen Temperaturbereiche sind einzuhalten. Werden die Einschränkungen nicht beachtet, kann dies Schäden zur Folge haben: insbesondere der
für die Griffigkeit entscheidende oberflächennahe Bereich reagiert zum Beispiel empfindlich auf zu hohe
Einbautemperaturen – womöglich noch bei unzureichender Nachbehandlung – und auf zu frühe
Frosteinwirkung, gefährlich sind zum Beispiel Nachtfröste.

Bild 3: WALTER-HEILIT-Betondeckeneinbauzug der neuesten Generation im ISO-See-containerformat
für den zweilagigen bzw. zweischichtigen, mechanisierten Einbau von Verkehrsflächen aus Beton –
bestehend aus Ober- und Unterbetonfertiger sowie einer Arbeitsbühne.
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Die Glätteinrichtungen (Quer- und Längsglätter, Bild 4) müssen so eingestellt sein, dass eine gleichmäßige und
geschlossene Oberfläche der Betondecke entsteht. Schlieren in der Oberfläche, Schwankungen bei Dicke
und Qualität des Feinmörtels usw. führen zu schwankenden Oberflächeneigenschaften der Betondecke.

Bild 4: Der verdichtete und auf die planmäßige Höhe abgezogene Beton wird in Querrichtung mit
einer Glättbohle und in Längsrichtung mit einem „Supersmoother” geglättet.
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4. Herstellung der Oberflächentextur

Oberflächen von Fahrbahndecken aus Beton können sowohl im frischen Zustand nach dem Glätten als auch
im erhärteten Zustand mit unterschiedlichen Texturen versehen werden [3]. Eine Texturierung im frischen Zustand
ist im Regelfall die wirtschaftlichere Möglichkeit. Derzeit sind die folgenden Verfahren im Frischbeton üblich:
➢ Längstexturierung mit Jutetuch oder Kunstrasen (versuchsweise wurden auch Kombinationen, zum Beispiel
Besen und anschließend Jutetuch ausgeführt),
➢ Quertexturierung mit Stahlbesen und
➢ Texturierung durch Entfernen des Oberflächenmörtels („Exposed Concrete”).
Darüber hinaus wurden und werden eine Vielzahl von anderen Kombinationen untersucht [3], die jedoch
derzeit noch nicht ausreichend geprüft sind oder sich als Fehlweg herausgestellt haben. Zur Texturierung
von bereits erhärteten oder älteren Betonfahrbahndecken bieten sich eine mechanische Bearbeitung oder
eine Beschichtung der Oberfläche an [11].

4.2 Jutetuchlängstexturierung
Die Längstexturierung einer frischen Betondeckenoberfläche mit einem Jutetuch ist in Deutschland hinsichtlich ihrer Lärmentwicklung mit einem Wert von - 2,0 dB(A) [12], also „geräuscharm”, eingestuft. Sie wird daher
auf Strecken, bei denen im Planfeststellungsverfahren diese Lärmminderung gefordert wird, ausgeführt. Das
Jutetuch wird von der Arbeitsbühne aus über die frische Betonoberfläche gezogen (Bild 5). Es ist so an der
Arbeitsbühne zu befestigen, dass es ohne Falten über den Beton geschleppt wird.

Bild 5: Von einer Arbeitsbühne wird über den frischen Beton in Längsrichtung
ein Jutetuch gezogen, die dadurch erzeugte Längstextur stellt eine gute
Griffigkeit und eine geringe Geräuschentwicklung der Betonfahrbahn sicher.

Nach den vorliegenden Griffigkeitsmessungen sind mit Betondeckenoberflächen, die in Längsrichtung mit
einem Jutetuch texturiert wurden (Bild 6), die einschlägigen Griffigkeitsanforderungen erreichbar, wenn die
folgenden Randbedingungen eingehalten werden: Masse je Flächeneinheit des Jutetuches mindestens
300 g/m2 und Aufliegelänge beim Nachschleppen mindestens 2 m. Darüber hinaus ist das Jutetuch rechtzeitig zu
wechseln bzw. auszuwaschen, damit immer eine ausreichende Textur eingeprägt wird. Nach dem Auswaschen muss das Jutetuch vor dem Aufziehen auf die frische Betonoberfläche von Überschusswasser befreit
werden, damit eine Verschlechterung der Mörtelqualität vermieden wird. Vor dem ersten Einsatz ist das
Jutetuch leicht anzunässen. Allerdings hängt es von den jeweiligen betontechnologischen, geräte- und einbautechnischen Randbedingungen ab, inwieweit diese Maßnahmen sinnvoll umsetzbar sind. Es ist Aufgabe
der Bauleitung und der Ein-baumannschaft die richtigen Maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.
K

Trotz der auf den ersten Blick relativ detaillierten Beschreibungen des Jutetuches und dessen Anwendung sind
die Erfahrungen sowie der Ingenieurverstand und eine ständige augenscheinliche Qualitätskontrolle durch die
bauausführende Firma erforderlich, um eine anforderungsgerechte Betondeckenoberfläche erstellen zu
können. Weitere wichtige Punkte, die außerdem beachtet werden müssen, sind daher:
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4.1 Allgemeines

➢ das Gewicht, die Struktur und die Aufliegelänge des Jutetuches müssen auf den Beton, seine Konsistenz,
seinen Mörtelgehalt usw. abgestimmt werden. Jede Firma und selbst jede Baustelle weisen dabei mehr
oder weniger große Unterschiede auf,
K

➢ die Einbaugeschwindigkeit und damit die Fahrgeschwindigkeit der Arbeitsbühne sind ebenfalls bei der
Auswahl des Jutetuches und dessen Aufliegelänge zu berücksichtigen,
➢ hinzu kommt, dass sich die Eigenschaften des Betons geringfügig ändern können, vor allem die
Verarbeitbarkeit, bedingt durch unvermeidbare Schwankungen in den Ausgangsstoffen und Veränderungen
der Witterung beim Einbau. Darauf kann zum Beispiel durch Änderung der Aufliegelänge des Jutetuches
oder Beschweren des Jutetuches kurzfristig reagiert werden, wenn die Textur nachlässt oder ungleichmäßig
wird.

Bild 6: Oberfläche einer Fahrbahndecke aus Beton, die durch Nachziehen
eines Jutetuches in Längsrichtung im frischen Zustand für eine dauerhafte
Griffigkeit und geringe Geräuschentwicklung texturiert wurde.

4.3 Kunstrasenlängstexturierung
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Es wird derzeit untersucht, ob eine durch Nachschleppen eines Kunstrasens in Längsrichtung (Bild 7) erzeugte
Textur bezüglich der Lärmentwicklung auch den Wert von - 2,0 dB(A), also „geräuscharm”, erhalten kann.
Aktuelle Messungen zeigen, dass diese Einstufung gerechtfertigt ist. Es kann davon ausgegangen werden, dass
Kunstrasen-Strecken zumindest anfangs eine höhere Griffigkeit und später mindestens eine ähnlich hohe
Griffigkeit aufweisen wie Jutetuch-Strecken.

Bild 7: Texturierung einer frischen Betondeckenoberfläche durch Nachziehen
eines Kunstra-sens in Längsrichtung – eine vielversprechende Alternative für
die Herstel-lung einer griffigen und geräuscharmen Fahrbahndecke.
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Bei der Texturierung mit Kunstrasen entstehen oft deutlich gröbere Oberflächen als mit Jutetuch (Bild 8). Durch
das hohe Flächengewicht von etwa 2.000 g/m 2 wird eine tiefere Textur als durch ein Jutetuch eingebracht.
Teilweise werden kleine Gesteinskörnungen durch den Kunstrasen an die Oberfläche gezogen. Die Textur
ähnelt manchmal der eines Besenlängsstrichs. Auch für den Kunstrasen gilt, dass er zu reinigen oder auszuwaschen ist, sobald die Texturbildung nachlässt oder ungleichmäßig wird.
K

5

Es werden auf dem Markt verschiedene Arten von Kunstrasen angeboten. Wesentliche Unterschiede sind
neben dem Flächengewicht die Florhöhe (Anhaltswert 25 bis 30 mm) und die Art der Filamente. Hier gilt das
gleiche wie für die Auswahl des Jutetuches: Die Art des Kunstrasens muss sorgfältig mit den Betoneigenschaften
und den Einbaubedingungen abgestimmt werden.

Bild 8: Oberfläche einer Fahrbahndecke aus Beton, die durch Nachziehen
eines Kunstrasens in Längsrichtung im frischen Zustand für eine dauerhafte
Griffigkeit und geringe Geräuschentwicklung texturiert wurde.

4.4 Quertexturierung mit Stahlbesen
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Eine Betondeckenoberfläche, die mit einem Stahlbesen in Querrichtung texturiert wurde (Bild 9), ist lauter als
in Längsrichtung texturierte Oberflächen. Hinsichtlich der Griffigkeit ist eine Texturierung in Querrichtung jedoch
noch besser als in Längsrichtung texturierte Oberflächen. Es können noch höhere Anfangsgriffigkeiten hergestellt werden, die auch dauerhaft höher bleiben werden als Längstexturen unter vergleichbaren
Bedingungen. Deshalb sollten Quertexturen immer dort ausgeführt werden, wo keine Lärmminderung erforderlich ist, die Strecke zum Beispiel nicht durch ein Gebiet mit Wohnbebauung führt.

Bild 9: Eine Betondeckenoberfläche, die mit einem Stahlbesen in Querrichtung
texturiert wird, weist eine noch höhere Griffigkeit auf, als eine in Längsrichtung
texturierte Oberfläche.
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Die Art der Stahlborsten des Besens (Steifigkeit, Abmessungen, Anordnung) ist auf die Eigenschaften des
Oberflächenmörtels abzustimmen. Bei der Ausführung ist zu beachten, dass der Anstellwinkel des Besens und
der Anpressdruck im Zusammenhang mit dem Oberflächenmörtel einen erheblichen Einfluss auf die Texturtiefe
haben. Diese Einflussgrößen werden im Regelfall von dem jeweiligen Arbeiter bestimmt, das bedeutet, sein
Geschick und seine Aufmerksamkeit entscheiden maßgeblich über die Qualität der Textur. Außerdem ist der
Besen regelmäßig (ggf. nach jedem Übergang) von anhaftendem Feinmörtel zu befreien, zum Beispiel freizuklopfen. Werden diese handwerklichen Eckpunkte nicht beachtet, kann selbst eine Stahlbesenquertextur
keine ausreichenden Griffigkeitswerte gewährleisten.

4.5 Texturierung durch Entfernen des Oberflächenmörtels
Im Gegensatz zu den vorher angesprochenen Oberflächentexturen sind „Waschbetonoberflächen” (besser
als "Exposed Concrete" bezeichnet, da die Betonoberfläche nicht ausgewaschen, sondern ausgebürstet wird)
ungerichtet und weisen im Regelfall eine größere Texturtiefe auf (Bild 10). Die Exposed Concrete-Oberfläche
ist in Österreich seit über 10 Jahren die Standardbauweise für Autobahnen [13,14]. Auf Grund des kleinen
Größtkorns an der Oberfläche und der größeren Texturtiefe vereint sie eine hohe, dauerhafte Griffigkeit mit
einer geringen Lärmentwicklung. Die mittlerweile vorliegenden, durchweg positiven Messergebnisse an
deutschen und österreichischen Strecken zeigen, dass eine Exposed Concrete-Oberfläche mit einer groben
Gesteinskörnung bis 8 mm ebenso lärmarm ist wie eine mit einem Jutetuch in Längsrichtung texturierte
Oberfläche. Eine Exposed Concrete-Oberfläche mit einem Größtkorn von 8 mm wird künftig – wie eine mit
einem Jutetuch in Längsrichtung texturierte Oberfläche – mit einem Wert von - 2,0 dB(A), also „geräuscharm”,
bewertet werden.

Bild 10: Herstellung einer „Exposed Concrete-Oberfläche” für eine dauerhaft
griffige und geräuscharme Betonautobahn.
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Die Exposed Concrete-Oberfläche ist analog zur Bauweise mit dünnem Oberbeton zu sehen, mit dem
Unterschied, dass hier der Oberflächenmörtel bereits im frischen Beton ausgebürstet wird und die 3. Phase,
also der eigentliche Beton mit freiliegender grober Gesteinskörnung, von Anfang an vorhanden ist [15]. Die
über einen herkömmlichen Straßenbeton hinausgehenden betontechnologischen Anforderungen sind daher
ähnlich: Zementgehalt ca. 430 kg/m3, ausschließlich gebrochene Gesteinskörnung über 4 mm bis 8 mm der
Kategorie C100/0, mit einem PSV-Wert von mindestens 53 sowie Erfüllung der Anforderungen an die Kornform
FI15 oder SI15.
Unter- und Oberbeton werden bei der Exposed Concrete-Bauweise wie üblich eingebaut, verdichtet und geglättet, wobei insbesondere die Rütteleinrichtung für die Verdich-tung des Oberbetons auf dessen geringere
Dicke abgestimmt werden muss (z. B. durch geringere Rüttelenergie). Anschließend wird von einer Arbeitsbühne
aus ein kombiniertes Verzögerungs- und Nachbehandlungsmittel aufgesprüht (Bild 10), das eine Hydratation
des Zements in der obersten Schicht (Millimeterbereich) und gleichzeitig ein Austrocknen des frischen Betons
verhindert. Sobald der Beton insgesamt ausreichend erhärtet und befahrbar ist, wird der nicht erhärtete
Oberflächenmörtel mit einem motorisierten Stahlbesen ausgebürstet und entfernt, so dass eine gleichmäßige
Waschbetonoberfläche entsteht, an der nun die Gesteinskörnung der Korngruppe 4/8 mm frei liegt.
Abschließend wird zur weiteren Nachbehandlung von einem mobilen Trägergerät aus ein herkömmliches
Nachbehandlungsmittel aufgesprüht. Der Kerbschnitt für die Fugen erfolgt im Regelfall nach dem Ausbürsten
des Oberflächenmörtels.
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Auf Grund der teureren Betonzusammensetzung und der aufwändigeren Herstellung sind die Baukosten für
eine Waschbetonoberfläche geringfügig höher als für eine texturierte Betondecke. Da jedoch die
Griffigkeitswerte und deren Langzeitverhalten offensichtlich noch besser sind, sollten Exposed ConcreteOberflächen direkt ausgeschrieben werden. Der Baulastträger hat dadurch die Sicherheit nahezu keine griffigkeitsverbessernde Maßnahmen einleiten zu müssen. Bei Betrachtung der Lebensdauerkosten ist diese
Bauweise also letztendlich eine wirtschaftliche Alternative.

4.6 Texturierung von erhärtetem Beton
Für alte Betondecken, die zum Beispiel unter sehr hoher Verkehrsbelastung stark poliert wurden und daher eine
zu geringe Griffigkeit aufweisen, für Streckenabschnitte, bei denen die Entwässerung und damit die Griffigkeit
der Straßenoberfläche bei Regen auf Grund ungünstiger Längs- und / oder Querneigungsverhältnisse ungenügend ist oder für Schadensfälle gibt es mehrere Verbesserungsmöglichkeiten [4,11]:
➢ Schleifen der Betonoberfläche,
➢ Fräsen der Betonoberfläche,
➢ Rillenschneiden in Längs- oder Querrichtung oder
➢ Beschichten der Betonoberfläche.
Die besten Erfahrungen und die besten Ergebnisse hinsichtlich einer Verbesserung der Griffigkeit, ohne dass
gleichzeitig die Lärmentwicklung ansteigt, liegen mit einem feinen Schleifen (Grinding) der Oberfläche (Bild 11)
vor. Eine Beschichtung mit abgestreutem Reaktionsharzmörtel (Bild 12) ist bezüglich dieser Eigenschaften
vergleichbar. Jedoch ist sie teuerer und es liegen unterschiedliche Erfahrungen über deren Dauerhaftigkeit
vor. Derartige Arbeiten werden im Regelfall von Spezialfirmen ausgeführt, die über entsprechende Erfahrungen
verfügen sollten. Wird nur auf eine wirksamere Entwässerung der Oberfläche Wert gelegt, kommen auch ein
Fräsen der Oberfläche oder das Einschneiden von Rillen in Längs- oder Querrichtung in Frage.

Bild 11: Stark polierte, alte Betonfahrbahndecken können durch „Grinding”
in Längsrichtung wieder eine dauerhaft griffige und geräuscharme
Oberfläche erhalten, hier „gegrindete” Oberfläche und dazu eingesetzte
Walze.

5. Nachbehandlung
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Welche große Bedeutung die Nachbehandlung für die Qualität des Straßenbetons und dabei insbesondere
für die oberen Bereiche einer Betondecke hat - das heißt auch für die Dauerhaftigkeit des Oberflächenmörtels
und damit für die Griffigkeit – dürfte mittlerweile hinreichend bekannt sein. Ziel von Nachbehandlungsmaßnahmen
ist es vor allem, ungünstige mechanische Einflüsse auf die Betondecke sowie ein Austrocknen und eine Erwärmung des Betons möglichst gering zu halten.
Beim Betonieren in der warmen Jahreszeit ist in Deutschland vorgeschrieben, dass bei Lufttemperaturen über
25 °C die Betondecke unmittelbar nach dem Schneiden der Kerben – also zu einem Zeitpunkt bei dem die
Betondecke schon mit leichten Fahrzeugen befahren werden kann – mindestens dreimal im Abstand von 2
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bis 3 Stunden flächendeckend anzunässen ist. Sie darf in dieser Zeit nicht abtrocknen. Dadurch wird
Verdunstungskälte aktiviert und die Betondecke erhärtet an ihrer Oberseite bei einer vorteilhaften niedrigen
Temperatur oder sogar bei einer niedrigeren Temperatur als im unteren Bereich. Letztes führt zu einem günstigen
negativen Nullspannungstemperaturgradienten [16,17].

Bild 12: Eine Oberflächenbeschichtung mit abgestreutem Reaktionsharzmörtel
dient ebenfalls zur Verbesserung der Griffigkeit.
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Zur Nachbehandlung wird im Regelfall zunächst auf die frische Betonoberfläche ein flüssiges
Nachbehandlungsmittel gemäß den TL NBM [18] aufgesprüht (Bild 13), das die Verdunstung von Wasser aus
dem Frischbeton stark behindert. Wird in der warmen Jahreszeit betoniert, sollten spezielle
Nachbehandlungsmittel mit erhöhtem Hellbezugswert eingesetzt werden, die neben dem Schutz vor
Wasserverdunstung durch ihre helle Farbe (Reflexion) die Erwärmung des Betons verringern [17]. Zusätzlich aufgesprühtes Wasser kühlt die Betonoberfläche infolge Verdunstungskälte ab (s. o.). Daher sollte die Nassnachbehandlung (Bild 14) bei hohen Temperaturen und / oder hohen Windgeschwindigkeiten beim Einbau und
danach für rd. 3 Tage (je nach Witterung) zusätzlich zum Aufsprühen eines Nachbehandlungsmittels zur
Anwendung kommen. Die anderen denkbaren Nachbehandlungsarten, wie Abdecken mit Folien und
Aufbringen wasserhaltender Abdeckungen, sind nur für Ausnahmefälle (zum Beispiel Einzelfelderneuerung bei
niedrigen Temperaturen) praktikabel. Hauptnachteile dabei sind das Verwischen der Oberflächentextur und
Erschwernisse beim Fugenschneiden sowie in der warmen Jahreszeit eine deutliche Erhöhung der
Betontemperatur [17].

Bild 13: Im Regelfall wird eine frische Betonfahrbahndecke durch Aufsprühen
eines flüssigen Nachbehandlungsmittels (hier: nachdem über die frische
Betonoberfläche zur Texturierung ein Jutetuch gezogen wurde) von einer
Arbeitsbühne aus nachbehandelt.
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Bild 14: Eine zusätzliche Nassnachbehandlung der Betondecke ist bei hohen
Lufttemperaturen und/oder hohen Windgeschwindigkeiten eine praktikable
Maßnahme, um die vorteilhaften dauerhaften Oberflächeneigenschaften
von Fahrbahndecken aus Beton sicherzustellen.

6. Sonstige Einflüsse auf die Griffigkeit
Um eine hohe Anfangsgriffigkeit von Betondeckenoberflächen sicherzustellen, ist neben den genannten
Texturierungs- und Nachbehandlungsmaßnahmen darauf zu achten, dass der Schlamm, der beim
Fugenschneiden entsteht, direkt am Sägeblatt abgesaugt oder unmittelbar nach dem Fugenschneiden
entfernt wird (Bild 15), bevor er auf der texturierten Oberfläche erhärtet. Verbleibt der Schneidschlamm auf
der Betonoberfläche, bildet er auf der feuchten Oberfläche gleichsam eine Schmierschicht, welche die
Griffigkeit stark herabsetzen kann.

Bild 15: Mit modernen Fugenschneidgeräten wird der anfallende
Schneidschlamm unmittelbar am Schnitt abgesaugt, hier: Schneidmaschinen
für die Quer- und für die Längsfugenschnitte.
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Eine zu frühe Befahrung der jungen Betondecke in den ersten Tagen nach dem Einbau soll auf ein Mindestmaß
beschränkt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Textur in dem noch nicht ausreichend erhärteten
Oberflächenmörtel beschädigt oder abgerieben wird. Auch anschließend sollte der Baustellenverkehr so spät
wie möglich und so wenig wie möglich die junge Betondecke benutzen. Insbesondere Bereiche, wo LKW Spur
fahren, rangieren oder wenden sowie Ein- und Ausfahrtstellen auf der neuen Betondecke sind gefährdet.
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7. Zusammenfassung
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Fahrbahndecken aus Beton können dauerhaft griffig hergestellt werden, so dass die einschlägigen
Anforderungen erfüllt werden. In Streckenabschnitten, die zum Beispiel in der Nähe von Wohnbebauungen
verlaufen, ist auch auf die Anforderungen hinsichtlich der Lärmentwicklung zu achten. Für lärmsensible Bereiche
werden Betondeckenoberflächen im frischen Zustand durch Nachschleppen eines Jutetuches (künftig auch
eines Kunstrasens) in Längsrichtung texturiert, um griffig und zugleich lärmarm zu sein. Auch die Exposed
Concrete-Oberfläche hält die einschlägigen Anforderungen hinsichtlich Griffigkeit und Lärmminderung ein.
Hat die Lärmentwicklung keine Bedeutung, sollte eine Quertexturierung mit einem Stahlbesen durchgeführt
werden.
Bei der Bauausführung sind die Betontechnologie und die Einbautechnik unter Berücksichtigung der Witterung
sorgfältig aufeinander abzustimmen, um dauerhafte Oberflächeneigenschaften zu erzielen. Die
Nachbehandlung ist ebenfalls entscheidend für die Dauerhaftigkeit der Oberfläche und muss den
Einbaubedingungen angepasst werden.
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Protismykové vlastnosti krytů betonových vozovek
- zkušenosti z Německa
W. Fleischer
Walter - Heilit Verkehrswegebau GmbH, München

1. Technické podklady a souvislosti
Protismykové vlastnosti jsou pro bezpečnost dopravních ploch jedny z nejdůležitějších vlastností, jinými slovy,
povrch betonové vozovky musí vykazovat pro určitý účel používání přiměřenou drsnost. Tento požadavek pro
dopravní plochy není v zásadě nový. První zprávy o důsledcích nedostatečných protismykových vlastností
povrchu vozovky byly známy již koncem 19. století. Při stavbě první moderní betonové vozovky v roce 1894
v Ohiu (USA) byly proto například do plastického betonu vytlačeny čtverce velké asi 10 x 10 cm, aby se
zlepšila tažná síla pro koňská kopyta [1].
Úvodem je třeba definovat dva pojmy:
(1) Co znamenají protismykové vlastnosti? Protismykové vlastnosti označují působení textury a materiálových
vlastností povrchu vozovky na třecí odpor pneumatiky vozidla za přesně stanovených podmínek /2, 3/.
Velikost třecího odporu (schopnost přenosu síly) mezi pneumatikou vozidla a mokrou vozovkou závisí
v podstatě na textuře nebo drsnosti povrchu vozovky, tloušťce vodního filmu na vozovce, na možném
znečištění, vlastnostech a stavu pneumatik jakož i na rychlosti pohybu.
(2) Jaká je definice textury resp. drsnosti? Každý povrch vozovky vykazuje odchylky od plánovaného povrchu.
Tyto odchylky mohou být považovány za vlny s rozdílnými délkami vln (horizontální rozměr) a amplitudami
(vertikální odchylky), které se jako spektrum překrývají. Spektrum vlnových délek sahá od několika málo
mikrometrů až k několika decimetrům /3/. Pro tento popis geometrického tvaru se všeobecně používají
identické pojmy drsnost a textura.
U textury povrchu vozovky se rozlišuje mezi mikro-, makro- a megatexurou nebo analogicky mezi mikro-,
makro- a megadrsností [2,3].
➢ Mikrodrsnost – také označována jako jemná drsnost – obsahuje prvky drsnosti s horizontálním rozměrem
menším než 0,5 mm. Přitom má drsnost až k řádu od 1/100 mm veliký vliv na tření za mokra mezi gumou
a povrchem vozovky. Mikrodrsnost je určena jak drsností (ostrosti) povrchové strukturované povrchové
malty, tak i povrchovou drsností používaného kameniva. Vlivem ohlazování pneumatikami vozidel se
snižuje s přibývajícím dopravním zatížením hloubka textury. Proto je u kameniva, především u písku,
žádoucí vysoká odolnost vůči ohlazování.
➢ Makrodrsnost - označována také jako hrubá drsnost - se skládá z prvků drsnosti s horizontálním rozměrem
od 0,5 až 50 mm. Přitom ovlivňují protismykové vlastnosti ale jen prvky drsnosti do řádu 10 mm svým drenážním
účinkem. Makrodrsnost se při pokládce betonového krytu vytlačí do povrchu čerstvého, plastického betonu.
Je podmíněna vedle utváření povrchu také druhem a složením kameniva jakož i složením (konsistencí)
malty. Dopravní zatížení spolu s povětrnostními vlivy (kyselý déšť, mráz, rozmrazovací prostředky) dlouhodobě
způsobují změny povrchu betonového krytu a tím také makrodrsnosti.
➢ Megadrsnost obsahuje prvky drsnosti s horizontálním rozměrem od 50 do 500 mm, tedy také nerovnosti.
Mohou mít vliv na zadržování vody na vozovce (např. zvlnění – tzv. roleta nebo vyjeté koleje). Jelikož
zvlnění v oblasti megadrsnosti negativně působí prakticky na všechny povrchové vlastnosti, musí se dbát
při zhotovení krytu na to, aby na povrchu vzniklo co nejméně megatextury.
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Drsnost ovlivňuje vedle protismykových vlastností také vznik hluku na povrchu vozovky. Přitom si lze povšimnout,
že vlivy mohou být často protichůdné. To znamená, že vysoká drsnost může vést k dobrým protismykovým
vlastnostem, avšak zároveň také ke vzniku značného hluku a naopak. To znamená, že při požadavku na pokud
možno vysoké a trvanlivé protismykové vlastnosti povrchu vozovky se musí dbát také na technické požadavky
na hluk a ty musí být dodrženy.
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Povrch vozovky z betonu se v podstatě dělí do tří zón (obr. 1) [3,4]:
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➢ v důsledku hutnících a vibračních působení strojů pro pokládku se tvoří na povrchu betonového krytu
jemná vrstva malty, jejíž tloušťka byla naměřena 0,6 až 1,2 mm [5]:
- nejvrchnější, první zóna povrchové malty, se skládá z velmi jemných materiálů (tzn. z fileru a cementu)
a z vody,
- pod ní ležící druhá zóna povrchové malty obsahuje vedle výše uvedených velmi jemných materiálů také
písek. Vodní součinitel je v maltě na povrchu vyšší než u samotného betonu.
➢ Pod povrchovou maltou následuje třetí zóna s vlastním složením betonu, to znamená vedle písku je to
především hrubší kamenivo, cement, vodní součinitel je cca 0,4.

Obr. 1: Tři zóny na cementobetonovém krytu, které odpovídají třem různým fázím
vývoje povrchu v závislosti na době od provedení [3].

Zjednodušeně může být vývoj povrchu v průběhu doby pokládky betonového krytu rozdělen do tří fází
(obr.1) [3]:
➢ První fáze je vytlačení textury v povrchové maltě, která se vtiskne při pokládce betonu. Nejdříve je tedy
textura čerstvého betonu rozhodujícím faktorem pro protismykové vlastnosti.
➢ Ve druhé fázi dominuje písek a
➢ ve třetí fázi je hrubé kamenivo alespoň částečně obnažené a určuje vedle písku protismykové vlastnosti.

2. Technologická opatření pro vytvoření dobrých protismykových vlastností
Pro protismykové vlastnosti mají význam následné technologické aspekty [3]:
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➢ Povrchová malta musí být pokud možno trvanlivá. K tomuto účelu je obzvlášť nutné dbát na následující:
- dostatečný obsah cementu (v Německu je požadavek na nejnižší obsah cementu 350 kg/m3 [6]),
- druh cementu: zpravidla se má používat portlandský cement CEM I 32,5 R s dodatečnými vlastnostmi [6],
vhodnost jiných druhů cementu (např. CEM II) musí být vzhledem k trvanlivosti povrchu ještě dále zkoumána,
- s dodavatelem cementu mají být zejména v teplém ročním období sjednány co možná nejnižší teploty
cementu při dodávce, aby se tím zachovala dostatečně dlouhá zpracovatelnost a tím i možnost provádění
textury betonu,
- nízký vodní součinitel (každopádně pod 0,45 [6]),
- průměrný obsah vzduchu v betonu za den musí činit nejméně 4,0 % obj. [6]. Na druhou stranu se musí dbát
na to, aby nenastalo žádné nekontrolovatelné vysoké vyvíjení vzduchu v betonu ( např. způsobené
předávkováním provzdušňující přísady), které může vést k nízké pevnosti povrchové malty nebo dokonce
k pěnovému betonu s nízkou pevností, nepatrné odolnosti proti otěru a nízké odolnosti vůči mrazu a rozmrazovacím solím [7] a nakonec je nevyhnutelné pečlivé dodatečné ošetření (viz odst. 5).
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➢ Písek určuje po provozem sjeté makrodrsnosti rozhodujícím způsobem protismykové vlastnosti (viz výše).
Potřebné písky 0/2, případně 0/4 mm musí být co nejvíce odolné proti ohlazování. Obzvlášť vhodné jsou
homogenní písky složené z minerálů s menší ohladitelností (např. křemičité přírodní písky). Písek by měl být
například posuzován podle zkoušky ohladitelnosti podle Wehner-Schulze (PWS-hodnota) [8]. Hodnota - PWS
má činit nejméně 0,55 [3], lépe, bude-li ještě vyšší. Složení písku a tím i jeho vlastností může být také
prokázáno petrografickou analýzou.
➢ Jelikož hrubé kamenivo ve 3. fázi spoluurčuje protismykové vlastnosti, musí tyto také odpovídat nejnižším
požadavkům: Nejprve musí beton příp. horní beton obsahovat alespoň 50 % hm. drceného kameniva nad
8 mm kategorie C90/1 a celkem alespoň 35 % hm. drceného kameniva kategorie C90/1 [6,9]. Drcené
kamenivo musí vzhledem ke tvaru zrna odpovídat kategorii SI20 nebo FI20 [9]. Navíc musí toto hraněné
kamenivo vykazovat vysokou odolnost vůči ohladitelnosti: drcené kamenivo musí odpovídat alespoň
kategorii PSV50, při technologiích choulostivých na ohlazování (např. vymývaný beton) musí mít PSV
hodnotu alespoň 53 [6,9].
Také s ohledem na protismykové vlastnosti je ekonomické betonový kryt zhotovit ve dvou vrstvách. Horní beton
pak může být v odpovídající míře optimalizován, aniž by například muselo být použito drahé drcené kamenivo pro celý betonový kryt.
Jelikož platí základní souvislost, že protismykové vlastnosti jsou o to vyšší a emise hluku o to nižší, čím je menší
největší zrno, které je obnažené na povrchu, byla nejnižší tloušťka horního betonu ze 7 cm snížena na 4 cm [10].
Tím je používání drceného kameniva možné jen do velikosti max. zrna 8 mm, neboť to pak ve 3. fázi leží na
povrchu a působí pozitivně na protismykové vlastnosti a emise hluku. Je nutné dbát na to, že tento tenký
horní beton vyžaduje kamenivo pouze do 8 mm a obsah cementu zhruba 430 kg/m3, hrubá frakce kameniva,
např. 4/8 mm, musí být drcená a odpovídat kategorii C100/10, rovněž tak musí splňovat požadavky na tvar zrna
kategorie FI15 nebo SI15 [9]. Do jaké míry je tím způsob stavby s tenkým horním betonem dražší než stavba
s obvyklým, 7 cm tlustým, vrchním betonem, závisí na jednotlivém případu. Jestliže je např. cena cementu
příznivá a drť drahá, může být způsob stavby na druhé straně na základě nižší tloušťky vrchního betonu
naprosto schopný veřejné soutěže. Na straně druhé by mohl být na základě svých předností, týkajících se
dlouhodobých vlastností přímo ve vypsání požadován.

3. Zhotovení betonu, transport a pokládka

K

Zásadně platí, že všechny vlivy, které škodí kvalitě betonu v oblasti blízké povrchu, jsou škodlivé také pro
protismykové vlastnosti. Vedle známých bodů týkajících se dávkování výchozích materiálů do betonu
a doby míchání se poukazuje na to, že plochy u míchacího centra (obr. 2) musí být dostatečně zpevněny,
aby se do betonu při navážení kameniva nedostaly žádné znečišťující částice. Kromě toho musí být spolehlivě zabráněno smíchání a záměně frakcí kameniva pro horní a spodní beton. Odpovídající dělící stěny
a popisky na skladovacích boxech, průběžné kontroly dodaného a spotřebovaného množství materiálů
do betonu, jakož poučení personálu o následcích, jestliže se kamenivo určené do spodního betonu zamíchá do horního betonu, to jsou účelné pomůcky k zabránění kolísání kvality, které by mimo jiné mohly vést
k problémům na povrchu vozovky.

Obr. 2: Míchací centrum pro výrobu potřebného množství kvalitního vozovkového betonu. Plocha nesmí být
příliš malá, musí být dostatečně zpevněná, a musí umožňovat oddělené skladování drtí různých zrnitostí, zde:
míchací centrum se dvěma výkonnými míchačkami Walter-Heilit.
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Spodní beton nesmí být pokládán místo horního betonu. Naléhavý je požadavek nápadného označení nákladních vozidel pro transport betonu od míchačky k místu pokládky. Tím se zajistí, že u míchačky bude naložen
správný beton a na místě pokládky bude také odpovídající beton u finišeru vyložen. Kapacita transportu pro
spodní a horní beton musí být sladěna na výkon míchání, množství a výkon pokládky.
K

Beton musí být v celém příčném řezu úplně a rovnoměrně zhutněn (obr. 3). Přitom se nesmí vyskytnout žádné
segregace. Způsob vibrace a výkon vibračních mechanismů musí být vyladěn na konzistenci betonu a musí
se přizpůsobit tloušťce a rychlosti pokládky. Musí být dodržovány teploty přípustné pro pokládku betonu
příp. betonáž prováděna jen za zvláštních opatření. Nebudou-li tato omezení zohledněna, mohou být
následkem tyto škody: obzvláště pro protismykové vlastnosti rozhodující oblast, nacházející se blízko povrchu,
reaguje např. citlivě na příliš vysoké teploty při pokládce – zároveň ještě při nedostatečném následném
ošetření – a na brzké působení mrazu, nebezpečné jsou například noční mrazíky.

Obr. 3: Zařízení na pokládku betonového krytu WALTER-HEILIT nejnovější generace ve formátu kontejnerů ISO - pro přepravu po moři pro dvouvrstevnou příp. dvouvrstvovou mechanizovanou pokládku
dopravních ploch z betonu. Skládá se z horního a spodního finišeru a z pracovní plošiny.
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Hladič (příčný a podélný, obr. 4) musí být seřízen tak, aby vznikl homogenní a uzavřený povrch betonového
krytu. „Šlíry” na povrchu, kolísání u tloušťky, kvality jemné malty atd. vedou ke kolísavým povrchovým vlastnostem
betonového krytu.

Obr. 4: Beton zhutněný a urovnaný na požadovanou výšku se uhlazuje v příčném směru hladicím trámem
a v podélném směru hladičem „supersmoother”.
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4. Zhotovení textury povrchu

Povrchy betonových vozovek mohou být opatřeny jak v čerstvém stavu po uhlazení tak i ve ztvrdlém stavu
rozdílnými texturami [3]. Texturování v čerstvém stavu je zpravidla hospodárnější metoda. V současné době
jsou u čerstvého betonu obvyklé následující metody:
➢ podélné texturování jutou nebo umělým trávníkem (zkušebně byly provedeny i kombinace například
koštětem a následně jutou),
➢ příčné texturování ocelovým koštětem a
➢ texturování odstraněním povrchové malty („Exposed Concrete”).
Navíc bylo a je zkoumáno mnoho jiných kombinací [3], které však ještě nejsou dostatečně vyzkoušeny nebo
se ukázaly jako nesprávné. K texturování již ztvrdlých nebo starších povrchů betonových vozovek se nabízí
mechanické opracování nebo provedení nové vrstvy na povrch vozovky [11].

4.2 Podélné texturování jutou
Podélné texturování čerstvého betonového povrchu jutou je v Německu vzhledem ke vznikajícímu hluku o hodnotě -2,0 dB (A) [12] zařazeno jako „nehlučné”. Provádí se proto na úsecích, na kterých je tato stanovená
metoda snížení hlučnosti požadována v projektu. Juta se vleče z pracovní plošiny po čerstvém povrchu betonu
(obr. 5). Je upevněna na pracovní plošině tak, aby byla vlečena po betonu bez záhybů.

Obr. 5: Juta vlečená z pracovní plošiny po čerstvém betonu v podélném
směru. Takto vytvořená podélná textura zajišťuje dobré protismykové vlastnosti
a nízké emise hluku.

Příslušných požadavků na protismykové vlastnosti je možné dosáhnout podle existujících měření protismykových vlastností na površích betonu texturovaných v podélném směru jutou (obr. 6) při dodržení následujících
okrajových podmínek: plošná hmotnost juty nejméně 300 g/m2 a délka vlečené juty nejméně 2 m. Navíc se
musí juta zavčas vyměnit případně vymýt, aby mohla být vždy vytlačena dostatečná textura. Po vymytí musí
být z juty před položením na čerstvý povrch betonu odstraněna přebytečná voda, aby se zamezilo zhoršení
kvality malty. Před prvním použitím se musí juta lehce navlhčit. Ovšem to závisí podle právě platných stavebně-technologických technických okrajových podmínek pro pokládku a zařízení, do jaké míry jsou tato
opatření smysluplně uskutečnitelná. Úkolem vedení stavby a osádky na pokládce je učinit v pravý čas
správná opatření.
K

Navzdory na první pohled relativně detailního popisu juty a jejího použití jsou pro provedení povrchu betonového krytu, který by splnil všechny požadavky, žádoucí zkušenosti stejně jako inženýrský rozum a stálá
vizuální kontrola kvality provádějící stavební firmou. Další důležité body, které musí být mimoto zohledněny,
jsou následující:
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➢ hmotnost, struktura a délka po betonu vlečené juty musí být sladěna s konzistencí betonu, obsahem
malty atd., každá firma a dokonce každé staveniště přitom vykazuje větší nebo menší rozdíly,
➢ rovněž při výběru juty a její délky je nutné zohlednit rychlost pokládky a tím rychlost pojezdu pracovní plošiny,
K

➢ k tomu se připojují malé změny vlastností betonu, především zpracovatelnost, která je podmíněná nevyhnutelným kolísáním výchozích materiálů a změnami počasí při pokládce. Jestliže textura zaniká nebo
se stává nerovnoměrnou, je možné na to například krátkodobě reagovat změnou délky položené juty
nebo zatížením juty.

Obr. 6: Povrch cementobetonového krytu texturovaný v čerstvém stavu
v podélném směru jutou pro trvalé protismykové vlastnosti a nízkou hlučnost.

4.3 Podélné texturování umělým trávníkem

K

V současnosti se zkoumá, jestli může textura vytvořená vlečením umělého trávníku v podélném směru (obr. 7),
pokud jde o hluk, dosáhnout hodnoty -2,0 dB (A), tedy nízké hlučnosti. Aktuální měření ukazují, že toto zařazení je oprávněné. Lze vycházet z toho, že úseky provedené umělým trávníkem alespoň zpočátku vykazují
vyšší protismykové vlastnosti a později minimálně podobné vysoké protismykové vlastnosti jako úseky s jutou.

Obr. 7: Umělý trávník vlečený v podélném směru po povrchu čerstvého
cementobetonového krytu – slibná alternativa pro vytvoření drsného
a nehlučného krytu vozovky.
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Při texturování umělým trávníkem často vznikají výrazně hrubší povrchy než s jutou (obr. 8). Vysokou plošnou
hmotností o zhruba 2 000 g/m2 se vtiskne hlubší textura než s jutou. Umělý trávník částečně vytáhne na povrch
malé frakce kameniva. Textura je někdy podobná podélné striáži vytvořené koštětem. Také pro umělý trávník
platí, že se musí vyčistit nebo vyprat, jakmile textura zaniká nebo se stává nepravidelnou.
Na trhu se nabízí různé druhy umělých trávníků. Rozdíly jsou vedle plošné hmotnosti ve výšce (obvyklá hodnota 25 až 30 mm) a druhu vláken. Zde platí to samé jako pro výběr juty: druh umělého trávníku musí být
pečlivě sladěn s vlastnostmi betonu a s podmínkami pokládky.

Obr. 8: Povrch cementobetonového vozovky krytu texturovaný v čerstvém
stavu v podélném směru umělým trávníkem pro trvalé protismykové vlastnosti
a nízkou hlučnost.

4.4 Příčné texturování ocelovým koštětem
Povrch betonového krytu, který byl texturován v příčném směru ocelovým koštětem (obr. 9), je hlučnější než
podélně texturované povrchy. Vzhledem k protismykovým vlastnostem je však textura v příčném směru ještě
lepší než v podélném směru texturované povrchy. Je možno zhotovit úseky s ještě vyššími počátečními protismykovými vlastnostmi, které zůstanou také trvale vyšší, než podélné textury za srovnatelných podmínek. Proto
by měla být příčná textura prováděna vždy tam, kde není požadována snížená hlučnost, např. úsek nevede
osídleným územím.

K

Obr. 9: Povrch cementobetonového krytu texturovaný v příčném směru
ocelovým koštětem vykazuje ještě vyšší protismykové vlastnosti než povrch
texturovaný v podélném směru.
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Druh ocelových štětin koštěte (tuhost, rozměry, uspořádání) musí být sladěn s vlastnostmi povrchové malty.
Při provádění se musí zohlednit, že úhel nastavení koštěte a přítlak v souvislosti s maltou na povrchu mají
značný vliv na hloubku textury. Tyto působící veličiny určuje zpravidla určitý pracovník, to znamená, že jeho
šikovnost a pozornost rozhodují v určující míře o kvalitě textury. Kromě toho je nutné z koštěte pravidelně
(případně po každém přechodu) odstranit ulpívající jemnou maltu, např. maltu vyklepnout. Nebudou-li
tyto řemeslné body zohledněny, nemůže samotná příčná textura ocelovým koštětem zaručit dostatečné
hodnoty protismykových vlastností.

4.5 Texturování odstraněním povrchové malty
Protikladem k předchozím uvedeným texturám povrchu jsou povrchy „z vymývaného betonu” (lépe označovány jako „Exposed Concrete”, neboť plocha betonu není vymývána, nýbrž vykartáčována) neusměrněné
a zpravidla vykazující větší hloubku textury (obr. 10). Exposed Concrete - povrch je v Rakousku již více než
10 let standardním způsobem stavby dálnic [13,14]. Na základě malého max. zrna na povrchu a větší hloubky
textury sjednocuje tato technologie vysoké a trvanlivé protismykové vlastnosti s nízkou hlučností. Mezitím
předložené, vesměs pozitivní, výsledky měření na německých a rakouských úsecích ukazují, že Exposed
Concrete - povrch s hrubou frakcí kameniva do 8 mm je rovněž tak málo hlučný jako povrch texturovaný
jutou v podélném směru. Exposed Concrete – povrch s max. zrnem 8 mm bude v budoucnu – tak jako
povrch texturovaný v podélném směru jutou – s hodnotou -2,0 dB(A), hodnocen jako „nehlučný”.

Obr. 10: Provádění „Exposed Concrete” povrchu pro trvale drsnou a bezhlučnou betonovou dálnici.
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Exposed Concrete – povrch je analogický způsob stavby s tenkým horním betonem s tím rozdílem, že zde
je povrchová malta z ještě čerstvého betonu vykartáčována a 3. fáze, tedy samotný beton s obnaženým
hrubým kamenivem je k dispozici již od počátku [15]. Technologické požadavky na beton přesahující tradiční vozovkový beton jsou tudíž podobné: obsah cementu cca 430 kg/m3, výhradně drcené kamenivo
frakce nad 4 mm do 8 mm kategorie C100/0 s hodnotou PSV nejméně 53, jakož splnění požadavků na tvar
zrna FI15 nebo SI15.
Spodní a horní beton je u způsobu stavby Exposed Concrete pokládán obvyklým způsobem, zhutněn a uhlazen,
přičemž musí být obzvlášť zařízení pro zhutňování vrchního betonu vibrací vyladěno na jeho nižší tloušťku (např.
na nižší energii vibrace). Ihned po pokládce betonu se z pracovní plošiny nastříká kombinovaný zpomalující
prostředek a prostředek k dodatečnému ošetření betonu (obr. 10), který zamezí hydrataci cementu v nejvrchnější vrstvě (v rozmezí milimetru) a zároveň zabraňuje vyschnutí čerstvého betonu. Jakmile je beton
dostatečně ztvrdlý a pojízdný, je neztvrdlá malta z povrchu vykartáčována a odstraněna pomocí motorizovaného ocelového koštěte tak, aby vznikl stejnoměrný povrch z vymývaného betonu, na kterém je obnažena
frakce kameniva 4/8 mm. Poté se pro ošetření povrchu betonu nastříká, ze zařízení pohybujícího se na pracovní lávce, běžný ošetřovací prostředek. Komůrka pro spáry se provádí zpravidla po vykartáčování povrchové
malty.
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Vzhledem k dražšímu složení betonu a náročnější výrobě jsou náklady na stavbu povrchu z vymývaného
betonu nepatrně vyšší než u texturovaného betonového krytu. Protože však jsou hodnoty protismykových
vlastností a dlouhodobé chování povrchu zjevně ještě lepší, měly by být povrchy z Exposed Concrete přímo
vypisovány ve výběrových řízeních. Investor resp. správce tak má jistotu, že nebude muset provádět téměř
žádná opatření ke zlepšení protismykových vlastností. Při zvážení nákladů na životnost je tedy tato technologie nakonec alternativa hospodárná.

4.6 Texturování ztvrdlého betonu
Pro všechny staré betonové kryty, které byly např. v důsledku vysokého dopravního zatížení silně ohlazené,
a mají tak nedostatečné protismykové vlastnosti, a pro úseky, u nichž je v důsledku nepříznivého podélného – a/nebo příčného sklonu za deště nedostatečné odvodnění a tím i nedostatečné protismykové vlastnosti
povrchu vozovky, nebo pro případy poškození, existuje několik možností nápravy [4,11]:
➢ broušení betonového povrchu,
➢ frézování betonového povrchu,
➢ drážkování v podélném nebo příčném směru, nebo
➢ provedení protismykové vrstvy na betonového povrchu.
Nejlepší zkušenosti a nejlepší výsledky ohledně zlepšení drsnosti bez současného zvýšení hlučnosti byly zaznamenány při jemném broušení (grinding) povrchu (obr. 11). Co do těchto vlastností je srovnatelné provedení
povrchové vrstvy z reaktivní pryskyřice s posypem (obr. 12). Ta je ovšem dražší a s její trvanlivostí jsou rozdílné
zkušenosti. Takovéto práce zpravidla provádějí specializované firmy, které by měly mít odpovídající zkušenosti. Jde-li však pouze o účinnější odvodnění povrchu, připadají v úvahu také frézování povrchu nebo
drážkování v podélném nebo příčném směru.

Obr. 11: Silně ohlazené staré betonové kryty vozovek mohou „grindingem”
v podélném směru získat opět drsný a bezhlučný povrch. Zde: „grinding”
povrch a k tomu použitý válec.

5. Ošetřování

K

Jak velký význam má konečná úprava pro kvalitu vozovkového betonu a při tom zejména pro horní oblasti
betonového krytu vozovky – to znamená i pro trvanlivost povrchové malty a tím pro drsnost – je snad již dostatečně známo. Cílem ošetření je především snížení nepříznivých mechanických vlivů na betonový kryt vozovky
a pokud možno snížit vysychání a zahřívání betonu na minimum.
V Německu je pro betonování v teplém ročním období předepsáno, že při teplotách vzduchu nad 25 °C je
třeba betonový kryt vozovky ihned po vyřezání komůrek – tedy v okamžiku, kdy po betonovém krytu již mohou
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jezdit lehká vozidla – nejméně třikrát v intervalu 2 až 3 hodin celoplošně navlhčit. Kryt vozovky v této době
nesmí vyschnout. Vypařující se voda odebírá teplo a betonový kryt tvrdne na horní straně při příznivější nižší
teplotě nebo dokonce při nižší teplotě než ve spodní oblasti. Posledně uvedené vede k příznivému zápornému teplotnímu spádu s nulovým napětím [16,17].

Obr. 12: Povrchová vrstva z reaktivní pryskyřice s posypem rovněž přispívá ke
zlepšení povrchových vlastností.

K

K ošetření se zpravidla nejprve nastříká na čerstvý betonový povrch kapalný ošetřovací prostředek podle
TL NBM [18] (obr. 13), který ve značné míře zabraňuje odpařování vody z čerstvého betonu. Při betonování
v teplých ročních obdobích by se měly používat speciální ošetřovací prostředky se zvýšeným součinitelem
reflexe, které vedle ochrany před odpařováním vody díky své světlé barvě (odrážejí sluneční záření) snižují
zahřívání betonu [17]. Dodatečně nastříkaná voda ochlazuje betonový povrch v důsledku odběru tepla
odpařující se vodou (viz výše). Proto by se při vysokých teplotách anebo silném větru při pokládce a poté
po dobu kolem 3 dnů (podle počasí) měla aplikace ošetřovacího prostředku doplnit mokrým ošetřováním
(obr. 14). Ostatní možné způsoby ošetřování, jako přikrytí fóliemi a přikrytí rohožemi (textilií), které zadržují
vodu, lze praktikovat pouze ve výjimečných případech (například obnova jednotlivých polí při nízkých teplotách). Hlavními nevýhodami při tom je setření povrchové textury a ztížené řezání spár, v teplých ročních
obdobích pak také znatelné zvýšení teploty betonu [17].

Obr. 13: Čerstvý cementobetonový kryt vozovky se zpravidla ošetřuje kapalným ošetřovacím prostředkem z pracovní plošiny (zde: po provedení textury
vlečenou jutou).
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Obr. 14: Dodatečné mokré ošetření betonového krytu je při vysokých teplotách vzduchu a/nebo při silném větru praktické opatření k zajištění příznivých
trvalých povrchových vlastností krytů betonových vozovek.

6. Ostatní vlivy na protismykové vlastnosti
K zajištění vysoké počáteční drsnosti betonových krytů vozovek je třeba vedle uvedeného texturování
a ošetřování dbát na to, aby byl kal, vznikající při řezání spár, odsáván přímo u řezného kotouče nebo
odstraněn bezprostředně po nařezání spár (obr. 15) dříve než na texturovaném povrchu zatvrdne. Zůstane-li
kal z řezání na betonovém povrchu, vytvoří na vlhkém povrchu „mazlavou” vrstvu, která může silně protismykové vlastnosti snížit.

Obr. 15: U moderních řezaček spár je vznikající kal z řezání odsáván bezprostředně od řezu. (Zde: řezačky příčných a podélných spár).

K

Příliš časný provoz na mladém betonovém krytu v prvních dnech po pokládce by měl být omezen na minimum, jinak hrozí nebezpečí poškození nebo ohlazení (odstranění) textury v dosud nedostatečně ztvrdlé
povrchové maltě. Také navazující staveništní doprava by měla používat mladý betonový kryt co nejpozději
a co nejméně. Ohroženy jsou zejména oblasti, kde nákladní automobily jezdí ve sledu za sebou, popojíždějí
sem a tam nebo se otáčejí a dále oblasti vjezdu na nový betonový kryt a na výjezdu z něj.
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7. Shrnutí

K

Kryty vozovek z betonu lze provést s trvalými protismykovými vlastnostmi tak, aby splňovaly příslušné požadavky.
V úsecích vedoucích např. v blízkosti obytné zástavby je třeba také dodržovat požadavky na hlučnost.
V oblastech citlivých na hluk se povrchy betonových krytů vozovek v podélném směru texturují v čerstvém
stavu vlečenou jutou (v budoucnu také umělým trávníkem), aby byly drsné a současně tiché. Také Exposed
Concrete povrch vyhovuje příslušným požadavkům na drsnost a snížené emise hluku. Nevadí-li hlučnost,
měla by se provést příčná textura ocelovým koštětem.

K

Aby se dosáhlo trvalých povrchových vlastností, je třeba při provádění pečlivě vzájemně sladit betonářskou
technologii a techniku pokládky, a to se zřetelem na počasí. Pro trvanlivost povrchu je rovněž rozhodující
ošetřování a musí být přizpůsobeno podmínkám pokládky.
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Befestigungen mit Betonsteinpflaster in Deutschland
K

Prof. Dr.-Ing. Klaus Krass
Ruhr-Universität Bochum, Institut für Straßenwesen und Eisenbahnbau

In Deutschland werden jährlich im Mittel etwa
➢ 180 Mio. m2 Betonsteinpflaster,
➢
9 Mio. m2 Klinkerpflaster und
➢
5 Mio. m2 Natursteinpflaster
hergestellt.
Im kommunalen Bereich wichtigste Bauweise!

Babylonier, Ägypter, Griechen und Römer
kannten die Bauweise!
(emplastrum = Pflaster)

Bekannte Schadensbilder

Definition der Bauklassen nach den RStO 01
Zeile

Bemessungsrelevante Beanspruchung B

Bauklasse

Äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio.

1
2
3
4
5
6
7

K

Bekannte Schadensbilder
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über 32
über 10 bis 32
über 3 bis 10
über 0,8 bis 3
über 0,3 bis 0,8
über 0,1 bis 0,3
bis 0,1

SV
I
II
III
IV
V
VI

K

Aufbau einer Pflasterdecke
Pflasterdecke =
Pflastersteine +
Bettung +
Fugenfüllung

Tragschichten,
in der Regel
ungebunden

Bekannte Schadensbilder

Anforderungen an die Unterlage der
Pflasterdecke = Tragschicht
➢ Tragfähigkeit
➢ Ebenheit
➢ Wasserdurchlässigkeit
In der Regel nur von ungebundener
Tragschicht erfüllbar!
Daher in D Regelbauweise.

In Mörtel gebundene Pflasterdecke
nach einem Jahr unter Verkehr

Regelbauweise für die Pflasterdecke ist
die ungebundene Bettung und
die ungebundene Fugenfüllung.

Bettungsmaterial

Deshalb heißt es im Regelwerk (ZTV P-StB):

➢ Brechsand-Splitt 0/4, 0/5 oder 0/8 mm,
(0/11 mm)
➢ Natursand- Kies 0/4 oder 0/8 mm mit
Kornanteil < 0,063 mm: 2,0 bis 5,0 M.-%
➩ Ausreichend filterstabil und wasserdurchlässig!
➢ Sande bzw. Splitte 0/2, 1/3, 2/5 mm oder
Kiese ausdrücklich vereinbaren!

K

„Das Verlegen von Pflastersteinen oder
Platten in Mörtel als Bettungsmaterial
sowie das Verfugen mit Mörtel sind nicht
Bestandteil dieser ZTV P-StB, da es sich
dabei nicht um Regelbauweisen handelt”.
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Fugenmaterial

➢ Korngrößenverteilung des Fugenmaterials
auf Korngrößenverteilung des
Bettungsmaterial abstimmen:
➩ ausreichende Filterstabilität der Materialien
untereinander!

Unzureichende Einfassung

Beispiel: Läuferverband

Pflastersteinformate und Verbände

Fahrtrichtung

➢

Geeignet sind z. B.:
Läufer- oder Reihenverband quer mit Rechtecksteinen

Feste Einfassung

Ungeeignet für befahrene Verkehrsflächen, z.B.:
Ellenbogenverband mit Rechtecksteinen

K

Fahrtrichtung

Parkett- oder Blockverband mit Rechtecksteinen
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Ebenfalls ungeeignet:

K

Kreuzfugenverband mit Quadratsteinen oder –platten als
Diagonalverband

Fahrtrichtung

Ellenbogenverband mit Rechtecksteinen, diagonal verlegt
(auch: Fischgrätverband)

Verbundpflastersteine

VS 5 - Pflasterstein

4 Seitenflächen mit Verzahnung

Profilierung an der Unterseite

VS 5 = Verschiebesicherung an 5 Seiten

Straßenprüfmaschine der Ruhr-Universität Bochum
(RUBStraP)

K

Fugengeometrie in mm
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Vertikale Verformungen in Abhängigkeit von
Überrollungen
Vergleich VS 5-Pflasterstein mit Rechteckstein

➩

Mittelwerte der vertikalen Verformungen sind sehr
gering, insbesondere im Vergleich zum Rechteckstein
bei gleicher Belastung.

Horizontale Verschiebungen in Fahrtrichtung
in Abhängigkeit von Überrollungen
Vergleich VS 5-Pflasterstein mit Rechteckstein

➩

Horizontalverschiebungen in Längs- und Querrichtung
sind gering im Vergleich zum Rechteckstein.

K

Ausführung einer Pflasterdecke mit solchen
VS 5-Pflastersteinen muss sehr sorgfältig erfolgen!
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Konstrukce vozovek s dlažbou z betonových prefabrikátů
v Německu
K

Prof. Dr.-Ing. Klaus Krass
Ruhr-Universität Bochum, Institut für Straßenwesen und Eisenbahnbau

V Německu se ročně vyrobí v průměru cca
➢ 180 mil. m2 dlažby z betonových prefabrikátů,
➢
9 mil. m2 kabřincové dlažby
➢
5 mil. m2 dlažby z přírodního kamene.
Jde o nejdůležitější stavební technologii v komunální oblasti!

Babylóňané, Egypťané, Řekové a Římané znali
tuto stavební technologii!
(emplastrum = dlažba)

Známá poškození

Definice stavebních tříd podle RStO 01
Řádek

Def. stavebních tř. dle Směrnic
pro standardizaci horní stavby RStO 01
namáhání B, týkající se výpočtu

Stavební tř.

ekvivalentní počet přejezdů 10 t náprav v mil.

1
2
3
4
5
6
7

nad 32
nad 10 do 32
nad 3 do 10
nad 0,8 do 3
nad 0,3 do 0,8
nad 0,1 do 0,3
do 0,1

SV
I
II
III
IV
V
VI

K

Známá poškození
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Dlážděný kryt
vozovky =
dlažební kostky +
lože +
výplň spár

Nosné vrstvy,
zpravidla
nestmelené

Známá poškození

Požadavky na podloží
dlážděného krytu vozovky = podkladní vrstvy
➢ únosnost
➢ rovnost
➢ propustnost pro vodu
Tyto požadavky splňuje zpravidla pouze
nestmelená podkladní vrstva!
Proto nestmelená technologie provádění D.

Dlážděný kryt vozovky stmelený maltou
po roce provozu

Normální technologie provádění
dlážděného krytu vozovky je
nestmelené lože a nestmelená výplň spár
Proto je v předpisech (Dodatečné technické
smluvní podmínky a směrnice pro dlažby v silničním stavitelství - ZTV P-StB) uvedeno:

K

"Pokládka dlažebních kostek nebo dlaždic do
malty jako materiálu lože a spárování maltou
nejsou součástí těchto ZTV P-StB, protože v takovém případě nejde o normální technologie provádění".
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Materiál lože
➢ drcený písek - drť 0/4, 0/5 nebo 0/8 mm,
(0/11 mm)
➢ těžený písek - štěrkopísek 0/4 nebo
0/8 mm
s podílem zrn < 0,063 mm: 2,0 - 5,0 % hmot.
➩

Dostatečně stabilní vzhledem k filtraci a vodopropustný!

➢ Výslovně dohodnout písky příp. drtě 0/2,
1/3, 2/5 mm nebo těžené štěrky!

K

Konstrukce dlážděného krytu vozovky

K

Spárovací materiál

➢ Sladit zrnitost materiálu do spár se
zrnitostí materiálu lože:
➩ dostatečná vzájemná stabilita materiálů
vzhledem k filtraci.

Nedostatečné olemování (obruba)

Příklad: běhounová vazba

Formáty a vazby dlažebních kostek

Směr jízdy

➢

Vhodné jsou např.: běhounová nebo řadová vazba
příčně s obdélníkovými kostkami.

Pevné olemování

Nevhodné pro pojížděné dopravní plochy, např.:
Zalamovaná vazba s obdélníkovými kostkami

K

Směr jízdy

parketová nebo holand. vazba s obdélníkovými kostkami.
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Směr jízdy

Křížová spárová vazba se čtvercovými kostkami nebo
dlaždicemi jako úhlopříčná vazba

Vazební dlažební kostky

Dlažební kostka VS 5

4 boční plochy s ozubením

Profilace na spodní straně

VS 5 = jištění proti posunutí na 5 stranách

Zařízení na zkoušky silnic
na Porúrské universitě Bochum (RUBStraP)

K

Geometrie spáry v mm
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Též nevhodné:
Zalamovaná vazba s obdélníkovými kostkami, položená
úhlopříčně (též klasovitá vazba)

Průřez pokusného pole [cm]

K

Horizontální posuvy ve směru jízdy
v závislosti na počtu přejezdů
Srovnání dl. kostkek VS 5 s obdélníkovými kostkami
Podélný posuv [mm]

Deformace [mm]

Vertikální deformace v závislosti na
počtu přejezdů
Srovnání dlažebních kostek VS 5 s obdél. kostkami

Průřez pokusného pole [cm]
Obdél. kostka

Obdélníková kostka

➩

Ü = přejezdů

Průměrné hodnoty vertikálních deformací jsou velmi
nízké, zejména v porovnání s obdélníkovou kostkou při
stejném zatížení.

Ü = přejezdů

➩

Horizontální posuvy v podélném a příčném směru
jsou velmi malé v porovnání s obdélníkovou kostkou.

K

Dlážděný kryt s takovými
dl. kostkami VS 5 se musí provádět velmi pečlivě!
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Zurich Airport Concrete Pavement Design
Marco Schnyder
Dipl. Ing. ETH (MSc), Basler & Hofmann Consulting Engineers, Zurich, Switzerland
Nutal Bischoff
Dipl. Ing. ETH (MSc/SIA), Basler & Hofmann Consulting Engineers, Zurich, Switzerland

SYNOPSIS
In response to manage the increase in air traffic volume, Zurich International Airport has built a new Midfield
Dock with apron and a new taxiway system. For the new operational surfaces, which lie in a reclaimed swamp
area, a hard-wearing but economic pavement had to be built for aircraft weights up to 6 500 kN. The airport
lies in the periphery of the Zurich greater city area, and the neighbouring population complains about the
emission levels resulting from the air traffic. The Zurich Airport Authority specified, therefore, that the environmental impacts during construction and operation of the new facilities should be minimized. The article describes which
measures were met to satisfy these requirements during construction of the approximately 600,000 m2 of apron
and taxiway surfaces: High-quality, unreinforced concrete pavement with high bending tensile strength on
a cement-stabilized foundation; bonding between the pavement layers; base stabilization by means of
an in-place soil mixer; reuse of all excavation and demolition materials, as far as technically possible and
economically feasible; equipping the lorries and construction machines with the best available technology
(defined as Euro 2 standard for trucks and particle filters with opacities < 10 % for construction machines),
and minimization of empty load journeys.
Zur Bewältigung des in den letzten Jahren stark zunehmenden Flugverkehrs baut der internationale Flughafen
Zürich im Rahmen der 5. Bauetappe ein neues Dock Midfield mit zugehörigem Vorfeld und einem neuen
Rollwegsystem. Für die neuen Flugbetriebsflächen, welche in einem ehemaligen Sumpfgebiet zu liegen kommen, soll ein dauerhafter und kostengünstiger Oberbau für künftige Flugzeuglasten bis 6 500 kN erstellt werden. Der Flughafen liegt in der Agglomeration der Stadt Zürich und die umliegende Bevölkerung beklagt sich
über die vom Flugverkehr verursachten Immissionen. Der Flughafen Zürich verlangte deshalb, dass die
Umweltbelastungen beim Bau und Betrieb der neuen Anlagen minimalisiert werden. Der Artikel beschreibt,
welche Massnahmen getroffen werden, um diese Anforderungen beim Bau der rund 600'000 m2 Rollweg- und
Vorfeldflächen zu erfüllen. Hochwertiger, unarmierter Betonbelag mit hoher Biegezugfestigkeit auf zementstabilisierter Fundation; Verbund zwischen den Oberbauschichten; Untergrundstabilisierung mittels Bodenfräse;
Wiederverwendung aller Aushub- und Abbruchmaterialien, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich
vertretbar ist; Ausrüstung der Lastwagen und Baumaschinen nach neustem Stand der Technik (definiert
Opazitäten < 10 % für Baumaschinen) und Minimierung der Leerfahrten bei den Transporten.

1. INTRODUCTION

K

Zurich Airport is today operating at its limit of capacity, with increasing difficulties associated with delays and
over-crowding of public facilities the inevitable result. Furthermore, the current limited availability of docking
bays for regular airline and charter flights is leading more and more to operational bottlenecks during peak
periods. This unsatisfactory state of affairs will be improved by the new Midfield Dock, which will be able to
handle up to between 19 and 28 aircraft at a time, depending on the aircraft size. The new apron in the runway triangle will enable a considerable reduction in taxiing distances to and from the take-off and landing
thresholds. An improved taxiway system including two deicing pads with bypass-function will ease the aircraft
taxiing situation and allow a more flexible use of the unaltered runway system.

Fig. 1: Zurich Airport with the 5th Expansion Phase Projects in the Midfield area.
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The 5th expansion phase consists of the following construction projects within the runway triangle (Fig. 1):
Midfield Dock with apron and new taxiway system, a road tunnel, and a tunnel for the Passenger Transport
System under Runway 10-28 [1]. The new apron with the taxiway system has a surface area of c. 600,000 m2.
K

The new aircraft pavements, which lie in a reclaimed swamp area, had to be designed for future aircraft loadings of up to 6 500 kN (Code letter F). During the construction works in the runway triangle, unrestricted access
for aircrafts to all take-off and landing thresholds had to be guaranteed (Fig. 2). Construction began in February
2000 and was completed in November 2002.

Fig. 2: Overview Midfield construction site with temporary taxiways.

The airport is located in the periphery of the City of Zurich. The surrounding population is becoming more and
more vociferous in its complaints about aircraft traffic emissions. The Zurich airport management therefore
requires that environmental impacts during both the construction and operation of the new facilities be minimized. Consequently, the following objectives, amongst others, have been prescribed for the 5th expansion
phase:
• Use where possible of available resources/minimization of external material requirements.
• Minimization of air and noise emissions during the construction phase.
This report describes which measures were implemented in order to meet these objectives during the construction of the taxiway and apron pavement surfaces.

2. PAVEMENT CONSTRUCTION CONCEPT
In the evaluation of the pavement construction concept, the following criteria, amongst others, were taken
into consideration:
• Serviceable life of at least 30 years
• Economical execution
• Short construction time by means of rational construction design and weather-resistant materials
• Minimization of additional loading to prevent settlement (ex-swamp site)
• Good load distribution by means of the base course layers on poor load-bearing sub-base
• No subsidence of the ground-water table close to the surface
• Minimization of the material requirements and related environmental impacts
• Reuse and recycling of demolition materials from the existing taxiways

K

A cost-benefit analysis confirmed the viability of the already tried and tested pavement design with a concrete
layer on a cement-stabilized base course.
The previous, nearly 90 cm thick pavement structure - designed for aircraft weights of up to 4 000 kN (B747
“Jumbojet”, Code letter E) and Dual-Tandem main gears - had to be reinforced to take the proposed aircraft
loadings of up to 6 500 kN (Code letter F), and the already in service Triple-Tandem main gears with around
270 kN per wheel. A number of reinforcement options have been proposed and assessed by means of
cost-benefit analysis, to meet the new specifications: a thicker concrete pavement layer, a reinforced or
prestressed concrete pavement layer, a thicker base course, dowel-jointing, and enhanced bending tensile
strength of the concrete.
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All these variations are characterized by a complete bonding between the individual layers, ensuring an
overall greater bearing capacity of the pavement structure ensemble. The pavement design selected is shown
in Fig. 3, and has the following characteristics:
• Unreinforced concrete pavement consisting of high-quality concrete with a bending tensile strength of at
least 6.0 N/mm2 after 28 days;
• Bond strengthening by means of milling off the bitumen film on the surface of the stabilized base,
establishing a uniformly rough contact surface between the pavement layer and the stabilized base,
and fine cleaning by means of high-pressure water immediately prior to the paving of the concrete layer;
• Slab dimensions of 6 m x 6 m to minimize shrinkage and temperature effects;
• Aggregate interlocking and dowel-jointing to enhance force transmission between the joints [2];
• Strengthening of the cement-stabilized base course layers for future aircraft.

Fig. 3: Taxiway and Midfield apron pavement design.
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Although the chosen pavement design places greater demands on the contractor, it allows the need for reinforcement/prestressing of the concrete to be dispensed with. The dowelling of the slabs counters potential
seasonal weak points in the overall construction which can develop over time. Of central importance is the
creation and conservation of bonding between the individual layers. The chosen design permits the material
requirements to be minimised as far as possible. In the taxiway boundary areas, which are subjected to taxiing
only in exceptional circumstances, concrete pavement has been dispensed with for costs reasons, in favour
of a bituminous surface. The profile is shown in Fig. 4.

Fig. 4: Standard taxiway cross-section profile.
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3. STRUCTURAL DESIGN OF THE PAVEMENT

K

3.1 Basis of Calculations
The calculations were based on the following data:
Subgrade:
Modulus of subgrade reaction

k = 37 MN/m3

Concrete pavement:
Modulus of elasticity
Bending tensile strength

EC = 40,000 N/mm2
fC, bts = 6.0 N/mm2

Cement stabilized base:
Modulus of elasticity (pressure) Ecsl = 10,000 N/mm2
Modulus of elasticity (tension) Ecsl = 4 - 8000 N/mm2
Bending tensile strength
fcsl, bts = 1.0 N/mm2
Aircraft loading:
Boeing 747 main gear
Future aircraft main gear

824 kN (4 wheels)
1,625 kN (6 wheels)

Temperature gradient in concrete pavement:
Summer
∆T = 25 °C
Winter
∆T = -10 °C
3.2 Hazard Scenarios and Ultimate Stresses
In the calculations the following loading criteria were taken into account:
• Aircraft loads: main gear in various load positions (Fig. 5)
• Temperature effects: temperature gradients and force transmission of joints
• Own structural weight

Fig. 5: Aircraft loads: main gear positions.

A range of loading configurations were examined; for structural design purposes, the following two scenarios
were found to be critical:

K

Scenario A:
Main gear in centre of slab
Temperature gradient: summer
Joints: closed, good force transmission
Scenario B:
Main gear on corner of slab
Temperature gradient: winter
Joints: open, reduced force transmission
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The verification of ultimate stresses was based on formulae developed from previous investigations [3], [4]:

δp = stress due to slab weight and aircraft load
δmax = stress due to slab weight, aircraft load and temperature gradient
SF = 1.50 = safety factor
EF = 1.50 = fatigue factor
fC, bts = bending tensile strength
3.3 Stress Calculations
The stress calculations were based on the model of slabs on elastic support, using the finite element programme
FLASH, Version 6.0. The rigidity of the slabs was equal to the rigidity of the entire pavement with all bonded layers
acting as a single composite structure (equivalent concrete slab). The model for the calculations consisted of
a group of 3 x 3 slabs, which were bonded together by means of joint elements. The joint elements cannot
transmit any moment and have a reduced shear force transmission. The result of the calculations are comparative average stresses on the equivalent concrete slab for each finite element. The slab beam model [4]
permits the effective stresses on the individual layers of the composite pavement crosssection to be calculated.
The model used was calibrated against the results of the large-scale load tests of the 3rd expansion phase [3].
The calculated elastic deformations of the pavement surface, with loadings at slab centre and slab corner
(according to design scenarios A and B), should agree in form and magnitude as much as possible with the
measured deformations of the load tests (Fig. 6).

Fig. 6: Comparison of the measured and predicted deformations; landing gear in slab centre
(design scenario A).

4. REUSE OF DEMOLITION AND EXCAVATED MATERIAL
4.1 Materials from Demolition
During demolition of the existing taxiways and service roads, large quantities of mineral material waste (rubble) were produced. The demolition work was carried out in such a way that concrete, cement stabilisation,
asphalt rubble, and gravely sand were removed separately and made available for reuse. Concrete and
cement-stabilized base course rubble are reused in the new pavement.
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The scheme also made it possible to avoid long transport hauls on public roads through residential areas. For
environmental reasons, the tender specifications placed special emphasis on the demolition material being
prepared for reuse at the site. In the evaluation of the bids received, the choice fell on an already existing reclamation site in the immediate vicinity of the airport grounds. The access route was via a temporary construction
site access route outside residential areas. An additional advantage of this solution was that material waste
from construction sites outside the airport could be included, whereby the reuse of high-quality concrete in
base courses was avoided (no down-recycling).

90

K

δp x SF x EF + (δmax - δp) ≤ fC, bts, where

4.2 Excavated Materials
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Zurich Airport is located in a reclaimed swamp area. The silty clay layers close to the surface are therefore insufficiently load-bearing and had to be replaced for the construction of the taxiways and apron, which
generated a high demand for material. On the other hand, neighbouring construction sites in the airport
terminal area and the road tunnel under runway 10-28 (Fig. 1) made excavated materials of a range of
types and qualities available.
In order to facilitate the greatest possible recycling of excavated material, planning for the 5th expansion phase
included a central logistics office to co-ordinate material flows. This office compared the various types and
qualities of excavated materials to the requirements for a possible reuse, and organized the flow of material
on this basis. All contractors were obliged to obtain approval for their material flows from the logistics office,
to deliver excavated material to neighbouring construction sites, or to obtain excavated material from
neighbouring construction sites, where these met the requirements on quality and type.

5. IN-PLACE SOIL STABILISATION AS AN ALTERNATIVE TO MATERIAL SUBSTITUTION
A further possibility for the reduction of material requirements and transport exists in stabilizing the insufficiently
load-bearing layers by means of an inplace soil mixer, instead of replacing it with imported gravel. This process
was thoroughly tested on a surface of c. 40,000 m2 during the “West Area” apron project in summer 1999 (Fig. 7).

Fig. 7: In-place soil-mixing machine to stabilise fine-grained soils.

It demonstrated that the clay and silt layers could be homogeneously mixed to a depth of at least 40 cm. For
stabilization, 50 kg/m3 of a mixture of chalk and cement was mixed with the soil. The load-bearing values of
the stabilized layer reached a minimum of 30 MN/m2 after 3 days and 80 MN/m2 after 10 days. Inplace soil stabilization was also realized for the midfield area, permitting most of the need for the otherwise very great
amount of material substitution to be dispensed with.

6. MINIMISATION OF AIR POLLUTANT EMISSIONS
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The 5th expansion phase involved a large number of heavy construction machines and the transport of large
quantities of construction material, with unavoidably higher levels of noise and air emissions. Machines and
heavy goods vehicles of the latest design type will help minimize these impacts on the environment greatly.
Unfortunately, at the time of the tender submissions only a limited number of contractors had this equipment
available, as their acquisition or conversion incurs relatively high costs. For large construction projects such as
the 5th expansion phase of the Zurich Airport, a part of the financial burden for upgrading the machines and
transport vehicles for contracting companies falls to the public purse. The tender submissions were therefore
subject to very clear specifications:
• Emission threshold limits for construction machines: the machines shall be fitted with approved particle filters
(Fig. 8), to meet the following maximum limits:
Year of manufacture prior to 1997: Particles < 0.10 g/kWh, Opacity <10 %,
Year of manufacture after 1997: Particles < 0.05 g/kWh, Opacity <10 %, NOx < 9,2 g/kWh
Exceptions: only small and infrequently used machines are excepted from these requirements on emission
limits. The threshold limit needs to be specified for engine powers of 50 kW and over, and for 20 hours or more
of use per month.
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• Emission limits for trucks: trucks shall either comply to the EURO 2 Standard or shall be retrofitted with
approved particle filters.
• Emission level verification: the contractor is required to substantiate that the machines and equipment used
meet the requirements on air and noise limits. If he is unable to do so, the respective machines and equipment
will not be approved. Access to the airport area will be conditional to documentary proof of the above
being provided.

Fig. 8: Construction machine with particle filter for the
reduction of emissions.

Fig. 9: Large dumper trucks in action.

The relevant air pollution regulations were implemented by the works management and the environmental
management system. The strict but upto-date air pollution regulations put the contractor under the obligation
to carry out all work using the most modern equipment and vehicles. These measures were designed to bring
about significant reductions in air pollutant emissions during construction work. In particular, particle filters with
removal efficiencies of more than 90 % are very effective. The soot particles are incinerated without residues.
The air and noise impacts for the neighbouring population are primarily due to the increase in road transport,
and consequently the number of road kilometres driven. Therefore, the following requirements were stipulated
in the tender specifications:
• For large quantities of material (> 300 truck loads) and large distances (> 50 km) rail transport is mandatory.
• In submitting a bid the tenderer had to specify the guaranteed maximum empty load proportion and make
further suggestions as to the further reduction of this proportion. The tendered empty load proportion was
assessed as ancillary criterion for the award of the contract.
The lowest empty load journey proportion proposed in the tenders was 35 %. This, however, could be reduced
to c. 22 %, with respect to the approved project and the driven transport kilometers, thanks to the transport
system design with its related transshipment point locations, and the use of the in-place soil stabilization. In
addition, material transport from the construction site to the transshipment points was undertaken by large
dumper trucks (Fig. 9), whose environmental impacts per transported cubic metre and driven kilometre are
better than those for standard trucks.

7. EXECUTION OF CONSTRUCTION
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Building approval for the new Midfield Dock contained the condition that the two de-icing pads came into
operation at the same time as the dock. This resulted in a reduction in the construction time for the apron, taxiways and de-icing pads from 4 to 3 years. The selected pavement construction design proved effective, in
particular regarding its low sensitivity to weather exposure, due to the in-place soil stabilization (subgrade) and
stabilized base. The construction work being carried out in the immediate vicinity of air traffic placed high
demands on the logistics of the contractors involved. For example, care had to be taken concerning capacities of the taxiway crossings and movements restrictions under poor weather conditions like fog.
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Fig. 10: Laying of the concrete pavement.
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The concrete recipe chosen by the contractor proved to be successful in the 36 cm-thick single-layer concrete
surface (Fig. 10). The specified bending tensile strength of 6.0 N/mm2 after 28 days could be achieved well by
means of a specially-developed cement. The long hot periods with temperatures of over 25 °C proved to be
of significance for the schedule, whereby the laying of the concrete was limited by a ban on paving before
2 p.m., and by a maximum fresh concrete temperature of 25 °C. Special attention had to be given to the
cleanliness of the base surface directly before the paving of the concrete layer, to guarantee an optimum
bonding between the concrete pavement and the stabilized base.

Fig. 11: Midfield apron under construction.

8. CONCLUDING REMARKS
The chosen design ensured that the pavement was both sufficiently load-bearing and economically attractive,
while at the same time meeting the environmental requirements:
• High-quality, unreinforced and single-layer concrete pavement with high bending tensile strength on
cement-stabilized base
• Utilization and strengthening of the bond between the pavement layers
• Force-transmitting joints through aggregate interlocking and dowelling
• Base course stabilization
The local population around Zürich Airport is already subjected to an increase in air traffic. Therefore, all
measures have been undertaken to keep the construction phase emissions to a minimum. At the same time,
the limited gravel resources were utilised at maximum efficiency. These objectives have been achieved by
means of the following measures:
• Minimization of the material demand for the pavements through the use of high-quality construction materials
and bonding between the various layers of the pavement.
• Reuse of excavation and demolition materials as far as technically and economically feasible
• In-place soil stabilization instead of material substitution.
• Equipping of heavy goods vehicles and construction machines to the latest technological standards to
minimize air emission impacts and minimization of empty load proportion in transportation.
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ANOTACE
Odezvou na narůstající objem letového provozu, který bylo třeba zvládnout, zbudovalo mezinárodní letiště
v Curychu nový „Midfield Dock” se stojánkou a novou soustavou pojížděcích drah. Na nových provozních
plochách, které se nacházejí na uměle odvodněných mokřinách, bylo třeba zbudovat vozovku pro těžká
zatížení, ale hospodárnou pro letouny o váze až 6 500 kN. Letiště leží na periferii území velkého Curychu a obyvatelé v jeho okolí si stěžují na hladinu emisí mající původ v letovém provozu. Úřad pro curyšské letiště proto
stanovil, že je třeba během výstavby a provozování nových objektů minimalizovat dopady na životní prostředí.
Článek uvádí, která opatření byla stanovena ke splnění těchto požadavků během výstavby přibližně 600 000 m2
ploch stojánky a pojížděcích drah. Vysoce kvalitní nevyztužené betonové plochy o vysoké pevnosti v tahu
ohybem na cementem stabilizované podkladní vrstvě; spojení mezi vrstvami vozovky; stabilizace podloží
pomocí přímo na místě pracujících fréz; opětné využití vytěžených a demoličních materiálů pod podmínkou
technické vhodnosti a ekonomické proveditelnosti; vybavení nákladních vozů a stavebních strojů tou nejlepší
dostupnou technikou (definovanou jako Euro 2 standard pro nákladní vozy a filtry s opacitou < 10 % pro stavební stroje) a minimalizace jízd bez vytížení.

1. ÚVOD
Curyšské letiště je nyní provozováno na mezi své kapacity. Za těchto okolností nutně vznikají v důsledku
četných zpoždění a přeplnění veřejných prostor cestujícími stále větší těžkosti. Navíc se ve špičkové sezóně
vyskytuje stále více provozně úzkoprofilových míst vzhledem k nynějšímu nedostatku parkovacích míst pro
letouny na pravidelných i charterových linkách. Tento neuspokojivý stav odstraní nový Midfield Dock, který
bude s to odbavit 19 až 28 letounů současně, podle jejich velikosti. Nová stojánka v trojúhelníku vzletových
a přistávacích drah umožní podstatné zkrácení pojížděcích vzdáleností ke vzletovým a přistávacím prahům.
Zdokonalená soustava pojížděcích drah včetně dvou odmrazovacích ramp s objízdnou funkcí odlehčí provozu
letounů na pojížděcích drahách a umožní flexibilnější využití nezměněné soustavy vzletových a přistávacích drah.
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Obr.1: Curyšské letiště v 5. etapě rozšíření, projekt plochy Midfield.
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Pátá etapa rozšíření sestává v rámci trojúhelníku vzletových a přistávacích drah z následujících staveb (obr.1):
Midfield Dock se stojánkou a novou soustavou pojížděcích drah, silniční tunel a tunel pro přepravu cestujících
pod vzletovou a přistávací dráhou 10 - 28 [1]. Nová odbavovací plocha se soustavou pojížděcích drah má
celkovou plochu 600 000 m2.
K

Nové letištní vozovky, které leží v prostoru vysušené mokřiny, bylo nutno projektovat i pro budoucí zatížení letouny
až do 6 500 kN (kódové písmeno F). V průběhu stavebních prací v trojúhelníku vzletových a přistávacích drah
bylo třeba zaručit ničím neomezený přístup letounů ke všem vzletovým a přistávacím prahům (obr. 2). Výstavba
začala v lednu 2000 a byla dokončena v listopadu 2002.

Obr. 2: Přehled stavby Midfield s provizorními pojížděcími drahami.

Letiště leží na periferii města Curychu. Okolní obyvatelstvo si stále hlasitěji stěžuje na emise z letového provozu.
Požadavkem vedení curyšského letiště je proto minimalizace dopadů na životní prostředí v průběhu výstavby
a provozování nových objektů. Proto byly pro 5. etapu rozšíření mimo jiné předepsány následující cíle:
• využívat pokud možno dostupných zdrojů, minimalizovat požadavky na externí materiál,
• minimalizovat během fází výstavby emise do ovzduší a hlukové emise.
Tento příspěvek uvádí opatření, která byla realizována pro splnění těchto cílů během výstavby vozovek
pojížděcích drah a stojánky.

2. KONCEPCE VÝSTAVBY VOZOVEK
Při hodnocení koncepce výstavby vozovek bylo mimo jiné vzato v úvahu následující:
• provozní životnost alespoň 30 let,
• ekonomická proveditelnost,
• krátká doba výstavby s využitím racionálního stavebního projektu a materiálů odolávajících povětrnostním
vlivům,
• minimalizace dalšího zatěžování z hlediska prevence sedání (bývalá mokřina),
• dobré rozložení zatížení prostřednictvím podkladních vrstev na nedostatečně únosném podloží,
• nulový pokles hladiny podzemní vody,
• minimalizace požadavků na materiály a souvisejících dopadů na životní prostředí,
• opětné využití a recyklace materiálu z demolic stávajících pojížděcích drah.
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Analýza nákladů a přínosů jen potvrdila životaschopnost již vyzkoušeného a osvědčeného projektu vozovek
s betonovým krytem na cementem stmelené podkladní vrstvě.
Předchozí, bezmála 90 cm tlustá konstrukce vozovek, dimenzovaná na letouny o váze až 4 000 kN (B747
„Jumbojet”, kódové písmeno E) a hlavní podvozek s dvojitým tandemem – musela být zesílena tak, aby
přenesla navrhované zatěžovací síly od letounů do 6 500 kN (kódové písmeno F) s hlavním podvozkem
s trojitým tandemem o tlaku 270 kN na kolo, které se již provozují. Bylo navrženo několik variant zesílení.
Jejich vyhodnocení bylo provedeno analýzou nákladů a přínosů z hlediska splnění nových specifikací: tlustší
cementobetonový kryt vozovky, vyztužený nebo předpjatý cementobetonový kryt, tlustší podkladní vrstva,
kluzné trny do spár a zvýšená pevnost betonu v tahu ohybem.
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Pro všechny tyto varianty je charakteristické úplné spojení jednotlivých vrstev, což zajišťuje celkově vyšší
únosnost konstrukce jako celku. Vybraný projekt vozovky je znázorněn na obr.3. Má následující charakteristické znaky:
• nevyztužená betonová vozovka s vysokou kvalitou betonu s pevností v tahu ohybem min. 6,0 N/mm2 po
28 dnech;
• posílení spojení odfrézováním asfaltové vrstvičky s povrchu zpevněného podkladu, vytvoření stejnoměrně
drsné kontaktní plochy mezi konstrukčními vrstvami vozovky a zpevněným podkladem a její jemné očištění
vysokotlakou vodou bezprostředně před pokládkou betonového krytu;
• rozměry desky 6 x 6 m vzhledem k minimalizaci smršťování a účinků teploty;
• vzájemné spojení kameniva a vyztužení spár trny pro zlepšení přenosu sil mezi spárami [2];
• zesílení cementem stmelených podkladních vrstev pro budoucí letouny.

Obr. 3: Konstrukce vozovek stojánky Midfield a pojížděcích drah.
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Jakkoli zvolené provedení vozovek klade vyšší nároky na smluvního zhotovitele, odpadla potřeba vyztužování/předpínání betonu. Vyztužování spár trny odstraňuje potenciálně slabá místa, jež se časem mohou
v celé konstrukci vyskytovat. Stěžejní důležitost má vytvoření a zachování spojení mezi jednotlivými vrstvami.
Díky zvolenému projektu lze tou největší měrou minimalizovat požadavky na materiál. Na hranicích pojížděcích drah, které se budou používat k pojíždění jen za výjimečných okolností, bylo od betonu upuštěno
z důvodů nákladů ve prospěch asfaltového povrchu. Řez je patrný z obr. 4.

Obr. 4: Standardní příčný řez pojížděcí drahou.
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3. STAVEBNÍ PROJEKT VOZOVKY
3.1 Podklady pro výpočty

Podloží:
Modul reakce podloží

k = 37 MN/m3

Betonové kryty:
Modul pružnosti
Pevnost v tahu ohybem

EC = 40 000 N/mm2
fC, bts = 6.0 N/mm2

Cementem stmelené podklady:
Modul pružnosti (v tlaku)
Modul pružnosti (v tahu)
Pevnost v tahu ohybem

Ecsl = 10 000 N/mm2
Ecsl = 4 - 8 000 N/mm2
fcsl, bts = 1.0 N/mm2

Zátěž letouny:
Hlavní podvozek Boeing 747
Hl. podvozek budoucích letounů

824 kN (4 wheels)
1 625 kN (6 wheels)

Teplotní gradient v betonové vozovce:
Léto
Zima

∆T = 25 °C
∆T = -10 °C
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Při výpočtech se vycházelo z následujících hodnot:

3.2 Rizikové scénáře a maximální napětí
Při výpočtech byla zohledněna následující zatěžovací kritéria:
• zatížení od letounů: hlavní podvozek při různých polohách zatížení (obr. 5),
• účinky teploty: teplotní gradienty a přenos sil ve spárách,
• váha vlastní konstrukce.

Obr. 5: Zatížení od letounů.

Byla prozkoumána celá řada zátěžových konfigurací; pro účely konstrukčního projektu byly jako kritické
shledány následující dva scénáře:
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Scénář A:
hlavní podvozek uprostřed desky
teplotní gradient: letní
spáry: uzavřené, dobrý přenos sil
Scénář B:
hlavní podvozek na rohu desky
teplotní gradient: zima
spáry: otevřené, zhoršený přenos sil
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Při ověřování maximálního dovoleného namáhání se vycházelo ze vzorce z předešlého šetření [3], [4]:

δp = napětí způsobené váhou desky a zatížením od letounu
δmax = napětí způsobené váhou desky a zatížením od letounu a teplotním gradientem
SF = 1.50 = součinitel bezpečnosti
EF = 1.50 = únavový součinitel
fC, bts = pevnost v tahu ohybem
3.3 Výpočty napětí
Při výpočtech napětí se vychází z modelu desek na pružném podkladu. Byl použit program FLASH ve verzi 6.0
pracující metodou konečných prvků. Tuhost desek se rovnala tuhosti celé vozovky se spojenými všemi vrstvami,
působícími jako jediná kompozitní konstrukce (ekvivalentní betonová deska). Výpočtový model sestává ze
skupiny 3 x 3 desek, které jsou spojeny spárovými prvky. Spojovací prvky nejsou s to přenášet žádné momenty
a snižují přenos smykové síly. Jako výsledek výpočtu byly pro každý konečný prvek získány relativní hodnoty
průměrných napětí na ekvivalentní betonovou desku. Model deskového nosníku [4] umožňuje výpočet
efektivních napětí na jednotlivé vrstvy řezu kompozitní vozovky. Při kalibraci použitého modelu se vycházelo
z výsledků rozsáhlých zatěžovacích zkoušek 3. etapy rozšíření [3]. Vypočtené hodnoty pružných deformací
povrchu vozovky při zatížení uprostřed desky (dle scénářů A a B) by měly co do způsobu i velikosti co nejvíce
odpovídat naměřeným deformacím při zatěžovacích zkouškách (obr. 6).

Obr.6: Porovnání naměřených a očekávaných deformací; podvozek uprostřed desky
(výpočtový scénář A).

4. OPĚTNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLU Z DEMOLICÍ A VYTĚŽENÝCH MATERIÁLŮ
4.1 Materiály z demolicí
Při demolici stávajících pojížděcích drah a obslužných komunikací vzniká velké množství minerálního odpadu
(sutě). Demolice byly provedeny takovým způsobem, aby šlo odvážet zbytky betonu, cementové stabilizace,
asfaltového odpadu a štěrkopísku zvlášť a tyto byly k dispozici pro opětné využití. Betonová suť i suť z cementem stmelených podkladních vrstev byly opětně využívány v nových vozovkách.
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Toto schéma rovněž umožnilo vyhnout se dlouhým přepravním trasám po veřejných komunikacích v osídlených
oblastech. Z důvodu ochrany životního prostředí se v zadávací dokumentaci nabídkového řízení kladl zvláštní
důraz na takové demoliční materiály, které lze připravit k opětnému využití přímo na staveništi. Při hodnocení
předaných nabídek padla volba na již existující recyklační skládku v bezprostřední blízkosti objektu letiště.
Přístupová trasa vedla po přístupové trase dočasného staveniště mimo obydlené oblasti. Další výhodou tohoto řešení byla možnost použití odpadního materiálu ze stavenišť mimo letiště, čímž se zabránilo opětnému
využití vysoce kvalitního betonu do podkladních vrstev (žádná recyklace „směrem dolů”).
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δp x SF x EF + (δmax - δp) ≤ fC, bts, kde

4.2 Vytěžené materiály
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Curyšské letiště leží na uměle odvodněné mokřině. Vrstvy z jílových naplavenin při povrchu nejsou tudíž
dostatečně únosné a bylo je pro účely výstavby odbavovacích ploch a pojížděcích drah třeba nahradit,
což představovalo další nároky na materiál. Na druhé straně vznikalo na sousedních staveništích v prostoru
letištního terminálu a silničního tunelu pod vzletovou a přistávací drahou 10 - 28 (obr. 1) dost vytěženého
materiálu v celé řadě typů a kvalit.
Z hlediska možnosti co nejširší možné recyklace vytěženého materiálu se při plánování 5. etapy rozšíření počítalo
se zřízením centrálního logistického pracoviště pro koordinaci materiálových toků. Toto pracoviště porovnávalo výkopové materiály různého druhu a kvality z hlediska požadavků na jejich možné opětné využití a na
základě těchto poznatků pak koordinovalo materiálové toky. Všichni smluvní zhotovitelé měli povinnost vyžádat si schválení svých materiálových toků logistickým pracovištěm, dodávat výkopový materiál na jednotlivá
sousední staveniště, resp. zajistit si přísun výkopových materiálů ze sousedních stavenišť, pokud tyto materiály
splňovaly požadavky na kvalitu a druh.

5. STABILIZACE PŮD NA MÍSTĚ JAKO ALTERNATIVA NÁHRADY MATERIÁLU
Další možnost, jak snížit požadavky na materiály a jejich přepravu, spočívá ve stabilizaci nedostatečně nosných vrstev pomocí zemní frézy místo jejich náhrady dovezeným štěrkem. Tato technologie byla řádně
vyzkoušena na ploše 40 000 m2 již v průběhu výstavby „Západního prostoru” stojánky v létě 1999 (obr. 7).

Obr. 7: Zemní fréza na místě provádí stabilizaci jemně zrnitých zemin.

Ukázalo se, že vrstvy jílu a naplavenin by se měly homogenně promíchat do hloubky alespoň 40 cm. Pro
stabilizaci byla s půdou promíchána směs křídy a cementu v dávce 50 kg/m3. Po třech dnech bylo dosaženo hodnot únosnosti stabilizované vrstvy min. 30 MN/m2 a po 10 dnech pak 80 MN/m2. Stabilizace půd
na místě byla též realizována v oblasti pro Midfield. Díky tomu se nemusel nahrazovat materiál, jehož by
jinak bylo značné množství.

6. MINIMALIZACE EMISÍ DO OVZDUŠÍ

K

Páté etapy rozšíření se zúčastnilo velké množství těžkých stavebních mechanismů, neboť bylo třeba přepravovat velké množství stavebních materiálů, což vedlo k nemalým zvýšením hladin vzduch znečišťujících emisí
a hlučnosti. Stroje a těžká nákladní vozidla v nejmodernějším provedení pomohou značnou měrou minimalizovat
dopady na životní prostředí. Bohužel k datu předložení soutěžních nabídek bylo k dispozici jen omezené množství
dodavatelů s moderními mechanismy, neboť jejich pořízení, resp. přeměna, vyžadovala relativně vysoké
náklady. U tak rozsáhlých staveb, jakou je 5. etapa rozšíření curyšského letiště padá navíc část finančních
nákladů na modernizaci strojů a přepravních vozidle dodavatelských společností na bedra veřejnosti.
Předkládané nabídky proto musely být vypracovány dle velmi jednoznačného zadání:
• Emisní limity pro stavební stroje: stroje musí být vybaveny schválenými filtry na zachycování mechanických
částic (obr. 8), které zajišťují splnění následujících max. limitů:
rok výroby před 1997: mechanické částice < 0,10 g/kWh, opacita < 10 %,
rok výroby po 1997: mechanické částice < 0,05 g/kWh, opacita < 10 %, oxidy dusíku NOx < 9,2 g/kWh
Výjimky: pouze malé a nepříliš často používané stroje jsou výjimkou, jež nemusí splňovat tyto požadavky na
emisní limity. Prahové limity je třeba stanovit pro výkony motoru 50 kW a více, pokud se takový stroj používá
po nejméně 20 hodin za měsíc.
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• Emisní limity pro nákladní automobily: nákladní automobily musejí buď splňovat normu EURO 2 nebo být
dovybaveny schválenými filtry pro zachycování mechanických částic.
• Ověření emisních hladin: smluvní zhotovitel musí doložit, že použité stroje a zařízení splňují požadavky kladené
na limity emisí do ovzduší a hlučnost. Není-li s to tak učinit, nebudou příslušné stroje a zařízení schváleny. Přístup
do prostoru letiště bude podmíněn doložením výše uvedeného příslušnými doklady.

Obr. 8: Stavební stroj s filtrem pro snížení hladiny emisí zachycujícím
mechanické částice.

Obr. 9: Velká sklápěcí nákladní auta (dampry) v akci.

Příslušné předpisy pro znečišťování ovzduší byly implementovány do řízení prací a do enviroment management systému. Přísné, ale aktuální předpisy pro znečišťování ovzduší ukládají smluvnímu dodavateli povinnost
provádět veškeré práce s využitím toho nejmodernějšího zařízení a vozidel. Tato opatření byla navržena pro
významné snížení emisí ovzduší znečišťujících látek v průběhu stavebních prací. Především pak filtry zachycující mechanické částice s účinností vyšší než 90 % jsou velmi efektivní. Saze se beze zbytku spalují.
Dopady znečištění vzduchu a hlučnosti na okolní obyvatelstvo mají především příčinu v narůstající silniční
přepravě a potažmo i v počtu ujetých kilometrů. Proto byly v zadání nabídkového řízení stanoveny následující požadavky:
• Pro velká množství materiálu (> 300 naložených nákladních automobilů) a velké vzdálenosti (> 50 km) je
povinná železniční přeprava.
• Při předložení nabídky byl uchazeč povinen uvést zaručený maximální podíl nevytížených jízd a učinit další
podněty k dalšímu snížení tohoto podílu. Tento podíl nevytížených jízd uvedený v soutěžní nabídce byl
hodnocen jako pomocné kritérium pro udělení zakázky.
Nenižší podíl nevytížených jízd, navržený v soutěžních nabídkách, činil 35 %. Tuto hodnotu však bylo ještě
možno s ohledem na schválenou stavbu a přepravní kilometry snížit na 22 %, a to díky koncepci systému
přepravy a s ním souvisejícími překladišti jakož i vyžití stabilizace zemin přímo na místě. A navíc: přeprava
materiálu ze staveniště na jednotlivá překladiště byla provedena velkými sklápěcími vozidly (obr. 9), jejichž
environmentální dopady na kubický metr přepravovaného nákladu a ujetý kilometr jsou příznivější než
u standardních nákladních automobilů.

7. PROVEDENÍ STAVBY

K

Schválení stavby nového Midfield Dock bylo podmíněno tím, že dvě odmrazovací stání budou uvedena do
provozu současně s dokem. To vedlo ke zkrácení doby výstavby v případě stojánky, pojížděcích drah
a odmrazovacích stání ze 4 let na 3 roky. Zvolené řešení výstavby zpevněných ploch se ukázalo být efektivní,
především pokud jde o jeho citlivost vůči povětrnostním vlivům, a to díky na místě prováděné stabilizaci
zemin (podloží) a stmeleným podkladním vrstvám. Stavební práce prováděné v těsné blízkosti letového
provozu kladly vysoké požadavky na logistiku jednotlivých zúčastněných dodavatelů. Tak například pozornost
bylo třeba věnovat kapacitě křížení pojížděcích drah a omezení provozu za špatných povětrnostních podmínek,
např. za mlhy.
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Obr. 10: Pokládka cementobetonového krytu.
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Receptura zvolená dodavatelem pro jednovrstvový 36 cm tlustý betonový kryt se plně osvědčila (obr. 10).
Zadané hodnoty pevnosti v tahu ohybem 6,0 N/mm2 se podařilo dosáhnout po 28 dnech značnou měrou
pomocí speciálně vyvinutého cementu. Ukázalo se, že z hlediska harmonogramu byla také závažná dlouhá
horká období s teplotami nad 25 °C – při nich se směla provádět betonáž pouze před 14. hodinou, kdy
čerstvý beton nedosahoval teploty 25 °C. Zvláštní pozornost bylo nutno věnovat čistotě povrchu podkladní
vrstvy bezprostředně před položením betonové vrstvy vzhledem k optimálnímu spojení mezi cementobetonovým krytem a stmeleným podkladem.

Obr. 11: Stojánka Midfield ve výstavbě.

8. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Vybraný projekt zaručil dostatečnou únosnost vozovek i ekonomickou atraktivitu, přičemž navíc splňoval
i enviromentální požadavky:
• jednovrstvový cementobetonový kryt provedený z vysoce kvalitního nevyztuženého betonu o vysoké
pevnosti v tahu ohybem na cementem stmelené podkladní vrstvě,
• využití a posílení spojení mezi jednotlivými vrstvami vozovky,
• přenos sil pomocí interakce kameniva a trnů ve spárách,
• stabilizace podloží.
Obyvatelé žijící v blízkosti curyšského letiště jsou již nyní vystaveni účinkům narůstajícího letového provozu. Proto
byla přijata veškerá opatření na udržení emisí do ovzduší na minimální hladině po všechny fáze výstavby.
Současně byly s maximální efektivitou zužitkovány zdroje štěrku. Těchto cílů se podařilo dosáhnout díky následujícím opatřením:
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• minimalizováním materiálové náročnosti výstavby vozovek využitím stavebních materiálů vysoké kvality
a spojení mezi různými konstrukčními vrstvami vozovky,
• opětným použitím vytěžených materiálů a materiálů z demolic, pokud to bylo technicky a ekonomicky
přijatelné,
• na místě prováděnou stabilizaci zemin místo náhrady materiálů,
• vybavením těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů zařízením podle nejnovějších technických
norem z hlediska minimalizace dopadu emisí do ovzduší a minimalizací podílu nevytížených jízd v přepravě.
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