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Bakalářská práce se zabývá tématem recyklace sklovláknitých geosyntetických 

výztužných mříží, které se aplikují do asfaltových vozovek. V teoretické části jsou 

popsány obecné vlastnosti výztužných materiálů, a to jak plošných výztuží, tak  

i rozptýlených výztužných vláken. Dále je zde charakterizován R-materiál a jeho použití 

v současnosti. V praktické části jsou zkoumány vlastnosti R-materiálu, jenž obsahuje 

odfrézované sklovláknité mříže. Za tímto účelem bylo vyrobeno několik sad zkušebních 

těles z R-materiálu, s podílem odfrézovaných sklovláknitých geomříží. Jednotlivé 

vlastnosti vzorků byly následně porovnávány s výchozí sadou, která odfrézované mříže 

neobsahovala. Dalším srovnávacím vzorkem byl R-materiál, do kterého byla přidána 

výztužná vlákna Forta-Fi. Na vyrobených vzorcích byly provedeny funkční zkoušky ITS 

a tuhost.  

Geomříž, výztužná vlákna, R-materiál, recyklace geomříží, stanovení tuhosti, 

pevnost v příčném tahu (ITS) 

The bachelor thesis deals with the topic of re-using reinforcing fiberglass grid 

which are applied to asphalt layers. The theoretical part describes the general properties 

of reinforcing materials which includes reinforcement grids and also reinforcing 

dispersed fibres. There is also a characterization of reclaimed asphalt pavement and its 

current use. The practical part investigates the properties of reclaimed asphalt pavement 

which contains milled fiberglass grids. For this purpose several sets of test specimens 

were made of reclaimed asphalt pavement with proportion of milled fiberglass geogrids.

The individual properties of the samples were compared with the initial set which did not 

contain milled grids. Another comparative sample was R-material to which were added 

Forta-Fi reinforcing fibers. Functional tests ITS and stiffness were performed on the made 

samples. 

Geogrid, reinforcing fibers, reclaimed asphalt pavment, geogrids reclaimed, 

stiffness determination, indirect tensile strength (ITS) 
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1 ÚVOD 

Do roku 2020 bylo v České republice registrováno více jak 8,3 miliónů vozidel, 

oproti roku 2019 narostl počet nově registrovaných vozů o více jak 185 tisíc. S rostoucím 

podílem automobilové dopravy jsou kladeny i větší nároky na kvalitu vozovek 

dopravních komunikací. Technický stav komunikací v ČR, bohužel dalece zaostává za 

většinou zemí v Evropské unii. Drtivá většina pozemních komunikací v ČR je zhotovena 

z netuhých asfaltobetonových krytů. I přes průběžně prováděné rekonstrukce je stále 

velké množství komunikací v nevyhovujícím nebo havarijním stavu., a to zejména silnic 

II. a III. třídy.  [1], [2] 

Z tohoto důvodu se v čím dál více uplatňuje používání nových technologií  

a materiálů, které by měly prodloužit životnost vozovek. Mezi tyto materiály řadíme také 

sklovláknité výztužné mříže, které se přidávají mezi asfaltové vrstvy. Tyto geosyntetické 

mříže mají příznivý vliv na zamezení (zpomalení) šíření trhlin do pojížděných vrstev  

a napomáhají k roznosu zatížení od dopravy. Další alternativou vyztužování je použití 

rozptýlených vláken v asfaltových směsích. Tato metoda není ve světě tak rozšířená jako 

používání geosyntetických mříží, její výhodou je aplikace vláken již při výrobě směsí. 

Mezi hlavní nevýhody 3D vyztužení patří především vysoká cena těchto vláken. [3]  

Ruku v ruce s používáním nových technologií je kladen i větší důraz na používání 

materiálů, z již dříve zhotovených komunikací (tzv. R-materiály). Dřívější výzkumy 

ukazují, že tyto R-materiály mohou být při správném použití stejně hodnotné, jako směsi 

s přírodními materiály. V současné době je využívání R-materiálů poměrně přísně 

omezeno a není využito plného potenciálu těchto materiálů. S rostoucím nedostatkem 

přírodních zdrojů je velice pravděpodobné, že význam těchto druhotných surovin pro 

znovupoužití v asfaltových vrstvách vozovek bude čím dál větší.  

Dosud, ne zcela prozkoumanou problematikou, je využití R-materiálů s obsahem 

nadrcených skelných mřížích, tj. materiálu vzniklého z recyklace vyztužených netuhých 

vozovek. Podle současných předpisů je zcela vyloučenou použití tohoto materiálu  

v asfaltových směsích. Z tohoto důvodu se tato práce věnuje právě problematice využití 

tohoto materiálu. 
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2 CÍLE PRÁCE 

V nadcházejících letech je velice pravděpodobné, že se budeme setkávat  

s recyklátem z netuhých vozovek, který bude v menší, či větší míře obsahovat 

odfrézované geosyntetické mříže. Ačkoliv většina výrobců výztužných mříží deklaruje 

frézovatelnost jejich materiálů, využití R-materiálu, který by obsahoval příměsi těchto 

mříží, byla věnována pouze malá pozornost. Proto lze jen velice těžko odhadovat, jaké 

vlastnosti takový materiál může vykazovat. V rámci mé bakalářské práce jsem se 

pokoušel odpovědět na tři zásadní otázky, které by mohly v budoucnu hrát důležitou roli 

v používání recyklovaných asfaltových směsí s obsahem nadrcených výztužných mříží, 

tyto otázky jsou: 

 V jakém stavu jsou výztužné geomříže po odfrézování vyztužených 

asfaltových vrstev? Jak vypadá odfrézovaný R-materiál s těmito mřížemi? 

 Je možné tyto odfrézované mříže znovu využít v podobě R-materiálu do 

nových asfaltových směsí? 

  Jaký vliv má použití R-materiálu s obsahem odfrézovaných výztužných 

mříží geosyntetických na vlastnosti zhotovených asfaltových směsí? 

V teoretické části je cílem provést rešerši dostupné literatury na téma 

geosyntetických výztužných mříží a jejich použití v dopravním stavitelství. Dále by se 

teoretická část práce měla zabývat tématem rozptýlených výztužných vláken.  

Nedílnou součástí teoretické části budou také předpoklady, jakým způsobem by se 

odfrézované geomříže mohly chovat v asfaltových směsích.  

Hlavním cílem praktické části bude zjistit chování odfrézovaných mříží  

v R-materiálu. Z vybraných R-materiálů budou vyrobeny sady zkušebních těles, které 

budou podrobeny funkčním zkouškám: 

 Stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 12697-23; 

 Stanovení tuhosti, dle ČSN EN 12697-26. 

Součástí praktické části bude také porovnání vlastností směsí  s R-materiálem 

obsahující nadrcené skelné mříže s referenčními vzorky. Dále budou vlastnosti směsí 

porovnány s R-materiálem, do kterého budou přidána výztužná vlákna Forta Fi.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Potřeba recyklace 

Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování 

udržitelného rozvoje a překlenutí rozporu mezi ekonomickým růstem a ochranou 

životního prostředí.  

Mezi příznivé dopady využívání recyklace patří: 

 menší objem vyprodukovaných odpadů, 

 úspora energií, 

 omezení čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů, 

 prevence znečišťování (výfukové plyny, prach), 

 snižování dalších nežádoucích vlivů (např. doba výstavby, hluk), [4] 

3.2 Recyklace asfaltových směsí 

Jedná se o technologii, která je známá desítky let. Velkou měrou k rozvoji tohoto 

odvětví napomohla ropná krize ze sedmdesátých let 20. století, kdy se prudce zvýšila cena 

za barel ropy. Ropa je přitom hlavní součástí při výrobě asfaltových pojiv. V dnešní době  

je především snaha o snížení spotřeby přírodního kameniva a obsahu asfaltového pojiva 

v asfaltových směsích. Při správném oživení zestárlého pojiva, můžeme za použití 

rejuvenačních přísad získat velice hodnotné materiály z původních vozovek. Tyto 

materiály se můžou svými vlastnostmi vyrovnat materiálům přírodním. [9] 

Použití R-materiálu v asfaltových směsích má ale i svá omezení. Například je zde 

kladen velký důraz na správné zacházení s materiály na obalovně. Velké nároky jsou 

kladeny také na samotnou technologickou vybavenost obaloven. Při dávkování  

R-materiálu v množství vyšším, než 25 % musí být obalovna vybavena paralelním 

bubnem, (příp. bubnem s dvojitým pláštěm, nebo jinou vhodnou technologií).  

Na trvanlivost asfaltových směsí s vyšším množstvím R-materiálu mají zásadní vliv 

okrajové podmínky, jako jsou míchací časy, způsoby oživení zastaralého pojiva a způsob 

dávkování jednotlivých složek. [9] 
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3.3 Vliv ropy na cenu asfaltové směsi 

Ve zhutněné asfaltové směsi tvoří asfaltové pojivo přibližně 4 – 6,5 % 

hmotnostního podílu směsi. Ropný asfalt je posledním produktem při destilaci ropy 

v rafinériích. Cena ropy se tak může negativně projevit i na ceně asfaltových pojiv, což 

může vést k většímu používání recyklovaných materiálů v dopravním stavitelství.  

Trh s ropou byl  v roce 2020 poznamenán koronavirovou pandemií a zažil velké výkyvy. 

Cena za barel ropy se měnila v řádech desítek dolarů. Na jistotě odběratelů určitě 

nepřidaly ani neshody v OPECU, mezi Saudskou Arábií a Ruskem z dubna 2020. 

[5],[6],[7] 

3.4 R-materiál – definice, využití, požadavky 

3.4.1 Definice dle ČSN 73 6141 

Jedná se o materiál, který vzniká přetříděním a předrcením znovuzískané 

asfaltové směsi ze stávajících vozovek pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch 

nebo jako produkt neshodné či nadbytečné výroby, R – materiál je jedna ze složek 

asfaltových směsí obrusných, ložních a podkladních vrstev vozovek. Jedná se o cennou 

surovinu, kterou je třeba využít v maximální možné míře.[10] 

Graf 1: Vývoj ceny ropy Brent 1 barel za 1 rok [8] 
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3.4.2 Požadavky na R-materiál 

Jako zdroje pro určení charakteristik R-materiálu můžeme využít: 

 Informace o původu asfaltové směsi z demolice, dále informace  

o materiálech používaných při zhotovování asfaltové směsi (pokud jsou 

k dispozici). 

 Výsledky ze zkoušek, kdy byla daná asfaltová směs vyráběna (pokud jsou 

k dispozici). 

 Výsledky zkoušek již získaného R-materiálu. [10] 

Co se týče jednotlivých požadavků, na R materiál, tak ty dělíme dle normy  

ČSN 73 6141 do několika kategorií: 

 obecné požadavky, 

 environmentální požadavky, 

 požadavky na cizorodé látky, 

 asfaltové pojivo, 

o vlastnosti pojiva, 

o zrnitost kameniva a horní síto D, 

 zrnitost kameniva a horní síto, 

 obsah pojiva, 

 zrnitost R-materiálu. [10] 

Tabulka 1: Použití R-materiálu v nově vyráběných směsích [10] 
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Každá zmíněna skupina požadavků nahlíží na R-materiál z jiného pohledu. 

Výsledkem je, že jsou zde poměrně přísná kritéria, která musí R-materiál splňovat, aby 

mohl být znovu použit v asfaltových směsích.  

Pro účely této bakalářské práce je nejdůležitější kategorie požadavků ta, která se 

zabývá cizorodými látkami. Významnou normou v této kategorii je ČSN EN 13108-8 

ed.2, která definuje přítomnost, druh a množství jakýchkoliv cizorodých látek. Další 

důležitou normou je ČSN EN 12697-42, která stanovuje obsah jednotlivých cizorodých 

látek.. Jako cizorodé materiály nejsou brány především přísady, které jsou běžnou 

součástí asfaltových směsí a přidávají se do nich za účelem zlepšení určitých vlastností, 

jako příklad můžeme uvést drcenou pryž, celulózu, výztužná vlákna apod. Je důležité 

zmínit, že ačkoliv se v dnešní době čím dál více využívají geosyntetické výztužné mříže 

v asfaltových vozovkách, není možné R-materiál s odfrézovanými mřížemi použít do 

asfaltových vrstev, a to na základě normy ČSN 73 6141. [10] 

Jak už bylo uvedeno, recyklované materiály mohou být při správném použití 

stejně hodnotné, jako přírodní materiály a nemusí tak mít negativní vliv na kvalitu 

stavebního díla. Použitý R-materiál musí být získán převážně frézováním krytů 

asfaltových vozovek. V případě dávkování R-materiálu do směsi v množství nad 10 % 

hmotnosti ze směsi kameniva, je zapotřebí, aby zhotovitel předložil objednavateli 

technologický předpis na získávání, skladování, úpravu a zkoušení R materiálu dle 

požadavků ČSN EN 13108-8 a TP-151. U použitého R-materiálu musí být zajištěna čára 

zrnitosti kameniva po extrakci, obsah asfaltu a základní vlastnosti asfaltu. Použitý  

R-materiál nesmí obsahovat cizorodé částice ve větším množství, než uvádí norma  

ČSN EN 13108-8. [11] 

Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu (v % hmotnosti asfaltové směsi) 

v asfaltových směsích typu asfaltový beton je stanoveny v normě ČSN 73 6121 Stavba 

vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody 

Dle tabulky E.6 této normy je nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti 

asfaltové směsi: 

 pro obrusné vrstvy 25 %, 

 pro ložní vrstvy 40 %, 

 pro podkladní vrstvy 60 %. [12]  
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3.4.3 Dávkování R-materiálu na obalovnách v ČR 

V České republice je v provozu více jak 100 obaloven, z nichž zhruba 70 umožnuje 

dávkování R-materiálu. Tyto obalovny v drtivé většině používají technologii dávkování 

R-materiálu za studena, z čehož plyne, že můžou přidávat maximálně 25 % R-materiálu 

do asfaltové směsi. Výjimku tvoří obalovny vybavené variátorem, ty mohou dávkovat  

až 35 %. Pro vyšší dávkování R-materiálu za horka je vybaveno paralelním bubnem cca 

10 obaloven na celém území ČR. [9] 

 

Obrázek 1:Obalovna určená pro vyšší dávkování R-materiálu díky předehřívání v paralelním 

bubnu [13] 

3.4.4 Úspora vynaložených financí při použití R-materiálu v USA 

USA má hlavní dálniční síť v délce více jak 42 795 mil. Silná ekonomická situace 

v zemi devadesátých letech a na začátku 21. století nenutila vládní úřady k tomu, aby se 

při rekonstrukcích silnic chovaly hospodárně a využívaly nové technologie oprav  

a údržby komunikací. Dobré časy  s sebou bohužel přinášely méně efektivní přístup 

k rekonstrukci vozovek a stálé používání zastaralých postupů. Situace se dostala do 

takového stádia, že dnes více jak 50 let po vytvoření dopravního systému jsou Spojené 

státy konfrontovány s problémem údržby silnic. Současný stav není udržitelný a státní 

ministerstva dopravy potřebují účinnější a levnější řešení, nebo budou muset počítat s čím 

dál horším stavem jejich vozovek. Například ve státě Michigan došlo ve 38 okrscích 

k přeměně asfaltových silnic na štěrkové. V Alabamě a Pensylvánii začali používat 

úpravu metodou chip-seal, což je povrchová úprava vozovky, která kombinuje jednu nebo 

více vrstev asfaltu (asfaltových emulzí) s jednou nebo více vrstvami drobného kameniva. 

(v ČR známé pod názvem nátěr).[14] 
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Nevadské ministerstvo dopravy uvádí, že doposud ušetřilo více než 700 milionů 

dolarů při používání recyklovaného materiálu. Dlouhodobé studie ukazují, že při 

efektivním využívání R-materiálu se ušetří až 50 % nákladů spojených s rekonstrukcemi 

vozovek. Příkladem může být projekt recyklace úseku státní silnice 700 dlouhého 14 mil, 

za 10 milionů dolarů, poblíž Canal Point na Floridě. Při použití recyklace (za horka  

na místě) se podařilo ušetřit 700 000 $ a na 24 000 tun nových materiálů. Florida také 

ušetřila náklady na 300 000 galonů asfaltového cementu, který by musel být dopravován 

na místo stavby. [14]  

3.5 Současný stav silnic v ČR 

Česká republika se dlouhodobě potýká s nevyhovujícím stavem silnic  

II. a III. tříd. Na vině je mnoho faktorů, z nichž nevýraznější jsou nedostatek finančních 

prostředků, malé pracovní kapacity a celková nepřipravenost a stagnace projektů. U krytů 

asfaltových vozovek můžeme běžně pozorovat celoplošné poškození vozovky. Mezi 

nejčastější poruchy se řadí výtluky, a různé druhy trhlin. Stav českých silnic výrazně 

zaostává za ostatními zeměmi EU. Jak můžeme vidět na grafu 2 podíl investic do 

komunikací je v ČR ve srovnání s dalšími postkomunistickými zeměmi druhý nejnižší po 

Slovinsku. Nedostatečná infrastruktura má přitom přímý dopad na domácí ekonomiku  

a ekonomickou úroveň regionů.[15],[16],[17]  

 

Graf 2: Pořadí zemí EU podle kvality silnic (index, 2018) [18] 
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3.6 Stav silnic II. a III. třídy ve vybraném kraji: Moravskoslezský kraj 

Pro názornost jsem vybral Moravskoslezský kraj, jenž patří z hlediska 

připravenosti staveb k nejlepším krajům v rámci celé České republiky. Kraji se povedlo 

za poslední 4 roky přivést do výborného stavu více než 540 km silnic II. a III. třídy. Přesto 

i nadále zůstává více jak 680 km silnic v havarijním stavu (viz následující grafy 4 a 5). 

[19] 

 

havarijní stav

683,78 km

25%

výborný stav

960,35 km

35%

dobrý stav

674,28 km

24%

vyhovující stav

318,84 km

11%

nevyhovující stav

135,07 km

5%

Stav silnic II. a III. tříd v roce 2020 

v Moravskoslezském kraji

havarijní stav

630,232 km

23%

výborný stav

413,885 km

15%

dobrý stav

847,224 km

31%

vyhovující stav

562,767 km

21%

nevyhovující 

stav

287,036 km

10%

Stav silnic II. a III. tříd v roce 2016 

v Moravskozslezkém kraji

Graf 4: Stav silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji 2020 [19] 

Graf 3: Stav silnic II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji 2016 [19] 
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3.7 Vyztužování asfaltových vrstev a směsí 

V dnešní době se čím dál více uplatňují, různé způsoby vyztužování asfaltových 

souvrství. Cílem vyztužování je zejména zamezení kopírování trhlin ve vozovce. 

Vyztužovaní můžeme provádět jednak použitím plošných výztuží (geosyntetika), či za 

pomoci 3D výztuží (rozptýlená vlákna). Hlavní rozdíl mezi uvedenými typy vyztužování 

je v jejich výsledném působení a také ve stylu aplikování výztuh (geosyntetika se aplikují 

na stavbě mezi jednotlivé konstrukční vrstvy, popř. pláň zemního tělesa a konstrukční 

vrstvy, kdežto rozptýlená vlákna se vmíchávají do směsi během její výroby). 

3.7.1 Plošná geosyntetická výztuž 

Vyztužení asfaltových vozovek může vést až k trojnásobnému prodloužení jejich 

životnosti. Díky vyztužení dochází k tomu, že se snižuje míra vzniku únavových trhlin  

a jejich šíření ve vozovce. Dále se snižuje vliv rozdílné tepelné roztažnosti jednotlivých 

konstrukčních vrstev. Díky prodloužení životnosti používáním těchto materiálů může 

v budoucnu dojít k velké úspoře finančních prostředků, které jsou spojeny s opravou  

a údržbou vozovek. Úspora se může projevit u množství použitého materiálu do nových 

komunikací. Použitím výztužných prvků můžou mít zhotovované vrstvy vozovky 

teoreticky nižší tloušťku, než  vrstvy nevyztužené. [15], [20] 

Vyztužením vozovky se redistribuje napětí vznikající při zatížení. Soustředné 

zatížení se díky výztužným prvkům přenese na podstatně větší plochu asfaltového krytu. 

Tímto se eliminuje vznik trhlin a zpomalí se jejich šíření. Pokud dojde ke vzniku trhlin je 

jejich šířka menší, než u vozovek nevyztužených a vzdálenost mezi  jednotlivými 

trhlinami je větší. [20] 

Geomříže 

Jedná se o geosyntetický materiál, který má rovinnou otevřenou strukturu 

tvořenou systémem vzájemně kolmých podélných a příčných žeber. Ta se spojují 

kontinuálně svařením, lepením, anebo provázáním. Velikost ok geomříží se pohybuje od 

10 mm do 100 mm, čímž umožnuje částicím zeminy/horniny nebo jiným geotechnickým 

materiálům proniknout skrz otvor geomříže. Mezi asfaltové vrstvy se nejčastěji používají 

geomříže o velikosti ok 25 x 25 mm, maximálně však 40 mm. Pro zajištění správné funkce 

geomříží v asfaltovém souvrství je velice důležité použití správného technologického 

postupu při pokládce. Neméně důležité je také obeznámení se samotnými syntetickými 

materiály. Užití jednotlivých geosyntetik definuje předpis TP 147. [21],[22] 
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Podle způsobu výroby můžeme roztřídit geomříže do několika kategorií viz 

obrázek 3. Typ technologie využívaný výrobě geomříží je velice důležitý, protože určuje, 

zda je daná geomříž vhodná či nevhodná pro konkrétní aplikaci. [13], [11]  

Geomříže můžou být použity i v rámci tvz. geokompozitů (GCO), kdy se jedná o 

sdružený materiál, který obsahuje nejméně jeden geosyntetický výrobek. Sdružený 

materiál (geokompozit) užívaný v konstrukci vozovky se skládá z geomříže a geotextílie. 

Rozlišujeme dva základní typy těchto geokompozitů. [24] 

Geokompozit s geomříží ze skelných vláken (geomřížka s obdobnou tloušťkou 

jako sdružená geotextílie) – geomřížka ze skelných vláken zachycuje vodorovné síly 

v konstrukci vozovky a geotextílie, která je nasycená pojivem vytváří asfaltovou 

membránu a umožnuje správnou instalaci (přilepení). [24] 

Geokompozit s geomříží na bázi polymeru (geomřížka s vyšší tloušťkou než 

geotextílie) lze předpokládat zvýšení odolnosti hutněné asfaltové vrstvy proti tvorbě 

trvalých deformací díky zaklínění větších zrn asfaltové směsi. Geotextílie opět slouží pro 

správnou instalaci. [24] 

Obrázek 2: Aplikace geosyntetické výztužné mříže v asfaltovém souvrství [23] 

Obrázek 3: Druhy geomříží [21] 
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3.7.2 Frézovatelnost a recyklovatelnost výztužných geomříží 

V roce 2013 byl proveden test, kdy byl odfrézován úsek obsahující sklovláknitou 

geomříží v max. tahové síle 200 kN/m. Vzniklý recyklát obsahující odfrézovanou mříž 

byl podroben dalšímu testování. Výrobce Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., jehož mříže byly 

pro test použity uvedl, že došlo ke zvýšení pevnostních charakteristik a výsledný recyklát 

vykazoval lepší výsledky, než běžný recyklát. [25] 

3.7.3 3D Vyztužení asfaltových směsí 

Docílení lepších  tahových vlastností můžeme nejenom použitím plošné výztuže, 

ale také za pomoci využití rozptýlených vláken přímo v asfaltové směsi. Jedná se většinou 

o směs polyolefinových a aramidových vláken. Takto modifikovaná asfaltová směs se 

vyznačuje větší odolností proti trvalým deformacím a dochází tak prodloužení životnosti. 

Tahová napětí lze teoreticky přenášet na vlákna, čímž se zvyšuje tahová odolnost 

asfaltové směsi (viz Obrázek 4 a 5). Mezi vláknem a asfaltovým pojivem musí být 

zajištěna dobrá adheze, aby bylo možné napětí účinně přenášet. Kromě toho musí být ve 

směsi rovnoměrně vlákna rozptýlena, aby se zabránilo koncentraci napětí.[22], [26], [27]   

 

 

Uplatnění takto upravených asfaltových směsí má význam především  

u komunikací s vysokými intenzitami těžkých nákladních vozidel, nebo v místech 

opakovaného zastavování a rozjezdů vozidel. Takovými místy mohou být například 

křižovatky, přechody pro chodce, místa se stoupající pruhy apod. 

Technologie vyztužení asfaltových směsí rozptýlenými vlákny má několik 

důležitých předností. Využít se dá lokálně v exponovaných místech, bez nutnosti 

technologických zásahů do procesu pokládky a hutnění asfaltových směsí. Ovlivnění 

Obrázek 5:Roznos zatížení – vyztužená asfaltová směs [27] 

Obrázek 4: Roznos zatížení – nevyztužená asfaltová směs [27] 
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výroby asfaltové směsí spočívá pouze v prodloužení doby míchání o cca 10 s. Do  

tzv. suché fáze (dochází k homogenizaci kameniva ještě před přidáním asfaltového 

pojiva) se přidají daná vlákna. Dojde k rovnoměrnému rozložení vláken ve směsi za 

pomocí mechanických sil. Při použití vláken není nutné měnit složení asfaltových směsí, 

výrobní předpis se mění pouze v případě, kdy používáme směs s minimálním obsahem 

asfaltového pojiva. [26], [27], [28]  

 

Obrázek 6: Aramidové vlákno Forta-Fi [27] 

3.8 Vlákna používaná v asfaltových směsích 

3.8.1 Vlákna celulózy 

Tato vlákna jsou získávána nejčastěji z dřevin, v některých případech se používají 

i recyklované noviny. Vlákna celulózy se větví a mají výbornou absorpční vlastnost, díky 

tomu drží velké množství pojiva v asfaltových směsích. Dodávají se ve volné formě, nebo 

v peletách (obrázek 7). [26]   

Obrázek 7: Vlákna celulózy ve formě peletek [28] 
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3.8.2 Vlákna z nerostů 

Jedná se buďto o přirozeně se vyskytující vlákna, nebo uměle vyráběná. Tyto 

vlákna se vyrábí tavením minerálů a poté se formují do finální podoby točením (podobný 

princip jako výroba cukrové vaty) nebo extrudováním. Minerály vytváří vlákna 

obsahující strusku a další přísady jako jsou čedič, železo, uhlík. Uhlíková vlákna 

v kombinaci se železnými vlákny byla využita k výrobě poměrně zajímavých asfaltových 

směsí. Byla použita elektricky vodivá směs, která sloužila k rozmrazování vozovky, nebo 

k opravě mikrotrhlin. Tyto směsi byly používány především k výzkumným účelům. 

Železná vlákna korodovala při kontaktu s vodou a nebyla dlouhodobě účinná.  

Dalším zástupcem minerálních vláken jsou například vlákna azbestová. Tyto 

vlákna byly vůbec první typem vláken používaným v asfaltových směsích. Začaly se 

používat ve dvacátých letech 20 století a používaly se až do šedesátých let, kdy byly 

z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí zakázána. [26] 

 

3.8.3 Syntetická polymerní vlákna: 

Mezi nejběžnější používaná polymerní vlákna můžeme zařadit polyester, 

polypropylen a aramid. Při přidávání polymerních vláken do horkých asfaltových směsí 

musí být zohledněn bod tání daného polymeru. Největší význam z této skupiny mají 

aramidová vlákna (viz Obrázek 9), která se ve směsích uplatňují jako vlákna výztužná. 

[26]  

Obrázek 8: Uhlíkové vlákno [29] 
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Obrázek 9: Aramidové vlákno [27] 

3.8.4 Vlákna z ostatních materiálů: 

V průběhu času byly v asfaltových směsích použity, všemožné druhy vláken 

s rozdílnými výsledky. Jako příklad nevšedních vláken můžu uvést: kokosová vlákna, 

palmová vlákna, vlákna ze slámy, konopí, aj. [26] 

3.8.5 Skelná vlákna: 

Jedná se o typ vláken, který nebyl zatím dostatečně popsán v rámci dostupné 

literatury. Předpokládá se, že by mohl zlepšovat vlastnosti asfaltových směsí. Uvádí se 

vysoká tahová odolnost (až 60 GPa), malé protažení (3 % - 4 %), vysoká elasticita a bod 

měknutí až 815 °C. Tato vlákna jsou však velice křehká a podle toho se s nimi musí, 

během výstavby správně zacházet. Příklad skelných vláken ve formě filamentů můžeme 

vidět na následujícím obrázku 10. [26] 

 

Obrázek 10: Svazek skelných vláken [30] 
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V roce 2020 korejští vědci provedli výzkum, ve kterém se pokoušeli zlepšit 

vlastnosti R-materiálů použitím skelných vláken. Byly zhotoveny zkušební vzorky 

asfaltové směsi, která obsahovala 50 % takto upraveného R-materiálu. Bylo prokázáno, 

že skelná vlákna jsou schopny zlepšit modul pružnosti v tahu až o 39 %. Příznivé 

vlastnosti tato vlákna měla i při působení nízkých teplot, kdy byla prokázaná lepší 

odolnost proti vzniku mrazových trhlin, než u kontrolního nevyztuženého vzorku. [31] 

3.8.6 Recyklovaná vlákna a vlákna z odpadních produktů: 

Rostoucí význam recyklací se nevyhnul ani vláknitým materiálům, které by 

v jiném případě končili na skládkách. Proto je snaha o využití vláken z různých zdrojů. 

Putnam se například zabýval využitím starých kobercových vláken a vláken z pneumatik 

do asfaltových směsí. Dle jeho závěrů docílil příznivých výsledků, kdy navržené směsi 

vykazovaly větší odolnost proti trvalým deformacím a zvýšenou odolností proti vlhkosti. 

[26]  

3.9 Příklady výrobců 3D vláken pro použití v asfaltových směsích na 

současném trhu 

3.9.1 Forta-FI 

Společnost Forta Corporation, byla první firmou, která začala využívat rozptýlená 

aramidová vlákna do stavebních materiálů za účelem vyztužení. Společnost, která má své 

sídlo v Pennsylvanii v USA, je dodnes považována za průkopníka ve vývoji syntetických 

vláken a je také držitelem nejvíce patentů v tomto odvětí. V současné době se používají 

směsi aramidových (Kevlarových) a polyolefinových vláken. Rozdělení poměrových 

složek vláken závisí na teplotě zpracované směsi. [27] 

Používané jsou tří typy směsi vláken: 

 HMA Blend (Hot Mix Asphalt): pro horké směsi, pracovní teploty se 

pohybují v rozsahu 121 °C až 190 °C. 

 WMA Blend (Warm Mix Asphalt): pro teplé směsi, s pracovními 

teplotami 100 °C a vyšší.  

 PAT Blend (Hot/Cold Patch): pro všechny druhy směsí za všech 

pracovních podmínek. [22], [27] 

Vlákna Forta-FI, za dobu své existence, prošla velkým množství testování jak 

v USA, tak i v Německu, a dokonce se jimi zabývali vědci a technici v České republice 

(ČVUT, EUROVIA, VUT). Výsledky získané při výzkumu prokázaly, že použitím těchto 
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vláken dojde ke zlepšení vlastností vozovek, což může vést k prodloužení životnosti  

u asfaltových povrchů. Dále bylo zabráněno vzniku a rozvoji různých druhů vad a trhlin.  

Na základě těchto výsledků jsou vlákna schválená Ministerstvem dopravy ČR, pro 

používání u projektů ŘSD [22] 

Jak už bylo řečeno použití výrobků Forta-FI má řadu výhod, bohužel objevují se 

i nevýhody. Mezi negativní faktory můžeme řadit vyšší ekonomické náklady a 

nerovnoměrné rozptýlení vláken.[22], [27] 

 Většina realizovaných staveb technologií Forta-FI se nachází ve Spojených 

státech amerických, v menší míře jsou zastoupeny v Evropě. Postupně se však začínají 

uplatňovat i na dalších kontinentech. Jako jeden z nejvýznamnějších projektů, kde byla 

použita kevlarová vlákna je rekonstrukce letiště Jackson Hole Airport (USA). Konkrétně 

se jednalo o rekonstrukci přistávací/vzletové dráhy v délce 1,966 km (viz Obrázek 11). 

Kvůli velmi nepříznivým klimatickým podmínkám (vysoké sněhové srážky, rozmezí 

teplot od -40 °C až +40 °C), byly poměrně vysoké nároky na kvalitu asfaltové směsi. Při 

kontrole technického stavu po 5 letech provozu nové runwaye nebyly zjištěny žádné větší 

vady. [32] 

 

 

V České republice se technologie 3D vláken uplatnila při dočasné opravě 

asfaltových pásů na letišti Václava Havla, nebo při rekonstrukci silnice I/27, mezi městy 

Javorná a Železná Ruda poblíž národního parku Šumava (Obrázek 12). [33] 

Obrázek 11: Rekonstrukce Jackson Hole Airport [32] 
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3.9.2 CIUR a.s. – Namflex  

Jedná se o českou firmu zabývající se výrobou celulózových vláken na bázi 

recyklovaného papíru.[19] 

Namflex® je speciální druh rozptýleného výztužného vlákna, který se dá použít 

do ložných i obrusných vrstev všech asfaltových směsí (viz obrázek 13). Technologie 

Namflex používá různou délku vláken. [34], [35]  

 

Obrázek 13: Detail vláken Namflex® [35] 

3.9.3 Interchimica – Iterfibra  

Interchemica je firma, která vyvíjí přísady, zlepšující vlastnosti asfaltových pojiv 

a tím pádem i celých asfaltových směsí.  

V 80. letech 20. století byly na základě dřívějších výzkumů vyvinuty směsi 

vláken, které byly určené na stabilizaci asfaltového pojiva. Směsi se skládají 

Obrázek 12: Rekonstrukce silnice I/27, za použití výztužných vláken Forta-Fi [33]  
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z minerálních, nebo syntetických (akrylátových) vláken, doplněné o vlákna celulózy. 

Jednotlivá vlákna jsou zde zastoupena v různých poměrech. Vlákna jsou roznášena 

v podobě pelet s organickým pojivem. Peletky Iterfibra lze vidět na Obrázku 14. Stékání 

pojiva v asfaltové směsi je zabráněno použitím celulózových vláken. Tímto je zajištěné 

rovnoměrné rozložení pojiva a tím pozitivní zlepšení vlastností dané směsi. [3]  

 

Obrázek 14: Vlákna INTERFIBRA [3] 

3.10 Použití kombinace skelných a polypropylenových vláken 

v asfaltových směsích 

Většina doposud provedených studií se zaměřovala na testování pouze jednoho 

druhu vláken v asfaltových směsích. V roce 2013 vědci z univerzity Isfahan v Iránu 

 a EMU v Turecku se pokusili zkombinovat dva typy vláken. Jednalo se  

o vlákna polypropylenová a skelná. Polypropylénová vlákna jsou upřednostňována kvůli 

své nízké ceně a soudržnosti v asfaltových směsích. Mezi přední výhody těchto vláken 

patří zlepšení únavové životnosti, omezení kopírování trhlin a zvyšování odolnosti proti 

trvalým deformacím. Naproti tomu skelná vlákna jak už bylo uvedeno v kapitole 3.8.5, 

se vyznačují velkou tažností, odolností proti vysokým teplotám a dobrou elasticitou. 

Navíc tato vlákna neabsorbují vodu, jsou ale velmi křehká a citlivá na poškození. [36] 

 Při zkoumání vlastností byly použity vzorky s různým obsahem propylenových 

vláken ve směsi (4%, 6%, či 8% hmotnostní podíl ve směsi). Skelná vlákna byla 

zastoupena rovněž ve třech různých množstvích (0,05%, 0,1% a 0,2% hmotnostní podíl 

ve směsi), přičemž skelná vlákna byla přidávána do směsi v tzv. suché fázi, kdy se vlákna 

smíchala s kamenivem při teplotě 170°C. Naproti tomu se polypropylenová vlákna 

přidávala v tzv. mokré fázi spolu s asfaltem při teplotě 151 – 158 °C. Při těchto teplotách 

se vlákna polypropylenu stanou “lepkavými“ a je zajištěna lepší soudržnost a homogenita 

výsledné směsi.  
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Bylo vytvořeno celkem třináct směsí dle následujícího schématu (viz Graf 5). Dále 

byl vytvořen jeden vzorek ze směsi nemodifikované vlákny čistě ke srovnávacím účelům. 

[36] 

 

Při zkouškách těchto různých směsí se zjistilo, že směsi modifikované 

polypropylenovými vlákny měly vyšší hodnotu stability, někdy i o 18 %, oproti použití 

směsi bez vláken. U těchto vzorků se také snížila penetrace a zvýšil se bod měknutí 

daných směsí. Dále pak směs obsahující 6 % PP vláken a 0,1 % SL vláken vykazovala 

nárůst stability až o 20 %, oproti nemodifikované směsi (viz Graf 6). Předpokládá se, že 

použití polypropylenových vláken nejen že zlepšuje vlastnosti dané směsi, ale funguje 

také jako lepící složka, díky které se skelná vlákna lepe přichytí na ostatní složky směsi 

a tím dochází k nárůstu stability. [36] 

  

Graf 5: Schéma míchání polypropylenových a skelných vláken 
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Graf 6: Hodnocení stability pro různé zastoupení skelných vláken (0,05, 0,1 a 0,2%) a 

polypropylenových vláken (2,4 a 6%) 
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3.11 Shrnutí teoretické části  

Hlavními tématy teoretické části bakalářské práce byly recyklace netuhých 

asfaltových vozovek a možnosti vyztužování netuhých vozovek. Bylo rovněž poukázáno 

na nedostatek finančních prostředků a problematiku rekonstrukcí komunikací v České 

republice. Z provedené rešerše české a zahraniční literatury vyplývají následující 

poznatky: 

 V současné době se R-materiál používá pouze v omezené míře, není 

využíván plný potenciál tohoto recyklátu a jeho použití je striktně 

omezeno předpisy. 

 Při správném výrobním postupu asfaltové směsi s R-materiálem, vzniká 

směs, která má obdobné vlastnosti jako směs z přírodního kameniva, 

přidání R-materiálu by nemělo mít negativní účinky na nově vzniklé 

směsi. 

 Dle normy ČSN 73 6141 nesmí R-materiál obsahovat zbytky 

odfrézovaných geosyntetik. [10] 

 Vozovky lze vyztužit prostřednictvím plošných geosyntetických 

materiálů, či pomocí rozptýlených vláken. 

 Nejpoužívanějšími výztužnými vlákny jsou vlákna aramidová. Tato 

vlákna mají pozitivní vliv na životnost a napomáhají rovnoměrnému 

roznosu tahového namáhání. 

  Rozptýleným skelným vláknům v asfaltových směsích byla věnována 

pouze malá pozornost, přičemž se předpokládá, že by mohly mít pozitivní 

účinky na tahovou pevnost. 

V rámci dostupné literatury se mi nepodařilo dohledat žádné zdroje na téma 

recyklace asfaltových vrstev s použitím výztužných geomříží.. V roce 2013  univerzita 

RWTH Aachen v Cáchách měla provést výzkum na zmíněné téma, práci se mi bohužel 

nepodařilo dohledat. Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ S.R.O. nicméně uvádí, 

že výsledný recyklát z tohoto výzkumu vykazuje lepší vlastnosti, než recyklát bez 

geomříží. Na základě teoretické části můžeme zavést předpoklad, že po odfrézování 

asfaltové vozovky se sklovlaknitými mřížemi vznikne materiál, který obsahuje různě 

dlouhá skelná vlákna. Opětovným použitím tohoto materiálu ve formě R-materiálu by 

mohl mít pozitivní vliv na nově vznikající směsi.  
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY 

Následující část práce se zabývá, zkušebními metodami a postupy, která byly 

použity při zpracování praktické části této bakalářské práce. 

4.1 Odběr vzorků a vizuální hodnocení  

Nejprve bylo nutné provést vizuální zhodnocení R-materiálů s obsahem 

nadrcených mříží. V laboratoři jsem odebral vzorky z 5-ti pytlů obsahující R-materiál 

s různým typem odfrézované geomříže, či v jednom případě bez geomříže. Tyto vzorky 

jsem mechanicky rozdělil a vložil do plastových nádob. Pro homogenizaci materiálů a 

oddělení spojených částí byly jednotlivé vzorky vloženy do laboratorní míchačky a 

následně promíchány po dobu 120 s. 

4.2 Separace sklovláknitých mříží   

Účelem tohoto rozboru bylo zjistit, zda je možné odseparovat delší vlákna 

odfrézované geomříže od R-materiálu pro jeho následné zpracování do asfaltové směsi. 

Vzhledem k frakci R-materiálů (menší než 11 mm) byla po konzultaci s vedoucím práce 

vybrána dvě síta o velikosti ok 16mm a 22,4 mm. Z jednotlivých vzorků jsem postupně 

odseparoval dlouhá vlákna pomocí zvolené dvojice sít. 

 

Obrázek 15: Separace dlouhých vláken frézované mříže od R-materiálu 
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4.3 Sítové rozbory 

Ze zvolených dvou vzorků R-materiálu, které jsem dále zpracovával v rámci 

praktické části bakalářské práce (vzorek 2, vzorek R), bylo za pomoci rozpouštědla a 

přístroje sloužícího k extrahování asfaltového pojiva odděleno asfaltové pojivo a na 

získaném kamenivu byly provedeny sítové rozbory. Sítový rozbor se prováděl z důvodu 

zjištění čáry zrnitosti kameniva jednotlivých R-materiálů. Zkouška probíhala v souladu 

s evropskou normou ČSN EN 993-1+A1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – 

Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. Podstatou zkoušky je roztřídění kameniva za 

pomoci sady sít na jednotlivé frakce. Následně dojde k určení hmotností kameniva na 

jednotlivých sítech. Tyto hmotnosti se porovnávají s celkovou hmotností navážky. [37] 

4.3.1 Odběr zkušebních navážek 

V laboratoři byly ze zajištěných materiálů zhotoveny reprezentativní vzorky. Byla 

využita metoda kvartace. Tato metoda slouží ke zmenšení hmotnosti daného vzorku na 

požadovanou hodnotu. Její princip spočívá k rozdělení materiálů na čtvrtiny. Dvě 

diagonální čtvrtiny se spojí a zbylá polovina se oddělí. Postup jsem opakoval, až do 

získání potřebného množství vzorku. Kvartací se zabývá norma ČSN EN 932-1 Zkoušení 

všeobecných vlastností kameniva. [38] 

4.3.2 Postup sítového rozboru 

Nejprve bylo důležité oddělit kamenivo z R-materiálu od asfaltového pojiva. Této 

separace jsem docílil pomocí rozpouštědla. Oba vzorky R- materiálu se vysušily v peci 

při teplotě 55 °C. Na materiálech byla nejprve zjištěna maximální objemová hmotnost 

v pyknometrech a poté bylo prostřednictvím přístroje sloužícím k extrakci pojiva 

odděleno pojivo od kameniva. Získané kamenivo z jednotlivých vzorků jsem rozdělil na 

jednotlivé frakce za pomoci sady sít a prosévacího přístroje. Jedná se o skupinu sít, každé 

síto má jinou velikost ok, tyto síta jsou umístěna nad sebou do sloupce. Síta jsou seřazeny 

vzestupně. Úplně na spodu je umístěno dno, následuje síto 0,063 mm a postupně se 

přechází na síta s většími oky. Celý systém je opatřen víkem s maticemi. Navážku jsem 

nasypal na síto o velikosti ok 11 mm a nechal prosévat za pomoci přístroje 2 minuty. Poté 

jsem postupně zvážil obsah kameniva na jednotlivých sítech. 
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4.3.3 Vyhodnocení 

Díky získaným hmotnostem kameniv na jednotlivých sítech jsem dokázal určit 

procentuální zastoupení jednotlivých frakcí kameniva ve směsi a dopočítat tak propad na 

každém sítě. Na základě propadů na sítech jsem vynesl křivky zrnitosti obou vzorků.  

4.4  Míchání asfaltových směsí 

Po separaci viz kapitola 4.2, při kterém došlo k odseparovaní větších kusů 

geomříží, bylo nutné navážit a namíchat asfaltové směsi pro zhotovení zkušebních 

Marshallových těles a zkušebních desek. K výrobě směsí byly po konzultaci s vedoucím 

práce použity pouze R–materiály, bez přidaného přírodního kameniva. Z pětice vzorků 

R-materiálů s mřížemi byl na zhotovování zkušebních těles vybrán vzorek č. 2 (mříž  

TAV 2 s oky 25 mm x 25 mm). Pro srovnávací účely, byly vyrobeny další 4 směsi,  

viz tabulka 2. Všechny zkušební směsi R-materiálů byly odebrány ze stejného zkušebního 

úseku v Soběslavi, viz kapitola 5.1. 

Vlákna Forta-Fi byla přidávána v množství 0,05 % hmotnosti směsi, jak udává 

výrobce. Je nutné zmínit, že vlákna Forta-Fi se za normálních podmínek přimíchávají do 

směsi horkého kameniva tak aby došlo k rovnoměrnému rozložení vláken ve směsi. Tento 

postup se bohužel nedal použít při práci se 100 % R-materiálem, protože vlákna po 

přidání do horkého R-materiálu se okamžitě přilepila na asfaltové pojivo a nedocházelo 

tak k požadovanému rozložení vláken ve směsi. 

Obrázek 16: Sítový rozbor 
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Z tohoto důvodu byl zvolen modifikovaný (laboratorní) postup, kdy vlákna byla 

nejdříve rozmíchána se 100g kameniva frakce 11/22. Kamenivo bylo nejdříve ohřáto na 

155 °C, následně byla přidána vlákna. Po rozmíchání vláken bylo kamenivo za pomoci 

síta odseparováno a vlákna byla přidána do R-materiálu, který se následně dal ohřívat na 

požadovanou teplotu. 

Tabulka 2: Směsi použité pro srovnávací účely. 

2 R-materiál, po separaci dle kap 4.2 (TAV 2) 

R R-materiál bez geomříže  

2L R-materiál, bez separace dle kap. 4.2 (TAV 2) 

R+Fi R-materiál s přidanými vlákny Forta-Fi 

2+Fi R-materiál, po separací dle kap. 4.2 (TAV 2) + Forta-Fi 

 

4.4.1 Ruční míchání – První fáze míchání směsí (Marshallova tělesa) 

Celý postup míchání probíhal dle normy ČSN EN 12697-35+A1 Zkušební metody 

pro asfaltové směsi za horka – Část 35: Laboratorní výroba směsi. Nejprve bylo nutné 

ze zvolených vzorků vytvořit navážku pro jednotlivá zkušební tělesa. Hmotnost těchto 

navážek byla stanovena na 1250 g ± 0,2 g. Tyto navážky byly zahřáty v peci na teplotu  

155 °C ± 5 °C. Poté jsem pro účely oživení přidal asfaltové pojivo (0,7 % hmotnostního 

podílu směsi), protože se jednalo o 100% R-materiál zpracovaný bez jakýchkoliv příměsí. 

Jako pojivo byl použit silniční asfalt 70/100. Míchání jsem prováděl v nádobě na vařiči. 

Po dosažení požadovaného obalení R-materiálu pojivem se takto připravený vzorek vložil 

opět do pece, aby dosáhl požadované teploty 155 °C pro hutnění zkušebních těles. [39] 

Obrázek 17: R-materiály, které byly použity pro míchání 

asfaltových směsí (vzorek 2 s mříží, vzorek R bez mříže) 
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4.4.2 Míchání za pomoci laboratorní míchačky – Druhá fáze míchání 

Druhá fáze míchání směsí probíhala také dle ČSN EN 12697-35+A1 Zkušební 

metody pro asfaltové směsi za horka – Část 35: Laboratorní výroba směsi. Tyto směsi se 

použily pro zhotovení další sady Marshallových těles (pro zkoušku ITS) a také pro výrobu 

zkušebních desek. Míchání probíhalo v laboratoři ÚPKO za pomoci laboratorní míchačky 

BITUMIX. Tato míchačka byla předehřátá na požadovanou teplotu 155 °C. Směsi se také 

nejdříve předehřívaly na požadovanou teplotu 155 °C ± 5 °C. Poté byly jednotlivě 

vloženy do laboratorní míchačky a bylo přidáno přesně odměřené množství ohřátého 

asfaltového pojiva 70/100. Bylo použito stejné množství asfaltového pojiva pro všechny 

směsi. Přidané množství pojiva bylo stanoveno po konzultaci s vedoucím práce na 0,7 % 

hmotnostního podílu směsi. Míchací proces trval 120 vteřin. Následně byla namíchaná 

směs vysypána z míchačky a bylo naváženo požadované množství  vzorků, pro zhotovení 

zkušebních těles a desek. [39] 

 

Obrázek 18: Laboratorní míchačka BITUMIX 

4.5 Výroba a hutnění zkušebních těles 

Zkušební těleso má tvar  válce o výšce 63,5 mm ± 2,5 mm a průměru 101,5 mm 

± 0,1 mm. Tělesa byla zhutněna pomocí Marshallova rázového zhutňovače, který se 

nachází ve výzkumném centru AdMaS. Zkouška probíhala dle normy ČSN EN 12697-

30+A1 Asfaltové směsi – zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: 

Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem. [40] 

Postup  

 Jednotlivé navážky, které jsem si připravil buďto ručním, nebo mechanickým 

mícháním, jsem dal předehřát na požadovanou teplotu 155 °C ± 5 °C do laboratorní pece. 
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Spolu s navážkou jsem dal nahřát také formu na zhotovení jednotlivých zkušebních těles. 

Po dosažení požadované teploty jsem sestavil formu a naplnil ji daným vzorkem. Plnění 

probíhalo vždy po třetinách, aby došlo k rovnoměrnému rozložení daného vzorku. Poté 

jsem formu upnul do rázového zhutňovače a zařízení jsem spustil. Směs se hutnila 50 

údery z každé strany. Tělesa jsem po zchladnutí vyjmul z forem za pomoci hydraulického 

výtlačného zařízení a následně jsem přeměřil jejich rozměry. [40]  

  

4.6 Hutnění deskových těles 

Dle normy ČSN EN 12697-33+A1-Asfaltové směsi – Zkušební metody pro 

asfaltové směsi za horka – Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek, byly 

vytvořeny 3 desky o rozměrech 260 mm x 320 mm. Výška těchto desek byla 40 mm 

(rozměry jsou uvedeny v příloze 6). Výroba probíhala v laboratoři PKO za pomoci tzv. 

segmentového zhutňovače, který dokonale simuluje pojezd hutnícího válce. Hutnění 

probíhalo přibližně při teplotě 155 °C. Na deskách byla stanovena objemová hmotnost a 

následně byla nařezána na zkušební tělesa tvaru trapezoidů. Tato tělesa byla použita pro 

stanovení tuhosti viz. kap. 6.3.2. [41] 

 

Obrázek 20: Zkušební Marshallovo 

těleso 
Obrázek 19: Rázový zhutňovač 
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4.7 Zkoušky základních vlastností asfaltových směsí 

Na zhotovených zkušebních tělesech byly provedeny základní zkoušky, pro účely 

stanovení vlastností namíchaných směsí.  

Byly provedeny zkoušky:  

 objemová hmotnost směsi, 

 maximální objemová hmotnost směsi, 

 mezerovitost směsi. 

4.7.1 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost asfaltové směsi se stanovovala podle postupu B: Objemová 

hmotnost – nasycený suchý povrch (SSD) – dle normy ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové 

směsi- Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové 

hmotnosti zkušebních těles. Vzorky byly nejprve zváženy za suchého stavu, následně byly 

ponořeny do vody. Ve vodní lázni byly ponechány 30 minut. Poté se stanovila hmotnost 

jednotlivých těles pod vodou. Na závěr se takto nasycené vzorky vyjmuly z vodní lázně, 

povrchově osušily a převážily. Dle rovnice 1 jsem dopočítal objemové hmotnosti 

jednotlivých vzorků. [42] 

 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =  
𝑚1

𝑚3 −  𝑚2
 ×  𝜌𝑤  

  

Obrázek 22: Řezání zkušebních desek Obrázek 21: Zhutněná zkušební deska 

Rovnice 1: Stanovení objemové hmotnosti 
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kde  𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 je objemová hmotnost SSD, v kg/m3 

m1  hmotnost suchého tělesa, v g 

m2  hmotnost tělesa ve vodě, v g 

m3 hmotnost tělesa nasyceného vodou a povrchově osušeného, 

v g 

ρw  objemová hmotnost vody, (997,98 kg/m3) 

4.7.2 Maximální objemová hmotnost  

Jedná se o hmotnost připadající na jednotku objemu bez mezer. Při stanovení této 

objemové hmotnosti jsem postupoval podle normy ČSN EN 12 697-5+A1 Asfaltové směsi 

– Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 5: Stanovení maximální objemové 

hmotnosti. Maximální objemová hmotnost byla stanovena v pyknometrech pro dva 

vzorky (2, R). Nejprve jsem zvážil samotné pyknometry a dostal hmotnosti m1. 

Hmotnosti m2 jsem získal po naplnění pyknometrů příslušným materiálem. Následně 

jsem oba pyknometry naplnil rozpouštědlem (tetrachlorethylen) a vložil do vodní lázně. 

Takto jsem nechal dané vzorky temperovat na požadovanou teplotu 25 °C. Po dosažení  

požadované teploty jsem pyknometr vyjmul z vodní lázně, povrchově osušil a po zvážení 

jsem dostal hmotnost m3. Výslednou maximální objemovou hmotnost jsem získal 

dosazením do rovnice 2. [43] 

 

𝜌𝑚𝑣 =  
𝑚2 −  𝑚1

1000 × (𝑉𝑝 −  
𝑚3 − 𝑚2

𝜌𝑤
)
   

kde  m1 je hmotnost pyknometru a nástavce, v g 

m2  hmotnost pyknometru, nástavce a vzorku, v g 

m3  hmotnost pyknometru, nástavce, vzorku a rozpouštědla, v g 

Vp objem pyknometru při naplnění po referenční značku 

nástavce, v m3 

ρw hustota rozpouštědla při zkušební teplotě v kg/m3 

s přesností 0, 1 kg/m3 

Rovnice 2: Stanovení maximální objemové 

hmotnosti. 
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4.7.3 Stanovení mezerovitosti 

Mezerovitost představuje objem mezer ve zkušebním tělese asfaltové směsi, který 

je vyjádřený v % vůči celkovému objemu zkušebního tělesa. Při stanovení mezerovitosti 

se postupuje podle evropské normy ČSN EN 12697-8 asfaltové směsi – Zkušební metody 

pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí. 

Mezerovitost zkušebního tělesa se stanoví za pomoci maximální objemové hmotnosti 

směsi a objemové hmotnosti zkušebního tělesa viz rovnice 3.[44] 

𝑉𝑚 =  
𝜌𝑚 −  𝜌𝑏

𝜌𝑚
 × 100 %  

kde  ρm je maximální objemová hmotnost směsi v kg/m3 

ρb  objemová hmotnost zkušebního tělesa v kg/m3 

Vm  mezerovitost směsi s přesností 0,1 % 

4.8 Funkční zkoušky asfaltových směsí 

Jedná se o zkoušky, které se snaží simulovat reálné vlivy (zatížení), které působí 

na vozovku (asfaltové vrstvy). Výsledky těchto zkoušek jsou velice důležité pro určování 

životnosti asfaltových vozovek. 

4.8.1 Stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS) 

Tato zkouška probíhala dle normy ČSN EN 12697-23 Asfaltové směsi – Zkušební 

metody pro asfaltové směsi za horka – Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu.  

Před provedením zkoušky byla provedena temperace zkoušené sady ve vzduchové 

Obrázek 24: Temperace pyknometrů Obrázek 23: Pyknometr s  

as. směsí a rozpouštědlem 

Rovnice 3: Stanovení mezerovitosti 
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komoře na teplotu 20 °C po dobu 1 hodiny. Následně se zkoušené těleso upnulo do 

zkušebního přípravku a umístilo mezi  zatěžovací pásy tak, aby mohlo být zatěžováno 

podél středové osy. Jelikož průměr vzorků byl 101,5 mm ± 0,1mm bylo nutné použít 

zatěžovací pásy šířky 12,7 mm ± 0,2mm. Při samotné zkoušce se Marshallovo těleso 

deformovalo pomocí síly vyvinuté zkušebním zařízením, až do jeho porušení, přičemž se 

sledovala maximální tlačná síla a deformace. Výsledkem je průměrná pevnost v příčném 

tahu ITS.[45]  

𝐼𝑇𝑆 =  
2𝑃

𝜋 𝐷 𝐻
 

kde  ITS  je pevnost v příčném tahu v kPa 

P  maximální zatížení v kN 

D  průměr zkušebního tělesa v mm 

H  výška zkušebního tělesa v mm 

 

 

4.8.2 Stanovení modulů tuhosti asfaltové směsi  

Postup stanovení tuhosti probíhal dle normy ČSN EN 12697-26 Asfaltové 

směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 26: Tuhost. Zkušební tělesa 

tvaru komolého klínu (trapezoidů) se přilepila, za pomoci vysokopevnostního lepidla, 

širší hranou na spodní podložku. Na užší horní stranu byla přilepena rovněž podložka, 

Rovnice 4: Pevnost v příčném tahu 

Obrázek 26: Porušené zkušební těleso Obrázek 25: zkouška ITS 
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aby bylo možné těleso upnout do zkušebního zařízení. Princip zkoušky spočívá 

v zatěžování trapezoidů dvoubodovým ohybem. Těleso je při osazení do zkušebního 

zařízení jednostranně vetknuté. Horní konec je zatěžován harmonickým (sinusovým) 

kmitáním – silou odpovídající poměrnému přetvoření maximálně 50 mikrostrainů.  

U tohoto přetvoření se předpokládá, že odpovídá lineárnímu rozsahu namáhání asfaltové 

směsi. Moduly tuhosti byly stanoveny při teplotě 15 °C. a frekvenci 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 

20 Hz, 25 Hz, 27 Hz, 30 Hz. Stanovení modulu tuhosti jsem provedl na 12 tělesech, ze 

sad 2, 2L a R. Pro každou sadu byla vytvořena 4 tělesa.[46] 

 

 

Obrázek 27: Funkční zkouška tuhosti 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST – POUŽITÉ MATERIÁLY 

Následující část bakalářské práce se věnuje materiálům, které byly použity pro 

zpracování praktické části. 

5.1 Popis zkušebního úseku 

V roce 2020 byl v rámci výzkumného projektu TA ČR CK01000033 

(Prodloužení životnosti vozovek krajských a místních komunikací pomocí inovativních 

asfaltových vrstev s využitím vysokopevnostních kompozitních materiálů) proveden 

zkušební úsek na obalovně Vialit v Soběslavi pro ověření frézovatelnosti výztužných 

mříží. [47] 

Na tomto úseku bylo použito celkem 5 druhů výztužných materiálů  

(2x geomříže, 3x geokompozit). Vlastnosti těchto materiálů jsou uvedeny v tabulce 3 na 

straně 44. 

Zkušební úsek byl rozdělen do celkem 6 částí. Úsek A byl proveden bez použití 

výztužné mříže a v úsecích B – F byly použity výztužné materiály viz. obrázek 29.  

Souvrství zkušebního úseku se skládalo ze dvou vrstev ACO 11 (každá  

o tloušťce 40 mm), mezi kterými byly umístěny výztužné mříže nebo geokompozity. 

Při ověření frézovatelnosti byla nejprve odfrézována část horní obrusné vrstvy 

(tl. 2 – 3 cm), čímž vznikl R-materiál bez mříží. Následně byla odfrézována další část, 

obsahující nasekané výztužné mříže. 

Odfrézovaný materiál z každého úseku byl vsypán do plastových pytlů a následně 

dopraven do výzkumného centra AdMaS k dalšímu zkoumání a ověření zpracování  

do směsi. Za účelem této bakalářské práce byly použity všechny druhy získaného  

R-materiálu s odfrézovanými výztužnými mřížemi a bylo provedeno vizuální zhodnocení 

materiálů ze všech úseků. Pro ověření zpracování do směsí byly v rámci 2. etapy této 

práce dále použity: R-materiál vzniklý odfrézováním 2-3 cm horní vrstvy (bez mříže)  

a R-materiál z úseku C (mříž TAV 2). [47] 
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5.2 Výztužné mříže 

Jak už bylo řečeno v předchozí kapitole 4.1. Na zhotovení kontrolního úseku byly 

použity 2 typy sklovláknité geomříže a 3 geokompozity, vlastnosti těchto materiálů jsou 

uvedeny v následné tabulce 3. [47]  

Tabulka 3: Typy výztužných prvků použité na zkušebním úseku Vialit Soběslav.[47] 

číslo  

vzorku 
Typ výztužného prvku Velikost ok  

[mm] 

Pevnost v 

tahu  

[kN/m] 

Protažení  

[%] 

1 Výztužná mříž TAV 1 25x25 50 x 50 2,5 ± 0,5 

2 Výztužná mříž TAV 2 25x25 100 x 100 2,5 ± 0,5 

3 Výztužný kompozit TAV1 LV 25x25 50 x 50 2,5 ± 0,5 

4 Výztužný kompozit TAV2 LV 25x25 100 x 100 2,5 ± 0,5 

5 Výztužný kompozit TAV2 V 25x25 100 x 100 2,5 ± 0,5 

*LV - lehký flies 35g/m2,  

V – flies 130g/m2 

5.3 R-materiál – Asfaltová směs 

Asfaltová směs, která byla použita k zhotovení kontrolního úseku, byla vyrobena 

v obalovně firmy Vialit Soběslav. Jednalo se o směs ACO 11+. Její maximální objemová 

hmotnost byla 2522 kg/m3. Jako pojivo zde byl použit silniční asfalt 50/70. Obsah pojiva 

ve směsi činil 5,7 %. Mezerovitost směsi byla 3,3 %. V následující tabulce 4 můžeme 

vidět procentuální zastoupení kameniva na daném sítu. Graf 7 potom ukazuje čáru 

zrnitosti dané asfaltové směsi. [48] 

  

Obrázek 28: Schéma zkušebního úseku v areálu Vialit Soběslav [47] 
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Tabulka 4: Procentuální zastoupení kameniva na sítu 

Síto  

[mm] 
16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,13 0,063 

Propad 

 [% hm.] 
100 96 71 53 39 27 20 16 12 9 6,5 

 

 
Graf 7: Čára zrnitosti směsi ACO 11+ Vialit Soběslav 

5.4 Asfaltová pojiva 

5.4.1 Asfaltové pojivo v R-materiálu 

Byla provedena zpětná extrakce pojiva z R-materiálů (vzorek R a 2). Z extrakce 

bylo zjištěno rozdílné množství asfaltového pojiva u obou vzorků. U vzorku 2, který 

obsahoval odfrézovanou geomříž, činil obsah pojiva 5,68 %. Vzorek R obsahující  

R-materiál bez geomříže obsahoval 5,13 % asfaltového pojiva. Oba vzorky vznikly 

odfrézováním stejné asfaltové směsi ACO 11+,  která obsahovala 5,7 % asfaltu. Tento 

rozpor si lze vysvětlit nejspíš chybou při extrakci. 

5.4.2 Asfaltové pojivo pro výrobu zkušebních těles 

Vzhledem k tomu, že byly vyráběny asfaltové směsi skládající se ze 100 %  

R-materiálu, byl do těchto směsí po konzultaci s vedoucím práce přimíchán asfalt gradace 

70/100 v množství 0,7 %. Tento druh asfaltového pojiva může mít pozitivní vliv na 

zvýšení penetrace, snížení bodu měknutí, snížení bodu lámavosti. 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – VÝSLEDKY 

Výsledky praktické části se dělí na 3 etapy, v rámci kterých probíhalo vizuální 

zhodnocení R-materiálů s mřížemi, výroba směsí a zkoušení zkušebních těles. 

V následujících odrážkách jsou jednotlivé etapy podrobně posány 

 I. Etapa: Stav R-materiálu s odfrézovanými mřížemi a jeho vizuální 

hodnocení. 

 II. Etapa: Zpracovatelnost R-materiálu. V této etapě byly vytvořeny 

sady těles. Zjišťovaly se veličiny: objemová hmotnost, maximální 

objemová hmotnost, mezerovitost, aj. Dále bylo sledováno chování 

materiálu pří míchání a hutnění (zpracovatelnost). Bylo zkoušeno celkem 

5 sad asfaltových směsí: 

1) Směs R – jedná se o R-materiál bez obsahu geomříží. 

2) Směs 2 – R-materiál obsahující podrcenou geomříž, u tohoto 

materiálu došlo k separaci větších kousků mříže za pomoci 

sady sít. 

3) Směs 2L – materiál obsahující podrcenou geomříž, bez 

separace dlouhých vláken.   

4) Směs R+Fi – vzorek R, do kterého byla přidána výztužná 

vlákna Forta-Fi. 

5) Směs 2 + Fi – vzorek 2, do kterého byla přidána výztužná 

vlákna Forta-Fi 

 III. Etapa: Funkční zkoušky R-materiálu s odfrézovanými mřížemi  

a s rozptýlenými vlákny. V této fázi bylo provedeno porovnání funkčních 

vlastností vyrobených asfaltových směsí. Byly provedeny dvě zkoušky:  

1) Stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS), 

2) Stanovení tuhosti. 

6.1  Výsledky – I. Etapa 

Jak již bylo uvedeno, pro účely vizuálního zhodnocení v rámci 1. etapy byly 

použity vzorky R-materiálů dodané do centra AdMaS ze zkušebního úseku (viz kap. 4.1). 

Oproti původnímu předpokladu přidávat do směsi laboratorně nastříhaná vlákna se 

povedlo získat přímo R-materiál s nasekanými vlákny (podrcenými frézou). Na 

následujících obrázcích 30 – 35 můžeme pozorovat jednotlivé druhy geomříží před 
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použitím do souvrství vozovky a po separaci z odfrézovaného R-materiálu. Původní 

vlastnosti jednotlivých mříží jsou uvedeny v tabulce 3. Z obrázků je dobře patrné, že 

sklovláknité mříže, které mají pevnost v tahu 50 kN/m2 (TAV 1), byly silniční frézou 

podrceny na menší kusy vláken než mříže pevnosti 100 kN/m2 (TAV 2). Vlákna z mříže 

TAV 1 dosahovala délky cca 15 cm a vlákna z TAV 2 měla délku přibližně 35 cm. Mříže 

pevnosti 100 kN/m2 mají hustší plochu vláken, než mříže pevnosti 50 kN/m2. Z toho 

můžeme usoudit, že vyšší plošná hmotnost vláken může mít velký vliv na odfrézovaný 

materiál.  

Geokompozity TAV1 LV a TAV2 LV se skládaly s výztužné mříže a lehké bíle 

tkaniny. Délka jednotlivých skelných vláken po odfrézování těchto geokompozitů je o 

něco kratší, než u samotných geomříží. Přičemž nejkratší jsou vlákna vzorku 3  

(TAV1 LV). Bílá geotextílie nebyla po odfrézování viditelná a nezhoršovala separaci na 

sítech, tudíž můžeme tvrdit, že lehká geotextílie má jen nepatrný vliv na získaný  

R-materiál. Geokompozity s lehkou bílou tkaninou se na sítech chovají obdobně jako 

samotné geomříže. Geokompozit TAV2 V obsahující geomříž pevnosti 100 kN/m2  

a černou tkaninu byl frézou nadrcen na délky přibližně 12 cm, na vláknech však zůstávaly 

přilepené zbytky geotextílie, které komplikovaly separaci na sítech (viz obr. 33). Z toho 

důvodu se TAV2 V jeví jako méně vhodný pro opětovné použití ve formě R-materiálu 

do asfaltových směsí.  

Pro účely dalšího posouzení zpracovatelnosti byl, především z časových důvodů, 

vybrán jen vzorek 2. Nutno také dodat, že všechny použité R-materiály byly jen 

odfrézovány pomocí silniční frézy. Při běžném zpracování prochází navíc R-materiál 

drtícím zařízením, který jej podrtí na potřebné frakce. Lze předpokládat, že by toto drtící 

zařízení mohlo mít pozitivní vliv na podrcení dlouhých částí mříží. Nicméně tento 

předpoklad zatím nebyl ověřen v praxi. Drtička má navíc síta, která by mohla umožnit 

separaci dlouhých vláken. 
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Obrázek 30: TAV 2, pevnost v tahu 100 x 100 kN/m2, vlevo: původní vzorek mříže, 

 vpravo: vlákna po odseparování  

 

Obrázek 29: TAV 1, pevnost v tahu 50 x 50 kN/m2, vlevo: původní vzorek mříže, 

vpravo: vlákna po odseparování 
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Obrázek 31:TAV1-LV, pevnost v tahu 50 x 50 kN/m2, vlevo: původní vzorek mříže, 

vpravo: vlákna po odseparování 

Obrázek 32: TAV2-LV, pevnost v tahu 100 x 100 kN/m2, vlevo: původní vzorek mříže, 

vpravo: vlákna po odseparování 

Obrázek 33: TAV2-V, pevnost v tahu 100 x 100 kN/m2, vlevo: původní vzorek mříže, 

vpravo: vlákna po odseparování 
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6.2 Výsledky – II etapa 

Důležitou součástí této bakalářské práce bylo zjištění chování R-materiálu 

s odfrézovanými mřížemi, při jeho opětovném zpracovávání do asfaltových směsí.  

Dle stávajících předpisů je umožněno do asfaltových vrstev zpracovávat až 60% 

podíl R-materiálu (v příp. podkladních vrstev). Aby se však dosáhlo co největšího 

možného vlivu odfrézovaných geomříží na R-materiál, byly z experimentálních důvodů 

zhotoveny sady asfaltových směsí pouze z R-materiálu, bez příměsi přírodního kameniva. 

Celkem bylo vytvořeno 5 asfaltových směsí (viz tabulka 2) ze 100% R-materiálu 

s přídavkem 0,7 % asfaltu 70/100 a z každé směsi  zhutněna zkušební tělesa.  

.Vzorek 2, který prošel separací zbytků dlouhých vláken geomříže (viz kap. 4.2), 

se při míchání a vytváření zkušebních těles choval obdobně jako vzorek R (R-materiál 

bez geomříže). Nedocházelo k zanášení míchacího zařízení drobnými vlákny a zhotovené 

tělesa nevykazovala žádné viditelné problémy. To stejné se nedá říct u druhé sady těles 

2L, obsahující dlouhé části vláken mříží, které nebyly odeseparovány. Při míchání se tato 

dlouhá vlákna zachytávala na lopatky laboratní míchačky a docházelo k velkému 

zanášení stroje (obrázek 35). Dalším negativním faktorem byly viditelné části zbytků 

mříže na povrchu zhotovených tělese. Při použití do konstrukce vozovky by mohlo 

docházet k oddělovaní těchto zbytků míží od asfaltové směsi. Proto by takovéto směsi 

nebyly vhodné pro použití do obrusných vrstev, nutno však podotknout, že byla použita 

100% recyklovaná směs. 

 

Obrázek 34: laboratorní míchačka po zpracování směsi 2L 

V následující tabulce 5 můžeme vidět základní veličiny jednotlivých směsí. 

Zajímavostí jsou poměrně velké rozdíly mezerovitostí jednotlivých směsí i přes to, že 

byly všechny vzorky R-materiálu odebrány z téhož úseku, který byl vytvořen ze stejné 

asfaltové směsi ACO 11+. Z toho vyplývá, že jednotlivé R-materiály by měly mít 
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obdobnou čáru zrnitosti. Za tímto účelem byla provedena zpětná extrakce a sítové rozbory 

vzorku 2 a vzorku R. Jak je patrné z grafu 8, křivky zrnitosti obou vzorků jsou plynulé a 

obsah částic do velikosti 0,25 mm je podobný. 

Jedním z úkolů praktické části bylo srovnání vlivu vláken odfrézovaných 

geomříží na vlastnosti R-materiálu s vlivem komerčně vyráběných vláken Forta-Fi.  

Z toho důvodu byly vytvořeny další 2 směsi R+Fi a 2+Fi.: 

 Směs R+Fi představovala R-materiál bez zbytků odfrézovaných mříží, do 

kterého byla přidána vlákna Forta-Fi.  

 Směs 2+Fi byla směs materiálu směsi 2, do které byla přimíchána vlákna 

Forta-Fi. Tato druhá směs byla vytvořena z experimentálních důvodů pro 

účely porovnání výsledků se směsi 2 a 2L, které měly odlišnou čáru 

zrnitosti a vyšší mezerovitost, oproti směsi R. Protože směs 2 obsahovala 

odfrézovanou mříž, byla ještě provedena důkladná ruční separace vláken 

geomříže ze vzorku. Provedením této separace R-materiál neobsahoval 

zbytky mříže a co nejvíce se blížil R-materiálu bez mříží. Byla tak 

připravena směs s obdobnou mezerovitostí, jako má směs 2 a 2L. 

Tabulka 5: Základní vlastnosti zhotovených směsí 

směs vzorek 
ρbssd 

[kg/m3] 

ø ρbssd 

[kg/m3] 

ρmv 

[kg/m3] 

Vm 

 [%] 

ø Vm 

 [%] 

2 

21 2440 

2429 2487 

1,9 

2,4 22 2429 2,3 

23 2417 2,8 

2L 

1 2445 

2453 2487 

1,7 

1,4 2 2458 1,2 

3 2456 1,3 

R 

R I 2451 

2439 2538 

3,4 

3,9 R II 2441 3,8 

R III 2424 4,5 

R+Fi 

R1+Fi 2421 

2418 2538 

4,6 

4,7 
R2+Fi 2417 4,8 

R3+Fi 2419 4,7 

R4+Fi 2413 4,9 

2+Fi 

2+F1 2447 

2442 2487 

1,6 

1,8 2+F2 2441 1,9 

2+F3 2440 1,9 
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6.3 Výsledky – III. Etapa: Funkční zkoušky  

6.3.1 Stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS) 

Na všech připravených směsích v 2. etapě práce byla provedena zkouška 

stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS), dle postupu uvedeném v kap. 4.8.1. Tato 

zkouška byla provedena na celkem 5 asfaltových směsích, kdy od každé směsi byly 

zkoušeny vždy min. 3 zkušební (Marshallovi) tělesa. V následující tabulce 6 můžeme 

vidět, jaký vliv mají sklovláknité zbytky mříží na tahovou pevnost zhotovených směsí. 

Z naměřených hodnot je patrné, že vlákna zbytků geomříže mají na zhotovené směsi 

pouze nepatrný vliv. Neprokázalo se zlepšení tahových vlastností směsí, vlivem 

odfrézovaných geomříží. U vzorků R+Fi a 2+Fi, které obsahovaly vlákna Forta-Fi 

nedošlo k nárůstu pevnosti. Důvodem toho, že vlákna Forta-Fi nezvýšila požadovanou 

pevnost, bylo nejspíše nestandartní použití těchto vláken ve 100% R-materiálu. Všechny 

vzorky vykazovaly typ porušení „c“. 
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Graf 8: Čáry zrnitosti vzorku 2 a vzorku R, po extrakci asfaltu z R-materiálů 
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Tabulka 6: Stanovení pevnosti v příčném tahu (ITS) 

vzorek  číslo 
Fmax 

[kN] 

posun-Fmax 

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

Vm  

[%] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[MPa] 

2 

21 22,02 2,15 

21,7 

c 1,9 2,09 

2,1 22 22,80 2,47 c 2,3 2,16 

23 20,41 2,11 c 2,8 1,92 

2 L 

2L1 21,39 2,65 

20,7 

c 1,7 2,07 

2,0 2L2 19,73 2,07 c 1,2 1,91 

2L3 20,90 2,72 c 1,3 2,03 

R 

RI 23,44 1,92 

21,5 

c 3,4 2,33 

2,1 RII 20,12 1,97 c 3,8 1,99 

RII 20,80 2,01 c 4,5 1,94 

R+Fi 

R1+Fi 21,09 2,19 

20,2 

c 4,6 1,98 

1,9 
R2+Fi 17,53 2,57 c 4,8 1,65 

R3+Fi 18,99 1,97 c 4,7 1,72 

R4+Fi 23,34 2,03 c 4,9 2,18 

2+Fi 

21+Fi 19,29 2,35 

19,1 

c 1,6 1,85 

1,8 22+Fi 16,50 2,47 c 1,9 1,58 

23+Fi 21,53 2,50 c 1,9 2,05 
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6.3.2 Moduly tuhosti vybraných směsí 

V tabulce číslo 7 jsou uvedeny základní charakteristiky zkušebních desek, ze 

kterých byly vytvořeny zkušební tělesa (trapezoidy).  

Tabulka 7: Vlastnosti zkušebních desek 

deska 
ρbssd 

[kg/m3] 

ρmd 

[kg/m3] 

Vm 

 [%] 

Míra zhutnění 

 [%] 

2 2428 2487 2,4 100,0 

2L 2432 2487 4,2 99,3 

R 2453 2538 3,3 100,6 

 

Graf 9 zobrazuje průměrné hodnoty modulů tuhosti při teplotě 15 °C a frekvencích 

zatěžování (5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz 25 Hz, 27 Hz, 30 Hz). Všechny směsi dosahovaly 

obdobné tuhosti, rozdíl mezi směsí R a směsí 2 činil průměrně 1000 MPa u všech 

zatěžovacích frekvencí, což je pro tuto zkoušku zcela běžné. Tuhost ve velké míře závisí 

na zhutnění. Jak můžeme vidět v tabulce 7, vzorek R má největší míru zhutnění. Průměrné 

moduly tuhosti všech tří vzorků jsou zobrazeny v tabulce 8. 

 

 

Graf 9: Moduly tuhosti směsí 2, 2L, R 
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Tabulka 8: Moduly tuhosti vybraných směsí při teplotě 15 °C 

Moduly tuhosti [Mpa] 

vzorek 
2 2L R 

Frekvence [Hz] 

5 7910 8421 8785 

10 8726 9288 9721 

15 9200 9761 10212 

20 9556 10175 10588 

25 9759 10419 10838 

27 10035 10836 11079 

30 10626 11508 11381 

 

Rozhodující pro návrh asfaltových směsí do pozemních komunikací jsou hodnoty 

tuhosti při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz, viz graf 10. 

 

Graf 10: Tuhosti při 15 °C a 10 Hz 
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7 SHRNUTÍ PRÁCE A ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo ověřit vlastnosti R-materiálu, který obsahuje 

odfrézované geomříže, a jeho vliv při zpracování do asfaltových směsí na vybrané 

vlastnosti směsí. Důvodem volby tohoto tématu byla celková neznalost problematiky a 

nemožnost dohledání jakýchkoliv odborných prací na toto téma.  

V rámci teoretické části byla provedena podrobná rešerše literatury zabývající se 

R-materiálem a výztužnými mřížemi. Hlavním zjištěním teoretické části bylo, že 

problematikou frézování a recyklace geosyntetických výztužných materiálu se doposud 

nikdo výrazně nezabýval. Dále byly v rámci teoretické části popsány možnosti 

rozptýlených vláken v asfaltových směsích (podrobněji shrnutí teoretické části str. 31). 

Důležitým poznatkem teoretické části je nemožnost použití  R-materiálu obsahujícího 

zbytky geosyntetik (sklovláknitých geomříží). Tento materiál končí v současné době na 

skládkách a není možné jej použít do nových asfaltových směsí (dle normy  

ČSN 73 6141).  

Jak se ukázalo v praktické části mé bakalářské práce, zákaz používání takto 

ʺznečištěnéhoʺ R-materiálu má své opodstatnění. Dlouhé zbytky vláken směsi 2L, se 

namotávaly na hřídel míchačky a bylo velice pracné míchačku vyčistit. Z toho usuzuji, 

že zpracování takového materiálu ve větším množství by na obalovně přinášelo řadu 

problémů s údržbou a čištěním. Nicméně po odseparování větších částí geomříže se 

vzniklá směs 2 chovala jako R-materiál bez geomříže. Nedocházelo k žádným 

problémům, které by měly na svědomí zbytky geomříže, jež po odseparování v  

R-materiálu zůstaly.  

Vliv odfrézované geomříže na vlastnosti R-materiálu jsou souhrnně uvedeny 

v následující tabulce 9. Jak lze z výsledků pozorovat, odfrézované geomříže neměly 

zásadní vliv na vlastnosti směsí. Nepotvrdil se předpoklad, že by dezintegrovaná skelná 

vlákna z geomříže napomáhala pevnosti v příčném tahu vzniklých směsí. Na druhou 

stranu nedošlo ani ke zhoršení zkoumaných vlastností R-materiálu. Jako pozitivní 

hodnotím, že při použití 100 % R-materiálu do asfaltové směsi nepůsobí odfrézované 

skelné mříže negativně. Z toho usuzuji, že při použití tohoto materiálu v množství, které 

povoluje norma ČSN 73 6121 (max. 60 %) by nemělo docházet k nežádoucím účinkům 

na zhotovené směsi. Bohužel v rámci bakalářské práce nemohla být pevnost v příčném 

tahu zkoumána více do hloubky. Myslím si však, že při jiném užití odfrézovaných 

geomříží (např. předrcení větších kusů mříže a jejich opětovné vrácení do R-materiálu), 
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by mohlo dojít ke zvýšení pevnosti v příčném tahu vlivem spolupůsobení skelných 

vláken.  

Jako velmi zajímavé se jeví i rozdílné objemové hmotnosti a mezerovitosti 

jednotlivých směsi. Ačkoliv byl R-materiál odebrán z jednoho zkušebního úseku o délce 

přibližně 20 m a jednalo se o jeden druh asfaltové směsi, mezerovitost R-materiálu bez 

mříží byla přibližně 4 % a průměrná mezerovitost R-materiálu s mříží byla cca 2 %. 

Z dostupných informací bohužel nedokážu určit, zda frézování geomříže mohlo mít vliv 

na tuto výslednou nehomogenitu odebraných R-materiálů, nebo ji způsobily jiné faktory. 

I přes rozdílné mezerovitosti dosahovaly všechny směsi podobných hodnot při zkoušce 

ITS. Při stanovování modulů tuhosti nedosahovaly vzorky výrazných rozdílů, ačkoliv 

směs R dosáhla nejvyšších průměrných hodnot. Nicméně rozdíly kolem 1000 MPa jsou 

pro tuto zkoušku poměrně běžné. Rozdíly mezi jednotlivými sadami jsou nejspíše 

způsobeny jinou mírou zhutnění  

 

Tabulka 9: Vlastnosti testovaných R-materiálů 

sada těles 
ø ρbssd 

 [kg/m3] 

ø Vm 

 [%] 

ø ITS  

[MPa] 

Tuhost  

(10 Hz, 15 °C) 

 [MPa] 

2 2429 2,4 2,1 8726,3 

2L 2453 1,4 2,0 9288,0 

R 2439 3,9 2,1 9721,3 

R+Fi 2419 4,7 1,9 

  

2+Fi 2442 1,8 1,8 

  

 

Vlákna Forta-Fi, která byla použita do dalších 2 referenčních směsí, také 

nezvyšovala pevnost v příčném tahu R-materiálu. Zde je nutné zdůraznit, že vlákna byla 

použita nestandardním laboratorním způsobem, což nejspíše způsobilo jejich 

nefunkčnost. Vlákna Forta-Fi jsou určena do směsí s přírodním kamenivem a přidávají se 
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do směsi v tzv. suché fázi, při míchání jednotlivých frakcí nahřátého kameniva. Jelikož 

se zde použil 100% R-materiál, musela být vlákna aplikována přímo do R-materiálu. 

Závěrem je nutno zdůraznit, že nejdůležitější otázku mé bakalářské práce (jestli je 

možné použít R-materiál obsahující odfrézovanou geomříž) se podařilo zodpovědět. 

Materiál je možné použít po odseparování větších částí geomříže. V budoucnu by se měla 

věnovat velká pozornost tomu, jakým způsobem by se oddělení zbytků geomříže 

provádělo, aby se tento materiál mohl začít využívat do vyráběných asfaltových směsí.  
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PŘÍLOHA 1: Objemová hmotnost, maximální objemová hmotnost  

 a mezerovitost zhotovených asfaltových směsí  
 

Vzorek:   R (R-materiál, bez odfrézované sklovláknité geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Přidávané pojivo: Asfalt 70/100 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objemová hmotnost 

  

vzorek RI RII RIII 

h [mm] 63,0 63,0 67,1 

d [mm] 101,5 102,1 101,6 

m1 [g] 1224,7 1214,9 1286,1 

m2 [g] 728,4 720 758,1 

m3 [g] 1227,0 1216,6 1287,5 

ρbssd [kg/m3] 2451 2441 2424 

tw [°C] 20,9 20,9 21,4 

ρw [kg/m3] 998,0 998,0 997,9 

ρpbssd [kg/m3] 2439 

V [%] 3,4 3,8 4,5 

Vp [%] 3,9 

vzorek R 

pyknometr 2 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 693,14 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 1896,2 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + rozpouštědlo) 3268,8 g 

ρt (hustota rozpouštědla) 1,616 Mg/m3 

Vp (objem pyknometru) 1323,4 cm3 

ρmv maximální objemová hmotnost 2538 kg/m3 



  

 

 

Objemová hmotnost, maximální objemová hmotnost  

 a mezerovitost zhotovených asfaltových směsí  
 

Vzorek:   2 (R-materiál, který prošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Přidávané pojivo: Asfalt 70/100 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles 

 

vzorek 21 22 23 

h [mm] 66,04 65,8 66,17 

d [mm] 101,76 102,3 102,42 

m1 [g] 1285,1 1289,8 1282,3 

m2 [g] 760,2 760,7 755,9 

m3 [g] 1285,8 1290,5 1285,4 

ρbssd [kg/m3] 2440 2429 2417 

tw [°C] 24,1 24,1 24,1 

ρw [kg/m3] 997,86 997,86 997,86 

ρpbssd [kg/m3] 2429 

V [%] 1,9 2,3 2,8 

Vp [%] 2,4 

 

Maximální objemová hmotnost 

 

vzorek 2 

pyknometr 1 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 703 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 2089,6 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + 

rozpouštědlo) 3311,6 g 

ρt (hustota rozpouštědla) 1,616 Mg/m3 

Vp (objem pyknometru) 1313,7 cm3 

ρmv (maximální objemová hmotnost) 2487 kg/m3 

 

  



  

 

 

Objemová hmotnost, maximální objemová hmotnost  

 a mezerovitost zhotovených asfaltových směsí  
 

Vzorek:   2L ( R-materiál, který neprošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Přidávané pojivo: Asfalt 70/100 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles 

 

vzorek 1 2 3 

h [mm] 64,4 64,6 64,1 

d [mm] 102,3 101,8 102,2 

m1 [g] 1274,0 1269,0 1272,2 

m2 [g] 754,3 753,8 755,6 

m3 [g] 1274,5 1269,3 1272,8 

ρbssd [kg/m3] 2445 2458 2456 

tw [°C] 19,4 19,4 19,4 

ρw [kg/m3] 998,3 998,3 998,3 

ρpbssd [kg/m3] 2453 

V [%] 1,7 1,2 1,3 

Vp [%] 1,4 

 

Maximální objemová hmotnost (pozn. max obj. hm. se shoduje se vzorkem 2) 

 

vzorek 2 

pyknometr 1 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 703 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 2089,6 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + 

rozpouštědlo) 3311,6 g 

ρt (hustota rozpouštědla) 1,616 Mg/m3 

Vp (objem pyknometru) 1313,7 cm3 

ρmv (maximální objemová hmotnost) 2487 kg/m3 

 

  



  

 

 

Objemová hmotnost, maximální objemová hmotnost  

 a mezerovitost zhotovených asfaltových směsí  
 

Vzorek:   2+Fi ( asfaltová směs 2 + výztužná vlákna Forta+Fi) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Přidávané pojivo: Asfalt 70/100 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles 

 

vzorek 2+F1 2+F2 2+F3 

h [mm] 65,3 65,3 65,8 

d [mm] 101,7 101,84 101,66 

m1 [g] 1282,3 1285,8 1289,1 

m2 [g] 760,2 760,8 763,1 

m3 [g] 1283,2 1286,5 1290,3 

ρbssd [kg/m3] 2447 2441 2440 

tw [°C] 21,4 21,4 21,4 

ρw [kg/m3] 997,9 997,9 997,9 

ρpbssd [kg/m3] 2442 

V [%] 1,6 1,9 1,9 

Vp [%] 1,8 

 

Maximální objemová hmotnost (pozn. max obj. hm. se shoduje se vzorkem 2) 

 

vzorek 2 

pyknometr 1 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 703 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 2089,6 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + 

rozpouštědlo) 3311,6 g 

ρt (hustota rozpouštědla) 1,616 Mg/m3 

Vp (objem pyknometru) 1313,7 cm3 

ρmv (maximální objemová hmotnost) 2487 kg/m3 

 

  



  

 

 

Objemová hmotnost, maximální objemová hmotnost  

 a mezerovitost zhotovených asfaltových směsí  
 

Vzorek:   R+Fi ( asfaltová směs R + výztužná vlákna Forta+Fi) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Přidávané pojivo: Asfalt 70/100 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles 

 

vzorek R1+Fi R2+Fi R3+Fi R4+Fi 

h [mm] 66,58 66,2 69,3 66,74 

d [mm] 101,84 102,16 101,56 102,12 

m1 [g] 1289,4 1282,6 1289,3 1278,1 

m2 [g] 759,7 755,3 759 752,2 

m3 [g] 1291,3 1285,1 1291 1280,7 

ρbssd [kg/m3] 2421 2417 2419 2413 

tw [°C] 21,4 21,4 21,4 21,4 

ρw [kg/m3] 998,3 998,3 998,3 998,3 

ρpbssd [kg/m3] 2418 

V [%] 4,6 4,8 4,7 4,9 

Vp [%] 4,7 

 

Maximální objemová hmotnost (pozn. max obj. hm. se shoduje se vzorkem R) 

 

vzorek R 

pyknometr 2 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 693,14 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 1896,2 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + 

rozpouštědlo) 3268,8 g 

ρt (hustota rozpouštědla) 1,616 Mg/m3 

Vp (objem pyknometru) 1323,4 cm3 

ρmv maximální objemová hmotnost 2538 kg/m3 

 

  



  

 

 

PŘÍLOHA 2:  Sítový rozbor, křivka zrnitosti 
 

Vzorek:   2 (R-materiál, který prošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

 

 

 

  

Sítový rozbor  

vzorek 2 

velikost ok sít zbytky [g] propad [%] 

11,2 8,1 99,4 

8 115,1 90,6 

4 404,9 59,6 

2 264,7 39,4 

1 151,9 27,8 

0,5 82,5 21,5 

0,25 61,0 16,8 

0,125 58,3 12,3 

0,063 48,7 8,6 

filer 112,7 0,0 

celkem 1307,9   
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 Sítový rozbor, křivka zrnitosti 
 

Vzorek:   R (R-materiál, který neobsahuje sklovláknité geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sítový rozbor 

vzorek R 

velikost ok sít zbytky [g] propad [%] 

11,2 5,8 99,5 

8 268,2 77,5 

4 498,5 36,6 

2 146,2 24,6 

1 61,5 19,5 

0,5 38,1 16,4 

0,25 37,0 13,3 

0,125 44,8 9,7 

0,063 35,5 6,7 

filer 82,1 0,0 

celkem 1217,6   
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vzorek R

0,063      0,125       0,25         0,5          1,0           2,0         4,0          8,0    11,0   



  

 

 

PŘÍLOHA 3: Stanovení extrahovaného pojiva ze směsi  
 

Vzorek:   R (R-materiál, bez odfrézované sklovláknité geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Původní pojivo: Asfalt 50/70 

vzorek R 

pyknometr 3 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 690,2 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 1973,7 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + rozpouštědlo) 3285,8 g 

hmotnost kamenivo  1144,6 g 

patrona + filer 658 g 

patrona prázdná 585 g 

filer 73 g 

pojivo 65,9 g 

procentuální zastoupení pojiva 5,13 % 

 

Vzorek:   2 (R-materiál, který prošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

Původní pojivo: Asfalt 50/70 

vzorek 2 

pyknometr 1 

rozpouštědlo tetrachlorethylen 

m1 (hmotnost prázdného pyknometru) 703 g 

m2 (hmotnost pyknometr + vzorek) 2089,6 g 

m3 (hmotnost pyknometr + vzorek + rozpouštědlo) 3311,6 g 

hmotnost kamenivo  1220,5 g 

patrona + filer 686,5 g 

patrona prázdná 599,1 g 

filer 87,4 g 

pojivo 78,7 g 

procentuální zastoupení pojiva 5,68 % 

 

 

  



  

 

 

PŘÍLOHA 4: Pevnost v příčném tahu (ITS) 
 

Vzorek:   R (R-materiál, bez odfrézované sklovláknité geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

 

Tvar porušení:   c (viz. obrázek [45]) 
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vzorek  číslo 
Fmax  

[kN] 

posun 

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

výška 

[mm] 

ø 

[mm] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[Mpa] 

R 

RI 23,44 1,92 

21,5 

c 63,00 101,50 2,33 

2,1 RII 20,12 1,97 c 63,04 102,12 1,99 

RII 20,80 2,01 c 67,06 101,58 1,94 



  

 

 

Pevnost v příčném tahu (ITS) 
 

Vzorek:   2 (R-materiál, který prošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

vzorek  číslo 
Fmax 

[kN] 

posun 

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

výška 

[mm] 

ø 

[mm] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[Mpa] 

2 

21 22,02 2,15 

21,7 

c 66,04 101,76 2,09 

2,1 22 22,80 2,47 c 65,80 102,30 2,16 

23 20,41 2,11 c 66,17 102,42 1,92 

 

Tvar porušení:   c (viz. obrázek [45]) 
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Pevnost v příčném tahu (ITS) 
 

Vzorek:   2L (R-materiál, který neprošel separací větších částí geomříže) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

vzorek  číslo 
Fmax 

[kN] 

posun 

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

výška 

[mm] 

ø 

[mm] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[Mpa] 

2 L 

2L1 21,39 2,65 

20,7 

c 64,36 102,30 2,07 

2,0 2L2 19,73 2,07 c 64,55 101,82 1,91 

2L3 20,90 2,72 c 64,09 102,22 2,03 

 

Tvar porušení:   c (viz. obrázek [45]) 
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Pevnost v příčném tahu (ITS) 
 

Vzorek:   R+Fi (asfaltová směs R + výztužná vlákna Forta+Fi) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

vzorek  číslo 
Fmax 

[kN] 

posun  

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

výška 

[mm] 

ø 

[mm] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[Mpa] 

R+Fi 

R1+Fi 21,09 2,19 

20,2 

c 66,6 101,84 1,98 

1,9 
R2+Fi 17,53 2,57 c 66,2 102,16 1,65 

R3+Fi 18,99 1,97 c 69,3 101,56 1,72 

R4+Fi 23,34 2,03 c 66,74 102,12 2,18 

 

Tvar porušení:  c (viz. obrázek [45]) 
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Pevnost v příčném tahu (ITS) 
 

Vzorek:   2+Fi (asfaltová směs 2 + výztužná vlákna Forta+Fi) 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

vzorek  číslo 
Fmax 

[kN] 

posun  

[mm] 

ø Fmax 

 [kN] 

typ 

porušení  

výška 

[mm] 

ø 

[mm] 

ITS  

[MPa] 

ø ITS  

[Mpa] 

2+Fi 

21+Fi 19,29 2,35 

19,1 

c 65,29 101,70 1,85 

1,8 22+Fi 16,50 2,47 c 65,32 101,84 1,58 

23+Fi 21,53 2,50 c 65,82 101,66 2,05 

 

Tvar porušení:   c (viz. obrázek [45]) 
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PŘÍLOHA 5: Vlastnosti desek: objemová hmotnost, mezerovitost, 

míra zhutnění 
 

Asfaltová směsi:  100 % R-materiál ACO 11+ (Obalovna Soběslav) 

 

Vlastnosti Marshallova tělesa 2 2L R 

ρmd [kg/m3] 2487 2487 2538 

ρpbssd [kg/m3] 2429 2453 2439 

V [%] 2,4 1,4 3,9 

    

    

    

Vlastnosti desek 

označení desky 2 2L R 

m1 [g] 8,20 8,09 8,10 

m2 [g] 4,85 4,79 4,84 

m3 [g] 8,22 8,11 8,14 

tw [°C] 19,7 19,7 19,7 

ρw [kg/m3] 998,3 998,3 998,3 

ρpbssd [kg/m3] 2428 2432 2453 

V [%] 2,4 4,2 3,3 

Mz[%] 100,0 99,3 100,6 

 

  



  

 

 

PŘÍLOHA 6: Modul tuhosti  
 

Vzorek:   R (R-materiál, bez odfrézované sklovláknité  

geomříže)  

Temperace:   15°C 

Frekvence:  5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 27 Hz,  

30 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rozměry B 

 [mm] 

b 

 [mm] 

e 

 [mm] 

l 

 [mm] 

m 

 [g] vzorek 

R - A 71,33 25,29 41,33 249,85 1177,8 

R - B 69,32 25,05 41,07 249,88 1169,1 

R - C 70,52 25,05 41,67 249,92 1193,8 

R - D 69,09 25,00 40,85 250,16 1139,6 

      

Moduly tuhosti (při 15 °C) [Mpa] 

Vzorek  R - A 
(vyřazen) 

R - B R - C R - D R Ø 
Frekvence [Hz] 

5 9476 8380 9217 8758 8785 

10 10529 9390 10142 9632 9721 

15 10988 9956 10573 10108 10212 

20 11467 10294 10974 10497 10588 

25 11628 10588 11211 10714 10838 

27 11882 10855 11414 10969 11079 

30 13119 11139 11787 11216 11381 
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 Modul tuhosti  
 

Vzorek:   2 (R-materiál, který prošel separací větších 

částí geomříže)  

Temperace:   15°C 

Frekvence:  5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 27 Hz,  

30 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Rozměry B 

 [mm] 

b 

 [mm] 

e 

 [mm] 

l 

 [mm] 

m 

 [g] vzorek 

2 - A 69,97 25,37 41 248,64 1158,3 

2 - B 70,05 25,29 41,52 248,72 1172,9 

2 - C 70,1 25,35 41,44 248,7 1176,2 

2 - D 70,26 25,20 41,74 248,68 1184,1 

      

Moduly tuhosti (při 15 °C) [Mpa] 

Vzorek  
2 - A 2 - B 2 - C 2 - D   

(vyřazen) 2 Ø 
Frekvence [Hz] 

5 7978 7957 7794 6936 7910 

10 8730 8851 8598 7609 8726 

15 9224 9371 9006 7985 9200 

20 9683 9694 9290 8171 9556 

25 9876 9920 9481 8261 9759 

27 10276 10227 9602 8883 10035 

30 10812 11258 9808 9667 10626 
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Modul tuhosti  
 

Vzorek:   2L (R-materiál, který neprošel separací větších 

částí geomříže)  

Temperace:   15°C 

Frekvence:  5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 27 Hz,  

30 Hz 

 

Rozměry B 

 [mm] 

b 

 [mm] 

e 

 [mm] 

l 

 [mm] 

m 

 [g] vzorek 

2L - A 69,71 25,17 41,13 249,38 1169,9 

2L - B 70,03 25,94 41,08 249,6 1170,0 

2L - C 69,92 24,9 41,17 249,24 1163,8 

2L - D 69,43 24,82 41,05 249,49 1150,8 

      

Moduly tuhosti (při 15 °C) [Mpa] 

Vzorek  
2L - A 2L - B 

(vyřazen) 
2L - C 2L - D 2L Ø 

Frekvence [Hz] 

5 8608 7117 8387 8267 8421 

10 9497 7857 9233 9134 9288 

15 9950 8226 9732 9600 9761 

20 10405 8470 10091 10030 10175 

25 10803 8587 10300 10154 10419 

27 11189 9027 10459 10861 10836 

30 11802 9733 10672 12051 11508 
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