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Mikrovlnná technologie FUTTEC 
na opravu lokálních poruch asfaltových povrchů



Mikrovlnná technologie FUTTEC je určena k opravě 
lokálních poruch obrusné a ložní vrstvy netuhých 
vozovek v rámci běžné údržby.

Technologie je vhodná pro vozovky, které mají zbytkovou 
dobu životnosti vyšší než 5 let.

Jedná se o technologii opravy doplněním a hutněním 

Při opravě dojde k bezespárému spojení původní 
a doplněné směsi a tím k trvalému uzavření poruchy 
(tzn. při opravě nevzniká pracovní spára, kterou 
je potřena utěsnit) před vnikem vody.

Klimatické podmínky
Opravy lze provádět celoročně i při teplotách povrchu od -5 °C výše. 

Rozměry poruchy
Opravovat lze poruchy do velikosti 60 x 80 cm. Opravu poruch větších rozměrů je možné realizovat 
s postupným posunem pracovní plochy stroje s navázáním na plochu ohřívanou v předešlém kroku.

Asfaltové směsi
Pro opravy je vhodné použít shodný typ asfaltové směsi, který byl použit v původní konstrukci vozovky. 
Následující asfaltové směsi jsou doporučeny výrobcem technologie a ÚKKS ŘSD:

     ACO08, ACO11, ACO16,
     ACL11, ACL16,
     SMA.

 

Lze použít vhodnou směs přímo z obalovny.

Ohřev asfaltové směsi
Směs se rozehřívána na místě opravy pomocí 
mikrovlnného záření s frekvencí 2 450 MHz v mikrovlnné 
peci. Technologická teplota doplňované směsi je .

 

Ohřev vozovky v místě poruchy

Technologická teplota aktivní zóny spoje je 145 °C. 
Celková doba ohřevu je závislá na teplotě vozovky. 
Stroj FT3 dosáhne ohřátí vrstvy z teploty vozovky na 
technologickou teplotu v letním období do 35 minut 

Očištění prostoru poruchy
Všechny volné a znehodnocené části původní vrstvy a nečistoty jsou odstraněny mechanicky 
tlakovým vzduchem nebo pneumatickým kladivem.

Penetrace hrany poruchy
Na neporušenou část vrstvy, tvořící hranu poruchy,  je pomocí ručního rozprašovače nanesena 
penetrace v pásu širokém 10 cm. Penetrace koncentruje mikrovlnný ohřev.

Ohřev porušené vrstvy
Pracovník přesune stroj nad vyčištěnou poruchu a prohřeje ji mikrovlnným
ohřevem na technologickou teplotu.

Ohřev doplňované směsi
Doplňovaný materiál je dodáván v papírových pytlích a zahříván 
na technologickou teplotu v mikrovlnné peci.

Doplnění chybějícího materiálu do poruchy
Po ukončení ohřevu je doplněno množství směsi odpovídající chybějícímu materiálu v poruše 
s přebytkem k dosažení normovaného zhutnění a mezerovitosti vrstvy dle ČSN 736121.

Hutnění
Ohřátou směs pracovník provádějící opravu zhutní tak, aby po zhutnění povrch tvořil rovinu 
s okolím místa poruchy. 

Obnovení provozu na komunikaci po opravě
Provoz na opravovaném místě lze obnovit po poklesu teploty 
opravovaného místa pod teplotu 40 °C. 
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Pracovní postup opravy

Výtluk po nahřátí - termokamera

145 °C

SMA 11 / ACO 11+, 40 mm 145˚C

ACL 16+ (50/70), 60 mm 80˚C

Futtec FT3

asfaltové směsi s homogenním kontrolovaným ohřevem v
celé tloušťce porušené vrstvy.

Asfaltovou směs dodává výrobce technologie v tuhém stavu
balenou v papírových pytlích o hmotnosti 5, 10, a 20 kg.

Mikrovlnné záření rovnoměrně prostupuje celou tloušťku poru-
šené vrstvy a zahřívá ji na kontrolovanou teplotu. Tím dojde k
bezpečnému ohřátí asfaltové směsi včetně pojiva bez jeho
nadměrné degradace.

a v zimním období do 50 minut.
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Sestava FT3 s mikrovlnnou technologií 
pro opravy lokálních poruch asfaltových povrchů
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