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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu 

se standardním obsahem R-materiálu (množství 20 %) bez užití jiných změkčujících přísad, 

přičemž se vlastnosti zestárnutého asfaltového pojiva ve směsi kompenzovaly 

dávkováním „měkčího pojiva 70/100“. Asfaltové směsi typu ACO 11+ jsou navrženy tak, 

aby vyhovovaly požadavkům ČSN 73 6121:2019. Cílem práce je ověřit předpokládané 

vlastnosti asfaltové směsi provedením funkčních a empirických zkoušek dle norem pro 

asfaltové směsi řady ČSN EN 12697. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

R-materiál, asfaltová směs, asfaltový beton, obalovna 

 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the design of an asphalt mixture for an abrasive 

layer with a standard R-material content (20 %) without the use of other softening 

additives, while the properties of the aged asphalt binder in the mixture were 

compensated by dosing "softer binder 70/100". Asphalt mixtures type ACO 11+ are 

designed to meet the requirements ČSN 73 6121: 2019. The aim of the work is to verify 

the expected properties of the asphalt mixture performed functional and empirical tests 

according to the standards for asphalt mixtures of the ČSN EN 12697 series. 

 

KEYWORDS  

Reclaimed asphalt pavement (RAP), asphalt mixture, asphalt concrete, asphalt 

mixing plant  
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1. ÚVOD
K základním materiálům používaných v silničním stavitelství pro výrobu asfaltové 

směsi, patří přírodní drcené kamenivo z lomu a asfaltové pojivo vznikající destilací ropy.

Množství nerostných materiálů není neomezené. Každým rokem dochází 

k nárůstu automobilové dopravy. To vyžaduje potřebu výstavby jak vozovek nových, tak 

i oprav a rekonstrukcí vozovek stávajících. Společnost si uvědomuje, že zásoby ložisek 

surovin mizí mnohem rychleji a hledá úsporná řešení napříč všemi obory. Pozemní 

komunikace nejsou žádnou výjimkou. Technologie výroby asfaltové směsi v České 

republice se zabývá možností použití druhotného materiálů, v co největší míře tak, aby 

byly zachovány požadavky na kvalitu a životnost vozovky.

Sdružení pro výstavbu silnic každoročně zpracovává statistiky. Jak je vidět z graf 

1, v posledních letech objem výroby asfaltových směsí činí přes 6 miliónů tun. [1]

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který byl již zabudován ve stavební 

konstrukci, k jeho opětovnému zužitkování. R-materiálem nazýváme hmotu, která vzniká 

vybouráním nebo frézováním a následným rozmělněním konstrukce. Rozvoj této metody 

je datován už v průběhu 70. let 20. století, kdy byla cena ropy vyšší díky ropné krizi. [2] [3]

graf 1 vývoj výroby asfaltových směsí v letech 2010-2020 [1]
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Příznivé přínosy recyklace stavebních materiálů: 

· šetří přírodní zdroje; 

· snižuje objem odpadu; 

· snižuje znečišťování včetně emisí do ovzduší; 

· šetří paliva a energie; 

· šetří výrobní prostředky, infrastrukturu; 

· snižuje výrobní náklady. [2] 

 Přidávání R-materiálu do asfaltové směsi vyžaduje větší technologické nároky naobalovny 

a je nutno zohlednit vlastnosti směsného asfaltového pojiva. Asfalt vlivem 

termooxidativního stárnutí degraduje a je třeba, aby výsledná kvalita asfaltové směsi 

odpovídala požadavkům norem. 

V současné době je v České republice 105 obaloven v provozu a u 70 % z nich je 

umožněno dávkovat R-materiál. Využívají technologie dávkování materiálu za studena, 

kdy se do směsi může přimíchat maximálně 25 % hmotnosti asfaltové směsi.  Méně 

využívanou metodou je dávkovaní druhotného materiálu za horka, kterou vlastní pouze 

cca 10 obaloven na území ČR. [4] [1] 

Normy věnující se R-materiálu: 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek – Hutněné asfaltové vrstvy  

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1 

ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 8 

Platná česká legislativa upravuje maximální množství R-materiálu při zajištění 

vysoké kvality výsledných asfaltových směsí, který je možno použít při výrobě. Pro 

podkladní asfaltové vrstvy typu „AC“ je možno použít 60 % R-materiálu získaného z 

frézování či demolic stávajících asfaltových vozovek. [1] 

Lze předpokládat, že při získaní dalších zkušeností s přidáváním vyššího podílu 

R-materiálu do asfaltové směsi bude následovat další vývoj a uvolnění platných restrikcí. 

[1] 
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2. CÍL PRÁCE 

Navržení asfaltové směsi ACO 11+ s použitím standartního obsahu R-materiálu. 

Postupně bude do směsi přidáváno větší procentuální množství R-materiálu. V rámci DP 

jsme zatím přidávali 20 % R-materiálu, přičemž vlastnosti zestárnutého asfaltového pojiva 

ve směsi se kompenzovaly dávkováním „měkčího pojiva 70/100“. Byly navrženy 3 základní 

směsi: 

1. Referenční směs s asfaltovým pojivem 50/70 bez R-materiálu 

2. Asfaltová směs s 20 % R-materiálu 0/4 + asfaltem 70/100 

3. Asfaltová směs s 20 % R-materiálu 4/16 + asfaltem 70/100 

Cílem práce bylo porovnat, zda se příznivě projeví přidání „měkčího“ pojiva 

k R-materiálu a jaké budou vlastnosti výsledných asfaltových směsí. Asfaltové směsi se 

zkoušely na odolnost proti tvorbě trvalých deformací a rovněž se zjišťovaly jejich moduly 

tuhosti.



Stránka | 13

3. TEORETICKÁ ČÁST
Bude pojednávat o oběhovém hospodářství, R-materiálu a metodách recyklace.

3.1 UDRŽITELNOST A OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Přírodní zdroje jsou často využívány neudržitelným směrem, což ovlivňuje životní 

prostředí a ohrožuje ekosystémy. Vypouštění skleníkových plynů z průmyslu mění klima. 

Oběhové hospodářství má zaručit 3 pilíře udržitelného rozvoje: enviromentální,

hospodářský a sociální. Jeho cílem je zachovat materiál a energii, které se využívají 

při produkci a minimalizovat tak odpad i emise CO2.

Úspěšný přesun k oběhovému hospodářství vyžaduje opatření ve všech fázích 

hodnotového řetězce: od těžby a přepravy surovin, přes návrhy materiálů a výrobků, 

produkci, distribuci a spotřebu zboží, následné opravy, opětovné zpracování 

a znovupoužití až po nakládání s odpady a jejich recyklaci.

Stavby a budovy vyprodukují více než 35 % z celkového odpadu Evropské unie. Je 

vyvíjen tlak na zvýšení doby životnosti staveb a stanovení cílů pro snížení uhlíkové stopy

materiálu. [5]

Na obr. 1 je zobrazeno oběhové hospodářství v silničním stavitelství. Jeden 

ze základních požadavků na stavby dle nařízení EU č. 305/ 2011 v příloze č.1 je udržitelné 

obr. 1 Životní cyklus pozemních komunikací [1]
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využívání přírodních zdrojů. Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým 

způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a to zejména:

· dlouhá životnost staveb;

· použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při 

stavbě;

· opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí 

po zbourání.

S touto problematikou jde ruku v ruce zákon o odpadech č. 185/ 2001 Sb. § 9a –

Hierarchie způsobů nakládání s odpady, který musí být dodržován v odpadovém 

hospodářství viz. obr. 2.

3.2 R-MATERIÁL

Problematikou se zabývá norma ČSN EN 13108-8 Asfaltové směsi –Specifikace 

pro materiály –Část 8: R-materiál. 

Jde o upravený stavební materiál, který je získán buď odfrézováním, nebo 

vybouráním desek z asfaltových vrstev pozemních komunikací. Je upraven drcením 

a tříděním a následnou homogenizací. R-materiál se používá jako náhrada části 

kameniva a pojiva při výrobě asfaltové směsi na obalovně. (3.4.2) Lze jej použít i jako 

náhradu za mechanicky zpevněnou zeminu nebo štěrkodrť do nestmelených vrstev. Díky 

jeho uplatnění dochází ke snižování nákladů na výstavbu vozovek a přispívá k ochraně 

přírody. [3]

obr. 2 Hierarchie způsobu nakládání s odpady
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Pro použití znovuzískaného materiálu do asfaltového směsi je potřeba posoudit 

zrnitost a vlastnosti kameniva, obsah a vlastnosti pojiva. 

„Pro oblast asfaltových směsí se zvýšeným podílem R-materiálu, a především 

u asfaltových pojiv, která takové směsi tvoří, nadále platí, že z hlediska poznání vlastností 

a jejich změn, ke kterým dochází buď mísením různých chemických látek, nebo vlivem 

vnějších podmínek působících na asfaltové směsi v čase toho pořád ještě více nevíme, než 

víme.” [1] 

3.2.1 ZNAČENÍ R-MATERIÁLU 

Dle ČSN EN 13108-8) se R-materiál značí takto: 

U RA d/D, 

kde U – zrnitost R-materiálu (nejmenší velikost síta v milimetrech, kterým 

propadne 100 % zrn asfaltové směsi); 

RA – označení R-materiálu; 

d/D – zrnitost kameniva v R-materiálu, kde d je velikost spodního a D horního síta 

(pro R-materiál je d konstantně rovno 0). 

3.2.2 NORMOVÉ POŽADAVKY 

K lednu 2021 dle platných specifikačních norem pro asfaltové směsi řady 

ČSN EN 13108, lze použit R-materiál u směsí typu asfaltový beton AC a asfaltový koberec 

otevřený AKO. Maximální množství R–matriálu do 60 % můžeme dávkovat u směsi typu 

AC, a to pro vrstvy vozovek určené pro nejvyšší třídu zatížení (S a +). Podrobné hodnoty 

nalezneme v tab. 1.  

tab. 1 Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti asfaltové směsi [6] 

Obrusná vrstva Ložní vrstva Podkladní vrstva 

Druh směsi  R-materiál v % Druh směsi  R-materiál v % Druh směsi  R-materiál v % 

ACO 8 25  ACL 16 S 30/151)  ACP 16 S 50 

ACO 8 CH 25 ACL 16 + 30 ACP 16 + 60 

ACO 11 S 15 ACL 16 + 40  ACP 22 S 50 

ACO 11+ 15  ACL 22 S 30/151) ACP 22 + 60 

ACO 11 25 ACL 22 + 30     

 ACO 16 S 15 ACL 22  40     

ACO 16 + 15         

ACO 16 + 25         
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1) Při výrobě asfaltových směsí s nemodifikovaným asfaltem je možné použít R-materiál v 
množství do 30 %. V případě použití polymerem modifikovaného asfaltu v množství do 15 %. 
Původ použitého R-materiálu musí být výhradně z asfaltové směsi znovuzískané z krytů 
asfaltových vozovek. 

 

U směsí typu asfaltový beton pro ložní a podkladní vrstvy vozovek je možno 

dávkovat R-materiál ve vyšším množství než u vrstev obrusných. Je zde však nutno 

upozornit na skutečnost, že jen velmi málo obaloven asfaltových směsí v ČR je schopno 

dávkovat R-materiál v množství vyšším než 30 %. Jde o obalovny, které jsou vybaveny tzv. 

paralelním bubnem, který umožňuje dávkovat do míchačky obalovny R-materiál v 

nahřátém stavu. [1] 

Pro směsi asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy (BBTM), asfaltového koberce 

mastixového (SMA) a asfaltového koberce drenážního (PA) se R-materiál nesmí používat 

vůbec. 

Při použití R-materiálu závisí teplota kameniva na množství, vlhkosti a teplotě 

R-materiálu. V šaržových obalovnách nesmí teplota kameniva překročit 250 °C. [6] 

3.2.3 ÚPRAVA R-MATERIÁLU DO ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

Pro úpravu vlivu zdegradovaného asfaltového pojiva v R-materiálu můžeme 

použít: 

· změkčovadla (softeners); 

· omlazovače (reuvejnátory); 

· měkčí silniční asfalt; 

· PMB RC modifikované pojivo určené pro účely recyklace. 

Existují řady změkčovadel a rejuvenátorů, avšak znalost jejich dlouhodobého 

účinku a odolnosti ke stárnutí (degradaci) je omezená. Používání měkčích asfaltů je 

ověřeno, přetrvává však vždy riziko efektu dvojitého obalení a riziko větší náchylnosti ke 

stárnutí. [1] 

3.3 VÝROBA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

Místa, kde se zpracovává asfaltová směs za horka nazýváme obalovna. V 

současné době je v České republice cca 10 obaloven vybaveno paralelním bubnem, který 

dovoluje dávkování R-materiálu teoreticky až 100 % [1] 
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Rozlišujeme dva základní typy obaloven:

· kontinuální – není možné měnit recepturu;

· šaržová – lze měnit receptury.

3.3.1 KONTINUÁNÍ OBALOVNA

V kontinuálních obalovnách nedochází k přerušení výrobního cyklu, protože 

rytmus výroby není rozdělen do dávek. Míchání materiálu probíhá uvnitř bubnu sušičky, 

který je podlouhlý, protože zároveň materiál suší a míchá.

Protože zde nejsou žádné směšovací věže ani výtahy, je systém značně 

zjednodušen s benefitem snížení nákladů na údržbu.

Absence teplého třídění však vyžaduje přesné kontroly vstupního matriálu na začátku 

výrobního cyklu. U kontinuálního typu je před přivedením vlhkého kameniva do bubnu 

sušičky nutné použit podávací pás, kde se obsah vlhkosti nastavuje ručně, aby bylo možné 

odečíst hmotnost vody. Proto je nesmírně důležité, aby měl obsah vlhkosti v kamenivu, 

zejména písku, konstantní hodnotu, která je neustále sledována častými laboratorními 

testy. [7]

Recyklace za horka na kontinuální obalovně se podrobně věnuje kap. 3.4.2 - jedná 

se o metodu Drum-mix, která může dávkovat až 50 % R-materiálu.

obr. 3 Schéma kontinuální obalovny [6]
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3.3.2 ŠARŽOVÁ OBALOVNA

Jedná se o nejrozšířenější typ obalovny na světě i v České republice, který zaručuje 

nejvyšší míru flexibility výroby a kvality hotového výrobku. 

Tento typ zařízení je nutností pro výrobce, kteří pracují pro několik klientů 

současně, protože specifikace lze snadno měnit při zachování vysoké úrovně kvality.

V zařízení šaržového typu je hmotnost kameniva kontrolována po vysušení, před 

tím, než je přiváděno do míchačky. Vážení na váze proto není ovlivněno vlhkostí ani 

proměnnými faktory, jako jsou proměnlivé povětrnostní podmínky. [7]

U šaržových obaloven rozlišuje dva způsoby dávkování R-materiálu, které jsou dále 

rozebraný v kap 3.4.2.

3.4 RECYKLACE

„Recyklace stavebních materiál je technologický postup, při kterém se materiál 

dříve zabudovaný ve stavební konstrukci získává zpět za účelem jeho opětovného použití.”

Takový materiál nazýváme R-materiál. [3]

3.4.1 ZPŮSOBY RECYKLACE

Obecně je můžeme rozčlenit na 2 způsoby:

· použití materiálu, který vznikl tříděním nebo drcením demoličního odpadu;

· recyklace konstrukčních vrstev na místě (podrobně popsáno v kap. 3.4.2).

obr. 4 Schéma šaržové obalovny [6]
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V recyklačním zařízení se vyrábí: 

· recyklované kamenivo – náhrada přírodního kameniva, pokud má 

vlastnosti vyhovují požadavkům; 

· recyklovaný štěrk – nedosahuje vlastností kameniva, používá se jako 

náhrada zemin a sypanin pro stavbu zemních těles; 

· R-materiál (detailně v kap 3.2). 

3.4.2 ROZDĚLENÍ RECYKLACE  

Lze ji rozdělit dle dvou hledisek: podle místa provádění a podle teploty zpracování 

R-materiálu dle  

tab. 2. 

tab. 2 Rozdělení recyklace 

recyklace dle 

místa 
provádění: 

na místě    

   

na 

obalovně 
 recyklace dle 

způsobu 
provádění: 

1. Recyklace za horka na místě  

 2. Recyklace za studena na místě 

 
 

 
3. Recyklace za horka na obalovně 

recyklace 

podle 

zpracování 
R-materiálu: 

za horka   4. Recyklace za studena v míchacím centru 

   

za studena    

   

 

RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ 

Je technologie oprav asfaltových vozovek, která spočívá v ohřátí povrchu vozovky 

(pomocí infrazářičů nebo horkého vzduchu) a následnému rozrušování remixérem 

a promícháním vozovky s přísadami silniční frézou.  Poté je povrch zpětně položen 

finišerem a zhutněn válci. Podrobně se této metodě věnují TP (technické podmínky) 209. 

Rozeznáváme tyto kategorie technologie recyklace na místě za horka: Regrip, Reshape, 

Repave, Remix, Remix Plus. [3] [8] 

REGRIP 

Neboli Recyklace v mobilním nízkokapacitním zařízení. Zlepšuje protismykové 

vlastnosti. Obrusná stávající vrstva se nahřeje a následně se podrtí úzkou frakcí 

a zaválcuje do povrchu vozovky. [3] [8] 
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RESHAPE

Tato povrchová úprava krytu je až do 55 mm. Jedná se o reprofilaci obrusné 

vrstvy, kdy se při míchání nepoužívají žádné jiné materiály. [3] [8]

REPAVE

Jde o povrchovou úpravu krytu do 55 mm. Z vrstvy, která byla obrusná se stává 

podkladní, na kterou je položena nová asfaltová vrstva. [3] [8]

REMIX

Zvyšuje kvalitu asfaltové konstrukční vrstvy přidáním kameniva, pojiva nebo 

předobalené směsi kameniva při míchání (Repave s přidáním nového asfaltového pojiva 

nebo směsi). Kryt se upraví až do hloubky 55 mm. [3] [8]

obr. 6 Pokládka technologií Repave [29]

obr. 7 Pracovní postup technologie remix [29]

obr. 5 Pokládka technologií Reshape [29]
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REMIX PLUS

Zvyšuje kvalitu obrusné a ložní vrstvy a zesiluje konstrukci položením vrstvy nové. 

Obdobná technologie jako Remix s položením nové obrusné vrstvy z nové asfaltové 

směsi. [3] [8]

RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ 

Této technologii se věnují TP 208. Vhodná metoda pro opravu silnic II. a III. třídy, 

které vykazují poruchy, které plynou z nadměrného zatěžování. Nestmelené, značně 

nehomogenní vrstvy nebo částečně stmelené vrstvy se rozpojí pomoci mobilního 

recyklačního zařízení a poté se spojí pojivem. Pojivo může být: cement, cement a vápno,

asfaltová emulze, pěnoasfalt. Recyklace za studena může probíhat i bez přidání pojiva 

s možností přidání materiálu za účelem zlepšení zrnitosti. Vyfrézováný, rozpojený 

a promíchány materiál se pak běžnými pracovními postupy urovná a zhutní. [9] [3]

obr. 9 Sestava mechanismů, recyklace za studena na místě [30]

obr. 8 Pracovní postup technologie Remix plus [29]
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tab. 3 Rozdělení recyklace za studena podle hloubky provádění [9] 

Technologie recyklace za studena podle hloubky provádění 

 hloubka příznak 

celková recyklace 120 mm – 250 mm 

síťové trhliny, často 

doprovázeny četnými výtluky, 

plošnými deformacemi 

zejména ve stopách vozidel 

nebo při okrajích 

částečná recyklace max. 120 mm 

hloubková koroze povrchu, 

výtluky, mozaikové trhliny, 

trhliny na pracovních spárách, 

podélné a příčné trhliny nebo 

četné vysprávky 

 

RECYKLACE ZA HORKA NA OBALOVNĚ  

Přidávat recyklovaný materiál za horka na obalovně, je postup, který umožňuje 

dávkování vyššího procenta R-materiálu do asfaltové směsi. Princip spočívá v tom, že 

do výroby nových asfaltových směsí se přidává vyfrézovány nebo vybouraný R-materiál. 

Existují tři možnosti, jak lze materiál dávkovat, viz tab. 4. 

tab. 4 Způsoby recyklace za horka na obalovně [10] 

šaržová 
obalovna 

1. dávkování studeného R-materiálu přímo do míchačky šaržové obalovny 

2. předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu 

kontinuální 
obalovna 

3. metoda Drum-mix 

 

Dávkování studeného R-materiálu je nejčastější způsob dávkování u nás. Studený 

recyklát se přidává přímo do míchačky šaržové obalovny. Jelikož je přidávaný materiál 

studený, je třeba předehřívat přidávané kamenivo na vyšší teploty, než je předepsaná 

teplota míchání.  

Dávkování předehřátého R-materiálu spočívá v tom, že se přidávaný R–materiál 

předehřívá v paralelním sušícím bubnu a poté se teprve dávkuje do míchačky. Tento 

způsob dávkování umožňuje přidávat daleko větší množství R–materiálu. 
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R-materiál se ohřívá na teplotu cca 120–130 ºC.  Musí se do něj přimíchat přísady 

na změkčení asfaltu nebo pojiva měkčí gradace. [3]

Pro umožnění zvyšení obsahu R-materiálu jsou nutá technologická opatření:

· zastřešení skládek kameniva a R-materiáu (snižení vlhkosti);

· frézování po vrstvách a oddělené skladování R-materiálu;

· homogenizce R-materiálu před dalším jeho zpracováním;

· průběžná kontrola parametrů pojiva a zrnitosti na skládce.

obr. 10 Příklady přidávání R-materiálu v obalovně za horka [10]
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V České republice je několik obaloven vybavených přídavným zařízení na 

vysoušení R-materiálu, který je umístěn v horní části. Např. v nové pražské obalovně 

Herink je technologie, která umožňuje zpracovat až 90 % R-materiálu. Česká legislativa 

však aktuálně použití směsí s takto vysokým obsahem R-materiálu neumožňuje (3.2.2). 

S rostoucím tlakem na snížení až úplnou eliminací stavebního odpadu a znovuvyužití 

odpadních materiálů, dojde zcela jistě k dalšímu vývoji technických norem tak, aby 

umožnily přidávání většího množství R-materiálu do asfaltových směsí. Proto se bude jeho 

přidávání časem zvyšovat. [3] [4]

METODA DRUM-MIX

Metoda drum-mix určená pro kontinuální obalovny má několik způsobu, jak 

R-materiál dávkovat do míchačky obr. 11. [10]

obr. 11 Metoda Drum-mix [26]
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Technologie rozšířená ve Spojených státech amerických, kde se takto zpracovává 

až 80 % vyrobených směsí. Při výrobě je požadavek na konstantní kvalitu vstupních 

materiálů. 

RECYKLACE ZA STUDENA V MÍCHACÍM CENTRU 

Principem technologie je přidání studeného R-materiálu přímo do míchačky 

obalovny, nebo je materiál skladován v zásobníku jako ostatní frakce a dávkuje se na váhu 

jako ostatní kamenivo.  Nevýhodou této metody je omezení dávkování na maximálně 20 

% R-materiálu z celkové hmotnosti asfaltové směsi. [3] 

Existuje i mobilní zařízení nebo semi-mobilní jednotka, které se umístí v blízkosti 

stavby, aby se minimalizovaly přepravní vzdálenosti. Princip metody je odfrézování 

konstrukčních vrstev a odvoz materiálu do mobilního zařízení, kde se materiál 

homogenizuje společně s přídavkem pojiva, vody a zlepšujících přísad. Takto upravená 

směs je přivezena na stavbu, kde dojde k pokládce finišerem a zhutnění. [11] 

Během dopravy nesmí docházet ke změně vlhkosti, segregaci nebo znečištění, 

protože by nebyla dosažena požadovaná míra zhutnění. [9]  
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 obr. 12 Příklady přidávání R-materiálu za studena [10] 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části budou popsány zkoušky, zkušební metody, postupy a základní 

myšlenky, které byly použity na vstupních materiálech při výrobě asfaltové směsi

ACO 11+. Dále zde bude popsán samostatný návrh asfaltové směsi ACO 11+ bez 

R-materiálu, s R-materiálem při použití měkkého asfaltového pojiva a provedení 

vybraných empirických a funkčních zkoušek na navržených směsích. Ke konci této 

kapitoly bude shrnutí a rekapitulace výsledků. 

4.1 ODBĚR MATERIÁLU NA OBALOVNĚ

Kamenivo a R-materiál pro výrobu asfaltové směsi v laboratorních podmínkách

bylo odebráno na obalovně společnosti Eurovia v Dalovicích u Karlových Varů do 

plastových pytlů a převezeno do silniční laboratoře VUT. Bylo odebráno kamenivo frakce 

0/4, 4/8, 8/11 a R-materiál frakce 0/4 a 0/16, které byly skladovány v zastřešených 

úložištích.

4.2 OBALOVNA DALOVICE

Výroba asfaltových směsí v Dalovicích u Karlových Varů je zajišťována šaržovou 

obalovnou AMMANN Unibatch 210, která dokáže zpracovat 150-350 tun/hodinu.

Kamenivo je uloženo v oddělených zastřešených skládkách, odkud je nakladačem 

přesunuto do násypek. Frekvenčně řízené dopravníky s regulací posuvu umožňují stálý 

obr. 13 Odběr vzorku a skladování kameniva
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přísun kameniva, eliminují tak plýtvání a přerušení výroby. Součástí technologie je 

dvouplášťový sušící buben, který umožňuje přidávání R-materiálu za tepla. Ve vnitřním

plášti se kamenivo suší, zahřívá a mícha při průchodu zónami. Vnější plášť zamezuje

přímému kontaktu zbytkového pojiva druhotného materiálu s plamenem. Pojivo stárne 

mnohem pomaleji a nedochází k vysokým emisím. Surové plyny se vracejí do pytlových 

filtrů. Účinnost filtrace splňují nejpřísnější emisní normy. Asfalt je skladován ve 

vyhřívaných zásobnících v množství 4 x 75 t. Horké kamenivo je možné roztřídit do sedmi 

frakcí. Vyrobená asfaltová směs je uložena v izolovaných zásobnících o celkovém objemu 

335 t.

obr. 15 Schéma areálu obalovny Dalovice

obr. 14 Dvouplášťový sušící buben [31]
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obr. 16 Schéma obalovny Dalovice 
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4.3 POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY  

4.3.1 KAMENIVO 

Je jedna ze základních složek asfaltové směsi. Kamenná kostra tvoří nosnou část 

u asfaltových směsí typu asfaltový beton AC. Kamenivo pro zkoušení poskytla firma 

Eurovia. Pro návrh směsi je nutné ověřit vlastnosti příslušnými zkouškami.  

Mezi zkoušky kameniva patří zkoušení: 

· geometrických vlastností kameniva; 

· mechanických a fyzikálních vlastností kameniva 

· zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání; 

· zkoušení chemických vlastností kameniva. 

K návrhu asfaltově směsi byli ověřeny geometrické vlastnosti kameniva. [12] 

 

ČSN EN 993-1 Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 

Podstata zkoušky spočívá v mechanickém roztřídění zrn podle velikosti pomocí 

sady sít. Sady sít se volí podle druhu vzorku.  Dle velikosti ok sít se stanovuje procentuální 

propad na jednotlivých sítech. [12] [13] 

tab. 5 Hmotnost zkušebních navážek pro hutné kamenivo [13] 

Velikost zrna kameniva D 

(maximální) 

Hmotnost zkušební navážky                    

(minimální) 

[mm] [kg] 

32 10 

16 2,6 

8 0,6 

≤4 0,2 

Pozn.: Pro kamenivo s jiným maximálním zrnem kameniva musí hmotnost zkušební 

navážky odpovídat nejblíže většímu zrnu kameniva uvedenému v tabulce 

 

POSTUP ZKOUŠKY 

Naváží se zkušební navážka z každé frakce dle tab. 5 Hmotnost zkušebních 

navážek pro hutné kamenivoa vysouší se při teplotě (110° ± 5) °C, dokud se neustálí 

hmotnost. Po vychladnutí navážky o hmotnosti M1 se z důvodu oddělení jemných částic 

menších než 0,063 mm navážka promývá vodou na sítě o velikosti otvorů 0,063 mm. Na 

tomto sítě je nasazeno síto s velikostí otvorů 2 mm, aby nedošlo k jeho poškození. 
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Navážka se promývá, dokud ze sestavy sít nevytéká čirá voda, poté se znova vysouší.

Zůstatek po promytí na sítě 0,063 mm se také vysouší a zaznamená hmotnost M2.

Prosévání probíhá na sloupci sít, která byla sestavena sestupně od síta 

s největšími otvory opatřeny víkem a dnem. Frakce byla setřepána pomocí vibrací v 

laboratorní třepačce. Síta se po jednom odebírají od největšího po nejmenší. S každým se 

ručně zatřese, aby nedocházelo ke ztrátám. K tomu je použito víko a dno sloupce sít. 

Hmotnost navážky R1 z každého síta se se zváží na laboratorní váze. Zbytek 

materiálu na dnu, pokud nějaký je, se zaznamená jako P.

VÝPOČET

! = ("#$"%)&'
"#

× 100 Rovnice 1

, kde M1 je hmotnost vysušené zkušební navážky v kg;

M2 je hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 0,063 v kg;

P je hmotnost propadu jemných částic na dně v kg. 

VÝSLEDKY

Z důvodu eliminace chyby byly provedeny pro každou frakci dvě zkoušky, 

výsledná čára zrnitosti jednotlivých frakcí je tedy průměrem ze dvou sítových rozborů.

obr. 17 frakce kameniva, soustava sít, laboratorní třepačka pro stanovení zrnitosti
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tab. 6 Výsledky sítových rozborů pro jednotlivé frakce vstupního kameniva
velikost sít v mm

propad na 

sítě v %

filer 0/4 4/8 8/11

11,2 100 100 100 93

8 100 100 92 18

4 100 99 5 1

2 100 58 1 1

1 100 30 1 1

0,5 99 15 1 1

0,25 97 7 1 1

0,125 89 5 1 1

0,063 72 4 1 1
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ČSN EN 993-4 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index 

Stanovuje se podíl zrn s tvarovým indexem větší jak 3. Pomocí dvojčelisťového 

měřítka jsou jednotlivá zrna ve vzorku hrubého kameniva roztřiďována na základě 

poměru jejich délky L k tloušťce E. Tvarový index se vypočítá jako hmotnostní podíl zrn, 

jejichž poměr rozměrů L/E je větší než 3 a vyjádří se jako procento k celkové hmotnosti 

zkoušených zrn. [12] [14]
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graf 5 Křivka zrnitosti frakce 8/11

100
92

5111111

0

20

40

60

80

100

0,063 0,63 6,3

pr
op

ad
 n

a 
sí

tě
 v

 %

velikost otvorů sít v mm

ČÁRA ZRNITOSTI 4/8

graf 4 Křivka zrnitosti frakce 4/8



Stránka | 34  

 
 

POSTUP ZKOUŠKY 

Pro danou zkoušku se roztřídí vysušená zrna kameniva dostatečným 

protřepáním mezi síty min 4 mm až max 63 mm. Hmotnost takto upravené navážky byla 

zaznamenána jako hmotnost M0. Hmotnost těchto navážek je závislá na velikosti horního 

síta D dle tab. 7 Hmotnost zkušební navážky pro určení tvarového indexu. 

tab. 7 Hmotnost zkušební navážky pro určení tvarového indexu [14] 

Horní velikost zrna D v mm Hmotnost zkušební navážky (nejmenší) v kg 

63 45 

32 6 

16 1 

8 0,1 

 

Zváží se zkušební navážka a zaznamená hmotnost M1. Posoudí se délka L a 

tloušťka E každého zrna obvykle pomocí dvoučelisťového posuvného měřítka a oddělí se 

zrna, která mají rozměrový součinitel L/E> 3. Tato zrna jsou nekubická, jejich hmotnost se 

zaznamená jako M2. 

VÝPOČET 

Tvarový index SI se vypočítá podle vztahu: 

  *+, = ."%"#/ 2 100         Rovnice 2 

, kde M1 je hmotnost zkušební navážky v g,  

M2 je hmotnost nekubických zrn v g. 

tab. 8 Tvarové indexy pro jednotlivé frakce 

 tvarový index SI v % 

frakce 

0/4 - 

4/8 25 

8/11 22 

obr. 18 Dvoučelisťové posuvné měřítko pro zjištění tvarového indexu 
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ČSN EN  1097-2 Stanovení odolnosti kameniva proti drcení   
Zkouška probíhá v otlukovém bubnu na úzké frakci vysušeného kameniva, které 

je zbaveno nadsítného a podsítného: Do otlukového bubnu jsou zároveň vkládány 

ocelové koule a předepsaným počtem otáček se drtí kamenivo. [12] [15] 

POSTUP ZKOUŠKY 

Otlukový buben je očištěn od nečistot. Dovnitř jsou nejdříve vloženy ocelové 

koule o hmotnosti 400–445 g a poté zkušební navážka. Otlukový buben je uzavřen víkem 

a otáčí konstantní rychlostí 31 ot./s až 33 ot./s, celkem 500 otáčkami. Buben se vyprázdní 

vymetením pomocí smetáčku všech částic do misky, aby se zamezilo jakékoliv ztrátě 

částic. Kamenivo z misky je proseto sítem o velikosti ok 1,6 mm a promýváno proudem 

vody.  Později je vloženo do pece a suší se při teplotě (110 ± 5) ºC do ustálení hmotnosti 

vzorku m. [15] 

VÝPOČET   

Součinitel Los Angeles LA se vypočte podle rovnice:! 

34 = , 5666$756           Rovnice 3 

, kde m hmotnost zachycená na sítě 1,6 mm, v g. 

Výsledek se zaznamená na nejbližší celé číslo. 

tab. 9 Součinitel Los Angeles pro jednotlivé frakce 

  Otluk v % 

frakce 

0/4 - 

4/8 11 

8/11 11 

 

   

obr. 19 Otlukový buben Los Angeles [11] 



Stránka | 36

4.3.2 ASFALTOVÉ POJIVO

Je koloidní směs vysokomolekulárních uhlovodíků. Chová se při změně teploty 

visko-elasticky. Za nízkých teplot se chová pružně, při vysokých teplotách jako kapalina 

charakterizována svou viskozitou. Za běžných teplot má asfalt vlastnosti obojaké. Zkoušky

asfaltových pojiv lze rozdělit na konvekční a zkoušky funkční.

Mezi zkoušky konvekční jsou řazeny:

· penetrace;

· bod měknutí;

· bod lámavosti;

· vratná duktilita;

· viskozita.

Zkoušky funkční simulují stavy během výroby asfaltových směsi. [16]

ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová – stanovení penetrace jehlou 
Určuje tvrdost asfaltu při teplotě (25 ± 0,1) ºC asfaltu. Je měřen průnik jehly

působící po dobu 5 s do asfaltového pojiva. Udává se v desetinách milimetru a odvozuje 

se z něho značení asfaltu. [16]

POSTUP ZKOUŠKY

Asfaltové pojivo bylo v sušárně předehřáto až do kapalné konzistence, aby bylo 

jej možno nalít do zkušební nádobky. Následně se nádobka naplní do výšky 5 mm pod 

okraj. Jsou-li na povrchu viditelné vzduchové bubliny, vzorek se promíchá skleněnou 

tyčinkou. Zahřáté pojivo se nechalo zchladnout na 1–2 hodiny. Nádobka byla zakryta, aby 

obr. 20 Penetrometr [13]
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nedošlo k znečištění vzorku.  Po ochlazení byl vzorek umístěn do vodní lázně s řízenou 

teplotou, kde byl na perforované podložce temperován na teplotu (25 ± 0,1) °C. 

Do vodní lázně s vodou vytemperované na teplotu (25 ± 0,1) °C, která byla 

umístěna na desce penetrometru, byla vložena předem vytemperovaná nádobka se 

zkušebním vzorkem. Výška hladiny vody nad povrchem vzorku asfaltového pojiva musí 

být nejméně 10 mm. Jehla, která má mírně zploštělý hrot, byla zasunuta do penetrometru 

a upevněna utažením matice. Hrot jehly byl nastaven pomocí stavěcí matice přesně tak, 

aby se dotýkal povrchu asfaltového pojiva a stupnice penetrometru byla vyaretována na 

nulu. Tímto byl vzorek připraven pro zkoušku. Jehla byla následně uvolněna a po dobu 5 

sekund byla zatěžována 100 g. Výsledná hodnota byla odečtena na stupnici 

penetrometru, tato hodnota je stanovena v desetinách milimetru. Výsledná hodnota 

penetrace se je určena jako průměr ze 3 měření. Vzájemná vzdálenost jednotlivých vpichů 

a vzdálenost od stěn zkušební nádobky je minimálně 10 mm. Po každém vpichu byla jehla 

zbavena případných nečistot, aby byla zcela čistá pro následující vpich. [17] 

 

ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda 

kroužek a kulička (KK). 
Definuje horní hranici oboru plasticity, po překročení asfalt přechází do tekutého 

stavu. Při zahřátí dvou mosazných kroužků s asfaltovým pojivem ve vodní lázní, na kterých 

jsou osazeny ocelové kuličky, se zaznamená průměr teplot, kdy se kuličky propadnou o 

vzdálenost (25,0 ± 0,4) mm. [16] [18] 

POSTUP ZKOUŠKY 

Mosazné kroužky, které jsou určeny pro stanovení bodu měknutí, byly zahřívány 

na teplotu roztaveného asfaltu a položeny na kovovou destičku, která byla potřena 

jemným filmem vazelíny. Destička se natírá z důvodu snadnějšího sejmutí kroužků po 

ochlazení asfaltu. Předehřátý asfalt byl nalit do připravených kroužků s mírným 

přebytkem nad horním okrajem kroužku. 

Takto připravené vzorky se nechaly vychladnout při laboratorní teplotě. Následně 

byla zahřátou špachtlí seříznuta přečnívající vrstva asfaltu, tak aby povrch asfaltu byl 

hladký a zarovnaný s horním okrajem kroužku. 

Kroužky se vzorkem byly vloženy do otvorů v horní destičce stojanu a do otvoru 

uprostřed destičky byl umísí teploměr. Na kroužky se vzorkem asfaltu byly umístěny 

centrovací prstence a celý stojan se společně se zkušebními kuličkami ponořil do skleněné 

kádinky s destilovanou vodou vytemperovanou na teplotu (5 ± 1) °C tak, aby její hladina 

převyšovala asi o 5 cm horní okraj kroužků. Po uplynutí 15 minut byl stojan vyjmut a do 
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středu plochy asfaltu v každém kroužku byla uložena zkušební kulička. Poloha těchto 

kuliček je vymezena šroubky. Před zahájením samotné zkoušky se ujistíme, zdali může 

kulička přes tyto šroubky volně procházet. Poté byl stojan vrácen zpět do nádoby, která 

byla umístěna na topnou desku a zahřívána tak, aby teplota vody stejnoměrně stoupala 

rychlostí (5 ± 0,5) °C za minutu.

Zařízení, které zabezpečuje konstantní zahřívání vodní lázně, zaznamená pro 

každý kroužek a kuličku teplotu v okamžiku, kdy se vzorek protáhne pod tlakem kuličky, 

tak že se dotkne spodní destičky stojanu. Výsledkem je průměr výsledných hodnot 

pravého a levého kroužku. Tyto hodnoty by se neměly lišit o více než 1 °C. V případě že se 

hodnoty výrazně liší, je nutné zkoušku opakovat. [18]

tab. 10 Výsledky zkoušek pojiva Schwedt

asfalt Schwedt

třída 50/70 70/100

bod měknutí v °C 50,7 46,9

Penetrace v 0,1 mm 49 76

obr. 21 Neseříznuté a seříznuté mosazné kroužky

obr. 22 Sestava pro zkoušku kroužek a kulička



Stránka | 39

4.3.3 R-MATERIÁL

Pro návrh asfaltové směsi ACO 11+ byl použit R-materiál frakce 0/4 a 0/16. Pro 

návrh asfaltových směsí bylo nutné zjistit obsah a vlastnosti asfaltového pojiva 

obsaženého v R-materiálu, dále pak čáru zrnitosti původní asfaltové směsi.

ČSN EN 12697-4 Oddělení pojiva od kameniva (odstředění + extrakce) 
Pro zjištění vlastnosti R-materiálu je nutné asfaltové pojivo oddělit od kameniva. 

V prvním kroku bylo kamenivo promýváno rozpouštědlem (trichloretylenem) na sítech, 

která byla vložena do nálevky průtokové odstředivky. Sada sít se skládala z dolního síta 

0,063 mm a síta s velikostí otvorů 2 mm. Na těchto sítech byly zachyceny částice kameniva 

větší než 0,063. Zbylý filer byl pomocí průtokové odstředivky zachycen na filtračním 

papíře, který byl vložen do rotující ocelové patrony. Pro zjištění podílu jemných částic bylo 

nutné stanovit hmotnost prázdné patrony s filtračním papírem. Rozpouštědlo a v něm 

obsažené pojivo bylo odstřeďováno do nádoby vedle odstředivky.

Po zaplavení sady sít rozpouštědlem byl otevřen kohout plnící nálevky, proud 

vytékající tekutiny byl nasměrován mimo střed nálevky odstředivky. Kamenivo bylo 

promýváno, dokud z nálevky nevytékalo téměř čiré rozpouštědlo. Po ukončení promývání 

bylo víko a stěny odstředivky očištěny od usazeného roztoku pojiva s rozpouštědlem. Síta 

s promytým kamenivem a patrona s usazeným filerem byly umístěny do sušárny 

s odvětrávacím systémem. Kamenivo bylo v sušárně vysušeno při teplotě (110 ± 5) °C do 

ustálení hmotnosti a podrobeno sítovému rozboru. Vysušená patrona s obsahem fileru 

byla zvážena a po odečtení původní hmotnosti patrony, byl stanoven obsah jemných 

částic v R-materiálu.

obr. 23 Průtoková odstředivka



Stránka | 40  

 
 

V dalším kroku byla provedena extrakce asfaltového pojiva z rozpouštědla 

v destilačním zařízení. Před samotnou destilací byla vnitřní strana hrdla opatřena tenkým 

filmem vazelíny, z důvodu utěsnění a snadnějšího rozpojení po ukončení zkoušky. 

Chladičem destilačního přístroje se nechala protékat studená voda. Destilační baňka byla 

ponořena do vyhřívané lázně s olejem a nechala se rotovat rychlostí (75 ± 15) otáček za 

minutu. 

Jelikož byl jako rozpouštědlo použit trichloretylen, v první fázi extrakce byla 

nastavena teplota lázně na (90 ± 5) °C a tlak (40 ± 5) kPa. V této fázi byl do destilačního 

přístroje nasáván roztok pojiva v trichloretylenu. Trichloretylen se v průběhu extrakce 

srážel do jímací baňky, ta byla dle potřeby vyprazdňována. Po nasátí veškerého 

asfaltového roztoku do destilační baňky nastala druhá fáze extrakce. Teplota lázně byla 

zvýšena na (160 ± 5) °C, byla odpojena vývěva a tlak byl pozvolna snížen na hodnotu (2 ± 

0,5) kPa. Destilace dále probíhala do okamžiku, než se na povrchu asfaltového pojiva 

přestaly tvořit bubliny.  Tento jev byl nejlépe pozorovatelný při zastavení rotace destilační 

baňky. Jelikož i po 15 minutách byly přítomny zřetelně tvořící se bubliny, byla teplota lázně 

zvýšena na mezní teplotu (185 ± 5) °C při stejném tlaku (2 ± 0,5) kPa. Tvoření bublin ustalo 

zhruba po 60 minutách při mezní teplotě. 

Po ukončení procesu extrakce, se zastavila rotace baňky a tlak v přístroji byl 

vyrovnán na tlak atmosférický. Destilační baňka byla otřena z vnější strany a vyjmuta 

z destilačního přístroje. Získané pojivo bylo rozlito do připravených prstenců, určených ke 

zkoušce pro určení bodu měknutí a do nádobky, která byla určena pro zjištění penetrace 

pojiva. [19] 

obr. 24 Destilační zařízení 
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Vyseparované kamenivo – sítový rozbor
Vzorek čistého kameniva z R-materiálu byl získán po promytí. Vzorek byl vysušen 

při teplotě (110 ± 5) °C. Po vychlazení byla provedena zkouška zrnitosti, která je popsána 

v kapitole 4.3. Jemné částice byly zachyceny na filtračním papíře a vloženy do patrony, 

která je součástí zařízení pro odstředění asfaltu. 

tab. 11 Výsledky sítových rozborů pro jednotlivé frakce R-materiálu
velikost sít v mm R-materiál Dalovice

propad na sítě v %

RA 0/4 RA 0/16

22 100 100

16 100 98

11 100 87

8 100 72

5 100 55

4 98 41

2 78 27

1 54 20

0,25 27 13

0,125 23 11

0,063 19,4 9,5
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Asfaltové pojivo – Penetrace a bod měknutí
Na vyextrahovaném pojivu byla provedena penetrace a bod měknutí, které jsou 

popsány v kapitole 4.4.

tab. 12 Penetrace a bod měknutí
R-materiál (směsný vzorek)

Pojivo 0/16

bod měknutí v °C 65,2

Penetrace v 0,1 mm 21

4.3.4 ASFALTOVÁ SMĚS

Je homogenní směs složena typicky z hrubého a drobného kameniva, fileru a

asfaltového pojiva. [20]

ČSN EN 13108-1 Požadavky na asfaltovou směs ACO 11+
Asfaltový beton je definován jako směs s plynulou nebo přerušenou čárou 

zrnitosti kameniva, které vytváří vzájemně zaklíněnou kostru. Asfaltový beton pro obrusné 

vrstvy ACO 11+ je specifikován tak, že nejhrubší použitá frakce kameniva o kvalitativní 

třídě směsi I., je omezena horním sítem velikosti 11,2 mm. Tato směs se pak hutní 2×50 

údery Marshallova pěchu. Jedná se o střednězrnnou směs. [20]
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tab. 13 Požadavky na asfaltovou směs ACO 11+ [6] 

Obrusné vrstvy 

Typ + 

označení ACO 11+ 

Počet úderů Marshallova pěchu 2x50 

všeobecné požadavky na návrhové složení  
ACO 11+ 

síto v mm propad v % hmotnosti 

22,4 - 

16 100 

11,2 90-100 

8 70-90 

4 42-68 

2 24-49 

0,125 4-14 

0,063 3-11 

minimální mezerovitost Vmin v % 2,5(2,0) 

maximální mezerovitost Vmax v % 4,5(6,0) 

minimální poměr pevnosti v příčném tahu ITSR v % 70 

maximální poměrná hloubka koleje PRDAIR po 5000 cyklech 6 

maximální přírůstek hloubky koleje WTSAIR (mm/103 cyklů) 0,08 

mezní hodnoty teploty asfaltové směsi pro silniční asfalty v °C 

30/45 = 155 °C – 195 °C, 
50/70 a 70/100 = 140 °C – 

180 °C, 100/150 = 130 °C – 

170 °C 

maximální podíl DTK nebo STK ve směsi kameniva v % 15 

Empirické požadavky 

Minimální obsah rozpustného pojiva Bmin v % hm. 5,6 

Minimální obsah rozpustného pojiva Bvol v % obj. 13 

Minimální stupeň vyplnění mezer VFBmin v % 75 

Maximální stupeň vyplnění mezer VFBmax v % 83 

 

ČSN EN 12697-35 Laboratorní výroba směsi  

V prvním kroku byl recyklát a kamenivo vysušen při teplotě (110 ± 5) °C. 

R-materiál je zakryt, aby se zamezilo stárnutí pojiva. Po vychladnutí byly podle receptury 

naváženy hmotnosti jednotlivých frakcí kameniva a R-materiálu (protokoly uvedeny 

v přílohách). Tyto navážky a asfaltové pojivo byly opět vloženy do sušárny a zahřívány na 

požadovanou teplotu míchání 160 °C. Teplota byla kontrolována digitálním teploměrem. 

Po dosažení požadované teploty, se asfaltová směs míchala v nádobě. [21] 

Po pečlivém ručním promíchání kameniva s recyklátem bylo na váze 

nadávkováno asfaltové pojivo. Poté byla směs míchána v míchačce na asfaltovou směs.  
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Směs byla dále zpracovávána dle potřeby použití. K výrobě zkušebních těles 

(Marshallova tělesa, desky) byla horká homogenizovaná směs navažována do určených 

nádob podle požadované hmotnosti. Nádoby s horkou směsí byly vloženy do sušárny a 

zahřívány na referenční teplotu potřebnou pro hutnění zkušebních těles, ta byla 

stanovena na 150 °C.

V případě stanovení objemové hmotnosti nezhutněné směsi, bylo obalené 

kamenivo promícháváno, aby ve směsi nevznikly nežádoucí shluky, které by stanovení

objemové hmotnosti ovlivnily. [21]

obr. 25 Laboratorní sušárna a digitální teploměr

obr. 26 Laboratorní míchačka
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ČSN EN 12697-30 Hutnění zkušebních těles rázovým zhutňovačem
Pro výrobu válcových zkušebních těles, tzv. Marshallových těles, se asfaltová 

směs zahřeje na teplotu hutnění. Do sušárny je vložena i forma a podložka bicí hlavy 

hutnícího pěchu. Navážka asfaltové směsi byla nasypána do ocelové formy po třech 

částech. Na dno je položeno kolečko o průměru formy ze separačního papíru. Po 

naplnění směsí se povrch urovná špachtlí nebo nožem a na něj je položeno druhé kolečko 

separačního papíru. Je nutné dbát, aby nedocházelo k segregaci. Poté byla asfaltová směs 

zhutněna pomocí rázového zhutňovače. Hutnící beranový pěch rázového zhutňovače byl 

spouštěn z předepsané výšky a požadovaným počtem rázů na asfaltovou směs (2x50). 

Poté byla válcová tělesa zchlazena na laboratorní teplotu a byla vyjmuta z formy. [22]

ČSN EN 12697-5 Stanovení maximální objemové hmotnosti  
Maximální objemová hmotnost se společně s objemovou hmotností používá k 

výpočtu obsahu mezer ve zhutněném vzorku a dalších vlastností zhutněné asfaltové 

směsi, které se vztahují k jejímu objemu. [23]

POSTUP ZKOUŠKY

V prvním kroku byl pyknometr o známé hmotnosti (m1) a objemu (Vp) naplněn 

zkušebním vzorkem. Následně byla stanovena hmotnost naplněného pyknometru s 

nástavcem (m2). Poté byla do pyknometru se vzorkem nalita odvzdušněná voda. 

Zachycený vzduch se odstraní použitím vakua, kam se naplněný pyknometr vloží na dobu 

(15 ± 1) minut. Zátka pyknometru se nasadí po opatrném naplnění pyknometru 

odvzdušněnou vodou až téměř po referenční značku zátky tak, aby nedošlo k vniknutí 

obr. 27 Forma, rázový zhutňovač a chlazení těles
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vzduchu. V případě použití rozpouštědla byl nástavec pyknometru zakryt vhodným 

způsobem (např. alobalem), aby nedošlo k odpařování rozpouštědla.

Pyknometr se umístí do předem vytemperované vodní lázně s rovnoměrnou 

zkušební teplotou (25 ± 1) °C na dobu nejméně 30 minut. Ne však déle než na 180 min, 

aby se dosáhlo vyrovnání teploty vzorku a vody v pyknometru s teplotou vody ve vodní 

lázni. Pokud byl pyknometr naplněn rozpouštědlem, temperoval se ve vodní lázni 

minimálně 60 minut. Voda ve vodní lázni dosahovala přibližně do výšky 20 mm pod okraj 

pyknometru.

Po uplynutí doby potřebné k temperování byl pyknometr doplněn destilovanou 

vodou (popř. rozpouštědlem), která měla stejnou teplotu jako zkušební teplota v lázni. 

Následně byl pyknometr vytažen z vodní lázně, osušen z vnější strany a ihned byla 

stanovena jeho hmotnost (m3). Zkouška byla provedena ve 3 pyknometrech – 2 

pyknometry naplněné destilovanou vodou a 1 pyknometr naplněn rozpouštědlem 

obr. 28 Vakuová nádoba

obr. 29 Pyknometr
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(konkrétně trichloretylenem). Výsledná hodnota byla stanovena jako průměr ze dvou 

hodnot, určených z pyknometrů naplněných vodou. Pyknometr s rozpouštědlem sloužil 

ke kontrole případných nesrovnalostí při určení maximální objemové hmotnosti asfaltové 

směsi. [23] 

VÝPOČET 

Maximální objemová hmotnost je vypočtena dle vzorce: 

879 =
(7%$7#)

:666×.;<$>?@>%
AB

/
         Rovnice 4 

, kde ρmv je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi (kg/m3); 

m1 je hmotnost pyknometru s nástavcem (g); 

m2 je hmotnost pyknometru s nástavcem a zkušebního vzorku (g); 

m3 je hmotnost pyknometru s nástavcem (g); 

Vp je objem pyknometru při naplnění po referenční značku nástavce (m3); 

ρw je hustota vody nebo rozpouštědla při zkušební teplotě (kg/m3). 

Protokol s výsledky je v příloze. 

 

ČSN EN 12697-33 Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 

Horká asfaltová směs byla vyrobena dle postupu v kapitole Laboratorní výroba 

směsi. Tato hmotnost byla stanovena v závislosti na maximální objemové hmotnosti a 

mezerovitosti hutněné směsi, dále na tloušťce desky a na rozměrech formy, ve které byla 

deska hutněna. Navážka byla vložena do sušárny a zahřáta na teplotu požadovanou pro 

hutnění. 

Po dosažení teploty hutnění byla horkou směsí naplněna forma lamelového 

zhutňovače. Forma a podkladní deska byly před naplněním ošetřeny separačním 

prostředkem. Pod podkladní deskou byly vloženy distanční rámečky. Výška těchto 

rámečků byla nastavena podle požadované tloušťky desky. Směs byla ve formě opatrně a 

rovnoměrně rozprostřena pomocí lopatky, v rozích byla směs ručně upěchována z 

důvodu horšího zhutnění. Na takto upravenou směs byl vložen tenký plech, na který byly 

naskládány lamely. Následně byl válec spouštěn na lamely a formou bylo mechanicky 

pohybováno tam a zpět. Lamely byly zatlačovány konstantní silou až do dosednutí válce 

na formu.Po zatlačení lamel, byl válec po dobu jedné minuty ponechán v klidu, aby bylo 

uvolněno vzniklé napětí ve směsi. Zkušební těleso se nechalo vychladnout na laboratorní 

teplotu a následně bylo vyjmuto z formy. 
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Na zhotovených tělesech byly stanoveny objemové hmotnosti. Dále byla 

vypočtena míra zhutnění vzhledem k objemové hmotnosti jednotlivých směsí, stanovené 

na Marshallových tělesech. [24]

ČSN EN 12697-6 Stanovení objemové hmotnosti zhutněné asfaltové směsi 
Zkouška pro stanovení objemové hmotnosti se provádí na Marshallových 

zkušebních tělesech a deskách. Tělesa jsou zvážena ve třech stavech: na suchu, ve vodě a

povrchově osušena.

POSTUP ZKOUŠKY

Na suchém zkušebním tělese byla stanovena hmotnost m1. Zkušební těleso bylo 

ponořeno do vodní lázně temperované na známou zkušební teplotu. Hustota vodní lázně 

byla stanovena na základě její teploty při zkoušce. Těleso se nechalo tak dlouho sytit 

vodou, než byla jeho hmotnost po nasycení ustálena na konstantní hodnotě. Jako 

minimální doba k nasycení se uvažuje 30 minut.

Po dostatečném nasycení byla stanovena hmotnost ponořeného tělesa (m2), 

přičemž bylo nutné, aby na povrchu tělesa neulpívaly žádné vzduchové bublinky nebo z 

něj nevycházely při vážení. Následně bylo zkušební těleso vyjmuto z vody, povrchově 

osušeno otřením vhodnou textilií. Okamžitě po osušení tělesa nasyceného vodou se 

stanovila jeho hmotnost (m3). [25]

obr. 30 Lamelový zhutňovač
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VÝPOČET 

Objemová hmotnost zhutněné asfaltové směsi je vypočtena dle vzorce: 

8CDDE = 7#
7?$7%

× 8F       Rovnice 5 

 

, kde ρbssd je objemová hmotnost zhutněné asfaltové směsi v kg/m3; 

m1 je hmotnost suchého tělesa v g; 

m2 je hmotnost tělesa ponořeného ve vodní lázni v g, 

m3 je hmotnost tělesa nasyceného vodou a povrchově osušeného v g; 

ρw jehustota vody při zkušební teplotě v kg/m3. [25] 

 

ČSN EN 12697-8 Stanovení mezerovitosti navržených asfaltových směsi 

Mezerovitost asfaltové směsi byla vypočtena podle vzorce: 

G7 = HIJJK$H>L
H>L

        Rovnice 6 

, kde Vm   je mezerovitost asfaltové směsi v %; 

ρbssd  je objemová hmotnost zhutněné asfaltové směsi v kg/m3; 

ρmv  je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3. [26] 

 

ČSN EN 12697-22 Odolnost proti trvalým deformacím – zkouška pojíždění 

kolem  

Vyrobené zkušební desky byly zkoušeny z hlediska odolnosti proti trvalým 

deformacím. Podstatou zkoušky bylo posouzení náchylnosti asfaltové směsi k deformaci, 

která byla stanovena měřením hloubky vyjeté koleje vzniklé opakovaným pojezdem 

zatíženého kola při stálé teplotě. Zařízení pro vyjíždění kolem je navržené tak, aby 

umožňovalo pohyb zatíženého kola vpřed a vzad po uchyceném zkušebním tělese. Měřící 

zařízení měřilo nárůst hloubky vyjeté koleje. 

Po uplynutí požadované doby temperování bylo zkušební těleso upnuté do rámu, 

následně uloženo do zařízení pro pojíždění kolem a pevně upevněno ke stolu zařízení. Na 

upnuté těleso bylo položeno kolo, které bylo zatíženo závažím (obr. 31). Totéž bylo 

provedeno s druhým zkušebním tělesem, poté bylo přiklopeno víko zkušebního zařízení. 

Po vyrovnání teplot ve zkušebním zařízení byla spuštěna zkouška. Teplota tělesa byla po 

dobu zkoušky udržována na (50 ± 1) °C. 
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POSTUP ZKOUŠKY

Po stanovení rozměrů a objemových hmotností bylo zkušební těleso upnuto do 

rámu. Zkouška vyjetí kolem byla prováděna metodou na vzduchu, z tohoto důvodu bylo 

těleso před samotnou zkouškou po dobu 4 hodin temperováno teplotou 50 °C.

Zařízení bylo uvedeno do pohybu a po každých 250 cyklech byl naměřen 

horizontální posun kola. Z rozdílu počáteční polohy kola byla vypočtena hloubka vyjeté 

koleje. Zkouška byla ukončena po 10 000 zatěžovacích cyklech. [27]

VÝPOČTY

Výsledkem zkoušky je vyjádření přírůstku vyjeté koleje na 1 000 zatěžovacích 

cyklů a vypočítá se podle vzorce:

MN*OPQ = E#R RRR$ES RRR
5 Rovnice 7

, kde WTSAIR je přírůstek hloubky vyjeté koleje v mm/103 zatěžovacích cyklů;

d10 000, d5 000 je hloubka vyjeté koleje po 10 000 a 5 000 cyklech v mm. [27]

TUVOPQ = ES RRR
WK

Rovnice 8

, kde PRDAIR je poměrná průměrná hloubka vyjeté koleje v %;

d5 000 je hloubka vyjeté koleje po 5 000 cyklech v mm;

td je tloušťka desky (mm) – pro směs ACL 11+ td = 40 mm. [27]

Hodnoty WTSAIR a PRDAIR byly stanoveny jako průměr z dvou hodnot, jelikož 

měření probíhalo na dvou zkušebních tělesech. 

obr. 31 Zařízení pro zkoušku vyjíždění kolejí
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tab. 14 Výsledky trvalých deformací na navržených směsích

WTSair v mm/103 PRDair v %

Pojivo R-mat Frakce 1 2 průměr 1 2 průměr

50/70 0 0,052 0,084 0,068 3,6 3,5 3,6

70/100 20 0/4 0,038 0,050 0,044 3,0 3,0 3,0

70/100 20 0/16 0,046 0,046 0,046 4,8 4,9 4,9
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ČSN EN 12697-26 Modul tuhosti asfaltové směsi
Zkouška byla provedena na tělesech vyrobených ze dvou asfaltových směsí 

s obsahem 20 % R-materiálu frakce 0/4 a 0/16. Pro účely zkoušky byly vyrobeny dvě desky 

z každé směsi. Z jedné desky bylo vyřezáno 5 zkušebních těles – komolých klínů neboli 

trapezoidů.

Nařezaná tělesa se nechala po dobu 48 hodin odstát, aby byla zbavena veškeré 

vody, kterou byla nasáknuta při řezání. Následně byla tělesa zvážena a posuvným 

měřítkem byly stanoveny jejich rozměry. Po stanovení rozměrů a hmotností, byla tělesa 

nalepena na ocelové destičky a na jejich horní podstavu byly nalepeny háčky. Tělesa byla 

opatřena těmito přípravky, z důvodu jejich upnutí v zařízení na měření modulu tuhosti. 

Jako lepidlo byla použita směs epoxidové pryskyřice, vápencové moučky a tvrdidla. Tato 

směs byla namíchána do požadované tekutosti vhodné pro zpracování. [28]

POSTUP ZKOUŠKY

Vyřezaná a nalepená tělesa byla temperovaná na teplotu 15 °C po dobu 4 hodin. 

Po vytemperování těles, byla tělesa jednotlivě upnuta do zařízení v termostatické 

odvětrávané komoře, temperované na stejnou teplotu jako zkušební tělesa Upnutím 

tělesa v jeho dolní části bylo simulováno vetknutí. Na horní část trapezoidu (komolého 

klínu) bylo přichyceno táhlo se snímačem síly a deformace. 

Poté byla klimatizovaná komora uzavřena a do softwaru, který byl součástí 

měřícího zařízení, byly uvedeny rozměry a hmotnosti jednotlivých těles. Po dosažení 

zkušební teploty bylo spuštěno zatěžování. Zatěžování bylo vyvozeno elektrickým 
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motorem, který podle rychlosti otáček vyvozoval zatížení o různé frekvenci – 5 Hz, 10 Hz, 

15 Hz, 20 Hz, 25 Hz. V prvním kroku zatěžování byla nastavena nejnižší frekvence (5 Hz), 

po deseti měřeních při této frekvenci byla nastavena následná zatěžovací frekvence. 

Zkouška byla ukončena po zatěžování poslední frekvencí – 25 Hz.

VÝPOČTY A VÝSLEDKY

Vyhodnocení bylo provedeno v softwaru, který zaznamenával hodnoty 

jednotlivých měření. [28]

tab. 15 Výsledky zkoušek trvalých deformací na navržených směsích
Modul tuhosti (15 °C, 10 Hz)

Pojivo R-mat Frakce průměr

50/70 0 9657

70/100 20 0/4 8744

70/100 20 0/16 9450

obr. 32 Zkušební zařízení s trapezoidy



 

 

 

4.4 POUŽITÉ MATERIÁLY 

Pro zkoušky asfaltových směsí pro výrobu ACO 11+ byla použita pojiva třídy 50/70 

a 70/100. Obě pojiva byla dodána z rafinerie Schwedt (Německo). Kamenivo pro návrh 

pocházela z lomu Mokrá a vápencová moučka z lokality Velké Hydčice. Použitý R-materiál 

byl odebrán na skládce obalovny Dalovice.  

tab. 16 Návrhy asfaltových směsí 
typ směsi  ACO 11+ 

kamenivo 
kamenolom Mokrá 0/4, 4/8,8/11 

filer Velké Hydčice 

  označení použité v DP 

  1 2 3 

asfaltové pojivo Shwedt Shwedt Shwedt 

třída 50/70 70/100 70/100 

množství R-materiálu 0 % 20 % 20 % 

frakce R-materiálu - 0/4 0/16 
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4.5 SUMARIZACE PRAKTICKÉ ČÁSTI

4.5.1 ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ

KAMENIVO

Byly provedeny zkoušky stanovení zrnitosti kameniva a R-materiálu:

· stanovení tvaru zrn kameniva;

· stanovení odolnosti kameniva proti drcení.

Podrobné výsledky jsou v kapitole 4.3.1.
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tab. 17 Přehled výsledků tvarového indexu, otluku na frakcích kameniva

frakce nadsítné v % podsítné v %
jemné částice v 

%

tvarový 
index v %

otluk v %

0/4 0,5 - 3,2 0 0

4/8 5,1 10,3 1,0 25 11

8/11 6,2 10,4 0,0 22 11

POJIVO

Pro ověření vlastností pojiva byly provedeny zkoušky penetrace a bodu měknutí.

Podrobné výsledky jsou v kapitole 4.3.2 a 4.3.3.

tab. 18 Specifikace pro silniční asfalty s penetrací od 20 × 0,1 mm do 220 × 0,1 mm [29]

jednotka 35/50 50/70 70/100

penetrace při 25 °C 0,1 mm 35–50 50–70 70–100

bod měknutí °C 50–58 46–54 43–51

4.5.2 NÁVRH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Asfaltové směsi jsou typu ACO 11+ jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

požadavkům normy ČSN 73 6121:2019. Nejprve byla navržena referenční směs bez 

R-materiálu s pojivem gradace 50/70. Asfaltové směsi s 20 % R-materiálu různé frakce byly 

navrženy se stejnou čárou zrnitostí a stejným obsahem pojiva vyšší gradace 70/100. Byly

sledovány odlišnosti výsledných parametrů směsí.  „Měkčí” pojivo gradace 70/100 by mělo 

eliminovat „tvrdost” pojiva v R-materiálu. Návrhy jsou v  tab. 19.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40 45 50 55 60 65 70

P
e

n
e

tr
a

ce
 je

h
lo

u
 v

 0
,1

 m
m

Bod měknutí v °C

50/70 Swedt 70/100 Swedt 0/16 R-materiál

graf 13 Grafické porovnání zkoušek vstupních pojiv a pojiva z R-materiálu

50/70

v

70/100

35/50

0v



Stránka | 57

tab. 19 Návrh asfaltových směsí ACO 11+

Všechny návrhy směsí byly optimalizovány na mezerovitost 3–4 %. Míry zhutnění 

desek pro stanovení odolnosti proti trvalým deformacím a modulu tuhosti se pohybovaly

v rozmezí 99–101 %. Kompletní návrhy najdeme v Příloha 1.

4.5.3 PROVEDENÍ VYBRANÝCH FUNKČNÍCH ZKOUŠEK NA NAVRŽENÝCH SMĚSÍCH

ZKOUŠKA POJÍŽDĚNÍ KOLEM 

Trvalé deformace byly vyhodnoceny při teplotě 50 °C. Byl zjištěn maximální 

přírůstek hloubky koleje WTSair a maximální poměrná hloubka koleje PRDair. Výsledky jsou 

detailněji popsány v kap. ČSN EN 12697-22 Odolnost proti trvalým deformacím – zkouška 

pojíždění kolem.

ZKOUŠKA MODULU TUHOSTI

No. Pojivo
procentuální 

množství R-materiál
frakce R-materiálu oživ. přísady

1 50/70 0 x

2 70/100 20 0/4 x

3 70/100 20 0/16 x

modul tuhosti

modul tuhosti směsi 1 9657

modul tuhosti směsi 2 8744

modul tuhosti směsi 3 9450
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 Moduly tuhosti byly zkoušeny při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz. Jsou 

zaznamenány v kapitole ČSN EN 12697-26 Modul tuhosti asfaltové směsi diplomové práce. 

Graficky jsou znázorněny v grafu 14. 

Z výsledku nelze jednoznačně určit, která ze směsí má nejlepší parametry. 

Z výsledku lze usoudit, že použití 20 % R-materiálu s pojivem vyšší gradace má srovnatelné 

parametry se směsí referenční bez R-materiálu. 
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5. ZÁVĚR 

Úvod teoretické části diplomové práce byl věnován oběhovému hospodářství a 

udržitelnosti, protože jde o jedno ze zásadních témat rezonujících současnou společností. 

Byl objasněn pojem R-materiál, jeho specifika a smysl využití. Dále byly v rámci způsobů 

výroby asfaltových směsí představeny druhy obaloven a jejich technologie.  

Opomenuty nebyly ani metody recyklace vozovek. 

Tato práce měla několik dílčích cílů. Navrhnout, vyrobit a vyzkoušet asfaltovou 

směs se standardním množstvím R-materiálu pro obalovnu společnosti Eurovia 

v Dalovicích u Karlových Varů. Obalovna je vybavena dvouplášťovým paralelním bubnem, 

který umožňuje dávkování R-materiálu za tepla. 

Do zkoumané asfaltové směsi bylo přidáno 20 % R-materiálu různé frakce, které 

byly odebrány ze skládky obalovny v Dalovicích. Vlastnosti zestárlého pojiva R-materiálu 

byly kompenzovány použitím pojiva třídy 70/100. 

Pro účely výzkumu v této práci byly navrženy tři asfaltové směsi typu ACO 11+, 

které měly vyhovovat požadavku ČSN 73 6121. 

1. Referenční směs s asfaltovým pojivem 50/70 bez R-materiálu 

2. Asfaltová směs s 20 % R-materiálu 0/4 + asfaltem 70/100 

3. Asfaltová směs s 20 % R-materiálu 4/16 + asfaltem 70/100 

Záměrem bylo popsat, do jaké míry se liší výsledné parametry referenční směsi 

s použitím pojiva gradace 50/70 ve srovnání s asfaltovými směsmi s R-materiálem a 

pojivem vyšší gradace 70/100. 

V praktické části byla popsána technologie obalovny v Dalovicích, provedeny 

zkoušky vstupních materiálů dle norem doplněné o postupy zkoušek a výpočty. Takto byl 

zdokumentován vývoj při návrhu asfaltových směsí. 

Pro zhodnocení vlastností navržených asfaltových směsí byly vybrány funkční 

zkoušky: odolnost proti trvalým deformacím a modul tuhosti. Z výsledku vyplývá, že 

z celkového pohledu nelze jednoznačně určit, která z asfaltových směsí má nejlepší 

parametry, tedy nejvyšší odolnost vůči trvalým deformacím a nejvyšší modul tuhosti (u 

tuhosti ale nemusí být vždy nejvyšší model ideální). Asfaltové směsi s použitím 

R-materiálu při použití pojiva gradace 70/100 mají srovnatelné vlastnosti jako referenční 

směs bez R-materiálu. 
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