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Główne przyczyny wzmacniania warstw asfaltowych
przy użyciu warstw pośrednich
Zastosowanie warstw pośrednich (siatek i kompozytów) do zbrojenia
pakietu nowych warstw asfaltowych pozwala na skuteczne
przeciwdziałanie powstawaniu następujących zniszczeń,
pojawiających się w istniejących nawierzchniach drogowych, takich
jak:
▪ poprzeczne spękania odbite,
▪ spękania niskotemperaturowe,
▪ spękania podłużne powstałe na połączeniu istniejącej nawierzchni z
dobudowywanym poszerzeniem,
▪ zmniejszanie powstawania koleinowania w nowych warstwach
asfaltowych,
▪ spękania zmęczeniowe,
▪ spękania powstałe w wyniku starzenia asfaltu,
▪ pojedyncze spękania, wyrwy, łaty i pustki powietrzne,
▪ inne zniszczenia widoczne na powierzchni jezdni.
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Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych
Informacje ogólne
▪ Kompozyty strukturalne w skład których wchodzi monolityczny ruszt
(PP) oraz termicznie zgrzana włóknina (PP):
▪ Dotychczasowe rozwiązania w oparciu o:

▪ Ruszty dwuosiowe: Tensar AR-GN (65x65mm) & AR-GNs
(39x39mm)
▪ Najnowsze podejście:
▪ Rusztu trójosiowe, tzw. heksagonalne: Tensar AX5-GN (80mm
kształt sześciokąta),

Produkcja: Tensar
International, Blackburn, UK

Kompozyt asfaltowy Tensar AX5-GN
Czym jest kompozyt asfaltowy Tensar AX5-GN?
▪ Kompozyt składający się z:
▪ monolitycznego (sztywnego) trój-osiowego rusztu zbrojeniowego z PP,
▪ włókniny o wymaganej retencji bitumu (≥1.1 kg/m²) i o gramaturze ≥130g/m².

▪ Przeznaczenie:
▪ Zwiększenie trwałości zmęczeniowej (wydłużenie okresu trwałości
nawierzchni)
▪ Zbrojenie strukturalne, tzn. Wzmocnienie całego pakietu bitumicznego
▪ Opóźnienie powstawania spękań zmęczeniowych
▪ Warstwa przeciw-spękaniowa (zabezpieczenie przed innym typem spękań)
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Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych.
Funkcje kompozytu
PN-EN 15381 (Norma krajowa)
Oznakowanie CE-zgodne z
przeznaczeniem i funkcją wyrobu dla
kompozytów stosowanych do warstw
asfaltowych:
▪ Zbrojenie/
Reinforcement (R)
▪ Rozproszenie naprężeń /
Stress-relief (STR)
▪ Bariera międzywarstwowa/
Interlayer barrier (B)

Funkcja zbrojeniowa (R). Ruszt monolityczny
▪ Zbrojenie poprzez poprzeczne zaklinowanie ziaren
mieszanki m.–a. (interlocking) - koncepcja MSL

▪ Dystrybucja obciążenia od kół pojazdów poprzez
mieszankę m.–a. we wszystkich kierunkach
▪ Poprawa parametrów zmęczeniowych poprzez wzrost
izotropii układu (warstwa asfaltowa + kompozyt)

Rozproszenie naprężeń (STR) & Bariera międzywarstwowa (B).
Nasączona asfaltem włóknina
▪
▪
▪
▪

Warstwa SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer)
Nasączona asfaltem włóknina o dużej retencji- nawet ok. 1,5 kg/m2
Ilość pozostałego lepiszcza: ≥1,2 kg/m2 (funkcja STR & B)
Kontrolowane obniżenie sczepności (*)
Nowe warstwy asfaltowe
Istniejąca nawierzchnia betonowa lub asfaltowa

Otwarte spękanie
(*) Na pdst. PN-EN 15381: „Funkcja pełniona przez nasycony bitumem wyrób geotekstylny, który umożliwia nieznaczne przemieszczenia między powierzchnią
drogi a nowa nakładką asfaltową, dzięki czemu możliwe jest rozproszenie naprężeń, które opóźni lub powstrzyma propagację spękań w nakładce asfaltowej”

Rozwój programów badawczych z zastosowaniem
warstw pośrednich. Spękania zmęczeniowe i odbite
1985
1994
1995
2005

2005

2007
2015
2019
2020

Research of Prof. Brown at all
University of Nottingham (UK)
Tests for recycling IFTA (GER)
Tests for milling CROW (NL)
Long term test A6 – reflective cracking
Public Works and Water Management Northern
Netherlands, Ooms Nederland Holding bv (NL)
Investigation on the influence of asphalt
reinforcement regarding bearing capacity
University Darmstadt (GER)
Recycling of asphalt reinforcement
University Rostock (GER)
Investigation on reflective cracking
University Wismar (GER)
Testing of Asphalt Systems Incorporating Geosynthetics,
AECOM, Nottingham (UK)
Research testing on fatigue increase,
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Gdansk Univeristy of Technology (Poland)

Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem.
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK
▪

▪
▪
▪

Prof. S F Brown & Zespół, Uniwersytet w
Nottingham, UK, lata 80-90 XXw.
Badania rusztu dwu-osiowego Tensar AR
Badania na belkach o grubości 10cm
Ruszt umieszczony na głębokości ok. 1cm i 2cm od
spodu warstwy
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Zwiększenie trwałości zmęczeniowej poprzez
zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem.
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK

300

4 x 104

4 x 105
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Zwiększenie trwałości zmęczeniowej poprzez
zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem.
Badania na Uniwersytecie w Nottingham, UK

Wzrost trwałości zmęczeniowej o
wartość współczynnika FIF równego
(10).
W praktyce FIF=2.0÷3.0

300

Efektywność zależy od głębokości
umiejscowienia rusztu/kompozytu:
im głębiej – tym skuteczniej
4 x 104

4 x 105
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Zwiększenie trwałości zmęczeniowej
poprzez zbrojenie nakładki asfaltowej kompozytem.
Podejście projektowe
▪

Oficjalny dokument Tensar Information Bulletin (IB)

▪

Fatigue Improvement Factor (FIF) dla kompozytów dwu-osiowych: 2.0÷3.0
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Metoda Mechanistyczno-Empiryczna.
Podejście projektowe
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Badanie wpływu kompozytu na wzrost trwałości
zmęczeniowej, Politechnika Gdańska, 2020
▪ Prof. P. Jaskuła z zespołem, Politechnika Gdańska, 2020
▪ Badanie kompozytów Tensar AX5-GN oraz AR-GN w zakresie wpływu
na wzrost trwałości zmęczeniowej
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