Tisková zpráva
Silnice v Brně bude z tiššího gumoasfaltu
Brno (9.11.2011) – Obyvatelé brněnské části Obřany, kteří bydlí v okolí
ulice Fryčajova, si mohou o víkendu oddechnout. Utichnou stavební
stroje, které zde rekonstruují povrch místní silnice, a zmizí semafory,
které zde pouští kyvadlově dopravu. Díky speciální gumoasfaltové
směsi, která nahradí tradiční asfaltový povrch, bude navíc provoz na
opraveném úseku méně hlučný. Stavbu realizuje společnost Skanska,
investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Pokládka gumoasfaltové vrstvy bude probíhat ve čtvrtek 10. listopadu.
Tloušťka nového gumoasfaltového povrchu bude 3 cm a celková plocha
položeného gumoasfaltu bude činit 1700 m2. Provoz na takovém povrchu je
tišší než na standardním asfaltu. Výhodou těchto technologií je také delší
životnost povrchu.
"Při výrobě gumoasfaltové směsi, která se na stavbu přiváží z obalovny, se
používá speciální zařízení, ve kterém je za horka přimícháván pryžový
granulát do asfaltového pojiva," vysvětlil Petr Špaček, hlavní technolog
závodu Asfaltové technologie společnosti Skanska.
Přestože je v České republice využití gumoasfaltových směsí teprve „v
plenkách“, požadavků na opravu komunikací tímto materiálem přibývá.
Investoři si od něj slibují jak nižší hladiny hluku v městském provozu, tak delší
životnost materiálu. V Brně se s gumoasfaltovým povrchem mohou řidiči i
obyvatelé setkat např. na městském okruhu v Židenicích (tř. Otakara Ševčíka),
kde ho Skanska položila již v loňském roce. V letošním roce si vyžádala
Správa a údržba silnic JmK 400 m gumoasfaltového povrchu při rekonstrukci
průtahu Vranovem nad Dyjí.
Na přelomu letošního října a listopadu realizovala Skanska také zakázku pro
kraj Vysočina, kde položila v rámci rekonstrukce silnice II/350 u Přibyslavi cca
10 000 m2 gumoasfaltového povrchu typu ARC, který je primárně určen k
dosažení co možná nejvyšší životnosti. V Pardubickém kraji proběhla ve
stejném termínu pokládka více než 4000 m2 protihlukové gumoasfaltové
směsi u Skutče.
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