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Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných 

vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně problematikou R-

materiálu, přičemž je zde popsáno jeho získávání, způsob uskladnění a následné 

využití během recyklace za horka. Praktická část se zabývá zkoumáním dvou 

zkušebních směsí s 30 % a 50 % R-materiálu typu SMA. Jsou zde informace o 

zkušebním úseku, popis výroby těles, popis provedených zkoušek a jejich výsledky. 

Na závěr jsou výsledky porovnány s referenční směsí typu SMA 11S bez R-materiálu. 

Asfaltové pojivo, asfaltová směs, asfaltový koberec mastixový, R-materiál, recyklace 

za horka, rejuvenátor, celulózové vlákno, výroba zkušebních těles, funkční zkoušky 

asfaltových směsí 

This bachelor thesis deals with the issue of adding s Reclaimed asphalt pavement 

(RAP) to the wearing courses of asphalt mixtures, particularly of the SMA 11S type. 

The thesis consists of two parts. The theoretical part is focused on the topic in 

general and it describes the way it is obtained, stored and used with the help of the 

hot recycling method. The practical part's focus are two mixtures used for laboratory 

testing, containing 30 % and 50 % RAP of the SMA type. It includes information about 

the test section, description of the mixture production and of the tests performed 

and it provides commentary on their results. Finally, the results are compared with 

the SMA 11S reference mix without RAP. 

Bitumen binder, asphalt mixtures, stone mastic asphalt, RAP, hot recycling, 

rejuvenator, cellulosic fibers, production of test mixtures, functional tests of asphalt 

mixtures  
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Stavebnictví prochází napříč různými svými odvětvími neustálým vývojem, a ne 

jinak je tomu u dopravního stavitelství. Hlavní snahou je stavět pozemní komunikace 

kvalitně, ekonomicky a způsobem, který je co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. 

Tohoto stavu se dá dosáhnout pomocí recyklace starých vozovek. 

Hlavní podstatou recyklace je využití materiálu, který se vyfrézuje na stávající 

komunikaci a následně se využije jakožto součást nové směsi, která se na komunikaci 

pokládá. Tento materiál je označován jako R-materiál. Mezi hlavní výhody recyklace 

patří fakt, že díky tomuto postupu využijeme menší množství nového vytěženého 

kameniva a menší množství nového asfaltového pojiva. Zároveň se vyhneme situaci, kdy 

by se z vyfrézované vozovky stal pouhý odpad odvezený na skládku, kde by zůstal 

nevyužit a zároveň by škodil životnímu prostředí. 

Evropská silniční síť čítá více jak 5 miliónů kilometrů vozovek. Tyto vozovky 

jsou průběžně rekonstruovány, což vede k velkému množství odpadního materiálu. 

Z tohoto důvodu je otázka recyklace velice aktuální. [1] 

Pro západní Evropu je recyklace starých vozovek již běžná věc, což se nedá říct u 

České republiky (v ČR bylo v roce 2013 využito pouze 10 % R-materiálu metodou 

recyklace za horka. [2]). Důvodem je vysoká cena vykupovaného R-materiálu a nedůvěra 

investora v tuto technologii, tedy nízká podpora z jeho strany. Dalšími důvody jsou 

problematika samotného zpracování R-materiálu na obalovně, investice do technologie 

jeho zpracování a dodržení správných postupů. 
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Tato část si dává za cíl uvést do problematiky týkající se R-materiálu, asfaltové 

směsi typu SMA a zkušebního úseku (silnice II/227). 

2.1. R-materiál 

Jako R-materiál nazýváme recyklát, který se získá odfrézováním asfaltových 

vrstev nebo drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů 

asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby. Tento materiál 

obsahuje více jak 95 % asfaltových materiálů (Ra) s maximálním obsahem 5 % hmotnosti 

ostatních recyklovaných materiálů (Rc+Rb+Ru+X+Y+FL). [3] 

2.1.1. Získávání R-materiálu 

Jeden ze způsobů získávání R-materiálu je frézování. Během tohoto procesu se 

mohou odebírat postupně jednotlivé vrstvy vozovky, díky čemuž nedojde ke vzájemnému 

promíchání jednotlivých vrstev o různé zrnitosti a kvalitě. Tato metoda je využívána při 

předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu nebo při metodě drum-mix. V České 

republice je běžnější frézování krytu jakožto celku, což snižuje kvalitu získané směsi. 

Další způsob je vybourání vozovky. U této metody se vybourají všechny vrstvy 

najednou. Jedna z variant je také vyfrézování nejkvalitnější vrstvy a následné vybourání 

zbylých vrstev.   

 

2.1.2. Homogenizace 

Podstatou homogenizace je odebírání R-materiálu za pomocí nakladače z různých 

míst a následné přemístění na novou hromadu. Tato hromada bývá kuželovitého tvaru. 

Při opakování tohoto procesu dochází k rovnoměrnému rozložení R-materiálu. 

2.1.3. Skladování 

Hlavní zásadou při uskladnění R-materiálu je zabránění pronikáni vlhkosti 

naskladněného materiálu. Při dodržení správného postupu můžeme posléze dávkovat 

větší množství materiálu a spotřebovat menší množství paliva při předehřívání. Vlhkosti 

se dá zabránit dobrým zastřešením a izolováním R-materiálu od zemského povrchu. 

Obr. 1: Frézování vozovky [4] Obr. 2: Bourání vozovky [5] 
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2.1.4. Oživovací přísady 

Asfaltové pojivo je organická látka, která vlivem oxidace a působení slunečního 

záření stárne a její vlastnosti se v průběhu života mění. Asfaltové pojivo obsažené v R-

materiálu je tvrdší a křehčí. Díky tomu odolává lépe trvalým deformacím, ale je více 

náchylné na nízké teploty, kdy mohou vznikat trhliny. Z tohoto důvodu je potřeba 

obsažené asfaltové pojivo v R-materiálu oživit, nejlépe tak, aby mělo vlastnosti jako 

nové. Z tohoto důvodu se používají oživovací přísady, tzv. rejuvenátory, které by měly 

zajistit požadovanou změnu. [2] 

2.2. Recyklace 

U netuhých vozovek rozlišujeme 4 základní druhy recyklací, které se provádějí: 

- V míchacím centru za horka 

- V míchacím centru za studena 

- Na místě za horka 

- Na místě za studena 

Na zkušebním úseku byly použity směsi, do kterých byl přidám R-materiál 

v míchacím centru za horka. Z tohoto důvodu se budu zabývat v následujících kapitolách 

touto metodou. 

Recyklace v míchacím centru za horka 

Nejefektivnější způsob přidání R-materiálu do asfaltové směsi je recyklace 

v míchacím centru za horka. 

Při využití této metody se R-materiál získaný vyfrézováním nebo vybouráním 

nejprve podrtí na frakci 0/11 (resp. 0/8), pokud se jedná o R-materiál využitý do 

obrusných vrstev, nebo na frakci 0/22 (resp. 0/16), pokud se jedná o R-materiál využitý 

do ložných vrstev. 

U recyklace v míchacím centru za horka existují 3 způsoby přidávání R-materiálu: 

- Dávkování R-materiálu přímo do míchačky šaržové obalovny 

- Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu šaržové obalovny 

- Metoda drum-mix používána v kontinuálních obalovnách 

U řešených směsí byl využit způsob přidávání předehřátého R-materiálu 

v paralelním bubnu šaržové obalovny. 

Obr. 3: Drtička kameniva 
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• Dávkování R-materiálu přímo do míchačky šaržové obalovny 

Obalovny, které nevlastní paralelní buben, dávkují R-materiál přímo do 

míchačky. Tento materiál je studený, z toho důvodu se musí přidávané kamenivo 

předehřát na vyšší teplotu, aby byla výsledná teplota dostatečná pro míchání. Čím více 

R-materiálu se přidá, tím více se musí kamenivo předehřát. Z tohoto důvodu je množství 

přidávaného R-materiálu omezené. Dalším problémem je vlhkost skladovaného R-

materiálu, která se musí odvádět pomocí odvětrávacího zařízení. Z tohoto důvodu lze 

přidávat maximálně 25 % - 30 %. [2] 

• Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu šaržové obalovny 

Tento postup se od předešlé metody vyznačuje tím, že se R-materiál před 

samotným dávkováním do míchačky předehřeje v paralelním bubnu na teplotu ± 130 °C. 

Z tohoto důvodu je možné dávkovat větší množství, než u metody přímého dávkování 

(teoreticky je možné dávkovat až 100 % materiálu). 

Z důvodu obsaženého zestárlého pojiva v R-materiálu je nutné přidat regenerační 

přísady, tzv. rejuvenátory, které obnoví jeho chemické a fyzikální vlastnosti a zároveň 

zabrání lepení R-materiálu na stěny paralelního bubnu. 

Metoda předehřívání není v ČR příliš rozšířená z důvodu nutnosti počáteční velké 

investice do paralelního bubnu. V České republice se zatím nachází 4 obalovny 

využívající tuto metodu. [2] 

 

 

 

Obr. 4: Šaržová obalovna firmy Froněk s.r.o. s paralelním bubnem 
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• Metoda drum-mix používána v kontinuálních obalovnách 

Další z metod je metoda drum-mix, kdy dochází ke kontinuálnímu přidávání 

jednotlivých přísad, proces míchání tedy probíhá bez přestávky. Tato metoda umožňuje 

dávkovat až 50 % R-materiálu do asfaltové směsi. Z důvodu kontinuálního přidávání 

přísad je nutné zajistit konstantní kvalitu všech přísad, proto se přidává R-materiál vyšší 

kvality. Tato metoda se hojně využívá v USA, v České republice existuje pouze jedna 

obalovna tohoto typu. [2] 

Existují 3 způsoby přidávání R-materiálu: 

- Souběžně s proudem horkého vzduchu 

- Proti proudu horkého vzduchu 

- Separátní vysoušení R-materiálu, míchání v míchačce [6] 

2.3. SMA – Asfaltový koberec mastixový 

Směs typu SMA (Stone Mastix Asphalt) je určena pro obrusné vrstvy vysoce 

zatížených vozovek. Je typická přerušovanou čárou zrnitosti, přičemž hlavní nosnou 

funkci tvoří nejhrubší a částečně druhá nejhrubší frakce kameniva. Zbývající kamenivo 

tvoří společně s asfaltovým pojivem a kamennou moučkou tzv. asfaltový tmel (mastix). 

SMA obsahuje v porovnání s asfaltovým betonem větší množství asfaltového 

pojiva (cca 6 % - 8 %). Z tohoto důvodu se do směsí přimíchávají přísady (např. 

celulózové vlákno), které zabraňují stékavosti pojiva. V rámci ČR se musí používat 

modifikované asfaltové pojivo do těchto typů směsí. [7] 

Obr. 5: Schéma šaržové obalovny s paralelním bubnem [6] 



Asfaltové směsi typu SMA s R-materiálem 

 

15 

 

 

Mastixový koberec má své charakteristické vlastnosti, které jsou podrobně 

popsány v normě ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 

5: Asfaltový koberec mastixový. V současné době se připravuje aktualizace této normy, 

která změní určité charakteristiky, viz tabulka č. 1 a 2: [9] 

SMA 11S Současná norma Aktualizace 

Mezerovitost 3,0 % - 4,5 % 2,5 % - 4,0 % 

PRD AIR 5,00 % 6,00 % 

Teplota při PRD AIR 50 °C 60 °C 

Teplota při WTS AIR 50 °C 60 °C 

Minimální obsah pojiva  6,2 % 6,4 % - 6,8 % 

Tab. 1: Aktualizace normy 

Obr. 6: Složení směsi SMA [8] 

Obr. 7: Porovnání SMA a AC [6] 
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SMA 11S – propad sítem Současná norma Aktualizace 

16 100 100 

11,2 90-100 90-100 

8 45-60 45-60 

5,6 --- --- 

4 26-38 28-38 

2 20-28 20-30 

0,125 9-15 9-15 

0,063 8-12 8-12 

Tab. 2: Aktualizace normy – propad sítem 

Hodnocení vlastností zkoušených směsí v praktické části bude hodnoceno dle 

plánované aktualizace. 

2.4. Využití R-materiálu v SMA v ČR 

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

1: Asfaltový beton je povoleno použití určitého množství R-materiálu do jednotlivých 

asfaltových směsí typu AC. Jedná se o veškeré ložní a podkladní vrstvy a některé typy 

obrusných vrstev typu AC. Na základě výsledků projektu TA02030549 – Maximální 

efektivní využití recyklovaných asfaltových vrstev vozovek pro výrobu nových 

asfaltových směsí došlo k návrhu úpravy, která by umožňovala přidávat R-materiál i do 

ostatních obrusných vrstev. [10] [2] 

Co se týká asfaltových směsí typu SMA, tak zatím není povoleno používat R-

materiál do tohoto typu směsi. V České republice je snaha tuto situaci změnit. Tato snaha 

je podporována zkušenostmi ostatních evropských zemí a projektem TA04031328 – 

Recyklace asfaltových koberců mastixových a vývoj speciálního celulózového vlákna do 

těchto typů asfaltových směsí. [2] 
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2.5. Zkušební úsek 

2.5.1. Řešená oblast – silnice II/227 

V rámci řešení projektu TA02030549 se v září 2016 provedl zkušební úsek se 

směsmi SMA 11S obsahující různý druh a podíl R-materiálu a také různé přísady. Úsek 

je položen na silnici II. třídy ve Středočeském kraji v okrese Rakovník, přičemž se jedná 

o spojnici města Žatec a města Rakovník a městysu Křivoklát. Z města Žatec vychází ze 

silnice II/225 a končí v Křivoklátu napojením na silnice II/201. Řešená oblast o délce 

4783 m se nachází mezi městem Rakovník a obcí Kněževes. Jedná se o důležitou součást 

místní infrastruktury, která je také využívána například při neprůjezdnosti rychlostní 

silnice R6, se kterou se řešená komunikace kříží. 

Dle celostátního sčítání dopravy v roce 2016 byly naměřeny hodnoty RPDI 

(voz/24hod.): [11] 

- O (osobní a dodávková vozidla): 1761 

- TV (těžká motorová vozidla): 656 

- M (jednostopá motorová vozidla): 25 

- SV (součet všech vozidel):  2442 

2.5.2. Návrh řešení 

Jako řešení daného úseku bylo navrhnuto vyfrézování stávajícího povrchu 

vozovky do hloubky 110 mm a položení nového povrchu, které se skládá z asfaltového 

betonu pro ložní vrstvy (ACL 22 S) o tloušťce 70 mm a asfaltového koberce mastixového 

(SMA 11 S) jakožto obrusné vrstvy o tloušťce 40 mm. 

Pro ověření použitelnosti R-materiálu do směsi typu SMA byly v rámci řešené 

oblasti použity 2 typy R-materiálu. První typ byla vyfrézovaná asfaltová směs z obrusné, 

Obr. 8: Řešená oblast – silnice II/227 
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ložní a podkladní vrstvy převážně se silničním asfaltem, který je na území ČR běžně 

dostupný. Tento materiál se dávkoval v množství 20 % a 30 %. Druhý typ byla asfaltová 

směs typu SMA, charakteristická přerušovanou čárou zrnitosti, obsahující modifikovaný 

asfalt. Tento materiál se díky svému složení a vlastnostem dávkoval v množství 30 % a 

50 %. 

Při návrhu směsí bylo využito klasické asfaltové pojivo (asfalt 50/70) obohacené 

o přísadu Storelastic, které zlepšuje parametry asfaltového pojiva obsaženého v R-

materiálu, a modifikované asfaltové pojivo (PMB 45/80-55), které se na území ČR 

využívá ve směsích typu SMA. 

V rámci této bakalářské práce byly testovány dvě směsi s označením 5 a 6. Jedná 

se o směsi SMA 11S s modifikovaným asfaltovým pojivem s obsahem R-materiálu 30 % 

a 50 % vyfrézovaného ze směsi SMA. Asfaltové směsi zkušebního úseku byly vyrobeny 

a položeny firmou Froněk, spol. s r.o. Zkoušené směsi byly odebrané při výrobě na 

obalovně. 
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Cílem této bakalářské práce je ověřit vliv přítomnosti R-materiálu na funkční 

vlastnosti asfaltových směsí, které byly položeny v rámci zkušebního úseku (silnice 

II/227). 

Konkrétně se jedná o úsek číslo 5, kde byla položena asfaltová směs SMA 11S 

s 30 % R-materiálu, který je tvořen čistě směsí SMA. Dále se jedná o úsek číslo 6, kde 

byla položena asfaltová směs SMA 11S s 50 % stejného R-materiálu, jako v úseku číslo 

5. 

Změřené výsledky jsou porovnány s výsledky referenční směsi SMA 11S bez R-

materiálu. 

Praktickou část tvoří konkrétní testování a porovnávání asfaltových směsí SMA 

z výše zmíněných úseků. 

Prvním úkolem je u testovaných směsí stanovení: 

- Maximální objemové hmotnosti dle normy ČSN EN 12697-5+A1 

- Objemové hmotnosti a mezerovitosti na tzv. Marshallových tělesech dle 

normy ČSN EN 12697-8 

Dalším úkolem je výroba zkušebních těles a provedení zkoušek: 

- Zkouška pojíždění kolem – stanovení odolnosti proti trvalým deformacím dle 

normy ČSN EN 12697-22+A1 

- Stanovení nízkoteplotních vlastností dle normy ČSN EN 12697-46 

- Stanovení modulu tuhosti dle normy ČSN EN 12697-26 

V závěru jsou shrnuty výsledky a popsán vliv přítomnosti R-materiálu ze směsi 

SMA na asfaltový koberec mastixový. 
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V praktické části bakalářské práce jsem se zaměřil na zjištění funkčních vlastností 

asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový SMA 11S s obsahem R-materiálu 

30 % a 50 %. Dané výsledky jsem porovnal s referenční směsí bez R-materiálu, z důvodu 

ověření vlivu přítomnosti R-materiálu na funkční vlastnosti asfaltové směsi typu SMA. 

4.1. Použité materiály 

4.1.1. R-materiál 

Na řešených úsecích číslo 5 a 6 byla použita vyfrézovaná obrusná vrstva asfaltové 

směsi typu SMA ze silnice I/6. Asfaltová směs obsahovala 6,4 % asfaltového pojiva o 

gradaci 17,1 penetračních jednotek a s bodem měknutí 69,6°C.  
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Graf 1: Sítový rozbor R-materiálu SMA [12] 
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4.1.2. Kamenivo 

Kamenivo, které bylo použité při míchání asfaltové směsi na obalovně, bylo 

z kamenolomu Sýkořice ve Zbečně. Využité kamenivo bylo ve frakcích 0/2, 2/5, 4/8, 8/11 

a vápencová moučka.  

4.1.3. Vápencová moučka 

Vápencová moučka (taky nazývaná jako filler) je kamenivo, u kterého většina zrn 

propadla sítem o velikosti 0,063 mm. 

4.1.4. Silniční modifikovaný asfalt – PMB 45/80-55 

Jako modifikovaný asfalt se chápe asfaltové silniční pojivo, u kterého byly 

upraveny fyzikální a mechanické vlastnosti přísadou polymeru. Tyto pojiva jsou za 

normální teploty polotuhé až tuhé homogenní hmoty. U testovaných směsí byl využit 

modifikovaný asfalt PMB 45/80-55, které má zvýšenou úroveň modifikace pomocí 

reaktivního elastomerního terpolymeru. 
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4.1.5. Celulózové vlákno – S-CEL 7G 

Celulózové vlákno se využívá u asfaltových směsí typu SMA, aby se zabránilo 

stékavosti asfaltového pojiva. U testovaných směsí bylo využito vlákno S-CEL 7G ve 

tvaru granulí, které bylo vyrobeno firmou CIUR, a.s. z výběrového tříděného papíru 

formou zpětného rozvláknění v turbíně na základní celulózové vlákno. [14]   

4.1.6. Rejuvenátor – STORFLUX 

Z důvodu vyššího podílu R-materiálu (více jak 20 %) se musela použít oživovací 

přísada, která regeneruje zestárlé asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu.  

V rámci testovaného úseku byl použit rejuvenátor STORFLUX firmy 

STORIMPEX, což je derivát ropy získaný ze sekundární rafinace. Množství rejuvenátoru 

bylo určeno podle míry zestárnutí obsaženého asfaltového pojiva v R-materiálu. Výrobce 

udává dávkování Storfluxu dle bodu měknutí. V případě snížení o 1 °C je nutné přidat 

1 % rejuvenátoru z obsahu zestárlého asfaltového pojiva. [15] 

U testovaných směsí bylo použito 0,4 % rejuvenátoru na množství obsaženého R-

materiálu, které bylo dávkováno přímo do paralelního bubnu. 

4.2. Míchání asfaltové směsi 

K míchání výsledné asfaltové směsi typu SMA došlo na obalovně firmy Froněk 

s.r.o. Použitý R-materiál byl předehříván v paralelním bubnu na teplotu 130 °C za 

přidávání rejuvenátoru a následně přidán s ostatními materiály do míchačky výsledné 

asfaltové směsi (předehřívání v paralelním bubnu je popsáno v teoretické části).  [16] 

4.3. Příprava zkušebních těles 

V této kapitole pojednávám o výrobě všech zkušebních těles, které jsem využil 

k potřebným zkouškám. 

4.3.1. Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 

Během přípravy zkušebních těles rázovým zhutňovačem jsem postupoval dle 

normy ČSN EN 12697-30+A1: Asfaltové směsi: Zkušební metody pro asfaltové směsi za 

horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem. Tato takzvaná 

Marshallova tělesa se používají především pro stanovení objemové hmotnosti a jiných 

technologických charakteristik, např. hodnota stability a přetvoření Marshallovou 

zkouškou dle EN 12697-34+A1 apod. [17] 

Obr. 9: Celulózové vlákno S-CEL 7G [14]    
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Na začátku jsem vytemperoval asfaltovou směs na požadovanou teplotu a 

přesypal ji do dané ocelové formy pro hutnění. Tuto formu jsem následně vložil do 

rázového zhutňovače, kde se směs hutnila pomocí hutnícího beranu, který padá 

z předepsané výšky požadovaným počtem rázů na horní povrch hutněné směsi. Nakonec 

jsem těleso nechal zchladnout na laboratorní teplotu a vytlačil pomocí výtlačného zařízení 

z ocelové formy. [17] 

Pomůcky a zařízení 

K přípravě zkušebních těles byl použit rázový zhutňovač s ocelovým dolním 

podstavcem, forma pro hutnění, která se skládá z nástavce, válcové formy a podložky, 

sušárna pro ohřev asfaltové směsi a forem pro hutnění, špachtle a výtlačné zařízení. 

Zkušební tělesa musí mít tvar válce o průměru D = (101,6 ± 0,1) mm a výšku 

h = (63,5 ± 2,5) mm. Maximální dovolená velikost zrna kameniva je 22,4 mm. 

Postup výroby 

Nejdříve jsem nechal asfaltovou směs 

temperovat v sušárně na požadovanou hutnící teplotu 

155 °C. Společně s asfaltovou směsí jsem před 

výrobou nechal nahřát také celou formu pro hutnění. 

Po vyjmutí ze sušárny jsem na podložku hutnící 

formy položil kolečko separačního papíru. Poté jsem 

do této formy nasypal ve třech vrstvách rozehřátou 

asfaltovou směs, přičemž jsem pomocí špachtle směs 

rovnoměrně rozložil. Během sypání jsem musel dbát 

na to, aby nedocházelo k segregaci zrn. Po nasypání 

jsem na rovnoměrný povrh uložil další kolečko 

separačního papíru. Ihned poté jsem začal se 

zhutňováním. Naplněnou formu jsem vložil do 

rázového zhutňovače a nechal zhutnit předepsanými 

50 údery. Poté jsem formu obrátil a celý proces 

zopakoval na druhé straně tělesa. Zhutněné těleso 

jsem poté vyjmul ze zhutňovače, odstranil separační papíry a nechal vychladnout na 

teplotu cca 40 °C. Ochlazenou směs jsem vytlačil z formy pro hutnění a nechal dále 

chladnout. 

Tento postup jsem provedl u všech vyrobených zkušebních těles z 5. a 6. úseku. 

Dohromady jsem tedy vyrobil 6 zkušebních těles. 

Obr. 10: Rázový zhutňovač 

Obr. 11: Marshallova tělesa směsi č.5 Obr. 12: Marshallova tělesa směsi č.6 
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4.3.2. Příprava těles zhutňovačem desek 

Během příprav těles zhutňovačem desek jsem postupoval dle normy ČSN EN 

12697-33+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 

33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek. Tato norma nám popisuje 3 metody 

zhutňování desek: Metodu užívající kolo s pneumatikou, metodu využívající hladký 

ocelový válec a metodu užívající lamely zatlačované válcem. Pro přípravu svých 

zkušebních těles jsem využil metodu využívající hladký ocelový válec. [18] 

Pomůcky a zařízení 

Pro přípravu zkušebních těles byla použita forma o rozměrech L = 320 mm a 

l = 260 mm s tolerancí ± 1 mm. Dále byl použit zhutňovací stroj skládající se ze stolu, na 

kterém je přišroubovaná forma, a ocelového válce s vlastním pohonem a kontrolou chodu 

tam a zpět, který vyvíjí svislé zatížení. Součástí zhutňovacího zařízení je i přístroj pro 

nastavení požadované tloušťky desky. 

Postup výroby 

Nejdříve jsem si zjistil hmotnost navážky potřebnou pro výrobu jedné zkušební 

desky. Tu jsem si vypočítal z rozměrů formy, tloušťky separačního plechu, potřebné 

tloušťky zkušební desky a objemové hmotnosti zjištěné z Marshallových těles, které jsem 

si vyrobil dle normy ČSN EN 12697-30+A1: Asfaltové směsi: Zkušební metody pro 

asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem. 

Obr. 13: Výtlačné zařízení 
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Před samotným hutněním jsem 

si připravil hutnící zařízení tím, že jsem 

si nastavil požadovanou tloušťku 

zkušební desky a formu se separačním 

plechem jsem namazal separačním 

prostředkem, aby nedošlo k přilepení 

směsi k formě a hutnícímu válci. 

Asfaltovou směs jsem nechal 

temperovat v sušárně na požadovanou 

hutnící teplotu 155 °C. Po vyjmutí ze 

sušárny jsem zahřátou směs rychle 

vysypal do formy a rozprostřel pomocí 

špachtle, aby neklesla hutnící teplota. Po 

rozprostření jsem na směs položil 

separační plech a nechal spustit dolů hutnící válec. Po splnění těchto kroků jsem spustil 

hutnění a počkal, dokud válec nestlačil směs na požadovanou tloušťku. Po ukončení 

procesu jsem desku vyjmul z formy nechal zchladnout na laboratorní teplotu. 

 

4.4. Použité zkoušky 

V této kapitole popíšu veškeré zkoušky, které jsem provedl pro stanovení 

funkčních vlastností testovaných asfaltových směsí. 

4.4.1. Stanovení maximální objemové hmotnosti směsi 

Maximální objemová hmotnost je hmotnost při dané zkušební teplotě připadající 

na jednotku objemu zkoušené asfaltové směsi bez mezer. Tato hmotnost se společně 

s objemovou hmotností používá ke stanovení mezerovitosti ve zhutněném vzorku a 

dalších vlastností vztahujících se k jejímu objemu. Podle normy ČSN EN 12697-5+A1 

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

maximální objemové hmotnosti jsou stanoveny 3 postupy ke zjištění maximální 

objemové hmotnosti: volumetrický, hydrostatický a matematický. Při zpracování této 

bakalářské práce jsem využil volumetrický postup. [19] 

Obr. 14: Zhutňovač desek 

Obr. 15: Vyrobené zkušební desky ze 

směsi 5 

Obr. 16: Vyrobené zkušební desky ze 

směsi 6 
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Podstatou volumetrického postupu je stanovení maximální objemové hmotnosti 

směsi z objemu vzorku bez mezer a jeho suché hmotnosti. Objem vzorku se měří jako 

objem vody či rozpouštědla vytěsněného vzorkem v pyknometru. [19] 

Pomůcky a zařízení 

Ke stanovení maximální objemové hmotnosti zkoušené směsi byl použit 

pyknometr s těsně přiléhajícím nástavcem, zařízení pro vakuování, odvzdušněná 

destilovaná voda, rozpouštědlo (tetrachloretylen), sušárna vhodná k sušení zkoušeného 

vzorku udržující teplotu (110 ± 5) °C, špachtle, váhy s přesností 0,1 g, teploměr 

s přesností 0,1 °C, vodní lázeň vhodných rozměrů udržující teplotu v rozmezí ± 0,2 °C. 

Postup zkoušky 

Nejprve jsem vzorek asfaltové směsi vložil do sušárny, kde se zahříval při teplotě 

(110 ± 5) °C, aby došlo k lepšímu zpracování směsi. Poté jsem vzorek rozdělil pomocí 

špachtle a následně ručně na malé částice a shluky, jejichž velikost nepřesahovala 6 mm. 

Pokud byl problém vzorek rozdělit, uložil jsem ho opět do sušárny a zahříval při teplotě 

110 °C, dokud směs nebyla dostatečně měkká. 

V dalším kroku jsem vzal prázdný pyknometr s nástavcem o známém objemu 

(Vp), u kterého jsem stanovil hmotnost (m1). Do pyknometru jsem opatrně umisťoval 

rozdělený vzorek pomocí papírového trychtýře a nechal temperovat na okolní teplotu. 

Poté jsem stanovil hmotnost pyknometru, nástavce a vysušeného vzorku (m2). 

Pyknometr jsem naplnil destilovanou 

vodou nebo rozpouštědlem do výšky 

maximálně 30 mm pod okraj. Při zkoušce 

s destilovanou vodou jsem vytěsnil zachycený 

vzduch pomocí zařízení pro vakuování při 

zbytkovém tlaku 4 kPa. Během odstraňování 

vzduchu je vhodné s pyknometrem míchat, 

použít vibrační stůl nebo použít malé množství 

dispergačního činidla. Během zkoušky jsem 

využil dispergační činidlo. 

Po naplnění pyknometru destilovanou 

vodou nebo rozpouštědlem (a vytěsnění 

vzduchu) jsem nasadil nástavec (styčné plochy 

nástavce a pyknometru byly namazány 

vazelínou) a nechal ho temperovat ve vodní 

lázni po dobu 120 minut (dle normy ČSN EN 

12697-5+A1 se v případě užití destilované 

vody má temperovat minimálně 30 minut, ale 

maximálně po dobu 180 minut, a při užití 

rozpouštědla minimálně 60 minut, ale 

maximálně po dobu 180 minut) na teplotu (25 

± 0,2) °C v případě rozpouštědla. Voda ve 

vodní lázni musí dosahovat přibližně výšky 20 

mm pod okraj pyknometru. Po uplynutí doby 

jsem pyknometr doplnil vodou či 

rozpouštědlem o stejné teplotě jako vodní lázeň až k příslušné rysce na nástavci. 

Obr. 17: Zařízení pro vakuování 

Obr. 18: Vodní lázeň 
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Pyknometr jsem po uplynutí stanovené doby vyjmul z vodní lázně a stanovil hmotnost 

(m3). 

Výpočet 

Maximální objemová hmotnost asfaltové směsi stanovená pomocí volumetrického 

postupu se vypočítala pomocí vzorce: 

𝜌𝑚𝑣 =
𝑚2 − 𝑚1

1000 ∗ (𝑉𝑝 −
𝑚3 − 𝑚2

𝜌𝑤
)
 

Rovnice 1: Stanovení maximální objemové hmotnosti 

ρmv je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3, stanovená 

volumetrickým způsobem 

m1 je hmotnost pyknometru a nástavce v g 

m2 je hmotnost pyknometru, nástavce a zkušebního vzorku v g 

m3 je hmotnost pyknometru, nástavce, zkušebního vzorku a destilované vody, či 

rozpouštědla v g 

Vp je objem pyknometru po naplnění po referenční značku nástavce v m3 

ρw je hustota vody či rozpouštědla při zkušební teplotě v kg/m3 

Veškeré hmotnosti byly stanoveny v g s přesností na 0,1 g. Objem pyknometru 

byl stanoven v m3 s přesností na 0,5 * 10-6 m3. Veškerá procenta byla vyjádřena 

s přesností na 0,1 %. Hustota vody při teplotě 25 °C je 997,1 kg/m3, přičemž při jiných 

teplotách byl použit korekční faktor. Hustota použitého tetrachloretylenu při teplotě 25 °C 

je 1615 kg/m3. 

Maximální objemovou hmotnost dle výše uvedeného postupu jsem stanovil u 

asfaltových směsí z obou zkušebních úseků. 

Obr. 19: Pyknometr 
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4.4.2. Stanovení objemové hmotnosti a mezerovitosti 

Během stanovení objemové hmotnosti a mezerovitosti jsem postupoval dle normy 

ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi: Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 

8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí. Jako mezerovitost se zde rozumí 

procentuální objem mezer vzhledem k celkovému objemu zkušebního tělesa. Objemová 

hmotnost byla stanovena na takzvaných Marshallových tělesech, které jsem si vyrobil 

z testovaných asfaltových směsí pomocí rázového zhutňovače, viz. kapitola 3.1. Příprava 

zkušebních těles rázovým zhutňovačem.  Důvod stanovení objemové hmotnosti u 

Marshallových těles bylo zjištění mezerovitosti a ověření, že návrh směsi byl správný. 

Požadovaná mezerovitost dle aktualizace normy ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi: 

Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový, která vyjde v roce 

2018, je 2,5 % - 4,0 %. [9] [20] 

Postup zkoušky 

Po vychladnutí Marshallova tělesa jsem stanovil jeho hmotnost za sucha (m1). 

Poté jsem připravil vodní lázeň o známé teplotě a zkoušené těleso jsem do této lázně 

ponořil po dobu 30 minut. Po uplynutí dané doby jsem těleso zvážil pod vodou (m2), 

přičemž bylo nutné zajistit, aby se těleso nedotýkalo žádné stěny nádoby a aby na něm 

neulpívaly vzduchové bubliny. Jakmile jsem stanovil tuto hmotnost, jsem vzorek vytáhl 

z vody, povrchově osušil a stanovil hmotnost nasyceného tělesa (m3). 

Výpočet 

Objemová hmotnost zkoušeného (Marshallova) tělesa se vypočítala pomocí vzorce: 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
∗ 𝜌𝑤 

Rovnice 2: Stanovení objemové hmotnosti tělesa 

ρbssd je objemová hmotnost zkoušeného tělesa v kg/m3 

m1 je hmotnost suchého tělesa v g 

m2 je hmotnost tělesa pod vodou v g 

m3 je hmotnost tělesa nasyceného vodou v g 

ρw je hustota vody při laboratorní teplotě v kg/m3 

Po vypočítání objemové hmotnosti zkoušeného tělesa jsem stanovil mezerovitost pomocí 

vzorce: 

𝑀 = (1 −
𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑

𝜌𝑚𝑣
) ∗ 100 

Rovnice 3: Stanovení mezerovitosti tělesa 

M je mezerovitost směsi v % 

ρbssd je objemová hmotnost zkoušeného tělesa v kg/m3 

ρmv je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3 
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Pro výpočet mezerovitosti jsem využil hodnotu maximální objemové hmotnosti 

(ρmv), kterou jsem vypočítal pomocí postupu uvedeného v kapitole 4.1. Stanovení 

maximální objemové hmotnosti směsi. 

Daný postup jsem využil při výpočtu u všech šesti vyrobených Marshallových 

těles. 

4.4.3. Stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

První funkční zkoušku, kterou jsem v rámci své bakalářské práce prováděl, bylo 

stanovení odolnosti proti trvalým deformaci, jinak známou jako pojíždění kolem, kterou 

jsem prováděl dle normy ČSN EN 12697-22+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro 

asfaltové směsi za horka – Část 22: Zkouška pojíždění kolem. Norma nám popisuje 

zkušební postupy pro stanovení náchylnosti asfaltových směsí k trvalé deformaci, 

přičemž je lze použít pro směsi s velikostí zrna ≤ 32 mm. [21] 

Výrobu zkušebních těles jsem detailně popsal v kapitole 3.2. Příprava těles 

zhutňovačem desek. Deska pro tuto zkoušku měla rozměry přibližně 260 x 320 x 40 mm. 

Před samotnou zkouškou jsem u desek stanovil přesné rozměry desek, jejich tloušťku, 

hmotnost, objemovou hmotnost, mezerovitost a míru zhutnění. Tloušťku desek jsem 

stanovil z průměru deseti měření na každé desce. Žádný z těchto rozměrů se nesměl lišit 

od jmenovité hodnoty o více než 2,5 mm. 

Pomůcky a zařízení 

Zkoušku jsem prováděl v tzv. malém zkušebním zařízení, které simuluje pojíždění 

kolem. Toto zařízení se skládá ze zatíženého kola, pojíždějícího po zkušební desce, stolu 

pod stolem a dvou forem o rozměrech 260 x 320 mm. Další pomůcky byly sušárna a 

podkladní deska. 

Postup zkoušky 

Zkušební těleso jsem 

umístil do formy takovým 

způsobem, aby vrchní strana 

lícovala s okrajem formy a poté 

formu vložil do sušárny, kde se 

těleso temperovalo na 

požadovanou teplotu, která je dle 

aktualizace normy ČSN EN 13108-

5 Asfaltové směsi – Specifikace 

pro materiály – Část 5: Asfaltový 

koberec mastixový (60 ± 1) °C. 

Toto temperování trvá několik 

hodin, nejméně však 4 hodiny, 

nejvíce 24 hodin. Následně jsem 

těleso umístil do zkušebního 

zařízení, které jsem také nechal temperovat na teplotu (60 ± 1) °C a spustil zařízení. 

Zkouška probíhala tak, že těleso bylo pojížděno kolem zařízení celkem v 10 000 cyklech, 

což je dohromady 20 000 pojezdy. Zkušební zařízení zaznamenávalo v každém cyklu 

hloubku vyjeté koleje a aktuální teplotu zařízení. [9] 

Obr. 20: Malé zkušební zařízení 
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Výpočet 

Výsledkem zkoušky byly hodnoty jednotlivých deformací po každém cyklu 

zatěžování na zkušebním vzorku. Na základě těchto hodnot jsem vypočítal hodnotu 

WTSAIR, což je přírůstek hloubky vyjeté koleje vypočítaný jako průměrná hodnota, o 

kterou narůstá hloubka koleje opakovanými pojezdy zatěžovacího kola na vzduchu. Další 

hodnotu, kterou jsem vypočítal, byla PRDAIR, což je poměrná hloubka vyjeté koleje 

zkoušené asfaltové směsi po N zatěžovacích cyklech na vzduchu. 

 

Pro výpočet jsem využil následující vzorce: 

𝑊𝑇𝑆𝐴𝐼𝑅 =  
𝑑10 000 − 𝑑5 000

5
 

Rovnice 4: Stanovení přírůstku hloubky vyjeté koleje 

WTSAIR   je přírůstek hloubky vyjeté koleje, v mm/103 

d 10 000   je průměrná hloubka vyjeté koleje po 10 000 cyklech, v mm 

d 5 000   je průměrná hloubka vyjeté koleje po 5 000 cyklech, v mm 

𝑃𝑅𝐷𝐴𝐼𝑅 =  
𝑌𝑆,10 000

𝑡
∗ 100 

Rovnice 5: Stanovení poměrné hloubky vyjeté koleje 

PRDAIR je poměrná hloubka vyjeté koleje asfaltové směsi na vzduchu po 

10 000 cyklech, v % 

Y S,10 000  je hloubka koleje po 10 000 cyklech, v mm 

t   je tloušťka zkušebního tělesa 

 

4.4.4. Stanovení nízkoteplotních vlastností 

U této zkoušky jsem postupoval dle normy ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi – 

Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 46: Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba 

trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem. V této normě je popsáno několik možných 

vyhodnocení zkoušek. V rámci své bakalářské práce jsem provedl vyhodnocení zkoušky 

TSRST, což je jinými slovy stanovení minimální teploty, kterou je asfaltová směs 

schopna snést před porušením pomocí zkoušky nízkoteplotních vlastností s rovnoměrně 

řízeným poklesem teploty. Zkouška spočívá ve vystavení zkušebního tělesa, u kterého je 

zajištěna konstantní délka, poklesu teploty konstantní rychlostí. Tělesu je zamezeno 

smršťování, což vede k tzv. kryogennímu napětí, které se šíří ve vzorku, což vede 

k porušení. [22] 

Pomůcky a zařízení 

K měření zkoušky TSRST jsem použil zkušební zařízení pro stanovení 

nízkoteplotních vlastností CYKLON – 40. Součástí tohoto zařízení je i temperovací 

komora, díky které bylo možno provádět postupné snižování teploty. Dále jsem použil 

čelisti pro nalepení vzorku, lepidlo a centrovací rám. 
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Postup zkoušky 

Než jsem provedl samotnou 

zkoušku TSRST, nachystal jsem si 

zkušební tělesa. Vzal jsem tedy 

zkušební desku, kterou jsem si 

předtím vyrobil (viz. kapitola 3.2. 

Příprava těles zhutňovačem desek) a 

nařezal jsem si pomocí diamantové 

pily 5 zkušebních těles, přičemž na 3 

jsem provedl zkoušku a zbylé 2 jsem 

si nechal jako náhradní. Rozměry 

těchto těles byly 50 x 50 x 200 mm.   

Tyto nařezané vzorky jsem 

nalepil do čelistí pomocí lepidla 

z epoxidové pryskyřice. Abych 

zajistil správné vycentrování vzorků, 

využil jsem centrovací rám, do 

kterého jsem vzorky uložil a ponechal 

24 hodin, aby aplikované lepidlo 

zatvrdlo. 

Po zatvrdnutí lepidla jsem 

umístil zkušební těleso do zkušebního 

zařízení, kde jsem ho upevnil pomocí 

čelistí k zatěžovacímu zařízení. Poté 

jsem pomocí počítačového programu 

zadal rozměry tělesa a nastavil 

nulovou polohu upevněných snímačů. 

Jak jsem učinil tyto kroky, nechal 

jsem těleso tzv. kondiciovat při 

počáteční teplotě T0 po dobu 15 

minut, aby došlo k vyrovnání tepelné 

deformace. Po 15 minutách jsem začal konstantně snižovat teplotu rychlostí 10 °C/hod. 

dokud se těleso z důvodu znemožnění smršťování a následného zvyšování kryogenního 

napětí neporušilo.  

Po ukončení této zkoušky jsem 

získal protokol, ve kterém je uvedena 

teplota porušení Tfailure v °C, napětí při 

porušení σcry,failure v MPa, síla při 

porušení Fcry,failure v kN, počáteční 

teplota T0 v °C a rychlost řízení teploty 

dT. K tomuto protokolu náleží také 

graf znázorňující závislost napětí nebo 

síly k teplotě. Výsledkem této zkoušky 

je průměr ze 3 zkoušených těles. 

Obr. 21: Diamantová pila 

Obr. 22: Nařezané vzorky 

Obr. 23: Cyklon - 40 
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Obr. 25: Poškozený vzorek po provedení zkoušky 

Obr. 24: Vzorek ve zkušebním zařízení 
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4.4.5. Stanovení modulů tuhosti 

Poslední zkouška, kterou jsem v rámci své práce prováděl, bylo stanovení modulů 

tuhosti u zkoušených asfaltových směsí. Postupoval jsem podle postupu, který je popsán 

v normě ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi – zkušební metody pro asfaltové směsi za 

horka – Část 26: tuhost. Jedná se o zkoušku prováděnou při vynuceném ustáleném 

harmonickém zatížení na zhutněném asfaltovém materiálu, přičemž norma nám popisuje 

různé postupy alternativních zkoušek na různých typech zkušebních těles, ale 

nepředepisuje nám konkrétní zkušební zařízení, které máme použít. Já jsem provedl 

stanovení modulů tuhosti pomocí zkoušky ohybem na vetknutém komolém klínku (2PB-

TR) dle přílohy A výše zmíněné normy. [23] 

Pomůcky a zařízení 

Pro provedení zkoušky jsem použil zkušební zařízení, které umožňuje vyvinout 

sinusový dynamický průhyb na vrcholu zkušebního tělesa. Dále jsem použil 

termostatickou odvětrávací komoru, ve které bylo možné ustálit okolní teplotu na 

předepsanou hodnotu po celou dobu zkoušky. Měřící zařízení obsahovalo snímače pro 

měření dynamické síly, průhybu a fázového úhlu. Další pomůcky, které jsem využil, byly 

kovové podkladní destičky, háček, lepidlo, váhu s přesností 0,1 g a posuvné měřítko. 

 

 

  

Obr. 26: Zkušební zařízení pro stanovení modulu tuhosti 
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Postup zkoušky 

Nejdříve jsem si nachystal zkušební tělesa. 

Tyto tělesa jsem si nařezal na základě předepsaných 

rozměrů ze zkušebních desek, jejichž výrobu jsem 

popsal v kapitole 3.2. Příprava těles zhutňovačem 

desek, pomocí diamantového kotouče. Z každé 

desky jsem nařezal 5 zkušebních vzorků. Ze čtyř 

zkušebních desek jsem tedy nařezal 20 zkušebních 

těles (od každé směsi 10 těles). 

Rozměr [mm] 

h 250 

b 25 

B 70 

e 50 

Tab. 3: Rozměry těles pro stanovení modulů tuhosti 

Dalším krokem bylo stanovení přesných rozměrů a hmotností jednotlivých těles. 

Rozměry jsem stanovil pomocí posuvného měřítka a hmotnosti pomocí váhy. Všechny 

zjištěné hodnoty jsem zapsal a jsou uvedeny v Příloze E. Poté jsem si připravil lepidlo 

z epoxidové pryskyřice a nalepil jsem zkušební tělesa na kovovou podložku. Stejným 

způsobem jsem na tělesa přilepil háček, pomocí kterého se těleso upevňuje ve zkušebním 

zařízení. Po provedení lepení jsem nechal lepidlo zatvrdnout po dobu 48 hodin. 

Než jsem provedl samotné měření, musel jsem zkušební komoru a tělesa 

temperovat na teplotu +15 °C. Temperování probíhalo přibližně 4 hodiny. Poté jsem si 

do počítačového programu zadal rozměry a hmotnost tělesa a těleso upevnil ke 

zkušebnímu zařízení. Nejprve jsem musel zajistit, aby spodní část tělesa byla vetknutá do 

podkladu. To jsem provedl pomocí kovových destiček, podkladní desky a šroubů. Horní 

háček jsem upevnil ke zkušebnímu zařízení. Po zadání hodnot a upevnění tělesa jsem 

mohl začít se samotným měřením. 

Obr. 27: Rozměry těles pro 

stanovení modulů tuhosti 

Obr. 28: Nařezané zkušební vzorky 
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Jelikož se jedná o nedestruktivní zkoušku, nesmí dojít k porušení tělesa nebo 

k jeho vytržení z lepidla. Tělesa jsem postupně zatěžoval harmonickou silou o frekvenci 

5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, a poté opět 5 Hz pro ověření správnosti měření. 

Výpočet 

Výpočet modulu tuhosti se skládá ze dvou složek, reálné a imaginární, které lze vypočítat 

z následujících rovnic: 

𝐸1 = 𝛾 ∗ (
𝐹

𝑧
cos(𝛷) +

𝜇

103
∗ 𝜔2) 

Rovnice 6: Výpočet reálné složky modulu tuhosti 

𝐸2 = 𝛾 ∗ (
𝐹

𝑧
sin(𝛷)) 

Rovnice 7: Výpočet imaginární složky modulu tuhosti 

F je vyvozená síla 

z je posun 

Φ je fázový úhel 

γ je faktor tvaru jako funkce velikosti a tvaru zkušebního tělesa 

µ je faktor hmotnosti, který je funkcí hmotnosti zkušebního tělesa 

 

Výsledný modul tuhosti se vypočítá pomocí vzorce: 

|𝐸∗| = √𝐸1
  2 + 𝐸2

  2 

Rovnice 8: Výpočet modulu tuhosti 

Hodnoty γ a µ jsou závislé na tvaru zkušebního tělesa a způsobu upevnění. Pro mnou 

využitou metodu měření je můžeme vypočítat pomocí tabulky uvedené v normě: 

4.5. Výsledky 

4.5.1. Objemové hmotnosti směsí 5 a 6 

Jako první věc, kterou jsem v rámci své práce provedl, bylo stanovení objemové 

hmotnosti a mezerovitosti, abych zjistil, zda splňují podmínky dané normou ČSN EN 

Tab. 4: Výpočet tvaru a hmotnosti [23] 
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13108-5 Asfaltové směsi: Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec 

mastixový. [9] 

Nejprve jsem si vytvořil navážku na 6 zkušebních Marshallových těles, 3 od každé 

směsi. Ty jsem vyrobil dle postupu, který jsem uvedl v kapitole 3.1. Příprava zkušebních 

těles rázovým zhutňovačem. 

Dalším krokem bylo stanovení mezerovitosti a porovnání s požadovanou 

mezerovitostí dle aktualizace normy ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi: Specifikace pro 

materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový. Abych stanovil mezerovitost, musel 

jsem stanovit maximální objemovou hmotnost a objemovou hmotnost zkušebních těles. 

Při stanovení maximální objemové hmotnosti jsem postupoval podle kapitoly 4.1. 

Stanovení maximální objemové hmotnosti směsi a při stanovení objemové hmotnosti a 

následné mezerovitosti jsem postupoval podle kapitoly 4.2. Stanovení objemové 

hmotnosti a mezerovitosti. [9] 

Naměřené hodnoty jsem vypsal do níže uvedených tabulek: 

Směs č.5 
Maximální objemová hmotnost ρmv  kg/m3 2 493    

Zkušební těleso označení  5.1. 5.2. 5.3. Průměr 

Hmotnost, suchá g 1201,6 1209,2 1209,3 1209,3 

Hmotnost, pod vodou g 700,6 710,1 707,6 707,6 

Hmotnost, nasycená g 1205,7 1210,9 1211,5 1211,5 

Objemová hmotnost ρ(bssd) kg/m3 2374,8 2410,4 2395,8 2393,7 

Mezerovitost % 4,7 3,3 3,9 4 

Tab. 5: Objemové hmotnosti a mezerovitost směsi č. 5 

Směs č.6 

Maximální objemová hmotnost ρmv  kg/m3 2 490    

Zkušební těleso označení  6.1. 6.2. 6.3. Průměr 

Hmotnost, suchá g 1214,5 1211,7 1216,4 1216,4 

Hmotnost, pod vodou g 712,4 711,3 712,4 712,4 

Hmotnost, nasycená g 1216,9 1215,1 1219,2 1219,2 

Objemová hmotnost ρ(bssd) kg/m3 2403,2 2401 2396 2400,1 

Mezerovitost % 3,5 3,6 3,8 3,6 

Tab. 6: Objemové hmotnosti a mezerovitost směsi č. 6 

Z tabulek je patrné, že mezerovitost zkoušených směsí je v rozmezí, které je 

požadováno aktualizací normy ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi: Specifikace pro 

materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový, které je 2,5 – 4,0 %. [9] 

4.5.2. Výroba zkušebních těles 

Po ověření mezerovitosti zkoušených směsí jsem začal s přípravou zkušebních 

těles. Pro funkční zkoušky, které jsem vykonal, bylo třeba vyrobit zkušební desky, které 

jsem vyrobil dle postupu popsaného v kapitole 3.2. Příprava těles zhutňovačem desek. 
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Celkem bylo potřeba vyrobit 4 zkušební tělesa od každé směsi, jedna pro zkoušku 

pojíždění kolem o tloušťce 40 mm, jedna pro stanovení nízkoteplotních vlastností o 

tloušťce 50 mm a 2 pro stanovení modulu tuhosti o tloušťce 50 mm. Dohromady bylo 

tedy potřeba vyrobit 8 desek. 

U všech desek jsem zkontroloval míru zhutnění, která se musí pohybovat 

v rozmezí 99,0 – 101,0 % a mezerovitost, která se musí pohybovat v rozmezí 2,5 – 4,0 

%. 

Vzhledem k nevyhovujícím hodnotám některých vyrobených desek jsem musel 

dodatečně vyrobit další zkušební desky. Dohromady jsem tedy vyrobil 12 zkušebních 

desek. 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny hodnoty míry zhutnění, mezerovitosti a 

objemové hmotnosti desek, které jsem využil pro funkční zkoušky. Podrobnější 

informace o všech vyrobených deskách jsou uvedeny v příloze B. 

Zkušební desky 

Deska Tloušťka Míra zhutnění Mezerovitost Obj. hmotnost Účel 

 (mm) (%) (%) (kg/m3)  

Směs č.5 

5.1. 40 99,5 4,4 2382,1 Trvalé deformace 

5.4. 50 100,2 3,8 2397,5 Cyklon 

5.5. 50 100,2 3,8 2397,7 Modul tuhosti 

5.6. 50 100,2 3,7 2399,2 Modul tuhosti 

Směs č.6 

6.1. 40 100,1 3,5 2402,9 Trvalé deformace 

6.3. 50 99,8 3,8 2396,4 Cyklon 

6.4. 40 100 3,6 2400 Trvalé deformace 

6.5. 50 99,7 3,9 2393,4 Modul tuhosti 

6.6. 50 100,1 3,6 2401,6 Modul tuhosti 

Tab. 7: Vyrobené zkušební desky 

4.5.3. Stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

První funkční zkouška, kterou jsem provedl, bylo stanovení odolnosti proti 

trvalým deformacím, která je také nazývána jako zkouška pojíždění kolem. Postupoval 

jsem podle postupu, který jsem popsal v kapitole 4.3. Stanovení odolnosti proti trvalým 

deformacím. Zkoušku jsem provedl na deskách 5.1. a 6.1. o tloušťce 40 mm. Zkouška 

probíhala při teplotě 60 °C, což je teplota, při které se má zkouška provádět dle 

připravované aktualizace normy ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi: Specifikace pro 

materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový. 

Z naměřených hodnot jsem si zjistil hloubku vyjeté koleje po 10 000 cyklech 

Y S,10 000 a následně vypočítal hodnotu PRDAIR, což je průměrná poměrná hloubka vyjeté 

koleje, a WTSAIR, což je poměrný přírůstek hloubky vyjeté koleje. Požadavky aktualizace 

normy ČSN EN 13108-5 jsou maximální hodnota PRDAIR 6,0 % a hodnota WTSAIR musí 

být maximálně 0,07 mm po 1000 cyklech. 
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Naměřené a vypočítané hodnoty jsou podrobně v příloze A. Zde je uvedeno 

shrnutí výsledků na porovnávaných směsích: 

SMA 11S, Zkouška pojíždění kolem 

Deska R-mat Mezerovitost Míra zhutnění Teplota zkoušení Tloušťka PRDAIR WTSAIR 

- (%) (%) (%) (°C) (mm) (%) (mm/103) 

1.2. 0 2,8 100,4 60 38,29 4,5 0,038 

5.1. 30 4,4 99,5 60 40,5 4,69 0,066 

6.1. 50 3,5 100,1 60 41,0 5,32 0,100 

6.4. 50 3,6 100,0 50 39,9 4,46 0,058 

Tab. 8: Výsledky zkoušky pojíždění kolem 

 

Ačkoliv mezerovitost desky 5.1. byla 4,4 %, čímž nevyhověla na požadovanou 

mezerovitost (rozmezí 2,5 % - 4,0 %) dle ČSN EN 13108-5, zkoušku jsem na ní provedl. 

Jelikož byly normové požadavky splněny, výsledky jsem zařadil do posouzení a zkoušku 

neopakoval. 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, deska 6.1. mírně nevyhověla na 

požadovanou maximální hodnotu WTSAIR. Z tohoto důvodu byla provedena tato zkouška 

Graf 3: Výsledky PRDAIR 

Graf 4: Výsledky WTS AIR 
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znova na desce s označením 6.4., a to při teplotě 50 °C, což je zkušební teplota dle 

současné verze výše zmíněné normy. 

Z tabulky a grafů je patrné, že směs číslo 5 splňuje požadavky dané chystanou 

aktualizací normy. Směs nabývá u PRDAIR i u WTSAIR vyšších hodnot než referenční 

směs (deska 1.2.), což lze vysvětlit využitím rejuvenátoru, který směs změkčil. I přes to 

však není směs R-materiálem ovlivněna natolik, aby nesplňovala výše uvedené 

požadavky. 

Co se týká směsi číslo 6, zvýšená hodnota WTSAIR při teplotě 60 °C mohla být 

způsobena předávkováním oživovací přísady. Pro ověření by bylo potřeba vyextrahovat 

asfaltové pojivo ze směsi a ověřit toto tvrzení na zkouškách na pojivu.  

  

Obr. 29: Zkušební deska po zkoušce pojíždění kolem 
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4.5.4. Stanovení nízkoteplotních vlastností 

Další zkouška, kterou jsem provedl, bylo stanovení nízkoteplotních vlastností. 

Postup této zkoušky jsem popsal v kapitole 4.4. Stanovení nízkoteplotních vlastností. U 

každé směsi jsem provedl zkoušku na 3 zkušebních vzorcích o rozměrech 50 x 50 x 200, 

které jsem si nařezal pomocí diamantové pily ze zkušební desky. 

Parametry, které jsem zjišťoval během měření, byly maximální síla při porušení 

vzorku, maximální napětí při porušení, teplota ve zkušebním zařízení a teplota vzorku při 

porušení. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafu: 

směs č. 5 (PmB, 50 RAP, S-CEL 7G) 

Charakteristika Jednotky 
Číslo vzorku 

5.4.1 5.4.2 5.4.3 

Síla při porušení [kN] 9,49 9,68 9,93 

Napětí při porušení [Mpa] 3,79 3,87 3,97 

Teplota vzorku při porušení [°C] -22,8 -22,2 -23,8 

Teplota v komoře při porušení [°C] -26,7 -25,9 -28,0 

Tab. 9: Výsledky zkoušky nízkoteplotních vlastností u směsi 5 

směs č. 6 (PmB, 50 RAP, S-CEL 7G) 

Charakteristika Jednotky 
Číslo vzorku 

6.3.4 6.3.2 6.3.1 

Síla při porušení [kN] 9,13 9,71 9,53 

Napětí při porušení [Mpa] 3,65 3,88 3,81 

Teplota vzorku při porušení [°C] -22,2 -22,2 -22,0 

Teplota v komoře při porušení [°C] -25,2 -25,2 -24,6 

Tab. 10: Výsledky zkoušky nízkoteplotních vlastností u směsi 6 

10,20 9,7 9,5

-23,6 -22,9 -22,1

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

směs 1 (referenční) směs 5 směs 6

Teplota vzorku při porušení [°C]

Maximální síla při porušení [kN]

Graf 5: Porovnání výsledků zkoušky nízkoteplotních vlastností 
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U směsi číslo 6 byla zkouška provedena na krajním vzorku s označením 6.3.3, 

přičemž výsledky u tohoto vzorku byly výrazně nižší, než u předešlých 2 vzorků. Z tohoto 

důvodu jsem provedl zkoušku na dalším vzorku s označením 6.3.4., jejichž hodnoty se 

již přibližovaly ke dvěma výše zmíněným vzorkům. Vzorek 6.3.3., jehož nízké naměřené 

hodnoty byly nejspíš způsobeny nedostatečným zhutněním okraje zkušební desky, byl 

z výsledné tabulky vyškrtnut. Detailní tabulky a grafy zkoušek všech vzorků jsou 

uvedeny v příloze D. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že směsi s R-materiálem nabývají vyšších 

hodnot než referenční směs, nicméně u teploty vzorku při porušení je nejvyšší rozdíl 

1,5 °C a u maximální síly při porušení je nejvyšší rozdíl 0,7 kN. Tyto rozdíly lze 

považovat za velmi malé. 

 

  Obr. 30: Porušený vzorek po zkoušce nízkoteplotních vlastností 
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4.5.5. Stanovení modulů tuhosti 

Při stanovení modulů tuhosti jsem postupoval dle postupu popsaném v kapitole 

4.5. Stanovení modulů tuhosti. Pro tuto zkoušku jsem vyrobil 10 zkušebních vzorků ze 

směsi 5 a 10 zkušebních vzorků ze směsi 6, dohromady tedy 20 vzorků. Vzorky byly 

nařezány do tvaru trapezoidu dle požadovaných rozměrů z desek 5.5, 5.6, 6.5 a 6.6 

pomocí diamantového kotouče. Následně jsem ke vzorkům přilepil podkladní destičky a 

kovové háčky. Skutečné rozměry jsou popsány v Příloze E. 

Zkoušku jsem provedl při referenční teplotě +15 °C a frekvencích 5 Hz, 10 Hz, 

15 Hz, 20 Hz a 25 Hz. Podrobně naměřené hodnoty jsou uvedeny v Příloze F. 

V technických podmínkách TP 170 jsou vypsány návrhové moduly pružnosti 

asfaltových směsí při teplotě +15 °C pro jednotlivé asfaltové směsi a druhy pojiva. Pro 

SMA je dána minimální hodnota modulu pružnosti jako 5500 MPa. S touto hodnotou 

jsem porovnával průměrné hodnoty modulu tuhosti jednotlivých směsí při frekvenci 10 

Hz. [24] 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce a grafu: 

SMA 11S, teplota zkoušení 15 °C 

směs R-mat 5 Hz 10 Hz 15 Hz 20 Hz 25 Hz 

5 30 % 5399 6032 6476 6726 7063 

6 50 % 5504 6196 6625 6917 7245 

Tab. 11: Výsledné hodnoty modulů tuhosti při teplotě 15 °C 

 

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že modul tuhosti je závislý na frekvenci 

zatížení, kdy s rostoucí frekvencí stoupá modul tuhosti. 

Z grafu je patrné, že směsi splňují minimální hodnotu modulu danou dle TP 170. 

  

Graf 6: Průměrné hodnoty modulů tuhosti 
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Obr. 31: Zkušební vzorek připevněný ke zkušebnímu zařízení 
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Cílem bakalářské práce bylo ověření vlivu přítomnosti R-materiálu na funkční 

vlastnosti asfaltových směsí, konkrétně směsi typu SMA 11S. 

V teoretické části jsem se zabýval obecně problematikou R-materiálu, recyklací, 

konkrétně recyklací za horka, a asfaltovou směsí typu SMA. Uvedl jsem zde také 

informace o zkušebním úseku, na kterém byly položeny asfaltové směsi s R-materiálem. 

V praktické části jsem se zabýval testováním dvou asfaltových směsí typu SMA 

s 30 % a 50 % R-materiálu typu SMA. Tyto směsi jsem získal z obalovny firmy Froněk 

spol. s r.o. Výsledky provedených zkoušek jsem porovnal s referenční směsí typu SMA 

11S bez R-materiálu. 

V rámci bakalářské práce jsem ověřil mezerovitost dvou výše zmíněných směsí a 

následně vyrobil zkušební tělesa pro následující zkoušky: odolnost proti trvalým 

deformacím, stanovení nízkoteplotních vlastností a stanovení modulů tuhosti. 

Zkoušku odolnosti proti trvalým deformacím jsem provedl na třech zkušebních 

deskách. Směs s 30 % R-materiálu dopadla hůře než referenční směs, nicméně vyhověla 

na požadavky dle plánované aktualizace normy. Směs s 50 % R-materiálu lehce 

nevyhověla při testování dle plánované aktualizace, ale vyhověla při testování dle 

současné normy. K tomuto výsledku mohlo dojít z důvodu předávkování oživovací 

přísady. 

Zkoušku nízkoteplotních vlastností jsem provedl na tělesech nařezaných ze 

zkušebních desek. Směsi s R-materiálem dopadly hůře než referenční směs, nicméně 

rozdíly byly velmi malé. 

Zkoušku stanovení modulů tuhosti jsem provedl na tělesech nařezaných ze 

zkušebních desek. Zkoušku jsem provedl při teplotě 15 °C při frekvencích 5 Hz, 10 Hz, 

15 Hz, 20 Hz a 25 Hz. Moduly tuhosti zjištěné při frekvenci 10 Hz jsem porovnal 

s minimální hodnotou danou dle TP 170. Výsledky vyhověly na výše zmíněnou 

minimální hodnotu. 

Na základě provedených funkčních zkoušek lze říct, že využití R-materiálu 

neovlivnilo nijak výrazně funkční vlastnosti asfaltové směsi typu SMA. Obě směsi také 

vyhověly na všechny požadavky, které stanovují příslušné normy. 
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Φ  průměr 

°C  stupeň Celsia 

AC  asfaltový beton 

SMA 11S asfaltový koberec mastixový s maximální velikostí kameniva 11 mm a se 

zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací 

RPDI  roční průměr denních intenzit 

g  gram 

Hz  Hertz 

kg/m3  kilogram na metr krychlový 

kPa  kilopascal 

MPa  megapascal 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

mm  milimetr 

Obr.  obrázek 

Tab.  tabulka 

PRDAIR poměrná hloubka vyjeté koleje 

WTSAIR přírůstek hloubky vyjeté koleje  
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Příloha A 

- Stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltových směsí 

- Stanovení objemové hmotnosti asfaltových zkušebních těles 

- Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 

Příloha B 

- Rozměry, objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních desek 

Příloha C 

- Odolnost proti trvalým deformacím – zkouška pojíždění kolem 

Příloha D 

- Výsledky zkoušky nízkoteplotních vlastností 

Příloha E 

- Rozměry zkušebních těles pro stanovení modulů tuhosti 

Příloha F 

- Stanovení modulů tuhosti
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- Stanovení maximální objemové hmotnosti asfaltových směsí 

- Stanovení objemové hmotnosti asfaltových zkušebních těles 

- Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 

Druh asfaltové směsi:  SMA 11S 30 RAP SMA    

Asfaltové pojivo ve směsi: PmB    

Zkušební úsek č. : 5    

Zkoušeno:  9.3.2017    

Označení pyknometru  VIII    

Pyknometr prázdný m1 g 380,8    

Pyknometr+vzorek m2 g 914,0    

Pyknometr+vzorek+voda 
(rozp.) m3 

g 1356,5    

Objem pyknometru Vp m3 657,7   
 

Hustota rozpouštědla ρw kg/m3 997   
 

Teplota temperace °C 25    

Navážka asf.směsi [ř.3 - ř.2] g 533,2    

Maximální objemová 
hmotnost ρmv  

kg/m3 2 493    

Teplota hutnění °C 155    

Počet úderů  2 x 50    

Zkušební těleso označení  5.1. 5.2. 5.3. Průměr 

Hmotnost, suchá g 1201,6 1209,2 1209,3 1209,3 

Hmotnost, pod vodou g 700,6 710,1 707,6 707,6 

Hmotnost, vlhká g 1205,7 1210,9 1211,5 1211,5 

Objemová hmotnost ρ(bssd) kg/m3 2374,8 2410,4 2395,8 2393,7 

Mezerovitost % 4,7 3,3 3,9 4,0 
    2,5 - 4,0 % 

Zkušební těleso označení     Průměr 

 Výška mm 

66,46 65,29 65,46 
 65,98 65,54 65,61 

66,12 65,27 65,66 

Průměrná výška mm 66,19 65,37 65,58 65,71 

Průměr mm 

101,98 101,90 101,95 
 101,74 101,95 102,02 

101,77 101,72 101,98 

Průměrný průměr tělesa mm 101,83 101,86 101,98 101,89 
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Druh asfaltové směsi:  SMA 11S 50 RAP SMA    

Asfaltové pojivo ve směsi: PmB    

Zkušební úsek č. : 6    

Zkoušeno:  14.3.2017    

Označení pyknometru  VIII    

Pyknometr prázdný m1 g 380,8    

Pyknometr+vzorek m2 g 874,3    

Pyknometr+vzorek+voda 
(rozp.) m3 

g 1332,5    

Objem pyknometru Vp m3 657,7   
 

Hustota rozpouštědla ρw kg/m3 997   
 

Teplota temperace °C 25    

Navážka asf.směsi [ř.3 - ř.2] g 493,5    

Maximální objemová 
hmotnost ρmv  

kg/m3 2 490    

Teplota hutnění °C 155    

Počet úderů  2 x 50    

Zkušební těleso označení  6.1 6.2 6.3 Průměr 

Hmotnost, suchá g 1214,5 1211,7 1216,4 1216,4 

Hmotnost, pod vodou g 712,4 711,3 712,4 712,4 

Hmotnost, vlhká g 1216,9 1215,1 1219,2 1219,2 

Objemová hmotnost ρ(bssd) kg/m3 2403,2 2401,0 2396,0 2400,1 

Mezerovitost % 3,5 3,6 3,8 3,6 
    2,5 - 4,0 % 

Zkušební těleso označení  6.1 6.2 6.3 Průměr 

 Výška mm 

65,33 66,41 66,30 
 65,75 65,77 66,48 

65,47 65,91 66,65 

Průměrná výška mm 65,52 66,03 66,48 66,01 

Průměr mm 

101,97 101,76 101,74 
 101,80 101,79 101,71 

101,95 101,81 101,79 

Průměrný průměr tělesa mm 101,91 101,79 101,75 101,81 
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- Rozměry, objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních desek 

 Směs č. 5 

Popis desky 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

Hmotnost suchá 7606 9536 9502 9575 9576 9534 

Hmotnost pod vodou 4441 5554 5548 5604 5602 5581 

Hmotnost po vytažení 7628 9563 9524 9589 9587 9546 

navážka max 10 - 15 g navíc 

Rozměry (tloušťka) 

40,58 50,33 50,74 49,46 49,42 49,53 

40,45 50,7 50,6 49,16 49,39 49,46 

40,8 50 49,53 49,83 49,45 49,61 

40,5 50,6 49,36 49,86 50,18 49,78 

40,34 50,46 48,9 49,81 50,14 49,98 

40,61 50,35 49,5 49,59 49,53 49,51 

40,63 50,96 50,57 49,39 49,82 49,9 

40,84 50,69 49,75 49,76 49,62 50,19 

40,48 50,78 49,73 50,02 49,6 49,98 

40,02 50,16 49,96 49,45 50,06 49,77 

Rozměry (šířka) 

260 260,6 260,4 260,5 260,4 261,1 

260,4 260,5 261,6 260,2 260,4 260,6 

260,3 260,5 260,9 260,2 260,1 260,5 

Rozměry (délka) 

321,6 322,2 322 321,6 321,2 320,6 

321,8 322,3 322 321,4 322,2 321,5 

321,6 322,2 322 321 322 321,6 

Tloušťka průměr 40,5 50,5 49,9 49,6 49,7 49,8 

Šířka průměr 260,2 260,5 261,0 260,3 260,3 260,7 

Délka průměr 321,7 322,2 322,0 321,3 321,8 321,2 

teplota v lázni 20,9 20,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

objemová hmotnost vody 998,1 998,1 997,8 997,8 997,8 997,8 

Objemová hmotnost (z vážení) 2382,1 2374,2 2384,6 2397,5 2397,7 2399,2 

Objemová hmotnost (rozměry) 2242,1 2249,1 2267,7 2306,4 2299,2 2287,1 

Maximální objem. hm. (z pyknometrů) 2492,6 2492,6 2492,6 2492,6 2492,6 2492,6 

Mezerovitost (z vážení) 4,4 4,8 4,3 3,8 3,8 3,7 

Mezerovitost (rozměry) 10,0 9,8 9,0 7,5 7,8 8,2 

Objem. hm. (z marshallů) 2393,7 2393,7 2393,7 2393,7 2393,7 2393,7 

Míra zhutnění 99,5% 99,2% 99,6% 100,2% 100,2% 100,2% 

Zkouška 
trvalé 

deformace 
  

cyklon 
modul 
tuhosti 

modul 
tuhosti 
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 Směs č. 6 

Popis desky 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 

Hmotnost suchá 7629 9584 9554 7615 9537 9548 

Hmotnost pod vodou 4486 5597 5607 4469 5582 5602 

Hmotnost po vytažení 7655 9614 9585 7635 9558 9569 

navážka max 15 g navíc 

Rozměry (tloušťka) 

41,12 50,79 49,84 39,61 50,08 50,03 

40,45 50,9 50,48 39,35 49,25 49,51 

41,01 50,65 49,96 40,05 50,47 49,56 

40,84 50,41 50 40,01 50,42 49,92 

41,02 50,52 49,53 39,99 49,99 49,7 

41,49 50,94 49,77 40,01 50,36 49,91 

40,59 50,6 50,13 39,78 50,54 50,04 

40,66 50,81 49,9 40,02 49,93 50,36 

41,48 50,59 49,84 40,04 50 50,34 

41,31 50,54 49,46 40,02 50,11 50,42 

Rozměry (šířka) 

260 260,6 260,6 260,3 260,1 260 

260,3 260,1 260,4 260,5 260,4 260,3 

260 260,8 260,5 260,4 260,2 260,2 

Rozměry (délka) 

322 322,4 321,8 320,9 321,2 321,2 

321,8 323,1 320,4 321,8 321,9 321,9 

321,9 322,54 321 321,3 321,6 321,6 

Tloušťka průměr 41,0 50,7 49,9 39,9 50,1 50,0 

Šířka průměr 260,1 260,5 260,5 260,4 260,2 260,2 

Délka průměr 321,9 322,7 321,1 321,3 321,6 321,6 

teplota v lázni 20,9 20,9 21,9 21,9 21,9 21,9 

objemová hmotnost vody 998,1 998,1 997,8 997,8 997,8 997,8 

Objemová hmotnost (z vážení) 2402,9 2381,4 2396,4 2400,0 2393,4 2401,6 

Objemová hmotnost (rozměry) 2222,6 2250,0 2289,6 2281,6 2274,1 2283,5 

Maximální objem. hm. (z pyknometrů) 2490,3 2490,3 2490,3 2490,3 2490,3 2490,3 

Mezerovitost (z vážení) 3,5 4,4 3,8 3,6 3,9 3,6 

Mezerovitost (rozměry) 10,8 9,7 8,1 8,4 8,7 8,3 

Objem. hm. (z marshallů) 2400,1 2400,1 2400,1 2400,1 2400,1 2400,1 

Míra zhutnění 100,1% 99,2% 99,8% 100,0% 99,7% 100,1% 

Zkouška 
trvalé 

deformace 
 

cyklon 
trvalé 

deformace 
modul 
tuhosti 

modul 
tuhosti 

  



Asfaltové směsi typu SMA s R-materiálem 

 

 

 

- Odolnost proti trvalým deformacím – zkouška pojíždění kolem 

Deska 5.1. 

SMA 11S + 30% R-materiálu 

Teplota zkoušení: 60 °C 

Teplota hutnění: 155 °C 

Tloušťka YS,10 000 YS,5 000 PRDAIR WTSAIR 

(mm) (mm) (mm) (%) (mm/103) 

40,5 0,22 0,19 4,69 0,066 

 

Počet cyklů Počet pojezdů Teplota [C˚] 
P   deska Ys 

[mm] 
P   deska Ys 

[mm] 

0 0 54,0 1,05 0,00 

500 1000 59,7 1,16 0,11 

1000 2000 59,6 1,18 0,13 

1500 3000 59,7 1,19 0,14 

2000 4000 59,8 1,20 0,15 

2500 5000 59,8 1,21 0,16 

3000 6000 59,8 1,22 0,17 

3500 7000 59,8 1,22 0,17 

4000 8000 59,8 1,23 0,18 

4500 9000 59,8 1,24 0,19 

5000 10000 60,0 1,24 0,19 

5500 11000 59,8 1,24 0,19 

6000 12000 59,9 1,25 0,20 

6500 13000 60,0 1,25 0,21 

7000 14000 59,9 1,26 0,21 

7500 15000 60,0 1,26 0,21 

8000 16000 59,9 1,26 0,21 

8500 17000 59,9 1,27 0,22 

9000 18000 59,9 1,27 0,22 

9500 19000 59,9 1,27 0,22 

10000 20000 60,0 1,27 0,22 
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Deska 6.1. 

SMA 11S + 50% R-materiálu 

Teplota zkoušení: 60 °C 

Teplota hutnění: 155 °C 

Tloušťka YS,10 000 YS,5 000 PRDAIR WTSAIR 

(mm) (mm) (mm) (%) (mm/103) 

41,0 0,27 0,22 5,32 0,100 

 

Počet cyklů Počet pojezdů Teplota [C˚] 
P   deska Ys 

[mm] 
P   deska Ys 

[mm] 

0 0 54,8 1,04 0,00 

500 1000 59,7 1,17 0,12 

1000 2000 59,7 1,19 0,15 

1500 3000 59,7 1,20 0,16 

2000 4000 59,8 1,21 0,17 

2500 5000 60,0 1,22 0,18 

3000 6000 59,9 1,23 0,19 

3500 7000 59,9 1,24 0,20 

4000 8000 59,9 1,25 0,21 

4500 9000 59,9 1,25 0,21 

5000 10000 59,9 1,26 0,22 

5500 11000 59,9 1,27 0,22 

6000 12000 59,9 1,27 0,23 

6500 13000 59,9 1,28 0,24 

7000 14000 59,8 1,28 0,24 

7500 15000 59,8 1,29 0,25 

8000 16000 59,8 1,29 0,25 

8500 17000 60,0 1,30 0,26 

9000 18000 59,9 1,30 0,26 

9500 19000 60,0 1,31 0,26 

10000 20000 60,0 1,31 0,27 
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Deska 6.4. 

SMA 11S + 50% R-materiálu 

Teplota zkoušení: 50 °C 

Teplota hutnění: 155 °C 

Tloušťka YS,10 000 YS,5 000 PRDAIR WTSAIR 

(mm) (mm) (mm) (%) (mm/103) 

39,9 0,21 0,18 4,46 0,058 

 

Počet cyklů Počet pojezdů Teplota [C˚] 
P   deska Ys 

[mm] 
P   deska Ys 

[mm] 

0 0 48,3 1,05 0,00 

500 1000 49,7 1,16 0,11 

1000 2000 49,8 1,17 0,12 

1500 3000 49,7 1,19 0,13 

2000 4000 49,9 1,20 0,14 

2500 5000 49,9 1,20 0,15 

3000 6000 49,8 1,21 0,16 

3500 7000 49,9 1,22 0,17 

4000 8000 49,9 1,22 0,17 

4500 9000 50,0 1,23 0,18 

5000 10000 49,9 1,23 0,18 

5500 11000 50,0 1,23 0,18 

6000 12000 50,0 1,24 0,19 

6500 13000 50,0 1,24 0,19 

7000 14000 50,0 1,25 0,19 

7500 15000 50,0 1,25 0,20 

8000 16000 50,0 1,25 0,20 

8500 17000 50,0 1,25 0,20 

9000 18000 50,1 1,25 0,20 

9500 19000 50,1 1,26 0,21 

10000 20000 50,0 1,26 0,21 
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- Výsledky nízkoteplotních vlastností 

Vzorek 5.4.1. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel 

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 30% R-mat, vzorek 
5.4.1 

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,21 x 51,02 x 200 

  Datum zkoušky :   19.5.2017 

  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel 

  Teplota temperování - °C :   10 

  Doba temperování - min. :   15 

  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10 

  Max. síla při porušení - kN :   9,49 

  Max. napětí při porušení - MPa :   3,79 

  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -26,7 

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -22,8 
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Vzorek 5.4.2. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 30% R-mat, vzorek 
5.4.2  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,02 x 51,45 x 200  
  Datum zkoušky :   21.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   9,68  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,87  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -25,9  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -22,2  
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Vzorek 5.4.3. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 30% R-mat, vzorek 
5.4.3  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,20 x 51,32 x 200  
  Datum zkoušky :   27.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   9,93  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,97  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -28,0  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -23,8  
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Vzorek 6.3.1. 

 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 50% R-mat, vzorek 
6.3.1  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,15 x 51,21 x 200  
  Datum zkoušky :   10.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   9,53  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,81  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -24,6  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -22,0  

    

    

    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

S
íl
a

 (
k

N
)

D
e

fo
rm

a
c

e
 (

m
m

)

Teplota   (°C)

Delta Def.1 Delta Def.2 Delta Def.3

Delta Def. Průměr Síla
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Vzorek 6.3.2. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 50% R-mat, vzorek 
6.3.2.  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,11 x 50,89 x 200  
  Datum zkoušky :   4.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   9,71  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,88  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -25,2  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -22,2  
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Asfaltové směsi typu SMA s R-materiálem 

 

 

 

Vzorek 6.3.3. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 50% R-mat, vzorek 
6.3.3.  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,18 x 51,21 x 200  
  Datum zkoušky :   3.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   7,90  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,16  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -24,6  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -21,2  
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Vzorek 6.3.4. 

  Akce :   Bakalářská práce - Machel  

  Asfaltová směs :   
SMA 11S + 50% R-mat, vzorek 
6.3.4  

  Rozměry zkušebního tělesa - mm :   50,13 x 51,65 x 200  
  Datum zkoušky :   24.4.2017  
  Zkoušku provedl :   Ondřej Machel  
  Teplota temperování - °C :   10  
  Doba temperování - min. :   15  
  Rychlost ochlazování - °C/hod :   10  
  Max. síla při porušení - kN :   9,13  
  Max. napětí při porušení - MPa :   3,65  
  Teplota v komoře při porušení  - °C :   -25,2  

  Teplota vzorku při porušení - °C :   -22,2  
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- Rozměry zkušebních těles pro stanovení modulů tuhosti 

SMA 11S + 30 % R-materiálu 

vzorek H B b e m 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (g) 

5.5.1. 249,8 69,29 26,34 49,7 1369,8 

5.5.2. 250,0 70,97 27,25 49,7 1428,3 

5.5.3. 250,0 70,74 28,12 49,7 1443,0 

5.5.4. 250,3 70,96 25,41 49,7 1412,8 

5.5.5. 250,0 70,99 24,98 49,7 1394,9 

5.6.1. 252,2 69,89 26,71 48,8 1413,0 

5.6.2. 251,5 70,66 25,54 48,8 1436,8 

5.6.3. 251,2 70,41 26,16 48,8 1415,3 

5.6.4. 251,1 71,11 27,21 48,8 1446,1 

5.6.5. 251,1 70,92 26,03 48,8 1401,2 

 

SMA 11S + 50 % R-materiálu 

vzorek H B b e m 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (g) 

6.5.1. 253,5 70,61 26,76 50,1 1441,7 

6.5.2. 253,5 70,88 26,75 50,1 1444,3 

6.5.3. 253,0 71,62 26,94 50,1 1455,3 

6.5.4. 252,8 71,34 26,24 50,1 1439,5 

6.5.5. 252,3 70,82 25,41 50,1 1403,5 

6.6.1. 253,2 70,76 26,08 50,0 1427,5 

6.6.2. 253,1 70,61 26,51 50,0 1445,4 

6.6.3. 253,1 70,63 27,32 50,0 1453,6 

6.6.4. 252,5 70,79 25,6 50,0 1408,4 

6.6.5. 251,5 70,29 25,32 50,0 1395,5 
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- Stanovení modulů tuhosti 

SMA 11S + 30 % R-materiálu 

Vzorek 5 Hz 10 Hz 15 Hz 20 Hz 25 Hz 5 Hz 

5.5.1. 5367 5924 6368 6588 7037 5197 

5.5.2. 5498 6202 6618 6925 7100 5409 

5.5.3. 5333 5994 6434 6744 7111 5283 

5.5.4. 5494 6164 6603 6887 7128 5439 

5.5.5. 5446 6118 6567 6791 7204 5340 

5.6.1. 5532 6141 6643 6854 7204 5420 

5.6.2. 5446 5985 6448 6654 7001 5320 

5.6.3. 5450 6105 6562 6825 7094 5345 

5.6.4. 5355 6034 6515 6818 7192 5270 

5.6.5. 5067 5651 6001 6174 6555 4963 

Průměr 5399 6032 6476 6726 7063  
 

SMA 11S + 50 % R-materiálu 

Vzorek 5 Hz 10 Hz 15 Hz 20 Hz 25 Hz 5 Hz 

6.5.1. 5414 6091 6422 6790 7062 5285 

6.5.2. 5731 6431 6892 7273 7682 5679 

6.5.3. 5344 6022 6393 6638 6960 5240 

6.5.4. 5781 6525 6992 7303 7566 5686 

6.5.5. 4623 5065 5303 5378 4238 3318 

6.6.1. 5521 6242 6657 6929 7207 5405 

6.6.2. 5722 6376 6887 7175 7567 5634 

6.6.3. 5523 6242 6709 6928 7267 5480 

6.6.4. 5374 6046 6492 6773 7091 5303 

6.6.5. 5128 5785 6185 6447 6800 5099 

Průměr 5504 6196 6625 6917 7245  
 


