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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného 

kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo 

provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí 

zkouškou delta kroužek a kulička, asfaltové číslo, zkouška sypné hmotnosti podle 

AASHTO T 304, stanovení mezerovitosti Rigdenovou zkouškou a stanovení 

měrné hmotnost pyknometrickou zkouškou. Provedeným laboratorním 

výzkumem bylo dosáhnuto zjištění některých vlastností drobného kameniva a 

jejich závislostí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Filer, drobné kamenivo, asfaltové pojivo, asfaltová směs, vratný filer. 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on evaluation of properties of fine aggregate 

by means of laboratory tests. Fine aggregate evaluation was performed using 

sieving test, laser diffraction, delta ring and ball test, bitumen number test, 

uncompacted void content of fine aggregate according to AASHTO T 304, voids 

of dry compacted filler (Rigden) test and particle density of filler. Laboratory 

research has led to the discovery of some properties of fine aggregate and their 

dependencies. 
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1 Úvod 

Mezi materiály využívané v silničním stavitelství se řadí drobné kamenivo. 

Toto kamenivo se mimo jiné používá při výrobě asfaltových směsí. Drobné 

kamenivo je frakcí lomového kamene menší než 4 mm. Z drobného kameniva lze 

vysítováním získat filerovou složku složenou ze zrn o velikostech mezi 0 až 63 

µm. Diplomová práce na téma hodnocení vlastností drobného kameniva pro 

asfaltové směsi byla zvolena na základě potřeby analyzovat současnou situaci 

v oboru silničního stavitelství. Hodnocení vlastností drobného kameniva bude 

provedeno na základě vlivu měrné hmotnosti materiálu, asfaltového čísla, delta 

kroužku a kuličky asfaltové směsi a zrnitosti vratného fileru na vlastnosti asfaltové 

vrstvy. 

Problematika kvality drobného kameniva a její hodnocení se v poslední době 

stává zásadním tématem pro technologické postupy využívané v obalovnách, 

kde vznikají finální asfaltové směsi používané pro výstavbu silničních 

komunikací. Proměnlivá kvalita kameniva dodávaná do obaloven způsobuje 

problémy při následném pokládání asfaltových směsí. Pokládání vadné asfaltové 

směsi má za důsledek vlnění položeného povrchu, obtékání hutnícího zařízení 

v podobě válce a následnému praskání povrchu vozovky. 

Identifikace zdrojů chyb se stává nedílnou součástí technologických postupů 

při stavbě pozemních komunikací. Diplomová práce se blíže zaměřuje na 

nalezení nežádoucích složek filerů, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu 

pokládané asfaltové směsi pomocí několika typů zkoušek. Mezi tyto zkoušky se 

řadí delta kroužek a kulička, stanovení měrné hmotnosti fileru, sítový rozbor fileru, 

určení asfaltového čísla, laserová difrakce a další. Práce si klade za cíl prokázat, 

zda výše uvedené metody povedou k předcházení vzniku vadné asfaltové směsi 

a zaměřuje se na detailní analýzu filerů a vratných filerů. 
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2 Cíle 

Filer je po asfaltovém pojivu druhou nejdůležitější složkou asfaltových 

směsí, která nejvíce ovlivňuje chování celé směsi. Cílem diplomové práce je 

vybrat vhodné zkoušky aplikovatelné na filerické materiály a pomocí těchto 

zkoušek popsat vlastnosti vybraných vzorků těchto filerů. Dalším cílem je pokusit 

se rozeznat rozhodující vlastnosti fileru, které by mohly ovlivňovat jeho 

spolupůsobení s asfaltovým pojivem, a jenž následně formují reologické 

vlastnosti mastixového tmelu. 

V rámci diplomové práce budou hodnoceny vlastnosti ostrých (úzkých) 

frakcí fileru vysítovaných z kameniv frakce nejčastěji 0/4 mm odebraných 

z vybraných lomů a také vratných filerů, které byly odebrány na vybraných 

obalovnách asfaltových směsí. Jejich vlastnosti budou vzájemně srovnány. 

Snahou bude rovněž hledat postupy, pomocí kterých by bylo možné odlišit 

filerické materiály s bezproblémovým chováním v asfaltových směsích od 

filerických materiálů, které se v minulosti ukázaly jako nevhodné pro použití 

v asfaltových směsích. 
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3 Rešerše literatury 

3.1 Vlastnosti fileru – vliv na vlastnosti asfaltových 

směsí 

Pro pochopení problematiky filerického materiálu ve výrobě asfaltových 

směsí je vhodné zmínit některé speciální pojmy vztahující se k této oblasti 

materiálového inženýrství. Drobné kamenivo je frakce, která obsahuje zrna 

kameniva s maximální nominální velikosti částic 4 mm. Při produkci této frakce 

vzniká největší podíl jemných částic označované jako filerické. Filer je definován 

podle normy ČSN EN 13 043 - kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy 

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravní ploch, jako materiál 

(kamenivo), u kterého většina (70 až 100 %) zrn projde sítem 0,063 mm a které 

se může přidat ke stavebnímu materiálu pro dosažení jeho specifických 

vlastností. Filerický podíl je integrální součástí frakce drobného drceného 

kameniva a velikost tohoto podílu závisí na charakteru matečné horniny, použité 

technologii výroby (technologická linka). Drobná kameniva získávána těžbou 

(písky), tedy nikoliv drcením, mají množství jemných částic své podstaty výrazně 

omezen [1].  

Při výrobě asfaltových směsí je operováno se dvěma druhy filerických 

materiálů. Jednak filer vznikající odlučováním jemných částic z použitého 

kameniva během procesu sušení v sušícím bubnu obalovny. Odprašky ze 

sušícího bubnu jsou zachytávány na filtrech separační jednotky. Odtud je tento 

odloučený materiál, označovaný jako vratný filer, shromažďován 

v zásobních silech a znovu váhově dávkován do asfaltové směsi. Separátně se 

dále používá jemně mletá vápencová moučka, u níž se podíl jemných částic pod 

sítem 0,063 mm pohybuje v rozmezí 60 až 80 %. Tento materiál se označuje jako 

cizí neboli přídavný filer. Zásaditý charakter tohoto typu fileru se příznivě 

projevuje na výrazné zlepšení vlastností asfaltových směsí a je komplementární 

k spíše kyselému charakteru asfaltových pojiv. 

Směs asfaltového pojiva s filerem je označovaná jako mastixová malta 

(příp. mastixový tmel nebo mastix) a je jednou z nejdůležitějších složek asfaltové 

směsi a ovlivňuje tak výslednou kvalitu asfaltové vozovky pozemních 

komunikací. Filer je v asfaltových směsích používán především pro ztužení a 

omezení plastických deformací asfaltové směsi. Jestliže dokážeme přesně 
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definovat klíčové vlastnosti filerového materiálu ovlivňující asfaltovou směs, 

budeme moci lépe předvídat chování asfaltových směsí a bude možné i 

vyloučení všech základních materiálů, které mohou vést k pozdějším problémům 

v chování asfaltové směsi. 

Výroba kameniva probíhá ve státem uznaných dobývacích prostorech 

(lomech). Produkovaný materiál se třídí do třech hlavních skupin: drobné drcené 

kamenivo, hrubé kamenivo a filerové podíly. Filerový materiál není primárním 

výrobkem lomu, ale vzniká při drcení matečné horniny. Filer je přítomen v každé 

frakci kameniva. Se zmenšující se hodnotou maximálního zrna dochází ke 

stoupání podílu filerového materiálu ve frakci kameniva. Kvalita drobného 

kameniva a zejména její filerická část hraje zásadní roli ovlivňující vyráběnou 

asfaltovou směs. Vlastnosti fileru jsou dány vlastnostmi matečné horniny, která 

může ovlivňovat filer i negativně. Z hlediska měrného povrchu, který určuje, kolik 

asfaltu bude navázáno na kamenivo, představuje filer nejvýznamnější složku [1]. 

Obecně existuje celá řada zkoušek, které byly vyvinuty, aby posoudily 

vlastnosti fileru. Ne každá zkouška ovšem poskytuje dostatečnou informační 

hodnotu. V tabulce 1 jsou uvedeny nejdůležitější normované zkoušky. 
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Tabulka 1: Normované zkoušky fileru [1]. 

Geometrické vlastnosti 

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10; 
Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání 
proudem vzduchu) 

ČSN EN 933-10 2.2010 

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9; 
Posouzení jemných částic - Zkouška methylenvou 
modří  

ČSN EN 933-9 9.2013 

Fyzikální a mechanické vlastnosti  

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a 
mezerovitosti volně sypaného kameniva 

ČSN EN 1097-3 8.1999 

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého 
zhutněného fileru 

ČSN EN 1097-4 10.2008 

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v 
sušárně 

ČSN EN 1097-5 10.2008 

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - 
Pyknometrická zkouška 

ČSN EN 1097-7 10.2008 

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška 
delta kroužek a kulička 

ČSN EN 13179-1 9.2001 

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové 
číslo 

ČSN EN 13179-2 9.2001 

Chemické vlastnosti 

Zkoušení chemický vlastností kameniva - Část 1: 
Chemický rozbor 

ČSN EN 1744-1 7.2013 

Zkoušení chemický vlastností kameniva - Část 4: 
Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi 

ČSN EN 1744-4 1.2006 

Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody ČSN EN 459-2 3.2011 

Vlastnosti povrchu 

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti 
mletí 

ČSN EN 1744-1 6.2010 
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3.2  Objemové vlastnosti fileru 

Následující podkapitoly jsou věnovány definici objemových vlastností 

fileru. Objemové vlastnosti fileru jsou stěžejním parametrem využívaným 

k technologickým postupům vedoucím k určení matečné horniny materiálu, 

detekci znečistění fileru jílovitými částicemi nebo zjištění konzistence fileru. 

3.2.1  Rigdenova mezerovitost 

Rigdenova mezerovitost udává kvantifikovaný odpor ke zhutňování fileru 

za sucha. Odborná literatura uvádí, že Rigdenova mezerovitost velmi dobře 

koreluje s výslednou kvalitou skutečných silnic v dlouhodobém vyhodnocení. Ve 

vztahu ke skutečným projektům se však Rigdenova mezerovitost je určována 

pouze jako stupeň kvality vyhovující nebo nevyhovující. Tento parametr závisí i 

na petrografickém typu fileru [2]. 

V praktických aplikacích existují dvě metody určené pro vyhodnocení 

tendence fileru ke zhutnění. První je známa pod názvem Rigdenova zkouška. 

Rigdenova zkouška definuje počtet úderů hutnícího aparátu nutný pro stanovení 

měrné hmotnosti hutněného fileru a z výšky známé navážky je vypočtena 

mezerovitost. Druhý postup je opačného rázu, kdy do známého objemu (objem 

válce) je maximální hutnící prací vměstnáno co nejvíce fileru. Tímto způsobem je 

získán bezrozměrný objemový podíl obsazeného prostoru. 

Odborná literatura vycházející z aplikované teorie potvrzuje, že Rigdenova 

zkouška velice dobře koreluje se zkouškou delta kroužek a kulička. 

3.2.2 Zkouška methylenovou modří 

Jedná se o zkoušku vhodnou pro určení kvality jemných částic 

v asfaltovém silničním stavitelství. Srovnává relativní množství barviva 

potřebného k adsorpci na povrchu jemných částic. Využívá se poznatku, že 

jílovité (nežádoucí) částice mají velký povrch vzhledem k jejich hmotnosti, a proto 

již malé podíly těchto částic se projevují zvýšením absorbce methylenové modři 

(EN 933-9). Hodnoty se pohybují 0,1-10 g/kg v případě, že filery obsahují podíly 

jílů. 
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3.2.3  Asfaltové číslo 

Jedná se o zkoušku konzistence suspenze fileru s vodou. Tato zkouška je 

ovlivněna jak geometrickými, tak i objemovými vlastnostmi fileru. Ve zkoušce se 

zjišťuje potřebné množství vody, nutné pro vytvoření konzistence, aby zkušební 

těleso – válečkový trn, penetrovalo do hloubky 5,0 až 7,0 mm do zkušební 

emulze. Konzistence suspenze je poté definována jako hloubka penetrace 

zkušebního tělesa do suspenze po uplynulé době pěti vteřin. 

3.3 Ztužující vlastnosti fileru 

Pokud je vycházeno z předpokladu, že při petrografické zkoušce materiálu 

dosahujeme určité fenomenologické reometrie, přidáním vratného fileru je tato 

vlastnost změněna. Níže popsanou zkouškou delta kroužek a kulička tedy přesně 

určíme vlastnosti případné emulze složené z původní směsi a vratného fileru. 

3.3.1 Zkouška delta kroužek a kulička 

Zkouška delta kroužek a kulička je modifikací zkoušky kroužek a kulička a 

definuje impakt fileru na asfaltové pojivo. Důsledkem existence fileru v emulzi je 

změna její konzistence a střední teploty pro její použití. Samotná zkouška probíhá 

na připravené směsi materiálu skládající se z 62,5 % asfaltu a 37,5 % fileru. 

Zkouškou je zjištěn rozdíl (delta) hodnoty bodu měknutí směsi asfaltu s filerem a 

čistého asfaltu. 

3.4 Přítomnost nevhodných částic v kamenivu 

vratného fileru 

Vliv fileru na asfaltové pojivo se neprojevuje pouze na typu interakce mezi 

asfaltovým pojivem a filerem. Tyto interakce jsou dány chemickou podstatou 

matečné horniny a její kyselostí. Mezi další vlastnosti patří odolnost proti 

působení vody a zlepšení přilnavosti pojiva ke kamenivu. Tyto jsou dány silně 

zásaditým materiálem (vápenná moučka používaná na obalovnách). Některé 

asfaltové směsi obsahující nevhodné částice v kamenivu se obtížněji 

zpracovávají. Tyto asfaltové směsi se stávají velmi plastickými, špatně 

hutnitelnými a ztrácí vnitřní kohezi (síla držící částice u sebe). V důsledku výše 
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uvedených vlastností musí být asfaltová vrstva pokládána při nižší pracovní 

teplotě. 

Negativním projevem existence nevhodných částic v asfaltových směsích 

je odlišný obor zpracovatelnosti než ve standardních asfaltových směsích. Vyšší 

plasticita asfaltové směsi při pokládce má za následek vytláčení asfaltové vrstvy 

před válcem a mimo trajektorii válce. Po stranách jedoucího válce tedy dochází 

k vytvoření postranních vln a trhlin. V samotné trajektorii za válcem je výsledkem 

zvlněná plocha místo rovné. Dalším z negativních faktorů vycházejících 

z existence nežádoucích částic v asfaltové směsi je ztráta schopnosti držet 

pospolu, tedy položená vrstva má tendenci se drolit. Důsledkem drolení se 

svrchní vrstvy vozovky dochází k postupné ztrátě materiálu a vzniku trhlin a 

výtluků. 

Přítomnost nevhodných částic v asfaltových směsích je způsobena 

proměnlivou kvalitou do nich dodávaného kameniva. Schrimsova studie [3] 

poukazuje na skutečnost, že u některých vratných filerů se zřídka projevuje 

zřetelný nadbytek mastixu a mastix poté vystupuje na povrch hutněné asfaltové 

vrstvy. S jistou pravděpodobností lze tedy tvrdit, že nežádoucí částice mají 

charakter struktury s destičkovou odlučitelností nebo je jejich integrita tvořena 

jílovitými složkami. 

Dalším možným problematickým materiálem v drobném drceném 

kamenivu je zastoupení slídy ve formě biotitu (případně i muskovitu). Minerál 

biotit se často vyskytuje v granodioritických horninách. Jedním z problémů 

vznikajících díky přítomnosti slídy je vysoká absorpce vody. Díky tomu se 

zvětšuje i měrný povrch drobného kameniva a dochází k vyšší spotřebě asfaltu 

[1]. 
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4 Prováděné laboratorní zkoušky 

Aplikovaná část práce je věnována ve své první části sítovému rozboru 

materiálu. Sítový rozbor je určen pro fragmentaci složek fileru podle velikosti zrn. 

Pro fragmentaci je použit síťovací přístroj. 

Filerové frakce materiálu jsou následně měřeny pomocí laserové difrakce, 

která je prováděna pro zrna menší než 0,063 mm. Laserovou difrakcí 

dosahujeme pomocí odrazů lomu laseru přesné detekce jednotlivých zrn. 

Ve třetí části výzkumu je provedeno stanovení měrné hmotnosti fileru 

pomocí pyknometrické zkoušky. Měrná hmotnost fileru byla následně využita pro 

stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru. 

Na základě získaných informací byla provedena zkouška delta kroužek a 

kulička. Ze získaných hodnot byla vypočten rozdíl bodu měknutí asfaltové směsi 

oproti čistému silničnímu asfaltu. 

Z teoretických předpokladů vyplývá, že některé typy kameniva mohou 

vykazovat proměnlivou kvalitu, jejíž důsledkem je méně kvalitní silniční směs. 

Zkouška penetrací jehlou měla tento předpoklad prokázat. 

Poslední kapitola aplikované části je věnována zkoušce sypné hmotnosti 

volně sypaného materiálu. 

4.1 Sítový rozbor 

Sítový rozbor vratného fileru byl realizován na standardizované sadě sít 

znázorněné na obrázku 1. Velikosti ok na jednotlivých sítech byly následující. Pro 

vratný filer síta: 0,063 mm; 0,125 mm; 0,250 mm a 0,500 mm. Na vzorcích 

kameniva frakce 0/4 bylo provedeno vysítování filerové frakce < 0,063 mm, dále 

frakce kameniva 0,063 - 0,125, 0,125 - 0,250 a 0,250 - 0,500 mm. Ze sítového 

rozboru vratného fileru byla určena čára zrnitosti, což je součtová čára, která 

udává, kolik procent z celkové hmotnosti zkušebního vzorku činí hmotnost zrn 

menších než maximální průměr zrn daného vratného fileru. Zrnitost byla 

převedena na procenta z důvodu odlišných navážek. 
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Obrázek 1: Sítovací sestava. 

Síta jsou sestava tímto způsobem: ve spodní části vibračního stroje je 

zachytávací uzavřené dno pro frakci kameniva menší než 0,063 mm, následuje 

nejmenší síto 0,063 mm. 

Dílčí vzorek vratného fileru byl nasypán do síta 0,500 mm, zakryt víkem a 

následně spuštěn vibrační stroj. Délka daného časového intervalu byla zvolena 

na 20 minut. Poté byl vibrační stroj vypnut. Každé síto bylo po dokončení 

přesívání dodatečně lehce promnuto malířským štětcem, aby byly jednotlivé 

frakce přesně odděleny. Obsah každého síta byl přesypán do čisté a předem 

vytárované misky a zvážen. Výsledkem byla diverzifikace hmotnosti vratného 

fileru na každém sítě. Hmotnost jednotlivých frakcí byla zaznamenána [4]. 
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4.2 Laserová difrakce 

Je metodou hromadného měření velikosti částic (případně tvaru). Princip 

spočívá v souvislém průtoku částic měřící aparaturou, na kterých difraktuje 

laserový svazek. Informace o velikosti a tvaru částic jsou obsaženy v difrakčním 

obraze. Tento obraz se převádí pomocí Fourierovy transformace na distribuční 

křivku. 

Vzorek fileru se před zkoušením suší při teplotě 105 °C do úplného 

vysušení. Následně laserový analyzér nepřetržitě čerpá část suspenze se 

zkoumaným vzorkem přes mezeru mezi dvěma skleněnými čočkami, nebo 

destičkami. Velikost částic procházejících mezi čočkami se měří na základě 

rozptylu laseru, ten je ohýbán po nárazu na jednotlivé částice. Na obrázku 2 lze 

vidět použitý přístroj Mastersizer 3000 od firmy Malvern instruments [9].

 

Obrázek 2: Laserový difraktor Mastersizer 3000. 
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4.3 Stanovení měrné hmotnosti fileru – pyknometrická 

zkouška 

Pyknometrická zkouška byla provedena na fileru z drobného kameniva a 

na vratném fileru. 

Laboratorní vzorek o hmotnosti cca 50 g je vložen do laboratorní sušárny. 

Zde dojde k vysušení vzorku při teplotě (110 ± 5) °C. Sušení probíhá do ustálené 

hmotnosti vzorku. Poté se vzorek nechá vychladnout v exsikátoru po dobu 

nejméně 90 minut.  

Stanovení měrné hmotnosti se provádí odděleně na třech dílčích 

navážkách pomocí zkontrolovaných pyknometrů a kapaliny o známě měrné 

hmotnosti. K provedení zkoušky byly použity pyknometry z tabulky 2 a voda o 

teplotě 25 °C. Na obrázku 3 je ukázka použitého pyknometru. 

Všechna tři stanovení se provádí následujícím postupem: 

Suchý pyknometr je zvážen se zátkou (m0). Do pyknometru je nasypáno 

(10 ± 1) g fileru, odebraného ze zkušební navážky a znovu je zvážen (m1). Poté 

je přidáno tolik kapaliny, aby v ní byl celý vzorek ponořen. Pyknometr je vložen 

do vakuového exsikátoru, kde je vakuovou pumpou po dobu 30 minut 

dosahováno podtlaku menšího než 3,0 kPa. 

 

Obrázek 3: Malý pyknometr. 

Po uvolnění podtlaku v exsikátoru je vyjmut pyknometr a naplněn 

destilovanou vodou. Pyknometr je vložen bez zátky do vodní lázně o teplotě 

(25 ± 0,1) °C tak, aby vyčníval 2 až 3 mm nad vodní hladinu v lázni. Po 

60 minutách je pyknometr zazátkován. 

Horní část kapilární trubice je osušena a pyknometr je vytáhnut z vodní 

lázně. Pyknometr je rychle ochlazen pod studenou vodou, aby bylo zabráněno 
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vytékání kapaliny z kapiláry v důsledku teplé manipulace. Vnějšek pyknometru je 

opatrně osušen a zvážen spolu s kapalinou a dílčí navážkou (m2) [5]. 

 

Rovnice 1: Měrná hmotnost fileru. 

𝜌𝑓 =
𝑚1 − 𝑚0

V − 
𝑚2 − 𝑚1

𝜌𝑙

 

Kde: m0 je hmotnost prázdného pyknometru se zátkou, [g]; 

m1 je hmotnost pyknometru se zkušební navážkou fileru. [g]; 

m2 je hmotnost pyknometru se zkušební navážkou fileru 

s kapalinou [g]; 

V je objem pyknometru, [ml]; 

ρl je hustota kapaliny při teplotě 25 °C, [Mg/m3]; 

ρf je měrná hmotnost fileru při teplotě 25 °C, [Mg/m3] 

 

Tabulka 2: Seznam použitých pyknometrů 

pyknometr č. 1 4 24 30 47 56 

Prázdný [g] 38,216 45,222 34,778 33,290 32,973 33,124 

Voda 25 C + 
pyknometr[g] 

137,268 145,055 136,369 133,679 132,973 131,922 

Voda 25 [g] 99,340 100,123 101,886 100,681 100,291 99,085 

 

4.4 Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného 

fileru - Rigdenova zkouška 

Postup stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru je popsán 

v normě ČSN EN 1097-4. Rigdenova zkouška byla realizována na fileru 

z drobného kameniva (<0,063 mm) a na vratném fileru frakce <0,063 mm. 

Zkušební navážka o hmotnosti cca 40 g se vysuší při teplotě (110 ± 5) °C do 

ustálené hmotnosti a nechá se vychladnout v exsikátoru po dobu nejméně 

90 minut. Sestava pro provedení Rigdenovy zkoušky je uvedena na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Sestava pro provedení Rigdenovy zkoušky. 

Zkouška je prováděna na frakci menší jak 0,063 mm. Měrná hmotnost 

fileru a vratného fileru <0,063 mm byla stanovena pyknometrickou zkouškou viz 

kap. 4.2. Postup provádění zkoušky:  

Do prázdného válce je vložen filtrační papír a píst, číselníkovým 

úchylkoměrem je nastavena nulová výška válce s filtračním papírem a pístem. 

Lze vidět na obrázku 5. Následně je zvážen beran bez pístu, ale s jedním 

filtračním papírem, s přesností na 0,01 g a zaznamenána hmotnost (m0). Do 

válce berana je vloženo (10 ± 1) g fileru a filer je jemně rozprostřen otáčením 

berana na stole. Beranem bylo stabilně otáčeno o 1/4 až 1/2 otáčky. 

 

Obrázek 5: Nulování výšky válce s filtračním papírem. 

Beran s filerem a pístem se umístí mezi vodící tyče na základovou desku. 

Desku umístíme na dobře stavěné místo, které se nijak nepohybuje ani 

nerezonuje. Beran musí ležet v jedné rovině. Zvedne se beran k horní zarážce a 
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nechá se volně spadnout na základní desku. Tento postup se opakuje 100krát 

v intervalu jedné sekundy. 

Po 100 rázech je zjištěna výška (h) zhutněného suchého fileru na 

nejbližších 0,01 mm. Vyjme se beran z vodících tyčí a je přiložen k číselníkovému 

úchylkoměru. Na konec je zvážen válec bez pístu (hmotnost zhutněného 

fileru m1). 

Po každé zkoušce se musí beran s pístem řádně vyfoukat vzduchem nebo 

vyčistit suchým papírem. Zkouška je provedena třikrát, vždy s novým množstvím 

fileru pro každé stanovení [6]. 

 

Rovnice 2: Výpočet mezerovitosti 

𝑣 = (1 −
4 × 103 × 𝑚2

π × α2 × 𝜌𝑓 × ℎ
) × 100 

 

Kde: v je mezerovitost, [%]; 

m2 je hmotnost zhutněného fileru, [g]; 

α je vnitřní průměr válce berana, [mm]; 

ρf je měrná hmotnost fileru, [Mg/m3]; 

h je výška zhutněného fileru, [mm] 

4.5 Zkouška delta kroužek a kulička 

Postup zkoušení asfaltového pojiva v interakci s filerem zkouškou delta 

kroužek a kulička je popsán v normě ČSN EN 13179-1. Zkouška se běžně 

provádí s použitím filerových částic menších než 0,125 mm a asfaltu. 

Zkušební vzorek byl vysušen při teplotě (110 ± 5) °C na ustálenou hmotnost 

a ochlazen v exsikátoru na laboratorní teplotu.  

S použitím naměřených měrných hmotností bylo spočítáno potřebné 

množství fileru k navážení do zkušební navážky.  
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Rovnice 3: Hmotnost přidaného fileru 

𝑚𝑓 = 0,6𝑚𝑏 × 𝜌𝑓/𝜌𝑏 

Kde: mb je hmotnost asfaltu [g] 

mf  je hmotnost přidaného fileru, [g] 

ρf je měrná hmotnost fileru, [Mg/m3] 

ρb  je hustota silničního asfaltu při teplotě 25 °C, [Mg/m3] 

 

Tímto je získána směs s 37,5 % objemu fileru a 62,5 % objemu asfaltu. Při 

výpočtu byla použita hustota silničního asfalu ρb = 1,025 Mg/m3. Kádinka se 

silničním asfaltem 70/100, miska se zkušební navážkou fileru, odpařovací miska 

a čtyři mosazné kroužky byly umístěny do laboratorní sušárny a zahřáty na 

teplotu (150 ± 5) °C. 

Po zahřátí byly umístěny mosazné kroužky na kovovou destičku, tato 

destička byla nejprve opatřena vrstvou separačního prostředku a mírně 

přeplněna asfaltem. 

 

Obrázek 6: Automatický přístroj na změření bodu měknutí. 

Odpařovací miska byla umístěna na váhy, k izolaci vah od horké 

odpařovací misky byl použit korkový kroužek. Miska byla naplněna (20,0 ± 2,0) g 

asfaltu. Miska byla přenesena k topnému tělesu, kde se ustálila teplota čistého 

silničního asfaltu při teplotě 150 ± 5 °C. Poté byl pomalu vsypán filer do nahřátého 

asfaltového pojiva, teplota asfaltové směsi nesměla přesáhnout 155 °C, celé 
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množství fileru se muselo vsypat do 150 sekund od začátku míchání do misky. 

Vsypávání probíhalo rovnoměrně. Po uplynulé době 150 sekund byla míchána 

směs dalších 150 sekund do úplného vmíchání fileru do asfaltu. 

Po pěti minutách se přelije výsledná směs do nachystaných mosazných 

kroužků. U některých směsí si lze dopomoci nahřátou lžičkou, a to z důvodu malé 

stékavosti (filer ztužuje asfaltové pojivo).  

Po vychladnutí směsi asfaltu a fileru v kroužku se seřízne přebytek směsi, 

viz obrázek 7. Použije se k tomu předem nahřátá špachtle. Zkouška delta kroužek 

a kulička je prováděna v destilované vodě (bod měknutí do 80 °C) nebo glycerinu 

(teploty bodu měknutí nad 80 °C). Následně jsou vloženy mosazné kroužky se 

směsí do konstrukce držáku a uloženy do kádinky daných rozměrů. Postup u 

obou kapalin je podobný, rozdíl je pouze v teplotách temperování. V případě vody 

dochází k 15 minutové temperaci při teplotě 5 °C a v případě glycerinu dochází 

k 15 minutové temperaci při teplotě 30 °C. 

 

Obrázek 7: Seříznutá asfaltová směs v kroužcích. 

Po temperaci vzorků je vložena na povrch směsi asfaltu a fileru ocelová 

kulička a celá kádinka následně položena do automatického přístroje pro 

provádění bodu měknutí viz obrázek 6. Na panelu je vybrán typ používané 

kapaliny. 

Při zkoušení bodu měknutí v glycerinu se doporučuje zůstat u posledních 

několika minut měření a sledovat propad kuličky směsí. Může zde totiž dojít 

k bočnímu vypadnutí kuličky, což laserový systém přístroje není schopen zaměřit. 

Výsledný bod měknutí se porovná s bodem měknutí samotného silničního asfaltu 

(70/100), tímto se získá hledaná delta kroužku a kulička (rozdíl bodu měknutí 

silničního asfaltu a směsi asfaltu a fileru) [7]. 
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4.6 Asfaltové číslo 

Postup zkoušky asfaltového čísla je popsán v normě ČSN EN 13179-2. 

Byl připraven nesušený laboratorní vzorek fileru o hmotnosti nejméně 50 g. Do 

misky z nerezové oceli bylo umístěno 50 g nevysušeného fileru a přidáno 

očekávané množství destilované vody potřebné k dosažení požadované hodnoty 

penetrace trnu do směsi. Emulze byla míchána stěrkou po dobu (300 ± 10) s. 

Válcová nádoba byla naplněna emulzí, ze směsi byly odstraněny všechny 

vzduchové bubliny a uhlazen její povrch. Válcovitá nádoba byla položena na 

základnu penetrometru (obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Penetrařní aparát. 
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Spodní plocha trnu byla umístěna na povrch směsi (nebo těsně před 

povrch), stupnice byla nastavena na nulu a trn ponechán k penetraci do směsi 

po dobu (5,0 ± 0,1) s. Změřena byla penetrace s přesností na 0,1 mm a množství 

vody z byrety s přesností 0,1 ml. Asfaltové číslo BN bylo vypočítáno podle: 

Rovnice 4: Asfaltové číslo 

𝐵𝑁 = 2𝑥𝑛 

Kde: xn je číselná hodnota objemu vody v mililitrech potřebného k dosažení 

výsledku zkoušky s penetrací 5,0 mm a 7,0 mm. 

Vypočítaná hodnota byla zaokrouhlena na nejbližší celé číslo [7]. 

4.7 Zkouška sypné hmotnosti volně sypaného 

kameniva podle AASHTO T 304 

Jedná se o americkou zkoušku ekvivalentní k postupu uvedenému 

v ČSN EN 1097-3 - Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného 

kameniva. Zkouška podle evropské normy není stanovena pro filerickou frakci 

kameniva. Byly proto převzaty podobné postupy z americké zkoušky 

AASHTO T 304. Tato zkouška je tedy v ČR nenormovaná. 

Zkouška probíhala následujícím způsobem. Do trychtýře na obrázku 9 byl 

opatrně vsypán materiál (vratný filer). Dlaní byl přitom ucpán spodní vývod 

trychtýře. Po naplnění propadával volným pádem materiál z trychtýře do válce 

připraveného pod otvorem. Po propadnutí veškerého materiálu byl odříznut 

špachtlí přebytek materiálu z válce. Odříznutí proběhlo velmi opatrně, nesmělo 

se nijak třepat s válcem či tlačit na materiál. Po odříznutí byl celý válec očištěn, 

aby nikde nezůstal zbytek materiálu. Následně byl válec zvážen s přesností na 

desetiny gramu. 



30 

 

Obrázek 9: Zařízení pro provedení zkoušky ASSHTO T 304. 

Ze známé hmotnosti a objemu válce (193,20 g a 109,6 ml) lze spočítat 

sypnou hmotnost materiálu a mezerovitost materiálu. 

 

Rovnice 5: Sypná hmotnost 

𝜌𝑆 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑉
 

Kde: m2 je hmotnost válce s materiálem [g] 

m1 je hmotnost válce [g] 

V je objem válce [l]. 

 

Rovnice 6: Mezerovitost sypaného materiálu 

𝑣𝑆 =
𝑉 −  𝑉𝑘𝑎𝑚

100 ∗ 𝑉
 

 

Kde: 𝑣𝑆 je mezerovitost sypaného materiálu 

V  je objem válce [ml] 

Vkam je objem kameniva [ml] 
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5 Použité materiály 

5.1  Použitá kameniva 

V diplomové práci jsou použita kameniva frakce 0/4 mm (tabulka 3), která 

jsou následně dále rozsítována na potřebné užší frakce. Červeně jsou zaznačena 

problematická kameniva a zeleně kameniva nevykazující žádné problémy. 

Termín problematická kameniva je možné chápat tak, že tato kameniva někdy 

v minulosti činila při výrobě a zpracování asfaltové směsi obsahující uvedené 

kamenivo problémy nebo do asfaltové směsi kamenivo není možné z důvodu 

svých vlastností vůbec použít. Dále jsou pro provedení laboratorních zkoušek 

použity vratné filery (tabulka 4). Zde jsou stejným způsobem zaznačeny vratné 

filery jako v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Vzorky kameniva. 

Číslo vzorku Lom Frakce Prané x neprané 

K001/17 Rosice 0/4 neprané 

K002/17 Zárubka 0/4 neprané 

K003/17 Tasovice 0/4 neprané 

K004/17 Kobylí Hora 0/4 neprané 

K005/17 Stříbrná Skalice 0/4 neprané 

K006/17 Slapy 0/4 prané 

K007/17 Luleč 0/4 prané 

K008/17 Slapy 0/4 neprané 

K009/17 Bory 0/4 neprané 

K010/17 Mořina 0/4 neprané 

K011/17 Rancířov 0/4 neprané 

K012/17 Bílý Kámen 0/4 prané 

K013/17 Císařský 0/5 prané 
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Tabulka 4: Vzorky vratných filerů. 

Číslo vzorku Lom Frakce 

K019/17 Zárubka Vratný filer 

K020/17 Císařský Vratný filer 

K021/17 Luleč Vratný filer 

K022/17 Stříbrná Skalice Vratný filer 

K039/17 Tasovice Vratný filer 

K046/17 Kobylí Hora Vratný filer 

K047/17 Císařský Vratný filer 

K050/17 Stříbrná Skalice Vratný filer 

K057/17 Mořice Vratný filer 

K058/17 Rancířov Vratný filer 

 

Některé druhy kameniva mají k sobě příslušný vratný filer používaný na 

obalovně. Tato kameniva jsou souhrnně uvedena v tabulce 5. 

 

Tabulka 5: Vzorky kameniva s příslušným vratným filerem. 

Číslo vzorku drob-
ného kameniva 

Číslo vzorku vratného 
fileru 

K002/17 K019/17 

K005/17 
K022/17 

K050/17 

K003/17 K039/17 

K004/17 K046/17 

K007/17 K021/17 

K010/17 K057/17 

K011/17 K058/17 

K013/17 
K020/17 

K047/17 
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Pro jednoznačnou identifikaci hornin uložených v geograficky vzdálených 

oblastech byla zpracována níže uvedená tabulka 6. Z tabulky 6 je patrné, že 

každá geografická oblast může pod povrchem skrývat rozdílné typy hornin 

s různými příměsemi. Nejvíce se vyskytující horninou v problematických 

oblastech se stala pararula. Naopak oblasti s velmi kvalitním kamenivem 

obsahujícím převážnou část dioritu byly nalezeny u lomu Stříbrné Skalice 

vyznačené v tabulce 6 zelenou barvou. Bíle vyznačená pole v tabulce 6 

nevykazují žádné významné výkyvy v kvalitě směsi kameniva. 

Tabulka 6: Typy hornin v kamenivech 

Číslo vzorku Lom Hornina 

K001/17 Rosice pararula, migmatit 

K002/17 Zárubka granodiorit 

K003/17 Tasovice pískovec 

K004/17 Kobylí Hora granulit 

K005/17 Stříbrná Skalice diorit 

K006/17 Slapy rula 

K007/17 Luleč droba 

K008/17 Slapy rula 

K009/17 Bory rula 

K010/17 Mořina vápenec 

K011/17 Rancířov pararula 

K012/17 Bílý Kámen granit, rula 

K013/17 Císařský čedič 
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5.2 Základní informace o lomech 

V kapitole základní informace o lomech bude popsáno několik 

kamenolomů, z kterých pochází použité vzorky kameniva a vratných filerů.  

5.2.1 Lom Rosice 

Vlastní ložisko je součástí bítešské skupiny svratecké klenby. Ložisko je 

tvořeno rulami s vložkami filitů a svorů, v nadloží jsou kvartérní sutě a hlíny. 

Bítešská rula je bělošedá až pleťově zbarvená, místy oranžová, tvrdá, pevná, 

s mírným stupněm usměrnění a s výrazným usměrněním čočkovitých 

porfyroblastů. Porfyroblasty jsou tvořeny K-živcem a kyselým plagioklasem. 

Základní části kameniva jsou: K-živec, plagioklas, křemen, muskovit a biotit [10]. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K001/17. Lze vidět na obrázcích 10 a 11. 

 

Obrázek 10: Frakce kameniva <0,063 mm - K001/17. 

 

Obrázek 11: Kamenivo frakce 0/4 -  K001/17. 
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5.2.2 Lom Zárubka 

Základní surovinou matečné horniny je granodiorit. Dále se zde z hlediska 

mineralogického složení nachází křemen v 21 %, plagioklas ve 42 %, K-živec 

v 10 %, amfibol v 11 % a biotit ve 14 %. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K002/17 a vzorek vratného fileru označen jako K019/17. Vzorky jsou zobrazeny 

na obrázcích 12 a 13. 

 

Obrázek 12: Kamenivo frakce 0/4 - K001/17. 

 

Obrázek 13: Frakce kameniva <0,063 mm - K002/17. 

5.2.3 Lom Tasovice 

Kamenivo je tvořeno křemenným pískovcem. Je většinou jemnozrnné 

s přechody do hrubozrnnějších, červenohnědé, nafialovělé s křížovým 

zvrstvením. Hlavní složkou pískovce tvoří křemen, podřadně pak plagioklas, 

muskovit, biotit, turmalin, sericit a ojediněle hematit. Slepence jsou hrubozrnné, 

červenohnědé, křemenné a vystupují jen v jemnozrnných pískovcích. Nebyly 

zjištěny žádné škodliviny jak laboratorně, tak i při terénním šetření. 
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V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K003/17 a vzorek vratného fileru označen jako K039/17 [10]. Vzorky jsou 

zobrazeny na obrázcích 14 a 15. 

 

Obrázek 14: Kamenivo frakce 0/4 - K003/17. 

 

Obrázek 15: Vratný filer K0039/17. 

5.2.4 Lom Kobylí hora 

Kamenivo je tvořeno granulitem šedozelené barvy s výskytem turmalínu a 

biotitu. Mineralogické složení kameniva je křemen, K-živec, plagioklas, biotit, 

granát. Akcesorie: opakní rudní minerál, apatit zirkon, muskovit [11]. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K004/17 a vzorek vratného fileru označen jako K046/17. Tyto vzorky jsou 

zobrazeny na obrázcích 16 a 17. 
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Obrázek 16: Frakce kameniva <0,063 mm - K004/17. 

 

Obrázek 17: Vratný filer K046/17. 

5.2.5 Lom Stříbrná Skalice 

Kamenivo je zde rozděleno do více skupin. První skupinu tvoří tmavě šedé 

velmi jemnozrnné horniny se složením křemene až 15 %, plagioklas do 40 %, 

amfibol 30 až 50 %. Druhá skupina je tvořena šedou středně zrnitou horninou 

složenou z 50 až 55 % plagioklasu, 5 až 7 % křemene, 35 až 40 % amfibolu a 

3 % biotitu. Třetí skupina je tvořena bělošedou středně zrnitou žulou tvořenou 35 

až 40 % křemenem, 50 % živcem a asi 15 % biotitem a muskovitem [10]. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K005/17 a vzorky vratného fileru označeny jako K022/17 a K050/17. Všechny 

tyto vzorky jsou zobrazeny v obrázcích 18, 19 a 20. 
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Obrázek 18: Frakce kameniva <0,063 mm - K005/17. 

 

Obrázek 19: Vratný filer K022/17. 

 

Obrázek 20: Vratný filer K050/17. 

5.2.6  Lom Slapy 

V rulové hornině lze identifikovat živec, křemen, biotit, cordierit, lokálně 

sulfidy a velmi výjimečně turmalín. Živec je tvořen ortoklasem a plagioklasem. 

Znečištění sulfidy. 
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V diplomové práci je zastoupen vzorky kameniva 0/4 označen jako K006/17 

(praný) a K008/17 (nepraný). Tyto dva vzorky jsou zobrazeny na obrázcích 21 a 

22. 

 

Obrázek 21: Frakce kameniva 0/4 - K006/17. 

 

Obrázek 22: Frakce kameniva <0,063 mm - K008/17. 

5.2.7  Lom Luleč 

Hlavní surovinou na výrobu drceného kameniva jsou droby. Jsou šedé, 

s modravým odstínem, velmi tvrdé a pevné. Starší surovina je zbarvena do 

zelenošeda. Textura je všesměrná, struktura nerovnoměrně úlomkovitá. Hlavním 

zástupcem jsou ruly a granulity, droby a pískovce, intrusivní migmatity. 

Základním materiálem je křemen, plagioklas, biotit, muskovit, K-živec, apatit, 

granát, zirkon, rutil, turmalin, limonit. V diplomové práci je zastoupen vzorek 

kameniva 0/4 označen jako K007/17 a vratný filer K021/17 [10]. Oba tyto vzorky 

jsou zobrazeny v obrázcích 23 a 24. 
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Obrázek 23: Frakce kameniva 0/4 - K007/17. 

 

Obrázek 24: Vratný filer K021/17. 

5.2.8 Lom Bory 

Těžební surovinou jsou zde ruly s přechodem do granulitů. Pokud není 

surovina zvětralá, je velmi masivní, byl zde také nalezen velmi pevný migmatit. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K009/17 obrázek 25 a jeho filerová frakce na obrázku 26. 
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Obrázek 25: Frakce kameniva 0/4 - K009/17. 

 

Obrázek 26: Frakce kameniva <0,063 mm - K009/17. 

5.2.9 Lom Mořina 

Jedná se o lom s vysokoprocentním vápencem. Jsou to vápence 

koněpruské (mocnost 18 až 25 m) a vápence slivenecké (8 až 15 m). Díky 

jedinečnému chemickému složení a nízkému úklonu souvrství je do ložiskového 

tělesa zahrnuto i nadloží, to je tvořeno loděnickým vápencem a v hlubších etážích 

i svrchní polohy podložních vápenců kotýnských. Kotýnské vápence jsou 

využívány jako stavební kámen na výrobu drceného kameniva [10]. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K010/17 (obrázek 27 a 28) a vzorek vratného fileru K057/17 (obrázek 29). 
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Obrázek 27: Frakce kameniva 0/4 - K010/17. 

 

Obrázek 28: Frakce kameniva <0,063 mm - K010/17. 

 

Obrázek 29: Vratný filer K057/17. 

5.2.10 Lom Rancířov 

V Rancířovském lomu se nachází biotiticko-sillimanitická pararula, ta je 

středně až mírně zrnitá, šedá se světlým odstínem. Místy její zbarvení přechází 

do šedohněda až hněda. Textura pararuly je všesměrná místy přechází do 

paralelní textury [10]. 
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V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K011/17 (obrázek 30 a 31) a vzorek vratného fileru K058/17 (obrázek 32). 

 

 

Obrázek 30: Frakce kameniva 0/4 - K011/17. 

 

Obrázek 31: Frakce kameniva <0,063 mm - K011/17. 

 

Obrázek 32: Vratný filer K058/17. 
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5.2.11 Lom Bílý Kámen 

V kamenolomu Bílý Kámen se vyskytují dva typy hornin a to muskovit-

biotitická žula a biotitická rula. Muskovit-biotitická žula je šedá až šedomodrá, 

středně až drobně zrnitá, s všesměrnou texturou. K-živec převažuje nad 

plagioklasem. Ve velmi malém zastoupení je zastoupen rutil, andalusit, zirkon, 

sericit, chlorit, apatit a rudní minerál. Biotitcká rula je šedá s paralelní texturou, 

středně až drobně zrnitá. Hlavními částmi jsou křemen, živec a biotit. Ve velmi 

malém zastoupení jsou granát, muskovit, zirkon, apatit a K-živec. Silně 

migmatitizovaná rula je středně zrnitá [10]. 

V diplomové práci je zastoupen vzorek kameniva 0/4 označen jako 

K012/17. 

 

Obrázek 33: Frakce kameniva 0/4 - K012/17. 

 

Obrázek 34: Frakce kameniva <0,063 mm - K012/17. 
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5.2.12 Lom Císařský 

V Císařském lomu se těží čedič. 

V diplomové práci je zastoupen vzorkem kameniva 0/4 označen jako 

K013/17 a vzorkem vratného fileru označen jako K020/17 a také vzorkem 

K047/17. 

 

Obrázek 35: Frakce kameniva 0/4 - K013/17. 

 

Obrázek 36: Frakce kameniva <0,063mm - K013/17. 

 

Obrázek 37: Vratný filer K020/17. 
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Obrázek 38: Vratný filer K047/17. 
   

 

6 Výsledky 

V kapitole výsledky jsou veškeré provedené zkoušky ať už nenormované 

nebo normované a jejich výsledky patřičně okomentované. 

6.1 Sítový rozbor 

6.1.1 Sítový rozbor proséváním za sucha 

Sítový rozbor byl proveden na vzorcích vratného fileru. Získávám tak 

vratný filer frakce <0,063 mm. V tabulce 7 jsou hodnoty procentuálních zůstatků 

na jednotlivých sítech vratného fileru. 

Tabulka 7: Sítový rozbor vratných filerů. 

 Zůstatek na sítech [%] 

č. vzorku <0,063 mm 0,063-0,125 mm 0,125-0,250 mm 0,250-0,500 mm 

K019/17 76,03 19,58 4,33 0,06 

K020/17 61,62 19,63 16,04 2,72 

K021/17 62,72 25,78 10,59 0,91 

K022/17 71,65 18,64 7,99 1,72 

K039/17 67,56 19,49 11,46 1,50 

K046/17 67,14 22,01 10,06 0,78 

K047/17 53,88 23,81 18,59 3,71 

K050/17 69,18 16,06 12,13 2,63 

K057/17 85,20 11,51 2,85 0,44 

K058/17 79,05 16,40 4,24 0,31 
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Z tabulky 7 lze vyčíst, že vratný filer používaný na obalovnách není pouze 

složen z frakce menší 0,063 mm. Například u vzorku K047/17 je zastoupení 

frakce menší jak 0,063 mm pouze 53,88 %. To je větší polovina materiálu. 

Nachází se tu poměrně velké množství frakce kameniva zachycené na sítu 

0,063 mm a to 23,81 %, na sítě 0,125 mm bylo zachyceno 18,59 %. Metoda 

sítování nebyla provedena zcela podle normovaného postupu, ten je v případě 

filerů odlišný od normálního sítování na sítech. Probíhá profukováním 

jednotlivých sít ve speciálním zařízení, ze zkušeností pracovníků obalovny 

Chrlice však tato metoda nesplňuje požadované podmínky přesnosti. V mém 

případě, nebyla možnost sítovat tímto způsobem z důvodu nákladnosti přístroje, 

který ve školní laboratoři chybí. 

Mnou provedená metoda sítování proséváním za sucha na sadě sít je 

však dostatečně přesná. Sítování bylo provedeno dle postupu v kapitole 4.1. 

V zásadě velikost zrn kameniva (fileru) má velký význam na použitém 

množství asfaltu. Čím menší jsou částice fileru, tím je potřeba většího množství 

asfaltu na jeho obalení. Je to z důvodu větší obalované plochy.  

Posouzením této zkoušky podle ČSN EN 13043 se zjistí, že ne všechny 

vratné filery splňují podmínky zrnitosti pro kamenivo <0,063 mm. Podmínky jsou 

stanoveny celkovým rozsahem propadu zrn na sítu 0,063 mm. Tento rozsah je 

krajně omezen 70 až 100 %. 

Pro porovnání jednotlivých hodnot vzorků vratného fileru jsou tyto data 

vložena do grafu 1, kde je výsledkem křivka zrnitosti složená z propadů zjištěných 

na jednotlivých zkušebních sítech 



48 

 

Graf 1: Křivka zrnitosti vratného fileru. 

 

Křivka zrnitosti problematického vratného fileru K046/17 prochází středem 

ostatních hodnot zrnitosti, stejně tak středem těchto hodnot prochází křivky 

kvalitního vratného fileru K020/17 a K050/17. Z toho lze usuzovat, že zkouška 

zrnitosti není vhodná pro odhalení problematických vlastností filerických materiál. 

6.1.2 Laserová difrakce 

Pro zkoušení byl použit vysítovaný filerický materiál zrnitosti 0/0,063 mm 

případně 0,063/0,125 mm z vybraných lomů. Zkouška byla provedena z toho 

důvodu, aby bylo možné zjistit zrnitost vybraných filerů i pod sítem 0,063 mm. 

Frakce 0/4 mm byla proto pouze prosítovaná k účelu získání co největšího 

množství filerické frakce. Filer byl zaslán do specializované laboratoře v Mokré 

kde byla následně provedena zkouška laserové difrakce. Tato metoda se 

používá pro měření zrnitosti velmi malých částic v řádech (0,010 až 10000 μm). 

Jelikož je to nákladná zkouška bylo vybráno 8 vzorků na kterých se provedla 

laserová difrakce. Výsledky jsou uvedeny v grafech 1 až 8. 
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Graf 2: Laserová difrakce K002/17 - Zárubka. 

 

Ve vzorku kameniva K002/17 je 59,22 % fileru mezi velikostí částice 20 až 

90 μm (0,02 až 0,09 mm). Laserovou difrakcí bylo zjištěno, že 78,94 % fileru je 

menši než požadovaných 0,063 mm. Zbylých 21,06 % je větší jak 0,063 mm. 
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Graf 3: Laserová difrakce K004/17 - Kobylí Hora. 

 

Ve vzorku kameniva K004/17 je 59,58 % fileru mezi velikostí částice 20 až 

90 μm (0,02 až 0,09 mm). Laserovou difrakcí bylo zjištěno, že 83,14 % fileru je 

menši než požadovaných 0,063 mm. Zbylých 16,86 % je větší jak 0,063 mm. 

 

 

Graf 4: Laserová difrakce K004/17 (0,063 - 0,125) - Kobylí Hora. 

 

Ve vzorku kameniva K004/17 (0,063 až 0,125 mm) je 73,57 % menši než 

požadovaných 0,125 mm. Zbylých 26,43 % je větší jak 0,125 mm. 
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Graf 5: Laserová difrakce K008/17 (<0,063 mm) - Slapy. 

 

Ve vzorku kameniva K004/17 je 59,58 % fileru mezi velikostí částice 

20 až 90 μm (0,02 až 0,09 mm). Laserovou difrakcí bylo zjištěno, že 83,14 % 

fileru je menši než požadovaných 0,063 mm. Zbylých 16,86 % je větší jak 

0,063 mm. 

 

 

Graf 6: Laserová difrakce K008/17 -(0,063 - 0,125 mm) - Slapy. 

 

Ve vzorku kameniva K008/17 (0,063 až  0,125 mm) je 77,58 % menši než 

požadovaných 0,125 mm. Zbylých 22,42 % je větší než 0,125 mm. 
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Graf 7: Laserová difrakce K011/17 - Rancířov. 

 

Ve vzorku kameniva K011/17 je 68,98 % fileru mezi velikostí částice 

10 až 90 μm (0,02 až 0,09 mm). Laserovou difrakcí bylo zjištěno, že 86,09 % 

fileru je menši než požadovaných 0,063 mm. Zbylých 13,91 % je větší než 

0,063 mm. 

 

 

Graf 8: Laserová difrakce K011/17 - (0,063 - 0,125 mm) -Rancířov. 

 

Ve vzorku kameniva K011/17 (0,063 až  0,125 mm) je 68,78 % menši než 

požadovaných 0,125 mm. Zbylých 31,22 % je větší než 0,125 mm. 
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Graf 9: Laserová difrakce K013/17 - Císařský. 

 

Ve vzorku kameniva K013/17 je 67,6 % fileru mezi velikostí částice 

10 až 90 μm (0,02 až 0,09 mm). Laserovou difrakcí bylo zjištěno, že 85,61 % 

fileru je menši než požadovaných 0,063 mm. Zbylých 14,39 % je větší než 

0,063 mm.  

 

Graf 10: Zastoupení velikosti zrn K002/17 a K004/17 (<0,063 mm). 

 

Graf 11: Zastoupení velikosti zrn K008/17 a K011/17 (<0,063 mm). 
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Graf 12: Zastoupení velikosti zrn K013/17 (<0,063 mm). 

V grafu 12 jsou znázorněny jednotlivá zastoupení velikosti zrna ve 

vzorcích. K největším rozdílům dochází v procentuálním zastoupení velikosti zrn 

63 až 200 μm. Průměrné zastoupení frakce 10 až 63 μm je 61,5 %, směrodatná 

odchylka pouze 2,26°%. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzké frakce shora 

ohraničené sítem 0,063 mm, lze usuzovat, že při provádění vysítování této úzké 

frakce bylo použito síto s jmenovitou velikostí otvorů 0,063 mm, které mělo 

velikost otvorů mírně větší, než 0,063 mm. Jednotlivé vzorky mají podobné čáry 

zrnitosti. 

Laserovou difrakcí jsem získal grafy popisující zrnitost jednotlivých 

zkušebních vzorků. Vynesením těchto grafů do jednoho, lze porovnat následná 

křivka. Je jisté, že na chování fileru v asfaltové směsi má určitý vliv počet malých 

zrn ve fileru. Pro zjištění zastoupení jednotlivých prvků ve vzorku je potřeba 

udělat rozbor petrografického složení. Z toho by následně šlo zjistit, který 

z minerálů nejvíce ovlivňuje špatné chování fileru v asfaltové směsi. 

V grafu lze vidět, že nejvíce malých částic má vzorek kameniva K011/17, 

ten je označen jako problematický vzorek. Obsahuje celkem 43,77 % kameniva 

menšího jak 20 μm. Při použití tohoto fileru bude větší spotřeba asfaltového 

pojiva. 
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6.2 Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická 

zkouška 

6.2.1 Výsledky Pyknometrické zkoušky 

Pyknometrická zkouška slouží k zjištění měrné hmotnosti vzorku. V 

tabulce 8 jsou hodnoty měrných hmotností pro jednotlivé vzorky (červeně 

označeny jsou problémové vzorky, zeleně naopak vzorky, které v asfaltových 

směsí nečiní problémy). Měrná hmotnost je závislá na petrografickém složení 

výchozí suroviny. 

Tabulka 8: Průměrná měrná hmotnost vzorků. 

Filer kameniva <0,063 mm Vratný filer Rozdíl 

č. vzorku Ø ρ [Mg/m3] č. vzorku Ø ρ [Mg/m3] [Mg/m3] 

K001/17 2728    

K002/17 2784 K019/17 2757 26 

K003/17 2791 K039/17 2672 119 

K004/17 2717 K046/17 2679 39 

K005/17 2909 
K022/17 2825 84 

K050/17 2797 111 

K006/17 2862    

K007/17 2766 K021/17 2676 90 

K008/17 2807    

K009/17 2840    

K010/17 2732 K057/17 2758 -26 

K011/17 2776 K058/17 2704 72 

K012/17 2668    

K013/17 3028 
K020/17 2961 67 

K047/17 2983 45 
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Graf 13: Měrná hmotnost vzorků fileru <0,063 mm a vratného fileru 

znázorňuje jednotlivé hodnoty z tabulky 8 ve sloupcovém grafu. 

 

Graf 13: Měrná hmotnost vzorků fileru <0,063 mm a vratného fileru. 

 

Největší měrnou hmotnost má kamenivo se základní horninou čedičem 

(3000 až 3300 Mg/m3). Z dosažených výsledků je patrné, že pomocí výsledků 

pyknometrické zkoušky není možné odhalit problematické chování fileru 

v asfaltové směsi. 

6.2.2 Porovnání měrných hmotností 

Vzájemné porovnání vzorků z tabulky 8. Filer K002/17 o průměrné měrné 

hmotnosti 2784 Mg/m3 koresponduje se vzorkem vratného fileru K019/17 o 

průměrné měrné hmotnosti 2757 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 27 Mg/m3, což 

je velice dobrý výsledek a mohu říct, že měrná hmotnost vratného fileru odpovídá 

měrné hmotnosti fileru matečné horniny. Rozdíl těchto hodnot je kladný, jestliže 

filer z matečné horniny beru jako základní bod. 

Vzorek fileru K005/17 o průměrné měrné hmotnost 2909 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K022/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2825 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 84 Mg/m3. Dále by k němu měl být podobný 

vratný filer K050/17 o průměrné měrné hmotnosti 2797 Mg/m3, s rozdílem hodnot 

111 Mg/m3. Oba tyto rozdíly jsou značně velké. Vratné filery byly odebrány každý 

v jiném termínu (K022/17 až 14.6.17 a K050/17 až  18.9.17). Je možné, že 
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v průběhu této doby byla změněna technologie přidávání vratného fileru. Rozdíl 

by mohl být vyvolán příměsí jiného druhu kameniva ve vzorku. 

Vzorek fileru K004/17 o průměrné měrné hmotnosti 2717 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K046/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2679 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 39 Mg/m3. Opět je to malý rozdíl a mohu 

říci, že měrná hmotnost vratného filer odpovídá měrné hmotnosti fileru matečné 

horniny. 

Vzorek fileru K013/17 o průměrné měrné hmotnost 3028 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K020/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2961 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 67 Mg/m3. Zde je odchylka vyšší. Dále zde 

patří i vzorek K047/17 s průměrnou měrnou hmotností 2983 Mg/m3 což je ve 

výsledku rozdíl 47 Mg/m3.  

Vzorek fileru K003/17 o průměrné měrné hmotnost 2791 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K039/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2672 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 119 Mg/m3. Tato hodnota je největší 

výchylkou ve vzorcích, a proto byla zkouška znovu zopakována se stejným 

výsledkem.  

Vzorek fileru K007/17 o průměrné měrné hmotnost 2766 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K021/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2676 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 90 Mg/m3. 

Vzorek fileru K011/17 o průměrné měrné hmotnost 2732 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K057/17 o průměrné oměrné hmotnosti 

2758 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 26 Mg/m3. Je to jediný vzorek, u kterého 

došlo k nárůstu měrné hmotnosti. 

Vzorek fileru K007/17 o průměrné měrné hmotnost 2776 Mg/m3 

koresponduje se vzorkem vratného fileru K058/17 o průměrné měrné hmotnosti 

2704 Mg/m3. Rozdíl těchto hodnot je 72 Mg/m3. 

Rozdíl měrných hmotností může být vysvětlen i tím, že byla měřena měrná 

hmotnost nepřesítovaného vratného fileru, ten obsahuje (jak lze vidět v kapitole 

4.1 Sítový rozbor) velké množství zrn větších jak 0,063 mm. Měrná hmotnost 

vyšších frakcí má většinou tendenci být nižší než frakce <0,063 mm. Tento jev 

má určitě vliv na rozdíl měrných hmotností. Nevysvětluje však podstatu 

diplomové práce, a to ovlivnění asfaltové směsi jako takové, a to z toho důvodu, 
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že problémové vzorky (červeně zaznačeny) nejsou nikterak ve své měrné 

hmotnosti odlišné od ostatních vzorků. 

Tabulka 9: Měrné hmotnosti jednotlivých frakcí kameniva. 

  Měrná hmotnost [Mg/m3] 

č. vzorku <0,063 mm <0,063-0,125> <0,125-0,250> <0,250-0,500> 

K001/17 2728 2730 2683 2664 

K002/17 2784 2794 2763   

K003/17 2791 2827 2818 2822 

K004/17 2717 2731 2720 2716 

K005/17 2909 2882 2845 2835 

K006/17 2862 2866 2813 2800 

K007/17 2766 2735 2651 2668 

K008/17 2807   2760   

K009/17 2840 2831 2842 2831 

K010/17 2732 2730   2723 

K011/17 2776       

K012/17 2668 2654 2646   

K013/17 3028   3025 3004 

 

Graf 14: Měrná hmotnost jednotlivých frakcí kameniva. 

 

Graf 14 je sloupcovým 3D grafem měrné hmotnosti jednotlivých frakcí 

kameniva.   
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6.2.3 Organické zbytky 

Při provádění pyknometrické zkoušky na vratných filerech byly nalezeny 

zbytky nejspíše organického původu (lehčí než voda). Tyto zbytky vytvářely 

tenkou, ale pevnou vrstvu na hladině destilované vody. To mělo za následek 

obtížně proveditelné odvzdušnění ve vakuovém exsikátoru a vystřikování 

kapaliny (i se vzorkem) ven z pyknometru. Musela být, proto zvolena metoda 

hlídání a uvolňování tlaku ve vakuovém exsikátoru (pozvolné tlakování). Tento 

tenký film se shlukuje pouze za sníženého tlaku, nebylo ho teda možno odstranit 

před vakuováním. 

Tenký film zbytků se nacházel více či méně u většiny vratných filerů.  

 

Obrázek 39: Organický zbytek v pyknometrech - K019/17 

  

Vzorek K019/17 (obrázek 39) byl označen stupněm zašpinění 2 - středně 

zašpiněn. Důvod výskytu tohoto tenkého filmu je popsán v kapitole 6.3.  

 

Obrázek 40: Organické zbytky v pyknometrech K058/17 

Vzorek K058/17 (obrázek 40) byl označen stupněm zašpinění 3, což 

vyjadřuje stupeň velmi zašpiněn. Při neopatrném vložení zátky pyknometru 
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mohlo dojít k jejímu úplnému ucpání. Tabulka 10 popisuje míru zašpinění 

vratných filerů cizorodým materiálem. Proto byla na základě vizuálního 

hodnocení sestavena stupnice, kde stupeň 1 reprezentuje čistý nebo téměř čistý 

vzorek, stupeň 2 mírně zašpiněný vzorek a stupeň 3 reprezentuje velké množství 

nečistot. 

 

Tabulka 10: Stupeň zašpinění vratného fileru. 

Vratný filer 

č. vzorku Stupeň zašpinění 

K019/17 2 

K020/17 1 

K021/17 2 

K022/17 1 

K039/17 3 

K046/17 1 

K047/17 2 

K050/17 1 

K057/17 1 

K058/17 3 

  



61 

6.2.4 Sypná hmotnost dle AASHTO T 304 

Výsledky sypné hmotnosti dle AASHTO T 304 pro vratný filer jsou uvedeny 

tabulce 11. Nejvyšší sypná hmotnost vychází u vzorku K047/17, matečnou 

horninou tohoto vratného fileru je čedič. Vzorek K020/17 je stejného původu. 

Čedič má nejvyšší sypnou hmotnost z použitých kameniv. Je zcela na místě, že 

jeho sypná hmotnost je také největší. 

Tabulka 11: Sypná hmotnost vratného fileru. 

č. vzorku 
Sypná hmot-
nost [Mg/m3] 

K019/17 886 

K020/17 1304 

K021/17 976 

K022/17 1145 

K039/17 966 

K046/17 1104 

K047/17 1446 

K050/17 1100 

K057/17 1000 

K058/17 985 

 

 

Graf 15: Sypná hmotnost 

V grafu 15 jsou zaznačeny jednotlivé sypné hmotnosti. Je vidět, 

problematické i bezproblémové vzorky fileru dosahovaly spíše průměrných 
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sypných hmotností, takže pomocí této zkoušky pravděpodobně nebude možné 

rozhodnout o vhodnosti materiálu do asfaltové směsi. 

 

 

Graf 16: Korelace měrné a sypné hmotnosti vratného fileru. 

 

Vzájemnou korelací měrné hmotnosti a sypné hmotnosti jsem získal 

relativně pěknou lineární funkci y = 0,5743x + 2154,5. Hodnota spolehlivost 

R2 = 0,7535. Vratné filery, které by měly dosahovat srovnatelných vlastností 

(K022/17 - K050/17 a K020/17 - K047/17), prokázaly spíše různé vlastnosti. 

Zeleně jsou označeny kvalitní vratné filery, červeně je označen nekvalitní vratný 

filer. 
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6.3 Rozdíl odstínu vzorků vratného fileru a fileru 

matečné horniny 

V průběhu provádění laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že odstíny 

vratného fileru a fileru z matečné horniny jsou odlišné.  

Lze to například vidět na vzorcích K002/17 a K019/17. Vzorek K002/17 je 

jemně šedé barvy s příměsí žlutého zbarvení. Naproti tomu K019/17 je tmavě 

šedý s příměsí hnědého zbarvení. Z petrografického rozboru je známo, že 

základním prvkem matečné horniny je granodiorit. Mineralogické složení: 

Křemen 21 %, Plagioklas 42 %, K-živec 10 %, Biotit 14 % a Amfibol 11 %. 

 

Obrázek 41: Barevný rozdíl K002/17 - K019/17. 

Granodiorit je hlubinnou vyvřelinou většinou světle šedé barvy. Tmavé 

zbarvení vratného fileru může být zapříčiněno příměsí organických zbytků 

vzniklých při sušení kameniva v sušícím bubnu obalovny Momentálně používaný 

typ topiva v obalovně Polička - Modřec je LTO (lehký topný olej) [12]. Při 

spalování LTO dochází k uvolňování sazí do sušeného kameniva. Tyto saze se 

zachytávají společně s vratným filerem na filtrech. Je otázkou, zda tyto zbytky 

mají tak významný vliv na zbarvení. Lze očekávat, že velké množství těchto 

zbytků ve vratném fileru může mít špatný vliv na asfaltovou směs. Roční emise 

této obalovny jsou 0,595 t tuhých znečisťujících látek. 
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Další zaznamenaný barevný rozdíl je na vzorcích K005/17 a K022/17. 

Vzorek fileru K005/17 je světle šedé barvy naopak vzorek vratného fileru je spíše 

světle hnědé barvy. Přiložením fotografie vzorku K050/17 (měl by být stejný) jsem 

zjistil, že jeho barevný odstín je od ostatních odlišný. Je spíše tmavě hnědý. Tyto 

barevné kombinace jsou těžko vysvětlitelné. V obalovně Poříčany jsou používány 

jako paliva LTO a zemní plyn[13].  Roční emise této obalovny jsou 0,213 t tuhých 

znečisťujících látek. 

 

Obrázek 42: Barevný rozdíl K005/17 - K022/17 - K050/17. 

 

Obrázek 43: Barevný odstín K050/17. 

U vzorku K004/17 a K046/17 nebyl tak velký barevný rozdíl. K004/17 má 

pouze světlejší odstín žluté než vzorek K046/17. Typem paliva v obalovně České 

Budějovice je pouze zemní plyn [14]. Roční emise této obalovny jsou 0,008 t 

tuhých znečisťujících látek. Ve vzorku vratného fileru se nacházelo minimální 

množství tenké organické vrstvy, zašpinění bylo ohodnoceno stupněm 1, tedy 

velmi málo zašpiněné. Pyknometrická zkouška tohoto vzorku proběhla bez 

nutného vymývání organické vrstvy. 
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Obrázek 44: Barevný rozdíl K004/17 - K046/17. 

U vzorku K003/17 a K039/17 byl rozdíl v odstínu růžové. Typem paliva 

v obalovně Tasovice je čistě jen zemní plyn [15]. Z toho bych očekával, že zde 

bude nalezeno jen minimální množství organického zbytku. Opak je pravdou. 

Vzorek K039/17 je silně (stupeň 3.) znečištěn, při vakuování v exsikátoru dochází 

k častém vybublávání z pyknometru. Roční emise této obalovny jsou 0,327 t 

tuhých znečisťujících látek.  

 

Obrázek 45: Barevný rozdíl K003/17 - K039/17. 
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Vzorek K013/17 a K020/17. Vzorek fileru je tmavě hnědé barvy, Vratný 

filer je také tmavě hnědé barvy, ale oproti fileru z matečné horniny je světlejší. 

 

Obrázek 46: Barevný rozdíl K013/17 - K020/17. 

V obalovně Huntířov se používá jako palivo LTO (lehký topné oleje) [16]. 

Znečištění tuhými látkami způsobené touto obalovnou je minimální. Roční emise 

obalovny Huntířov jsou 0,029 t tuhých znečisťujících látek. Vzorek vratného fileru 

K020/17 byl označen stupněm zašpinění 1. 
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6.4 Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného 

fileru - Rigdenova zkouška 

Rigdenova zkouška byla provedena na vzorcích fileru matečné horniny 

vysítovaných z frakce 0/4 a na vzorcích vysítovaného vratného fileru 

(<0,063 mm). Vyšší hodnoty Rigdenovy zkoušky mají za následek vyšší ztužení 

mastixu filerem při stejném volumetrickém podílu filerické frakce. Výsledky 

Rigdenovy zkoušky jsou v tabulce 12. Červeně jsou označeny nějakým 

způsobem problematické materiály, zeleně pak vzorky, které nevykazují žádné 

problémy. 

Tabulka 12: Výsledky Rigdenovy mezerovitosti. 

Filer kameniva <0,063 mm Vratný filer <0,063 mm 

č. vzorku Rigden [%] č. vzorku Rigden [%] 

K001/17 42,41   

K002/17 41,05 K019/17 40,92 

K003/17 34,13 K039/17 37,97 

K004/17 35,56 K046/17 33,49 

K005/17 38,34 
K022/17 33,55 

K050/17 35,46 

K006/17 43,79   

K007/17 41,48 K021/17 37,66 

K008/17 41,10   

K009/17 45,01   

K010/17 36,94 K057/17 36,49 

K011/17 46,13 K058/17 40,37 

K012/17 38,10   

K013/17 45,11 K020/17 35,06 

 

V následujícím grafu 17 jsou vyneseny jednotlivé výsledky Rigdenovy 

mezerovitosti pro filer a vratný filer. Graf 18 je korelací výsledků Rigdenovy 

mezerovitosti pro vratný filer <0,063 mm a filer <0,063 mm.  
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Graf 17: Výsledky Rigdenovy mezerovitosti. 

 

Graf 18: Korelace Rigdenovy mezerovitosti fileru <0,063 mm a vratného fileru 
<0,063 mm. 
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Ve výsledcích Rigdenovy mezerovitost fileru <0,063 mm a vratného fileru 

<0,063 mm podle grafu 18 nebyl prokázán žádný vztah.  

Hodnoty jsou dále vloženy do oddělených grafů 19 a 20. V grafu 19 

existuje očividná závislost mezi problematickými vzorky K001/17, K006/17 a 

K011/17. Horniny těchto vzorků jsou pararuly. Z geometrických hlediska je 

známo, že částice tvořené destičkami vykazují větší mezerovitost a z toho 

vyplývající nejnižší hodnotu zhutnitelnosti, pararula obsahuje slídu, která má 

destičkovitě oddělitelnou povahu. 

 

Graf 19: Rigdenova mezerovitost filer <0,063 mm. 
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Graf 20: Rigdenova mezerovitost vratný filer <0,063 mm. 

V grafu 20 jsou dva případy problémového kameniva a to K046/17 a 

K058/17, mezerovitost prvního vzorku je (33,49 %) odpovídá mezerovitosti fileru 

K004/17 (35,56 %). Mezerovitost druhého vzorku je (40,37 %) měla by odpovídat 

fileru K011/17 (46,13 %). Z grafu je patrné, že mezerovitost vratného fileru nemá 

přímou souvislost s problémy vznikajícími při pokládce asfaltové vrstvy, kterými 

jsou například vlnění nebo praskání čerstvě položeného asfaltového koberce. 

 

Tabulka 13: Porovnání vzorků filerů. 

Filer kameniva <0,063 mm Vratný filer <0,063 mm Rozdíl 

č. vzorku Rigden [%] č. vzorku Rigden [%] [%] 

K002/17 41,05 K019/17 40,92 0,13 

K005/17 38,34 
K022/17 33,55 4,79 

K050/17 35,46 2,88 

K004/17 35,56 K046/17 33,49 2,07 

K003/17 34,13 K039/17 37,97 -3,83 

K013/17 45,11 
K020/17 35,06 10,06 

K047/17 35,54 9,57 

K007/17 41,48 K021/17 37,66 3,83 

K010/17 36,94 K057/17 36,49 0,45 

K011/17 46,13 K058/17 40,37 5,75 
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V tabulce 13 jsou porovnány jednotlivé korespondující filery. Jak lze vidět, 

u vzorku K005/17 jsou dva vratné filery (K022/17 a  K050/17). Jejich odchylka od 

původního materiálu z matečné horniny je velmi malá to (4,79 % a 2,88 %). 

Největší rozdíl Rigdenovy mezerovitosti vykázal oproti odpovídajícímu výsledku 

fileru kameniva vzorek vratného fileru K020/17 ten se liší o celých 10,06 % a 

k němu vzorek o stejném materiálu s rozdílem 9,57 %. Je otázkou, zda dodaný 

vratný filer nebyl znečištěn jiným materiálem nebo jestli nejsou tyto vratné filery 

nějak nastavovány vápencovou moučkou. Ostatní vratné filery korespondují se 

svými protějšky z řad filerů matečné horniny. 
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6.4.1 Stanovení mezerovitosti sypaného materiálu - 

ASSHTO T 304 

Mezerovitost sypaného vratného fileru je uvedena v tabulce 14. Výpočet 

mezerovitosti sypného materiálu vychází z rovnice 6. 

 

Tabulka 14: Mezerovitost sypaného materiálu. 

č. vzorku 
Mezerovitost sypa-
ného materiálu [%] 

K019/17 67,88 

K020/17 55,96 

K021/17 63,54 

K022/17 59,45 

K039/17 63,83 

K046/17 58,79 

K047/17 51,54 

K050/17 60,66 

K057/17 63,73 

K058/17 63,56 

 

V grafu 21 jsou zobrazeny hodnoty mezerovitosti volně sypaného vratného 

fileru. Zeleně zabarvené sloupce představují vzorky sypaných materiálů, které 

v praxi nevykazují žádné negativní vlastnosti složení asfaltové směsi pro 

pokládku asfaltového koberce.  

 

Graf 21: Mezerovitost sypaného materiálu. 
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 Naproti tomu červeně zbarvené sloupce představují vzorky vratného fileru, který 

byl v praxi ověřen jako nespolehlivý, tedy při pokládce asfaltové směsi s těmito 

vratnými filery docházelo k více problémům, zejména vlnění a praskání 

asfaltového povrchu, adheze asfatové směsi. V důsledku toho bylo nutné snížit 

teplotu asfaltové směsi při pokládce. Z výsledků sypné mezerovitosti nelze 

předem určit kvalitu používaného materiálu. Tato zkouška však lze skombinovat 

se zkouškou Rigdenovy mezerovitosti. 

 

Graf 22: Korelace Rigdenovy mezerovitosti a mezerovitosti sypaného vratného fileru. 

 

V grafu 22 byla nalezena spojitost mezi Rigdenovou mezerovitostí a 

mezerovitostí sypaného vratného fileru. Vzorky K022/17 a K050/17 jsou od sebe 

vzdáleny z důvodu odlišných hodnot Rigdenovy zkoušky. Vzorek K046/17 je 

v teoretickém středu grafu s nejnižší hodnotou Rigdenovy mezerovitosti. Vychází 

zde i velice pěkná spojnice trendu y = 0,0529x2 - 5,9182x + 199,94. Hodnota 

spolehlivost R2 = 0,7433. Vzorek vratného fileru K058/17 je pararulou. Z praxe je 

známo, že kameniva z lomu Rancířov vykazují z dlouhodobého hlediska 

proměnlivou kvalitu. Náhodně tak dochází ke změně standartní pokládky 

asfaltové vrstvy. Při porovnání vzorků K046/17 a K020/17 jsem došel k závěru, 

že vratné filery s nejníže položeným bodem v korelací sypné a Rigdenovy 

mezerovitosti, nemusí znamenat problematičnost materiálu. 
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6.5 Zkouška delta kroužek a kulička 

6.5.1 Filer z vlastního kameniva 

Zkouška delta kroužek a kulička byla provedena jak ve vodě, tak i 

v glycerinu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 15. Zkouškou jsem zjistil body 

měknutí jednotlivých směsí asfaltu. Hodnoty delta kroužku a kuličky jednotlivých 

směsí asfaltu s filerem byly následně dopočteny. Filer má schopnost ztužovat 

asfaltovou směs, což potvrzuje zvýšení bodu měknutí asfaltu po přidání 

filerických materiálů. Na ztužení nemá měrná hmotnost vliv, což je patrné z grafu 

grafu 23. 

Tabulka 15: Bod měknutí a delta krouže a kulička frakce kameniva <0,063 mm. 

č. vzorku Bod měknutí [°C] Delta KK <0,063mm [°C] Voda / Glycerin 

K001/17 78,85 31,95 Voda 

K002/17 84,15 31,15 Glycerin 

K003/17 63,15 16,25 Voda 

K004/17 64,55 17,65 Voda 

K005/17 65,45 18,55 Voda 

K006/17 84,25 39,75 Voda 

K009/17 80,95 39,00 Voda 

K010/17 66,10 18,60 Voda 

K011/19 92,45 39,45 Glycerin 

K012/19 70,00 22,60 Voda 

K013/20 80,20 32,80 Voda 
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Graf 23 Korelace měrné hmotnosti a delta kroužek a kuličky 

 

Z grafu 23 lze vyčíst, že není žádná korelace mezi měrnou hmotností a 

delta kroužek a kuličkou. Z výsledků této zkoušky nelze zjistit, které kamenivo 

vykazuje problematické chování s asfaltovou směsí. Čekal jsem, že se vzrůstající 

měrnou hmotností bude vzrůstat i delta kroužek a kulička, popřípadě ztužení 

asfaltové směsi. V červeném oválu vyznačeném v grafu se nachází 4 horniny 

tvořeny rulou nebo pararulou. Tato hornina obsahuje určité množství slídy, která 

díky své destičkovité struktuře zvyšuje bod měknutí. Při vmíchání vzorku K011/17 

do asfaltového pojiva docházelo k pomalému vmísení fileru. Vzorek K011/17 má 

vyšší procento menších částic než ostatní vzorky. U asfaltové směsi s vysokým 

bodem měknutím docházelo k vyklouznutí kuličky bokem asfaltového váčku. Je 

to zapříčiněno vysokou tuhostí váčku, a tudíž nerovnoměrným protažením 

(oslabením) asfaltového váčku s kuličkou. Laserový detekční systém nebyl 

schopen tento propad zjistit. 

Naopak zkoušky asfaltové směsi s nízkým bodem měknutí probíhaly zcela 

bez problémů. 
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6.5.2 Vratný filer 

Delta kroužek a kulička u vratného fileru probíhala stejným způsobem jako 

u fileru z matečné horniny. Bod měknutí u vratných filerů překročil teplotu 80 °C 

pouze ve dvou případech. A to u vzorků K019/17 a K058/17. Z výsledků je patrné, 

že filery ztužují asfaltovou směs více než vratné filery. 

 

Tabulka 16: Bod měknutí a delta kroužek kulička vratného fileru (<0,063 mm). 

č. vzorku 
Bod měknutí 

[°C] 
Delta KK <0,063mm 

[%] 
Voda / Glycerin 

K019/17 88 35 Glycerin 

K020/17 61,55 14,65 Voda 

K021/17 66,45 19,55 Voda 

K022/17 64,75 17,85 Voda 

K039/17 71,4 23,9 Voda 

K046/17 64,9 17,4 Voda 

K047/17 60,3 12,8 Voda 

K050/17 65,2 17,7 Voda 

K057/17 65,2 17,7 Voda 

K058/17 84,55 30,35 Glycerin 

 

 

Graf 24: Korelace měrné hmotnosti a delty kroužku a kuličky vratného fileru 
(<0,063 mm). 
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6.5.3 Srovnání bodu měknutí a delta kroužku a kuličky 

vratného fileru s filerem 

V tabulce 17 jsou zapsány jednotlivé rozdíly mezi filerem a vratným 

filerem. 

Tabulka 17: Srovnání bodu měknutí. 

č. vzorku 
Bod měknutí 

[°C] 
Rozdíl [°C] 

Bod měknutí 
[°C] 

č. vzorku 

K002/17 84,15 -3,85 88 K019/17 

K003/17 63,15 -8,25 71,4 K039/17 

K004/17 64,55 -0,35 64,9 K046/17 

K005/17 65,45 
0,70 64,75 K022/17 

0,25 65,2 K050/17 

K010/17 66,1 0,90 65,2 K057/17 

K011/19 92,45 7,90 84,55 K058/17 

K013/20 80,2 
18,65 61,55 K020/17 

19,90 60,3 K047/17 

 

Z tabulky 17 lze vyčíst, že výsledky zkoušky bodu měknutí směsí filerů s 

asfaltem přibližně odpovídají výsledkům stejné zkoušky vzorků vratných filerů 

smísených s asfaltem. Problém nastává na vzorcích K013/20, K020/17 a 

K047/17. Vzorky se od sebe natolik liší, že je nutné uvažovat, zda byl dodán 

odpovídající vratný filer ke vzorku drobného kameniva. 

 

Tabulka 18: Srovnání delta kroužku a kuličky fileru <0,063 mm a vratného fileru 
<0,063 mm. 

č. vzorku 
Delta 

KK<0,063mm [°C] 
Rozdíl 

[°C] 
Delta KK [°C] č. vzorku 

K002/17 37,25 2,25 35 K019/17 

K003/17 16,25 -7,65 23,9 K039/17 

K004/17 17,65 0,25 17,4 K046/17 

K005/17 18,55 
0,70 17,85 K022/17 

0,85 17,7 K050/17 

K010/17 18,6 0,90 17,7 K057/17 

K011/19 44,95 14,60 30,35 K058/17 

K013/20 32,8 
18,15 14,65 K020/17 

20,00 12,8 K047/17 
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6.6 Korelace delta kroužek a kulička s Rigdenovou 

zkouškou (mezerovitostí) 

V této kapitole porovnám zkoušky delta kroužek a kulička s Rigdenovou 

zkouškou. Z níže uvedených grafů lze pozorovat, že mezi těmito dvěma 

zkouškami existuje závislost. 

 

 

Graf 25: Korelace Rigdenovy mezerovitosti a delta kroužek a kuličky fileru <0,063 mm. 

 

V korelaci filerové frakce <0,063 mm vyšli následující hodnoty: spojnice 

trendu y = 2,1908x - 60,411 a hodnota spolehlivost R2 = 0,8215. Funkce je 

lineární. Z grafu 25 je očividné, že vzorky složené z ruly a pararuly, označené 

jako K001/17, K006/17 a K011/17, vykazují přibližně stejné hodnoty. Je z toho 

možné usuzovat, že minerály obsažené v této hornině mají vliv na vznik odchylek 

při pokládce asfaltové vrstvy. Filer K009/17 je tvořen horninou rulou, bude zde 

tedy mineraologická spojitost s předešlými vzorky. Z těchto hodnot usuzuji, že 

případné další zkoušky prováděné na fileru drobného kameniva budou také na 

sobě závislé. Problémové kameniva se nijak neliší od kameniv bezproblémových. 
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Graf 26: Korelace Rigdenovy mezerovitosti a delta kroužek a kuličky vratného fileru 
<0,063 mm. 

 

V korelaci Rigdenovy zkoušky s delta kroužek a kulička vratného fileru je 

vidět již zmíněná závislost. Zde vychází nejlépe exponenciální funkce 2. řádu 

s hodnotou spolehlivost R2 = 0,9377. Výsledné hodnoty problémových vzorků 

nevykazují žádnou odchylku od normálu. 
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Graf 27: Srovnání výsledků korelací pro vratný filer <0,063 mm a filer <0,063 mm. 

 

V grafu 27 jsou znázorněny hodnoty srovnávající výsledky zkoušky delta 

kroužek a kulička a Rigdenovu mezerovitost filerů i vratných filerů. 

Korespondující vzorky jsou zbarveny stejnou barvou. Filer kameniva je označen 

čtvercem vratný filer je označen kruhem. K jediné významné odchylce dochází u 

vzorku K013/17 od vzorků K020/17 a K047/17. 
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6.7 Asfaltové číslo 

Zkouška asfaltového čísla byla provedena na vzorcích filerové frakce 

<0,063 mm. V tabulce 19 jsou vypsány vzorky fileru na kterých byla provedena 

zkouška asfaltového čísla. Jsou zde i uvedeny jednotlivé hodnoty penetrací při 

použití určitého množství vody. Tyto hodnoty jsou dále vyneseny do grafu 28 a 

pro lepší přehled do sloupcového grafu 29. Z grafu lze vyčíst, že jednotlivé 

hodnoty nemají potřebnou vypovídající hodnotu. Tato zkouška je ovlivněna 

mnoho faktory (vysychání při manipulaci, destičková struktura minerálů ve 

vzorku, velikost zrn). Asfaltové číslo se nepodařilo zkorelovat s žádnou 

provedenou zkouškou. 

Tabulka 19: Zkouška asfaltového čísla. 

K002/17 <0,063 K010/17 <0,063 

Voda [ml] 
Penetrace 

[mm] 
Voda [ml] 

Penetrace 
[mm] 

16 2,48 13 5,19 

17 4,02 13,5 7,87 

17,5 3,75 14 6,53 

18 3,45 K011/17 <0,063 

19 29,25 18 3,2 

K003/17 <0,063 19 5,76 

13 4,23 K012/17 <0,063 

14 5,86 16 3,5 

15 7,54 17 3,75 

K004/17 <0,063 18 8,18 

15 2,92 19 8,52 

16 4,21 K008/17 <0,063 

17 4,4 16,5 4,06 

18 4,67 17 4,31 

19 5,79 17,5 4,88 

K013/17 <0,063 18 4,59 

15 4,37 19 5,38 

16 20,29 20 9,02 
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Graf 28: Asfaltové číslo. 

 

Graf 29: Dosažená penetrace 5 mm. 
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7  Závěr 

Hlavním cílem práce bylo nalezení vlastnosti filerické frakce, která by 

nejlépe charakterizovala dané materiály. Přínosem práce bylo získání či 

vyvrácení důkazu o vlivu odchylek kvality kameniva vkládaného do asfaltové 

směsi použité při hutnění a následné pokládce asfaltové vrstvy. Zkoumány byly 

vzorky vratných filerů odebraných přímo z výrobní linky obalovny a posouzeny 

vzhledem k fileru vlastního kameniva. 

První část práce se zabývá provedením granulometrické zkoušky vzorků. 

Granulometrická zkouška vlastností kameniva svým rozsahem přesahuje rámec 

práce, avšak provedené zkoušky vypovídají o tom, že některé vratné filery 

z obaloven, nesplňují požadavky na zrnitost přídavného fileru dle ČSN EN 13043. 

Provedením laserové difrakce byly získány podrobnější informace o velikosti zrn 

některých materiálů. Z výsledků těchto měření bylo zjištěno, že kamenivo 

s nejvyšším zastoupením frakce nižší jak 10 µm vykazuje problematické chování 

při pokládce asfaltové směsi. Základní horninou tohoto kameniva je pararula 

obsahující minerál slídu. 

Stanovením měrné hmotnosti fileru pomocí pyknometrické zkoušky bylo 

zjištěno, že výskyt problematického kameniva je v oboru měrné hmotnosti 2710 

až 2860 Mg/m3 u filerů a 2670 až 2710 Mg/m3 u vratných filerů. Měrná hmotnost 

vratných filerů je tedy nižší než měrná hmotnost filerů. V práci byla provedena 

zkouška dle metodiky AASHTO T 340 odpovídající ČSN EN 1097-3. Zkouška 

neprokázala vliv sypké hmotnosti na problematický ani neproblematický vzorek 

fileru. 

V průběhu laboratorních zkoušek byla zjištěna odlišnost odstínů barev 

filerů od vratných filerů. Nebylo zjištěno, zda tato barevná odlišnost má vliv na 

kvalitu fileru, nicméně barevný rozdíl indikoval cizorodé materiály ve vratném 

fileru. Povaha cizorodých materiálů ve vratných filerech může být předmětem 

dalšího zkoumání. 

Stanovením mezerovitosti suchého zhutněného fileru Rigdenovou 

zkouškou bylo zjištěno, že mezerovitost čistého filerického materiálu je vyšší než 

u vratných filerů. Byla zde také zjištěna závislost mezerovitosti na typu horniny. 

Kameniva z problematických lomů jsou převážně ruly a pararuly s vysokým 

stupněm mezerovitosti (42 až 46 %). 
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Pomocí zkoušky kroužek a kulička bylo zjištěno, že vratné filery zvyšují 

bod měknutí asfaltové směsi více, než filery původní. Problematické filery, z řad 

pararul a rul, pak převyšovaly svými body měknutí ostatní filery. 

Další výsledek práce vyvstal ze zkoušky asfaltového čísla (podle normy 

ČSN EN 13179-2). Zkouška proběhla testováním penetrace trnu do emulze. 

Testování přineslo průkazné poznatky o efektivitě metody pro frakce kameniva 

menší, než 0,063 mm. Pro frakce převyšující tento limit se stala metoda 

neprůkaznou a nebyla dále rozváděna. 

Z provedených zkoušek nejlépe popisuje vratný filer Rigdenova zkouška 

mezerovitosti, která byla použita k porovnání výsledků se zkouškou delta kroužek 

a kulička. Touto korelací byla zjištěna skutečnost, že problematické filery z řad 

rul a pararul vykazují grupové chování.  

Z výsledků zkoušek vyplynula odlišnost filerů od vratných filerů 

odebraných na obalovnách. Časové rozpětí odběru vzorků ze stejného místa 

vykazovalo odlišné výsledky pro stejné typy zkoušek. V případě neznalosti 

prostředí a kvality materiálu sdělené personálem spravujícím odběrová místa a 

konzultací s pracovníky silniční údržby bychom pomocí analyzovaných metod 

nebyli schopni identifikovat kvalitu použitého materiálu. 
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