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ABSTRAKT 
Disertační práce se zabývá reologií asfaltových pojiv a změnou vlastností v průběhu životnosti 

ve vozovkách pozemních komunikací. V teoretické části je popsán princip stárnutí asfaltových 

pojiv a způsoby simulace stárnutí v laboratoři. Dále jsou popsány základní reologické modely 

a na ně navazující laboratorní zkoušky, které se používají při hodnocení asfaltových pojiv. 

V praktické části jsou silniční asfalty podrobeny vybraným metodám laboratorního stárnutí 

a jsou posuzovány pomocí empirických a funkčních zkoušek. Jednotlivé metody stárnutí jsou 

porovnány mezi sebou a zároveň je hledán vztah mezi realitou a laboratorním stárnutím. 

V další části práce je do vybraných silničních asfaltů přidáván visbreakingový zbytek (VFCR) a je 

zjišťován jeho vliv na reologické vlastnosti v průběhu stárnutí asfaltového pojiva. Výsledky 

získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikovaných metodik s názvem: 

„Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu 

stárnutí“ a „Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí“. V závěru jsou shrnuty 

výsledky disertační práce.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Silniční asfalt, reologie, stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu, RTFOT, 

dynamický smykový reometr, DSR, viskozita, komplexní smykový modul, fázový úhel, 

visbreakingový zbytek, VFCR. 

ABSTRACT 

Dissertation thesis is focused on rheological properties of asphalt binders and on changes of 

their performance during the lifetime in road structures. Aging processes of asphalt binders 

and methods of laboratory aging are described in the theoretical part of the thesis. 

Furthermore, basic rheological models and related test methods for the evaluation of asphalt 

binders are described. In the practical part, properties of asphalt binders are investigated after 

aging process and their performance is evaluated by empirical and functional test methods. 

The various methods of aging are compared with each other and a relationship between real 

conditions and laboratory aging is researched. In the next section, vacuum flashed cracked 

residue (VFCR) is added to the selected asphalt binders and their influence on rheological 

properties during description of aging of asphalt binders is investigated. The results were used 

in publication of two certified methodology under the title „The methodology for the 

evaluation of paving bitumen in terms of susceptibility to thermal oxidative aging“ and „The 

methodology describes laboratory aging of asphalt mixtures“. The results of the thesis are 

listed in the conclusion. 

KEYWORDS 

Bituminous binder, binder ageing, Determination of the resistance to hardening under the 

influence of heat and air, RTFOT, dynamic shear rheometer, DSR,  viscosity, complex shear 

modulus, phase angle, Vacuum Flashed Cracked Residue, VFCR.  
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1. ÚVOD 

Asfaltové směsi patří v České republice k nejčastěji využívaným materiálům při 

výstavbě krytových vrstev vozovek. Celková délka všech komunikací v Evropě přesahuje 

5 milionů km, přičemž asfaltové vozovky tvoří více než 90 %. Jen během roku 2014 bylo 

vyrobeno v Evropě okolo 265 milionů tun asfaltových směsí [13, 78]. Ve Spojených státech 

amerických je celková délka komunikací okolo 4,2 milionů km, kdy 93 % tvoří asfaltové 

směsi. V roce 2014 bylo v USA vyrobeno okolo 320 milionů tun asfaltových směsí za více než 

30 miliard dolarů [78, 82]. Je tedy patrné, že se jedná o významné celospolečenské náklady 

a je nezbytné dbát na kvalitu a životnost tohoto stavebního materiálu. [32] 

Pokud pomineme vzduchové mezery a různé modifikační přísady, tak asfaltovou směs 

tvoří dvě základní složky: kamenivo a asfaltové pojivo, jehož hmotnostní podíl se nejčastěji 

pohybuje v rozmezí 5 % až 8 %. Přestože největší část asfaltové směsi tvoří kamenivo, 

významné jsou i vlastnosti asfaltových pojiv. Jedná se o materiál organického původu, který 

se skládá z řady uhlovodíkových sloučenin, jež za určitých podmínek podléhají degradačním 

procesům vlivem působení tepla, vzdušného kyslíku a ultrafialového záření, či jejich 

kombinací, s kterými se asfaltové pojivo běžně setkává při výrobě a pokládce asfaltové směsi 

nebo v průběhu její životnosti. Tyto vlivy lze souhrnně nazvat stárnutím asfaltového pojiva. 

Stárnutí asfaltových pojiv způsobuje chemické a fyzikální změny vlastností. Asfaltové pojivo 

se stává tvrdší a křehčí, a tudíž náchylnější ke vzniku trhlin ve vozovce především při nižších 

teplotách. 

Aby bylo možné popsat změny vlastností asfaltových pojiv v průběhu životnosti, 

používají se laboratorní metody, které simulují jejich stárnutí. Stárnutí lze rozdělit na 

krátkodobé a dlouhodobé, kdy krátkodobé stárnutí popisuje změny vlastností v průběhu 

výroby a pokládky asfaltové směsi. Simulace dlouhodobého stárnutí představuje změny 

vlastností asfaltových pojiv v průběhu životnosti ve vozovce. Právě změna vlastností 

asfaltových pojiv v průběhu stárnutí může mít zásadní vliv na kvalitu a životnost asfaltových 

vozovek.  

Pro popis vlastností asfaltových pojiv se v běžné laboratorní praxi používají empirické 

zkoušky, mezi které patří penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 [53], stanovení bodu měknutí 

metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1426 [54] nebo stanovení bodu lámavosti podle 

Fraasse dle ČSN EN 12593 [42]. Tyto empirické zkoušky však nedokáží dostatečně popsat 

složité reologické vlastnosti asfaltových pojiv. V současné době se proto pro hodnocení 

vlastností asfaltových pojiv začínají uplatňovat pokročilejší přístroje, které dokáží lépe 

charakterizovat jednotlivá asfaltová pojiva při rozdílných okrajových podmínkách (způsobu 

zatížení, teplotě, frekvenci, atd.). Mezi tyto přístroje patří zejména rotační viskozimetr, 

dynamický smykový reometr (DSR) nebo průhybový trámečkový reometr (BBR). 

Významně může ovlivnit reologické vlastnosti silničních asfaltů množství přídavku 

visbreakingového zbytku. Visbreakingový zbytek, označovaný jako VFCR (Vacuum Flashed 

Cracked Residue), je zůstatek z mírného termického krakování při zpracování vakuového 

destilačního zbytku v rafineriích. Část přebytku VFCR se v rafineriích z ekonomických důvodů 
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zpětně přidává do silničního asfaltu a způsobuje jeho vyšší citlivost na oxidativní stárnutí. 

[84, 131, 186] 

Disertační práce rozšiřuje poznání o silničních asfaltech, které se běžně používají ve 

Střední Evropě. Důraz je kladen zejména na změny, které nastávají u asfaltových pojiv 

v průběhu životnosti v zabudované asfaltové směsi. Vzájemně je porovnána simulace 

stárnutí v laboratoři a v reálné situaci v průběhu výroby a pokládky asfaltové směsi. Zároveň 

jsou hledány parametry, které ovlivňují vyšší náchylnost silničních asfaltů k termooxidačnímu 

stárnutí. Z tohoto důvodu je do silničních asfaltů přidáváno různé množství VFCR a pozorují 

se změny probíhající v průběhu laboratorního stárnutí. Výsledky získané v rámci práce 

přispěly k sestavení metodiky pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí a dále k sestavení metodiky popisující laboratorní stárnutí 

asfaltových směsí. 

Samotná disertační práce je rozdělena na část teoretickou, ve které je obecně 

popsáno asfaltové pojivo včetně jeho výroby. Dále je vysvětleno stárnutí asfaltových pojiv 

s důrazem na simulaci stárnutí v laboratoři. Následuje popis reologických modelů a měření, 

které lze uplatnit při hodnocení silničních asfaltů. V praktické části jsou uvedeny vlastnosti 

silničních asfaltů s ohledem na změny způsobené laboratorním stárnutím a dále je do 

silničních asfaltů přimícháno přesné množství VFCR, aby bylo možné zjistit vliv na stárnutí 

asfaltových pojiv.  
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2. ASFALTOVÉ POJIVO 

Asfalt je jedním ze základních stavebních materiálů, který se využívá zejména 

v silničním stavitelství. S asfaltem se lze setkat především jako s pojivem do asfaltových 

směsí, do prolévaných asfaltových vrstev či jako s materiálem pro výrobu asfaltových emulzí. 

[207] 

2.1. Historie používání asfaltových pojiv 

Asfaltová pojiva lze rozdělit dle původu na přírodní a ropné. První zmínky o využití 

přírodních asfaltů sahají až 6 000 let př. n. l. do Mezopotámie, kde byl asfalt použit 

k hydroizolačním účelům v lázních a vodních nádržích. Další použití bylo například v Číně 

nebo Egyptě. Uvádí se, že koš, ve kterém byl vypuštěn Mojžíš na řeku Nil, byl izolován právě 

asfaltem. První známé použití asfaltu, jako materiálu pro výstavbu cest, je datováno do roku 

625 př. n. l. v Babylónii. [98, 177, 207] 

Novodobé používání asfaltových pojiv se datuje do roku 1595, kdy anglický 

mořeplavec sir Walter Raleigh objevil na ostrově Trinidad asfaltové jezero Pitch Lake. Asfalt 

z jezera následně použil pro opravu své lodi a dokonce část přivezl do Londýna, kde byl asfalt 

později použit na vozovku Westminsterského mostu. Jezero na ostrově Trinidad je přibližně 

41 hektarů velké a vzniklo posunem litosférických desek. Posun zapříčinil výstup sopečné 

lávy na povrch, která se postupem času přeměnila na asfalt. V současné době se odhaduje, 

že zásoba asfaltu v jezeře je 6 milionů tun, kdy při současném objemu těžby by zásoby 

vystačily na dalších 400 let. Jezero na ostrově Trinidad je zobrazeno na Obrázku 1. [12, 98, 

177, 207] 

 

 
Obrázek 1: Asfaltové jezero Pitch Lake na jihozápadě Trinidadu [138] 

 Zpracování přírodního asfaltu z jezera Pitch Lake probíhá tak, že se asfalt nejprve 

zahřívá na teplotu přibližně 160 °C a následně je na sítech zbaven nečistot. Získaný asfalt je 
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ovšem velmi tvrdý) a z tohoto důvodu se používá jako přísada do silničních ropných asfaltů. 

Přesto se lze stále setkat s jeho využitím na významných stavbách po celém světě. Byl využit 

například v Hong Kongu při budování Cross Harbour Tunnelu, v Rakousku při výstavbě 

Brennerská dálnice nebo u viaduktu Jubilee Way u anglického Doveru. Dále se lze setkat se 

skalním přírodním asfaltem, který se nachází například v Albánii v oblasti Selenicë (povrchový 

důl je zobrazen v Obrázku 2). Tento asfalt se obvykle dodává ve formě pelet (4 mm až 

12 mm) nebo ve formě prášku (0 mm až 5 mm). Následně se z důvodu své tvrdosti míchá 

s ropným asfaltem, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností. Realizované úseky s tímto 

asfaltem se nachází například ve Francii nebo Švýcarsku. [12, 98, 138, 156, 177, 207] 

 

 
Obrázek 2: Asfaltový důl v oblasti Selenicë v Albánii 

V dřívější době se v silničním stavitelství používal jako pojivo taktéž kamenouhelný 

dehet. Tento materiál byl například použit při budování komunikací ve Skotsku již na počátku 

19. století, kdy bylo pojivo mícháno s drceným kamenivem. Vzhledem k vysokému obsahu 

karcinogenních látek bylo používání tohoto pojiva zakázáno. Ovšem i tak se lze s pojivem 

setkat při rekonstrukci vozovek, zejména penetračních makadamů. [98, 177, 207] 

První novodobá asfaltová směs je přisuzována belgickému chemikovi Edmundu J. De 

Smedtovi, který provedl první pokládku ve Spojených státech amerických ve městě Newark 

v New Jersey. Předlohou mu byl francouzský úsek, který realizoval již v roce 1852. Další 

významnou stavbou bylo realizování asfaltové vozovky ve Washingtonu. De Smedt pro svoje 

realizace použil přírodní asfalt z jezera Trininad. Další rozvoj šel ruku v ruce s použitím 

ropného asfaltu, kdy byla v roce 1859 v Pensylvánii realizována první těžba ropy a v roce 

1873 byla v Baku realizována první kontinuální destilace ropy. Zlom pro silniční stavitelství 

nastal v roce 1876, kdy byl ve Washingtonu D. C. proveden první úsek s využitím asfaltového 

pojiva získaného z ropy. V roce 1895 proběhla realizace prvního litého asfaltu ve Vídni. [98, 

177, 207] 
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2.2. Získání asfaltových pojiv z ropy 

Převážná většina asfaltových pojiv, která se používají v silničním stavitelství, je 

získávána z ropy v rafineriích. Na území České republiky se nachází rafinerie v Litvínově, 

Kralupech nad Vltavou a Pardubicích. Ovšem díky otevřenému trhu se na našem území 

setkáváme i s asfalty z okolních zemí. Asfalt se získává z ropy tak, že se nejprve ropa odsoluje 

a pak se pomocí atmosférické destilace oddělí jednotlivé frakce podle jejich bodu varu. Vše 

se děje v destilační koloně jen za mírně zvýšeného tlaku (0,15 MPa) při teplotě okolo 360 °C. 

Nejlehčí frakce jsou plyny, následuje benzínová frakce, petrolejová frakce, naftová frakce 

a nakonec zůstane mazut, který má bod varu vyšší než 390 °C. Mazut tvoří přibližně polovinu 

nástřiku ropy a lze jej po úpravě použít jako těžký topný olej. Ovšem významnější je jeho 

další zpracování pomocí vakuové destilace. Hlavní rozdíl oproti atmosférické destilaci spočívá 

v tom, že vakuová kolona pracuje za sníženého tlaku 2 kPa až 10 kPa a má menší počet pater 

než atmosférická kolona. Snížení tlaku způsobuje snížení bodu varu přítomných sloučenin, 

takže lze při teplotě 360 °C až 400 °C vydestilovat z mazutu další frakce bez jejich termického 

rozkladu. Při vakuové destilaci vznikne 1 % až 3 % vakuových plynů, 50 % až 55 % tvoří 

vakuový destilát a přibližně 45 % tvoří vakuový destilační zbytek, který lze dále zpracovávat 

nebo jej považovat za surový (destilační) asfalt pro silničářské potřeby. Zjednodušené 

schéma získávání asfaltového pojiva v rafinerii je zobrazeno na Obrázku 3. [25, 75, 129, 190] 

 

 
Obrázek 3: Schématické znázornění získávání asfaltového pojiva v rafinerii; Zdroj před úpravou [10] 

Destilační asfalt lze dále zušlechťovat nejčastěji pomocí oxidace neboli polofoukání. 

Při oxidaci asfaltu nedochází k významnému zvětšení obsahu kyslíku, respektive kyslíkatých 

sloučenin v oxidovaném asfaltu. Pouze malá část atomů kyslíku zůstává vázaná v asfaltovém 
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pojivu. Hlavní reakcí, probíhající při oxidaci (polofoukání) ropných zbytků je oxidativní 

dehydrogenace, při které dochází k přeměně cykloalkanických kruhů na aromatické za vzniku 

vody jako vedlejšího reakčního produktu. Viz rovnice 2.1. [21, 136] 

  (2.1) 

Zjednodušeně lze říct, že během oxidace se oleje přeměňují na pryskyřice a ty 

následně na asfalteny. Polofoukané asfalty mají ve srovnání s destilačními asfalty nižší bod 

lámavosti, větší bod měknutí a větší obsah asfaltenů. Oxidace se provádí ve vertikálním 

oxidačním reaktoru při reakční teplotě 220 °C až 250 °C. Předehřátý asfalt na cca 220 °C 

oxiduje vzduchem, který se přivádí nad dnem reaktoru. Během oxidace probíhá exotermní 

reakce a asfaltové pojivo má při výstupu z reaktoru teplotu cca 250 °C. [21, 136] 

Pro vozovky s nejvyšším dopravním zatížením se používají asfaltová pojiva 

modifikovaná vhodnými polymery (označení PmB). Jejich přidáním se zlepšují reologické 

vlastnosti pojiv, zlepšuje se přilnavost asfaltu ke kamenivu, snižuje se teplotní citlivost a jeho 

křehkost v oblasti nízkých teplot, zvyšuje se bod měknutí a snižuje se náchylnost ke stárnutí. 

Tato pojiva jsou odolnější vůči vzniku trvalých deformací a tvorbě mrazových trhlin. První 

modifikace asfaltů se datuje již do roku 1938 do Spojených států amerických, ovšem v této 

době byly modifikované asfalty příliš drahé. K širšímu použití modifikovaných asfaltů 

napomohla až první ropná krize v roce 1973, kdy se cena ropy za barel zvýšila v krátkém 

časovém horizontu až desetinásobně, což vedlo pochopitelně k prudkému zdražení ceny 

asfaltového pojiva, a tudíž se staly modifikované asfalty perspektivnější. [25, 75, 81, 129, 

190] 

Přesto se nejvíce v České republice používají silniční asfalty. Během roku 2015 se 

v České republice spotřebovalo cca 310,5 tis. tun silničních asfaltů, což je okolo 65 % asfaltů, 

které se na našem území spotřebují. Přehled spotřeby asfaltů v české republice je uveden 

v Tabulce 1 s předpokládanou odchylkou ± 10 tis. tun. 

 

Tabulka 1: Spotřeba asfaltů v České republice za rok 2015 [124] 

Spotřeba asfaltů podle druhů 

Silniční asfalty 310,5 tis. tun 

Oxidační asfalty 45,0 tis. tun 

PmB 89,6 tis. tun 

Emulze 37,9 tis. tun 

Celkem 483,0 tis. tun 

 

Největším výrobcem silničních asfaltů na území České republiky jsou společnosti 

ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o. s dceřinou společností UNIPETROL RPA, s.r.o., což je 

akcionář společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. se sídlem v Litvínově. V menším množství se 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

11 

výrobou silničních asfaltů zabývají společnosti PARAMO, a.s. a TOTAL Česká republika s.r.o., 

jenž taktéž silniční asfalty importuje. Mezi dovozce na naše území patří společnosti OMV 

Česká republika, s.r.o., BHG CZ s.r.o., Euro-bit Trade s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. [124] 

 Visbreaking 

Visbreaking je proces mírného termického krakování, který se používá při zpracování 

produktů vakuové destilace. Během krakování neboli štěpení se termicky rozkládají dlouhé 

řetězce uhlovodíků na kratší. Štěpení řetězců lze provádět pomocí třech základních činitelů: 

teplotou, katalyzátorem nebo vodíkem. Dle těchto činitelů lze následně krakování rozdělit na 

visbreaking (štěpení pomocí teploty), fluidní katalytické krakování (štěpení pomocí teploty za 

přítomnosti katalyzátoru) a hydrokrakování (štěpení pomocí teploty za přítomnosti 

katalyzátorů a vodíků). Jednotlivé druhy krakování jsou rozdílně účinné, nákladné a hodí se 

tedy pro jiné suroviny. Vakuový destilát se štěpí pomocí hydrokrakování a vakuový destilační 

zbytek pomocí visbreakingu. Visbreaking se původně používal ke zlepšení vlastností topných 

olejů ze zbytkových frakcí (snížení viskozity a bodu tuhnutí). Pokud se vakuový destilační 

zbytek nebo přímo mazut používají pro produkci topných olejů, je často nutné snížit jejich 

viskozitu, k čemuž se používaly níže vroucí frakce (např. plynový olej). Aby bylo možné tuto 

frakci ušetřit, používá se pro snížení viskozity právě visbreaking, během něhož vzniká 

omezené množství lehkých frakcí. [21, 131, 137, 185] 

 

 
Obrázek 4: Schéma zařízení visbreaker s reaktorem (A) a bez reaktoru (B) (1 – pec, 2 – reaktor, 3 – 

frakční kolona) [135] 

Schéma krakování visbreakingu je patrné z Obrázku 4, kdy lze zařízení visbreaker 

rozdělit na s reaktorem a bez něj. Reaktor neboli soaker si lze představit jako buben, ve 

kterém je možné lépe řídit proces krakování. Při využití reaktoru je nejprve vstupní surovina 

(vakuový destilační zbytek nebo mazut) předehřáta v peci na teplotu 440 °C až 460 °C 

a následně je vedena do reaktoru, ve kterém probíhá většina štěpných reakcí. Teplota na 

výstupu z reaktoru se pohybuje okolo 430 °C při zdržení doby v reaktoru 10 minut až 

40 minut a tlaku 0,5 MPa až 6 MPa. Druhou možností je visbreaker bez reaktoru, kdy proces 

štěpení probíhá již v trubkové peci. Tyto procesy probíhají při teplotě 470 °C až 500 °C 

a  surovina se zdržuje v reakční části pece v rozmezí 1 minuty až 3 minut. Na výstupu se 

obvykle nastřikuje plynový olej, který vede ke snížení teploty a zastavení reakcí. Výhodou 
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využití rektoru (soakeru) je nižší teplota krakování a delší doba zdržení materiálu, což přináší 

nižší citlivost na vlastnosti vstupního materiálu, lepší řízení procesu a menší množství 

odstávek, které jsou způsobeny usazováním ropného koksu v peci. Náklady lze eliminovat 

menší velikostí pece na vstupu a zároveň nižší spotřebou paliva při zahřívání. [21, 131, 137, 

158, 163, 185, 191] 

Destilační zbytek, který tvoří základ pro výrobu silničních asfaltů, se nejčastěji po 

výrobě blíží gradaci 70/100. Tento silniční asfalt je případně upraven tak, aby bylo možné 

vyhovět specifikaci nejbližších typů asfaltů, mezi které patří nejvíce rozšířená gradace 50/70. 

Je tedy zapotřebí přidat tvrdší komponenty, mezi které patří například tvrdý asfalt, 

propanový asfalt nebo právě VFCR. Kritické VFCR, který se přidává zpětně do asfaltového 

pojiva, závisí na typu zpracované ropy. Jako kritická hodnota se uvádí množství 8 %. Další 

možností jak získat tvrdší asfalt je použití oxidace neboli polofoukání, které byly popsány 

v kapitole 2.2. [131, 189] 

Příměs VFCR k asfaltovému pojivu může vést ke snížení koloidní stability, zvýšení 

termické lability a snížení odolnosti proti stárnutí, změně teplotní citlivosti pojiva, změně 

povrchového napětí a vnitřní koheze, snížení viskozity směsného pojiva, zvýšení adheze 

a odolnosti proti působení vody v asfaltových směsích a ke změně teploty skelného 

přechodu. Všechny tyto změny chování základního pojiva závisejí na množství podílu 

přidaného VFCR. [21, 137, 185] 

2.3. Chemické vlastnosti asfaltových pojiv 

Jak již bylo zmíněno výše, asfaltové pojivo se nejběžněji získává z ropy, jež je 

z chemického pohledu olejovitá kapalina s hustotou mezi 800 kg/m3 až 990 kg/m3. Jedná se 

o složitou chemickou sloučeninu, která se skládá z plynných, kapalných a tuhých látek. Právě 

tuhé látky obsahují asfaltové složky společně s tuhými uhlovodíky (parafíny a cereziny). 

Poměr mezi jednotlivými částmi ropy se liší dle stáří ropy a naleziště. Chemicky převážnou 

část ropy tvoří uhlovodíky, což jsou organické sloučeniny, jejichž molekuly se skládají pouze 

z atomů uhlíku a vodíku. V nižším množství ropa obsahuje taktéž sirné, kyslíkaté a dusíkové 

sloučeniny. V zanedbaném množství lze také nalézt organické a anorganické soli obsahující 

kovy. [21, 184] 

Ropu lze rozdělit taktéž dle bodu varu jednotlivých frakcí. Lehké frakce mají nejnižší 

teplotu varu do 150 °C. Zde patří například automobilové a letecké lehké benzíny nebo 

lékařský benzín. Dále jsou těžké frakce, které mají vyšší teplotu varu. Do této skupiny patří 

například technický benzín, petrolej, motorová a topná nafta a především mazut, což je 

základ asfaltových pojiv. [150] 

Obecně lze říct, že se stoupajícím bodem varu ropné frakce se zvyšuje složitost směsi. 

Stoupá počet přítomných izomerů a zvětšuje se koncentrace heterosloučenin, které se 

skládají například z atomů dusíku, kyslíku a síry. Izomery jsou sloučeniny se stejným 

sumárním vzorcem, jež mají rozdílné uspořádání atomů v molekule a tedy i chemické nebo 

fyzikální vlastnosti. Množství izomerů prudce roste se stoupajícím počtem uhlíkových atomů, 

například C5 alkany mají jen 3 izomery, C8 alkany mají 18 izomerů a C15 alkany mají již 4347 
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izomerů. Z toho vyplývá, že u lehčích frakcí je možno provést podrobný rozbor až na 

jednotlivé izomery (například u benzínu). Se stoupajícím bodem varu ovšem roste počet 

izomerů a již nemá význam provádět podrobný rozbor, jelikož by byla jedna frakce 

zastoupena v množství např. jen 0,0001 %. Z tohoto důvodu se u výševroucích frakcí, mezi 

které patří asfalty, provádí skupinová nebo strukturně-typová analýza. [21, 71, 108] 

Strukturně-typová analýza stanovuje množství uhlíkových a vodíkových atomů 

v jednotlivých typech struktur při dané molekulové hmotnosti. Starší metody strukturně-

typové analýzy jsou založeny na stanovení elementárního složení (například obsahu uhlíku, 

vodíku, síry, dusíku a kyslíku) a různých fyzikálních charakteristik analyzovaných vzorků. 

Modernější metody strukturně-typové analýzy jsou založeny nejen na elementárním složení, 

ale též na stanovení relativního zastoupení jednotlivých uhlíkových a vodíkových atomů 

pomocí nukleární magnetické rezonance. Dále lze stanovit relativní průměrné množství 

molekulové hmotnosti analyzovaných frakcí. Obsah heteroatomů se může stanovit pomocí 

infračervené spektroskopie. [21, 130] 

Skupinová analýza stanovuje obsah strukturně podobných sloučenin v ropných 

frakcích, které mají podobnou chemickou stavbu a chování. Asfaltové pojivo se nejčastěji 

rozděluje do čtyř základních chemických skupin na: 

 

1/ Saturates (nasycené sloučeniny) - maltenová fáze 

2/ Aromatics (aromáty)  - maltenová fáze 

3/ Resins (pryskyřice)   - maltenová fáze 

4/ Asphaltens (asfalteny)  - asfaltenová fáze 

 

Z prvních písmen jednotlivých skupin vychází časté označování skupinové analýzy 

„SARA“. Na základě srážení nižšími alkalickými uhlovodíky lze zařadit nasycené sloučeniny 

společně s aromáty a pryskyřicemi do maltenové fáze a asfalteny do asfaltenové fáze. 

Asfalteny lze považovat za tuhé částice, které asfaltové pojivo zahušťují. Mají tmavě hnědou 

až černou barvu a ve srovnání s pryskyřicemi mají vyšší molekulovou hmotnost. Zároveň lze 

asfalteny charakterizovat jako látky rozpustné v aromatických a chlorovaných 

rozpouštědlech a dále jako látky nerozpustné v nízkovroucích alkanech. Pryskyřice lze popsat 

jako vysoce viskózní kapaliny až tuhé látky červenohnědé barvy. Vedle uhlíku a vodíku 

obsahují taktéž atomy síry, kyslíku a dusíku. Ve stopovém množství se nacházejí taktéž kovy 

(vanad, nikl a železo). [21, 166] 

Malteny jsou složky rozpustné v nízkovroucích alkanech, aromatických 

rozpouštědlech, jako je benzen nebo toluen, a chlorovaných rozpouštědlech 

(tetrachlormetan, trichlormetan). Malteny lze charakterizovat jako tekuté složky, které 

podléhají degradačním procesům vlivem kyslíku, tepla nebo ultrafialového záření. [21] 

Na základě rozdělení asfaltového pojiva pomocí SARA analýzy je možné vyjádřit ve 

formě indexů poměry jednotlivých komponent. Mezi nejběžnější vyjádření patří tzv. 

Gaestelův index dle Rovnice 2.2. [70, 120] 
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 𝐼𝐶 =
𝐴𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑦+𝑁𝑎𝑠𝑦𝑐𝑒𝑛é

𝑃𝑟𝑦𝑠𝑘𝑦ř𝑖𝑐𝑒+𝐴𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑦
 (2.2) 

Lze říct, že asfalteny jsou nejdůležitější části asfaltového pojiva, které jsou rozptýleny 

v maltenech a právě pryskyřice hrají zásadní roli ve stabilitě asfaltenů, které jsou 

v pryskyřicích rozptýleny. Z toho vyplývá, že právě pomocí Gaestelova indexu je možné 

odhadnout disperzní stabilitu asfaltového pojiva. Čím je hodnota Gaestelova indexu nižší, tím 

vyšší je stabilita systému. [70, 74, 120] 

Dle výzkumného programu: „The Strategic Highway Research Program“ (SHRP), který 

probíhal v USA a zabýval se mimochodem vlastnostmi asfaltových pojiv, není popis 

chemických vlastností příliš vhodný pro hodnocení asfaltových pojiv. Komplexnost a kolísání 

složité chemické struktury asfaltu činí velice obtížné používat chemickou analýzu pro 

charakterizování užitných vlastností asfaltu a životnosti. Z toho důvodu je měření fyzikálních 

vlastností asfaltu stále primární pro specifikaci a třídění asfaltu, protože chování asfaltového 

pojiva závisí zejména na teplotě a rychlosti zatížení, vhodná zkouška pro asfaltové pojivo by 

měla zahrnovat oba faktory. [71] 

 Stanovení skupinového složení pomocí chromatografie 

Procentuální zastoupení jednotlivých chemických skupin u asfaltového pojiva se 

provádí pomocí chromatografie. Jedná o fyzikálně-chemickou separační metodu, jejíž 

podstatou je rozdělování složek směsi vzorku mezi dvě fáze, a to fázi nepohyblivou 

(stacionární fázi) a pohyblivou (mobilní fázi). Tyto dvě fáze se od sebe odlišují některou 

základní fyzikálně-chemickou vlastností. Dělené složky vzorku (analyty) mezi sebou působí 

v různé míře se stacionární a mobilní fází, s kterou je soustavou unášen i vzorek. Na základě 

tohoto principu dochází k rozdělení složek směsi. Pokud je vzorek unášen v systému pomalu, 

poutá se ke stacionární fázi. Pokud je unášen rychle, poutá se k mobilní fázi. [104, 166] 

Chromatografické metody lze rozdělit podle fyzikálně chemického principu dělení 

(adsorpční, rozdělovací, iontově výměnná, gelová a afinitní chromatografie), dále pomocí 

skupenství mobilní fáze (kapalinová a plynová chromatografie), podle uspořádání stacionární 

fáze (chromatografie kolonová - sloupcová, kapilární, na tenké vrstvě a na papíře) nebo 

podle účelu použití (analytická a preparativní chromatografie). [104, 166] 

V rámci disertační práce byly pro stanovení skupinového složení asfaltů použity dvě 

metody. Nejprve kapalinová chromatografická metoda tenkovrstvé chromatografie 

s plamenově ionizačním detektorem označovaná jako TLC/FID (Thin Layer 

Chromatography/Flame Ionization Detector) a dále bylo provedeno stanovení skupinového 

složení kombinací extrakce. Obě metody jsou stručně popsány v následujícím textu. 

2.3.1.1. Skupinové složení metodou TLC/FID 

Chromatografie na tenké vrstvě TLC/FID je rychlou analytickou metodou, kterou lze 

zařadit mezi separační metody, jež oddělují látky ze směsi na základě odlišné afinity 

jednotlivých složek směsi ke stacionární a mobilní fázi. V principu jde o rozdělování 
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jednotlivých látek mezi postupující pohyblivou (mobilní) fázi rozpouštědla a pevnou 

(stacionární) fázi tenké vrstvy. [103, 104] 

 

 
Obrázek 5: Detail kolonek s plamenově ionizačním detektorem označovaná jako TLC/FID [105] 

V průběhu analýzy se nanáší vzorek v roztoku dichlormetanu o koncentraci přibližně 

10 mg/ml v množství 1 μl na spodní konec stacionární fáze, kterou v našem případě 

představují skleněné tyčinky nazývané taktéž kolonky. Ty jsou umístěny po 10 kusech ve 

speciálním držáku a následně vyvíjeny ve třech krocích v různých rozpouštědlech. Princip 

chromatografie spočívá v tom, že daná komponenta se nejlépe rozpouští v rozpouštědle, 

které má podobnou hodnotu rozpustnosti. Jako rozpouštědlo pro jednotlivé kroky byl použit 

hexan, toluen a dichlormetan s metanem v poměru 95 : 5 %. Detail kolonek s plamenově 

ionizačním detektorem je zřejmý z Obrázku 5. [166] 

2.3.1.2. Skupinové složení kombinací extrakce a kapalinové chromatografie 

Nejprve se stanoví obsah asfaltenů dle ČSN 65 6073 (Ropné výrobky – Stanovení 

obsahu asfaltenů heptanem) [40]. Stanovené probíhá tak, že se do kuželové baňky naváží 

předepsané množství vzorku dle očekávaného množství asfaltenů a ke každému gramu 

vzorku přidá 40 ml heptanu. Následně se po dobu jedné hodiny vzorek vaří pod zpětným 

chladičem a poté se vzorek nechá odstát v temnu po dobu 2 hodin. Nakonec se při 

laboratorní teplotě vyloučí látky zachycené na papírovém filtru, které se promyjí horkým 

heptanem z důvodu odstranění parafínů a cerezínů. Zbytek na filtru se extrahuje toluenem, 

který se následně odpaří a je možné zvážit množství asfaltenů. Schéma postupu je patrné 

z Obrázku 6. [40, 197, 198] 

Po zjištění obsahu asfaltenů bylo možné přejít ke zjištění skupinového složení 

maltenů. Nejprve se odseparuje maltenová fáze, což probíhá při teplotě 80 °C za mírného 

přetlaku dusíku při použití skleněné kolony, jenž je opatřena zásobníkem s mobilní fází. 

Následně je možné nanést separované malteny na stacionární fázi. [197, 198] 

Samotná separace se dělí do dvou kroků, kdy byly nejprve odděleny pryskyřice od 

ostatních skupin v maltenech, jejich absorpcí na povrchu aluminy. Jako sorbent lze použít 

aluminu 507C a jako mobilní fázi toluen. Výsledná směs je podíl nasycených uhlovodíků 
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a aromátů, kdy rozdíl oproti původní maltenové fázi lze klasifikovat jako obsah pryskyřic. 

V dalším kroku se oddělují aromáty od nasycených uhlovodíků na silikagelu modifikovaném 

dusičitanem stříbrným. Jako mobilní fáze slouží n-heptan. Tímto způsobem je následně 

možné zjistit poměr mezi jednotlivými složkami maltenové fáze. [197, 198] 

 

 
Obrázek 6: Schéma postupu při stanovení obsahu asfaltenů heptanem [197] 

 Stanovení skupinového složení pomocí infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních metod, kdy zkoumaný 

vzorek není při analýze poškozen, a přesto je možné získat informace o jeho složení. Tato 

analytická technika slouží k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin 

a také pro stanovení anorganických látek. Technika je založena na principu pohlcování 

infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným vzorkem. Infračervené záření lze 

chápat jako elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 0,78 mm až 1000 mm (rozsah 

se v odborné literatuře často mírně liší). Infračervenou oblast lze následně dle vlnové délky 

rozdělit na dalekou, střední a nízkou. Všeobecně znázorňuje jednotlivé elektromagnetické 

oblasti Obrázek 7, kde je patrná infračervená oblast a k ní příslušná vlnová délka, frekvence 

a vlnočet. 

 

 
Obrázek 7: Elektromagnetické spektrum [113] 
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Pro určování chemické struktury se nejčastěji používá střední infračervená oblast. 

Z pohledu infračervené spektroskopie se pro hodnocení nejvíce používá rozsah vlnočtů, který 

lze získat přepočtem z vlnové délky nebo příslušné frekvence dle Rovnice 2.3 a 2.4. [106, 

113] 

 �̃� =
1

𝜆
 (2.3)  

 �̃� =
𝑓

𝑐
 (2.4) 

Kde �̃� - vlnočet [m-1] 

𝜆 - vlnová délka [m] 

𝑐 - fázová rychlost [m/s] 

𝑓 - frekvence [Hz]  

 

Infračervené záření při průchodu vzorkem způsobuje změny rotačně vibračních 

energetických stavů molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. 

Získané hodnoty vibračních energií souvisí s pevností chemických vazeb a také s molekulovou 

geometrií a hmotností jader, tedy s molekulovou strukturou. [106, 113] 

Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je grafickým zobrazením 

funkční závislosti energie, která je většinou vyjádřena v procentech transmitace (T) nebo 

jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření. Transmitaci neboli 

propustnost lze chápat jako poměr síly, která projde vzorkem a intenzity záření vycházejícího 

ze zdroje. Absorbance je definována jako dekadický logaritmus 1/T. [106, 113] 

2.4. Fyzikální vlastnosti asfaltových pojiv 

Fyzikální vlastnosti asfaltových pojiv jsou nejčastějším ukazatelem jejich chování při 

uplatnění v běžné praxi. S rozvojem využití asfaltových pojiv v silničním stavitelství dochází 

i k rozvoji nových zkušebních metod, které co nejvýstižněji popisují jejich fyzikální vlastnosti. 

Mezi nejdůležitější vlastnosti patří chování asfaltových pojiv při nízkých teplotách, kdy hrozí 

porušení vozovky mrazovými trhlinami. Dále zjišťování odolnosti vůči vysokým teplotám, kdy 

hrozí riziko trvalých deformací. To odpovídá vysoké teplotní citlivosti asfaltového pojiva, jenž 

je patrná z Obrázku 8, kterou lze popsat závislostí dynamické viskozity na teplotě.  

V neposlední řadě je důležité hodnotit únavové vlastnosti materiálu, případně 

charakterizovat odolnost vůči ztrátě koheze a soudružnosti. 

Pro popis fyzikálních vlastností se nejčastěji používají empirické zkoušky, mezi které 

patří penetrace jehlou podle ČSN EN 1425 [53], stanovení bodu měknutí metodou kroužek 

a kulička podle ČSN EN 1426 [54] nebo stanovení bodu lámavosti podle Fraasse dle ČSN EN 

12593 [42]. Pro popis vlastností modifikovaných asfaltových pojiv se dále lze setkat například 

se zkouškami stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů dle ČSN EN 13398 [49] nebo 

se stanovením tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility dle ČSN EN 

13589 [51].  
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Obrázek 8: Příklad závislosti dynamické viskozity na teplotě u asfaltového pojiva 70/100; Zdroj 

vložených obrázků [8, 90] 

Všeobecně empirické zkoušky nedokáží dostatečně popsat složité reologické 

vlastnosti asfaltových pojiv a z toho důvodu se pro hodnocení jejich vlastností začínají 

uplatňovat moderní metody, které dokáží lépe charakterizovat jednotlivá asfaltová pojiva při 

rozdílných okrajových podmínkách (způsobu zatížení, teplotě, frekvenci, atd.). Mezi tyto 

přístroje patří zejména rotační viskozimetr, dynamický smykový reometr (DSR) nebo 

průhybový trámečkový reometr (BBR). Jednotlivé pokročilé přístroje jsou vhodné pro popis 

fyzikálních vlastností při rozdílných teplotách. Rotační viskozimetry se používají pro popis 

fyzikálních vlastností při vyšších teplotách, které jsou důležité pro zpracování asfaltového 

pojiva na obalovně a dále při pokládce asfaltové směsi. Metodu zkoušení popisuje norma 

stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem dle 

ČSN EN 13302 [48]. DSR je univerzální přístroj, který dokáže popsat vlastnosti asfaltových 

pojiv v širokém spektru teplot. Přesto se nejčastěji využívá pro popis vlastností za běžných 

teplot, které nastávají v konstrukci vozovky. Například je pomocí vhodných zkoušek možné 

zjišťovat náchylnost asfaltového pojiva vůči trvalým deformacím nebo únavovým 

vlastnostem. Pro popis odolnosti vůči trvalým deformacím se uplatňuje zkouška MSCR 

(Multiple Stress Creep and Recovery Test) dle EN 16659 [80]. Pro popis únavových vlastností 

se například v USA zavádí metoda LAS (Linear Amplitude Sweep) popsaná v normě AASHTO 

TP 101-12-UL [4]. Pro popis nízkoteplotních vlastností se nejběžněji uplatňuje přístroj BBR, 

který hodnotí náchylnost asfaltového pojivo ke vzniku mrazových trhlin. Metoda měření je 

popsána při stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového 

reometru dle ČSN EN 14771 [57]. Využití moderních přístrojů a požadavků na asfaltová 

pojiva v teplotním rozsahu, kterému je asfaltové pojivo vystaveno v průběhu životnosti, je 

přehledně zobrazeno v Obrázku 9. 

Všeobecně lze konstatovat, že přístroj DSR je nevíce flexibilní a postupně jsou 

vyvíjeny zkušební metody, které popisují zpracovatelnost i nízkoteplotní vlastnosti pomocí 

tohoto univerzálního přístroje. Jednotlivé zkoušky pro zjišťování fyzikálních vlastností 

asfaltových pojiv jsou podrobněji rozepsány v kapitole 5. 
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Obrázek 9: Přístroje a požadavky na asfaltová pojiva při různých teplotách [28, 39, 152, 174, 194] 
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3. PROBLEMATIKA STÁRNUTÍ ASFALTOVÝCH POJIV A SMĚSÍ 

Trvanlivost asfaltových vozovek je mimo jiné ovlivněna stárnutím asfaltového pojiva. 

Pokud vezmeme v úvahu určitý materiál nebo výrobek, předpokládáme, že jeho vlastnosti 

budou v čase neměnné. U asfaltových pojiv ale tento předpoklad neplatí. Asfalty jsou 

organické látky, které v průběhu své životnosti mění své vlastnosti. Z tohoto důvodu je 

nezbytné vyhodnocovat vlastnosti jednotlivých pojiv nejen před vlastní výrobou asfaltové 

směsi, ale taktéž po výrobě, přepravě a pokládce asfaltové směsi a dále v průběhu životnosti 

asfaltové vozovky, jelikož právě tyto vlastnosti jsou zásadní pro trvanlivou vozovku. Životní 

cyklus vozovky je schematicky uveden v Obrázku 10. [166] 

 

 
Obrázek 10: Průběh životnosti asfaltové vozovky; Zdroj některých fotografií před úpravou [28] 

Stárnutí asfaltového pojiva je výrazně ovlivněno oblastí, kde se daná asfaltová směs 

nachází, s tím souvisí klimatické podmínky, vlhkost, chemické látky, vliv ozonu a především 

typ asfaltové směsi, její mezerovitost a tloušťka asfaltového filmu.  

Jak již bylo zmíněno, asfaltová pojiva jsou organické látky, které podléhají 

degradačním vlivům, které způsobují zejména čtyři hlavní faktory: [166] 

1) termooxidační stárnutí 

2) destilační stárnutí 

3) exudační stárnutí 

4) strukturální stárnutí 

Termooxidační stárnutí lze charakterizovat jako soubor chemických změn, které jsou 

vyvolány zvýšenou teplotou a vzdušným kyslíkem. Povětšinou způsobují zabudování atomů 

kyslíku do chemické struktury asfaltového pojiva (oxidační stárnutí pojiva). Pod pojmem 

oxidace organické sloučeniny se chápe odnětí vodíku (dehydrogenace) nebo zabudování 

kyslíku (oxygenace) do uhlovodíkových sloučenin, což má v případě asfaltového pojiva za 

následek tvrdnutí a křehnutí, které mohou vézt až ke vzniku trhlin ve vozovce za nízkých 

teplot a taktéž ke zhoršení únavových vlastností. Oxidační změny mohou být vyvolány 

i uměle při polofoukání asfaltových pojiv v rafinerii. [88, 144, 166] 

Nejvýznamnější vliv na míru oxidativního stárnutí má teplota a kontaktní plocha pro 

přístup kyslíku k pojivu. Vztah mezi těmito veličinami (Rovnice 3.1) popsal v roce 1889 nositel 
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Nobelovy ceny za chemii Švéd Svante Arrhenius, jehož rovnice vychází z kinetické energie 

plynu, ale lze ji použít obecně. [11, 118, 166, 169] 

 𝑘 = 𝐴 ⋅ 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅⋅𝑇 (3.1) 

Kde 𝑘 - degradační rychlost [-] 

𝐴 - předexponenciální faktor [-] 

𝐸𝑎 - aktivační energie [J/mol] 

𝑅 - univerzální plynová konstanta (1,987) [J·K-1·mol-1] 

𝑇 - absolutní teplota [K] 

 

Destilační stárnutí se nejvíce projevuje při zahřívání asfaltů na vysokou teplotu. Při 

vyšší teplotě může docházek u určitých asfaltů ke štěpení uhlovodíkových molekul za vzniku 

nízkomolekulárních sloučenin nebo odpařování lehké olejovité frakce. Odpar lehkých frakcí 

se zvyšuje s rostoucí teplotou, vyšší gradací asfaltu nebo se zvětšujícím se povrchem vzorku. 

Lze říct, že je vhodné, aby asfaltová pojiva obsahovaly co nejmenší množství lehkých frakcí, 

které při odpaření způsobí vyšší tuhost asfaltu. Z tohoto důvodu se například u simulace 

stárnutí metodou RTFOT sleduje změna hmotnosti. [166] 

Obdobou destilačního stárnutí je exudační stárnutí neboli migrační procesy, které 

probíhají za normálních teplot a nižší rychlostí. Tento jev nastává, pokud je do asfaltového 

pojiva přidáno malé množství fluxačních olejů, nebo když nejsou při výrobě používány 

dostatečně výkonné destilační kolony, což způsobuje následné křehnutí asfaltu. Během 

migračních procesů se částice asfaltenů shlukují a asfaltové oleje vnikají do kameniva. Při 

tomto procesu ztrácí asfaltové pojivo plasticitu, elasticitu a křehne. [166] 

Strukturální stárnutí vzniká v případě, že je asfaltové pojivo vystaveno nízkým nebo 

pokojovým teplotám po delší časové období. Proces není spojen s chemickými změnami 

materiálu a lze jej vysvětlit reorganizací a zafixováním jednotlivých molekul. Při hodnocení 

fyzikálních vlastností asfaltového pojiva vede strukturální stárnutí zdánlivě ke zvýšení tuhosti 

materiálu, ovšem důvodem je především tepelná historie vzorku. [166] 

Reologické vlastnosti asfaltových pojiv se při stárnutí vyznačují zvýšením modulu 

tuhosti G* a snižováním fázového úhlu. Pro zjištění změny užitných vlastností asfaltových 

pojiv lze použít tzv. „index stárnutí“ AI (Ageing index), který je definován jako poměr 

hodnoty určité vlastnosti na zestárlém a nezestárlém pojivu. Při modifikaci asfaltového 

pojiva polymerem byla zjištěna nižší hodnota indexu stárnutí AI, což dokazuje vyšší odolnost 

proti nemodifikovaným asfaltům. Tento fakt je ovšem vykoupen vyšší cenou pojiv. [88, 166, 

205] 

Postupné stárnutí asfaltových pojiv způsobuje nárůst modulu tuhosti, což je pozitivní 

při vyhodnocení odolnosti proti trvalým deformacím. Problém ovšem nastává u záporných 

teplot, kdy klesá odolnost asfaltové vozovky vůči vzniku mrazových trhlin. 

Aby bylo možné posoudit změny, které nastávají u asfaltového pojiva v průběhu 

životnosti, provádí se tzv. laboratorní simulace stárnutí, kterou lze rozdělit na metody 

stárnutí prováděných přímo na asfaltovém pojivu nebo na asfaltové směsi. Výhodou stárnutí 
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asfaltové směsi je zahrnutí dalších vlivů, které mají vliv na stárnutí. Jedná se o tloušťku 

asfaltového filmu, vliv kameniva atd. V současné době se stárnutí asfaltové směsi dává 

přednost z důvodu jeho realističtějšího modelování. Nevýhodou je ovšem časová 

a instrumentální náročnost v porovnání se zkouškami na asfaltovém pojivu. [31, 64, 127] 

Laboratorní stárnutí lze rozdělit na: 

a) Krátkodobé stárnutí 

b) Dlouhodobé stárnutí 

Krátkodobé stárnutí asfaltového pojiva simuluje stárnutí při míchání na obalovně, 

během dopravy a pokládky asfaltové směsi. Dlouhodobé stárnutí simuluje degradaci 

asfaltového pojiva v asfaltové vrstvě.  

V další části jsou popsány nejběžnější metody laboratorního stárnutí. Důraz je kladen 

především na metody, které byly použity pro řešení disertační práce. Jedná se o zkoušku 

tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT), která prezentuje krátkodobé stárnutí 

asfaltového pojiva. U simulace dlouhodobého stárnutí je kladen důraz na metodu PAV a dále 

modifikovanou metodu 3x RTFOT, kdy je čas zahřívání prodloužen na trojnásobek. Podrobně 

je popsána i metoda Braunschweiger Alterung (BSA), pomocí níž bylo provedeno stárnutí 

asfaltové směsi. 

3.1. Metody simulující krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv 

Existuje celá řada metod simulujících krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv. Mezi 

nejčastější metody patří zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě (Rolling Thin 

Film Oven Test - RTFOT) dle ČSN EN 12607-1 [43], dále zkouška tepelné stálosti tenkého 

filmu (Thin Film Oven Test - TFOT) dle ČSN EN 12607-2 [44] nebo krátkodobé stárnuté 

metodou rotující baňky (Rotating Flask Test - RFT) dle ČSN EN 12607-3 [45]. [31, 64] 

V následujícím textu budou popsány nejběžnější metody, které se používají pro 

simulaci krátkodobého stárnutí asfaltových pojiv. 

 Tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT) 

Zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě byla vyvinuta v USA v roce 1962 

a následně byla přijata norma ASTM D 2872 [99]. Do Evropy byla zkouška převzata a je 

popsána v normě ČSN EN 12607-1 [43]. RTFOT simuluje krátkodobé stárnutí asfaltového 

pojiva, kterému je asfaltové pojivo vystaveno během míchání na obalovně, během přepravy 

a při pokládce asfaltové směsi. [19, 164] 

Zkouška RTFOT vychází z faktu, že asfaltové pojivo je ovlivněno vzdušným kyslíkem 

pouze do malých tlouštěk (přibližně 50 mikrometrů) a v této tloušťce se tedy nejvíce 

projevuje termooxidační stárnutí. [64] 

Průběh stárnutí dle této normy probíhá tak, že se nejprve asfaltové pojivo nalije do 

osmi skleněných válcových nádobek, kdy hmotnost pojiva v každé z nich je předepsána na 

(35,0 ± 0,5) g. Dále jsou skleněné nádobky temperovány po dobu jedné hodiny při teplotě 

(163 ± 1) °C a následně jsou umístěny do držáku, který se během testu otáčí s frekvencí 

(15 ± 0,5) min-1. Při zkoušce je po dobu (75 ± 1) minut tenká vrstva asfaltového pojiva 
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vystavena foukání ohřátého vzduchu z trysky o průtoku (4,0 ± 0,2) l/min. Příklad zařízení pro 

laboratorní stárnuté metodou RTFOT je patrný z Obrázku 11. [43, 151] 

 

 
Obrázek 11: Zařízení pro stárnutí metodou RTFOT [20] 

Kombinovaný účinek tepla a vzduchu se stanoví změnou hmotnosti asfaltového 

pojiva v nádobkách nebo změnou vlastností asfaltového pojiva, které jsou zjišťovány před 

a po stárnutí. Mezi vhodné zkušební metody, které určí změnu vlastností asfaltových pojiv, 

patří zkouška penetrace jehlou dle ČSN EN 1426 [53], stanovení bodu měknutí metodou 

kroužek a kulička dle ČSN EN 1427 [54] nebo stanovení dynamické viskozity dle ČSN EN 

13302 [48]. Dále je vhodné porovnat změnu vlastností pomocí dynamického smykového 

reometru (DSR) dle ČSN EN 14770 [56] nebo průhybového trámečkového reometru (BBR) dle 

ČSN EN 14771 [57]. [43, 64] 

Česká technická norma ČSN EN 12591 předepisuje, že maximální zbylá penetrace 

u asfaltů gradace 70/100 je 46 % a u asfaltů gradace 50/70 je 50 %. Dále je předepsán 

požadavek na bod měknutí, který se může změnit po zkoušce RTFOT maximálně o 9 °C. [36, 

41] 

Mezi výhody zkoušky RTFOT vůči ostatním metodám je její značná rozšířenost 

v Evropě a tedy možnost mezilaboratorního porovnání. Dále doba zkoušky, samotné stárnutí 

probíhá po dobu 75 minut. Pro zajímavost zkouška TFOT trvá 5 hodin, RFT 2,5 hodiny a RCAT 

4 hodiny. K nevýhodám zkoušky patří fakt, že ji nelze provádět na všech asfaltových pojivech. 

Byly zjištěny problémy s vysoce viskózním asfaltovým pojivem. Například při stárnutí asfaltu 

modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB) je vhodné skleněné nádobky opatřit plíšky, 

které zamezí vytékání pojiva z nádobek během zkoušky [151]. Další možností je do nádobek 

vložit kovovou tyč, která může zamezit vytékání pojiva. Tuto metodu uvedl Bahia v roce 1998 

pod názvem Modified Rolling Thin Film Oven Test (RTFOTM). [5, 85, 86, 112] Samotný důvod 

vytékání pojiva popsal Karl Weissenberg (1893 – 1976) v roce 1951 [125], na jehož počest byl 

problém nazván jako tzv. Weissenbergův efekt (v literatuře je možné se setkat i s názvem: 

„Rod climbing effect“). Tento jev se vyskytuje, například když se otáčející tyč vloží do roztoku 

elastické kapaliny. Místo toho, aby se roztok posouval dále od tyče, tak se namotává na tyč 

a pozvolna se po ní zvedá. Obrázek 12 zobrazuje příklad dvou látek, u kterých je 

Weissenbergův efekt velice výrazný. Na levé straně se jedná o lepidlo v roztoku 

tetraboritanu sodném a na pravé straně polyvinylalkohol v tetraboritanu sodném. [114, 199] 

 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

24 

  
Obrázek 12: Weissenbergův efekt u lepidla v tetraboritanu sodném [178] a u polyvinylalkoholu 

v tetraboritanu sodném [180] 

Při míchání ideálně viskózní látky mezi, které patří například voda, je patrné, že 

hladina se zvedá směrem od míchadla. Naopak u viskoelastických látek se látka namotává na 

míchadlo a je možné pozorovat Weissenbergův efekt. Tento fakt lze popsat pomocí 

Obrázku 13, kdy u ideálně viskózního chování je vyšší tlak na hraně nádoby. Naopak 

u viskoelastických látek je vyšší tlak ve středu nádoby. Na vznik Weissenbergova efektu má 

značný vliv rychlost otáčení míchadla a teplota látky. Výrazněji se jev projeví, pokud je 

rychlost míchání vysoká a teplota nízká. Například mnoho polymerních molekul nestačí 

reagovat na rychlý pohyb míchadla a začne stoupat po míchadle směrem vzhůru. Vytváří se 

tzv. „hora tekutiny“. V tomto případě je možné, že v přidaném potrubí se obrátí směr toku 

kapaliny, jak je to patrné v Obrázku 13. Problém lze přirovnat k jízdě na kolotoči, kdy je lepší 

sedět blíže středu. Weissenbergův efekt může mít výrazný vliv na kvalitu míchání. 

Z fyzikálního hlediska nastává stoupání kapaliny z důvodu působení normálové síly, kterou 

lze u ideálně viskózních látek zanedbat. Z těchto faktů je patrné, že při stárnutí metodou 

RTFOT nenastává vytékání u silničního asfaltu z toho důvodu, že se jeho struktura při teplotě 

163 °C blíží ideálně viskózní látce. Naopak u pojiv s vysokým podílem pružné složky tento 

problém nastává. [125] 

 

 
Obrázek 13: Levá část zobrazuje ideálně viskózní tokové chování (tlak p1 < p2), pravá část zobrazuje 

viskoelastické chování dokazující Weissenbergův efekt (tlak p1 < p2) Zdroj před úpravou [125]  

Mezi další nevýhody metody RTFOT patří větší množství nádobek, které obsahují vždy 

jen 35 g pojiva, což znamená vyšší ztrátu pojiva. Metodou RTFOT tedy získáme jen malé 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

25 

množství vzorku, které zejména při následném použití dlouhodobého stárnutí metodou PAV 

je nedostačující a pro získání požadovaného množství pojiva musíme zkoušku provádět 

opakovaně.  V neposlední řadě je důležité zmínit fakt, že čištění jednotlivých nádobek je 

velice pracné a časově náročné. [126] 

 Tepelná stálost tenkého filmu (TFOT) 

Další možností pro simulaci krátkodobého stárnutí je metoda tepelné stálosti tenkého 

filmu (TFOT) dle ČSN EN 12607-2 [44]. TRFOT byla poprvé představena již v roce 1940 autory 

Lewisem a Welbornem. Zkouška probíhá tak, že se asfaltové pojivo nalije na ploché misky 

(viz Obrázek 14) tak, aby vytvořilo vrstvu o tloušťce 3,2 mm, a následně se vloží do sušárny 

s nuceným prouděním vzduchu na poličky, které se otáčejí rychlostí 5,5 otáček/min. Běžně se 

zkouška provádí po dobu pěti hodin při teplotě 163 °C (případně 120 °C). Zestárnutí pojiva se 

určí změnou hmotnosti pojiva nebo změnou jeho vlastností v průběhu stárnutí. [64, 65, 93, 

167] 

 
Obrázek 14: Zkušební misky pro stárnutí metodou TFOT [115]  

Výhodou zkoušky je její jednoduchost a přístupnost ve velkém počtu laboratoří. Dále 

se využívají stejné disky jako při metodě dlouhodobého stárnutí PAV (viz kapitola 3.2.1). 

Metoda umožňuje nastavení odlišných teplot pro různá pojiva. Ztráta pojiva s ohledem na 

čištění disků je okolo 10 %. Mezi nevýhody patří statický způsob stárnutí, kdy se stárnutí 

projevuje zejména ve vrstvě, kde dochází ke kontaktu s vzdušným kyslíkem. Další nevýhodou 

je, že zkouška trvá 5 hodin a množství zestárnutého vzorku je jen 150 g. [18] 

 

 
 Obrázek 15: Přístroj pro stárnutí metodou TFOT [179]  
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 Krátkodobé stárnutí metodou rotující baňky (RFT) 

Další možností laboratorní simulace je metoda krátkodobého stárnutí metodou 

rotující baňky (RFT) dle ČSN EN 12607-3 [45]. RFT metoda byla vyvinuta v Německu a proto 

se lze v zahraniční literatuře setkat s názvem „German Rolling Flash Method“. Metoda RFT 

patří do skupiny metod s nuceným obnovováním povrchu obdobně jako běžněji používaná 

metoda RTFOT. [64, 65, 166] 

Při zkoušce se asfaltové pojivo podrobuje stárnutí v baňce rotačního vakuového 

destilačního zařízení při teplotě nejčastěji 165 °C po dobu 2,5 hodin. Vliv tepla a vzduchu se 

určí změnou hmotnosti nebo změnou charakteristik pojiva. Výhodou zkoušky jsou nízké 

pořizovací náklady, protože lze použít klasickou vakuovou odparku (viz Obrázek 16), která se 

otáčí rychlostí 20 otáček/min. Během testu je do vakuové odparky vháněn vzduch v množství 

500 ml/min. Mezi nevýhody testu patří nižší množství navážky (100 g) při použití Kolbenovy 

baňky o objemu 1000 ml. [64, 65, 166, 167] 

Menší velikost vzorku byla hlavním důvodem pro modifikaci metody ve Spojených 

státech amerických, kterou popsal Hoppel a kolektiv v roce 1991. Díky úpravám byla zvýšena 

navážka na 200 g při prodloužení doby stárnutí z 2,5 hodin na 3,5 hodiny. Zároveň byla 

použita Mortanova baňka, která umožňuje díky čtyřem vývodům po stranách, lepší odvedení 

zplodin, jelikož se předpokládá, že RFT mírně potlačuje destilační procesy vznikající při 

stárnutí. Poslední úpravou bylo zvýšení objemu vzduchu v průběhu stárnutí na 2000 ml/min. 

Nespornou výhodou oproti RTFOT je, že během stárnutí modifikovaných asfaltů nedochází 

k jejich vytékání z baněk. [166] 

 

 
 Obrázek 16: Přístroj pro stárnutí metodou RFT [115] 

 Stirred Air Flow test (SAFT) 

Jedná se o metodu, která byla vyvinuta okolo roku 2001 v Texasu, a zatím se ji 

nepodařilo dostatečně rozšířit. Metoda byla vyvinuta primárně pro simulaci stárnutí 

modifikovaných asfaltových pojiv. Základem bylo vyvinout takovou metodu, která nebude 

finančně náročná, bude korelovat s výsledky z rozšířené metody RTFOT, bude lehce čistitelná 

a po simulaci stárnutí bude získáno nejméně 200 g pojiva. [92, 166] 

Postup laboratorního stárnutí spočívá v tom, že je vzorek asfaltového pojiva 

o  hmotnosti 250 g vložen do nádoby o objemu 0,946 l (1 quart), kde je ohřát na teplotu 
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minimálně 160 °C. Během nahřívací fáze je do uzavřené nádoby vháněn dusík nebo inertní 

plyn tokovou rychlostí 4000 mL/min, aby bylo zamezeno předčasnému stárnutí asfaltového 

pojiva. Po nahřátí na požadovanou teplotu je vzorek míchán rychlostí 700 otáček/min 

a místo dusíku nebo inertního plynu je do nádoby vháněn vzduch o průtokové rychlosti 

2000 mL/min, který způsobuje zrychlené stárnutí. Po uplynutí 30 minut je stárnutí u konce 

a  opět je vháněn dusík nebo inertní plyn, které minimalizují účinek stárnutí. Teplota zkoušky 

je předepsána na (163 ± 0,5) °C a musí být dosažena během prvních 10 minut. Samotný 

přístroj je zobrazen na Obrázku 17. [92] 

Výhodou je, že přístroj je možné použít ke studiu a simulaci polofoukání asfaltu. Další 

výhodou zkoušky je její krátká doba trvání, kdy doba stárnutí je přibližně poloviční oproti 

zkoušce RTFOT. Přesný čas oxidace je řízen pomocí dusíku nebo inertního plynu, který je 

vháněn před a po simulaci laboratorního stárnutí. Tím je zaručena stejná doba expozice pro 

všechny zkoušené vzorky. [91, 166] 

 

 
Obrázek 17: Přístroj pro stárnutí metodou SAFT [91] 

3.2. Metody simulující dlouhodobé stárnutí asfaltových pojiv 

Pro modelování dlouhodobého stárnutí se nejčastěji využívá zkouška urychleného 

dlouhodobého stárnutí v tlakové nádobě (Pressure Ageing Vessel - PAV) dle ČSN EN 14769 

[55]. Dále se lze setkat s metodou urychleného dlouhodobého stárnutí metodou rotujícího 

válce (Rotating Cylinder Ageing Test – RCAT) dle ČSN EN 15323 [58], popřípadě 

modifikovanou metodou RTFOT, kdy je čas expozice prodloužen na trojnásobek oproti 

klasickým podmínkám testu. V zahraniční literatuře se lze setkat i s dalšími metodami pro 

simulaci dlouhodobého stárnutí asfaltového pojiva. V následujícím textu jsou uvedeny ty 

nejvýznamnější, kdy je kladen důraz na metody, které byly použity v rámci disertační práce 

(PAV a metoda 3xRTFOT). [31, 64]  

Problémem modelování dlouhodobého stárnutí asfaltového pojiva v laboratoři je 

neakceptování vlivu samotné asfaltové směsi. Lze jen velmi těžce porovnávat stejný vzorek 

asfaltového pojiva, který bude použit do uzavřené asfaltové směsi nebo do směsi otevřené, 
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kde se více uplatňuje oxidační stárnutí. Nehledě na to, že asfaltové pojivo jinak stárne na 

povrhu vozovky a jinak v její konstrukci. Dalším výrazným faktorem je množství pojiva a tudíž 

případná tloušťka asfaltového filmu. Z těchto důvodů se laboratorní modelování 

dlouhodobého stárnutí asfaltového pojiva často dostává do konfrontace odborné veřejnosti. 

[64] 

Dále je důležité počítat s faktem, že před zkouškou dlouhodobého stárnutí probíhá 

zkouška krátkodobého stárnutí. Pak mezi nejběžnější kombinace patří metody RTFOT + PAV 

nebo metody TFOT + PAV. Podstatnou výhodou TFOT oproti RTFOT je použití stejných disků 

jako u zkoušky PAV a není tedy nutná pracná manipulace jako u RTFOT. Na základě 

zjednodušení zkoušky dlouhodobého stárnutí byla například provedena srovnávací měření, 

která zjistila, že RTFOT + PAV vychází srovnatelně se samotnou metodou PAV, u které je 

prodloužena doba expozice z 20 hodin na 25 hodin. [19, 126] 

 Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) 

Zkouška urychleného dlouhodobého stárnutí podle ČSN EN 14769 [55] simuluje 

stárnutí, kterému je podrobeno asfaltové pojivo během své životnosti ve vozovce. Odhaduje 

se doba okolo 7 až 10 let, kdy výrazně záleží na oblasti, kde se nachází asfaltová směs a s tím 

souvisejícími klimatickými podmínkami, vlivem vlhkosti, chemických látek, ozonu 

a především typu asfaltové směsi, její mezerovitosti a tloušťce asfaltového filmu. Podstatné 

je, že urychlenému dlouhodobému stárnutí předchází simulace krátkodobého stárnutí, to 

znamená, že vzorek je již termicky zatížen například metodou RTFOT. [63, 64, 65, 141] 

 

 
Obrázek 18: Zkušební miska s nalitým vzorkem pro zkoušku PAV [141] 

Zkouška probíhá tak, že je asfaltové pojivo umístěno ve vrstvě o tloušťce přibližně 

3,2 mm v miskách (viz Obrázek 18) v tlakové nádobě (viz Obrázek 19) předehřáté na zkušební 

teplotu (běžně 85 °C, 90 °C, 100 °C nebo 110 °C). Původní experimenty s metodou PAV byly 

prováděny při teplotě 60 °C po dobu 6 dnů, ovšem bylo prokázáno, že zkušební doba je příliš 

dlouhá a nebylo docíleno dostatečného stárnutí. Aby se docílilo kratší doby expozice, byla 

zvýšena teplota, při níž probíhá stárnutí. Dle americké návrhové metody se nejčastěji 

používají teploty 90 °C, 100 °C a 110 °C, kdy záleží na klimatických podmínkách v dané oblasti 

(přiřazené PG třídě). Čas expozice byl stanoven na 20 hodin, aby bylo možné provést stárnutí 

a jeho následné vyhodnocení během jednoho dne. 

Jak již bylo zmíněno, zkouška se provádí za zvýšeného tlaku vzduchu (2,1 MPa) 

v tlakové nádobě. Přetlak v nádobě zajišťuje zvětšení tlakového spádu a tedy vnucenou 
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migraci molekul kyslíku hluboko do zkoumaného materiálu a není tudíž zatížen jen tenký 

asfaltový film na povrchu. Během dřívějších výzkumů bylo zjištěno, že populárnější a méně 

náročné zkoušky, kdy je pojivo stárnuto v peci v tenké vrstvě, způsobují vyšší ztrátu těkavých 

látek, než pojivo v reálné vozovce. Z tohoto důvodu se upřednostňuje právě PAV, kdy 

nedochází k tak zásadnímu úniku těkavých látek během stárnutí asfaltového pojiva. Běžně 

používaná doba stárnutí je 20 nebo 65 hodin. Vliv urychleného dlouhodobého stárnutí se 

určí změnou vlastností asfaltového pojiva, které jsou stanoveny před a po stárnutí. [16, 55, 

141] 

  
Obrázek 19: Zkušební zařízení pro zkoušku PAV [15] 

K výhodám zkoušky patří její široká rozšířenost napříč laboratořemi po celém světě. 

Dále lze použít stejné zkušební misky jako u zkoušky TFOT. Jelikož se jedná o statickou 

metodu, lze jí použít pro veškerá asfaltová pojiva (nehrozí vytečení). S využitím všech 

zkušebních desek lze zestárnout až 500 g asfaltového pojiva. Při manipulaci a čištění je 

maximální ztráta okolo 10 %. Mezi nevýhody patří práce při vysokém tlaku, proto je nutné 

postupovat za zvýšené pozornosti a důrazně dodržovat bezpečnostní pokyny. Aby bylo 

možné naplnit veškeré misky, je potřeba provést stárnutí metodou RTFOT opakovaně. 

Obecně se doporučuje před stárnutím metodou PAV provést právě metodu RTFOT. 

 Metoda HiPAT 

Metoda HiPAT (Hight Pressure Ageing Test) vznikla ve Velké Británii a lze se setkat 

i s jejím názvem PAV85. Jak napovídá tato zkratka, jedná se o modifikovanou metodu PAV, 

kdy je teplota stárnutí snížena na 85 °C, což je kompenzováno prodloužením doby expozice 

z 20 hodin na 65 hodin. Změnou teploty je dosaženo především hlubší degradace. Výhodou 

je použití rozšířeného zařízení PAV. Nevýhodou je, malá rozšířenost metody a poměrně 

dlouhá doba expozice. [97, 166, 155] 

 Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT) 

Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce je popsáno v normě ČSN EN 

15323. [58] Do horizontálně umístěného ocelového rotujícího válce s pojivem v laboratorní 

sušárně s teplotou 85 °C se vhání kyslík po dobu 140 hodin (viz Obrázek 20). Stárnutí pojiva 
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se hodnotí změnou vlastností (např. penetrací, bodem měknutí nebo pomocí přístroje DSR). 

Po úpravě lze metodu použít i pro simulaci krátkodobého stárnutí. [63, 122, 203] 

 

 
Obrázek 20: Zkušební zařízení pro zkoušku RCAT [111] 

Výhodou zkoušky je velké množství asfaltového pojiva (až 525 g) a zároveň fakt, že je 

možné posoudit stárnutí na mastixové maltě. Konstrukce zkušebního zařízení umožňuje 

odběr vzorku během dlouhodobého stárnutí a je tudíž možné posoudit změny vlastností 

v jednotlivých časových intervalech. [5, 122, 203] 

K nevýhodám zkoušky patří dlouhá doba stárnutí (140 hodin), kdy je potřeba dbát 

bezpečnostních opatření zejména přes noc a o víkendech. Dále k nevýhodám patří nutnost 

použití kyslíkových přístrojů. [5, 122, 203] 

 Simple aging test (SAT) 

Jedná se o poměrně mladou metodu stárnutí, která byla vyvinuta v USA. Principem 

metody SAT je stárnutí tenké vrstvy asfaltového filmu, jenž bylo využíváno již v 70. letech, 

kdy se jednalo například o metodu Rolling Microfilm Oven Test (RMFOT), která je modifikací 

metody RTFOT. Zde bylo malé množství asfaltového pojiva rozpuštěno v rozpouštědle, které 

bylo následně odpařeno, a tudíž bylo docíleno asfaltového pojiva v tenké vrstvě okolo 

20 μm. Za obecnou nevýhodu lze považovat velice malé množství zestárlého pojiva (0,5 g). 

Další alternativou stárnutí tenkého asfaltového filmu je Thin Film Accelerated Ageing Test, 

jejímž autorem je Petersen. Jedná se opět o modifikovanou metodu RTFOT při použití 

malého množství zestárlého pojiva. [5, 87, 166] 

Základním předpokladem zkoušky SAT je velmi tenká tloušťka asfaltového filmu 

(300 μm), která způsobuje snížení difuzního odporu. Metoda SAT využívá standartní 

laboratorní sušárnu s nucenou cirkulací, kdy je vzorek umístěn do destiček (viz Obrázek 21). 

Vlastnosti pojiva před a po stárnutí se vyhodnocují pouze pomocí DSR, jelikož množství 

zestárlého pojiva je velmi malé. Obdobně jako u jiných metod lze najít časovou synchronizaci 

s metodami, které jsou standardizované v programu SHRP. Předpokládá se, že stárnutí 

metodou SAT při teplotě 150 °C a po dobu 50 minut odpovídá metodě RTFOT. Zároveň bylo 

zjištěno, že stárnutí při atmosférickém tlaku po dobu 40 hodin při teplotě 100 °C odpovídá 
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metodě PAV. Při použití adekvátního zvýšeného tlaku jako u metody PAV se doba expozice 

snižuje na 8 hodin. [5, 87, 166] 

Výhodou metody je její nízká instrumentální náročnost. Mezi nevýhody patří zejména 

malé množství získaného pojiva, které stačí jen na zkoušky prováděné pomocí DSR.  Z toho 

důvodu je potřeba provádět zjišťování nízkoteplotních vlastností pomocí DSR namísto 

zaběhnuté metody BBR. S ohledem na vysokou tuhost pojiva se doporučuje nízkoteplotní 

vlastnosti zjišťovat geometrií o průměru 4 mm. [5, 87, 166] 

 

 
Obrázek 21: Zkušební forma s pojivem pro stárnutí metodou SAT [87] 

 Modifikovaná metoda 3xRTFOT 

Z důvodu dostupnosti zařízení RTFOT byla v Rakouské oborové specifikaci 

RVS 08.97.05 [154] zkouška modifikována na simulaci dlouhodobého stárnutí a to tak, že čas 

expozice byl prodloužen na trojnásobek. Tedy ze 75 minut na 225 minut. Označení zkoušky je 

pak 3xRTFOT. Mezi výhody této zkoušky patří využití stejného zařízení jak pro modelování 

krátkodobého stárnutí, což znamená ušetření finančních prostředků za nákup dalšího 

zařízení. Nespornou výhodou je nižší časová náročnost zkoušky oproti ostatním zkouškám 

dlouhodobého stárnutí. Dále byly provedeny srovnávací zkoušky mezi RTFOT + PAV 

a 3xRTFOT, kdy byla posléze tato modifikovaná metoda doporučena pro pojiva gradace 

70/100. Porovnání obou metod pro pojiva gradace 50/70 je provedeno v rámci této 

disertační práce. [64, 65, 126] 

Značnou nevýhodou je, že zkouška není obsažena v evropských normách. Je třeba 

zdůraznit, že oxidace probíhá za poměrně vysoké teploty, jakým jsou asfaltové směsi 

vystaveny především při výrobě. Rozsah a průběh oxidace je indukován obzvlášť termicky 

vlivem vysoké teploty a má mírně jinou kinetiku než procesy dlouhodobého stárnutí.  

3.3. Metody simulující stárnutí asfaltových směsí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, výhodou stárnutí asfaltové směsi v porovnání 

se stárnutím asfaltového pojiva je zohlednění více faktorů, které provázejí reálné stárnutí ve 

vozovce. Jedná se zejména o vliv tloušťky asfaltového filmu na povrchu kameniva, 

mezerovitost asfaltové směsi, typ směsi a kvalita kameniva. Následné funkční zkoušky jsou 

prováděny přímo na zestárlých směsích nebo na znovuzískaném zestárlém pojivu. [64] 
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Pro simulaci stárnutí asfaltové směsi se v současnosti připravuje evropská norma EN 

12697-52, která popisuje zkušební metody modelující oxidativní stárnutí asfaltových směsí 

vyrobených laboratorně nebo odebraných na obalovně. Vzhledem k tomu, že proces stárnutí 

asfaltových směsí při výrobě a během provozu zhutněných vrstev je komplexní problematika 

a doposud není uspokojivě vědecky popsána, nemohou být metody popsané v této normě 

považovány za simulaci popř. předpověď reálného stárnutí. Náplň normy by měl být chápán 

spíše jako nástroj pro porovnání různých asfaltových směsí ve fázi návrhu a optimalizace 

asfaltové směsi, pro analyzování vlivu přidání modifikačních přísad nebo pro porovnání 

různých postupů výroby asfaltových směsí z hlediska jejich vlivu na oxidativní stárnutí. [79, 

100] 

Norma je rozdělena do dvou kapitol, kdy se dělí na stárnutí nezhutněných 

a zhutněných asfaltových směsí. Obě metody jsou dále rozděleny na simulaci krátkodobého 

a dlouhodobého stárnutí. Stárnutí asfaltových směsí lze rozdělit do čtyř kategorií [5, 79, 100]. 

 

1) Prodloužená doba ohřevu asfaltové směsi při zvýšené teplotě (nejčastější stárnutí). 

2) Oxidační testovaní (kombinace vysoké teploty a oxidace za zvýšeného tlaku). 

3) Ultrafialové a infračervené namáhání. 

4) Sterické tvrdnutí. 

 Stárnutí asfaltové směsi Braunschweiger Alterung  (BSA) 

V rámci disertační práce byla použita metoda Braunschweiger Alterung (BSA), která 

byla vyvinuta na Technické universitě Braunschweig v Německu. [176] Při této metodě je 

nezhutněná asfaltová směs umístěna v temperované zkušební komoře při teplotě 80 °C 

s nucenou cirkulací vzduchu po dobu 96 hodin (viz Obrázek 22). Následně jsou prováděny 

vybrané laboratorní zkoušky přímo na zestárlé asfaltové směsi a ty se porovnávají s výsledky 

referenční asfaltové směsi. Taktéž lze znovuzískat asfaltové pojivo a jsou porovnány rozdíly 

ve vlastnostech použitého asfaltového pojiva před a po stárnutí asfaltové směsi. [64, 133, 

170] 

 

 
Obrázek 22: Nezhutněná asfaltová směs v laboratorní sušárně před stárnutím asfaltové směsi 

metodou BSA [171] 
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Dle autorů této metody simuluje zkouška oxidační stárnutí asfaltové směsi (vrstvy) 

jako v reálné vozovce. Zkušební teplota byla vybrána tak, aby byly omezeny štěpné reakce 

a destilační stárnutí. Termooxidační zátěž leží mezi metodou RTFOT a PAV. [23, 24] 

Metoda BSA byla zvolena pro sestavení Metodiky popisující laboratorní stárnutí 

asfaltových směsí a je uvedena v příloze 2. 

 Krátkodobé stárnutí asfaltové směsi v laboratorní sušárně (STOA) 

Americký program SHRP popisuje krátkodobé stárnutí asfaltové směsi v laboratorní 

sušárně v normě AASHTO PP2. Tato metoda vychází z práce Von Quintase z roku 1988, kdy je 

asfaltová směs stárnuta v nezhutněném stavu po dobu 4 hodin při teplotě 135 °C. Z prací 

Bella a spol. z roku 1994, Monismitha a spol. z roku 1994 a Bella a Sosnovske z roku 1994 

bylo zjištěno, že proces stárnutí odpovídá změně vlastností během výroby, pokládky 

asfaltové směsi a zároveň během prvních dvou let životnosti. [5] 

Obdobnou metodu uvedl Scholz v roce 1995 s úpravou teploty stárnutí, která je 

nastavena dle teploty při hutnění asfaltové směsi. Minimální teplota je ovšem 135 °C a čas 

expozice je 2 hodiny. V odborné literatuře se lze setkat s názvem „Bitutest protocol“. [5] 

 Dlouhodobé stárnutí asfaltové směsi v laboratorní sušárně (LTOA) 

Von Quintas v roce 1988 uvedl taktéž metodu dlouhodobého stárnutí tentokrát 

zhutněné asfaltové směsi, která byla stárnuta nejprve 2 dny při teplotě 60 °C a následně 

3 dny při teplotě 107 °C. Tuto metodu ovšem Bell v roce 1989 uvedl jako nevhodnou, jelikož 

vysoká teplota může způsobit narušení vzorku především u směsí s vysokou mezerovitostí 

nebo u asfaltových směsí, kde je použito pojivo vyšší gradace. [5, 102, 203] 

Alternativou se tak stala metoda dlouhodobého stárnutí, která byla vyvinuta v rámci 

projektu SHRP-A-003A. Jedná se o metodu dlouhodobého stárnutí asfaltové směsi 

v laboratorní sušárně (LTOA), kdy se asfaltový vzorek po krátkodobém stárnutí metodou 

STOA zhutní a je následně vystaven zvýšené teplotě 85 °C v laboratorní sušárně po dobu pěti 

dnů. Parametry stárnutí by měly odpovídat 15 letům ve vlhkém nenamrzavém prostředí 

nebo 7 letům v suchém a zmrzlém prostředí. Pokud se změní parametry stárnutí, kdy je doba 

expozice prodloužena na 8 dní při teplotě 85 °C, předpokládá se, že stárnutí prezentuje 

změnu, která nastane během 9 let v suchém zmrzlém prostředí a 18 let ve vlhkém 

a nezmrzlém klimatu. Pokud se čas expozice sníží na dva dny, prezentuje potom stárnutí 2 až 

6 let pro obě možnosti. [5, 161, 162] 

 Oxidační stárnutí asfaltové směsi 

V roce 1977 vyvinuli Kumar a Goetz metodu, při které laboratorně stárli zhutněnou 

asfaltovou směs při teplotě 60 °C po dobu 1, 2, 4, 6 a 10 dnů. Během stárnutí vytlačovali 

vzduch ze zhutněné asfaltové směsi pomocí vodního sloupce při stálé hladině 0,5 mm. Tato 

nízká hladina byla použita s ohledem na možný vznik turbulencí během vytlačování 

vzduchových pórů. Tento postup byl vhodný pro popis tloušťky asfaltového filmu 

a propustnosti u zhutněné asfaltové směsi. Právě poměr tloušťky asfaltového filmu 
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a propustnosti je vhodný pro popis odolnosti otevřených asfaltových směsí. Pro uzavřené 

asfaltové směsi je s ohledem na stárnutí důležitá zejména propustnost více než například 

obsah pórů. Vzhledem k těmto faktům navrhl v roce 1988 Von Quintas stárnutí zhutněné 

asfaltové směsi za sníženého tlaku 0,7 MPa při teplotě 60 °C po dobu 5 až 10 dnů. [5] 

Obdobně prováděl Kim v roce 1986 stárnutí zhutněné asfaltové směsi na 

Marshallových tělesech při teplotě 60 °C, tlaku 0,7 MPa a po dobu 0, 1, 2, 3 a 5 dnů. 

Následně na tělesech provedl měření tuhosti příčným tahem a stanovil únavové vlastnosti 

materiálu. Z výsledků bylo logicky zjištěno, že modul tuhosti asfaltové směsi stoupá se 

stárnutím. [5] 

V rámci projektu SHRP-A-003A byla vyvinuta metoda LPO, kdy je asfaltová směs po 

krátkodobém stárnutí zhutněna a následně zestárnuta. Postup stárnutí probíhá tak, že je do 

uzavřeného vzorku vháněn kyslík při objemovém průtoku 1,9 l/min a teplotě 60 °C nebo 

85 °C po dobu 5 dní. [5] 

V roce 2002 autoři Khalid a Walsh uvedli LPO test pro asfaltové směsi typu PA 

(asfaltová koberec drenážní). Systém se skládá z přívodu stlačeného vzduchu o objemovém 

průtoku 3 l/min, který je předehříván na teplotu 60 °C přes Marshallovo těleso, které je po 

obvodu obaleno pryžovou membránou, aby bylo zajištěno, že vzduch bude prostupovat 

pouze skrz vzorek. Jelikož stárnutí probíhá při nižší teplotě než metoda LTOA, je potřeba pro 

zachování ekvivalentních výsledků prodloužit čas expozice. [5] 

V roce 1996 použili Korsgaard a spol. zařízení PAV pro stárnutí vzorků vyrobených 

pomocí gyrátoru. Při zpětné extrakci asfaltového pojiva byly zjištěny optimální podmínky 

stárnutí pomocí PAV (doba expozice 72 hodin, tlak 2,07 MPa a teplotě 100 °C). Pro asfaltové 

směsi typu PA více odpovídala kratší doba expozice (60 hodin). [5]  
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4. REOLOGIE ASFALTOVÝCH POJIV 

Reologie je věda zabývající se studiem deformace a toku hmoty, z čehož vychází 

i název této poměrně mladé vědní disciplíny (z řeckého slova „rhein“, což znamená 

v překladu tok). Proto se lze setkat často s názvem „věda toku“. Přesto, že se jako 

zakladatelé reologie uvádí Eugene Cook Bingham a Markus Reiner, byla nauka o toku známá 

již před naším letopočtem. Mezi průkopníky lze zařadit tedy i Thalese, Demokritose, 

Aristotela, Archimeda a další. Přesto největší rozmach reologie nastal až na počátku 

20.  století. [125, 147, 151] 

4.1. Reologické modely 

Reologie se zabývá problematikou přetváření hmoty, která je částečně pružná 

a částečně přetvárná a hledají se navzájem vztahy mezi napětím a deformací. V reologickém 

chování existují dva mezní případy. Na jedné straně se jedná o ideálně pružnou látku, kterou 

lze popsat pomocí Hookova zákona, kdy je vzájemná závislost napětí a přetvoření vyjádřená 

modulem pružnosti (viz Rovnice 4.1). Typickým příkladem ideálně pružného materiálu je 

například ocel v oblasti Hookova zákona [146, 188, 192] 

 𝜎 = 𝐸 ⋅ 휀 (4.1) 

Kde 𝜎 - napětí [Pa] 

 𝐸 - modul pružnosti [Pa] 

 휀 - relativní přetvoření [-] 

 

Obdobně lze vyjádřit Hookův zákon pro smykové přetvoření, které se uplatňuje 

například při měření pomocí zařízení DSR (Rovnice 4.2). 

 𝜏 = 𝐺 ⋅ 𝛾 (4.2) 

Kde 𝜏 - tečné napětí [Pa] 

 𝐺 - modul pružnosti ve smyku [Pa] 

 𝛾 - smykové přetvoření [-] 

 

Druhým mezním případem je ideálně viskózní kapalina, kterou lze popsat pomocí 

Newtonova zákona. Zde je napětí závislé na viskozitě kapaliny a rychlosti přetvoření. 

Rychlost přetvoření lze následně zapsat jako přetvoření v závislosti na čase. Za příklad 

ideálně viskózní kapaliny lze považovat vodu. Pro výpočet napětí v čase lze využít vztah dle 

Rovnice 4.3. [146, 188, 192] 

 𝜎 = 𝜂 ⋅ 휀̇ = 𝜂 ⋅
𝑑

𝑑𝑡
 (4.3) 

Kde 𝜎 - napětí [Pa] 

 𝜂 - dynamická viskozita [Pa·s] 
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 휀 - přetvoření [1/s] 

 

Obdobně lze vyjádřit Newtonův viskózní zákon pro smykové přetvoření, které se 

uplatňuje při měření pomocí DSR (Rovnice 4.4) 

 𝜏 = 𝜂 ⋅ �̇� = 𝜂 ⋅
𝑑𝛾

𝑑𝑡
 (4.4) 

Kde 𝜏 - tečné napětí [Pa] 

 𝜂 - dynamická viskozita [Pa·s] 

 �̇� - rychlost smykového přetvoření [1/s] 

 

Tyto dva reologické extrémy vymezují hranice v chování látek a jednotlivá asfaltová 

pojiva se v závislosti na okolnostech přibližují k jednomu nebo druhému extrému. Obecně lze 

říct, že odezva na působení vnějších sil provází kombinace elastického a viskózního chování. 

Toto chování se tak nazývá viskoelastické. Reálné systémy ovšem vykazují složité 

viskoelastické vlastnosti a z tohoto důvodu je nejprve vhodné si tyto kombinace znázornit 

pomocí reologických modelů. Základními prvky všech reologických modelů jsou ocelová 

pružina, která představuje ideálně pružnou látku a řídí se pomocí Hookova zákona 

(Rovnice 4.1) a tlumič, který modeluje ideálně viskózní kapalinu a řídí se podle Newtonova 

zákona (Rovnice 4.3). Obrázek 23 znázorňuje oba komponenty. 

Pokud model tvoří pouze pružina, jedná se o Hookův model, u nějž je patrné, že 

napětí je závislé pouze na protažení pružiny. Model tedy obsahuje pouze jeden parametr, 

kterým je materiálová konstanta, která představuje modul pružnosti. Pomocí tlumiče neboli 

modelu dle Newtona, lze popsat chování vody. Je zřejmé, že velikost napětí závisí na 

rychlosti, jíž je tlumič natahován. Pokud tlumičem pohybujeme velmi pomalu, stačí vyvinout 

malou sílu k vytažení pístu. Pokud ovšem na tlumič působíme velmi rychle, pak je potřeba 

působit velkou silou a tím vzniká vysoké napětí. 

 

 
Obrázek 23: Základní prvky reologických modelů (pružina a tlumič) 

Aby bylo možné popsat vlastnosti viskoelastických látek, je potřeba vytvořit modely, 

které tvoří kombinaci pružiny a tlumiče. Existují jednoduché modely, mezi které patří 

například Maxwellův model, jenž kombinuje pružinu a tlumič v sériovém zapojení. Další 

možností je Kelvin/Voigtův model, kdy jsou oba prvky zapojeny paralelně. Dále existují více 

složkové modely, které jsou povětšinou složité, ale o to věrohodněji dokáží namodelovat 

skutečný stav. 
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V následující kapitolách jsou rozvedeny nejznámější reologické modely, které se 

uplatňují při hodnocení viskoelastických látek, mezi které patří i asfaltové pojivo.  

 Maxwellův model 

Tento model byl pojmenován podle Jamese C. Maxwella, který jako první představil 

odpovídající matematické základy [125]. Model je vytvořen kombinací pružiny a tlumiče, 

které jsou sériově řazeny (viz Obrázek 24). Pokud na model aplikujeme konstantní sílu F (krok 

1), dojde nejprve k okamžitému protažení pružiny (krok 2) a následně k pozvolnému 

protažení tlumiče až do jeho úplného natažení (krok 3). Při odtížení modelu se pružina vrátí 

do původního stavu, ale tlumič zůstane vytažen (krok 4) [123, 125]. Pomocí tohoto modelu 

lze poměrně přesně vysvětlit relaxační chování asfaltového pojiva (viz kapitola 4.2.4.). Model 

je složen ze dvou částí a z tohoto důvodu z něj získáme dva parametry. Model je ovšem ještě 

příliš zjednodušující a z tohoto důvodu je vhodnější použít často trojdimenzionální modely 

[188]. 

 

 
Obrázek 24: Maxwellův model viskoelastického chování 

Celkové přetvoření lze uvažovat jako součet přetvoření pružné a viskózní části (viz 

Rovnice 4.5). Jednotlivé rovnice byly odvozeny ve smyku, jelikož pomocí DSR se měří 

jednotlivé charakteristiky silničních asfaltů pomocí smykových veličin. 

 𝛾 = 𝛾𝑣 + 𝛾𝑒 (4.5) 

Kde 𝛾 - celkové smykové přetvoření [-] 

 𝛾𝑣 - viskózní část smykového přetvoření (tlumič) [-] 

 𝛾𝑒 - pružná část smykového přetvoření (pružina) [-] 

 

Pokud Rovnici 4.5 převedeme do rychlosti smykového přetvoření, získáme Rovnici 

4.6. 

 �̇� = �̇�𝑣 + �̇�𝑒 (4.6) 

Kde �̇� - celková rychlost smykového přetvoření [1/s] 

 �̇�𝑣 - rychlost smykového přetvoření viskózní části (tlumič) [1/s] 

 �̇�𝑒 - rychlost smykového přetvoření pružné části (pružina) [1/s] 
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Dále lze předpokládat, že díky sériovému zapojení obou komponent je celkové 

smykové napětí stejné jako napětí u obou elementů modelu (Rovnice 4.7) 

 𝜏 = 𝜏𝑣 = 𝜏𝑒 (4.7) 

Kde 𝜏 - celkové smykové napětí [Pa] 

 𝜏𝑣 - smykové napětí viskózní části (tlumiče) [Pa] 

 𝜏𝑒 - smykové napětí pružné části (pružiny) [Pa] 

 

Pokud aplikujeme Rovnici 4.2 derivovanou podle času a Rovnici 4.4 dle Newtonova a 

Hookova zákona do Rovnice 4.6, je následně možné odvodit rovnici, která popisuje 

Maxwellův model (Rovnice 4.8). 

 �̇� = �̇�𝑣 + �̇�𝑒 =
𝜏𝑣

𝜂
+

�̇�𝑒

𝐺
=

𝜏

𝜂
+

�̇�

𝐺
 (4.8) 

U Maxwellova modelu rozlišujeme dva krajní případy, pokud se jedná o relaxační 

měření je γ konstantní a mění se τ. Naopak pokud se jedná o creepovou zkoušku je 

konstantní τ a mění se přetvoření γ. Více o relaxačním měření je uvedeno v kapitole 4.2.4. 

a o creepovém měření v kapitole 4.2.3. 

 Kelvin/Voigtův model 

Daný model se liší od Maxvelova modelu tak, že pružina a tlumič jsou v tomto 

systému spojeny paralelně (viz Obrázek 25). Model je pojmenován dle Wiliama Thomase, 

který je spíše znám pod svým šlechtickým jménem lord Kelvin of Largs [200] a dále po 

německém fyzikovi Woldemaru Voigtovi [202]. V odborné literatuře se ovšem můžeme 

setkat i s pojmenováním Voight/Kelvinův model, případně Kelvinův model nebo Voigtův 

model. 

 
Obrázek 25: Kelvin/Voigtův model viskoelastického chování 
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Paralelní spojení pružiny a tlumiče způsobuje, že při přechodu z deformovaného do 

nedeformovaného stavu případně obráceně, je pružina brzděná tlumičem (při přechodu 

z kroku 1 do kroku 2 nebo při přechodu z kroku 2 do kroku 3). Celkové smykové napětí 

u Kelvin/Voigtova modelu je dáno součtem obou komponent (Rovnice 4.9). 

 𝜏 = 𝜏𝑣 + 𝜏𝑒 (4.9) 

Kde 𝜏 - celkové smykové napětí [Pa] 

 𝜏𝑣 - smykové napětí viskózní části (tlumiče) [Pa] 

 𝜏𝑒 - smykové napětí pružné části (pružiny) [Pa] 

 

Z důvodu paralelního zapojení jednotlivých komponent je zřejmé, že celková 

deformace se rovná deformacím jednotlivých elementů (viz Rovnice 4.10). 

 𝛾 = 𝛾𝑣 = 𝛾𝑒 (4.10) 

Kde 𝛾 - celkové přetvoření [-] 

 𝛾𝑣 - viskózní část přetvoření (tlumič) [-] 

 𝛾𝑒 - pružná část přetvoření (pružina) [-] 

 

Pokud dosadíme do Rovnice 4.9 vztahy dle Newtonova a Hookova zákona. Získáme 

Kelvin/Voigtův vztah, který popisuje celkové napětí pro pružinu a tlumič v paralelním 

zapojení (Rovnice 4.11). 

 𝜏 = 𝜏𝑣 + 𝜏𝑒 = η ⋅ �̇�𝑣 + 𝐺 ⋅ 𝛾𝑒 = η ⋅ �̇� + 𝐺 ⋅ 𝛾 (4.11) 

Pro vyjádření celkového přetvoření 𝛾 se uplatňuje retardační čas Λ, který stanovuje 

časově závislé deformační a reformační chování paralelně spojené pružiny a tlumiče. [125] 

Při řešení se vychází z řešení diferenciální rovnice (Rovnice 4.12 až 4.21). Rovnice 4.12 

stanovuje výpočet retardačního času. 

 Λ =
𝜂

𝐺
 (4.12) 

Kde Λ - retardační čas [s] 

 η - dynamická viskozita [Pa·s] 

 𝐺 - modul pružnosti ve smyku [Pa] 

 

Pokud Rovnici 4.12 dosadíme do Rovnice 4.11, získáme Rovnici 4.13. 

 𝜏 = (Λ ⋅ 𝐺) ⋅ �̇� + 𝐺 ⋅ 𝛾 (4.13) 

Pokud chceme následně vypočítat přetvoření modelu při aplikaci konstantního 

napětí, tak je možné vyjádřit Rovnici 4.14 a lze následně řešit diferenciální rovnici (Rovnice 

4.15 až 4.19). 
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𝜏

𝐺
= Λ ⋅

𝑑𝛾

𝑑𝑡
+ 𝛾 (4.14) 

 
1

𝑑𝛾
(
𝜏

𝐺
− 𝛾) = Λ ⋅

1

𝑑𝑡
 (4.15) 

 ∫
1

𝜏

𝐺
−𝛾

⋅ 𝑑𝛾 = ∫
𝑑𝑡

Λ
 (4.16) 

 [𝑙𝑛 (
𝜏

𝐺
− 𝛾)]

0

𝛾

= [−
𝑡

Λ
]
0

𝑡

 (4.17) 

 𝑙𝑛 (
𝜏

𝐺
−𝛾
𝜏

𝐺

) = −
𝑡

Λ
 (4.18) 

 
𝜏

𝐺
− 𝛾 =

𝜏

𝐺
𝑒−

𝑡

Λ (4.19) 

Vyřešením diferenciální rovnice lze získat časově závislou exponenciální funkci 

celkového přetvoření (Rovnice 4.20).  

 𝛾 =
𝜏

𝐺
⋅ (1 − 𝑒−

𝑡

Λ) (4.20) 

 Pokud tedy zatěžovací doba 𝑡N → ∞ potom je maximální hodnota přetvoření rovna  

 𝛾𝑚𝑎𝑥 =
𝜏

𝐺
 (4.21) 

Pokud ovšem zatěžovací doba není dostatečně dlouhá, potom maximální hodnota 

přetvoření je 

 𝛾𝑚𝑎𝑥 =
𝜏

𝐺
⋅ (1 − 𝑒−

𝑡N
Λ ) (4.22) 

Tento fakt se následně projeví při výpočtu následného odtížení. Pokud řešíme 

odtěžovací část, tak opět vycházíme ze základní rovnice pro Kelvin/Voigtův model (Rovnice 

4.13). Při odtížení je již aplikované napětí rovno 0, ale v čase 𝑡 = 0 je přetvoření 𝛾 = 𝛾𝑚𝑎𝑥. 

Diferenciální rovnice je následně ve tvaru Rovnice 4.23 a její následné řešení je Rovnice 4.24 

až 4.28. 

 0 = Λ ⋅
𝑑𝛾

𝑑𝑡
+ 𝛾 (4.23) 

 −
1

𝛾
⋅ 𝑑𝛾 =

1

Λ
⋅ 𝑑𝑡 (4.24) 

 ∫−
1

𝛾
⋅ 𝑑𝛾 = ∫

𝑑𝑡

Λ
 (4.25) 

 [𝑙𝑛(𝛾)]𝛾𝑚𝑎𝑥

𝛾
= [−

𝑡

Λ
]
0

𝑡

 (4.26) 

 𝑙𝑛 (
𝛾

𝛾𝑚𝑎𝑥
) = −

𝑡

Λ
 (4.27) 
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 𝛾 = 𝛾𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝑒
−
𝑡

Λ (4.28) 

Ze vztahu 4.28 je zřejmé, že právě 𝛾𝑚𝑎𝑥 vystupuje jako parametr ovlivňující část 

odtížení, a proto je důležité určit, zdali je možné považovat při zatěžovací fázi čas 𝑡N 

dostatečně velký tak, aby velikost přetvoření byla zjednodušená (viz Rovnice 4.21), nebo 

zdali je nutno tento čas zohlednit a následně použít vztah 4.22.  

Vztah 4.28 je případně ještě možné formálně přeformulovat do tvaru 4.29 

 𝛾 = 𝛾𝑚𝑎𝑥 − 𝛾𝑧(𝑡) (4.29) 

Kde druhý člen pravé strany rovnice vyjadřuje zpětné přetvoření Kelvin/Voigtova 

modelu. 

 𝛾𝑧 = 𝛾𝑚𝑎𝑥 ⋅ (1 − 𝑒−
𝑡

Λ) (4.30) 

 

 Burgesův model 

Burgersův model je kombinací Maxwellova a Kelvin/Voigtova modelu (viz Obrázek 

26). Model byl pojmenován dle nizozemského fyzika J. M. Burgerse, který je označován za 

otce Burgersovy rovnice, jakož to jedné ze základních parciálních diferenciálních rovnic 

mechaniky tekutin [27, 109, 125].  

 

 
Obrázek 26: Burgersův model 

Burgersův model se využívá pro modelování viskoelastického chování a lze jím 

poměrně přesně modelovat creepové chování materiálu. Pro pochopení chování 

jednotlivých komponent je vhodné rozdělit model na zatěžovací fázi (creepová fáze) 

a odtěžovací fázi (creepová návratnost). Pokud model zatížíme konstantní silou, tak chování 

celkového modelu bude následující: [125] 

 

1) Bezprostředně po aplikaci zatěžovací síly dojde k protažení pružiny (P1), což 

charakterizuje čistě pružné chování materiálu. To znamená, že v nulovém čase 

𝑡0 dojde k protažení 𝛾1. 

2) V druhém kroku nastává zpožděná viskoelastická deformace 𝛾2 pružiny (P2) 

a tlumiče dle Kelvin/Voigtova modelu (T2). 
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3) V posledním kroku se projevuje čistě viskózní složka 𝛾3, jenž charakterizuje 

tlumič (T3). Pokud se v modelu projevuje jen viskózní složka 𝛾3, vykazuje 

křivka přetvoření konstantní sklon charakterizovaný úhlem 𝛽. 

4) Celkové neboli maximální přetvoření vzorku lze získat součtem jednotlivých 

složek (𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝛾1 + 𝛾2 + 𝛾3 = 𝛾𝑒 + 𝛾𝑣). 

 

Pokud odstraníme zatěžovací sílu, nastane reformační proces: 

 

1) Bezprostředně se vrátí pružina (P1) do zataženého stavu. 

2) Pružina (P2) a tlumič (T2) se zpožděně vrátí do výchozí pozice dle 

Kelvin/Voigtova modelu. 

3) U tlumiče (T3) nedochází k navrácení do původního stavu dle Newtonova 

viskózního zákona. V případě, že by se materiál vrátil do původní pozice, bylo 

by možné tlumič (T3) v modelu ignorovat. Čím více se materiál navrací do 

původního stavu, tím více převládá elastická část 𝛾𝑒. Pokud se těleso nevrátí 

do původního stavu před aplikací zatěžovací síly, zůstává viskózní část 

přetvoření 𝛾𝑣. 

 

Následující průběh přetvoření Burgersova modelu lze znázornit podle Obrázku 27, 

kdy na ose x je dán čas přetvoření a na ose y smykové přetvoření. [125] 

 

  
Obrázek 27: Creepové zatížení a následná návratnost 

Dle Burgersovy teorie je možné vyjádřit rovnici závislou na čase, která popisuje 

deformační chování během creepového zatížení (tj. zatížení konstantním napětím) 

a následné návratnosti. 

Pro creepové zatížení je aplikované napětí konstantní a platí Rovnice 4.31 

 𝛾(𝑡) = 𝛾1 + 𝛾2(𝑡) + 𝛾3(𝑡) (4.31) 
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Kde 𝛾1 - přetvoření pružiny (P1) 

𝛾2(𝑡) - přetvoření paralelního spojení pružiny (P2) a tlumiče (T2 

 𝛾3(𝑡) - přetvoření tlumiče (T3) 

 

Pokud za jednotlivé komponenty dosadíme Rovnice 4.2, 4.4 a 4.20, získáme 

výslednou rovnici Burgersova modelu (Rovnice 4.32) pro zatěžovací fázi v časovém intervalu 

t0 až t2.  

 𝛾(𝑡) = 𝛾1 + 𝛾2(𝑡) + 𝛾3(𝑡) = (
𝜏0

𝐺1
) + (

𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−

𝑡

Λ) +
𝜏0⋅𝑡

𝜂3
 (4.32) 

Do Rovnice 4.32 je poté možné dosadit různé časy průběhu měření. Pro čas 𝑡 = 0, 

platí: 

 𝛾(0) = (
𝜏0

𝐺1
) + (

𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−0) +

𝜏0⋅0

𝜂3
= (

𝜏0

𝐺1
) + (

𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 1) + 0 = (

𝜏0

𝐺1
) (4.33) 

Z Rovnice 4.33 vyplývá, že ihned po zatížení modelu se projevuje jen pružina (P1). 

Ostatní části modelu jsou nulové, protože k jejich přetvoření dochází se zpožděním. 

Ve fázi creepové návratnosti se vychází z Rovnice 4.34, která charakterizuje zbytkové 

přetvoření vzorku. 

 𝛾(𝑡) = 𝛾max − 𝛾1 − 𝛾2(𝑡) (4.34) 

Kde 𝛾max - maximální přetvoření soustavy při creepovém zatížením  

 𝛾1 - zpětné přetvoření pružiny (P1) 

 𝛾2(𝑡) - zpětné přetvoření paralelního spojení pružiny (P2) a tlumiče (T2) 

 

Maximální přetvoření soustavy při creepovém zatížení 𝛾max získáme z rovnice 

creepového zatížení 4.32. Pokud zatěžujeme soustavu po dobu 𝑡N, potom 

 𝛾𝑚𝑎𝑥(𝑡) = (
𝜏0

𝐺1
) + (

𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−

𝑡N
Λ ) +

𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.35) 

Do vztahu 4.34 dosadíme výše zmíněné vztahy pro jednotlivé komponenty modelu 

4.2 a 4.30 pro obecný případ doby zatěžování 𝑡N. Následně získáme Rovnici 4.36, kterou lze 

upravit. 

 𝛾(𝑡) = 𝛾max − (
𝜏0

𝐺1
) −

𝜏0

𝐺2
⋅ (1 − 𝑒

−
𝑡N
Λ ) ⋅ (1 − 𝑒

−
t

Λ) (4.36) 

 𝛾(𝑡) = (
𝜏0

𝐺1
) + (

𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒

−
𝑡N
Λ ) +

𝜏0⋅𝑡N

𝜂0
− (

𝜏0

𝐺1
) −

𝜏0

𝐺2
⋅ (1 − 𝑒

−
𝑡N
Λ ) ⋅ (1 − 𝑒

−
t

Λ) (4.37) 

 𝛾(𝑡) = (
𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒

−
𝑡N
Λ ) ⋅ 𝑒−

𝑡

Λ +
𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.38) 
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Následně je možné opět dosadit čas průběhu měření. V nekonečně krátkém časovém 

intervalu, kdy 𝑡 = 0, získáme Rovnici 4.40. Pokud bychom aplikovali nekonečně dlouhý 

časový interval 𝑡 = ∞, získáme Rovnici 4.42. 

 𝛾(0) = (
𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−

𝑡N
Λ ) ⋅ 𝑒−

0

Λ +
𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.39) 

 𝛾(0) = (
𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−

𝑡N
Λ ) +

𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.40) 

 𝛾(∞) = (
𝜏0

𝐺2
) ⋅ (1 − 𝑒−

𝑡N
Λ ) ⋅ 𝑒−

∞

Λ +
𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.41) 

 𝛾(∞) =
𝜏0⋅𝑡N

𝜂3
 (4.42) 

 Další modely 

Při modelování reologických vlastností lze využít i více prvkové modely, které dokáží 

ještě přesněji modelovat chování látek. Mezi příklady patří generalizovaný Kelvin/Voigtův 

model, kdy je v sérii za sebou zapojeno několik základních Kelvin/Voigtových modelů (viz 

Obrázek 28). Jednotlivé elementy modelu mohou představovat individuální polymerní části 

se specifickou molární hmotností a strukturou, kdy součet všech elementů tvoří celkovou 

strukturu materiálu. Někdy je do modelu možné zapojit i samostatnou pružinu nebo tlumič, 

které vnesou do modelu čistě pružné nebo viskózní přetvoření. Generalizovaný 

Kelvin/Voigtův model se nejčastěji používá pro analýzu creepového zatížení a odtížení. 

Rovnice složených modelů vychází ze základních rovnic jednotlivých elementů a nejsou 

v rámci disertační práce řešeny. [125] 

 

 
Obrázek 28: Generalizovaný Kelvin/Voigtův model 

Další možností pokročilého modelování je využití generalizovaného Maxwellova 

modelu (viz Obrázek 29), kdy je paralelně zapojeno několik jednoduchých Maxwellových 

modelů. Obdobně jako u generalizovaného Kelvin/Voigtova modelu představují jednotlivé 

pružiny a tlumiče, tentokrát v sériovém zapojení, vlastnosti jednotlivých struktur materiálu. 

Dále je možné model generalizovat pomocí přidání jednotlivých pružin nebo tlumičů. [125] 
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Obrázek 29: Generalizovaný Maxwellův model 

 Srovnání reologických modelů 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, existuje celá řada reologických modelů, 

které se snaží co nejlépe popsat chování reálných látek. Nelze ovšem jednoduše říct, který 

model je nejlepší. Při různých zkouškách může vždy korelovat lépe jiný model a je důležité 

počítat s vysokou závislostí látky na teplotě. Asfaltové pojivo se při velmi nízké teplotě chová 

jako pružná látka a naopak při vysoké teplotě se jedná o materiál, který lze lépe popsat 

pomocí viskozity. 

Při porovnání teorie a praxe vycházejí samozřejmě přesněji složitější modely, které 

jsou více parametrové. Je ovšem důležité si uvědomit, že s vyšší náročností modelu roste 

i složitost matematického řešení, které je popsáno pomocí soustavy diferenciálních rovnic. 

[188]  

Obrázek 30 zjednodušeně znázorňuje rozdíly jednotlivých modelů v závislosti 

deformace na čase, kdy se vychází z faktu, že celkové přetvoření je stejné pro všechny 

uvažované modely. Čas t0 vyjadřuje vnesení zatížení a čas t1 okamžik odtížení. 

 

 
Obrázek 30: Závislost deformace na čase pro jednotlivé reologické modely 
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4.2. Základní způsoby reologického měření 

Základní způsoby reologického měření lze rozdělit dle způsobu namáhání vzorku na: 

 

1) Rotační testy 

2) Oscilační testy 

3) Creepové testy 

4) Relaxační testy 

 

Mezi nejvýznamnější rotační testování materiálu patří měření dynamické viskozity. 

Oscilační testy se uplatňují pro dynamicko-mechanickou analýzu reologických vlastností 

viskoelastických materiálů. Pomocí oscilačních zkoušek je možné hodnotit viskózní 

a elastickou povahu materiálu při široké škále teplot a frekvencí zatěžování. Creepové 

měření je vhodné pro charakterizování viskoelastických materiálů, mezi která patří 

i asfaltová pojiva. Princip creepového měření spočívá v zatížení vzorku a jeho následném 

odtížení, kdy se zkoumá rychlost a způsob navrácení do původního stavu. Pokud se vzorek 

nevrátí zcela do původního stavu, projevuje se jeho viskózní složka (více o creepovém měření 

je popsáno při popisu modelu dle Burgerse v kapitole 4.1.3). Při relaxačním měření je vzorek 

nejprve zatížen jako u creepového měření, ovšem následně není zatížení odejmuto, ale je 

zachováno konstantní přetvoření a zjišťuje se relaxační schopnost pojiva. To znamená, jakým 

způsobem klesá napětí ve zkoumaném vzorku. Relaxační zkoušky jsou vhodné například při 

zjišťování nízkoteplotních vlastností asfaltových pojiv.   

V následujících kapitolách jsou popsány základní způsoby reologického měření, které 

byly použity v rámci řešení disertační práce. 

 Rotační testy 

S rotačním testováním se lze setkat při zjišťování dynamické viskozity.  Viskozita je 

základní veličinou v reologii, která charakterizuje tokové chování a určuje míru vnitřního 

odporu látky vůči vnějšímu zatížení (odporu proti toku). Pro nejjednodušší viskózní kapaliny 

(Newtonovy kapaliny) se předpokládá platnost Newtonova viskózního zákona, tj. zákona 

o přímé úměrnosti mezi napětím a rychlostí přetvoření. Dynamická viskozita je tedy 

konstantou, která není závislá na velikosti tečného napětí ani na smykové rychlosti [62, 196]. 

Viskozitu Newtonské kapaliny namáhané smykem je možné popsat Newtonovou rovnicí 

(Rovnice 4.4). Silniční asfalt se chová jako newtonovská látka při dostatečně vysoké teplotě. 

Lze se setkat i s kinematickou viskozitou, která je definována jako podíl dynamické 

viskozity a hustoty hodnocené látky (Rovnice 4.43). [62, 71] 

 𝜈 =
𝜂

𝜌
 (4.43) 

Kde 𝜈  - kinematická viskozita [m2·s–1] 

 𝜂  - dynamická viskozita [Pa·s] 

 𝜌  - hustota [kg·m3] 
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Dále existují nenewtonské kapaliny, pro něž je vztah mezi napětím a rychlostí 

deformace složitější. Poměr smykového napětí a smykové rychlosti není u těchto látek 

konstantní, ale závisí na hodnotě smykové rychlosti a označuje se jako zdánlivá viskozita 

nebo nenewtonská viskozita (viz Obrázek 31). Proto je nutné uvádět spolu s hodnotou 

viskozity i metodu měření a hodnotu smykové rychlosti. Asfaltová pojiva lze za běžných 

teplot charakterizovat jako nenewtonovské kapaliny, které se rozdělují na: 

 

1) Pseudoplastické kapaliny (smykem řídnoucí kapaliny) – jejich zdánlivá viskozita se 

s rostoucí smykovou rychlostí snižuje (jedná se například o roztoky a taveniny 

polymerů). 

2) Dilatantní kapaliny – jejich zdánlivá viskozita roste s rostoucí smykovou rychlostí, 

toto chování je možné pozorovat velice zřídka (například v PVC plastisolech). 

3) Binghamské kapaliny – mají plastickou složku deformace a dochází u nich k toku až 

po překročení prahového smykového napětí - meze toku (například suspenze křídy 

a vápna). 

 

  
Obrázek 31: Srovnání tokové křivky pro jednotlivé druhy kapalin [187] 

Stanovení rovnic pro chování nenewtonovských látek je o poznání složitější 

a v odborné literatuře se lze setkat s širokou škálou modelů, které popisují chování 

nenewtonovských látek. Pro modelování smykově řídnoucí a tuhnoucí kapaliny bez meze 

kluzu se nejčastěji používá Ostwald/de Waeleho vztah nazývaný též jako zákon síly 

(Rovnice 4.44). [125] 

 𝜏 = 𝑐 ⋅ �̇�𝑃 (4.44) 

Kde 𝜏 - tečné napětí [Pa] 

 𝑐 - tokový koeficient [Pa·s] 

 �̇� - rychlost smykového přetvoření [1/s] 

𝑝 - tokový index (p < 1 pro smykově řídnoucí, p > 1 pro smykově tuhnoucí, p = 1 

Newtonovská kapalina) [-] 
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Ukázalo se, že model dle Ostwald/de Waeleho není vhodný pro měření v nízkém 

a vysokém smykovém rozsahu. Z tohoto důvodu se používá složitější model dle Carreau 

(Rovnice 4.45). [125] 

 
𝜂(�̇�)

𝜂0
=

1

[1+(𝑐1+�̇�)2]𝑝
 (4.45) 

Kde 𝜂 - dynamická viskozita [Pa·s] 

 𝜂0 - dynamická viskozita při nulovém smyku [Pa·s] 

 𝑐1 -  Carreauova konstanta [s] 

�̇� - smyková rychlost [1/s] 

𝑝 - Carreauovův exponent [-] 

 

Pro popis Binghamovských kapalin se nejčastěji používá rovnice dle Herschel/Bulkleye 

(Rovnice 4.46). Rovnice totiž uvažuje, že při nulové smykové rychlosti není nulové smykové 

napětí. Lze říct, že pokud nebude na kapalinu působit dostatečně velké smykové napětí, tak 

se kapalina nedá do pohybu. Limitní tečné napětí se v odborné literatuře nazývá jako 

Binghamova mez kluzu neboli počáteční napětí potřebné k tomu, aby se dala kapalina do 

pohybu. [110, 125] 

 𝜏 = 𝜏𝐻𝐵 + 𝑐 ⋅ �̇�𝑝 (4.46) 

Kde 𝜏 - tečné napětí [Pa] 

 𝜏𝐻𝐵 - mez kluzu dle Herschel/Bulkleye [Pa] 

 𝑐 - tokový koeficient [Pa·s] 

�̇� - smyková rychlost [1/s] 

𝑝 - Herschel/Bulkley index (p < 1 pro smykově řídnoucí, p > 1 pro smykově 

tuhnoucí, p = 1 Binghamovo chování) [-] 

 

Dynamická viskozita jednotlivých kapalin může být zároveň závislá na době zatížení 

(viz Obrázek 32). Časově závislé chování lze rozdělit na: [110, 125] 

 

1) Tixotropní kapaliny, jejichž zdánlivá viskozita klesá s prodlužující dobou působení 

napětí, což je způsobeno narušením struktury molekul (například kečup nebo 

jogurt). 

2) Reopexní kapaliny, u kterých s prodlužující dobou působení napětí stoupá zdánlivá 

viskozita, což je způsobeno vyšším stupněm uspořádání molekul (například 

tvrdnoucí procesy u adhesivních látek) 
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Obrázek 32: Závislost dynamické viskozity na čase newtonské, tixotropní a reopexní kapaliny [187] 

Viskozitu newtonských kapalin je možné měřit např. kapilárním Ubbelohdeho 

viskozimetrem nebo Höpplerovým viskozimetrem s padající kuličkou. Pro určování zdánlivé 

viskozity nenewtonských látek jsou tato zařízení nevhodná, proto se používají rotační 

vřetenové viskozimetry nebo reometry. [71] 

 Oscilační testy 

Pro dynamicko-mechanickou analýzu reologických vlastností viskoelastických 

materiálů, mezi které patří i asfaltová pojiva, se běžně používají oscilační zkoušky, které 

umožňují hodnotit viskózní a elastickou povahu materiálu při široké škále teplot a frekvencí 

zatěžování. 

Oscilační měření se nejčastěji provádí pomocí přístroje DSR při použití geometrie typu 

deska – deska. Obrázek 33 znázorňuje schéma průběhu měření, kdy je na zkoumaný materiál 

aplikováno smykové napětí ±𝜏 = ±𝐹/𝐴 nebo smykové přetvoření ±𝛾 = ±𝑠/ℎ = ±tan𝜑.  

 

 
Obrázek 33: Princip oscilačního měření u geometrie deska – deska pomocí DSR  
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V Obrázku 33 jsou zároveň uvedeny velikosti smykového přetvoření, smykového 

napětí a smykové rychlosti v extrémních případech (u ideálně pružného a viskózního 

chování). 

Během ideálně pružného chování výchylka 0° nebo 180° ukazuje nulovou úhlovou 

výchylku. Horní deska vykazuje nulovou pozici a z toho důvodu 𝛾(𝑡) = 0 a také smykové 

napětí 𝜏(𝑡) = 0. Ovšem smyková rychlost je v této pozici maximální �̇�(𝑡) = �̇�𝑚𝑎𝑥. Pokud je 

úhlová výchylka rovna 90° nebo 270°, vykazuje naopak materiál maximální hodnotu 

smykového přetvoření a napětí 𝛾(𝑡) = 𝛾𝑚𝑎𝑥  a𝜏(𝑡) = 𝜏𝑚𝑎𝑥 nebo 𝛾(𝑡) = 𝛾𝑚𝑖𝑛 a𝜏(𝑡) = 𝜏𝑚𝑖𝑛. 

Naopak smyková rychlost je v této poloze nulová�̇�(𝑡) = 0. Ideálně pružný materiál tedy 

nemá zpoždění mezi hodnotou napětí a přetvoření. Přetvoření ideálně pružných materiálů 

lze popsat pomocí Rovnice 4.47.  

 𝛾(𝑡) = 𝛾𝐴 ⋅ sin𝜔𝑡 (4.47) 

Kde 𝛾 - smykového přetvoření [rad/s] 

𝛾𝐴 - amplituda smykového přetvoření [%] 

 𝜔 - úhlová frekvence [rad/s] 

Druhým extrémem chování jsou ideálně viskózní látky, které lze popsat pomocí 

Newtonova zákona (Rovnice 4.48). Z Obrázku 33 je zřejmé, že u ideálně viskózního materiálu 

je hodnota smykového napětí posunuta o jednu fázi při porovnání s ideálně pružným 

chováním materiálu.  

 𝜏(𝑡) = η∗ ⋅ �̇�(𝑡) (4.48) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa] 

η∗ - komplexní viskozita [Pa·s] 

 �̇� - smyková rychlost [1/s] 

 

Jelikož se většina materiálů včetně asfaltových pojiv chová viskoelasticky, není možné 

popsat chování pomocí Rovnic 4.47 nebo 4.48.  Při vyhodnocování je nejprve nutné rozlišit, 

zda měření probíhá s kontrolovaným smykovým napětím nebo přetvořením. Pokud 

nastavujeme smykové přetvoření 𝛾 získáme Rovnici 4.49. 

 𝜏(𝑡) = τ𝐴
∗ ⋅ sin(𝜔𝑡 + 𝛿) (4.49) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa] 

δ - úhel fázového posunu (ztrátový úhel) [°] 

  

Pokud nastavíme smykové napětí 𝜏, získáme Rovnici 4.50. 

 𝛾(𝑡) = 𝛾𝐴 ⋅ sin(𝜔𝑡 + 𝛿) (4.50) 
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Velikost ztrátového úhlu stanovuje poměr mezi pružnou a elastickou částí, za 

předpokladu 0° < 𝛿 < 90°. Pokud se jedná o ideálně pružný materiál 𝛿 = 0°, jestliže se jedná 

o ideálně viskózní materiál 𝛿 = 90°. Velikost fázového úhlu lze znázornit pomocí Obrázku 34. 

 

 
Obrázek 34: Znázornění fázového úhlu u viskoelastických látek 

Pro charakterizování chování asfaltových pojiv při oscilaci měřením komplexního 

smykového modulu (G*) a fázového úhlu (δ) se používá nejčastěji DSR, kdy komplexní 

smykový modul G* popisuje celkový odpor asfaltového pojiva proti deformaci při vystavení 

opakovaným pulzům smykového napětí. Je složen ze dvou složek: elastické (vratné) G‘ 

označované jako reálná část komplexního modulu a viskózní (nevratné) G‘‘ označované jako 

ztrátový modul. Fázový úhel δ je indikátorem relativní velikosti vratné a nevratné deformace. 

Veličiny G* a δ pro asfaltové pojivo jsou vysoce závislé na teplotě a frekvenci zatěžování. Při 

vysokých teplotách se pojiva chovají jako viskózní kapaliny bez schopnosti navrácení do 

původního tvaru. V tomto případě převládá viskózní složka, přičemž fázový úhel δ se blíží 

hodnotě 90 °. Při velice nízkých teplotách se asfalty chovají jako elastické materiály, které se 

navracejí z deformace zcela. Tato vlastnost je reprezentována elastickou složkou, kdy se 

fázový úhel δ blíží hodnotě 0 °. Závislosti jednotlivých modulů a fázového úhlu jsou 

zobrazeny v Obrázku 35. 

 

 
Obrázek 35: Složení komplexního smykového modulu 

Dle Obrázku 35 lze vzájemně stanovit jednotlivé složky (Rovnice 4.51 až 4.54).  

 𝐺´ = 𝐺∗ ⋅ cos 𝛿 (4.51) 

 𝐺´´ = 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿 (4.52) 
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 𝐺∗ = √(𝐺´)2 + (𝐺´´)2 (4.53) 

 tan 𝛿 =
𝐺´´

𝐺´
 (4.54) 

Kde 𝐺∗ - komplexní smykový modul [Pa] 

 𝐺´ - reálná část komplexního smykového modulu [Pa] 

 𝐺´´ - viskózní složka komplexního smykového modulu [Pa] 

𝛿 - fázový úhel [°] 

 Creepové testy 

Creepové zkoušky se používají pro analýzu viskoelastických materiálů. Před 

zavedením reometrů se vzduchovými ložisky byly creepové testy jedinou možností pro 

zkoumání materiálů při nízkých smykových rychlostech. Přesto i v dnešní době našly 

creepové zkoušky své uplatnění včetně zkoušení asfaltových pojiv, kdy se creepové zkoušení 

používá například při vyhodnocování odolnosti asfaltového pojiva vůči trvalým deformacím 

pomocí MSCR testu (více v kapitole 5.2.4). Podstata creepových zkoušek je patrná 

z Obrázku 36. V průběhu zkoušky je zkoumaný vzorek nejprve zatížen konstantním napětím 

𝜏0 v čase 𝑡0až 𝑡2, následně je napětí uvolněno a zjišťuje se způsob a rychlost poklesu napětí 

až do času 𝑡4. Ideálně pružný materiál se ihned po nanesení napětí přetvoří (pružina) a po 

odtížení se okamžitě vrací do původního stavu. Ideálně viskózní materiál se v průběhu 

nanášení napětí přetváří postupně (tlumič) a po odnětí napětí se nevrací do původního 

stavu. Viskoelastický materiál se v průběhu zkoušení chová v rozmezí ideálních mezních 

stavů dle velikosti ztrátového modulu. [125] 

 

 
Obrázek 36: Průběh creepové zkoušky, v levé části způsob aplikovaného napětí, v pravé části chování 

ideálně pružného materiálu (1), ideálně viskózního materiálu (2) a viskoelastického materiálu (3) 

Pro modelování creepových zkoušek se nejčastěji využívá Burgersův model, který je 

popsán v kapitole 4.1.3. 
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 Relaxační testy 

Relaxační zkoušení se používá pro analýzu viskoelastického chování materiálů. 

Samotná zkouška spočívá v tom, že je materiál v co nejkratším čase zatížen (například 

pootočením horní geometrie v DSR), následně se drží přetvoření a zjišťuje se relaxační 

schopnost vzorku (jak rychle vyprchá vnesené napětí). Průběh měření je patrný z Obrázku 37, 

kdy se před vlastním zatížením doporučuje v čase t1 až t2 nastavit nízkou hodnotu napětí. 

Účelem je vyrovnat možný efekt vnitřního napětí, které může být ve vzorku zachováno. 

Následně je v co nejkratším čase (ideálně v nekonečně krátkém čase) vneseno požadované 

přetvoření, které je drženo po celou dobu měření a zjišťuje se pokles napětí v čase. 

Nevýhodou zkoušky je rychlost vneseného napětí, která je podmíněna použitím velice 

pokročilých a kvalitních přístrojů. [125] 

V pravé části Obrázku 37 je patrný průběh relaxační křivky. Je zřejmé, že ideálně 

pružný materiál po vnesení přetvoření udržuje konstantní napjatost v celém průběhu 

měření. Na druhé straně u ideálně viskózního materiálu bezprostředně po aplikaci přetvoření 

klesne hodnota napětí na nulu. U viskoelastických materiálu klesá napětí průběžně 

v závislosti na čase. [125] 

Relaxační zkoušení lze uplatnit u asfaltových pojiv například při zkoumání jeho 

nízkoteplotních vlastností. Pro modelování se často používá Maxwellův model (kapitola 

4.1.1.) nebo popřípadě pokročilejší generalizovaný Maxwellův model (kapitola 4.1.4.). 

 

 
Obrázek 37: Relaxační zkouška, v levé části způsob aplikovaného přetvoření, v pravé části chování 

ideálně pružného materiálu (1), ideálně viskózního materiálu (2) a viskoelastického materiálu (3) 

4.3. Zařízení pro stanovení reologických vlastností asfaltových pojiv 

Pro měření reologických veličin se používá široká škála přístrojů a příslušenství dle 

zkoumaného materiálu tak, aby byl zkoumaný vzorek v měřícím rozsahu daného přístroje. 

Například se používají jiná příslušenství pro zjišťování vlastností olejů a asfaltových pojiv. 

V následujícím textu jsou tedy stručně popsány přístroje, které se využívají pro hodnocení 

funkčních vlastností asfaltových pojiv.  
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 Rotační vřetenový viskozimetr 

Viskozimetry se obecně používají pro měření viskozity kapalin (rotační viskozimetr 

Brookfield je patrný v Obrázku 38). Měřicí geometrie rotačních viskozimetrů je většinou 

složena ze dvou soustředných válců, mezi kterými je úzká mezera vyplněná hodnocenou 

kapalinou (Obrázek 39). 

 

 
Obrázek 38: Rotační viskozimetr Brookfield [195] 

 Rotační vřetenový viskozimetr funguje tak, že je vřetenem ponořeným do zkoumané 

kapaliny, zjišťován kroutící moment, který specifikuje odpor látky vůči tečení. Rozlišují se dva 

měřící systémy dle Couetteho a Searleho. Couetteho systém otáčí vnitřní vřeteno a Searleho 

systém otáčí vnějším válcem. Při měření dynamické viskozity je zapotřebí dbát na velikost 

Reynoldsova čísla, což je bezrozměrná veličina, která udává do souvislosti setrvačné síly 

a viskozitu. Čím je hodnota Reynoldsova čísla vyšší, tím je nižší vliv třecích sil částic tekutiny 

na celkový odpor. Proto je vhodné, aby bylo Reynoldsovo číslo co nejmenší a docházelo 

k laminárnímu proudění. [145, 193] 

 

 
Obrázek 39: Schéma rotačního viskozimetru 
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Pro určení dynamické viskozity z rotačního vřetenového viskozimetru se nejprve 

vychází z výpočtu smykového napětí dle Rovnice 4.55, která se využívá při měření 

s dodržením dostatečné tloušťky vzorku. [110, 125] 

 𝜏 =
𝑀

2𝜋⋅ℎ⋅𝑟2
 (4.55) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa] 

 𝑀 - kroutící moment [Nm] 

 ℎ - výška dle Obrázku 38 [m] 

 𝑟 - poloměr dle Obrázku 38 [m] 

 

Dle Newtonova zákona je možné z tečného napětí určit dynamickou viskozitu 

(Rovnice 4.56). 

 𝜏 = 𝜂 ⋅ �̇� = 𝜂 ⋅
𝑟⋅𝑑𝜔

𝑑𝑟
 (4.56) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa]  

 𝜂 - dynamická viskozita [Pa·s] 

 �̇� - rychlost smykového přetvoření [1/s] 

 

Úhlová rychlost lze určit dle Rovnice 4.57. 

 𝜔 =
2𝜋⋅𝑛

60
 (4.57) 

Kde 𝜔 - úhlová rychlost [rad/s]  

 𝑛 - počet otáček za minutu[1/min] 

 

Následně lze vyjádřit derivaci úhlové rychlosti a dosadit hodnotu smykového napětí 

(viz Rovnice 4.58). 

 𝑑𝜔 =
𝜏

𝜂
⋅
𝑑𝑟

𝑟
=

𝑀

2𝜋⋅ℎ⋅𝜂
⋅
𝑑𝑟

𝑟3
 (4.58) 

Kde 𝜔, 𝜏, 𝜂, ℎ, 𝑟,𝑀 - viz výše 

 

Pokud integrujeme Rovnici 4.58 dle poloměru, je možné získat Rovnici 4.59.  

 𝜔 =
𝑀

2𝜋⋅ℎ⋅𝜂
⋅ ∫

𝑑𝑟

𝑟3

𝑅1

𝑅2
=

𝑀

2𝜋⋅ℎ⋅𝜂
⋅ (

1

𝑅1
2 −

1

𝑅2
2) =

𝑀

2𝜋⋅ℎ⋅𝜂
⋅ (

𝑅2
2−𝑅1

2

𝑅1
2⋅𝑅2

2 ) (4.59) 

Kde 𝜔, 𝜏, 𝜂, ℎ, 𝑟,𝑀 - viz výše 

 𝑅1  - vnitřní poloměr zkušební nádoby [m] 

 𝑅2  - poloměr zkušebního vřetene [m] 

 

Následně je možné vyjádřit hodnotu dynamické viskozity dle Rovnice 4.60. 
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 𝜂 =
𝑅2
2−𝑅1

2

2𝜋⋅ℎ⋅𝑅1
2⋅𝑅2

2 ⋅
𝑀

𝜔
 (4.60) 

Kde 𝜔, 𝜏, 𝜂, ℎ, 𝑟, 𝑅1, 𝑅2, 𝑀 - viz výše 

  

 Dynamický smykový reometr (DSR) 

Pro reologická měření v rámci disertační práce byl využit rotační smykový reometr 

Kinexus britského výrobce Malvern, který je zachycen na Obrázku 40. Zařízení slouží 

k určování reologických vlastností materiálů, zvláště pak asfaltů a asfaltových pojiv. Reometr 

umožňuje například měření dynamické viskozity v ustáleném smykovém toku a určování 

dynamicko-mechanických vlastností při zkoušce v oscilačním smyku – komplexní smykový 

modul a úhel fázového posunu v širokém rozsahu zkušebních frekvencí (1 μHz až 150 Hz) 

a teplot (-40 °C až 200 °C). Přístroj je schopen vyvinout krouticí moment v rozsahu 0,05 μNm 

až 200 mNm při měření viskozity i při oscilačních zkouškách. Dále reometr umožňuje měření 

creepových vlastností materiálů a zkoušky popisující relaxaci smykového napětí. Normálová 

síla je kontrolována s vysokou přesností, a tudíž je umožněna i kompenzace velikosti mezery 

s teplotou podle změny normálové síly. [63] 

 

 
Obrázek 40: Dynamický smykový reometr (DSR) Kinexus [117] 

Rotační reometr je složen z tuhého rámu, vzduchem poháněného motoru, ovládacího 

panelu, výměnné horní a dolní geometrie (slouží pro umístění a zatěžování vzorku materiálu) 

a uchycení horní geometrie. Výměnné cartridge slouží pro uchycení spodních geometrií 

a regulaci teploty geometrie a vzorku. Teplotní regulace je prováděna jednotkou Peltier 

z obou stran vzorku (shora i zespodu), aby se zamezilo teplotním spádům po výšce vzorku. 

Zařízení je obsluhováno programem R-space, který umožňuje naprogramování složitých 

sekvencí zkoušek a jejich okrajových podmínek. [63] 

Obdobně jako rotační vřetenový viskozimetr měří i DSR točivý moment a úhlové 

pootočení a z těchto hodnot dopočítává smykové napětí a přetvoření. 

Pro měření dynamické viskozity pomocí DSR se nejčastěji používá dle ČSN EN 13702 

geometrie kužel – deska, která je patrná z Obrázku 41. Výhodou geometrie kužel – deska je 

zajištění konstantní smykové rychlosti v každém místě vzorku. 
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Obrázek 41: Zkušební geometrie typu kužel – deska pro měření dynamické viskozity 

Při použití této zkušební geometrie lze získat smykové napětí dle Rovnice 4.61. 

 𝜏 =
3⋅𝑀

2𝜋⋅𝑅3
 (4.61) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa] 

 𝑀 - kroutící moment [Nm] 

 𝑅 - poloměr zkušební geometrie [m] 

 

Rovnice 4.62 popisuje rychlost smykové přetvoření. Jelikož úhel 𝛼 dosahuje velmi 

malých hodnot, lze říct, že přibližně platí tan𝛼 ≈ 𝛼. 

 �̇�(𝑅) =
𝜔

𝑡𝑎𝑛𝛼
≈

𝜔

𝛼
 (4.62) 

Kde �̇� - smyková rychlost [1/s] 

 𝜔 - úhlová rychlost [rad/s] 

 𝛼 - sklon zkušební geometrie [rad] 

 

Pokud dosadíme Rovnice 4.61 a 4.62 do Newtonova viskózního zákona, lze vyjádřit 

velikost dynamické viskozity zkoušené látky (Rovnice 4.63). 

 𝜂 =
𝜏

�̇�
=

3⋅𝑀⋅𝛼

2𝜋⋅𝑅3⋅𝜔
 (4.63) 

Kde 𝜂  - dynamická viskozita [Pa·s] 

𝜏, �̇�,𝑀, 𝛼, 𝜔, 𝑅 - viz výše 

 

Pro měření v oscilačním, creepovém a relaxačním módu se využívá geometrie typu 

deska – deska dle Obrázku 42.  

 

 
Obrázek 42: Zkušební geometrie typu deska – deska 
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Obdobně jako u předchozí geometrie zaznamenává DSR točivý moment a úhlové 

pootočení, z kterých následně dopočítává jednotlivé reologické veličiny. Průměr zkušební 

geometrie je závislý na tuhosti zkoumaného materiálu. Jelikož tuhost asfaltových pojiv je 

silně závislá na teplotě, je s ohledem na rozsah měřícího zařízení nutné přizpůsobit měřící 

geometrii. Se zvyšujícím se poloměr totiž stoupá odpor vůči pootočení. Například při měření 

silničních asfaltů v rozsahu teplot 70 °C až 40 °C se využívá geometrie o průměru 25 mm. Při 

teplotách okolo 40 °C až 0 °C lze využít geometrii o průměru 8 mm. Při záporných teplotách 

se dokonce uplatňuje geometrie o průměru 4 mm, která umožňuje provádět měření na 

silničních pojivech s vysokou hodnotou modlu tuhosti, která je způsobena nízkou teplotou. 

Nevýhodou geometrií s menším průměrem je potenciální možnost vyšší chyby měření 

z důvodu problematičtějšího umístění vzorku. 

Pro geometrii typu deska – deska podle Obrázku 42 lze stanovit smykové napětí dle 

Rovnice 4.64. 

 𝜏 = 𝑀 ⋅ 𝐴 =
2⋅𝑀

𝜋⋅𝑅3
 (4.64) 

Kde 𝜏 - smykové napětí [Pa] 

 𝑀 - faktor smykové rychlosti [Nm] 

 𝐴 - faktor smykového napětí [1/m3] 

𝑅 - poloměr zkušební geometrie [m] 

 

Pro výpočet smykové rychlosti lze uplatnit Rovnici 4.65. Je patrné, že smyková 

rychlost není konstantní pro všechna místa zkušebního vzorku, ale závisí na vzdálenosti od 

středu.  

 �̇�(𝑅) =
𝜔⋅𝑟

𝑎
=

2𝜋⋅𝑛⋅𝑟

60⋅𝑎
 (4.65) 

Kde �̇� - smyková rychlost [1/s] 

 𝜔 - úhlová rychlost [rad/s] 

 𝑟 - vzdálenost od středu zkušební geometrie [m] 

𝑎 - tloušťka mezery vzorku [m] 

𝑛 - rychlost vřetene [1/min] 

 Průhybový trámečkový reometr (BBR) 

Průhybový trámečkový reometr (BBR – z anglického Bending Beam Rheometer) byl 

vyvinut v polovině 90. let 20 století a slouží k popsání nízkoteplotních vlastností asfaltových 

pojiv. [116] Měřící systém BBR se skládá z dvojdílného zatěžovacího rámu, kde horní část je 

pohyblivá a je v ní umístěn zatěžovací kužel a čidla pro měření průhybu a působící síly. Dolní 

část je statická, obsahuje podpěry vzorku a nachází se ve zkušební lázni. Podpěry jsou 

polokulaté o průměru 25 mm s osovou vzdáleností (102 ± 0,5) mm. Příklad měřícího zařízení 

od firmy Cannon je zobrazený na Obrázku 43. Způsob měřícího zařízení je patrný z Obrázku 

44. 
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Obrázek 43: Příklad měřícího zařízení BBR od firmy Cannon [17] 

 
Obrázek 44: Popis jednotlivých měřící částí u zařízení BBR 

V průběhu zkoušky se měří průhyb δ(t), který vzniká a roste působením zatížení 

v čase. Průběh průhybu je možné zaznamenat pomocí softwaru. Ze získaných dat je následně 

možné vypočítat reologické veličiny jako je ohybová tuhost S(t) nebo sklon křivky 

dotvarování m(t), který lze označit jako směrnici časově závislé změny modulu dotvarování. 

Princip výpočtu těchto reologických veličin je popsán níže. Průhyb trámečku lze vypočítat dle 

Rovnice 4.66. [57, 96, 116, 188] 

 𝛿 =
𝑃⋅𝐿3

48⋅𝐸⋅𝐼
 (4.66) 

Kde 𝛿 - průhyb trámečku v jeho střední části [mm] 

𝑃 - působící konstantní síla [N] 

𝐿 - rozpětí [mm] 

𝐸 - modul pružnosti [MPa] 

𝐼 - moment setrvačnosti příčného průřezu trámečku [mm4] 
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Moment setrvačnosti příčného průřezu trámečku vychází z obdélníkového tvaru a je 

možné jej vypočítat dle Rovnice 4.67. [96, 116, 188] 

 𝐼 =
𝑏⋅ℎ3

12
 (4.67) 

Kde 𝐼 - moment setrvačnosti příčného průřezu trámečku [mm4] 

𝑏 - šířka trámečku [mm] 

ℎ - výška trámečku [mm] 

 

Elastický modul pružnosti se vypočítá na základě teorie pružnosti dle Rovnice 4.68. 

[96, 116, 188] 

 𝐸 =
𝑃⋅𝐿3

4⋅𝑏⋅ℎ3⋅𝛿
 (4.68) 

Kde 𝐸  - časově závislá ohybová tuhost [MPa] 

𝑃, 𝐿, 𝑏, ℎ, 𝛿 - viz výše 

Maximální ohybové napětí a maximální ohybová deformace vzniká ve střední části 

trámečku a na jeho krajích. Veličiny se vypočítají dle Rovnic 4.69 a 4.70. [96, 116, 188] 

 

 𝜎 =
3⋅𝑃⋅𝐿

2⋅𝑏⋅ℎ2
 (4.69) 

 

Kde 𝜎  - maximální ohybové napětí trámečku [MPa] 

𝑃, 𝐿, 𝑏, ℎ - viz výše 

 

 휀 =
6⋅𝛿⋅ℎ

𝐿2
 (4.70) 

Kde 휀  - maximální ohybová deformace trámečku [mm/mm] 

𝑃, 𝐿, 𝑏, ℎ - viz výše 

 

U viskoelastických látek se předpokládá, že pokud je vzorek po celou dobu zatížen 

konstantní silou, je rozložení napětí stejné jako u elastického materiálu při stejném zatížení. 

Lze tedy uvažovat, že deformace jsou závislé na čase a jsou odvozeny z teorie pružnosti 

nahrazením veličiny E za veličinu S(t), která je ekvivalentem dotvarování 1/D(t). Následně lze 

tedy vypočítat časově závislou ohybovou tuhost S(t) dle Rovnice 4.71. [96, 116, 188] 

 𝑆(𝑡) =
𝑃⋅𝐿3

4⋅𝑏⋅ℎ3⋅𝛿(𝑡)
 (4.71) 

 

 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

61 

Kde 𝑆(𝑡) - časově závislá ohybová tuhost [MPa] 

𝑃 - působící konstantní síla [N] 

𝐿 - vzdálenost pevných podpěr trámečku (102 mm) [mm] 

𝑏 - šířka trámečku (12,5 mm) [mm] 

ℎ - výška trámečku (6,25 mm) [mm] 

𝛿(𝑡) - časově závislé přetvoření (průhyb) trámečku 

 

Pro vlastní výpočet časově závislé ohybové tuhosti S(t) a m-hodnoty m(t) se používají 

kvadratické regresní funkce (viz Rovnice 4.72 a 4.73). Hodnota m(t) vyjadřuje velikost změny 

ohybové tuhosti pojiva v daném čase a lze ji vyjádřit jako směrnici k tečně při závislosti 

logS(t) k době zatížení log(t). Znázornění směrnice viz Obrázek 45. [96, 116, 188] 

 

 𝑆(𝑡) = 𝐴 + 𝐵(𝑙𝑜𝑔(𝑡)) + 𝐶(𝑙𝑜𝑔(𝑡))
2
 (4.72) 

 𝑚(𝑡) =
𝑑(𝑙𝑜𝑔𝑆(𝑡))

𝑑(𝑙𝑜𝑔(𝑡))
= 𝐵 + 2𝐶(𝑙𝑜𝑔(𝑡)) (4.73) 

Kde 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 - regresní koeficienty, které lze získat metodou nejmenších čtverců 

 

 
Obrázek 45: Závislost ohybové tuhosti na době zatížení v logaritmickém zobrazení 

Výpočet regresních koeficientů probíhá následujícím způsobem (Rovnice 4.74 až 

4.77). [96, 116] 

 𝐴 =
𝑆𝑦(𝑆𝑥2𝑆𝑥4−𝑆𝑥3

2)−𝑆𝑥𝑦(𝑆𝑥1𝑆𝑥4−𝑆𝑥2𝑆𝑥3)+𝑆𝑥𝑥𝑦(𝑆𝑥1𝑆𝑥3−𝑆𝑥2
2)

𝐷
 (4.74) 

 𝐵 =
6(𝑆𝑥𝑦𝑆𝑥4−𝑆𝑥𝑥𝑦𝑆𝑥3)−𝑆𝑥1(𝑆𝑦𝑆𝑥4−𝑆𝑥𝑥𝑦𝑆𝑥2)+𝑆𝑥2(𝑆𝑦𝑆𝑥3−𝑆𝑥𝑦𝑆𝑥2)

𝐷
 (4.75) 

 𝐶 =
6(𝑆𝑥2𝑆𝑥𝑥𝑦−𝑆𝑥3𝑆𝑥𝑦)−𝑆𝑥1(𝑆𝑥1𝑆𝑥𝑥𝑦−𝑆𝑥3𝑆𝑦)+𝑆𝑥2(𝑆𝑥1𝑆𝑥𝑦−𝑆𝑥2𝑆𝑦)

𝐷
 (4.76) 

 𝐷 = 6(𝑆𝑥2𝑆𝑥4 − 𝑆𝑥3
2) − 𝑆𝑥1(𝑆𝑥1𝑆𝑥4 − 𝑆𝑥2𝑆𝑥3)+𝑆𝑥2(𝑆𝑥1𝑆𝑥3 − 𝑆𝑥2

2) (4.77) 
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Výpočet se uvažuje pro vyhodnocovací časy 8, 15, 30, 60, 120 a 240 s. Následně tedy 

platí Rovnice 4.78 až 4.84, které se použijí pro výpočet ohybové tuhosti a m-hodnoty 

(Rovnice 4.72 a 4.73). [96, 116] 

 𝑆𝑥1 = log 8 + log 15 + log 30 + log 60 + log 120 + log 240 (4.78) 

 𝑆𝑥2 = (log 8)2 + (log 15)2 + (log 30)2 + (log 60)2 + (log 120)2 + (log240)2 (4.79) 

 𝑆𝑥3 = (log 8)3 + (log 15)3 + (log 30)3 + (log 60)3 + (log 120)3 + (log240)3 (4.80) 

 𝑆𝑥4 = (log 8)4 + (log 15)4 + (log 30)4 + (log 60)4 + (log 120)4 + (log240)4 (4.81) 

 𝑆𝑦 = log 𝑆(8) + log 𝑆(15) + log 𝑆(30) + log 𝑆(60) + log 𝑆(120) + log 𝑆(240) (4.82) 

 𝑆𝑥𝑦 = log 𝑆(8) log 8 + log 𝑆(15) log 15+. . . + log 𝑆(240) log 240 (4.83) 

 𝑆𝑥𝑥𝑦 = (log 8)2log 𝑆(8) + (log 15)2log 𝑆(15)+. . . + (log 240)2log 𝑆(240) (4.84) 
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5. ZKUŠEBNÍ METODY 

V této kapitole jsou popsány zkušební metody, které slouží k popsání fyzikálních 

vlastností asfaltových pojiv. Jednotlivé zkušební metody jsou rozděleny dle teplotních 

oblastí, se kterými se asfaltové pojivo setkává při výrobě, pokládce a následném zabudování 

v asfaltové směsi. Rozdělení zkušebních metod je následující: 

 

1) Zkušební metody popisující chování asfaltových pojiv při výrobních teplotách. 

2) Odolnost asfaltového pojiva vůči trvalým deformacím. 

3) Chování asfaltového pojiva za běžných teplot. 

4) Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv. 

 

Jednotlivé teplotní oblasti lze posoudit pomocí empirických zkoušek nebo pomocí 

pokročilých funkčních zkoušek.  

5.1. Chování asfaltových pojiv při výrobních teplotách 

Asfaltové pojivo musí splňovat náročné podmínky nejen během své životnosti 

v asfaltové vozovce, ale zároveň musí umožňovat i výrobu a pokládku asfaltové směsi. 

Asfaltové pojivo musí být při výrobě a pokládce dostatečně tekuté, aby bylo možné 

asfaltovou směs vyrobit s odpovídajícím obalením zrn kameniva a zároveň, aby bylo možné 

dosáhnout požadované míry zhutnění při pokládce asfaltové směsi. Pro hodnocení těchto 

vlastností se nejčastěji používá hodnota dynamické viskozity. Dále lze hodnotit změnu 

hmotnosti asfaltového pojiva v průběhu krátkodobého laboratorního stárnutí.  

 Stanovení dynamické viskozity 

Dynamická viskozita je teoreticky popsána v kapitole 4.2.1. Samotné stanovení 

viskozity je důležité s ohledem na zaručení čerpatelnosti asfaltového pojiva a dále na 

zpracovatelnost asfaltové směsi při pokládce [116]. Pro hodnocení dynamické viskozity se 

nejběžněji používá teplota 135 °C, která vychází z amerického „Performance Graded Asphalt 

Binder Specification“. Jedná se o teplotu, při níž pomocí dynamické viskozity ověřujeme, zda 

lze daná asfaltová směs zhutnit a nedochází k vytlačování asfaltového pojiva během pojezdu 

hutnících strojů. Dle požadavků AASHTO MP 1 je maximální hodnota dynamické viskozity 

3 Pa·s při teplotě 135 °C. V evropské normě EN 12591 [41] se hodnotí velikost kinematické 

viskozity při teplotě 135 °C, kde jsou udány různé požadavky dle gradace asfaltových pojiv. 

Hodnota dynamické viskozity se stanovuje při teplotě 60 °C, což je ovšem teplota, při 

níž se hodnotí odolnost asfaltového pojiva vůči trvalým deformacím. Požadavky na hodnotu 

kinematické viskozity dle evropské návrhové metody jsou uvedeny v Tabulce 2. Je patrné, že 

americký přístup vyhodnocuje hodnotu dynamické viskozity, za to evropská norma uvažuje 

hodnotu kinematické viskozity. Přepočet mezi dynamickou a kinematickou viskozitou je 

uveden v kapitole 4.2.1.  
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Tabulka 2: Požadavky na kinematickou viskozitu pro pojiva gradace 50/70 a 70/100 dle EN 12591 [41] 

Vlastnost Jednotka 50/70 70/100 

Kinematická viskozita při 135 °C mm2/s ≥ 295 ≥ 230 

 Změna hmotnosti po stárnutí RTFOT podle ČSN EN 12607-1 

Na silničních asfaltech lze modelovat krátkodobé stárnutí pomocí metody RTFOT. 

Kombinovaný účinek tepla a vzduchu způsobuje procentuální změnu hmotnosti asfaltového 

pojiva, která byla stanovena před a po simulaci stárnutí (viz Rovnice 5.1). 

 𝑚𝑐 = 100 ⋅
𝑀2−𝑀1

𝑀1−𝑀0
 (5.1) 

Kde 𝑚𝑐 - procentuální změna hmotnosti [%] 

 𝑀0 - hmotnost skleněné nádobky bez vzorku [kg] 

 𝑀1 - hmotnost skleněné nádobky se vzorkem před stárnutí [kg] 

 𝑀2 - hmotnost skleněné nádobky se vzorkem po stárnutí metodou RTFOT [kg] 

 

Mezní hodnotou změny hmotnosti po zkoušce RTFOT podle národní přílohy normy 

ČSN EN 12591 je 0,5 % pro silniční asfalty gradace 50/70 a 0,8 % pro silniční asfalty gradace 

70/100. Při aplikaci americké návrhové metody dle Performance Graded, je maximální 

změna hmotnosti 1,0 %. 

5.2. Chování asfaltových pojiv při vysokých teplotách 

Mezi nejčastější poruchy, s kterými se můžeme setkat na asfaltových vozovkách, patří 

bez pochyby trvalé deformace, které lze charakterizovat jako odchylku povrchu vozovky 

příčného nebo podélného řezu od původní polohy. Jedná se o poruchu, která je přirozeným 

jevem u stavebních materiálů a nelze ji zcela vyloučit. Ovšem při optimálním návrhu lze 

tento problém co nejvíce eliminovat. [210] Vznik trvalých deformací nejvíce hrozí v letních 

měsících. Asfaltové pojivo se zvyšující se teplotou měkne a při dopravním zatížení, které 

působí tlakovou silou vůči vozovce, dochází k vytlačování směsi ve směru nejnižšího odporu, 

což je mimo jízdní stopu vozidel.  

 

 
Obrázek 46: Trvalé deformace ve vozovce [153] 
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Na vznik trvalých deformací má kromě vysoké teploty vliv více faktorů. Základem je 

především intenzita těžké nákladní dopravy, která tvořila ve skladbě dopravního proudu na 

dálnicích v České republice v roce 2010 průměrně 26,7 %. [29] Dalším významným prvkem, 

který ovlivňuje náchylnost na vznik trvalých deformací, je rychlost a zastavování dopravního 

proudu. Z tohoto důvodu se můžeme nejčastěji setkat s trvalými deformacemi v místech 

křižovatek nebo autobusových zastávek, kde dopravní prostředky zastavují. Například 

návrhová metoda pro navržení konstrukce vozovky dle TP 170 uvažuje při návrhové rychlosti 

nižší než 50 km/h prakticky zdvojnásobení uvažované intenzity dopravy oproti úsekům 

s návrhovou rychlostí vyšší než 50 km/h. [181] 

Mezi další faktory, které ovlivňují odolnost vozovky vůči vzniku trvalých deformací, je 

vlastní návrh asfaltové směsi. Je důležité použít nejen kvalitní materiály (asfaltové pojivo, 

kamenivo a případně vhodné přísady), ale také navrhnout odolnou směs a dodržet 

technologické zásady při výrobě, pokládce a zhutnění. [210] 

V současné době existují zkušební metody, které charakterizují odolnost asfaltové 

směsi vůči trvalým deformacím. Mezi nejčastější patří zkouška pojíždění kolem [46] a cyklická 

zkouška triaxiálním tlakem [47]. Obě tyto zkoušky charakterizují odolnost asfaltové směsi 

vůči trvalým deformacím jako celku. Ovšem u dvou shodných asfaltových směsí, které se liší 

pouze použitým asfaltovým pojivem, mohou vzniknout naprosto odlišné výsledky trvalých 

deformací, proto je možné eliminovat výskyt trvalých deformací již pomocí vhodně 

zvoleného asfaltového pojiva. 

 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

Metoda pro stanovení bodu měknutí patří mezi základní zkoušky pojiv. Metoda je 

popsána v evropské normě ČSN EN 1427 [54]. Zkouška spočívá v tom, že jsou dva kotoučky 

z asfaltového pojiva osazeny v mosazných kroužcích, na které se osadí ocelová kulička. Ty se 

umístí do zkušebního zařízení a jsou řízenou rychlostí zahřívány v kapalné lázni až do 

propadu kuličky o (25,0 ± 0,4) mm. Přístroj pro stanovení bodu měknutí metodou kroužek 

a kulička je zobrazen na Obrázku 47. [54, 35] 

 

 
Obrázek 47: Přístroj na stanovení bodu měknutí metodou KK 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

66 

 Stanovení vratné duktility podle ČSN EN 13398 

Obrázek 48 vystihuje ideálně pružný materiál, který se vyznačuje tím, že se po 

zatížení vrací do původního stavu. Obdobným způsobem lze charakterizovat ideálně pružnou 

vozovku. Z obdobného principu vychází empirická zkouška Stanovení vratné duktility 

modifikovaných asfaltů dle ČSN EN 13398 [50], jenž je nejběžnější zkouškou, která se používá 

pro určení vhodnosti asfaltového pojiva vůči trvalým deformacím.  

 
Obrázek 48: Ideálně pružné chování materiálu 

Zkouška stanovení vratné duktility probíhá tak, že se asfaltové těleso protahuje při 

zkušební teplotě 25 °C rychlostí 50 mm/min na délku 200 mm. Takto získané vlákno 

asfaltového pojiva se uprostřed přestřihne, čímž se získají dvě poloviny vlákna (polovlákna). 

Díky elastickým vlastnostem pojiva mají polovlákna tendenci navracet se do původního tvaru 

(zkracovat se). Po uplynutí 30 minut se měří zkrácení polovláken a vyjadřuje se jako procento 

z délky protažení. Postup zkoušky je zobrazen v Obrázku 49. 

 

 
Obrázek 49: Průběh zkoušky vratné duktility [128] 

Zkouška stanovení vratné duktility se stala vhodným nástrojem pro stanovení obsahu 

polymeru v asfaltovém pojivu. Avšak pro určení odolnosti asfaltového pojiva vůči trvalým 

deformacím se jeví zkouška jako nedostačující [89]. Z tohoto důvodu se postupně přechází 

na zkoušky prováděné pomocí DSR.  
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 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

V rámci americké specifikace pro asfaltová pojiva, která je blíže popsána v kapitole 6, 

byl nejprve zvolen jako parametr pro hodnocení odolnosti asfaltového pojiva vůči trvalé 

deformaci vztah 𝐺∗/ sin 𝛿, jehož minimální hodnota je předepsána pro jednotlivé PG třídy 

minimálně 1,0 kPa. Z čehož logicky vyplývá, že odolnost asfaltového pojiva vůči trvalé 

deformaci roste se zvyšujícím se komplexním smykovým modulem a zároveň s vyšší 

elasticitou asfaltového pojiva.  

Aby bylo možné potvrdit, zda parametr 𝐺∗/ sin 𝛿 odpovídá reálné situaci ve vozovce, 

byl v létě roku 2002 ve Virginii v USA realizována testovací vozovka, která byla provedena 

z dvanácti pruhů o šířce 4 m a délce 50 m, kdy každý pruh obsahoval asfalt různě 

modifikovaný (viz Obrázek 50). [143] 

 

  
Obrázek 50: Schéma pokusného úseku realizovaného ve Spojených státech amerických [143] 

V prosinci roku 2002 bylo zahájeno zatěžování těchto pokusných úseků pomocí dvou 

zatěžovacích zařízení s názvem ALF (Accelerated Load Facility). Jedná se o stroje, které 

simulují dopravní zatížení při kontrolovaném přetvoření a teplotě. ALF přístroj se skládá 

z 29 m dlouhého rámu s kolejnicemi, který slouží přímo k zatížení valivých kol. Stroj je 

schopný vyvinout průměrně 35 tisíc zatížení během týdne v zatížení od 33 kN do 84 kN. 

Rychlost pojezdu byla zvolena jako 18 km/h a byla aplikována v délce 14 m. Pro pojezd byly 

vybrány pneumatiky 425/65 R22,5 (jedná se o pneumatiku širokou 425 mm s vnitřním 

průměrem 22,5 palců). [143] 

Pro část, kde byly provedeny testy pro zjištění trvalých deformací, byla vybrána 

testovací teplota 64 °C a zatížení 44 kN (to představuje zatížení přibližně 4,5 t na kolo – 

v České republice je dovolené zatížení u jednotlivé nápravy 10 t, to znamená, že na jedno 
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kolo je maximální zatížení 5,0 t [142]). Celkový počet přejezdů zkušebního kola pro 

vyhodnocení zkoušky byl zvolen jako 25 000. 

Při porovnání hloubky trvalé deformace, která byla zjištěna na pokusném úseku, 

a poměrem 𝐺∗/ sin 𝛿 byla zjištěna velmi nízká korelace R2 = 0,13 [175], což dokazuje velice 

špatný vztah k vyjíždění kolejí. Tento fakt může být způsoben tím, že parametr 𝐺∗/ sin 𝛿   je 

odvozen od chování pojiva v lineárně elastické oblasti při relativně malých přetvořeních, kdy 

převládá elastické chování. V reálných podmínkách ovšem probíhají často visko-plastické 

deformace v nelineární oblasti [60]. Dalším faktorem, který ovlivňuje srovnání v reálné 

vozovce, je cyklické oscilační zatěžování, které nedokáže rozlišit mezi zpožděnou elastickou 

odpovědí a disipací energie viskózním tokem. [17] Závislost mezi hloubkou vyjeté koleje 

pomocí přístroje ALF a parametrem 𝐺∗/ sin 𝛿 je uvedena v Obrázku 51. 

 

 
Obrázek 51: Vztah mezi G*/sin a hloubkou vyjeté koleje [183] 

Reakcí na slabou vypovídající hodnotu parametru 𝐺∗/ sin 𝛿 bylo navržení použití 

modifikovaného parametru: 

 
𝐺∗

1−
1

tan𝛿⋅sin𝛿

 (5.2) 

Kde 𝐺∗ - komplexní smykový modul [Pa] 

 𝛿 - fázový úhel [°] 

 

Tento parametr lépe vystihoval akumulaci deformace především u modifikovaných 

asfaltů, kde se předpokládalo, že se nevratné dotvarování vypočítá v oscilačním módu 

z velikosti komplexního modulu tuhosti G* a fázového úhlu δ. [159, 160] Výpočet nevratného 

přetvoření v oscilačním smyku je uvedeno v Rovnici 5.3 [165].  

 𝛾𝑛 =
𝜏0

|𝐺∗|
(1 −

1

𝑡𝑎𝑛𝛿⋅𝑠𝑖𝑛𝛿
) (5.3) 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

69 

Kde 𝐺∗ - komplexní smykový modul [Pa] 

 𝛿 - fázový úhel [°] 

 𝜏𝑜 - smykové napětí [Pa] 

 

Ovšem ani tato metoda se nakonec neosvědčila a byla vyvinuta nová zkušební 

metoda Multiple Stress Creep-Recovery Test (dále MSCR), která výstižněji popisuje vztah 

mezi hloubkou trvalé deformace a výsledkem zkoušky. 

 Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test) dle ČSN EN 16659 

Zkouška Multiple Stress Creep Recovery (dále MSCR) byla vyvinuta poměrně nedávno 

v USA a je popsána v metodě AASHTO T 350-14 [3]. V roce 2015 byla zkouška schválena 

v CEN [140] a byla vydána evropská norma s označením EN 16659 [80]. 

Test se provádí v DSR v módu „creep and recovery“ za předpokladu, že umožňuje 

zjistit odezvu pojiva v nelineární oblasti zatížení a je tedy schopen lépe rozklíčovat změny 

u jednotlivých pojiv, které mohou nastat v nelineární oblasti. 

Jedním z parametrů, který je výstupem ze zkoušky MSCR, je nevratná smyková 

poddajnost Jnr, jejíž výpočet je uveden v kapitole 5.2.4.3. Parametr Jnr byl obdobně jako 

parametr  𝐺∗/ sin 𝛿 srovnán s hloubkou vyjeté koleje u pokusného úseku, který je popsán 

v kapitole 5.2.3. Jak dokazuje Obrázek 52, při provedení závislosti mezi veličinou Jnr 

a hloubkou trvalé deformace byl zjištěn korelační součinitel v hodnotě 0,82. V následujících 

letech bylo provedeno další srovnávací měření ve státu Mississippi, kde byly na pokusných 

úsecích použity modifikační přísady styren-butadien kaučuk (SBR), styren-butadien (SB), 

styren-butadien-styren (SBS) a pryžový granulát a dále taktéž nemodifikovaný silniční asfalt. 

Na těchto úsecích byla po dobu šesti let monitorován vývoj trvalých deformací (hloubka 

vyjeté koleje) a následně porovnán s parametrem Jnr. Korelační součinitel byl u tohoto 

měření zjištěn v hodnotě 0,82, což potvrdilo vhodnost testu MSCR jako parametru k zjištění 

vhodnosti odolnosti pojiva vůči trvalým deformacím. [183] 

 

 
Obrázek 52: Vztah mezi veličinou Jnr a hloubkou vyjeté koleje [183] 
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Z průběhu porovnání korelačních součinitelů lze usoudit, že k popisu nevratné 

deformace při cyklickém zatěžování se lépe hodí creepové uspořádání (MSCR Test) než 

opakovaná oscilace (zjištění komplexního modulu G* a fázového úhlu δ). U creepových testů 

je důležité určit, zda se přetvoření nacházejí v lineárně viskoelastické oblasti (LVE). Pokud je 

oblast linearity přerušena, jsou rozdíly v hodnotách dotvarování různé pro jednotlivé 

velikosti napětí. Test MSCR probíhá při dvojím napětí: 0,1 kPa a 3,2 kPa. Pokud se sumární 

hodnoty při těchto podmínkách liší, je zřejmé, že zkoumané materiály se nacházejí mimo 

LVE. Ovšem u některých modifikovaných asfaltů se stává, že oblast linearity překračuje 

hodnotu napětí 3,2 kPa, což zapříčiňuje nižší vypovídající hodnotu MSCR testu, jelikož se 

předpokládá, že problematické chování asfaltových pojiv vedoucí ke vzniku plastických 

deformací nastává v nelineární viskoelastické oblasti. [73] Z tohoto důvodu se například 

v Rakousku přidal třetí cyklus s napětím 10 kPa, což se jeví jako vhodné doplnění testu 

především z výzkumných důvodů, jelikož samotné měření se prodlouží pouze o 100 s, což je 

zanedbatelná doba.  

Alternativou ke zkoušce MSCR mohou být zavedené zkoušky Stanovení viskozity při 

nulovém smyku v režimu pomalého toku pomocí DSR dle ČSN P CEN/TS 15325 [59] 

nebo viskozita získaná v režimu pomalého toku při nulovém smyku dle ČSN P CEN/TS 15325 

[59]. Tyto zkoušky již byly přijaty do evropských norem, ovšem jejich časová náročnost je 

staví oproti testu MSCR do značné nevýhody a z tohoto důvodu se jejich uplatnění nachází 

spíše v oblasti výzkumu. [165] 

5.2.4.1. Podstata MSCR testu 

Postup zkoušky MSCR je popsán v normě ČSN EN 16659 [80]. Samotnou zkoušku 

MSCR lze rozdělit na dvě části, přičemž každá z nich zahrnuje deset cyklů. Jednotlivé cykly se 

skládají ze zatížení po dobu 1 sekundy a následného odlehčení po dobu 9 sekund (Graf 1). 

Prvních 10 cyklů zkoušky probíhá při zatížení napětím 0,1 kPa a ihned následuje 10 cyklů při 

napětí 3,2 kPa. Graf 2 zobrazuje příklad kompletního průběhu zkoušky MSCR. 

 

 
Graf 1: Průběh dvou cyklů MSCR testu 
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Graf 2: Průběh testu MSCR 

Norma ČSN EN 16659 [80] předepisuje zkušební teploty 40, 50, 60 nebo 70 °C, kterou 

lze vybrat dle uvážení. Ostatní teploty mohou být provedeny pro srovnávací účely. Jedná se 

například o teploty, které jsou předepsány v návrhovém systému používaném v USA, kde se 

jednotlivá asfaltová pojiva hodnotí při teplotách dle PG systému (více o problematice je 

uvedeno v kapitole 6). Tyto teploty jsou mimo zaokrouhlené referenční hodnoty, s kterými je 

obvyklé pracovat v Evropě. Například v České republice se jeví jako nejvhodnější teplota 

50 °C z toho důvodu, že se při této teplotě provádí zkouška pojíždění kolem dle normy ČSN 

EN 12697-22 [46]. Ovšem dle názoru odborné veřejnosti je tato teplota nízká a nedokáže 

přesvědčivě určit náchylnost asfaltových pojiv k tvorbě trvalých deformací. Proto se 

v současné době hovoří o zvýšení teploty pro zkoušku trvalých deformací na 60 °C alespoň 

u směsi typu SMA a stejně tak i pro MSCR test. [26] 

5.2.4.2. Teoretický model MSCR testu 

V reologii se často pro znázornění jednotlivých zkoušek používá modelování a test 

MSCR není výjimkou. K popisu chování MSCR testu se nejčastěji používá Burgersův model 

[121], který je vhodný pro popis reologických systémů se zpožděnou elasticitou. [125] 

Podrobný popis modelu je popsán v kapitole 4.1.3. 

5.2.4.3. Výstupy z MSCR testu 

Výstupem testu MSCR je průměrné elastické zotavení RN, které se vypočítá pro obě 

velikosti zatěžovacího napětí. S rostoucí hodnotou této veličiny roste návratnost pojiva do 

původního stavu. Je tedy zřejmé, že čím je tato hodnota vyšší, tím je pojivo více elastické 

a mělo by lépe odolávat trvalým deformacím. Dalším získaným parametrem je nevratná 

smyková poddajnost Jnr, která se opět zjišťuje pro obě sady zatížení (0,1 kPa a 3,2 kPa). Zde je 

patrné, že čím je hodnota nižší, tím je pojivo odolnější vůči trvalým deformacím. 

Nevratná smyková poddajnost Jnr je závislá na velikosti smykového napětí a teplotě. 

Při srovnání průběhu smykového napětí a nevratné smykové poddajnosti lze vypozorovat, že 
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průběh závislosti má tvar obrácené hokejky. Na počátku je hodnota Jnr přibližně konstantní, 

ale po překročení limitního napětí je zaznamenán strmý nárůst velikosti Jnr. Tento zlom se 

většinou nachází v přechodu do nelineární viskoelastické oblasti. [165] U MSCR testů 

prováděných při teplotě 60 °C leží mnohdy tento bod až za hranicí smykového napětí 3,2 kPa 

a to zejména u silničních asfaltů nižší a střední gradace a dále u modifikovaných asfaltů. [76] 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, trvalé deformace vznikají u asfaltových pojiv 

především v nelineární viskoelastické oblasti, která je ve zmíněných případech ovšem 

posunuta až za hranici 3,2 kPa a tudíž celý test MSCR probíhá v lineární viskoelastické oblasti. 

Z tohoto důvodu se jeví vhodné provádět test i při vyšším napětí než 3,2 kPa. 

 

 
Graf 3: Průběh přetvoření 

Elastické zotavení se vypočítá pro prvních 10 testovacích cyklů probíhajících při napětí 

0,1 kPa. Obdobným způsobem se elastické zotavení vypočítá i pro následujících 10 cyklů, 

které probíhají při napětí 3,2 kPa. Význam jednotlivých veličin zobrazuje Graf 3. [39] 

 𝑅𝑁(0,1𝑘𝑃𝑎, 𝑁) = ( 1− 10

1
) ∙ 100  (5.3) 

 𝑅𝑁(3,2𝑘𝑃𝑎, 𝑁) = ( 1− 10

1
) ∙ 100 (5.4) 

Kde 𝑅𝑁 - elastické zotavení [%]  

휀1 - celkové přetvoření [%] 

휀10 - nevratná část přetvoření [%] 

 

Následně lze vypočítat průměrné elastické zotavení pro měření při hodnotě 0,1 kPa 

a taktéž pro hodnoty měřené při hodnotě 3,2 kPa. [39] 
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 𝑅3,2𝑘𝑃𝑎 =
1

10
∑(𝑅𝑁(3,2𝑘𝑃𝑎, 𝑁)) (5.6) 

Kde 𝑅0,1(3,2)𝑘𝑃𝑎 - průměrné elastické zotavení [%]  

 

Závěrem lze vypočítat procentuální rozdíl v elastickém zotavení získaný při napětí 

0,1 kPa a 3,2 kPa. [39] 

 𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓 =
𝑅0,1𝑘𝑃𝑎−𝑅3,2𝑘𝑃𝑎

𝑅0,1𝑘𝑃𝑎
∙ 100  (5.7) 

Kde 𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓 - procentuální rozdíl v elastickém zotavení [%] 

 

Dalšími parametry, které lze získat ze zkoušky MSCR, je nevratná smyková 

poddajnost. Ta se nejprve vypočítá pro 10 testovacích cyklů při napětí 0,1 kPa a stejným 

způsobem pro testovací kroky naměřené při napětí 3,2 kPa. [39] 

 𝐽𝑛𝑟(0,1𝑘𝑃𝑎,𝑁) = ( 10

0,1
) (5.8) 

 𝐽𝑛𝑟(3,2𝑘𝑃𝑎,𝑁) = ( 10

3,2
) (5.9) 

Kde 𝐽𝑛𝑟 - nevratná smyková poddajnost [-]  

 

Dalším krokem je výpočet průměrné smykové poddajnosti pro prvních 10 testovacích 

cyklů probíhajících při napětí 0,1 kPa a následně pro druhou sadu testovacích cyklů, které 

probíhají při napětí 3,2 kPa. [39] 

 𝐽𝑛𝑟;0,1𝑘𝑃𝑎 =
1

10
∑(𝐽𝑛𝑟(0,1𝑘𝑃𝑎,𝑁)) (5.10) 

 𝐽𝑛𝑟;3,2𝑘𝑃𝑎 =
1

10
∑(𝐽𝑛𝑟(3,2𝑘𝑃𝑎,𝑁)) (5.11) 

Kde 𝐽𝑛𝑟;0,1(3,2) - průměrná smyková poddajnost [-]  

 

Výsledným a následně hodnotícím parametrem zkoušky MSCR může být procentuální 

rozdíl ve smykové poddajnosti získané nejprve při napětí 0,1 kPa a následně při napětí 

3,2 kPa. 

 𝐽𝑛𝑟,𝑑𝑖𝑓𝑓 =
𝐽𝑛𝑟;3,2𝑘𝑃𝑎−𝐽𝑛𝑟;0,1𝑘𝑃𝑎

𝐽𝑛𝑟;0,1𝑘𝑃𝑎
∙ 100 (5.12) 

Kde 𝐽𝑛𝑟;𝑑𝑖𝑓𝑓 - procentuální rozdíl ve smykové poddajnosti [%]  

 

Při hodnocení MSCR testu je vhodné provést samotnou zkoušku po procesu 

krátkodobé simulace stárnutí. Tento fakt je dán tím, že asfaltové pojivo je nejnáchylnější na 

tvorbu trvalých deformací ihned po pokládce asfaltové směsi. [165] 
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5.2.4.4. Požadavky na výsledky z MSCR testu 

Jelikož se MSCR test v Evropě teprve zabíhá, nejsou v současnosti nastaveny žádné 

normové požadavky. Na rozdíl od Evropy jsou již v USA zavedeny výsledky MSCR testu do 

oficiální klasifikace asfaltových pojiv pro státní orgány a výrobce asfaltových směsí, i když 

ještě zcela nejsou dořešeny úskalí tohoto testu. Více o požadavcích na výsledky zkoušky 

MSCR jsou uvedeny v kapitole 6. 

5.3. Chování asfaltových pojiv za běžných teplot 

Chování asfaltových pojiv za běžných teplot se nejčastěji popisuje pomocí stanovení 

penetrace jehlou, kdy zjišťujeme hloubku vpichu jehly do asfaltového pojiva, která vyjadřuje 

jeho tvrdost při předepsané teplotě. Empirická zkouška penetrace slouží k zatřídění 

asfaltových pojiv dle gradací, ovšem není vhodná pro popis důležitějších vlastností, mezi 

které patří například stanovení únavových vlastností asfaltového pojiva. 

Pro popis vlastností asfaltových pojiv při běžných teplotách slouží nejčastěji 

dynamický smykový reometr, který dokáže popsat chování asfaltového pojiva v široké škále 

teplot. 

 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 

Stanovení penetrace jehlou je popsáno v České národní normě ČSN EN 1426 

s názvem Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou [53]. Penetrace vyjadřuje 

hloubku, do které vnikne jehla u asfaltového pojiva. Za stanovených podmínek je dáno 

zatížení, čas zatížení a teplota. Teplota je předepsána na 25 ˚C, aplikované zatížení je 100 g 

a doba zatížení 5 s. Zařízení pro měření penetrace jehlou zobrazuje Obrázek 53. 

 

 
Obrázek 53: Přístroj na stanovení penetrace jehlou 
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Hodnoty penetrace se vyjadřují jako aritmetický průměr naměřených hodnot 

v desetinách milimetru zaokrouhleno na nejbližší celé místo. Pomocí zkoušky penetrace 

jehlou se následně provádí zatřídění asfaltových pojiv. Nejběžněji se lze setkat v silničním 

stavitelství s asfalty gradace 50/70 a 70/100, kdy hodnota penetrace je mezi 50 [0,1 mm] 

a 70 [0,1 mm], případně 70 [0,1 mm]až 100 [0,1 mm]. 

Z výsledků penetrace a bodu měknutí je možné stanovit penetrační index (Ip), jako 

indikátor teplotní citlivosti asfaltového pojiva. Penetrační index se vypočítá dle ČSN EN 

12591 z hodnoty penetrace jehlou při 25 °C a z hodnoty bodu měknutí. Výpočet je založen na 

hypotéze Pfeiffera a Van Doormaela, kdy se předpokládá, že při teplotě bodu měknutí je 

penetrace asfaltu 800 (0,1 mm). Následným vynesením dekadického logaritmu penetrace 

proti teplotě se získá přímka, jejíž směrnice A je definována Rovnicí 5.13: [41] 

 𝐴 =
(20−𝐼𝑝)

(10+𝐼𝑝)
⋅
1

50
 (5.13) 

Kde 𝐴 - směrnice 

 𝐼𝑝 - penetrační index 

 

Penetrační index Ip se následně vypočítá z následující Rovnice 5.14: 

 𝐼𝑝 =
20⋅𝑡𝑅𝑎𝑏+500⋅𝑙𝑜𝑔𝑃−1952

𝑡𝑅𝑎𝑏−50⋅𝑙𝑜𝑔𝑃+120
 (5.14) 

 

Kde 𝑡𝑅𝑎𝑏 - je teplota bodu měknutí [°C] 

 𝑙𝑜𝑔𝑃 - je dekadický logaritmus penetrace při 25 °C [0,1 mm] 

 

Pomocí penetračního indexu lze obecně asfalty rozdělit na multigrádové a oxidované, 

které mají penetrační index kladný a dále na silniční a destilační asfalty, které mají 

penetrační index záporný. S růstem penetračního indexu přechází asfalt ze „sol“ typu na 

„sol-gel“ typ. Obecně lze říct, že asfalt s vyšším penetračním indexem má lepší viskoelastické 

vlastnosti. [172] 

 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

Pro hodnocení asfaltových pojiv během jejich chování za běžných teplot se používají 

dynamické smykové testy, které se nejčastěji reprezentují graficky. Je možné použít 

isochrony, což jsou křivky vyjadřující chování látky při konstantní frekvenci nebo isotermy, 

což jsou křivky vyjadřující chování látky při konstantní teplotě. Protože frekvenční rozsah je 

u všech dynamických smykových reometrů omezen, je nemožné popsat široké rozpětí 

reologických vlastností materiálu isotermou. Proto se využívají hlavní (kmenové, komplexní) 

křivky (master curves), které zajistí prodloužení měřených charakteristik do širšího 

frekvenčního rozsahu pomocí principu superpozice teploty a času zatížení. Podrobněji je 

princip superpozice popsán v kapitole 5.3.2.1. Další možností grafického vyjádření 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 

 
 

76 

reologických dat je Blackův diagram, což je závislost mezi komplexním modulem a úhlem 

fázového posunu nebo diagram Cole-Cole, což je vyjádření vztahu mezi reálnou částí 

komplexního smykového modulu a viskózní složkou komplexního smykového modulu. 

Příklad Blackova diagramu je patrný z Grafu 4, kdy je zřetelné rozdílné chování silničního 

asfaltu 50/70, modifikovaného asfaltu 70/100 s 5 % SBS a pojiva modifikovaného pryžovým 

granulátem s 17 % pryže.  

 

 
Graf 4: Příklad průběhu Blackova diagramu pro různá asfaltová pojiva 

Při oscilačních měřeních komplexních modulů tuhosti G* je nutné zajistit, aby měření 

probíhalo v lineárně viskoelastické oblasti zkoušeného materiálu při daných okrajových 

podmínkách. V této oblasti je hodnota G* nezávislá na velikosti smykového přetvoření. Před 

vlastní dynamicko-mechanickou analýzou byly na vybraných pojivech určeny oblasti lineárně 

viskoelastického chování (linear viscoelastic region - LVER) při okrajových zkušebních 

teplotách a frekvencích zatěžování zkouškou (amplitude sweep). Při tomto postupu zůstává 

konstantní teplota a frekvence zatěžování, přičemž se zvyšuje výchylka (smykové přetvoření) 

při oscilaci. Protože je komplexní modul a fázový úhel do určité hodnoty smykového 

přetvoření nezávislý na smykovém přetvoření, zůstává hodnota těchto veličin konstantní, 

než začne docházet k porušování vnitřní struktury materiálu. Smluvní hodnotou ukončení 

lineárně viskoelastické oblasti je pokles komplexního modulu o 5 % ze své původní hodnoty. 

Tím je možné určit maximální možná smyková přetvoření na zkušební vzorky pro další 

zkoušky. 

Dle metodiky SHRP se za běžných teplot kontroluje především únavová 

charakteristika asfaltového pojiva, kdy se zjišťuje součin 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿. Předpokládá se, že pokud 

dojde k překročení 5000 kPa po simulaci dlouhodobého stárnutí metodou PAV, dojde 

k porušení únavovými trhlinami. [77] 
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5.3.2.1. Princip superpozice a sestrojení hlavních křivek (Master curve) 

Princip superpozice spočívá ve vzájemné závislosti mezi teplotou a frekvencí, kdy je 

možné získat informace o zkoušeném materiálu mimo zkoušený rozsah, což může být 

výhodné jednak z časové náročnosti nebo z omezeného rozsahu měřícího zařízení. 

V odborné literatuře se lze nejčastěji setkat s případem, kdy je stanovena referenční teplota 

a pomocí frekvenčního posunu je možné určit chování v širokém rozsahu frekvencí. 

Posunem vznikne hlavní křivka neboli Master curve tím způsobem, že je provedena 

série měření vždy při určité teplotě s měnící se se frekvencí (frequency sweep). Následně se 

vybere referenční křivka při určité teplotě a ostatní křivky jsou pomocí horizontálního 

posunu (shift faktoru) posunuty tak, že vznikne jedna hladká křivka (master curve). Příklad 

superpozice pro silniční asfalt s referenční teplotou 50 °C je patrný z Grafu 5. Je zřejmé, že 

měřící rozsah zařízení je 0,1 Hz až 10 Hz a pomocí principu superpozice je možné modelovat 

chování ve frekvenčním rozsahu přibližně od 0,005 Hz do 100 000 Hz. Posunem vznikne 

hlavní křivka neboli Master curve. [101] 

 

 
Graf 5: Sestrojení hlavních křivky komplexního smykového modulu pro pojivo F 

Princip teplotně frekvenční posunu závisí u asfaltových pojiv na vzdálenosti od 

teploty skelného přechodu Tg. V její blízkosti dochází ke změnám ve vnitřní struktuře 

materiálu a není tedy možné tuto metodu využít. Zároveň základem je, že se nemohou 

jednotlivé isotermy navzájem překrývat. [101, 125, 201] 

Princip horizontálního fázového posunu lze popsat pomocí matematických vztahů, 

kdy nejběžněji se používá tzv. Williams–Landel–Ferry model (WLF model). Horizontální 

posun 𝑎𝑇 (shift faktor) se vynáší v logaritmickém měřítku, kdy na ose x je uvedena frekvence 

a na ose y například hodnota komplexního smykového modulu. Rovnice 5.15 popisuje 

velikost teplotně závislého posunu (tzv. shift factor). [101, 125, 201] 
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 𝑎𝑇 =
𝜂(𝑇)⋅𝑇𝑟𝑒𝑓⋅𝜌𝑟𝑒𝑓

𝜂(𝑇𝑟𝑒𝑓)⋅𝑇⋅𝜌
 (5.15) 

Kde 𝑎𝑇 - shift factor [-] 

 𝜌𝑟𝑒𝑓 - referenční hustota [kg/m3] 

 𝜌 - hustota [kg/m3] 

𝑇𝑟𝑒𝑓 - referenční teplota [K] 

𝑇 - teplota [K] 

𝜂 - viskozita [Pa·s] 

 

Rovnici 5.15 lze většinou zjednodušit, jelikož lze pro praktické uživatele předpokládat 

platnost Rovnice 5.16.  

 
𝑇𝑟𝑒𝑓⋅𝜌𝑟𝑒𝑓

𝑇⋅𝜌
≈ 1 (5.16) 

Následně lze odvodit výslednou Rovnici 5.17 s dvěma materiálovými koeficienty c1 

a c2. 

 𝑎𝑇 = 𝑒𝑥𝑝
−𝑐1(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑐2+(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)
 (5.17) 

5.4. Chování asfaltových pojiv při nízkých teplotách 

Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv jsou důležitým parametrem při predikci 

vzniku mrazových trhlin ve vozovkách pozemních komunikací. Náchylnost asfaltové směsi 

vůči vzniku mrazových trhlin roste se stárnutím asfaltových pojiv, jelikož ty se stávají tvrdší 

a jsou tudíž křehčí. Z těchto důvodů je vhodné hodnotit nízkoteplotní vlastnosti asfaltových 

pojiv po aplikaci krátkodobého nebo ještě lépe dlouhodobého stárnutí asfaltového pojiva. 

Pro hodnocení nízkoteplotních vlastností se nejčastěji používá empirická zkouška 

Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse. Tato zkouška se ovšem průběžně dostává do 

ústraní a je nahrazována zkouškou Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového 

trámečkového reometru, která dokáže věrohodněji popsat nízkoteplotní vlastnosti 

asfaltových pojiv. 

 Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse podle ČSN EN 12593 

Zkouška stanovení bodu lámavosti dle Fraassse se provádí dle ČSN EN 12593 [42]. 

Pomocí zkoušky se určuje křehkost asfaltových pojiv, kdy se nejprve vzorek asfaltového 

pojiva nanese na kovový plíšek tak, aby se dosáhlo rovnoměrné tloušťky vrstvy. Plíšek se 

stálou rychlostí ochlazuje a opakovaně prohýbá, dokud se vrstva asfaltového pojiva neporuší 

trhlinou. Teplota, při které se objeví trhlina, se zaznamená jako bod lámavosti podle Fraasse. 

Zařízení pro zjišťování bodu lámavosti dle Fraasse je patrné z Obrázku 54. [63] 

Dle ČSN EN 12591 jsou dány požadavky na hodnotu bodu lámavosti podle Fraasse. 

U pojiva gradace 50/70 musí být nižší než -8 °C a u pojiva gradace 70/100 nižší o -10 °C. [41] 
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Obrázek 54: zařízení pro určení bodu lámavosti dle Fraasse [22] 

 Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového 

reometru podle ČSN EN 14771 

Zkouška dle ČSN EN 14771 se provádí na asfaltových zkušebních trámečcích 

předepsaných rozměrů (12,5 mm x 6,25 mm x 125 mm). Zkouška probíhá při konstantní 

nastavitelné teplotě a po dobu 240 sekund, kdy je tělísko namáháno středovou silou 

o velikosti P = (980 ± 50) mN, což odpovídá 100 g. [57] 

Jelikož zkouška probíhá při záporných teplotách, musí být kapalina nemrznoucí. 

Nejčastěji se používá směs glykolu, metanolu a vody. Lázeň musí udržovat teplotu ± 0,1 °C. 

Z důvodu vkládání zkušebního vzorku může dojít k teplotnímu výkyvu, a proto je povolena 

odchylka ± 0,2 °C. Pro rovnoměrnou teplotu v celé lázni je na dně umístěno magnetické 

míchadlo. [57] 

Pro jedno měření je potřeba připravit nejméně dva vzorky, které se měří neprodleně 

za sebou. Následně se určí průměrná hodnota Sm(60) a m(60), kdy maximální odchylka 

modulu tuhosti Sm(60) je 9 % a u m-hodnoty m(60) je maximální odchylka 4 %. Teoretický 

výpočet je uveden v kapitole 4.3.3. Vzorky se nejčastěji připravují odlitím tekutého pojiva do 

hliníkové formy přesně daných rozměrů. Teplota pojiva při nalití by měla být co nejnižší, aby 

nedocházelo ke stárnutí, které nepříznivě ovlivňuje výsledky zkoušky. Před vlastním měřením 

probíhá kalibrace přístroje, která je porovnána s etalonem. [57] 

Cílem zkoušky je nalézt takovou teplotu, při které se Sm(60) blíží hodnotě 300 MPa 

zdola a m(60) se shora blíží hodnotě 0,3. Jako výsledná teplota se uvádí nepříznivější z těchto 

hodnot. Dle poznatků výzkumu SHRP se předpokládá, že při teplotě o 10 °C nižší hrozí vznik 

mrazových trhlin. [57, 96, 116, 188] 
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6. VÝZKUMNÝ PROGRAM SHRP 

V rámci disertační práce bylo ověřeno, zda pojiva používaná na území České republiky 

odpovídají americké návrhové metodě a zároveň posoudit, zda tato metoda dokáže lépe 

charakterizovat vlastnosti asfaltových pojiv než v současnosti platné normy, které se 

používají v České republice. 

Program SHRP (Strategic Higway Research Program) představuje dlouholetý výzkum, 

který probíhal na území Spojených států amerických. Jedná se o výzkumný projekt v oblasti 

silničního stavitelství v hodnotě 150 milionů USD. Výzkum se dělil do několika částí: [116] 

 

1) Asfalty (pojiva a asfaltové směsi). 

2) Cementem stmelené konstrukce (CB vozovky a betonové mosty). 

3) Údržba vozovek. 

4) Vlastnosti obrusných a ložních vrstev vozovek při dlouhodobém používání. 

 

V rámci specifikace asfaltových pojiv bylo například zjišťováno chemické složení pojiv. 

Na základě výsledků výzkumu bylo konstatováno, že není v současné době možné, aby 

stanovení chemického složení mělo uplatnění v běžné praxi. Z tohoto důvodu nebyly 

chemické požadavky zahrnuty do specifikace pojiv a  byly i nadále upřednostňovány 

požadavky na základě fyzikálních zkoušek. [107, 116, 188] 

K popisování fyzikálních vlastností asfaltových pojiv se v USA používaly – stejně jako 

v Evropě – zkoušky penetrace jehlou, bodu měknutí a bodu lámavosti, které jsou pro popis 

vlastností nedostačující, protože udávají charakteristické hodnoty při jednotlivých teplotách 

a neumožňují popsat vlastnosti asfaltových pojiv v celém teplotním rozsahu. Zároveň pomocí 

těchto zkoušek není možné hodnotit odolnost proti únavě, stárnutí a vzniku trvalých 

deformací. Jelikož jsou vlastnosti asfaltových pojiv silně závislé na teplotě, bylo v rámci 

programu SHRP stanoveno chování pojiv v závislosti na teplotě jako zásadní kritérium 

u nových zkoušek. Koncept je založen na tom, že každé pojivo musí splňovat stejné užitné 

požadavky a je nutné ověřit, zda stanovené požadavky splní kritické teploty v jednotlivých 

oblastech USA. To znamená, že pojiva používaná v podmínkách chladné Aljašky i teplé 

Kalifornie musí splnit stejné užitné vlastnosti jen při rozdílných kritických teplotách. [95, 107, 

116, 188] 

Z tohoto důvodu byly Spojené státy americké a Kanada zatříděna do tzv. užitných tříd 

(Performance Grade – PG), které jsou rozděleny dle maximálních a minimálních teplot 

vozovky v dané lokalitě. Ty lze získat jednak přímým měřením nebo je dopočítat z teploty 

vzduchu v dané lokalitě. Pro horní teplotu PG třídy se uvažuje nejvyšší průměrná teplota 

povrchu vozovky během sedmi po sobě jdoucích dní. Pro dolní obor PG třídy se bere v úvahu 

nejnižší průměrná teplota povrchu během jednoho dne. [95, 107, 116, 188, 208] 

Stanovení horní kritické teploty bylo v programu SHRP provedeno pomocí 

teoretického modelování přenosu tepla. V rámci stanovení rovnic se uvažovala teplota 

vzduchu, rychlost větru, sluneční absorpce a zeměpisná šířka. Rovnice 6.1 znázorňuje 
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výpočet maximální teploty na povrchu vozovky. Dle Rovnice 6.2 lze vypočítat teplotu 

v požadované hloubce. [95, 116] 

 

 𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) = 𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) − 0,00618 ⋅ 𝐿𝑎𝑡2 + 0,2289 ⋅ 𝐿𝑎𝑡 + 24,4 (6.1) 

 

Kde 𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vozovky při povrchu vozovky [°C] 

 𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vzduchu [°C] 

𝐿𝑎𝑡  - zeměpisná šířka [°] 

 𝑇(𝑑,𝑚𝑎𝑥) = 𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) ⋅ (1 − 0,063 ⋅ 𝑑 + 0,007 ⋅ 𝑑2 − 0,0004 ⋅ 𝑑3) (6.2) 

 

Kde 𝑇(𝑑,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vozovky v hloubce d [°F] 

𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vozovky při povrchu vozovky [°F] 

𝑑  - hloubka pod povrchem [in] 

 

Aby bylo možné vypočítat teplotu pod povrchem vozovky, kombinují se Rovnice 6.1 

a 6.2. Při výpočtu je potřeba brát zřetel na rozdílné jednotky obou rovnic. Výsledný vztah 

zobrazuje Rovnice 6.3. Při určování požadované PG třídy se volí teplota v hloubce 20 mm pod 

povrchem. [95, 107] 

 𝑇(20,𝑚𝑎𝑥) = 0,9545 ⋅ 𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) − 0,8089 (6.3) 

 

Kde 𝑇(20,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vozovky v hloubce 20 mm [°C] 

𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) -nejvyšší naměřená teplota při povrchu vozovky [°C] 

 

Při dosazení Rovnice 6.1 do Rovnice 6.3 získáme výsledný vztah pro výpočet nejvyšší 

teploty vozovky v hloubce 20 mm pod povrchem (Rovnice 6.4). Z rovnice 6.4 vychází 

i předpis TP 151 – Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT). [95, 107] 

 

 𝑇(20,𝑚𝑎𝑥) = 0,9545 ⋅ (𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) − 0,00618 ⋅ 𝐿𝑎𝑡2 + 0,2289 ⋅ 𝐿𝑎𝑡 + 42,18) − 17,78(6.4) 

 

Kde 𝑇(20,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší teplota vozovky v hloubce 20 mm [°C] 

𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) - nejvyšší naměřená teplota vzduchu [°C] 

𝐿𝑎𝑡  - zeměpisná šířka [°] 

 

Pro výpočet dolní kritické teploty se vychází ze vztahu dle Robertsona, který vychází 

z měření prováděného v Kanadě (Rovnice 6.5). [95, 107] 
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 𝑇(𝑑,𝑚𝑖𝑛) = 0,859 ⋅ 𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) + (0,002 − 0,0007 ⋅ 𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛)) ⋅ 𝑑 + 0,17 (6.5) 

Kde 𝑇(𝑑,𝑚𝑖𝑛) - nejnižší teplota vozovky v hloubce d [°C] 

𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) - nejnižší naměřená teplota vzduchu [°C] 

𝑑  - hloubka pod povrchem [in] 

 

Jelikož nejvyšší riziko poruch při nízkých teplotách hrozí na povrchu vozovky (vznik 

mrazových trhlin), lze získat následující výsledný vztah (Rovnice 6.6). [95, 107, 182] 

 

 𝑇(𝑑,𝑚𝑖𝑛) = 0,859 ⋅ 𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) + 0,17 (6.6) 

Kde 𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) - nejnižší teplota při povrchu vozovky [°C] 

𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) - nejnižší naměřená teplota vzduchu [°C] 

 

Pro zatřídění do PG tříd je tedy nutné získat nejvyšší průměrnou teplotu vzduchu 

během sedmi po sobě jdoucích dnů a zároveň nejnižší průměrnou teplotu povrchu během 

jednoho dne. Aby byly ve výstupu zaznamenány sezónní teplotní výkyvy, je potřeba provést 

analýzu nejméně za posledních 20 let (PG mapa USA a Kanady). Při analýze se vychází ze 

statistické pravděpodobnosti, kdy se hledá pravděpodobnost překročení vybrané teploty. 

Jako dostačující se většinou volí pravděpodobnost vyšší než 95 % (v USA 98 %). To znamená, 

že vybraná teplota může být překročena v 5 % případů. [95, 116, 188] 

Pokud zjistíme kritické teploty v dané lokalitě, je možné provést zatřídění jednotlivých 

asfaltových pojiv v následujícím tvaru: [95, 116, 188] 

 PG X-Y 

Kde PG - užitná třída (Performance Grade) 

X - nejvyšší průměrná sedmidenní teplota při povrchu vozovky 

Y - nejnižší průměrná jednodenní teplota při povrchu vozovky 

 

 Příkladem může být tvar PG 52-28. V USA jsou průměrné teploty 

odstupňovány po 6 °C následujícím způsobem: 

Nejvyšší průměrná sedmidenní teplota při povrchu vozovky: 46, 52, 58, 64, 70, 76, 

82 °C 

Nejnižší průměrná jednodenní teplota při povrchu vozovky: -46, -40, -34, -28, -22, -16, 

-10 °C 

Přiřazení k určité třídě se provádí na stranu bezpečnou. To znamená, že pokud jsou 

kritické teploty například 47 °C a -23 °C přiřazují se do třídy PG 52-28. Následující zatřídění 

bylo provedeno dle měření z 6000 meteorologických stanic v USA a Kanadě a díky tomu bylo 

možné vytvořit generalizované znázornění užitných tříd na území USA a Kanady (Obrázek 

55). [128, 129, 131, 132] 
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Obrázek 55: Generalizované znázornění vyžadovaných tříd asfaltových pojiv na základě regionálních 

nejvyšších a nejnižších teplot vzduchu [188] 

Původní zatřídění do užitných tříd (PG) bylo platné pro nízké dopravní zatížení 

a rychlosti vyšší než 70 km/h. V případě vyššího dopravního zatížení nebo při nízkých 

rychlostech jízdy se neměnily smluvní požadavky na asfaltová pojiva, ale teplotní třída se dle 

požadavku zvýšila a to z toho důvodu, aby odpovídala náročnějším podmínkám. Tento 

proces se nazývá tzv. „Grade Bumping“, kdy je zvolena vyšší gradace asfaltového pojiva než 

indikují klimatické podmínky. Předpokládalo se, že každé navýšení teploty o jednu úroveň 

znamená zvýšení tuhosti asfaltového pojiva na dvojnásobek, což znamená vyšší odolnost 

proti trvalým deformacím. Tabulka 3 zobrazuje původní způsob změny s ohledem na 

průměrnou rychlost a dopravní zatížení. [116, 165] 

Požadavky dané PG systémem se ukázaly nepříliš vhodné, především z toho důvodu, 

že nedokázaly zvýhodnit asfaltová pojiva, která jsou odolnější vůči vzniku trvalých deformací. 

Obrázek 56 zobrazuje úskalí rozdělení jen pomocí PG tříd. Vlevo je úsek z asfaltové směsi 

zařazené do skupiny PG 64-22 s použitím modifikovaného asfaltového pojiva. Při 

detailnějším pohledu je viditelné, že se zde nenachází trvalé deformace. Naopak na pravé 

straně je použita asfaltová směs třídy PG 68-22 obsahující silniční asfalt, kde se trvalé 

deformace projevily. Na první pohled lze předpokládat, že vyšší třída PG bude odolnější vůči 

vzniku trvalých deformací, ale zde je opak pravdou. Z tohoto důvodu je důležité uvažovat 

o odolnosti samotného asfaltové pojiva vůči trvalé deformaci. [89, 165] 
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Tabulka 3: Zvýšení požadavků na asfaltová pojiva s ohledem na dopravní zatížení a průměrnou 

rychlost (tzv. „Grade bumping“) při předpokladu základního pojiva PG 64-22 [89] 

ESAL1 
106/20 roků 

Zastavující Pomalá Standartní 

Průměrná rychlost 
< 20 km/h 

Průměrná rychlost 
20 až 70 km/h 

Průměrná rychlost 
> 70 km/h 

< 0,3 PG 64 - 22 PG 64 - 22 PG 64 - 22 

0,3 až < 3 PG 76 – 22 (↑ 2x) PG 70 – 22 (↑ 1x) PG 64 - 22 

3 až < 10 PG 76 – 22 (↑ 2x) PG 70 – 22 (↑ 1x) PG 64 - 22 

10 až < 30 PG 76 – 22 (↑ 2x) PG 70 – 22 (↑ 1x) PG 64 - 22 

≥ 30 PG 76 – 22 (↑ 2x) PG 70 – 22 (↑ 1x) PG 70 – 22 (↑ 1x) 

 

 
Obrázek 56: Rozdíl hloubky trvalých deformací, vlevo PG 64-22 modifikované asfaltové pojivo (bez 

trvalých deformací), vpravo PG 68-22 nemodifikované asfaltové pojivo (15 mm hloubka trvalé 

deformace) [89] 

Z důvodu výše uvedeného problému byla MSCR zkouška zahrnuta (viz kapitola 5.2.4.) 

do oficiální klasifikace asfaltových pojiv a to i přes to, že nebyly vyřešeny některé problémy 

konfiguračního rázu. Díky zahrnutí MSCR testu bylo možné odstranit „Grade bumping“ 

z doposud používané klasifikace pro asfaltová pojiva AASHTO M320-10: „Standard 

Specification for Performance-Graded Asphalt Binder” [1] Po přijetí MSCR testu byla přijata 

doplňující specifikace AASHTO MP19-2010: „Standard Specification for Performance-Graded 

Asphalt Binder Using Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test”, která horní teplotu 

specifikace PG řídí parametrem nevratné smykové poddajnosti Jnr, která se definuje pro 

jednotlivé dopravní zatížení. Změnou se tedy přeskok na vyšší hodnotu PG neřídí tabulkově 

dopravním zatížením, ale právě hodnotou Jnr. [2, 165] 

Pomocí specifikace AASHTO M 320-2010 jsou dány nové hraniční hodnoty nevratné 

smykové poddajnosti pro různé podmínky, ale nejsou definovány již přímo jeho PG teploty. 

 

                                                 
1 ESAL – Je zkratka odvozena z „Equivalent Single Axle Load“. Jedná se o ekvivalentní zatížení, které vzniklo 

v roce 1960 ve Spojených státech amerických.  Jedná se o přejezd jednou návrhovou nápravou o hmotnosti 

18 000 liber, což je v přepočtu 80 kN. Zde je důležité si uvědomit, že v Evropě se zatížení návrhovou nápravou 

uvažuje 100 kN. [83] Pro přepočet do podmínek české návrhové metody dle TP 170 se uvažuje ESAL = 0,7 · 

TNVcd, kdy · TNVcd je návrhová hodnota celkového počtu přejezdů TNV za návrhové období. 
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Tabulka 4: Požadované hodnoty nevratné smykové poddajnosti Jnr pro jednotlivá dopravní zatížení 

[2, 89]  

Typ dopravního 
zatížení 

Podmínky 
Hodnota 
Jnr;3,2kPa 

S - Standardní < 10 mil. ESAL a průměrná rychlost > 70 km/h 2,0 – 4,0 

H - Vysoký 10 – 30 mil. ESAL nebo průměrná rychlost 20 až 70 km/h 1,0 – 2,0 

V – Velmi vysoký > 30 mil. ESAL nebo průměrná rychlost < 20 km/h 0,5 – 1,0 

E – Extrémně vysoký > 30 mil. ESAL a průměrná rychlost < 20 km/h 0,0 – 0,5 

 

Tabulka 3 zobrazuje posun PG tříd dle staršího zatřídění. Po novelizaci a zařazení 

MSCR testu lze tuto tabulku opravit (viz. Tabulka 5). Zároveň byly typy dopravního zatížení 

použity i pro hodnocení únavového parametru 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿 po simulaci dlouhodobého stárnutí 

metodou RTFOT+PAV, kdy byla pro typy dopravního zatížení H, V a E zvýšena maximální 

tolerance parametru na 6000 kPa ze současných 5000 kPa, které byly ponechány 

u standartního typu dopravního zatížení. V posledních letech se ovšem prosazuje změna 

parametru 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿, který má být nahrazen pomocí zkoušky LAS. 

 

Tabulka 5: Hodnoty dopravního zatížení dle počtu ESAL a typu dopravy [2, 89] 

ESAL 
106/20 roků 

Zastavující Pomalá Standartní 

Průměrná rychlost 
< 20 km/h 

Průměrná rychlost 
20 až 70 km/h 

Průměrná rychlost 
> 70 km/h 

< 0,3 V – Velmi vysoký H - Vysoký S - Standardní 

0,3 až < 3 V – Velmi vysoký H - Vysoký S - Standardní 

3 až < 10 V – Velmi vysoký H - Vysoký S - Standardní 

10 až < 30 V – Velmi vysoký H - Vysoký H - Vysoký 

≥ 30 E – Extrémně vysoký H - Vysoký V – Velmi vysoký 

6.1. Aplikace výzkumného programu SHRP do prostředí České republiky 

V rámci projektu F45B/066/120 s názvem: „Zavedení evropských norem týkajících se 

specifikací materiálů pro zlepšení provozní způsobilosti, životnosti a bezpečnosti dopravy“ 

byla vytvořena PG mapa pro Českou republiku. Tvorba mapy byla prováděna v letech 2005, 

2006 a v prvním čtvrtletí roku 2007. Pro sestavení mapy byla získána data za pět let od 

ČHMÚ z 65 stanic napříč Českou republikou. Lze tedy konstatovat, že PG mapa má pouze 

informativní charakter z toho důvodu, že doba 5 let je poměrně krátká. Jelikož v České 

republice nejsou k dispozici teploty měřené přímo ve vozovce, byly pro hledání kritické 

teploty použity vztahy z kapitoly 6. PG mapa pro Českou republiku je na Obrázku 57. [209] 

Z PG mapy České republiky je patrné, že se na našem území nachází následující PG 

třídy: 

 52-22 

 52-16 
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 46-22 

 46-28 

V dřívějším zatřiďování s uplatněním tzv. „Grade Bumpingu“ bylo možné se na území 

České republiky teoreticky setkat až s deseti třídami PG (52-16, 58-16, 64-16, 46-22, 52-22, 

58-22, 64-22, 46-28, 52-28, 58-28). 

 

 
Obrázek 57: Optimalizovaná PG Mapa České republiky [209] 

6.2. Specifikace výzkumného programu SHRP 

V Tabulce 6 jsou uvedeny požadavky na asfaltová pojiva v rámci programu SHRP. 

Pojiva jsou roztříděna dle Performance Grade, kdy je zadána horní a dolní kritická teplota. Do 

Tabulky 6 byla vybrána pouze asfaltová pojiva, s kterými se lze setkat na území České 

republiky (více v kapitole 6.1). 

 

Tabulka 6: Požadavky na asfaltová pojiva v rámci programu SHRP s kterými se lze setkat na území ČR 

Performance Grade 52-22 52-16 46-28 46-22 

Originální pojiva 

Bod vzplanutí min teplota [°C] 230 230 230 230 

Viskozita (max 3 Pa·s) 
teplota měření 

[°C] 
135 135 135 135 

Dynamická smyková tuhost (G*/sin δ ≥ 1,0 
kPa) 

teplota měření 
[°C] 

52 52 46 46 

Pojiva zestárlá metodou RTFOT 

RTFOT úbytek hmotnosti max úbytek [%] 1,00 1,00 1,00 1,00 

MSCR (S - třída) 
(Jnr3,2 max 4,0 kPa-1; Jnrdiff max 75 %) 

teplota měření 
[°C] 

52 52 46 46 
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MSCR (H - třída) 
(Jnr3,2 max 2,0 kPa-1; Jnrdiff max 75 %) 

teplota měření 
[°C] 

52 52 46 46 

MSCR (V - třída) 
(Jnr3,2 max 1,0 kPa-1; Jnrdiff max 75 %) 

teplota měření 
[°C] 

52 52 46 46 

MSCR (E - třída) 
(Jnr3,2 max 0,5 kPa-1; Jnrdiff max 75 %) 

teplota měření 
[°C] 

52 52 46 46 

Pojiva zestárlá metodou RTFOT + PAV 

PAV 
teplota měření 

[°C] 
90 90 90 90 

Dynamická smyková tuhost (S – třída) 
(G*·sin δ ≤ 5000 kPa při 10 rad/s) 

teplota měření 
[°C] 

19 22 13 16 

Dynamická smyková tuhost (H, V, E – třídy) 
(G*·sin δ ≤ 6000 kPa při 10 rad/s) 

teplota měření 
[°C] 

19 22 13 16 

Ohybová tuhost (S ≤300 MPa, m ≥ 0,300) 
teplota měření 

[°C] 
- 12 - 6 - 18 - 12 

Pevnost v tahu (min 1,0 %) 
teplota měření 

[°C] 
- 12 - 6 - 18 - 12 

 

Je potřeba brát v potaz, že pro zatřídění asfaltových pojiv do PG systému je nezbytné 

využití pokročilých zkušebních metod, které nejsou v současné době v rámci České republiky 

příliš rozšířeny. Pro zatřídění jsou nutné přístroje simulující krátkodobé a dlouhodobé 

stárnutí. Nejčastěji RTFOT a PAV. A dále pro vyhodnocení funkčních zkoušek je to DSR a BBR. 

Náklady na pořízení všech přístrojů se pohybují v jednotkách milionů Kč. 
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7. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je především rozšířit poznání o silničních asfaltech jako 

o základní složce asfaltové směsi s ohledem na stárnutí této komponenty. Cíle disertační 

práce lze rozdělit do následujících bodů: 

a) Popsat dostupné metody simulující stárnutí asfaltových pojiv a vybrat metody, které 

mohou být přínosem pro hodnocení asfaltových pojiv v České republice; 

b) Stanovit fyzikální a chemické vlastnosti silničních asfaltů běžně používaných na území 

České republiky a posoudit, zda tyto pojiva splňují požadavky platných norem; 

c) Srovnat potenciálně vhodné laboratorní metody simulující dlouhodobé stárnutí 

asfaltových pojiv; 

d) Vybranou metodu krátkodobého stárnutí porovnat s reálnou situací ve vozovce; 

e) Ověřit, zda kolísají vlastnosti silničních asfaltů od stejného výrobce; 

f) Sestavit metodiku pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí, které snižují životnost vozovek a k této metodice 

nastavit požadavky, které vyloučí používání asfaltových pojiv s nízkou životností; 

g) Využít vhodný reologický model pro modelování zkoušky Multiple Stress Creep 
Recovery Test (MSCR); 

h) Statisticky vyhodnotit závislosti mezi výsledky získanými pomocí jednotlivých 

zkušebních metod a pokusit se najít takové parametry, které dokazují náchylnost 

asfaltových pojiv vůči stárnutí;    

i) Porovnat získané vlastnosti po stárnutí asfaltových pojiv a směsí; 

j) Sestavit metodiku popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí; 

k) Ověřit zda silniční asfalty používané na území České republiky vyhovují požadavkům 

americké návrhové metody SHRP; 

l) Určit vliv přidání rozdílného množství visbreakingového zbytku na stupeň stárnutí 

asfaltových pojiv a jejich reologické vlastnosti; 

m) Porovnat silniční asfalty s přesným dávkováním visbreakingového zbytku s běžnými 

silničními asfalty. 
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8. POUŽITÉ MATERIÁLY 

V rámci disertační práce bylo hodnoceno 15 silničních asfaltů od různých výrobců. Na 

pojivech byly určeny konvenční empirické zkoušky (stanovení penetrace jehlou, stanovení 

bodu měknutí a stanovení bodu lámavosti podle Fraasse) a funkční zkoušky prováděné 

pomocí DSR a BBR. Aby bylo možné charakterizovat vliv stárnutí, byla veškerá pojiva 

zestárnutá metodou RTFOT a 3xRTFOT. Zároveň byla vybraná pojiva zestárnuta metodou 

RTFOT + PAV, aby bylo možné srovnat vybrané metody pro simulaci dlouhodobého stárnutí. 

Z důvodu nejširšího uplatnění v rámci České republiky byla většina vybraných pojiv gradace 

50/70, pro porovnání byla zároveň vybrána dvě pojiva gradace 70/100. 

Některá pojiva byla vybírána ve spolupráci s firmou Skanska a.s. s ohledem na 

nestandartní chování během pokládky asfaltové směsi. Nestandartní chování při pokládce 

asfaltové směsi vykázalo pojivo s označením N a O. Naopak pojivo gradace 70/100 

s označením A bylo odebráno po odstávce visbreakeru v rafinerii a z tohoto důvodu se 

nepředpokládá obsah visbreakingového zbytku. Seřazení jednotlivých silničních asfaltů je dle 

data odběru na obalovnách asfaltových směsí. Tabulka 7 zobrazuje popis jednotlivých 

silničních asfaltů včetně jejich gradace. 

 

Tabulka 7: Vybrané silniční asfalty porovnávané v rámci disertační práce 

Označení Dodavatel Gradace 

A I. 70/100 

B II. 70/100 

C I. 50/70 

D III. 50/70 

E II. 50/70 

F IV. 50/70 

G V. 50/70 

H VI. 50/70 

I VII. 50/70 

J VIII. 50/70 

K V. 50/70 

L V. 50/70 

M I. 50/70 

N I. 50/70 

O I. 50/70 
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9. VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ 

Vyhodnocení výsledků je prováděno v souladu s cíli disertační práce. Nejprve jsou 

stanoveny fyzikální a chemické vlastnosti silničních asfaltů, které se běžně používají na území 

České republiky, s ohledem na simulaci laboratorního stárnutí. Zároveň jsou navzájem 

porovnány metody simulující dlouhodobé stárnutí 3xRTFOT a RTFOT+PAV. Dále jsou silniční 

asfalty zestárlé metodou RTFOT porovnány se znovuzískanými silničními asfalty po výrobě 

a pokládce asfaltové směsi a je určen optimální čas stárnutí metody RTFOT v podmínkách 

České republiky. Dále je zjištěno, zda kolísají vlastnosti silničních asfaltů od stejných výrobců. 

Výsledky disertační práce jsou použity pro sestavení metodiky pro hodnocení silničních 

asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí a zároveň jsou nastaveny 

požadavky, které vyloučí používání asfaltových pojiv s nízkou životností. 

Výsledky zkoušky MSCR jsou srovnány s reologickým modelem dle Burgerse a je 

určeno, který prvek modelu má nejvýznamnější vliv na výsledky zkoušky MSCR. Jsou 

navzájem korelovány výsledky, které byly získány při stanovení fyzikálních a chemických 

vlastností silničních asfaltů a jsou odvozeny parametry, které nejlépe dokazují náchylnost 

silničních asfaltů ke stárnutí. 

V další části disertační práce jsou porovnány vlastnosti po stárnutí silničních asfaltů 

a silničních asfaltů zabudovaných v asfaltové směsi. Zkušenosti získané při srovnání obou 

metod jsou následně použity pro sestavení metodiky popisující laboratorní stárnutí 

asfaltových směsí.  

Silniční asfalty posuzované v rámci disertační práce byly zároveň hodnoceny pomocí 

americké návrhové metody SHRP, která obsahuje i požadavky na dlouhodobě zestárlá pojiva. 

V závěru hodnocení byl určen vliv přidání rozdílného množství visbreakingového 

zbytku na stupeň stárnutí asfaltových pojiv a jejich reologické vlastnosti a zároveň byla tato 

směsná pojiva srovnána s běžnými silničními asfalty. 

9.1. Fyzikální a chemické vlastnosti silničních asfaltů s ohledem na 

laboratorní stárnutí 

Pro hodnocení fyzikálních vlastností silničních asfaltů jsou využity empirické i funkční 

zkoušky asfaltových pojiv, mezi které patří stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426, 

stanovení bodu měknutí podle ČSN EN 1427, stanovení bodu lámavosti podle Fraasse podle 

ČSN EN 12593, stanovení dynamické viskozity podle ČSN EN 13 702, zkouška MSCR podle 

ČSN EN 16 659, stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu podle ČSN EN 

14 770 a stanovení modulu tuhosti za ohybu podle ČSN EN 14771. Na závěr je uveden obor 

plasticity jednotlivých silničních asfaltů a je stanoven chemický rozbor vybraných silničních 

asfaltů. 
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 Změna hmotnosti po stárnutí RTFOT a 3xRTFOT podle ČSN EN 12607-1 

Na silničních asfaltech bylo laboratorně modelováno stárnutí metodou RTFOT 

a 3xRTFOT. Kombinovaný účinek tepla a vzduchu byl hodnocen procentuální změnou 

hmotnosti asfaltového pojiva, která byla stanovena před a po simulaci stárnutí.  

Mezní hodnotou změny hmotnosti po zkoušce RTFOT podle národní přílohy normy 

ČSN EN 12591 je 0,5 % pro silniční asfalty gradace 50/70 a 0,8 % pro silniční asfalty gradace 

70/100. Výsledné hodnoty procentuálního úbytku asfaltového pojiva jsou zaznamenány 

v Grafu 6, kdy zelená přerušovaná čára zobrazuje maximální limitní hodnoty dané normou 

ČSN EN 12591. Při aplikaci americké návrhové metody dle Performance Graded, je 

maximální změna hmotnosti 1,0 %. 

Z výsledků je patrné, že nejvyšší procentuální změna hmotnosti byla zjištěna u pojiv 

výrobce V, kdy pojivo s označením K dosáhlo hraniční 0,50 % normové změny hmotnosti po 

RTFOT. Ostatní pojiva od tohoto výrobce s označením G a L dosáhla snížení hmotnosti 

o 0,46 % resp. o 0,49 %. Vyšší změna hmotnosti byla zjištěna ještě u pojiva s označením N, 

a to 0,49 %. Nejnižší ztrátu hmotnosti dosáhl asfalt H od dodavatele VI. 

 

 
Graf 6: Změna hmotnosti u jednotlivých asfaltových pojiv 

Po trojnásobném prodloužení času stárnutí u metody 3xRTFOT došlo k nižšímu 

úbytku hmotnosti než u metody RTFOT. Je možné to vysvětlit tím, že nejprve dochází 

k odpaření lehkých těkavých složek asfaltu (aromátů) a dalším stárnutím už na sebe asfalt 

váže molekuly kyslíku ze vzduchu, takže zvyšuje svou hmotnost. Ve skutečnosti dochází 

k odpařování lehkých těkavých látek při vysokých teplotách, které v reálné situaci nastávají 

v průběhu skladování pojiva a výrobě a pokládce asfaltové směsi. Při nižších teplotách, které 

jsou na vozovce, již nedochází k uvolňování těkavých látek. Na hmotností příbytek, který je 

dán vázáním složek kyslíku, není v současné době stanovený normový požadavek. [9, 30, 

148, 149] 
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 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 

Penetrace jehlou byla provedena podle normy ČSN EN 1426, jejíž princip je popsán 

v kapitole 5.3.1. Zkouška byla provedena na silničních asfaltech s označením A až O před 

provedením laboratorního stárnutí a po laboratorním stárnutí metodami RTFOT, 3xRTFOT 

a RTFOT+PAV. 

V normě ČSN EN 12591 je pro nezestárnuté silniční asfalty gradace 50/70 uveden 

požadovaný rozsah hodnoty penetrace 50 [0,1 mm] až 70 [0,1 mm] a pro nezestárnuté 

silniční asfalty gradace 70/100 je uveden požadovaný rozsah hodnoty penetrace 70 [0,1 mm] 

až 100 [0,1 mm]. Výsledky penetrace jehlou zobrazuje Graf 7. Z výsledků je zřejmé, že 

stárnutí asfaltových pojiv způsobuje snížení hodnoty penetrace jehlou, což lze vysvětlit vyšší 

tuhostí pojiva. Při porovnání pojiv, které byly zestárnuty simulací dlouhodobého stárnutí 

metodou 3xRTFOT a RTFOT+PAV lze zjistit, že více mění hodnotu penetrace pojiva zestárnuta 

konvenční metodou RTFOT+PAV. Průměrná hodnota penetrace jehlou zestárlých pojiv 

metodou 3xRTFOT je (23,1 ± 2,8) [0,1 mm] a u silničních asfaltů po RTFOT+PAV je to 

(19,0 ± 2,5) [0,1 mm]. Z výsledků je dále patrné, že pojiva s označením B a J nesplnila 

požadovaný rozsah hodnoty penetrace dle své gradace. Nižší hodnoty penetrace u těchto 

pojiv může být způsobena skladováním pojiva na obalovně při vysoké teplotě. 

 

 
Graf 7: Penetrace jehlou pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na stárnutí 

V normě ČSN EN 12591 je dále uveden požadavek na zbylou penetraci po RTFOT. Pro 

pojiva gradace 50/70 musí být hodnota zbylé penetrace vyšší než 50 %, u pojiv gradace 

70/100 je to více než 46 % své původní hodnoty před stárnutím. Výsledky včetně normových 

požadavků zobrazuje Graf 8. Zároveň je nutné podotknout, že v současných normách 

platných v České republice není uveden požadavek na změnu vlastností po dlouhodobém 

laboratorním stárnutí. V Rakousku se uvažovalo o zavedení požadavku na minimální hodnotu 
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Max dle ČSN EN 12591 100 100 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
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penetrace jehlou po 3xRTFOT v hodnotě 25 [0,1 mm]. Z hodnocených pojiv by této podmínce 

vyhověly jen pojiva A, B, E, F, G a H.  

Graf 8 dokazuje významný vliv laboratorního stárnutí na hodnotu penetrace. Jen 

během výroby a následné pokládky asfaltové směsi je hodnota zbylé penetrace v rozmezí od 

55,8 % do 65,4 %. Což znamená, že pojivo se gradačně propadá do nižší třídy. Při aplikaci 

dlouhodobého stárnutí metodami 3xRTFOT a RTFOT+PAV je dokonce hodnota zbylé 

penetrace v rozmezí od 45,6 % do 25,9 % své původní hodnoty. Zároveň je zřejmé, že 

jednotlivé silniční asfalty od různých výrobců odlišně mění své vlastnosti. Procentuálně 

nejméně měnily své vlastnosti po dlouhodobém stárnutí metodou RTFOT+PAV silniční asfalty 

s označením B, H, J a L (procentuální zbytková penetrace od 38,5 % do 36,8 %). Naopak 

nejvýrazněji měnily své vlastnosti silniční asfalty s označením F, I a K (procentuální zbytková 

penetrace od 30,8 % do 25,9 %). 

Z Grafu 8 jsou patrné i poněkud benevolentně nastavené hodnoty v normě ČSN EN 

12591, kdy hodnota zbylé penetrace u gradací 50/70 a 70/100 je splněna s velkou rezervou. 

 
Graf 8: Zbylá penetrace jehlou pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na stárnutí 

Pokud porovnáme výsledky po stárnutí metodou RTFOT+PAV a po modifikované 

metodě 3xRTFOT, zjistíme, že hodnota zbylé penetrace je u metody RTFOT+PAV 

(33,8 ± 3,9) % své původní hodnoty. U modifikované metody 3xRTFOT je to (41,5 ± 3,0) % své 

původní hodnoty.  Při porovnání tedy vychází, že u modifikované metody 3xRTFOT získáme 

průměrně o 7,7 % vyšší hodnotu zbylé penetrace než u standartní metody RTFOT+PAV. Aby 

modifikovaná metoda RTFOT lépe odpovídala standartní metodě RTFOT+PAV, bylo by nutné 

například prodloužit čas expozice z 225 minut (3xRTFOT) na přibližně 270 minut. Při 

vyhodnocení penetrace jehlou je nutné poznamenat, že změna jen o 1 [0,1 mm] způsobuje 

vysokou odchylku. Z tohoto důvodu se jeví jako lepší pojiva hodnotit pomocí DSR pro jeho 

vyšší přesnost a rozlišovací schopnost. 
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Min dle ČSN EN 12591 46 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

Stanovení bodu měknutí bylo provedeno podle normy ČSN EN 1427, která je 

podrobněji popsána v kapitole 5.2.1. Výsledky zkoušky s ohledem na laboratorní stárnutí 

jsou uvedeny v Grafu 9. V normě ČSN EN 12591 je pro nezestárnuté silniční asfalty gradace 

50/70 uveden požadovaný rozsah hodnoty bodu měknutí 46 °C až 54 °C a pro nezestárnuté 

silniční asfalty gradace 70/100 je uveden požadovaný rozsah hodnoty bodu měknutí 43 °C až 

51 °C. Z výsledků v Grafu 9 vyplývá, že laboratorní stárnutí způsobuje nárůst bodu měknutí, 

což je příznivé vůči vzniku trvalých deformací, ale naopak nepříznivé s ohledem na vznik 

mrazových trhlin a únavové vlastnosti, jelikož se posouvá obor plasticity i u záporných teplot. 

Při posouzení mezních požadavků na hodnotu bodu měknutí u nezestárlých silničních asfaltů 

je patrné, že veškeré silniční asfalty splnily dané meze. Z výsledků je zřejmé, že modifikovaná 

metoda 3xRTFOT způsobuje nižší nárůst bodu měknutí než konvenčně používaná metoda 

RTFOT+PAV. U silničních asfaltů zestárlých metodou 3xRTFOT byla zjištěna průměrná 

hodnota bodu měknutí (61,2 ± 3,5) °C a u metody RTFOT+PAV byl zjištěn průměrný bod 

měknutí (64,2 ± 3,3) °C. 

 

 
Graf 9: Bod měknutí pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na stárnutí 

Norma ČSN EN 12591 požaduje pro silniční asfalty gradace 50/70 i 70/100 maximální 

zvýšení hodnoty bodu měknutí po stárnutí RTFOT o 9 °C ze své původní hodnoty před 

stárnutím. V rakouském předpise RVS 08.97.05 je uveden i požadavek na maximální zvýšení 

hodnoty bodu měknutí po zkoušce 3xRTFOT a to o 15 °C [154]. V Rakousku se zároveň 

uvažovalo o limitní hodnotě bodu měknutí po 3xRTFOT. Která je stanovena tak, že nárůst 

bodu měknutí musí ležet minimálně do 8 °C nad hranici horního přípustného bodu měknutí. 

Pro gradace 50/70 to tedy znamená do 62 °C (54 °C + 8 °C = 62 °C). 
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3xRTFOT 55,9 57,4 67,8 63,2 59,1 55,6 58,7 60,4 61,4 63,9 61,8 61,8 66,0 67,9 59,9

RTFOT+PAV 59,9 70,7 61,9 59,2 62,5 63,9 65,1 68,2 64,1 64,4 67,4 62,8

Max dle ČSN EN 12591 51 51 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Min dle ČSN EN 12591 43 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
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Graf 10: Nárůst bodu měknutí u silničních asfaltů s ohledem na laboratorní stárnutí 

Graf 10 zobrazuje změnu hodnoty bodu měknutí po simulaci krátkodobého 

a dlouhodobého stárnutí, zároveň jsou uvedeny limitní hodnoty dle příslušných předpisů. Při 

posouzení minimální hodnoty dle ČSN EN 12591 je patrné, že veškeré silniční asfalty vyhoví 

s velkou rezervou. Nejvyšší změna po stárnutí metodou RTFOT byla zjištěna u pojiva N 

(7,0 °C). Naopak nejnižší změna byla zjištěna u pojiva C (1,8 °C). Jako zásadní se ovšem jeví 

změna bodu měknutí po simulaci dlouhodobého stárnutí. Dle předpisu RVS 08.97.05 

nevyhověly tři silniční asfalty. Nejvyšší změna bodu měknutí byla zjištěna u pojiva N (18,3 °C), 

dále u pojiva C (17,0 °C) a taktéž nesplnil rakouský předpis silniční asfalt M (16,3 °C). 

Zajímavostí je, že pojivo C bylo nejlépe hodnoceno při krátkodobém stárnutí, ale při 

dlouhodobém stárnutí již patřilo k pojivům, které měly nejvyšší změnu bodu měknutí. 

Veškerá pojiva, která nesplnila limitní hodnoty rakouského předpisu, jsou od výrobce I. 

Uvažovanou maximální hodnotu 62 °C po dlouhodobé metodě stárnutí 3xRTFOT by nesplnila 

pojiva C, D, J, M a N. Mezi pojiva s nejnižší změnou bodu měknutí po dlouhodobém stárnutí 

metodou 3xRTFOT patří pojiva A (9,2 °C), B (9,9 °C), F (8,9 °C) a G (10,0 °C). 

Obdobné zvýšení bodu měknutí bylo navrženo v rámci metodiky pro hodnocení 

silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí, které je blíže popsáno 

v kapitole 9.5. Kompletní metodika je uvedena v příloze 1.  

Pokud porovnáme výsledky stárnutí metodou RTFOT+PAV s modifikovanou metodou 

3xRTFOT zjistíme, že průměrné zvýšení bodu měknutí je u metody RTFOT+PAV (15,8 ± 2,1) °C 

své původní hodnoty. U modifikované metody 3xRTFOT je to (12,7 ± 2,4) °C své původní 

hodnoty (neuvažují se pojiva s označením A, D a N, u nichž nebylo provedeno laboratorní 

stárnutí metodou RTFOT+PAV). Při porovnání modifikovaná metoda 3xRTFOT způsobuje 

stárnutí průměrně o 3,1 °C nižší než konvenční metoda RTFOT+PAV. Tento rozdíl lze upravit 

podmínkami jednotlivých stárnutí. Například při metodě PAV stárnout pojivo při nižší teplotě 

nebo naopak prodloužit čas expozice u modifikované metody RTFOT. Dle Grafu 11 by bylo 

například vhodné prodloužit čas expozice u metody RTFOT na 277 minut. 

A B C D E F G H I J K L M N O

RTFOT 2,6 4,4 1,8 6,7 5,5 4,4 3,6 5,5 6,1 5,9 5,6 5,5 6,4 7,0 4,2

3xRTFOT 9,2 9,9 17,0 14,3 11,7 8,9 10,0 12,9 13,3 12,9 11,9 12,7 16,3 18,3 12,2

RTFOT+PAV 12,4 19,9 14,5 12,5 13,8 16,4 17,0 17,2 14,2 15,3 17,7 15,1

Min dle ČSN EN 12591 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Min Rakousko po 3xRTFOT 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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Graf 11: Zjištění optimálního času metody RTFOT pro bod měknutí 

Dále byl stanoven penetrační index (Ip), jako indikátor teplotní citlivosti asfaltového 

pojiva, který je teoreticky popsán v kapitole 5.3.1. V normě ČSN EN 12591 je v Tabulce 1B 

uvedena specifikace pro silniční asfalty, kdy pro pojiva gradace 50/70 a 70/100 má být 

penetrační index v rozmezí -1,5 až +0,7. Graf 12 zobrazuje hodnotu penetračního indexu pro 

jednotlivé silniční asfalty s popisem vlivu laboratorního stárnutí. Z výsledků je zřejmé, že 

u většiny silničních asfaltů penetrační index roste s dobou stárnutí. Při pohledu na Graf 12 

nelze ovšem považovat hodnocení pomocí penetračního indexu za příliš přesvědčivé. Při 

hodnocení dle ČSN EN 12591, kde jsou dány limitní hodnoty penetračního indexu, podmínce 

nevyhoví silniční asfalty před stárnutím s označením E a H. V České republice ovšem není 

penetrační index závazný, jelikož není zahrnut v národní příloze příslušné normy. Hodnocení 

penetračního indexu se používá například ve Švýcarsku. Obecně lze říct, že asfalt s vyšším 

penetračním indexem má lepší viskoelastické vlastnosti. [94, 172] 

 

 
Graf 12: Hodnota penetračního indexu 
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 Stanovení bodu lámavosti podle Fraasse podle ČSN EN 12593 

Na vybraných silničních asfaltech před stárnutím byla provedena zkouška lámavosti 

podle Fraasse dle ČSN EN 12593 [42]. Dle specifikace pro silniční asfalty dle ČSN EN 12591 

[41] je nejvyšší dovolená hodnota bodu lámavosti u pojiv gradace 70/100 -10 °C a u pojiv 

gradace 50/70 je to -8 °C. Výsledky vybraných asfaltových pojiv jsou zobrazeny v Grafu 13. 

 

 
Graf 13: Hodnota bodu lámavosti podle Fraasse 

Z výsledků vyplývá, že silniční asfalty C, G, K, L, M a O vyhoví na požadavky normy ČSN 

EN 12591. Ovšem více než 50 % silničních asfaltů normě nevyhovuje. Pět silničních asfaltů 

nevyhovělo požadavku normy o 1 °C. Nejhůře dopadl vzorek I, který nevyhověl o 4 °C. 

Zároveň lze konstatovat, že požadavkům vyhověla pojiva C a M, u kterých byl zjištěn nejvyšší 

nárůst bodu měknutí po simulaci dlouhodobého laboratorního stárnutí. Mezi nejlepší silniční 

asfalty patří vzorky G a K, u kterých docházelo vlivem laboratorního stárnutí k nejmenší 

změně vlastností.  

 Stanovení dynamické viskozity podle ČSN EN 13702 

Jednotlivé silniční asfalty včetně vlivu stárnutí byly hodnoceny pomocí dynamické 

viskozity, která byla zjišťována přístrojem DSR při použití geometrie kužel-deska v teplotním 

rozsahu 90 °C (u nezestárlých pojiv při teplotě 75 °C, respektive u pojiv gradace 70/100 od 

60 °C) až 165 °C s krokem 15 °C a při smykové rychlosti 1 s-1 až 100 s-1. Více o měření 

dynamické viskozitě je popsáno v kapitole 5.1.1.  

Jelikož měření probíhalo v rozsahu smykových rychlostí od 1 s-1 do 100 s-1, bylo 

možné posoudit, zda se silniční asfalty chovají jako newtonovská látka. To znamená, že 

hodnota dynamické viskozity není závislá na smykové rychlosti. Při měření silničních asfaltů 

lze brát za rozsah newtonovských látek ty, u nichž neklesne hodnota dynamické viskozity 

o více než 5 %. Tento fakt je patrný z Grafu 14, kdy hodnota dynamické viskozity měřená 

geometrií kužel-deska není závislá na smykové rychlosti v rozsahu do 6,3 s-1 (hodnota 

dynamické viskozity je znázorněna plnou zelenou čarou, modrá čárkovaná čára znázorňuje 

počáteční 95 % hodnotu dynamické viskozity. Po překročení této hodnoty, dochází 

k razantnímu poklesu dynamické viskozity, kterou zapříčiňuje porušení vzorku. 
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Graf 14: Závislost dynamické viskozity na smykové rychlosti při teplotě 75 °C u pojiva D 

Graf 15 zobrazuje příklad měření pro pojivo s označením F s ohledem na laboratorní 

stárnutí metodami RTFOT a 3xRTFOT (metoda RTFOT+PAV nebyla do Grafu 15 přidána). 

Hodnota dynamické viskozity roste se snižující se teplotou a zároveň se stupněm stárnutí. 

U silničních asfaltů zestárlých metodami RTFOT a 3xRTFOT je patrné, že při teplotě 75 °C 

dochází při vyšších smykových rychlostech k překročení newtonovské oblasti.  

 

 
Graf 15: Hodnoty dynamické viskozity v závislost na dynamické viskozitě s ohledem na laboratorní 

stárnutí metodami RTFOT a 3xRTFOT  u pojiva F 

V Grafu 16 je uvedena závislost dynamické viskozity nezestárlých asfaltových pojiv na 

teplotě. Z výsledků vyplývá, že dynamická viskozita asfaltových pojiv je silně závislá na 
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teplotě a lze ji poměrně přesně popsat pomocí mocninné funkce. Tento fakt potvrzují 

proložené mocninné funkce u pojiva A a L, kdy korelační součinitel je shodně R2=0,997. 

 

 
Graf 16: Hodnoty dynamické viskozity v závislost teplotě u nezestárlých silničních pojiv při smykové 

rychlosti 1 s-1 

V normě ČSN EN 12591 je dán požadavek na hodnotu dynamické viskozity při 60 °C, 

která má být vyšší než 145 Pa·s u pojiv gradace 50/70 a vyšší než 90 Pa·s u pojiv gradace 

70/100. Přestože je požadavek dán pro hodnoty dynamické viskozity získané rotačním 

vřetenovým viskozimetrem, byla dynamická viskozita hodnocena i pro výsledky získané 

z měření v DSR geometrií kužel – deska. 

Z Grafu 16 lze odvodit hodnotu dynamické viskozity pro pojiva gradace 70/100 

v hodnotě 159 Pa·s (pojivo A) a 197 Pa·s (Pojivo B). Je zřejmé, že podmínka normy je splněna 

s velkou rezervou. Pro pojiva gradace 50/70 bylo třeba hodnoty při 60 °C extrapolovat. 

Danou podmínku nesplnila pojiva s označením F (122 Pa·s), I (126 Pa·s) a O (126 Pa·s). 

V podmínkách České republiky ovšem není tato hodnota normově závazná, protože není 

zakotvena v národní příloze. Dynamická viskozita při 60 °C se hodnotí s ohledem na možnou 

viskozitu asfaltového pojiva během letních měsíců. Nízká hodnota dynamické viskozity by 

mohla způsobit náchylnost asfaltové směsi vůči vzniku trvalých deformací. 

Dle americké normy ASTM D 2493 lze podle hodnoty dynamické viskozity určit 

optimální teplotu míchání a hutnění. Vychází ze z faktu, že optimální dynamická viskozita při 

míchání je (0,17 ± 0,02) Pa·s a při hutnění je to (0,28 ± 0,03) Pa·s. Dle Grafu 17 lze stanovit 

optimální teploty míchání a hutnění pro krajní pojiva. U pojiva s označením I je optimální 

teplota míchání 148 °C až 153 °C a u pojiva K je to 162 °C až 168 °C. Optimální teplota 

hutnění pojiva I je 139 °C až 143 °C. U pojiva K je to 152 °C až 156 °C. Rozdíl mezi krajními 

asfalty se pohybuje okolo 10 °C, což je poměrně vysoká teplota s ohledem na energetickou 

úsporu na obalovně asfaltové směsi. [14, 134, 204] 
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Graf 17: Stanovení optimální teploty hutnění a míchání asfaltové směsi dle dynamické viskozity pojiva 

Graf 18 zobrazuje hodnotu dynamické viskozity při 135 °C a smykové rychlosti 1,0 s-1. 

Z výsledků je patrné, že dynamická viskozita stoupá se stárnutím, což je způsobeno vyšší 

tuhostí pojiva. Nejvyšší hodnota dynamické viskozity po RTFOT+PAV byla zjištěna u pojiv 

s označením C, J, K a L. Naopak nejnižší hodnota dynamické viskozity byla zjištěna u silničních 

asfaltů gradace 70/100 a pojiv F, I a O. 

Dle požadavků AASHTO MP 1 je maximální hodnota dynamické viskozity 3 Pa·s při 

teplotě 135 °C, což dle Grafu 18 splňují nejen veškeré silniční asfalty nezestárlé, ale i pojiva 

zestárlá krátkodobým a dlouhodobým stárnutím. 

  

 
Graf 18: Hodnoty dynamické viskozity při teplotě 135 °C s ohledem na laboratorní stárnutí 

V normě ČSN EN 12591 je na rozdíl od americké návrhové metody uveden požadavek 

na kinematickou viskozitu u nezestárlých pojiv při teplotě 135 °C. Pro pojiva gradace 50/70 

y = 9E+17x-7,221

y = 2E+18x-7,25

10

100

1000

10000

120 135 150 165

D
yn

am
ic

ká
 v

is
ko

zi
ta

 [
m

P
a·

S]
 

Teplota [C°]

Optimální teplota hutnění Optimální teplota míchání I K

A B C D E F G H I J K L M N O

před stárnutím 368 414 371 473 481 377 420 459 337 438 499 468 368 364 384

RTFOT 462 509 599 718 647 506 577 661 447 746 742 745 582 615 535

3xRTFOT 715 829 1 274 1 220 1 043 764 898 1 249 851 870 1 264 1 215 1 119 1 356 859

RTFOT+PAV 866 1 421 1 122 879 1 037 1 289 942 1 415 1 410 1 468 1 182 909

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

D
yn

am
ic

ká
 v

is
ko

zi
ta

 (
1

3
5

 °
C

) 
[m

P
a·

s]



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

101 

má být kinematická viskozita vyšší než 295 mm2/s a pro pojiva gradace 70/100 vyšší než 

230 mm2/s. Přepočet na kinematickou viskozitu je uveden v kapitole 4.2.1. 

Pokud za hustotu asfaltového pojiva použijeme 𝜌 = 1020 𝑘𝑔/𝑚3, lze následně 

z hodnoty dynamické viskozity odvodit kinematickou viskozitu. Nejnižší hodnota kinematické 

viskozity byla zjištěna u pojiva I v hodnotě 330 mm2/s. Naopak nejvyšší byla zjištěna u pojiva 

K v hodnotě 489 mm2/s. Je patrné, že veškerá pojiva splnila požadavky normy, které ovšem 

nejsou vyžadovány v národní příloze. 

V Grafu 19 je přehledně znázorněna násobná změna dynamické viskozity oproti 

viskozitě nezestárlých pojiv. Je patrné, že vyšší rozlišovací schopnost má až dlouhodobé 

stárnutí. Při porovnání pojiv zjistíme, že největší změna dynamické viskozity byla u pojiv C, J, 

M a N. Naopak nejnižší změna byla zjištěna u pojiv A, B, E a F. Zároveň je patrné, že hodnoty 

dynamické viskozity jsou vyšší u pojiv zestárlých metodou RTFOT+PAV než metodou 

3xRTFOT. Průměrná změna dynamické viskozity u pojiv zestárlých metodou 3xRTFOT při 

teplotě 135 °C je (2,49 ± 0,45) násobek. U pojiv zestárlých metodou RTFOT+PAV je to 

(2,75 ± 0,50) násobek. Do průměru nejsou zahrnuty pojiva A, D a N, jelikož u nich nebylo 

provedeno stárnutí metodou RTFOT+PAV a dále pojivo J, protože rozdíl měření u obou 

metod stárnutí velkou měrou přesahuje průměrné hodnoty. 

 

 
Graf 19: Změna dynamické viskozity při teplotě 135 °C s ohledem na laboratorní stárnutí 

V Grafu 20 je uvedena hodnota dynamické viskozity v závislosti na době expozice 

u stárnutí metodou RTFOT. Za hodnoty dynamické viskozity jsou brány průměrné hodnoty 

u jednotlivých silničních asfaltů. Z Grafu 20 vyplývá, že hodnota dynamické viskozity je 

lineárně závislá na času expozice a tudíž byl zjištěn vysoký korelační součinitel R2=0,998. 

Následně lze pomocí extrapolace určit čas, při kterém by metoda RTFOT s prodlouženým 

časem expozice odpovídala konvenčně používané metodě RTFOT+PAV. Při extrapolaci bylo 
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zjištěno, že pokud se čas expozice u metody RTFOT protáhne na 265 minut lze považovat obě 

metody za rovnocenné. 

 

 
Graf 20: Zjištění optimální času u modifikované metody RTFOT u dynamické viskozity 

 Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test) dle ČSN EN 16659 

Jednotlivé silniční asfalty byly hodnoceny pomocí MSCR testu, který byl popsán 

v kapitole 5.2.4. Zkušební teploty byly použity dle horní kritické teploty PG, s kterými se lze 

potenciálně setkat na území České republiky (46 °C a 52 °C). Zároveň byla hodnocena 

i teplota 58 °C. Jednotlivá asfaltová pojiva byla zkoušena po simulaci metodou RTFOT, jelikož 

v tomto okamžiku je asfaltová směs nejvíce náchylná na tvorbu trvalých deformací. V Grafu 

21 je zobrazen příklad měření u pojiva I při zkušební teplotě 46 °C. Je patrné, že při prvních 

deseti zatěžovacích cyklech bylo smykové přetvoření výrazně nižší (0,1 kPa) než u druhé 

části, kde bylo aplikováno smykové napětí v hodnotě 3,2 kPa. 

 

 
Graf 21: Průběh měření MSCR testu pro pojivo I při teplotě 46 °C 

Pro hodnocení zkoušky MSCR se nejběžněji používá nevratná smyková poddajnost 

Jnr3,2, kdy nižší hodnota znamená vyšší odolnost vůči trvalým deformacím. V Grafu 22 jsou 

zobrazeny hodnoty Jnr3,2 pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na teplotu. Je patrné, že 

zvyšující se teplota zapříčiňuje zvýšení nevratné smykové poddajnosti, čímž klesá odolnost 
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vůči trvalým deformacím. Zároveň jsou v Grafu 22 zobrazeny hranice dle americké návrhové 

metody SHRP pro jednotlivé úrovně dopravního zatížení. Na území České republiky lze 

předpokládat nejvyšší horní kritickou teplotu 46 °C a 52 °C, a tak jen dva silniční asfalty A a F 

nevyhoví nejpřísnějšímu požadavku pro extrémně těžkou dopravu, kterou lze v prostředí 

České republiky charakterizovat třídou dopravního zatížení S a I při rychlosti vozidel menší 

než 20 km/h. S těmito extrémními případy se lze setkat na velmi exponovaných úsecích 

a tam, kde doprava často zastavuje. Z komplexního hodnocení vyplývá, že nejnáchylnější na 

vznik trvalých deformací je pojivo A, F a H. Naopak nejodolnější jsou pojiva C a M. 

 

 
Graf 22: Velikost nevratné smykové poddajnosti jednotlivých zkoušených pojiv 

Závislost smykové poddajnosti na teplotě zkoušení lze charakterizovat pomocí 

mocninné funkce (Graf 23), která je dobře patrná při logaritmickém zobrazení svislé osy. 

 

 
Graf 23: Závislost smykové poddajnosti na teplotě zkoušení 
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Dalším hodnoceným parametrem je procentuální rozdíl ve smykové poddajnosti, 

jehož výpočet je uveden v kapitole 5.2.4.3. Jedná se v podstatě o porovnání první a druhé 

fáze zatěžování (0,1 kPa a 3,2 kPa). Dle požadavků SHRP je maximální dovolená hodnota 

75 %. Z Grafu 24 je patrné, že maximální hodnota je splněna s vysokou rezervou. Zároveň je 

patrný zvyšující se trend procentuálního rozdílu smykové poddajnosti u pojiv zkoušených při 

vyšší teplotě. S rostoucí teplotou lze považovat průměrný nárůst procentuální smykové 

poddajnosti přibližně exponenciálně. 

 

 
Graf 24: Velikost procentuálního rozdílu ve smykové poddajnosti 

Graf 25 popisuje průměrné elastické zotavení R3,2 u jednotlivých asfaltových pojiv 

s ohledem na zkušební teplotu. Předpokládá se, že čím je hodnota vyšší, tím je asfaltové 

pojivo odolnější vůči vzniku trvalých deformací. Z toho vyplývá, že klesající teplota zvyšuje 

hodnotu průměrného elastického zotavení. Nejvyšší hodnoty vykazují pojiva C, M a N. 

Naopak nejnižší hodnota byla zjištěna u pojiv A a F. 

 

 
Graf 25: Velikost průměrného elastického zotavení jednotlivých asfaltových pojiv 
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 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

Mezi další zkoušky prováděné pomocí DSR patří zjišťování komplexního modulu ve 

smyku G* a fázové úhlu δ v oscilačním režimu. Měření probíhalo ve dvou sadách s použitím 

geometrie o průměru 8 mm a 25 mm. Při využité geometrie o průměru 8 mm byly zvoleny 

jako zkušební teploty 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C a 40 °C. Při využití geometrie 

o průměru 25 mm byly zvoleny teploty 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C a 70 °C. 

Frekvenční rozsah měření byl 0,1 Hz až 10 Hz. 

Stárnutí asfaltových pojiv zvyšuje tuhost pojiva a z toho důvodu se zvyšuje 

i naměřený komplexní smykový modul. Hodnota fázového úhlu naopak klesá, což dokazuje 

poměrové zvýšení elastického modulu 𝐺´ vůči viskóznímu modulu 𝐺´´. Hodnocení 

komplexního smykového modulu se provádí nejčastěji při teplotě 60 °C a frekvenci 

zatěžování 1,59 Hz, což odpovídá úhlové rychlosti 10 rad/s. Velikost komplexního smykového 

modulu je uvedena v Grafu 26. Komplexní smykový modul nezestárlých pojiv se pohybuje 

v rozmezí 1,74 kPa až 3,24 kPa. Pokud ovšem vzorky podrobíme simulaci laboratorního 

stárnutí, zjistíme, že jednotlivé silniční asfalty se od sebe začnou výrazně lišit. Například po 

simulaci metodou 3xRTFOT je rozmezí komplexního smykového modulu 7,12 kPa (pojivo A) 

až 37,54 kPa (pojivo C). Je tedy nezbytné porovnávat silniční asfalty právě po laboratorním 

stárnutí.  

 

 
Graf 26: Velikost komplexního smykového modulu při 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz 

Analogicky lze vyhodnotit velikost fázového úhlu dle Grafu 27. Zde je možné si 

všimnout již zřetelnějších rozdílů v hodnotě fázového úhlu před vlastním laboratorním 

stárnutím. Samotná simulace stárnutí způsobuje pokles hodnoty fázového úhlu. Po simulaci 

dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT (respektive RTFOT+PAV) je opět možné 

zaznamenat nejvyšší rozdíly fázových úhlů, které se pohybují v rozmezí 61,6 ° (pojivo C) až 

81,9 ° (pojivo F). Nejnižší hodnoty fázového úhlu před simulací laboratorního stárnutí 

dosahovala pojiva s označením C, D, J, M a N, což odpovídá pojivům, u kterých byla zjištěna 

A B C D E F G H I J K L M N O
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3xRTFOT 7,12 8,57 37,54 24,05 12,34 7,72 12,19 16,02 16,04 30,23 19,50 17,10 24,55 33,33 11,53

RTFOT+PAV 10,69 46,41 16,22 11,22 18,60 22,94 22,80 45,22 25,75 26,52 33,17 15,57
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nejvyšší náchylnost ke změnám vlastností po stárnutí metodou 3xRTFOT. Při porovnání 

velikosti komplexních smykových modulů u nezestárlých pojiv ovšem pojiva takzvaně 

nevyčnívají z řady. Lze tedy předpokládat, že sledování fázového úhlu u nezestárlých 

asfaltových pojiv může indikovat nevhodná asfaltová pojiva (viz kapitola 9.7.). 

 

 
Graf 27: Velikost fázového úhlu při 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz 

Dále je možné hodnotit ekviviskózní teplotu, což je teplota, při které má pojivo 

hodnotu fázového úhlu rovnu 45 °, což znamená, že je stejná hodnota viskózní i elastické 

složky komplexního smykového modulu (G´=G´´). Z Grafu 32 vychází, že laboratorní stárnutí 

způsobuje nárůst viskoelastické teploty, která je nejvyšší u pojiv, která jsou nejvíce náchylná 

ke změnám po termooxidačním stárnutí (pojiva C, J, M a N).  

 

 
Graf 28: Viskoelastická teplota při frekvenci zatěžování 1,59 Hz 

Graf 29 zobrazuje podíl veličiny komplexního smykového modulu po a před 

laboratorním stárnutím. Je patrné, že lépe rozlišuje náchylnost jednotlivých asfaltových pojiv 

metoda dlouhodobého stárnutí. Ovšem náchylnost vůči stárnutí je patrná i po simulaci 

krátkodobého stárnutí metodou RTFOT zejména při použití logaritmického zobrazení. 
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Nejvyšší násobné změny po 3xRTFOT dosáhlo pojivo s označením N (14,35 násobek), nejnižší 

změna byla zjištěna u pojiva A (4,10 násobek), které je gradace 70/100. Z pojiv gradace 50/70 

byla zjištěna nejnižší násobná změna u pojiva F (4,12 násobek). 

 

 
Graf 29: Změna komplexního smykového modulu tuhosti při 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz 

Dle navržené certifikované metodiky pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska 

náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí, která je nastavena na 15 násobné zvýšení po 

stárnutí metodou 3xRTFOT je patrné, že vyhoví všechny hodnocené silniční asfalty. Lze tedy 

předběžně nastavenou hranici posoudit jako velmi benevolentní. Certifikovaná metodika je 

blíže popsána v kapitole 9.5.  

Při porovnání metod dlouhodobého stárnutí, byla zjištěna u 3xRTFOT průměrná 

hodnota (18,5 ± 9,2) kPa a u metody RTFOT+PAV (24,6 ± 11,4) kPa. Vyšší násobná změna 

vychází právě u metody RTFOT+PAV. V Grafu 30 je uvedena závislost velikosti komplexního 

smykového modulu na času expozice metodou RTFOT. Je patrná exponenciální závislost, 

kterou lze popsat korelačním součinitelem R2=0,985. Při extrapolaci lze předpokládat, že 

stejné hodnoty jako u konvenčního stárnutí metodou RTFOT+PAV by bylo dosaženo po 

prodloužení doby stárnutí u modifikované metody RTFOT na 257 minut. 

 

 
Graf 30: Zjištění optimální času u modifikované metody RTFOT pro komplexní smykový modul 
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Násobná změna fázového úhlu je zobrazena v Grafu 31. Nejvyšší změna po simulaci 

stárnutí metodou 3xRTFOT byla zjištěna u pojiva C (0,76 násobek) a u pojiva N (0,77 

násobek). Naopak nejnižší změna po simulaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT je 

u pojiva F (0,94 násobek). Hodnoty tedy odpovídají výsledkům ze změny u komplexních 

smykových modulů.  

 

 
Graf 31: Změna velikosti fázového úhlu při 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz 

V Grafu 32 je uvedena závislost hodnoty fázového úhlu na čase expozice u stárnutí 

metodou RTFOT. Hodnota fázového úhlu se v průběhu stárnutí snižuje lineárním způsobem 

s vysokým korelačním součinitelem R2=0,999. Pokud bychom chtěli srovnat obě metody 

dlouhodobého stárnutí, odpovídalo by konvenční metodě RTFOT+PAV upravená doba 

stárnutí u metody RTFOT v hodnotě 243 minut. 

 

 
Graf 32: Zjištění optimální času u modifikované metody RTFOT pro komplexní smykový modul 

Jelikož bylo měření provedeno v teplotním spektru od 10 °C do 70 °C s teplotním 

skokem 5 °C, je možné znázornit hlavní křivky komplexních smykových modulů a fázových 

úhlů, které charakterizují chování pojiva mimo zkušební frekvenční rozsah. Jako výchozí 

referenční teplota pro stanovení hlavních křivek byla vybrána teplota 50 °C. Posun byl 

A B C D E F G H I J K L M N O

před stárutím 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

RTFOT 0,98 0,97 0,90 0,94 0,97 0,98 0,97 0,96 0,96 0,93 0,95 0,96 0,91 0,91 0,96

3xRTFOT 0,93 0,92 0,76 0,84 0,92 0,94 0,90 0,88 0,87 0,81 0,87 0,88 0,79 0,77 0,88

RTFOT+PAV 0,91 0,76 0,91 0,93 0,88 0,87 0,86 0,80 0,86 0,85 0,79 0,87

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

Zm
ěn

a 
fá

zo
vé

h
o

 ú
h

lu
(6

0
 °

C
; 1

,5
9

 H
z)

 [
°]

y = -0,0491x + 84,96
R² = 0,9989

70

72

74

76

78

80

82

84

86

0 75 150 225 300

Fá
zo

vý
 ú

h
el

(6
0

°C
; 

1
,5

9
 H

z)
 [

°]

Čas expozice RTFOT [min]
RTFOT RTFOT+PAV

243



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

109 

realizován pomocí WLF modelu, jehož teoretický základ byl stručně popsán v kapitole 

5.3.2.1. Hodnoty materiálových součinitelů c1 a c2 jsou znázorněny v Grafech 33 a 34. 

 

 
Graf 33: Hodnoty materiálového součinitele c1 

 
Graf 34: Hodnoty materiálového součinitele c2 

Z výsledků vyplývá, že hodnoty materiálových součinitelů jsou nejvyšší u pojiv 

s největší náchylností na laboratorní stárnutí. Nejvíce se odlišují zejména pojiva s označením 

C, M a N. 

Následně bylo možné porovnat hlavní křivky komplexních smykových modulů 

i fázových úhlů jak u nezestárlých asfaltových pojiv, tak u pojiv laboratorně zestárlých. 

V Grafech 35 a 36 jsou zobrazeny příklady hlavních křivek pro asfaltové pojivo F a M. 

Záměrně bylo vybráno pojivo s nejmenší a nejvyšší změnou po stárnutí, aby byly co 

nejpatrnější rozdíly mezi výsledky. Plně vybarvené body zobrazují hlavní křivky komplexních 

smykových modulů a nevybarvené body hlavní křivky fázových úhlů. Stárnutí asfaltových 

pojiv způsobuje zvýšení tuhosti pojiva a z toho důvodu se hlavní křivky komplexních 
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smykových modulů posouvají směrem nahoru. Naopak hodnoty fázových úhlů se po stárnutí 

snižují a je možné pozorovat posun hlavních křivek fázových úhlů směrem dolů. 

Při porovnání pojiva F a M je patrné, že posun hlavní křivky komplexního smykového 

modulu je markantnější u pojiva M, které je více náchylné na změnu po aplikaci 

laboratorního stárnutí. Totéž lze pozorovat u hlavních křivek fázových úhlů. Zároveň je zde 

patrný odlišný způsob tvaru hlavních křivek fázových úhlů. U pojiva F, které je méně 

náchylné na stárnutí, lze pozorovat konkávní zaoblený tvar hlavní křivky, jejíž tvar se 

v průběhu stárnutí pozvolna srovnává. U pojiva M, které je nejvýrazněji závislé na stárnutí, 

lze pozorovat v podstatě lineární tvar hlavní křivky fázového úhlu, který se v průběhu 

stárnutí dokonce otáčí do konvexního tvaru. 

 

 
Graf 35: Hlavní křivky komplexních smykových modulů a fázových úhlů s ohledem na stárnutí 

u pojiva F 

 
Graf 36: Hlavní křivky komplexních smykových modulů a fázových úhlů s ohledem na stárnutí 

u pojiva M 

20

30

40

50

60

70

80

90

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

0,001 0,1 10 1000 100000 10000000

Fá
zo

vý
 ú

h
el

 [
°]

K
o

m
p

le
xn

í s
m

yk
o

vý
 m

o
d

u
l [

kP
a]

Frekvence [Hz]
F - před stárnutím F - RTFOT F - 3xRTFOT F - RTFOT+PAV

20

30

40

50

60

70

80

90

0,01

0,1

1

10

100

1000

10000

100000

0,001 0,1 10 1000 100000 10000000

Fá
zo

vý
 ú

h
el

 [
°]

K
o

m
p

le
xn

í s
m

yk
o

vý
 m

o
d

u
l [

kP
a]

Frekvence [Hz]
M - před stárnutím M - RTFOT M - 3xRTFOT M - RTFOT+PAV



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

111 

Další možností vyjádření výsledky z oscilačního měření je znázornění Blackova 

diagramu, který udává závislost komplexního smykového modulu na fázovém úhlu. Pokud 

porovnáme výsledky obou mezních pojiv F a M, lze zjistit, že u pojiva F s výrazně nižší 

citlivostí na stárnutí je průběh více zaoblený. Následná simulace stárnutí způsobuje 

narovnávání průběhu a zároveň posun pojiva více vlevo. Při hodnocení pojiva M je zřejmý 

lineárnější průběh a zároveň výraznější posun mračna bodů směrem doleva. Pokud bychom 

oba průběhy srovnali, je možné pozorovat, že průběh nezestárlého pojiva M je přibližně 

stejný, jako průběh dlouhodobě zestárlého pojiva F. Blackovy diagramy jsou patrné v Grafech 

37 a 38.  

 

 
Graf 37: Blackův diagram s ohledem na stárnutí u pojiva F 

 
Graf 38: Blackův diagram s ohledem na stárnutí u pojiva M 
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Grafem 39 a 40 je možné vyjádřit Cole-cole diagram, který popisuje závislost 

imaginární 𝐺´ a reálné 𝐺´´ části komplexního smykového modulu. V Grafu 39 je zobrazen 

výsledek u pojiva F. Je patrné, že nejprve převládá viskózní část komplexního smykového 

modulu (vyšší teplota měření – pojivo více teče), která se po určité době přenáší na stranu 

elastického modulu. Tento fakt je ještě urychlený laboratorním stárnutím. 

Na druhé straně lze z Grafu 40 pozorovat, že přechod na stranu elastické části 

nastává již při nižší hodnotě komplexního smykového modulu. Zároveň lze tvrdit, že vyšší 

náchylnost vůči stárnutí způsobuje širší rozevírání pomyslných nůžek. 

 

 
Graf 39: Cole-cole diagram s ohledem na stárnutí u pojiva F 

 
Graf 40: Cole-cole diagram s ohledem na stárnutí u pojiva M 

Při vyhodnocení změny komplexního modulu tuhosti G* vlivem stárnutí byl zjištěn 

fakt, že komplexní složka G´ roste při stárnutí exponenciální rychlostí a viskózní složka tuhosti 

G´´ lineárně.  
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 Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového 

reometru podle ČSN EN 14771 

Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv jsou důležité pro optimální návrh asfaltové 

směsi. Při použití nevhodného pojiva totiž hrozí riziko vzniku mrazových trhlin ve vozovce, 

které přinášejí snížení životnosti. Více o zjišťování nízkoteplotních vlastností je v kapitole 5.4. 

Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv byly zjišťovány u jednotlivých silničních 

asfaltů včetně vlivu krátkodobého a dlouhodobého laboratorního stárnutí. Měření, 

s výjimkou silničních asfaltů stárnutých metodou RTFOT+PAV, bylo provedeno při třech 

teplotách (-10, -16 a -22 °C), aby bylo možné určit kritickou teplotu, při níž americký předpis 

SHRP předpokládá, že při teplotě o 10 °C nižší vznikají mrazové trhliny ve vozovce. Kritická 

teplota se určuje tak, že se měření provádí nejméně při třech teplotách a následně se 

pomocí interpolace hledá taková teplota, při které je modul tuhosti za ohybu 

Sm(60) = 300 MPa a  m-hodnota m(60) = 0,3.  Jako rozhodující se následně bere méně 

příznivá varianta (vyšší teplota). Příklad získání kritické teploty je patrný z Grafu 41, kdy jsou 

jednotlivé výsledky u pojiva s označením F po stárnutí metodou 3xRTFOT proloženy pomocí 

exponenciální funkce. Zároveň lze při proložení exponenciální funkce pozorovat vysokou 

hodnotu korelačních koeficientů (Sm(60) je R2 = 0,995 a m(60) je R2 = 0,998). 

 

  
Graf 41: Zjištění kritické teploty u modulu tuhosti za ohybu Sm(60) a m-hodnoty 

Graf 42 popisuje závislost modulu tuhosti za ohybu na teplotě pro jednotlivé 

nezestárlé silniční asfalty. Pokud se svislá osa uvede v logaritmickém měřítku, je možné 

pozorovat plynulé seřazení jednotlivých asfaltových pojiv a pro jednotlivé křivky určit 

argument funkce, jehož průměrná hodnota je (-0,153 ± 0,007). Následně lze poměrně přesně 

dopočítat hodnotu kritické teploty u silničních asfaltů, u kterých je například provedena jen 

teplota -16 °C. 
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Graf 42: Závislost modulu tuhosti za ohybu na teplotě zkoušky pro jednotlivé silniční asfalty 

Graf 43 zobrazuje závislost změny m-hodnoty na teplotě zkoušky pro jednotlivé 

silniční asfalty. Zde již nejsou pojiva tak výrazně seřazena jako v případě modulu tuhosti za 

ohybu. Průměrný argument funkce je (0,038 ± 0,007). Nepředpokládá se tudíž možnost 

výpočtu kritické teploty pouze z hodnoty měřené například při -16 °C. 

 

 
Graf 43: Závislost m-hodnoty na teplotě zkoušky pro jednotlivé silniční asfalty 

V Grafu 44 jsou uvedeny výsledky kritických teplot pro nezestárlé silniční asfalty 

a dále pro zestárlé silniční asfalty metodami RTFOT a 3xRTFOT. Kritická teplota byla 

uvažována jako nepříznivější z modulu tuhosti za ohybu a m-hodnoty. Z Grafu 44 vyplývá, že 
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laboratorní stárnutí asfaltových pojiv zvyšuje hodnotu kritické teploty, což koresponduje se 

zvyšováním hodnot při empirických zkouškách a výsledků z DSR. Tento fakt způsobuje, že se 

u jednotlivých asfaltových pojiv posouvá obor plasticity směrem k vyšším teplotám, což může 

být příznivý fakt s ohledem na výskyt trvalých deformací, ale naopak nepříznivý element při 

odolnosti asfaltové směsi vůči mrazovým trhlinám při záporných teplotách. Důležitost 

posouzení asfaltových pojiv s ohledem na stárnutí dokazuje pojivo s označením C. U 

nezestárlého pojiva byla zjištěna nejnižší kritická teplota, ovšem po dlouhodobém stárnutí 

metodou 3xRTFOT byla zjištěna nejvyšší kritická teplota ze všech zkoušených pojiv. Lze tedy 

předpokládat, že po delší době životnosti s vysokou pravděpodobností u asfaltové směsi 

s obsahem pojiva C vznikne mrazová trhlina při teplotě -22,9 °C. Pokud porovnáme kritické 

teploty získané z modulu tuhosti za ohybu a z m-hodnoty, zjistíme, že kritická teplota 

nezestárlých silničních asfaltů vychází vždy z kritické teploty modulu tuhosti. U pojiv 

zestárlých metodu RTFOT je kritická teplota závislá průměrně střídavě na kritické teplotě 

získané z modulu tuhosti za ohybu i z m-hodnoty. Naopak u pojiv zestárlých metodou 

3xRTFOT je zpravidla kritická teplota závislá především na kritické teplotě z m-hodnoty. 

 

 
Graf 44: Kritická teplota jednotlivých silničních asfaltů při zkoušce BBR s ohledem na stárnutí 

Z Grafu 45 je patrná násobná změna kritické teploty jednotlivých silničních asfaltů při 

zkoušce BBR s ohledem na stárnutí. Nejvyšší násobná změna nastala u pojiva s označením C 

(0,63 násobek) a dále u pojiv s označením J (0,70 násobek) a M (0,74 násobek). Nejmenší 

změny byly zjištěny u pojiv s označením F (0,89 násobek), H (0,88 násobek) a D (0,87 

násobek). U pojiva s označením E došlo po stárnutí metodou 3xRTFOT k nižší hodnotě 

kritické teploty. 
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Graf 45: Změna kritické teploty jednotlivých silničních asfaltů při zkoušce BBR s ohledem na stárnutí 

V Grafu 46 je zřejmá velikost ohybové tuhosti Sm(60) při teplotě -16 °C. Zároveň je 

vyznačena hodnota 300 MPa, která se používá pro hledání kritické teploty. Průměrná 

hodnota ohybové tuhosti nezestárlých silničních asfaltů je (199,9 ± 39,8) MPa. U pojiv 

zestárlých metodou RTFOT je to (263,6 ± 52,0) MPa a u dlouhodobě zestárlých pojiv je 

průměrná hodnota ohybové tuhosti po 3xRTFOT v hodnotě (285,7 ± 43,1) MPa a po 

RTFOT+PAV (327,5 ± 54,4) MPa. Lze tedy říct, že ohybová tuhost roste strměji po aplikaci 

krátkodobého stárnutí metodou RTFOT. Mezi metodami RTFOT a 3xRTFOT již nebyl nalezen 

tak markantní rozdíl. 

 

 
Graf 46: Ohybová tuhost Sm(60) při teplotě -16 °C s ohledem na laboratorní stárnutí 
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V Grafu 47 jsou znázorněny velikosti m-hodnoty při teplotě -16 °C. Z výsledků vyplývá, 

že m-hodnota klesá se stupněm stárnutí, s výjimkou pojiv D, E, H a I, kde dokonce m-hodnota 

stoupla po modifikované metodě 3xRTFOT oproti konvenční metodě RTFOT. 

 

 
Graf 47: m-hodnota m(60) při teplotě -16 °C s ohledem na laboratorní stárnutí 

 Změna oboru plasticity silničních asfaltů s ohledem na stárnutí 

Stárnutí asfaltových pojiv způsobuje zvýšení tuhosti asfaltového pojiva v jeho celém 

teplotním rozsahu. To má mimochodem za následek zvýšení bodu měknutí (viz 

kapitola 9.1.3.) a taktéž zvýšení kritické teploty u nízkoteplotních vlastností získané 

z přístroje BBR (viz kapitola 9.1.8.). Nárůst bodu měknutí u asfaltového pojiva způsobuje 

zvýšení odolnosti asfaltové směsi vůči vzniku trvalých deformací. Ovšem zvýšení kritické 

teploty u nízkoteplotních vlastností způsobuje vyšší náchylnost asfaltové směsi vůči porušení 

mrazovými trhlinami, které snižují životnost vozovky. Teplotní rozsah, který vymezuje 

možnost využití asfaltového pojiva lze nazvat jako obor plasticity nebo obor použitelnosti. Za 

horní kritickou teplotu lze považovat například hodnotu bodu měknutí a dolní kritickou 

teplotu lze získat například při stanovení kritické teploty pomocí BBR, která se sníží o 10 °C, 

jelikož se předpokládá, že právě při této teplotě se začnou projevovat trhliny. 

V Tabulce 8 jsou uvedeny výsledky horní a dolní kritické teploty a zároveň je uveden 

teplotní rozsah oboru plasticity, který lze vypočítat dle Rovnice 9.1. 

 Δ = 𝑇𝐾𝐾 − 𝑇𝐵𝐵𝑅 (9.1) 

Kde Δ - teplotní rozsah oboru plasticity [°C] 

 𝑇𝐾𝐾 - teplota bodu měknutí metodou kroužek a kulička [°C] 

 𝑇𝐵𝐵𝑅 - kritická teplota z BBR [°C] 
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Tabulka 8: Stanovení oboru plasticity jednotlivých asfaltových pojiv s ohledem na stárnutí 

Označení  

před stárnutím RTFOT 3xRTFOT 

KK BBR Δ KK BBR Δ KK BBR Δ 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

B 47,5 -28,6 66,1 51,9 -26,6 68,5 57,4 -26,1 73,5 

C 50,8 -30,7 71,5 52,6 -26,8 69,4 67,8 -22,9 80,7 

D 48,9 -30,0 68,9 55,6 -28,4 74,0 63,2 -27,4 80,6 

E 47,4 -28,4 65,8 52,9 -26,4 69,3 59,1 -27,5 76,6 

F 46,7 -26,8 63,5 51,1 -25,8 66,9 55,6 -25,1 70,7 

G 48,7 -29,2 67,9 52,3 -27,1 69,4 58,7 -26,2 74,9 

H 47,5 -29,1 66,6 53,0 -27,6 70,6 60,4 -26,8 77,2 

I 48,1 -27,5 65,6 54,2 -25,5 69,7 61,4 -24,9 76,3 

J 51,0 -30,2 71,2 56,9 -27,6 74,5 63,9 -24,1 78,0 

K 49,9 -29,1 69,0 55,5 -27,5 73,0 61,8 -25,1 76,9 

L 49,1 -29,6 68,7 54,6 -27,3 71,9 61,8 -25,3 77,1 

M 49,7 -30,4 70,1 56,1 -28,3 74,4 66,0 -25,1 81,1 

N 49,6 
 

  56,6 -29,6 76,2 67,9 -24,4 82,3 

O 47,7 -29,3 67,0 51,9 -28,5 70,4 59,9 -26,3 76,2 

 

Z Tabulky 8 je zřejmé, že stárnutí asfaltového pojiva způsobuje rozšíření oboru 

plasticity zejména z toho důvodu, že hodnota bodu měknutí roste strměji než kritická teplota 

získaná z BBR.  Dokonce lze pozorovat lineární závislost rozšíření oboru plasticity na době 

simulace laboratorního stárnutí (viz Graf 48). 

 

 
Graf 48: Závislost velikosti oboru plasticity na době stárnutí 

Obor plasticity roste výrazněji u pojiv, která jsou více náchylná na změnu vlastností po 

stárnutí. Proto by se dalo na první pohled tvrdit, že zvýšená rychlost stárnutí je lepší 

z hlediska rozšíření oboru plasticity asfaltového pojiva. Toto ovšem neplatí, jelikož je důležité 

považovat za finální obor plasticity nejrizikovější teploty, které mohou v průběhu životnosti 
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vozovky nastat. Horní teplota je nejrizikovější ihned po pokládce asfaltové směsi, jelikož je 

pojivo nejměkčí a tudíž nejnáchylnější vůči trvalým deformacím. Na druhé straně riziko 

vzniku mrazových trhlin je nejvyšší až po aplikaci dlouhodobého stárnutí. Kritické teploty 

jsou v Tabulce 8 vyznačeny tučně. Výpočet kritického teplotního rozsahu oboru plasticity lze 

následně vypočítat dle Rovnice 9.2. 

 Δ𝑓𝑖𝑛 = 𝑇𝐾𝐾,𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 − 𝑇𝐵𝐵𝑅,3𝑥𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 (9.2) 

Kde Δ𝑓𝑖𝑛  - kritický teplotní rozsah oboru plasticity [°C] 

 𝑇𝐾𝐾,𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 - teplota bodu měknutí metodou kroužek a kulička po RTFOT [°C] 

 𝑇𝐵𝐵𝑅,3𝑥𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 - kritická teplota z BBR po 3xRTFOT [°C] 

 

Výsledky oboru plasticity pro jednotlivé siliční asfalty jsou zobrazeny v Grafu 49 

včetně nejnižší a nejvyšší přípustné teploty. Kritický obor plasticity je pro silniční asfalty 

(79,6 ± 2,1) °C. 

 

 
Graf 49: Teplotní rozsah oboru plasticity a kritické teploty pro jednotlivé silniční asfalty 

Hodnocení s ohledem na krajní teploty oboru plasticity využívá i americká návrhová 

metoda „Performance Graded Asphalt Binder Specification“, kde se pro posouzení mezních 

teplot používá přístroj BBR a výsledky MSCR testu. 

 Chemický rozbor silničních asfaltů 

Na vybraných silničních asfaltech bylo provedeno stanovení skupinové složení, 

pomocí něhož lze rozdělit asfaltové pojivo do čtyř základních chemických skupin na nasycené 

sloučeniny, aromáty, pryskyřice a asfalteny. Pro stanovení byly zvoleny dvě metody. Nejprve 

se jednalo o stanovení skupinového složení kombinací extrakce a kapalinové chromatografie 

(kapitola 2.3.1.2.) a dále pomocí skupinové složení na tenké vrstvě metodou TLC/FID 

(kapitola 2.3.1.1.). Z výsledků byly patrné výrazné rozdíly mezi jednotlivými metodami, kdy 

bylo při následné analýze konstatováno, že jednodušší metoda pomocí skupinové složení na 

tenké vrstvě metodou TLC/FID je méně přesná a zároveň byly zjištěny problémy 

B C D E F G H I J K L M N O

Obor plasticity 68,0 65,5 73,0 70,4 66,2 68,5 69,8 69,1 71,0 70,6 69,9 71,2 71,0 68,2

Dolní kritická teplota -26,1 -22,9 -27,4 -27,5 -25,1 -26,2 -26,8 -24,9 -24,1 -25,1 -25,3 -25,1 -24,4 -26,3

Horní kritická teplota 51,9 52,6 55,6 52,9 51,1 52,3 53,0 54,2 56,9 55,5 54,6 56,1 56,6 51,9
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s opakovatelností metody. Z tohoto důvodu jsou v následném textu uvedeny pouze výsledky 

získané z kombinace extrakce a kapalinové chromatografie. 

Mezi vybrané silniční asfalty, které byly podrobeny tenkovrstvé chromatografii, patří 

silniční asfalty, které byly stárnutím ovlivněny nejméně (A, B a F) a zároveň naopak asfalty, 

které byly stárnutím ovlivněny nejvíce (pojiva s označením C, N a M). Tento fakt byl 

proveden z toho důvodu, aby bylo možné posoudit, zda pomocí skupinového složení asfaltu 

bude možné popsat změny, které nastávají v průběhu laboratorního stárnutí, které bylo 

provedeno u všech silničních asfaltů s výjimkou pojiv M a O. Tabulka 9 znázorňuje 

procentuální zastoupení jednotlivých složek v asfaltovém pojivu. 

 

Tabulka 9: Skupinové složení vzorků asfaltu metodou tenkovrstvé chromatografie 

Označení 
vzorku 

Laboratorní 
stárnutí 

Zastoupení ve vzorku (% hm)  
Nasycené  Aromáty  Pryskyřice  Asfalteny 

A 
Před stárnutím 9,5 36,3 43,7 10,6 

RTFOT 9,1 34,3 42,3 14,2 

3xRTFOT 9,1 32,4 43,2 15,3 

B 
Před stárnutím 11,8 38,7 39,8 9,8 

RTFOT 11,0 37,3 39,4 12,3 

3xRTFOT 9,5 35,1 41,1 14,3 

C 
Před stárnutím 10,6 38,9 34,3 16,3 

RTFOT 10,1 37,0 33,0 19,8 

3xRTFOT 10,6 35,0 32,6 21,7 

E 
Před stárnutím 8,7 40,3 39,4 11,7 

RTFOT 8,1 38,4 41,0 12,6 

3xRTFOT 8,2 37,0 38,9 15,9 

F 
Před stárnutím 7,2 40,6 43,6 8,6 

RTFOT 7,2 38,5 43,7 10,6 

3xRTFOT 7,6 35,6 43,2 13,6 

N 
Před stárnutím 10,0 34,7 38,4 16,9 

RTFOT 9,7 32,6 40,1 17,6 

3xRTFOT 10,3 31,0 39,3 19,4 

M Před stárnutím 9,1 33,9 41,7 15,3 

O Před stárnutím 9,6 32,6 45,8 12,0 

 

Z výsledků je patrné, že nejvyšší procentuální část zastupují aromáty a pryskyřice. 

Nižší množství tvoří asfalteny a minimální množství nasycené uhlovodíky. Právě množství 

nasycených uhlovodíků, které tvoří nejmenší část silničního asfaltu, jsou zanedbatelně závislé 

na laboratorním stárnutí. Mírný pokles množství nasycených uhlovodíků byl zaznamenán 

pouze u pojiva s označením B. Obdobný fakt potvrzuje množství pryskyřic, jejichž množství se 

v průběhu stárnutí příliš nemění. Naopak s ohledem na laboratorní stárnutí, roste obsah 

asfaltenů a úměrně tomu klesá obsah aromátů. 

Snižující se obsah aromátů v průběhu laboratorního stárnutí zobrazuje Graf 50. Je 

patrné, že obsah aromátů klesá u většiny pojiv lineárně s vysokou hodnotou korelačního 

součinitele v rozmezí R2=0,91 až 0,99. 
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Graf 50: Procentuální obsah aromátů pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na dobu expozice 

laboratorního stárnutí metodou RTFOT 

Naopak v průběhu laboratorního stárnutí narůstá obsah asfaltenů, což dokazuje 

Graf 51. Lze pozorovat poměrně silnou lineární závislost, kterou dokazuje vysoká hodnota 

korelačního součinitele R2=0,77 až 1,00. Z výsledků je dále patrné, že nejvyšší množství 

asfaltenů bylo zjištěno u pojiv, která byla nejvíce náchylná na stárnutí, z čehož lze usuzovat, 

že zvýšený obsah asfaltenů má výrazný vliv na změnu vlastností po laboratorním stárnutí. 

 

 
Graf 51: Procentuální obsah asfaltenů pro jednotlivé silniční asfalty s ohledem na dobu expozice 

laboratorního stárnutí metodou RTFOT 

Jednotlivé silniční asfalty lze porovnat pomocí velikosti směrnice, která je získána při 

proložení jednotlivých bodů pomocí lineární funkce. Kladná hodnota směrnice znamená 

zvyšující se hodnotu v průběhu laboratorního stárnutí. Naopak záporná směrnice znamená 

klesající charakter lineární funkce. Velikost směrnice dále může charakterizovat, jakým 

způsobem asfaltové pojivo mění své vlastnosti v průběhu laboratorního stárnutí. Velikost 

směrnice je uvedena v Grafu 52.  

R² = 0,96 R² = 0,99
R² = 0,97

R² = 0,91

R² = 0,99

R² = 0,93
30

32

34

36

38

40

42

0 75 150 225

O
b

sa
h

 a
ro

m
át

ů
 [

%
]

Doba stárnutí RTFOT (min)

A B C E F M N O

R² = 0,77

R² = 0,93

R² = 0,87

R² = 0,98

R² = 0,99

R² = 1,00

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 75 150 225

O
b

sa
h

 a
sf

al
té

n
ů

 [
%

]

Doba stárnutí RTFOT (min)

A B C E F M N O



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

122 

Je patrné, že kladná změna nastává u obsahu asfaltenů, kde s výjimkou pojiva N, mají 

veškerá pojiva obdobou hodnotu směrnice, která se pohybuje v rozmezí 0,019 až 0,022. 

Směrnici u obsahu aromátů lze brát v podstatě zrcadlově oproti obsahu asfaltenů. 

 

 
Graf 52: Velikost směrnice charakterizující změnu jednotlivých složek v silničních asfaltech 

V Grafu 53 je uvedena hodnota Gaestelova indexu, jehož výpočet je uveden 

v kapitole 2.3. Lze předpokládat, že s nižší hodnotou Gaestelova indexu stoupá stabilita 

systému, protože asfalteny jsou více peptizované. Z výsledků je patrné, že laboratorní 

stárnutí způsobuje nárůst Gaestelova indexu. Zároveň je patrné, že nejvyšší hodnoty, tudíž 

nejvyšší nestability, dosahují vzorky C, M a N u nichž byla zjištěna nejvyšší náchylnost na 

laboratorní stárnutí. 

 

 
Graf 53: Gaestelův index IC s ohledem na laboratorní stárnutí 

9.2. Srovnání simulace dlouhodobého laboratorního stárnutí metodami 

3xRTFOT a  RTFOT+PAV 

V rámci předcházející kapitoly 9.1 bylo provedeno srovnání mezi modifikovanou 

metodou stárnutí 3xRTFOT, která se používá především v Rakousku a běžněji používanou 
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metodou RTFOT+PAV. Z výsledků disertační práce je následně možné vyjádřit, zda čas 225 

minut je srovnatelný s častěji používanou metodou RTFOT+PAV. Optimální doba 

laboratorního stárnutí metodou RTFOT vzhledem ke stárnutí metodou RTFOT+PAV pro 

jednotlivé zkoušky je uvedena v Tabulce 10.  

Tabulka 10: Optimální časy stárnutí modifikované metody RTFOT vůči metodě RTFOT+PAV 

Zkouška 
Optimální doba laboratorního stárnutí 

metodou RTFOT 

[min] 

Penetrace jehlou 267 

Bod měknutí 277 

Dynamická viskozita 265 

Komplexní smykový modul (60 °C; 1,59 Hz) 257 

Fázový úhel (60 °C; 1,59 Hz) 243 

 

Z výsledků vyplývá, že laboratorní stárnutí metodou 3xRTFOT způsobuje průměrně 

nižší změnu vlastností silničních asfaltů než RTFOT+PAV. Pro srovnání obou metod by bylo 

vhodné prodloužit čas expozice z 225 minut (3xRTFOT) na 260 minut (cca 3,5xRTFOT). 

Odchylku mezi metodami lze redukovat například i snížením teploty stárnutí u metody PAV. 

Při hodnocení nízkoteplotních vlastností zařízením BBR při teplotě - 16 °C, bylo 

zjištěno, že krátkodobé stárnutí metodou RTFOT způsobuje výrazný nárůst ohybové tuhosti 

a zároveň pokles m-hodnoty. Po aplikaci modifikované metody stárnutí 3xRTFOT již nebyla 

směrnice poklesu natolik výrazná a tudíž lze usuzovat, že další prodloužení doby stárnutí 

metody RTFOT již nepřináší takové změny nízkoteplotních vlastností. Není tedy možné 

odvodit adekvátní optimální čas laboratorního stárnutí metodou RTFOT, jelikož pojiva 

zestárnutá metodou RTFOT+PAV mají výrazně vyšší ohybovou tuhost a nižší m-hodnotu. 

Z toho vyplývá, že laboratorní stárnutí metodou RTFOT+PAV přináší vyšší stupeň stárnutí, 

který se projevuje především u nízkoteplotních vlastností. 

9.3. Srovnání krátkodobého stárnutí metodou RTFOT s reálnou situací 

Aby bylo možné ověřit, zda simulace laboratorního stárnutí metodou RTFOT 

odpovídá reálné situaci ve vozovce, bylo sedm silničních asfaltů zestárnuto metodou RTFOT 

a zároveň byly stejná pojiva použita pro výrobu a pokládku asfaltové směsi. Z asfaltové směsi 

bylo následně znovuzískáno asfaltové pojivo, jež bylo porovnáno s asfalty zestárlými 

v laboratoři. Vybrané silniční asfalty jsou totožné jako pojiva hodnocená v předchozím textu 

a z tohoto důvodu je ponecháno původní značení pojiv. Aby byl minimalizován vliv druhu 

asfaltové směsi, byly všechny vybrané směsi typu ACO 11. Základní vlastnosti asfaltových 

směsí jsou uvedeny v Tabulce 11.  

Pro vyhodnocení empirických vlastností sedmi silničních asfaltů byla stanovena 

penetrace jehlou a bod měknutí metodou kroužek a kulička. V DSR bylo provedeno měření 

dynamické viskozity a byl zjišťován komplexní smykový modul (G*) a fázový úhel (δ) pojiva. 
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Tabulka 11: Základní vlastnosti asfaltových směsí 

Označení 

Obsah 
pojiva 

Mezerovitos
t 

Tloušťka 
asfaltového filmu 

[%] [%] [10-3 mm] 

C 5,9 2,0 5,50 

G 5,7 2,3 5,03 

H 5,9 2,1 6,32 

J 5,5 7,9 5,96 

K 5,9 2,0 6,38 

L 5,9 2,2 6,71 

M 5,9 2,2 6,71 

 

Před vlastním měřením byl vybraný silniční asfalt rozpuštěn v trichlorethylenu, aby 

bylo možné posoudit případný vliv rozpouštědla při znovuzískání asfaltového pojiva ze směsi. 

Porovnání bylo provedeno pomocí dynamické viskozity, jejíž výsledky jsou uvedeny 

v Grafu 54. Pro názornost je do Grafu 54 přidáno i adekvátní pojivo, které je zestárnuto 

metodou RTFOT. Na první pohled je patrné, že vliv rozpouštědla na hodnotu dynamické 

viskozity je naprosto minimální a pohybuje se v jednotkách procent.  

 

 
Graf 54: Vliv rozpouštědla na hodnotu dynamické viskozity 

 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 

Penetrace jehlou byla provedena podle normy ČSN EN 1426 [53], princip je popsán 

v kapitole 5.3.1. Výsledky penetrace jehlou jsou uvedeny v Grafech 55 a 56. 

Z Grafu 55 je zřejmé, že vliv stárnutí je na tvrdnutí asfaltů značný. Jen během výroby 

na obalovně a následné pokládce se sníží hodnota penetrace jehlou na (62,0 ± 9,7) % své 

původní hodnoty. Při simulaci stárnutí pomocí metody RTFOT se sníží hodnota penetrace na 
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(60,6 ± 2,3) % své původní hodnoty. Při pohledu na směrodatnou odchylku pro pojiva 

odebraná ihned po pokládce asfaltové směsi je patrná mnohem vyšší hodnota než u pojiv 

získaných po simulované metodě stárnutí RTFOT. Toto lze vysvětlit tím, že na asfaltové 

pojivo během výroby a pokládky působí více faktorů, které ovlivňují rozptyl. Kdežto simulace 

v laboratoři probíhá v podstatě za ideálních podmínek (stejný čas expozice, konstantní 

teplota).  

 

 
Graf 55: Penetrace jednotlivých silničních asfaltů před stárnutím a po stárnutí metodou RTFOT 

porovnaná se znovuzískaným pojivem  

Pokud bychom aplikovali požadavek zbylé penetrace po RTFOT dle ČSN EN 12591 [41] 

na pojiva znovuzískaná z asfaltové směsi, nesplnil by limitní hodnotu 50 % vzorek J, u něhož 

byla zjištěna zbylá penetrace v hodnotě 48,9 %. Zde je ovšem důležité zmínit vysoký rozdíl 

mezi simulovanou metodou RTFOT a hodnotou ze znovuzískaného asfaltového pojiva. 

Odchylka mohla být způsobena například delší dobou vystavení asfaltového pojiva vysoké 

teplotě při obalení kameniva na obalovně asfaltové směsi nebo vyšší teplotou v průběhu 

výroby nebo pokládky asfaltové směsi. Zároveň se jedná o asfaltovou směs, u které byla 

zjištěna mezerovitost 7,9 %. Z těchto faktorů je zřejmé, že při porovnání dat je důležité 

vycházet z většího počtu měření, aby bylo možné odstranit výsledky s vysokou odchylkou. 

Pokud porovnáme znovuzískané asfaltové pojivo s pojivem zestárlým metodou 

RTFOT, zjistíme, že u průměrné penetrace byla minimální odchylka a oba způsoby stárnutí by 

bylo možné považovat za totožné při zkrácení doby stárnutí u metody RTFOT na 72 minut. 

 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

Stanovení bodu měknutí bylo provedeno podle normy ČSN EN 1427 [54], která je 

podrobněji popsána v kapitole 5.2.1. V Grafu 56 jsou uvedeny zjištěné hodnoty bodu 

měknutí. Při znovuzískaní asfaltového pojiva je průměrné procentuální navýšení bodu 

měknutí (14,9 ± 5,0) %. U pojiva získaného po simulaci stárnutí metodou RTFOT je 
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procentuální změna bodu měknutí (9,9 ± 3,0) %. Opět se tedy ukázalo, že nižší směrodatná 

odchylka byla zjištěna u simulované metody stárnutí v laboratoři. 

 

 
Graf 56: Bod měknutí jednotlivých silničních asfaltů před stárnutím a po stárnutí metodou RTFOT 

porovnaná se znovuzískaným pojivem 

V ČSN EN 12591 [41] je uveden požadavek na maximální zvýšení bodu měknutí o 9 °C 

po simulaci stárnutí metodou RTFOT. Pokud bychom stejné pravidlo aplikovali na asfaltová 

pojiva znovuzískaná, nejhůře by dopadl vzorek J a H, u kterých byla zjištěna změna bodu 

měknutí o 9,9 °C. Zároveň by požadavku nevyhovělo pojivo C, u kterého byl zjištěn nárůst 

teploty bodu měknutí o 9,3 °C. 

Při posouzení bodu měknutí metodou kroužek a kulička je odchylka znatelnější než 

u výsledků penetrace jehlou a pro získání obdobných výsledků by bylo potřeba prodloužit 

dobu expozice na 121 minut. To znamená, že hodnota bodu měknutí je podhodnocena 

přibližně o 50 %. Pro přesnější závislost by bylo vhodné provést měření pro více asfaltových 

pojiv.  

 Stanovení dynamické viskozity podle ČSN EN 13702 

Dynamická viskozita byla zjišťována pomocí DSR při teplotách 75 °C až 165 °C 

s krokem 15 °C a při smykové rychlosti 1 s-1 až 100 s-1 pomocí geometrie kužel – deska 

o průměru 40 mm a s úhlem stoupání kužele 4 °. Průběh měření pro pojivo L je patrný 

v Grafu 57. Viskozita roste se snižující se teplotou a taktéž se stárnutím pojiva. Konstantní 

sklon viskózních křivek dokazuje, že se silniční asfalt za určitých podmínek chová jako 

Newtonovská kapalina. Jen u teploty 75 °C je zřejmý pokles viskózní křivky v případě vyšších 

smykových rychlostí, který způsobuje změna chování silničního asfaltu. 
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Graf 57: Závislost viskozity na smykové rychlosti u vzorku L při různých zkušebních teplotách a dále 

změna viskozity po stárnutí metodou RTFOT respektive u znovuzískaného pojiva 

Graf 58 udává závislost dynamické viskozity na teplotě při smykové rychlosti 1 s-1 

vzorku L. Z obrázku je patrná silná mocninná závislost dynamické viskozity na teplotě, která 

byla již potvrzena v kapitole 9.1.5. U vzorku L se korelační koeficient R2 pohyboval v rozmezí 

0,995 až 0,997. 

 

 
Graf 58: Závislost dynamické viskozity na teplotě při smykové rychlosti 1 s-1 u vzorku L 
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Graf 59 znázorňuje hodnotu dynamické viskozity pro jednotlivé silniční asfalty při 

teplotě 135 °C. Jelikož se silniční asfalt chová při této teplotě, jako Newtonovská kapalina 

není hodnota viskozity závislá na smykové rychlosti. Pokud porovnáme procentuální nárůst 

viskozity u znovuzískaného pojiva při teplotě 135 °C, dostaneme hodnotu (70,8 ± 26,7) %. 

U pojiva zestárlého metodou RTFOT byl zjištěn nárůst o (52,5 ± 9,2) %. Opět se tedy 

potvrdilo, že znovuzískaný silniční asfalt mění vlastnosti s vyšší odchylkou než silniční asfalt 

stárnutý metodou RTFOT. Při porovnání metody RTFOT se zestárnutým znovuzískaným 

pojivem zjistíme, že silniční asfalt zestárnutý metodou RTFOT má průměrně o (8,8 ± 13,3) % 

nižší dynamickou viskozitu než znovuzískané pojivo. Opět lze taktéž pozorovat vysokou 

hodnotu směrodatné odchylky, která dokazuje vysoký rozptyl výsledků jednotlivých vzorků. 

 

 
Graf 59: Hodnota dynamické viskozity pro jednotlivá pojiva při teplotě 135 °C 

Dle Grafu 60 lze najít optimální dobu stárnutí metodou RTFOT, tak aby byla zjištěna 

obdobná hodnota dynamické viskozity. Z výsledků vyplývá, že by bylo potřeba prodloužit čas 

expozice ze 75 minut na 98 minut, což znamená, že simulace v laboratoři metodou RTFOT 

podhodnocuje výsledky dynamické viskozity o přibližně 25 %. 

 

 
Graf 60: Zjištění optimální času metody RTFOT pro hodnotu dynamické viskozity 
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 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

Další zkouškou, která umožňuje porovnání krátkodobé simulace stárnutí v laboratoři 

s reálnou situací, je zjišťování komplexního smykového modulu a fázového úhlu. Měření 

probíhalo v teplotním rozsahu od 70 °C do 10 °C s teplotním krokem 5 °C. Frekvenční rozsah 

měření byl nastaven od 0,1 Hz do 10 Hz. 

 

 
Graf 61: Velikost komplexního smykového modulu pro jednotlivé zkoumané vzorky 

Pro vzájemné porovnání byla zvolena teplota 60 °C a frekvence 1,59 Hz. Výsledky 

komplexního smykového modulu jsou uvedeny v Grafu 61, kdy jsou pro ilustraci opět 

zobrazeny i hodnoty nezestárlého silničního asfaltu. S výjimkou pojiva K, byla vždy zjištěna 

vyšší hodnota komplexního smykového modulu u pojiv znovuzískaných z asfaltové směsi 

oproti pojivům zestárlých metodou RTFOT. Průměrná hodnota komplexního smykového 

modulu u zkoušených pojiv po stárnutí metodou RTFOT byla (6,84 ± 1,67) kPa. U pojiv 

znovuzískaných byla výsledná hodnota (9,26 ± 3,86) kPa. 

 

 
Graf 62: Velikost fázového úhlu pro jednotlivé vzorky 
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Dále bylo možné vyhodnotit velikost fázového úhlu opět při teplotě 60 °C a frekvenci 

1,59 Hz (viz Graf 62). V tomto případě není rozdíl mezi pojivem znovuzískaným a zestárlým 

metodou RTFOT příliš velký (s výjimkou pojiv H a J). Průměrná hodnota fázového úhlu pro 

pojiva zestárlá metodou RTFOT je (79,16 ± 3,58) ° a pro pojiva znovuzískaná je to 

(78,18 ± 3,81) °. 

Pokud porovnáme násobnou změnu komplexního smykového modulu (Graf 63), nelze 

najít přesvědčivý vztah, který by dokázal, že pojiva, která jsou více náchylná na změnu 

vlastností při aplikaci krátkodobého stárnutí v laboratorních podmínkách, zároveň odpovídají 

pojivům, která změnila své vlastnosti v průběhu výroby a pokládky asfaltové směsi.  

 

 
Graf 63: Změna komplexního smykového modulu 

Obdobný výsledek lze odvodit z Grafu 64, kde opět nekoresponduje trend změny 

komplexního smykového modulu s výsledky ze znovuzískaných asfaltových pojiv.  

 

 
Graf 64: Změna fázového úhlu u jednotlivých zkoumaných pojiv 
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Z Grafu 65 vyplývá, že optimální doba expozice pro získání stejné hodnoty komplexního 

smykového modulu je 125 minut, což odpovídá tomu, že metoda RTFOT podhodnocuje 

výsledky přibližně o 30 %. 

 

 
 Graf 65: Zjištění optimální času metody RTFOT pro hodnotu komplexního smykového modulu 

Z Grafu 66 vychází optimální doba stárnutí metodou RTFOT pro hodnotu fázového 

úhlu v hodnotě 98 minut, což je totožný čas jako u hodnoty dynamické viskozity. 

  

 
Graf 66: Zjištění optimální času metody RTFOT pro hodnotu fázového úhlu 
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Tabulka 12: Optimální časy stárnutí metodou RTFOT 

Zkouška 
Optimální doba laboratorního stárnutí 

metodou RTFOT 

[min] 

Penetrace jehlou 72  

Bod měknutí 121 

Dynamická viskozita 98 

Komplexní smykový modul (60 °C; 1,59 Hz) 125 

Fázový úhel (60 °C; 1,59 Hz) 98 

 

Z Tabulky 12 je patrné, že metoda RTFOT podhodnocuje stárnutí asfaltového pojiva, 

které reálně vzniká. Tato odchylka může být způsobena i vyšším teplotním namáháním 

v průběhu výroby asfaltové směsi než pro jakou byla metoda navržena. Z Tabulky 12 lze 

zároveň odvodit průměrný čas optimální doby laboratorního stárnutí včetně směrodatné 

odchylky (103 ± 21) minut. Hodnota směrodatné odchylky je poměrně vysoká, jelikož 

optimální čas metody RTFOT vyhází pro jednotlivé zkoušky rozdílně. Jako optimální čas 

prodloužení metody RTFOT se jeví prodloužit čas expozice ze 75 minut na 100 minut. Tedy 

prodloužit čas expozice o přibližně 33 %. Nicméně je nutné podotknout, že by bylo vhodné 

provést širší srovnání pro upřesnění výsledného času expozice RTFOT, která by odpovídala 

reálným podmínkám v České republice. 

9.4. Srovnání vlastností u silničního asfaltu od stejného výrobce 

V této kapitole jsou popsány vlastnosti silničních asfaltů gradace 50/70 od stejného 

výrobce, aby bylo možné popsat kolísání jejich vlastností v průběhu výroby. Porovnání bylo 

provedeno na čtyřech pojivech od výrobce I a dále byly porovnána tři pojiva od výrobce V. 

Tabulka 13 zobrazuje změnu vybraných charakteristik po stárnutí metodou 3xRTFOT 

u pojiv od výrobce I. Při pohledu na výsledky je patrné, že pojivo s označením O má nejnižší 

změnu bodu měknutí po metodě 3xRTFOT (12,2 °C). Ostatní tři pojiva nesplňují rakouský 

požadavek na maximální zvýšení bodu měknutí v mezní hodnotě 15 °C, který je navržen 

i v metodice, která je popsána v kapitole 9.5. Taktéž při vyhodnocení zkoušek prováděných 

pomocí DSR jsou patrné významné rozdíly. Změna dynamické viskozity při teplotě 135 °C 

vyšla výrazně menší u pojiva s označením O (2,2x). U ostatních vzorků byla změna v rozmezí 

3,0 až 3,7 násobku nezestárlého pojiva. Dále byl na posuzovaných asfaltových pojivech 

zjišťován komplexní smykový modul a fázový úhel. Bylo zjištěno, že výraznější nárůst změny 

G* nastává u vyšší teploty měření. Při vyhodnocení změny komplexního smykového modulu 

bylo opět zjištěno, že pojivo O vykazuje nejnižší změnu G*. Naopak pojiva C, M a N například 

při teplotě 60 °C vykazují téměř dvojnásobnou změnu oproti pojivu O. Při porovnání změny 

kritické teploty získané ze zkoušky BBR bylo zjištěno, že nejvýrazněji se mění nízkoteplotní 

vlastnosti u pojiva s označením M. Pojivo N nebylo zkouškou BBR hodnoceno. 
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Tabulka 13: Porovnání pojiv od výrobce I po stárnutí metodou 3xRTFOT 

Označení C M N O 

Gradace 50/70 50/70 50/70 50/70 

Změna hmotnosti [%] 0,24  0,30  0,37  0,30  

Změna penetrace [%] 38,5 40,0 38,5 40,0 

Zvýšení bodu měknutí  [°C] 17,0 16,3 18,3 12,2 

Změna dynamické viskozity 135 °C [-] 3,43 3,04 3,73 2,24 

Změna G* 60 °C; 1,59 Hz [-] 12,29 12,47 14,35 6,55 

Změna G* 25 °C; 0,4 Hz  [-]  5,40  7,18  8,33  5,11  

Změna kritické teploty z BBR [-] 0,87 0,74 - 0,84 

 

Je tedy zřejmé, že pojiva od stejného výrobce I, jejichž vlastnosti se v současné době 

posuzují jen pomocí zkoušky penetrace jehlou a bodu měknutí, nevykazují vždy stejné 

vlastnosti. Naopak byly zjištěny až zarážející rozdíly, které vykazují jednotlivá asfaltová pojiva 

v průběhu své životnosti. Tento fakt přispívá k názoru, že je důležité zahrnout pokročilé 

zkušební metody mezi již zastaralejší empirické zkoušky. Zejména začít rutinně používat 

metody simulující krátkodobé a dlouhodobé stárnutí. 

V Tabulce 14 je zobrazeno porovnání výsledků od výrobce V. Jedná se o tři pojiva 

gradace 50/70 s označením G, K a L. Z výsledků vyplývá, že rozdíly mezi jednotlivými vzorky 

jsou podstatně menší než u pojiv od výrobce I. Například maximální změna bodu měknutí 

mezi jednotlivými pojivy po stárnutí od výrobce V je 2,7 °C. Za to pojiva od výrobce I se liší ve 

změně penetrace po stárnutí metodou 3xRTFOT až o 6,1 °C. Zároveň lze konstatovat, že 

pojivo s označením O se poměrně blíží pojivům výrobce V. Ostatní vzorky s  označením C, M 

a N jsou o poznání náchylnější na stárnutí. 

 

Tabulka 14: Porovnání pojiv od výrobce V po stárnutí metodou 3xRTFOT 

Označení  G K L 

Gradace  50/70 50/70 50/70 

Změna hmotnosti [%] 0,34 0,41 0,37 

Změna penetrace [%] 44,6 42,3 42,3 

Zvýšení bodu měknutí  [°C] 10,0 11,9 12,7 

Změna dynamické viskozity 135 °C [-] 2,14 2,53 2,60 

Změna G* 60 °C; 1,59 Hz [-] 5,21 7,17 6,66 

Změna G* 25 °C; 0,4 Hz  [-]  4,13 4,81 5,06 

Změna kritické teploty z BBR [-] 0,85 0,79 0,78 

 

Z výsledků je patrné, že zkoušená pojiva od výrobce V vykazují srovnatelné vlastnosti. 

Pojiva od výrobce I jsou naopak odlišně náchylná ke změně vlastností po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT. Tento fakt lze přisuzovat kolísání množství 

visbreakingového zbytku o němž je pojednáno v kapitole 9.11. 
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9.5. Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí 

Výsledky disertační práce napomohly ke vzniku certifikované metodiky s názvem: 

„Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu 

stárnutí“, která vznikla v rámci řešení projektu TAČR TA03030381 s názvem: „Nové zkušební 

metody asfaltových pojiv a směsí umožňující prodloužení životnosti asfaltových vozovek“. 

Její úplné znění je uvedeno v příloze 1. 

Tvorba metodiky byla reakce na fakt, že všechna v České republice vyráběná asfaltová 

pojiva v současné době splňují parametry požadované platnými technickými předpisy 

a normami. Dlouhodobým sledováním kvality asfaltových hutněných vrstev se však ukázalo, 

že některá pojiva v konstrukci vozovky nemusejí splňovat požadavky na dostatečně velkou 

trvanlivost. Tento fakt může být způsoben změnou vlastností asfaltových pojiv v průběhu 

jejich životnosti, které následně negativně ovlivňují užitné vlastnosti hutněné asfaltové 

vrstvy. Cílem metodiky je zavést jednoduchý zkušební postup simulovaného stárnutí 

a současně nastavit požadavky na limitní hodnoty signálních veličin. Zvolené parametry jsou 

snadno stanovitelné laboratorními zkouškami a zároveň překročení zvolených hraničních 

hodnot indikuje problematické chování asfaltového pojiva. Potenciální možnost s předstihem 

rozpoznat asfaltová pojiva náchylná ke zrychlenému termooxidačnímu stárnutí představuje 

zásadní přínos pro zajištění kvality asfaltových vrstev používající jako pojivo nemodifikované 

silniční asfalty. [68] 

Aby bylo možné posoudit chování silničních asfaltů v průběhu životnosti, je v rámci 

metodiky navržena simulace laboratorního stárnutí modifikovanou metodou RTFOT 

s trojnásobně prodlouženou dobou expozice (3xRTFOT), jenž byla popsána v kapitole 3.2.5. 

S ohledem na výsledky, které byly získány při řešení disertační práce, byly navrženy signální 

parametry, které identifikují pojiva s výraznou náchylností vůči laboratornímu stárnutí. 

Vybrané požadavky na maximální přípustnou změnu vlastností silničních asfaltů 

gradace 50/70 a 70/100 po stárnutí metodou 3xRTFOT jsou uvedeny v Tabulce 15. 

  

Tabulka 15: Požadavky stanovené v navrhované metodice 

Vlastnost Metoda zkoušení Jednotka Hodnota 

Zvýšení bodu měknutí po 3xRTFOT ČSN EN 1427 [°C] ≤ 15 

Zvýšení komplexního smykového 
modulu G* po 3xRTFOT 

ČSN EN 14770 
(60 °C, 1 Hz) 

[-] ≤ 15tinásobek 

 

Doporučené limitní zvýšení hodnoty bodu měknutí o 15 °C vychází z matematické 

statistiky, kdy podmínce nevyhovělo 15 % zkoumaných silničních asfaltů. 

Certifikovaná metodika pro hodnocení použitelnosti asfaltového pojiva z hlediska 

termooxidačního stárnutí je určena pro orgány státní správy (zejména Ministerstvo dopravy 

ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR), které touto certifikovanou metodikou získají jednoduchý 

nástroj pro hodnocení náchylnosti asfaltových pojiv ke stárnutí. Metodika bude uplatněna 
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při kontrole vlastností silničních asfaltů a zejména při kontrole stálosti těchto vlastností po 

simulaci stárnutí metodou 3xRTFOT v laboratoři. Metodiku mohou využívat silniční 

laboratoře nebo laboratoře výrobců asfaltů. 

9.6. Matematické modelování zkoušky Multiple Stress Creep Recovery Test 

pomocí Burgersova modelu 

Pro zkoušku Multiple Stress Creep Recovery Test (MSCR) bylo uplatněno 

matematické modelování za použití Burgersova modelu, který byl teoreticky popsán 

v kapitole 4.1.3. Jednotlivé komponenty modelu dle rovnice 4.32 G1, G2, Λ a η3 byly 

vypočítány pomocí metody nejmenších čtverců s rozhodujícím parametrem minimalizace 

relativní odchylky. Pro modelování byly vybrány výsledky měření při teplotě 46 °C. Příklad 

porovnání mezi naměřenými daty a modelem pro silniční asfalt F je uveden v Grafu 67. 

Následně je možné vyčíslit jednotlivé parametry komponent modelu, které jsou 

uvedeny v Grafu 68. 

 

 
Graf 67: Porovnání průběhu zkoušky MSCR a modelu dle Burgese 

 
Graf 68: Velikost průměrného elastického zotavení jednotlivých asfaltových pojiv 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Sm
yk

o
vé

 p
ře

tv
o

ře
n

í [
%

]

Čas [s]

Měření Model

A B C D E F G H I J K L M N O

G1 1,68 1,67 1,10 1,75 2,10 2,38 2,90 1,56 1,57 1,22 1,84 1,69 1,35 1,21 1,36

Λ 3,13 3,55 7,38 3,53 3,71 4,30 2,64 4,17 3,99 4,92 4,07 4,05 6,19 4,77 3,81

G2 0,091 0,105 0,035 0,106 0,139 0,073 0,162 0,076 0,085 0,066 0,110 0,091 0,061 0,066 0,075

η3 0,048 0,088 0,310 0,189 0,120 0,048 0,121 0,075 0,093 0,183 0,152 0,134 0,375 0,240 0,093

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0

1

2

3

4

5

6

7

8

G
2

[k
P

a]
, η

3
[k

P
a·

s]

G
1

[K
P

a]
, Λ

[s
]



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

136 

V modelu dle Burgese jsou dva samostatné prvky (pružina a tlumič) a pak oba prvky 

paralelně spojené. Pomocí korelace je tedy možné ověřit, které prvky modelu mají vliv na 

výsledné hodnoty MSCR testu. Z výsledků zkoušky MSCR se nejčastěji hodnotí nevratná 

smyková poddajnost Jnr3,2, jenž je mocnině závislá na parametru 𝜂3, což je základní 

charakteristika tlumiče (T3). Závislost mezi parametrem 𝜂3 a  Jnr3,2 lze popsat korelačním 

součinitelem R2=0,99 (viz Graf 69). 

 

 
Graf 69: Závislost mezi nevratnou smykovou poddajností a hodnotou η3 z matematického modelu dle 

Burgese 

Dále se nejběžněji hodnotí velikost elastického zotavení R3,2, které je dle korelační 

závislosti taktéž nejvíce závislé na parametru 𝜂3 a lze popsat vysokou hodnotou korelačního 

součinitele R2=0,95 (Graf 70). Pro hodnocení závislosti byla vybrána parabola druhého 

stupně. 

 

 
Graf 70: Závislost mezi elastickým zotavením R3,2 a hodnotou η3 z matematického modelu dle Burgese 

Z výsledků vyplývá, že nejvyšší vliv na výsledky zkoušky MSCR má hodnota tlumiče 

(T3), který udává nevratnou část při zkoušce MSCR. 
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9.7. Vzájemná korelace mezi jednotlivými výsledky 

V rámci hodnocení byly jednotlivé silniční asfalty podrobeny celé škále různých 

zkoušek, a tudíž byla získána celá řada parametrů, které popisují asfaltové pojivo při různých 

teplotách nebo rozdílném způsobu namáhání. V rámci této kapitoly byla snaha zjistit, zda 

mají jednotlivé parametry mezi sebou vazbu, což by bylo velmi výhodné s ohledem na to, že 

by z jedné zkoušky v dynamickém smykovém reometru bylo možné odvodit s vysokou 

pravděpodobností například výsledek bodu měknutí a tudíž ušetřit časovou nebo 

instrumentální náročnost. 

V další části bude ověřeno, zda nějaký parametr před stárnutím koreluje s parametry 

po aplikaci dlouhodobého stárnutí. Bylo by totiž možné neprovádět simulaci laboratorního 

stárnutí a z výsledků s vysokou pravděpodobností odhadnout, jak se bude pojivo po stárnutí 

chovat.  

V rámci disertační práce bylo hodnoceno celkově 633 parametrů, které byly všechny 

vzájemně porovnány a korelovány pomocí různých funkcí. To znamená, že bylo hodnoceno 

více než 200 tisíc různých kombinací při jedné funkci. Vybrané závislosti jsou uvedeny 

v následujícím textu. 

Poměrně vysoká mocninná závislost byla nalezena mezi bodem měknutí a penetrací 

jehlou, která je patrná z Grafu 71 a je dána korelačním součinitelem R2=0,91.  

 

 
Graf 71: Mocninná korelace mezi bodem měknutí a penetrací jehlou 

Dále byla hledána závislost mezi penetrací jehlou a parametry z dynamického 

smykového reometru. Vysoká mocninná závislost R2=0,95 byla nalezena při frekvenci 0,4 Hz 

a shodné teplotě zkoušení 25 °C (Graf 72), což již v roce 1958 publikoval Saal a LaBout. Lze 

tedy s velmi velkou přesností z výsledků z DSR odhadnou penetraci jehlou, což je jedna ze 

základních veličin při popisování asfaltových pojiv. Výhodou zkoušení v DSR je jen velmi malé 

množství vzorku potřebné pro samotné zkoušení, což může být výhodné zejména při 

znovuzískání asfaltového pojiva z asfaltové směsi. 
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Graf 72: Mocninná korelace mezi penetrací jehlou a hodnotou komplexního smykového modulu G* 

při teplotě 25 °C a frekvenci 0,4 Hz 

Další možností je zjišťování závislosti mezi komplexním smykovým modulem (při 

teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz) a bodem měknutí. Byla zjištěna vysoká mocninná závislost 

vyjádřená korelačním součinitelem R2=0,97 (viz Graf 73), čímž lze opět z dynamického 

smykového reometru velmi přesně odhadnout velikost bodu měknutí, jakožto zažitého 

parametru při hodnocení asfaltových pojiv. 

 

 
Graf 73: Mocninná korelace mezi komplexním smykovým modulem při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 

Hz s bodem měknutí 

Graf 74 představuje lineární závislost (R2=0,86) mezi fázovým úhlem při teplotě 40 °C 

a frekvenci 1,59 Hz s procentuálním množstvím asfaltenů. Je zřejmé, že snižující se 

procentuální množství asfaltenů má za následek nárůst fázového úhlu. 
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Graf 74: Lineární závislost mezi hodnotou fázového úhlu při teplotě 40 °C a frekvenci 1,59 Hz s 

procentuálním množstvím asfaltenů 

Silná lineární závislost daná korelačním součinitelem R2=0,97 byla zjištěna u bodu 

lámavosti dle Fraasse a procentuálním množstvím aromátů (Graf 75). Se snižujícím se 

procentuálním množstvím aromátů klesá bod lámavosti podle Fraasse, což je příznivé 

s ohledem na nízkoteplotní vlastnosti. Zároveň je ovšem nutné podotknout, že závislost je 

určena pouze z šesti bodů a tudíž by bylo vhodné provést další měření. 

 

 
Graf 75: Lineární závislost mezi bodem lámavosti dle Fraasse a procentuálním množství aromátů 

V Grafu 76 je uvedena lineární závislost mezi hodnotou komplexního smykového 

modulu G* (teplota 10 °C a frekvence 10 Hz) a hodnotou Sm(60) získané z přístroje BBR při 

teplotě -16 °C. Závislost lze vyjádřit korelačním součinitelem v hodnotě R2=0,86. Lze tudíž 

z oscilačního měření v DSR přibližně předurčit, jakým způsobem se bude silniční asfalt chovat 

při záporných teplotách. Vyšší hodnotu korelačního součinitele je možné předpokládat při 

zkoušení zařízením DSR při adekvátní teplotě (-16 °C). Zde je ovšem nezbytné podotknout, že 

vysoká tuhost pojiva je již na hranici měřícího rozsahu přístroje. Je tedy nutné například 

použít zkušební geometrii o průměru 4 mm, která je ovšem velmi citlivá na přesné seříznutí 
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vzorku. Dále je potřeba vybrat odpovídající zkoušku, která dokáže popsat nízkoteplotní 

vlastnosti. Jako vhodná metoda se jeví měření relaxace asfaltového pojiva, zde je ovšem 

opět nutné počítat s měřícím rozsahem přístroje. S vývojem dynamických smykových 

reometrů se ovšem dá předpokládat, že pomocí tohoto přístroje bude možné hodnotit 

asfaltová pojiva i při záporných teplotách.  

  

 
Graf 76: Lineární závislost mezi hodnotou komplexního smykového modulu při teplotě 10 °C 

a frekvenci 10 Hz a ohybovou tuhostí Sm(60) při teplotě -16 °C 

V Grafu 77 je uvedena mocninná závislost mezi komplexním smykovým modulem 

(teplota 70 °C a frekvence 1,59 Hz) a dynamickou viskozitou (teplota 75 °C), která je dána 

vysokou hodnotou korelačního součinitele R2=0,98. Rozdíl teplot 5 °C je dán měřícím 

rozsahem dané geometrie, kdy geometrie kužel – deska již nebyla vhodná u silničních asfaltů 

gradace 50/70 pro měření při nižších teplotách než 75 °C. Naopak komplexní smykový modul 

byl získán v oscilačním módu, který se jeví jako vhodný do teploty 70 °C. Při vyšších teplotách 

již hrozí vytékání pojiva z mezery a tudíž k znehodnocení výsledků.  

 

 
Graf 77: Mocninná závislost mezi komplexním smykovým modulem (70 °C, 1,59 Hz) a dynamickou 

viskozitou (75 °C) 
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Pomocí logaritmické funkce lze najít závislost mezi bodem měknutí a dynamickou 

viskozitou získanou při teplotě 75 °C (Graf 78). Závislost je dána vysokou hodnotou 

korelačního součinitele R2=0,96. 

 

 
Graf 78:  Logaritmická závislost mezi bodem měknutí a dynamickou viskozitou (75 °C) 

Závislost mezi fázovým úhlem a Gaestelovým indexem je patrná z Grafu 79. Je 

zřejmé, že chemické složení jednotlivých asfaltových pojiv má vliv na velikost fázového úhlu 

a tudíž poměru mezi elastickou a viskózní složkou asfaltového pojiva. 

 

 
Graf 79:  Závislost mezi fázovým úhlem (40 °C a 10 Hz) a Gaestelovým indexem 

Graf 80 udává lineární závislost mezi procentuálním zotavením R3,2 získaným ze 

zkoušky MSCR při teplotě 46 °C a velikostí fázového úhlu při blízké teplotě 45 °C a frekvenci 

1,59 Hz. Hodnota korelačního součinitele je R2=0,92, kdy měření probíhalo jen na silničních 

asfaltech zestárlých metodou RTFOT. Z výsledků vyplývá, že hodnota R3,2, která popisuje 

náchylnost asfaltového pojiva vůči vzniku trvalých deformací je silně závislá s poměrem mezi 

elastickou a viskózní složkou komplexního smykového modulu G*. Čím je hodnota R3,2 vyšší, 

y = 6,5957ln(x) - 20,478
R² = 0,96

45

50

55

60

65

70

10 000 100 000 1 000 000

B
o

d
 m

ěk
n

u
tí

 [
°C

]

Dynamická viskozita (T=75 °C) [mPa·s]
Nezestárlé pojivo RTFOT 3xRTFOT RTFOT+PAV

y = -95,308x + 93,949
R² = 0,85

45

50

55

60

65

70

75

80

0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Fá
zo

vý
 ú

h
el

 [
°]

 (
4

0
 °

C
, 1

0
 H

z)

Gaestelův index [-]
Nezestárlé pojivo RTFOT 3xRTFOT RTFOT+PAV



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

142 

tím je asfaltové pojivo odolnější vůči trvalé deformaci, což odpovídá nižší hodnotě fázového 

úhlu. Pojivo se chová více pružně. 

 

 
Graf 80:  Závislost mezi průměrným procentuálním zotavením R3,2 (46 °C) a fázovým úhlem (45 °C 

a  1,59 Hz) 

V Grafu 81 je patrná závislost vyjádřená korelačním součinitelem R2=0,97 mezi 

nevratnou smykovou poddajností Jnrdiff získanou při teplotě 46 °C a obsahem pryskyřic. Je 

zřejmé, že Jnrdiff klesá se stoupajícím množstvím pryskyřic. Pro důvěryhodnější popis by bylo 

vhodné provést více měření, jelikož závislost je stanovena pouze z šesti bodů. 

 

 
Graf 81:  Závislost mezi nevratnou smykovou poddajností Jnrdiff (46 °C) a obsahem pryskyřic 

V Grafu 82 je uvedena lineární závislost mezi teplotou viskoelastického přechodu 

a teplotou bodu měknutí (R2=0,94). Teplota viskoelastického přechodu nastává v okamžiku, 

kdy se rovná hodnota elastické a viskózní složky fázové úhlu (δ=45 °). Z výsledků je zřejmé, že 

pojivo, které se chová více elasticky má zároveň vyšší hodnotu bodu měknutí a tudíž lze 

předpokládat vyšší odolnost vůči trvalým deformacím. 
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Graf 82:  Závislost mezi teplotou viskoelastického přechodu a bodem měknutí 

Dále má teplota viskoelastického přechodu lineární závislost s průměrným 

procentuálním zotavením R3,2 při teplotě 46 °C (Graf 83). Obdobně jako u předchozí závislosti 

bylo zjištěno, že s rostoucí viskoelastickou teplotou roste odolnost vůči trvalým deformacím. 

 

 
Graf 83:  Závislost mezi teplotou viskoelastického přechodu a průměrným procentuálním zotavením 

R3,2 (46 °C) 

Zajímavá lineární závislost byla zaznamenána mezi komplexním smykovým modulem 

G* při teplotě viskoelastického přechodu a Gaestelovým indexem (Graf 84), která je daná 

hodnotou korelačního součinitele R2=0,89. 
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Graf 84:  Závislost mezi teplotou viskoelastického přechodu a Gaestelovým indexem 

Na základě korelačních závislostí, je možné z výsledků z dynamického smykového 

reometru odvodit odpovídající hodnoty empirických zkoušek, které jsou běžné pro 

hodnocení asfaltových pojiv v Evropě (Tabulka 16). 

 

Tabulka 16: Srovnání empirických zkoušek s výsledky z DSR 

Empirická 
zkouška 

Odpovídající parametr 
Korelační 

součinitel R2 
Odpovídající 

rovnice 

Penetrace jehlou G* (25 °C; 0,40 Hz) 0,93 𝑦 = 407 808 ⋅ 𝑥−1,812 

Bod měknutí G* (60 °C; 1,59 Hz) 0,97 𝑦 = 5 ⋅ 10−14 ⋅ 𝑥8,1243 

 

V další části práce byla snaha najít parametr, který by dokázal predikovat chování 

asfaltového pojiva po simulaci dlouhodobého stárnutí. To znamená, že by u originálního 

pojiva bylo možné určit bez simulace dlouhodobého stárnutí, jak se bude asfaltové pojivo 

chovat. Jako vhodný parametr pro popsání změny v průběhu stárnutí byla zvolena změna 

bodu měknutí po simulaci 3xRTFOT a změna komplexního smykového modulu G* po 

3xRTFOT. Tyto veličiny byly následně korelovány s více než 600 parametry, které byly získány 

na originálním pojivu. Jako nepřesvědčivější se prokázala lineární závislost mezi 

procentuálním obsahem asfaltenů a změnou bodu měknutí po 3xRTFOT s vysokým 

korelačním součinitelem R2=0,97 (viz Graf 85). To znamená, že na změnu po stárnutí má 

zásadní vliv obsah asfaltenů v asfaltovém pojivu. Jelikož se jedná o velmi důležité zjištění, 

bylo by vhodné tento fakt ověřit na vyšším počtu silničních asfaltů.  

Dále lze pozorovat závislost mezi Gaestelovým indexem a změnou bodu měknutí po 

3xRTFOT (Graf 86). Je patrné, že se snižující se hodnotou Gaestelova Indexu stoupá změna 

bodu měknutí po laboratorním stárnutí metodou 3xRTFOT. Samotný Gaestelův index se 

vypočítá z poměrů jednotlivých komponent ze SARA analýzy. Při srovnání Grafu 85 a Grafu 

86 má ovšem vyšší vliv na stárnutí právě obsah asfaltenů.  
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Graf 85: Závislost mezi obsahem asfaltenů u originálního pojiva a změnou bodu měknutí po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT 

 
Graf 86: Závislost mezi Gaestelovým indexem u originálního pojiva a změnou bodu měknutí po 

aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT 

V Grafu 87 je uvedena lineární závislost mezi hodnotou fázového úhlu při teplotě 

50 °C a frekvenci 0,2 Hz na originálním pojivu a změnou komplexního smykového modulu při 

teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT. 

Závislost lze vyjádřit hodnotou korelačního součinitele R2=0,83. 

 

 
Graf 87: Závislost mezi fázovým úhlem (50 °C; 0,2 Hz) u originálního pojiva a změnou komplexního 

smykového modulu (60 °C; 1,59 Hz) po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT 
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9.8. Srovnání simulace stárnutí u asfaltového pojiva a asfaltové směsi 

Další částí disertační práce je porovnání změn vlastností při stárnutí asfaltového 

pojiva a asfaltové směsi. Stárnutí asfaltové směsi bylo provedeno pomocí metody BSA, která 

je popsána v kapitole 3.3.1. Výsledky na znovuzískaných pojivech po stárnutí metodou BSA 

byly porovnány s výsledky na dlouhodobě zestárlých pojivech metodami 3xRTFOT 

a RTFOT+PAV. Popis jednotlivých asfaltových směsí je uveden v Tabulce 11 na straně 124. 

[133, 170] 

Pro porovnání byla vybrána pojiva gradace 50/70 s označením C, G, H, J, K, L a M 

obdobně jako při porovnání krátkodobého stárnutí metodou RTFOT se znovuzískaným 

pojivem po výrobě a pokládce asfaltové směsi. 

 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 

Penetrace jehlou byla provedena podle normy ČSN EN 1426 [53], princip je popsán 

v kapitole 5.3.1.  

V Grafu 88 jsou zobrazeny výsledky penetrace jehlou. Z výsledků je zřejmé, že metody 

stárnutí BSA a 3xRTFOT navzájem korelují. U silničních asfaltů stárnutých metodou BSA byla 

zjištěna průměrná hodnota penetrace jehlou (23,7 ± 2,1) [0,1 mm]. U pojiv stárnutých 

metodou 3xRTFOT byla zjištěna průměrná hodnota penetrace jehlou (22,1 ± 2,5) [0,1 mm], 

tedy o 1,6 [0,1 mm] vyšší než u znovuzískaného pojiva po BSA. Vyšší směrodatná odchylka 

byla zjištěna u pojiv stárnutých metodou 3xRTFOT, což je poměrně překvapivé, jelikož se 

dalo předpokládat, že větší odchylky budou patrné při stárnutí asfaltové směsi. O něco hůře 

korelovaly s metodou BSA výsledky stárnutí metodou RTFOT+PAV, kde byla zjištěna 

průměrná hodnota penetrace jehlou (18,7 ± 1,5) [0,1 mm]. 

 

 
Graf 88: Penetrace jednotlivých silničních asfaltů před stárnutím a po stárnutí metodami 

BSA, 3xRTFOT a RTFOT+PAV 

V Grafu 89 je uvedeno získání optimálního času stárnutí asfaltové směsi metodou BSA 

vůči stárnutí silničních asfaltů metodami 3xRTFOT a RTFOT+PAV při zkoušce penetrace 

jehlou. Aby bylo možné minimalizovat extrapolační chybu, byla doba expozice metody BSA 

prodloužena trojnásobně.  Z výsledků lze předpokládat, že laboratornímu stárnutí metodou 
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3xRTFOT by odpovídal čas stárnutí metodou BSA 120 hodin. Laboratornímu stárnutí 

metodou RTFOT+PAV by odpovídal čas 195 hodin. Zároveň je patrný nízký sklon paraboly 

druhého stupně u stárnutí metodou BSA, z něhož je patrné, že penetrace jehlou se při delší 

době expozice u metody BSA mění již velmi pozvolně. 

 

 
Graf 89: Získání optimálního času stárnutí metodou BSA vůči stárnutí metodou 3xRTFOT 

a RTFOT+PAV u penetrace jehlou 

 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

Stanovení bodu měknutí bylo provedeno podle normy ČSN EN 1427 [54], která je 

podrobněji popsána v kapitole 5.2.1. Výsledky bodu měknutí jsou uvedeny v Grafu 90. 

Průměrná hodnota po stárnutí metodou BSA je (60,7 ± 2,2) °C, u pojiv zestárlých metodou 

3xRTFOT je to (62,9 ± 3,0) °C a u pojiv zestárlých metodou RTFOT+PAV je to (65,9 ± 2,7) °C. Je 

tedy patrné, že po stárnutí metodou BSA byl zjištěn nejmenší nárůst bodu měknutí oproti 

dlouhodobě laboratorně zestárlým pojivům. Opět lze pozorovat, že u metody BSA je patrná 

nejmenší směrodatná odchylka.  

 

 
Graf 90: Bod měknutí jednotlivých silničních asfaltů před stárnutím a po stárnutí metodami 

BSA, 3xRTFOT a RTFOT+PAV 
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V Grafu 91 je uvedeno získání optimálního času metody BSA tak, aby odpovídalo 

stárnutí metodou 3xRTFOT. Z výsledků je patrné, že pro získání totožných výsledků by bylo 

potřeba metodu BSA prodloužit z 96 hodin na 204 hodin. Pro získání odpovídající času 

s metodou RTFOT+PAV by bylo nutné ještě více prodloužit dobu expozice nebo z výsledků 

extrapolovat. 

 

 
Graf 91: Získání optimálního času metody BSA vůči stárnutí metodou 3xRTFOT 

 Stanovení dynamické viskozity podle ČSN EN 13702 

Dynamická viskozita byla zjišťována pomocí DSR při teplotách 75 °C až 165 °C 

s krokem 15 °C a při smykové rychlosti 1 s-1 až 100 s-1. Závislost dynamické viskozity na 

teplotě pro pojiva zestárlá metodou 3xRTFOT a BSA je patrná z Grafu 92 (s ohledem na 

srozumitelnost, nebyly do Grafu 92 přidány výsledky pojiv zestárlých metodou RTFOT+PAV). 

Je zřejmé, že viskozita klesá s rostoucí teplotou a zároveň jsou potvrzeny empirické zkoušky, 

kdy bylo dokázáno, že větší vliv na změnu vlastností má stárnutí metodou 3xRTFOT. 

 

 
Graf 92: Závislost dynamické viskozity na teplotě pro jednotlivé silniční asfalty zestárlé metodou 

3xRTFOT a BSA při smykové rychlosti 1 s-1 
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Pro vyšší názornost byla pojiva hodnocena při standartní teplotě 135 °C. Výsledky 

jsou v Grafu 93. S výjimkou pojiva s označením J, vždy vykazují vyšší hodnotu dynamické 

viskozity pojiva zestárlá metodou 3xRTFOT oproti metodě BSA. U pojiv zestárnutých 

metodou RTFOT+PAV byla zjištěna vždy nejvyšší hodnota dynamické viskozity. Průměrná 

hodnota dynamické viskozity při 135 °C byla u pojiv zestárlých metodou 3xRTFOT 

(1131 ± 156) mPa·s, u pojiv zestárlých metodou RTFOT+PAV (1317 ± 146) mPa·s a u pojiv 

zestárlých metodou BSA (900 ± 129) mPa·s. 

 

 
Graf 93: Hodnota dynamické viskozity při 135 °C 

Aby bylo docíleno srovnatelných výsledků při stárnutí modifikovanou metodou 

3xRTFOT a metodou BSA, nabízí se upravit čas expozice stárnutí. Příkladem budiž Graf 94. Je 

patrné, že hodnota dynamické viskozity se stárnutím stoupá přibližně v lineárním trendu pro 

oba způsoby stárnutí. Pokud bychom chtěli docílit metodou BSA obdobných výsledků jako 

u metody 3xRTFOT, nabízí se prodloužit čas expozice u metody BSA na 181 hodin (viz 

Graf 94). Zároveň je možné určit odpovídající čas expozice metody BSA vůči laboratornímu 

stárnutí metodou RTFOT+PAV, který je 268 hodin. 

 

 
Graf 94: Závislost dynamické viskozity na době stárnutí metodami RTFOT a BSA při 135 °C 
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 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

Porovnání komplexního smykového modulu pojiv zestárlých simulací dlouhodobého 

stárnutí asfaltového pojiva (3xRTFOT a RTFOT+PAV) a znovuzískaných pojiv po stárnutí 

asfaltové směsi metodou BSA je patrné z Grafu 95. Všechny uvedené způsoby stárnutí určují 

stejné vzorky jako nejvíce náchylné na změnu vlastností po stárnutí. Nejvyšší náchylnost byla 

zjištěna u pojiva s označením C a dále u pojiva s označením J. Naopak nejnižší změna byla 

zjištěna u pojiva G a H. Všeobecně lze říct, že průměrná hodnota komplexního smykového 

modulu u zkoumaných pojiv po 3xRTFOT je (22,45 ± 8,25) kPa, u metody RTFOT+PAV je to 

(31,23 ± 10,07) kPa a u  pojiv znovuzískaných ze směsi po BSA je průměrná hodnota 

(15,85 ± 4,71) kPa. 

 

 
Graf 95: Velikost komplexního smykového modulu při 60 °C a frekvenci 1,59 Hz 

Obdobným způsobem byla vyhodnocena velikost fázového úhlu při teplotě 60 °C 

a  frekvenci 1,59 Hz. Z Grafu 96 vyplývá trend, že změny stárnutí korespondují obdobně jako 

u velikosti komplexního smykového modulu. Zároveň bylo zjištěno, že průměrná hodnota 

fázového úhlu po 3xRTFOT je (70,92 ± 5,59) °, po stárnutí metodou RTFOT+PAV je 

(69,89 ± 4,91) ° a u pojiv znovuzískaných po BSA je to (75,44 ± 4,27) °. Opět je tedy potvrzena 

vyšší změna u laboratorně zestárlých asfaltových pojiv. Z výsledků je zároveň patrné, že 

nejvyšší změna fázového úhlu nastala u pojiv, která již před stárnutím vykazovala nejnižší 

hodnotu fázového úhlu. 

 

 
Graf 96: Velikost fázového úhlu při 60 °C a frekvenci 1,59 Hz 
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Trend změny komplexního smykového modulu zobrazuje Graf 97. Nejvyšší změny 

byly zaznamenány u metody RTFOT+PAV, následovala metoda 3xRTFOT a nejmenší změna 

byla pozorována u metody BSA. Zároveň lze říct, že všechny metody stárnutí seřadily vybraná 

pojiva stejným způsobem s ohledem na změnu komplexního smykového modulu. 

 

 
Graf 97: Změna komplexního smykového modulu při 60 °C a frekvenci 1,59 Hz 

V Grafu 98 je obdobným způsobem naznačena změna fázového úhlu po stárnutí 

metodami 3xRTFOT, RTFOT+PAV a BSA.  

 

 
Graf 98: Změna fázového úhlu při 60 °C a frekvenci 1,59 Hz 

V Grafu 99 je znázorněna závislost komplexního smykového modulu na čase expozice. 

Pokud porovnáme metody BSA a 3xRTFOT, je patrné, že by metody navzájem korelovaly, 

pokud bychom prodloužili čas expozice u BSA z 96 hodin na 185 hodin. Srovnatelné výsledky 

mezi RTFOT+PAV a metodou BSA lze získat při prodloužení času expozice na 267 hodin.  
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Zároveň je patrné, že obě metody by byly rovnocenné, pokud by se protáhla doba expozice 

u metody BSA na 185 hodin. 

 

 
Graf 99: Závislost komplexního smykového modulu na době stárnutí metodami RTFOT a BSA při 60 °C 

a frekvenci 1,59 Hz 

Graf 100 popisuje obdobnou závislost pro velikost fázového úhlu. Abychom dosáhli 

obdobné velikosti fázového úhlu mezi metodami 3xRTFOT a BSA, bylo by potřeba prodloužit 

dobu expozice u metody BSA na 275 hodin, což na první pohled neodpovídá prodlouženým 

dobám u komplexního smykového modulu nebo u hodnoty dynamické viskozity. Pokud 

bychom chtěli porovnat metody RTFOT+PAV a BSA bylo by nutné extrapolovat, jelikož ani 

trojnásobné prodloužení času expozice u metody BSA neodpovídá stárnutí metodou 

RTFOT+PAV (optimální čas vychází 322 hodin). Z výsledků lze usuzovat, že stárnutí asfaltové 

směsi nepřináší takovou změnu mezi elastickou a viskózní složkou komplexního smykového 

modulu, která je dána velikostí fázového úhlu. Tento fakt může způsobovat vyšší tepelné 

namáhání při laboratorním stárnutí asfaltových pojiv.  

 

 
Graf 100: Závislost fázového úhlu na době stárnutí metodami RTFOT a BSA při 60 °C a frekvenci 

1,59 Hz 
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možné následně porovnat s hodnotami, které byly získány po stárnutí metodami 3xRTFOT 

a RTFOT+PAV. V Tabulce 17 je možné pozorovat optimální čas laboratorního stárnutí metody 

BSA tak, aby výsledky jednotlivých zkoušek odpovídaly hodnotám po stárnutí silničních 

asfaltů. 

 

Tabulka 17: Optimální čas stárnutí asfaltové směsi metodou BSA vůči stárnutí metodami 3xRTFOT 

a RTFOT+PAV 

Zkouška 
BSA vůči 3xRTFOT BSA vůči RTFOT+PAV 

[hod.] [hod.] 

Penetrace jehlou 120 195 

Bod měknutí 204 314 

Dynamická viskozita 181 268 

Komplexní smykový modul (60 °C; 1,59 Hz) 185 267 

Fázový úhel (60 °C; 1,59 Hz) 275 322 

 

Z Tabulky 17 je patrné, že stárnutí metodou BSA způsobuje nižší změnu vlastností 

oproti metodám stárnutí asfaltového pojiva (3xRTFOT a RTFOT+PAV). Při porovnání výsledků 

v Tabulce 17, je patrný výrazný rozdíl mezi optimálním časem získaným z penetrace jehlou 

a ostatními laboratorními zkouškami. Při porovnání BSA a 3xRTFOT je zároveň zjevný výrazně 

vyšší optimální čas u fázového úhlu (275 hodin). U ostatních veličin byl zjištěný optimální čas 

podobně v přibližné hodnotě 190 hodin, což je ovšem dvojnásobný čas oproti zkoušce BSA.  

Pokud porovnáme metodu BSA vůči RTFOT+PAV, opět je patrný nižší optimální čas 

u penetrace jehlou (195 hodin) oproti ostatním zkouškám. Dále byl zjištěn velmi podobný 

optimální čas u dynamické viskozity (268 hodin) a u komplexního smykového modulu 

(267 hodin). Optimální čas u bodu měknutí (314 hodin) zase odpovídal fázovému úhlu 

(322 hodin). 

Závěrem lze říct, že metoda stárnutí asfaltové směsi BSA způsobuje odlišný způsob 

degradace pojiva oproti stárnutí asfaltových pojiv. Zejména bylo zjištěno, že se pozvolněji 

mění hodnota fázového úhlu. 

9.9. Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí 

V České republice neexistovala metodika pro simulaci termooxidačního stárnutí 

asfaltových směsí v laboratoři. Výhodou simulovaného laboratorního stárnutí asfaltové 

směsi (tzn. stárnutí asfaltového pojiva zabudovaného do asfaltové směsi) je možnost 

posoudit vliv druhu, kvality a obsahu pojiva v asfaltové směsi, tloušťky filmu pojiva na 

povrchu kameniva a eventuálně i použitých přísad na změnu vlastností asfaltového pojiva 

v asfaltové směsi. Takto jsou zohledněny pro dané asfaltové pojivo konkrétní podmínky 

použití, které se mohou od doposud používaných standardních testů akcelerovaného 

simulovaného stárnutí pouhého pojiva odlišovat. [67] 

V rámci disertační práce bylo provedeno laboratorní stárnutí asfaltové směsi 

metodou BSA pocházející z Technické univerzity v Braunschweigu. Po stárnutí bylo 

z asfaltové směsi znovuzískáno pojivo, které bylo porovnáno pomocí vybraných zkoušek 



REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV 
DISERTAČNÍ PRÁCE, BRNO 2017 

 
 

154 

s totožnými silničními asfalty, které byly podrobeny simulaci dlouhodobého laboratorního 

stárnutí metodami 3xRTFOT a  RTFOT+PAV (viz výsledky v kapitole 9.9.). Z výsledků je patrné, 

že obě použité metody simulující stárnutí asfaltového pojiva způsobují vyšší změnu vlastností 

než metoda stárnutí asfaltové směsi BSA, která probíhá při teplotě 80 °C po dobu 96 hodin. 

Přesto bylo možné sledovat totožný trend, kdy nejnáchylnější pojiva na stárnutí asfaltových 

pojiv, byly zároveň nejnáchylnější při stárnutí asfaltové směsi metodou BSA. Termooxidační 

zátěž leží mezi metodami RTFOT a 3xRTFOT (případně RTFOT+PAV). 

Na základě ověření výsledků, které jsou uvedeny v rámci disertační práce, byla v roce 

2015 schválena certifikovaná metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí. BSA 

se jeví jako jednoduchá a instrumentálně nenáročná metoda, pomocí níž je možné na rozdíl 

od metod popisující stárnutí asfaltových pojiv zahrnout i vlivy samotné asfaltové směsi. 

Úplné znění metodiky je uvedeno v příloze 2. 

9.10. Hodnocení silničních asfaltů používaných v ČR pomocí metodiky SHRP 

V kapitole 6 je popsán návrhový přístup k hodnocení asfaltových pojiv, který je 

využíván v USA. Aby bylo možné posoudit, zda je návrhová metoda vhodná pro rozšíření 

v rámci České republiky, byly jednotlivé silniční asfalty podrobeny požadovaným zkouškám, 

které byly následně porovnány s požadavky dle „Performance Grade (PG) systému“. 

S ohledem na požadavky americké návrhové metody se nejprve hodnotí originální 

nezestárlá pojiva. Nehledě na zatřídění je předepsán bod vzplanutí, který musí být vyšší než 

230 °C, ten ovšem nebyl v rámci disertační práce hodnocen. Dále je předepsána hodnota 

dynamické viskozity při teplotě 135 °C, která musí být menší než 3 Pa·s. Dle Grafu 18 

v kapitole 9.1.5. je patrné, že veškerá pojiva splnila požadavek s velkou rezervou. Nejvyšší 

hodnota dynamické viskozity byla zjištěna u pojiva s označením K (0,5 Pa·s). 

Dalším parametrem, který se zjišťuje na originálních nezestárlých pojivech, je 

dynamická smyková tuhost 𝐺∗/ sin 𝛿 získaná z DSR při smykové rychlosti 10 rad/s, což 

odpovídá frekvenci 1,59 Hz, a při teplotě dle hodní kritické hodnoty (v podmínkách České 

republiky 46 °C a 52 °C). Pro vyšší vypovídající hodnotu výsledků byla asfaltová pojiva 

hodnocena i při teplotách 58 °C a 64 °C. Výsledky poměru 𝐺∗/ sin 𝛿  pro jednotlivé 

nezestárlé silniční asfalty jsou uvedeny v Grafu 101. Z výsledků vyplývá, že podmínku splní 

všechny silniční asfalty hodnocené v rámci disertační práce. Je patrné, že zvyšující se teplota 

snižuje poměr 𝐺∗/ sin 𝛿. Nejvyšší hodnoty poměru dosahovalo pojivo s označením D při 

všech hodnocených teplotách. Naopak nejnižší poměr byl získán u silničních asfaltů gradace 

70/100. Dokonce by požadavky splnila i pojiva ve vyšších PG třídách (PG 58 a PG 64), které by 

se na území České republiky nacházely při uplatnění „Grade bumpingu“, který se přestal 

používat pro hodnocení pojiv při přidání  MSCR testu. 
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Graf 101: Velikost poměru G*/sinδ u nezestárlých pojiv při teplotách 46, 52, 58 a 64 °C 

K dalším požadavkům dle programu Superpave patří maximální úbytek hmotnosti po 

stárnutí metodou RTFOT, který je pro všechny třídy maximálně 1,0 %. Hmotností úbytek pro 

jednotlivé silniční asfalty je podrobně popsán v kapitole 9.1.1., kdy je dle evropské normy 

ČSN EN 12591 maximální úbytek 0,5 % pro pojiva gradace 50/70 a 0,8 % pro pojiva gradace 

70/100. Lze tudíž konstatovat, že evropská norma uplatňuje přísnější pravidlo, které ovšem 

jednotlivé hodnocené silniční asfalty splnily. 

Dalším požadavkem po krátkodobém stárnutí metodou RTFOT, který byl již nahrazen 

použitím zkoušky MSCR, je velikost dynamické smykové tuhosti 𝐺∗/ sin 𝛿 při 10 rad/s 

(1,59 Hz) a teplotě dle horní kritické hodnoty. Minimální hodnota poměru 𝐺∗/ sin 𝛿 byla 

dána hodnotou 2,2 kPa. Výsledky jednotlivých pojiv zestárlých metodou RTFOT jsou 

zobrazeny v Grafu 102. Z dat je zřejmé, že požadavky nesplnila při teplotě 64 °C pojiva A a F. 

Při hodnocení parametru 𝐺∗/ sin 𝛿 se ještě uplatňoval „Grade bumping“, proto se jednotlivá 

pojiva hodnotila i při teplotě 64 °C. Při nahrazení testem MSCR se již s teplotou 64 °C v České 

republice nesetkáme. 

 

 
Graf 102: Velikost poměru G*/sinδ u pojiv zestárlých metodou RTFOT při teplotách 46, 52, 58 a 64 °C 
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Jak již bylo zmíněno, parametr 𝐺∗/ sin 𝛿 byl nahrazen zkouškou MSCR, která lépe 

odpovídá reálné situaci ve vozovce a tedy důvěryhodněji popisuje odolnost asfaltového 

pojiva vůči trvalým deformacím. Výsledky MSCR testu jsou uvedeny v kapitole 9.1.6. Při 

hodnocení se rozlišují čtyři skupiny dopravního zatížení (standartní, těžká, velmi těžká 

a extrémně těžká). Výsledky nevratné smykové poddajnosti 𝐽𝑛𝑟3,2 jsou uvedeny v Grafu 22 

v kapitole 9.1.6., kde je patrné, že jen pojiva A a F nevyhověla na extrémně těžké dopravní 

zatížení při teplotě 52 °C. Zároveň se hodnotí rozdíl nevratné smykové poddajnosti 𝐽𝑛𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓  

v procentech, jehož maximální velikost je předepsána na 75 %. Tento požadavek splnila 

veškerá pojiva. Lze tedy říct, že silniční asfalty používané v České republice vyhoví na 

odolnost vůči vzniku trvalým deformacím. 

S ohledem na životnost vozovky jsou klíčové vlastnosti po simulaci dlouhodobého 

stárnutí, které bylo provedeno pomocí metody RTFOT+PAV. Únavové vlastnosti asfaltových 

pojiv se hodnotí pomocí parametru 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿, jehož hodnota nemá překročit pro dopravní 

zatížení S hodnotu 5000 kPa. Pro ostatní třídy dopravního zatížení H, V a E je předepsána 

maximální hodnota 6000 kPa. Je tedy žádoucí, aby po simulaci dlouhodobého stárnutí byla 

co nejnižší hodnota komplexního smykového modulu 𝐺∗ a zároveň byl co nejnižší fázový úhel 

𝛿. To znamená, že je výhodné mít vyšší podíl elastické složky. V Grafu 103 jsou uvedeny 

teploty, při nichž bylo zjištěno 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿 = 5000 𝑘𝑃𝑎. Je patrné, že při stárnutí metodou 

RTFOT+PAV byla zjištěna průměrná teplota (21,0 ± 1,1) °C. V Grafu 103 jsou taktéž vyznačeny 

maximální teploty pro jednotlivé PG třídy, s kterými se lze setkat na území České republiky. 

Veškerá pojiva s výjimkou pojiva M nevyhoví požadavkům PG 46-28 a PG 46-22, což jsou 

v podstatě horské oblasti České republiky (Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Šumava). 

Zároveň žádné z hodnocených pojiv nevyhovělo požadavkům na třídu PG 52-22. Část 

asfaltových pojiv (B, C, E, G, J, L, M a O) vyhoví alespoň požadavkům na třídy PG 52-16, která 

se na území České republiky nachází v oblasti jižní Moravy a části východních Čech. Více 

o požadavcích, které jsou uplatňovány v americké návrhové metodě, je uvedeno v kapitole 

6.2. 

 

 
Graf 103: Únavová charakteristika (G*·sinδ = 5000 kPa) jednotlivých asfaltových pojiv 
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Pro třídy s vyšším dopravním zatížením H, V a E je maximální požadavek 

benevolentnější. Přesto dle Grafu 104 nevyhoví na požadavek 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿 ≤ 6000 𝑘𝑃𝑎 opět 

většinová část pojiv. Pro třídu PG 46-22 a PG 46-28 nevyhoví žádné zkoumané pojivo. Třídě 

PG 52-22 vyhoví pojiva B, C, J, M a O. Pro třídu PG 52-16 vyhoví všechna pojiva. 

 

 
Graf 104: Únavová charakteristika (G*·sinδ = 6000 kPa) jednotlivých asfaltových pojiv 

Zároveň bylo zjištěno, že pojiva, která nejvíce mění své vlastnosti v průběhu stárnutí, 

dle parametru 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿 nejlépe odolávají vůči únavě. V posledních letech se v odborné 

veřejnosti rozpoutala debata nad parametrem 𝐺∗ ⋅ sin 𝛿, jehož výsledek přímo neodpovídá 

realitě a z tohoto důvodu se začíná uplatňovat jeho nahrazení Linear amplitude sweep 

testem (LAS test). 

Dále se po simulaci dlouhodobého stárnutí hodnotí pomocí zkoušky BBR 

nízkoteplotní vlastnosti, kdy měření probíhá při teplotě o 10 °C vyšší než je spodní hranice PG 

třídy z toho důvodu, že se předpokládá, že právě při teplotě o 10 °C nižší hrozí riziko vzniku 

mrazových trhlin. V Grafu  105 je uvedena hodnota kritické teploty pro jednotlivé silniční 

asfalty a zároveň jsou vyznačeny limitní hranice pro jednotlivé PG třídy. S ohledem na nízké 

množství pojiva, byla zkouška BBR prováděna u pojiv po RTFOT+PAV pouze při teplotě -16 °C. 

Kritická teplota byla tudíž následně dopočítána dle směrnice při stárnutí metodou 3xRTFOT. 

Z výsledků vyplývá, že veškerá hodnocená pojiva vyhoví požadavkům pro třídu PG 52-16, ale 

zároveň žádné z hodnocených pojiv nevyhoví požadavkům PG 52-28. Pro střední třídy PG 

52-22 a PG 46-22 nevyhoví pojiva C, H, J a M. 
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Graf 105: Kritická teplota ze zkoušky BBR pro jednotlivá asfaltová pojiva 

V rámci hodnocení bylo prokázáno, že vybrané silniční asfalty splňují požadavky na 

originální pojiva a zároveň na pojiva zestárlá krátkodobým stárnutím metodou RTFOT. 

Problém ovšem nastává u pojiv podrobených dlouhodobému stárnutí metodou RTFOT+PAV. 

Většina hodnocených pojiv nevyhověla na únavový parametr a na zkoušku nízkoteplotních 

vlastností v průhybovém trámečkovém reometru (BBR). Část pojiv vyhověla teplotní třídě PG 

52-16, která se ovšem nachází pouze v oblasti Jihomoravského kraje a dále ve východních 

Čechách. 

Je zřejmé, že sofistikovaná metoda dle SHRP klade požadavky na asfaltová pojiva 

během celé životnosti, kdežto evropská norma hodnotí jen originální pojiva a pojiva po 

krátkodobém stárnutí. Zejména chybí hodnocení po dlouhodobém stárnutí, protože výsledky 

disertační práce potvrdily, že pojiva, která se využívají v České republice, často nevyhovují 

zejména na únavové parametry a nízkoteplotní vlastnosti. 

9.11. Silniční asfalty s obsahem visbreakingového zbytku 

Visbreakingový zbytek (dále označovaný jako VFCR z anglického názvu Vacuum 

Flashed Cracked Residue) se přidává do asfaltového pojiva již v rafinerii a není v současné 

době možné pomocí běžně použitých laboratorních zkoušek zjistit jeho množství v pojivu 

(více o VFCR je uvedeno v kapitole 2.2.1.). Z tohoto důvodu byl VFCR v různém množství 

přidán do třech vybraných silničních asfaltů a byl pozorován vliv na změnu vlastností 

asfaltových pojiv.  

Jako výchozí pojiva byly vybrány silniční asfalty gradace 50/70 s označením F a 70/100 

s označením A. Z důvodu vysoké tuhosti přidávaného VFCR byl třetím výchozím pojivem 

silniční asfalt 160/220 s označením P. Dávkované množství VFCR v silničním asfaltu bylo 

stanoveno na 10 %, 20 %, 30 % a 40 %. Při míchání byla teplota silničních asfaltů o 60 °C nad 

bodem měknutí. VFCR byl zahříván na 150 °C, aby byla zaručena jeho tekutost. Míchání 

probíhalo po dobu jedné minuty bez následné stabilizace například polofoukáním. Jednotlivé 

vzorky byly podrobeny stárnutí metodou RTFOT a dále modifikovanou metodou 3xRTFOT. 
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Na jednotlivých vzorcích byla stanovena penetrace jehlou dle ČSN EN 1426 a bod měknutí 

metodou kroužek a kulička dle ČSN EN 1427. Pomocí dynamického smykového reometru 

(DSR) byla určena dynamická viskozita podle ČSN EN 13 702 a dále byl stanoven komplexní 

smykový modul G* a fázový úhel δ dle ČSN EN 14770. Nízkoteplotní vlastnosti byly hodnoceny 

pomocí zařízení BBR podle ČSN EN 14771. 

 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426  

Tabulka 18 zobrazuje výsledky zkoušky penetrace jehlou pro jednotlivé silniční asfalty 

s přesným dávkováním VFCR (dále v textu označeny jako směsná pojiva). V závorce je zároveň 

uvedena hodnota zbylé penetrace po krátkodobém a dlouhodobém laboratorním stárnutí 

v procentech. 

 

Tabulka 18: Hodnoty penetrace jehlou pro směsná pojiva s odlišným množstvím VFCR 

Zkouška Odpovídající 
gradace dle 

ČSN EN 12591 

Penetrace jehlou dle EN 1426 

Jednotka [0,1 mm; (%)] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 50/70 64 41 (64) 27 (42) 

50/70 + 10 % VFCR 35/50 48 25 (57) 14 (35) 

50/70 + 20 % VFCR 30/45 30 19 (63) 11 (37) 

50/70 + 30 % VFCR - 19 11 (58) 5 (26) 

50/70 + 40 % VFCR - 14 7 (50) 4 (29) 

70/100 70/100 74 48 (65) 31 (42) 

70/100 + 10 % VFCR 35/50 45 31 (69) 19 (42) 

70/100 + 20 % VFCR 30/45 33 20 (61) 15 (46) 

70/100 + 30 % VFCR 20/30 22 14 (64) 10 (46) 

70/100 + 40 % VFCR - 15 10 (67) 7 (47) 

160/220 160/220 209 121 (58) 66 (32) 

160/220 + 10 % VFCR 160/220 171 96 (56) 51 (30) 

160/220 + 20 % VFCR 70/100 93 55 (59) 34 (37) 

160/220 + 30 % VFCR 50/70 64 38 (59) 27 (42) 

160/220 + 40 % VFCR 30/45 34 22 (65) 20 (59) 

 

Z výsledků je patrné, že přídavek VFCR způsobuje vyšší tvrdost pojiva, kterou dokazuje 

snižující se penetrace jehlou. Tento fakt způsobuje vysoká tvrdost VFCR, u něhož byla zjištěna 

hodnota penetrace 0 [0,1 mm]. Zároveň je nutné podotknout, že se jedná o velice křehký 

materiál.  Při použití laboratorního stárnutí metodou RTFOT a modifikovanou metodou 

3xRTFOT je patrný trend snižování penetrace. Při hodnocení procentuálního úbytku hmotnosti 

asfaltového pojiva při laboratorním stárnutí metodou RTFOT a modifikovanou metodou 

3xRTFOT nebyla zjištěna prokazatelná závislost na množství VFCR. 

Vyšší tvrdost asfaltových pojiv s přidáním VFCR způsobuje posun gradace asfaltového 

pojiva do nižší (tvrdší) třídy. Proto se při vyšším dávkování VFCR používají, jako výchozí, pojiva 

vyšší gradace. Z výsledků vyplývá, že pokud například do pojiva gradace 70/100 přidáme 10 % 

VFCR, dosáhneme pojiva gradace 35/50, které se běžně v silničním stavitelství na našem území 
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nepoužívá. Z tohoto důvodu bylo zvoleno výchozí pojivo gradace 160/220, u něhož přídavek 

30 % VFCR znamená alternativu výchozímu pojivu gradace 50/70. 

Národní příloha v ČSN EN 12591 předepisuje zbylou penetraci a zvýšení bodu měknutí 

po stárnutí metodou RTFOT (Tabulka 19). Jelikož směsná pojiva spadají do různých gradací, je 

nutné posuzovat jednotlivé vzorky individuálně. Směsná pojiva obsahující výchozí pojivo 

gradace 50/70 vyhovují normovým požadavkům u množství 0 %, 10 % a  20 % VFCR. U vyššího 

množství VFCR se jedná o natolik tvrdá pojiva, že již nelze pojivo zařadit do příslušné tabulky. 

Zároveň je ovšem patné, že pojivo s přídavkem 40 % VFCR má hodnotu zbylé penetrace pouze 

50 %. 

Pokud porovnáme výsledky zbylé penetrace u směsných vzorků s výchozími pojivy 

gradace 70/100 a 160/220, zjistíme, že veškerá pojiva splní požadavek normy ČSN EN 12591 

s velkou rezervou. 

 

Tabulka 19: Specifikace pro silniční asfalty dle ČSN EN 12591 

Gradace pojiva Jednotka 20/30 30/45 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 

Zbylá penetrace [%] ≥ 55 ≥ 53 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43 ≥ 37 

Zvýšení bodu měknutí [°C] ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 10 ≤ 11 

 

V Grafech 106, 107 a 108 jsou uvedeny hodnoty penetrace jehlou v závislosti na 

množství VFCR a případném laboratorním stárnutí. Vliv lze poměrně přesně popsat pomocí 

exponenciální funkce, kdy se korelační koeficient R2 blíží hodnotě 1,0. Procentuální změna 

penetrace jehlou nevykazuje přesvědčivou závislost, jelikož jsou hodnoty penetrace natolik 

nízké, že například změna pouze o 1 [0,1 mm] znamená procentuální změnu v hodnotě okolo 

7 %. Lze tedy říct, že zkouška penetrace jehlou není dostatečně spolehlivá pro popis změny 

vlastností u velmi tvrdých pojiv. 

 

 
Graf 106: Závislost penetrace jehlou na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 50/70 s ohledem 

na stárnutí 
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Graf 107: Závislost penetrace jehlou na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 70/100 s ohledem 

na stárnutí 

 
Graf 108: Závislost penetrace jehlou na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 160/220 

s ohledem na stárnutí 

 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

V Tabulce 20 jsou zobrazeny výsledky bodu měknutí metodou kroužek a kulička pro 

jednotlivá směsná pojiva v odlišných koncentracích VFCR. V závorce je zároveň uvedena 

hodnota zvýšení bodu měknutí po krátkodobém a dlouhodobém laboratorním stárnutí ve °C. 

 

Tabulka 20: Hodnoty bodu měknutí pro směsná pojiva s odlišným množstvím VFCR 

Zkouška 
Odpovídající gradace dle 

ČSN EN 12591 

Bod měknutí dle EN 1427 

Jednotka [°C] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 50/70 46,7 51,1 (4,4) 55,6 (8,9) 

50/70 + 10 % VFCR 35/50 50,3 55,7 (5,4) 61,7 (11,4) 

50/70 + 20 % VFCR 30/45 53,1 60,9 (7,8) 67,3 (14,2) 

50/70 + 30 % VFCR - 57,5 64,6 (7,1) 74,2 (16,7) 

50/70 + 40 % VFCR - 61,4 69,9 (8,5) 79,5 (18,1) 
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70/100 70/100 46,7 49,3 (2,6) 55,9 (9,2) 

70/100 + 10 % VFCR 35/50 50,4 55,1 (4,7) 62,4 (12,0) 

70/100 + 20 % VFCR 30/45 53,7 58,4 (4,7) 67,7 (14,0) 

70/100 + 30 % VFCR 20/30 58,1 64,5 (6,4) 75,0 (16,9) 

70/100 + 40 % VFCR - 62,7 71,3 (8,6) 79,0 (16,3) 

160/220 160/220 38,3 42,7 (4,4) 47,4 (9,1) 

160/220 + 10 % VFCR 160/220 40,1 45,1 (5,0) 50,3 (10,2) 

160/220 + 20 % VFCR 70/100 43,2 49,1 (5,9) 56,6 (13,4) 

160/220 + 30 % VFCR 50/70 46,7 53,5 (6,8) 60,3 (13,6) 

160/220 + 40 % VFCR 30/45 53,7 62,5 (8,8) 69,5 (15,8) 

 

Dle Tabulky 19 převzaté z normy ČSN EN 12591 je předepsáno maximální dovolené 

zvýšení bodu měknutí po stárnutí metodou RTFOT. U směsných pojiv bylo zjištěno, že zvyšující 

se přídavek VFCR způsobuje vyšší nárůst bodu měknutí. Z Grafů 109, 110 a 111 vyplývá, že 

tento nárůst lze poměrně přesně popsat pomocí lineální funkce. Směsné vzorky s 40 % VFCR 

zvyšují bod měknutí po RTFOT o 8,5 °C (50/70), 8,6 °C (70/100) a 8,8 °C (160/220). 

Normovému požadavku dle Tabulky 19 nevyhovuje směsné pojivo 160/220 + 40 % VFCR 

(gradačně 30/45), u kterého byla zjištěna teplota zvýšení bodu měknutí o 8,8 °C. 

Jako zásadní se jeví zvýšení bodu měknutí po modifikované metodě 3xRTFOT. Opět je 

patrné, že zvyšující se obsah VFCR způsobuje rapidnější nárůst bodu měknutí. U výchozího 

silničního asfaltu gradace 50/70 byl zjištěn nárůst bodu měknutí po 3xRTFOT o 8,9 °C a u pojiva 

gradace 50/70 s přídavkem 40 % VFCR je zvýšení až o 18,1 °C. Pro výchozí pojivo gradace 

70/100 byla zjištěna změna bodu měknutí o 9,2 °C a pro pojivo gradace 70/100 s 40 % VFCR 

až o 16,3 °C. U výchozího pojiva gradace 160/220 byl zjištěn nárůst bodu měknutí po 3xRTFOT 

o 9,1 °C. Při přidání 40 % VFCR byl tento nárůst až 15,8 °C. V Grafech 109, 110 a 111 je dobře 

patrná závislost mezi množstvím VFCR a hodnotou bodu měknutí. Tu lze charakterizovat tzv. 

„nůžkovým“ efektem, kdy zvyšující se dávkování VFCR způsobuje jejich pomyslné rozevírání. 

Hodnota směrnice růstu je zapsána v Tabulce 21. Zároveň je zde uveden korelační součinitel, 

jehož velikost blížící se hodnotě R2=1,00 dokazuje lineární závislost mezi bodem měknutí 

a množstvím VFCR při daném způsobu laboratorního stárnutí. Pomyslné rozevírání nůžek je 

patrné ze změny bodu měknutí po 3xRTFOT v závislosti na množství VFCR.  

 

Tabulka 21: Vliv laboratorního stárnutí na velikost směrnice růstu u směsných pojiv 

Výchozí pojivo Stárnutí Směrnice růstu Korelační součinitel R2 

50/70  

- 0,37 1,00 

RTFOT 0,46 1,00 

3xRTFOT 0,60 1,00 

70/100 

- 0,40 1,00 

RTFOT 0,53 0,99 

3xRTFOT 0,59 0,99 

160/220 

- 0,37 0,94 

RTFOT 0,49 0,94 

3xRTFOT 0,54 0,97 
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Graf 109: Závislost hodnoty bodu měknutí na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 50/70 

s ohledem na stárnutí 

 
Graf 110: Závislost hodnoty bodu měknutí na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 70/100 

s ohledem na stárnutí 

 
Graf 111: Závislost hodnoty bodu měknutí na množství VFCR u výchozího pojiva gradace 160/220 

s ohledem na stárnutí 
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V rámci Metodiky pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí, která je podrobněji popsána v příloze 1, je doporučená 

maximální změna bodu měknutí u pojiv gradace 50/70 a 70/100 po laboratorním stárnutí 

metodou 3xRTFOT 15 °C, což nesplňují směsná pojiva s výchozími pojivy gradace 50/70 

a 70/100 s 30 % a 40 % VFCR. U výchozího pojiva gradace 160/220 nesplňuje podmínku pojivo 

s obsahem 40 % VFCR. Pojiva se ovšem gradačně nachází mimo třídy 50/70 a 70/100. Je tedy 

patrné, že přidání VFCR zvyšuje změnu bodu měknutí asfaltových pojiv, což může být 

s ohledem na životnost konstrukce vozovky nežádoucí. 

 Stanovení dynamické viskozity podle ČSN EN 13702 

Pomocí DSR byla s použitím geometrie kužel deska zjišťována hodnota dynamické 

viskozity pro směsná pojiva s výchozím silničním asfaltem gradace 50/70 a 70/100 s ohledem 

na dobu laboratorního stárnutí. 

 

 
Graf 112: Závislost dynamické viskozity na teplotě pro výchozí pojivo gradace 70/100 s odlišným 

množstvím VFCR při smykové rychlosti 1 s-1 s ohledem na stárnutí 

V Grafu 112 je uveden příklad závislosti dynamické viskozity na teplotě při smykovém 

přetvoření 1 s- 1 pro směsné pojivo s výchozím silničním asfaltem gradace 70/100. Pro vyšší 

přehlednost byly do grafu přidány pouze hodnoty nezestárlých směsných pojiv a dále 

směsných pojiv zestárlých modifikovanou metodou 3xRTFOT. Velikost dynamické viskozity 

silně závisí na teplotě a její průběh odpovídá mocninné funkci s vysokými korelačními 

součiniteli, jejichž velikost se pohybuje okolo R2=0,99. Hodnoty dynamické viskozity se logicky 

zvyšují s množstvím VFCR, což odpovídá výsledkům penetrace jehlou a bodu měknutí. 

V Tabulce 22 jsou uvedeny hodnoty dynamické viskozity při teplotě 135 °C včetně 

násobné změny po aplikaci krátkodobého a dlouhodobého laboratorního stárnutí. Je patrné, 
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že pojiva se zvyšujícím se obsahem VFCR jsou více ovlivněna laboratorním stárnutím. Při 

krátkodobém stárnutí metodou RTFOT není rozdíl natolik razantní, ovšem při aplikaci 

dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT se jednotlivé směsné vzorky již zásadně liší. 

Například u výchozího pojiva gradace 50/70, při přidání 10 % VFCR je změna po stárnutí 

metodou 3xRTFOT oproti silničnímu asfaltu bez přídavku VFCR pouze o 0,43 násobek. Ovšem 

při přidání 40 % VFCR je tento nárůst již o 2,48 násobek oproti výchozímu pojivu gradace 50/70 

bez přídavku VFCR. 

 

Tabulka 22: Hodnoty dynamické viskozity při teplotě 135 °C včetně násobné změny s ohledem na 

dobu laboratorního stárnutí 

Zkouška Dynamická viskozita dle EN 13 702 

Jednotka [mPa·s; (-)] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 377 506 (1,34) 764 (2,03) 

50/70 + 10 % VFCR 487 688 (1,41) 1199 (2,46) 

50/70 + 20 % VFCR 623 947 (1,52) 1765 (2,83) 

50/70 + 30 % VFCR 768 1272 (1,66) 2740 (3,57) 

50/70 + 40 % VFCR 982 1878 (1,91) 4426 (4,51) 

70/100 368 462 (1,26) 716 (1,94) 

70/100 + 10 % VFCR 469 706 (1,51) 1235 (2,63) 

70/100 + 20 % VFCR 608 930 (1,53) 1713 (2,82) 

70/100 + 30 % VFCR 798 1326 (1,66) 2670 (3,55) 

70/100 + 40 % VFCR 1170 1945 (1,66) 4553 (3,89) 

 

Grafy 113 a 114, ještě lépe potvrzují, že vliv VFCR je znatelnější při aplikaci 

dlouhodobého stárnutí. Při pohledu na Graf 113 a 114 je patrné, že při proložení mocninné 

funkce pro jednotlivé fáze stárnutí dochází k velmi vysoké korelaci (R2 = 0,99 až 1,00) mezi 

množstvím VFCR a dynamickou viskozitou. Z výsledků lze usuzovat, že razantní změna nastává 

při přimíchání více než 20 % VFCR. 
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Graf 113: Závislost dynamické viskozity při 135 °C na množství VFCR pro výchozí pojivo gradace 50/70 

s ohledem na stárnutí 

 
Graf 114: Závislost dynamické viskozity při 135 °C na množství VFCR pro výchozí pojivo gradace 

70/100 s ohledem na stárnutí 

 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

Mezi další zkoušky prováděné pomocí DSR patří zjišťování komplexního smykového 

modulu G* a fázové úhlu δ v oscilačním režimu. Měření probíhalo u směsných pojiv s výchozím 

silničním asfaltem 50/70 a 70/100 ve dvou sadách s použitím geometrie o průměru 8 mm 

a 25 mm. Při využití geometrie o průměru 8 mm byly zvoleny jako zkušební teploty 10 °C, 

15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C a 40 °C. Při testování vzorku s 40 % VFCR byl teplotní rozsah 

posunut od 20 °C do 50 °C s teplotním skokem 5 °C z důvodu vysoké tuhosti tohoto pojiva. Při 

využití geometrie o průměru 25 mm byly zvoleny teploty 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C 

a 70 °C. U pojiva s 40 % VFCR byl teplotní rozsah opět posunut od 50 °C do 80 °C s teplotním 

skokem 5 °C. Frekvenční rozsah měření byl 0,1 Hz až 10 Hz. U směsných pojiv s výchozím 

silničním asfaltem 160/220 bylo prováděno měření pouze při teplotě 60 °C ve frekvenčním 

rozsahu 0,1 Hz až 10 Hz. 

Jednotlivá směsná pojiva byla hodnocena při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. 

Výsledky komplexního smykového modulu a fázového úhlu jsou uvedeny v Tabulce 23. 

Laboratorní stárnutí a zvyšující se přídavek VFCR způsobují zvyšování komplexního smykového 

modulu a snižování fázového úhlu. Se zvyšujícím se obsahem VFCR taktéž roste násobná 

změna stárnutí, která se projevuje především po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 

3xRTFOT. 
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Tabulka 23: Hodnoty komplexního smykového modulu G* a fázového úhlu δ s odlišným množstvím 

VFCR při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz 

Zkouška Komplexní smykový modul G* Fázový úhel δ 

Jednotka [kPa] [°] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 1,9 2,9 (1,57) 7,7 (4,12) 87,0 85,6 (0,98) 81,9 (0,94) 

50/70 + 10 % VFCR 3,0 6,5 (2,16) 19,2 (6,43) 85,9 83,0 (0,97) 76,8 (0,89) 

50/70 + 20 % VFCR 5,1 13,8 (2,71) 44,9 (8,80) 84,6 79,7 (0,94) 71,2 (0,84) 

50/70 + 30 % VFCR 9,3 29,1 (3,12) 113,6 (12,17) 82,7 75,5 (0,91) 64,4 (0,78) 

50/70 + 40 % VFCR 19,1 69,1 (3,63) 237,3 (12,46) 79,2 68,6 (0,87) 59,3 (0,75) 

70/100 1,7 3,0 (1,70) 7,1 (4,10) 86,3 84,5 (0,98) 80,0 (0,93) 

70/100 + 10 % VFCR 3,0 7,3 (2,43) 20,5 (6,80) 84,7 80,5 (0,95) 73,2 (0,86) 

70/100 + 20 % VFCR 5,9 14,6 (2,47) 45,8 (7,75) 82,4 76,6 (0,93) 67,8 (0,82) 

70/100 + 30 % VFCR 11,0 33,6 (3,04) 105,3 (9,54) 79,7 71,5 (0,90) 61,4 (0,77) 

70/100 + 40 % VFCR 23,5 74,9 (3,19) 252,5 (10,76) 75,7 65,3 (0,86) 55,5 (0,73) 

160/220 0,4 0,7 (1,86) 1,4 (3,86) 88,7 88,4 (1,00) 87,0 (0,98) 

160/220 + 10 % VFCR 0,5 0,9 (1,83) 2,2 (4,57) 88,7 88,0 (0,99) 85,7 (0,97) 

160/220 + 20 % VFCR 0,9 2,1 (2,29) 6,2 (6,81) 88,1 85,9 (0,98) 81,1 (0,92) 

160/220 + 30 % VFCR 1,8 5,1 (2,80) 12,4 (6,90) 86,7 82,2 (0,95) 76,9 (0,89) 

160/220 + 40 % VFCR 4,3 14,0 (3,23) 42,0 (9,67) 83,6 76,7 (0,92) 68,0 (0,81) 

 

 
Graf 115: Závislost komplexního smykového modulu při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz jednotlivých 

směsných pojiv na množství VFCR s ohledem na laboratorní stárnutí 

V Grafu 115 je uvedena závislost mezi komplexním smykovým modulem při teplotě 

60 °C a frekvenci 1,59 Hz na množství VFCR s ohledem na laboratorní stárnutí. Z výsledků je 

patrné, že přidávání VFR způsobuje nárůst komplexního smykového modulu, který lze velmi 

přesně popsat pomocí exponenciální funkce, což dokazují vysoké hodnoty korelačních 

součinitelů R2 v rozmezí 0,97 až 1,00.  

V Grafu 116 je závislost mezi fázovým úhlem při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz opět 

s ohledem na laboratorním stárnutí. Z výsledků vyplývá lineární závislost mezi fázovým úhlem 
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a množstvím přidaného VFCR, kterou potvrzuje vysoká hodnota korelačního součinitele R2 

v rozmezí 0,80 až 1,00.  

 

 
Graf 116: Závislost fázového úhlu při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz jednotlivých směsných pojiv na 

množství VFCR s ohledem na laboratorní stárnutí 

Zároveň je možné si všimnout, že prodlužující se doba laboratorního stárnutí způsobuje 

zvyšování hodnoty směrnice, a tudíž u směsných pojiv s vyšším obsahem VFCR je vyšší 

náchylnost k termooxidačnímu stárnutí. Hodnoty směrnice jsou uvedeny v Tabulce 24. 

 

Tabulka 24: Velikosti směrnice při lineární korelaci u fázových úhlů při teplotě 60 °C a frekvenci 

1,59 Hz 

Výchozí pojivo - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 -0,19 -0,42 -0,58 

70/100 -0,26 -0,47 -0,61 

160/220 -0,12 -0,29 -0,47 

 

Přidání VFCR do originálních pojiv způsobuje i změny hlavních křivek komplexních 

smykových modulů a fázových úhlů. V Grafech 117 a 118 je zobrazeno srovnání dvou 

vybraných pojiv, kdy první je originální pojivo gradace 70/100 a druhé je směsné pojivo 70/100 

s 30 % VFCR. Stárnutí asfaltových pojiv způsobuje zvýšení tuhosti pojiva a z toho důvodu se 

hlavní křivky komplexních smykových modulů posouvají směrem nahoru. Naopak hlavní křivky 

fázových úhlů se po stárnutí posouvají směrem dolů. 

Při porovnání je patrné, že posun hlavních křivek s ohledem na simulaci laboratorního 

stárnutí je markantnější u pojiva s obsahem VFCR. U výchozího pojiva gradace 70/100 je 

zřejmý konkávní tvar hlavních křivek fázových úhlů, který se v průběhu stárnutí pozvolna 

srovnává do lineárního tvaru. U směsného pojiva gradace 70/100 s 30 % VFCR přechází hlavní 

křivky fázových úhlů v průběhu stárnutí do konvexního tvaru. Zároveň je možné pozorovat 

výrazně vyšší rozdíly (posuny) u směsného pojiva než u originálního pojiva 70/100. 
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Graf 117: Hlavní křivky komplexních smykových modulů a fázových úhlů s ohledem na laboratorní 

stárnutí výchozího pojiva gradace 70/100 

 
Graf 118: Hlavní křivky komplexních smykových modulů a fázových úhlů s ohledem na laboratorní 

stárnutí směsného pojiva gradace 70/100 s 30 % VFCR 

Další možností vyjádření výsledků z oscilačního měření je znázornění Blackova 

diagramu, jenž udává závislost mezi komplexním smykovým modulem a velikostí fázového 

úhlu. V Grafu 119 je uvedeno srovnání výchozího pojiva gradace 70/100 a směsného pojiva 

70/100 s 30 % VFCR. Výchozí pojivo 70/100 má výrazněji konkávnější tvar. Naopak u pojiva 

s 30 % VFCR lze především po aplikaci dlouhodobého stárnutí charakterizovat průběh 

Blackova diagramu přibližně v lineárním trendu. 
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Graf 119: Blackův diagram výchozího pojiva gradace 70/100 a směsného pojiva 70/100 s 30% VFCR 

s ohledem na laboratorní stárnutí 

U směsných pojiv s výchozími silničními asfalty 50/70 a 70/100 byla získána 

ekviviskózní teplota a jí odpovídající hodnota komplexního smykového modulu. Za 

ekviviskózní teplotu lze považovat takovou hodnotu, při které je fázový úhel roven 45 °. 

Výsledky ekviviskózní teploty a jim odpovídající hodnoty komplexního smykového modulu při 

frekvenci 1,59 Hz jsou uvedeny v Tabulce 25. 

 

Tabulka 25: Ekviviskózní teplota a jí odpovídající hodnota komplexního smykového modulu při 

frekvenci 1,59 Hz 

 Ekviviskózní teplota Komplexní smykový modul 

Jednotka [°C] [kPa] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 8,3 10,3 14,7 24 855 21 257 14 821 

50/70 + 10 % VFCR 9,4 13,0 19,6 20 596 16 140 11 102 

50/70 + 20 % VFCR 12,4 16,6 26,0 20 694 14 484 7 565 

50/70 + 30 % VFCR 15,1 22,1 32,9 18 268 9 668 4 458 

50/70 + 40 % VFCR 20,6 28,8 40,0 12 531 6 329 3 320 

70/100 6,2 9,5 14,0 16 287 13 143 10 392 

70/100 + 10 % VFCR 9,4 14,4 20,8 15 063 9 820 6 358 

70/100 + 20 % VFCR 12,6 17,1 26,4 13 047 7 618 4 807 

70/100 + 30 % VFCR 16,1 23,0 31,6 10 431 6 479 4 148 

70/100 + 40 % VFCR 21,6 31,7 43,0 8 202 4 005 2 225 

 

Z výsledků v Tabulce 25 vyplývá, že ekviviskózní teplota roste se stupněm stárnutí 

a zároveň s množstvím přidaného VFCR. Zároveň je při ekviviskózní teplotě hodnota 

komplexního smykového modulu nejvyšší u pojiv bez přídavku VFCR. Následné přidání VFCR 
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a simulace laboratorního stárnutí způsobují pokles komplexního smykového modulu při 

ekviviskózní teplotě. 

Tyto poznatky jsou zdůrazněny v Grafu 120, ve kterém je uvedena závislost ekviviskózní 

teploty na množství VFCR. Vysokou exponenciální závislost potvrzují vysoké hodnoty 

korelačních součinitelů R2 v rozmezí 0,98 až 1,00. 

 

 
Graf 120: Závislost ekviviskózní teploty na množství VFCR při frekvenci 1,59 Hz 

V Grafu 121 je zaznamenána závislost komplexního smykového modulu při fázovém 

úhlu 45 ° a frekvenci 1,59 Hz na množství VFCR. Tu lze popsat poměrně přesně při proložení 

lineární funkce, kterou potvrzuje korelační součinitel R2 v hodnotě 0,89 až 0,99. Z výsledků je 

taktéž patrná vyšší hodnota směrnice u směsných pojiv s výchozím pojivem gradace 50/70 

oproti směsným pojivům s výchozím silničním asfaltem 70/100. 

 

 
Graf 121: Závislost komplexního smykového modulu odpovídajícímu ekviviskózní teplotě na množství 

VFCR při frekvenci 1,59 Hz 
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 Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového 

reometru podle ČSN EN 14771 

Hodnocení nízkoteplotních vlastností probíhalo zařízením BBR při teplotě -16 °C. 

Zkoušení probíhalo na všech směsných asfaltech po aplikaci stárnutí metodami RTFOT 

a 3xRTFOT. Z důvodu nedostatku pojiva nebylo provedeno měření na originálních směsných 

pojivech s výchozím silničním asfaltem 70/100. Výsledky ohybové tuhosti a m-hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce 26. Z výsledků vyplývá, že simulace laboratorního stárnutí včetně přídavku 

VFCR způsobuje zvýšení ohybové tuhosti a snížení m-hodnoty, což zapříčiňuje nižší odolnost 

vůči vzniku trhlin při nižších teplotách. Zde je ovšem nutné podotknout, že přídavek VFCR 

posouvá pojivo do nižší gradační třídy, a tudíž nižší odolnost je tomuto adekvátní. 

 

Tabulka 26: Hodnoty ohybové tuhosti Sm(60) a m-hodnoty m(60) jednotlivých směsných pojiv 

Zkouška Ohybová tuhost Sm(60) m-hodnota m(60) 

Jednotka [MPa] [-] 

Laboratorní stárnutí - RTFOT 3xRTFOT - RTFOT 3xRTFOT 

50/70 296 339 359 0,355 0,321 0,295 

50/70 + 10 % VFCR 368 385 420 0,328 0,291 0,264 

50/70 + 20 % VFCR 444 446 538 0,295 0,263 0,237 

50/70 + 30 % VFCR 526 551 631 0,270 0,246 0,211 

50/70 + 40 % VFCR 579 615 674 0,236 0,226 0,197 

70/100 157 200 215 0,399 0,352 0,321 

70/100 + 10 % VFCR - 257 257 - 0,323 0,320 

70/100 + 20 % VFCR - 329 350 - 0,294 0,272 

70/100 + 30 % VFCR - 382 455 - 0,271 0,235 

70/100 + 40 % VFCR - 533 547 - 0,227 0,216 

160/220 100 129 159 0,485 0,450 0,395 

160/220 + 10 % VFCR 139 151 204 0,459 0,416 0,367 

160/220 + 20 % VFCR 205 249 262 0,400 0,368 0,323 

160/220 + 30 % VFCR 259 288 321 0,360 0,335 0,308 

160/220 + 40 % VFCR 344 370 383 0,318 0,293 0,270 

 

 
Graf 122: Závislost ohybové tuhosti Sm(60) na množství VFCR s ohledem na stárnutí 
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V Grafu 122 je uvedena závislost ohybové tuhosti na množství VFCR včetně vlivu 

laboratorního stárnutí. Závislost lze velmi přesně pospat pomocí lineární funkce, kterou 

vyjadřuje vysoká hodnota korelačního součinitele R2 v rozmezí 0,95 až 1,00. Z Grafu 122 

zároveň vyplývá vyšší hodnota směrnice u směsných pojiv s výchozím silničním asfaltem 

gradace 50/70, naopak u směsných pojiv s výchozím pojivem 160/220 je hodnota směrnice 

mírně nižší. U směsných pojiv s výchozím silničním asfaltem 160/220 je, na rozdíl od výchozích 

směsných pojiv s pojivem 50/70, patrná nižší změna ovlivněná působením laboratorního 

stárnutí. 

Graf 123 udává lineární závislost mezi m-hodnotou a množstvím VFCR, kterou lze 

popsat vysokou hodnotou korelačního součinitele R2 v rozmezí 0,94 až 1,00. Zde byla zjištěna 

naopak nejvyšší hodnota směrnice u směsných pojiv s výchozím silničním asfaltem 160/220.  

 

 
Graf 123: Závislost m-hodnoty m(60) na množství VFCR s ohledem na stárnutí 

9.12. Srovnání silničních asfaltů s přesným dávkováním VFCR s běžnými 

silničními asfalty využívanými v České republice 

V následujícím textu je provedeno porovnání silničních asfaltů, které byly hodnoceny 

v kapitole 9.1 se směsným pojivem s výchozím silničním asfaltem 160/220 s přídavkem 30 % 

VFCR, jelikož toto pojivo gradačně odpovídá právě silničním asfaltům gradace 50/70. 

 Stanovení penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 

Pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný silniční asfalt 160/220 

s přídavkem 30 % VFCR (dále označen jako X) bylo provedeno porovnání pomocí zkoušky 

penetrace jehlou, která byla provedena dle ČSN EN 1426. 

Výsledky srovnání jsou uvedeny v  Grafu 124. Směsné pojivo má mírně vyšší počáteční 

penetraci než většina ostatních silničních asfaltů gradace 50/70. Stejnou hodnotu penetrace 
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jehlou má například pojivo s označením F. Aby byla docílena průměrná hodnota penetrace 

jehlou silničních asfaltů, bylo by vhodné mírně zvýšit koncentraci VFCR ve směsném pojivu. 

 

 
Graf 124: Penetrace jehlou pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 

s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

Pokud porovnáme hodnoty penetrace jehlou po aplikaci laboratorního stárnutí 

metodami RTFOT a 3xRTFOT, lze směsné pojivo zařadit mezi silniční asfalty, které mají nejvyšší 

hodnotu penetrace. Tento fakt je ovšem způsoben vyšší hodnotou penetrace originálního 

pojiva. 

V Grafu 125 je uvedena procentuální hodnota zbylé penetrace. Procentuální zbylá 

penetrace vychází u silničních asfaltů gradace 50/70 zestárnutých metodou RTFOT průměrně 

(62,1 ± 2,7) %, což je mírně vyšší hodnota než u zbylé penetrace směsného pojiva, která je 59,4 

%. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT vychází průměrná hodnota zbylé 

penetrace u pojiv gradace 50/70 (41,2 ± 2,9) %. Zde již lze pozorovat mírně vyšší hodnotu 

u směsného pojiva (42,2 %). 

 

 
Graf 125: Zbylá penetrace pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 

s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 
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 Stanovení bodu měknutí metodou kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 

Dále je možné porovnat hodnoty bodu měknutí, které jsou pro jednotlivá pojiva 

znázorněna v Grafu 126. Stejně jako silniční asfalty 50/70 i směsné pojivo vyhovuje 

požadavkům normy ČSN EN 12591 na rozpětí bodu měknutí. U originálního pojiva byla zjištěna 

nižší hodnota bodu měknutí, což odpovídá výsledkům penetrace jehlou. Zároveň je patrný 

opět totožný výsledek se silniční asfaltem F. 

 

 
Graf 126: Bod měknutí pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % 

VFCR s ohledem na stárnutí 

V Grafu 127 je zaznamenáno zvýšení bodu měknutí po aplikaci krátkodobého stárnutí 

metodou (RTFOT) a dlouhodobého stárnutí (3xRTFOT). Zde je patrná poměrně nízká změna 

bodu měknutí po RTFOT (o 4,2 °C), přičemž u silničních asfaltů je průměrná hodnota 

(5,2 ± 1,4) °C. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT je průměrná změna bodu 

měknutí po 3xRTFOT u silničních asfaltů 50/70 (13,3 ± 2,7) °C. U směsného pojiva byla zjištěna 

mírně nižší hodnota 12,2 °C, což odpovídá pojivům s nižší náchylností na změnu vlastností po 

aplikaci dlouhodobého stárnutí. Zároveň byly splněny požadavky normy ČSN EN 12591 

i rakouského předpisu na zvýšení bodu měknutí po 3xRTFOT. 

 

 
Graf 127: Nárůst bodu měknutí pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 

s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 
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Z výsledků vyplývá, že silniční asfalty gradace 50/70, jejichž nárůst bodu měknutí je po 

aplikaci dlouhodobého stárnutí vyšší než 15 °C (pojiva C, M a N), odpovídají přibližně směsným 

pojivům s obsahem až 40 % VFCR. 

 Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu dle ČSN EN 14770 

V této kapitole je porovnána velikost komplexního smykového modulu a fázového úhlu 

dle ČSN EN 14 770. V Grafu 128 je uvedena velikost komplexního smykového modulu při 

teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. Z výsledků je patrné, že před stárnutím je hodnota 

komplexního smykového modulu u běžných silničních asfaltů 50/70 průměrně (2,5 ± 0,5) kPa. 

U směsného pojiva vychází hodnota nižší, což odpovídá výsledkům empirických zkoušek. 

U pojiv gradace 50/70 byl po stárnutí metodou RTFOT zjištěn komplexní smykový modul 

v hodnotě (6,2 ± 2,0) kPa a po stárnutí metodou 3xRTFOT (20,2 ± 9,2) kPa. Z výsledků vyplývá, 

že směsné pojivo patří mezi pojiva, u kterých byla zjištěna i po aplikaci krátkodobého 

a dlouhodobého laboratorního stárnutí nejnižší hodnota komplexního smykového modulu. 

 

 
Graf 128: Komplexní smykový modul při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz pro jednotlivé silniční 

asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

Obdobný fakt potvrzuje Graf 129, který představuje změnu komplexního smykového 

modulu po aplikaci krátkodobého a dlouhodobého stárnutí. U komerčních pojiv je změna 

komplexního smykového modulu po aplikaci krátkodobého stárnutí metodou RTFOT 

průměrně (2,5 ± 0,6) a po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT je to (8,1 ± 3,3). 

Směsné pojivo tedy po krátkodobém stárnutí má mírně vyšší násobnou změnu komplexního 

smykového modulu. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí je tato změna průměrně nižší. Opět 

lze tedy pojivo zařadit mezi průměrná pojiva gradace 50/70. 
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Graf 129: Změna komplexního smykového modulu při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz pro jednotlivé 

silniční asfalty gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

Obdobně byla zjišťována velikost fázového úhlu při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. 

Výsledky jsou uvedeny v Grafu 130, kde je možné pozorovat, že směsné pojivo má vyšší 

hodnotu fázového úhlu než většina komerčních pojiv gradace 50/70. Před stárnutím je 

průměrná hodnota fázového úhlu (84,6 ± 1,9) °, což je o 2,1 ° nižší hodnota než u směsného 

pojiva. U pojiv 50/70 po RTFOT je průměrná hodnota fázového úhlu (80,1 ± 3,9) °, což je opět 

o 2,1 ° nižší hodnota než u směsného pojiva. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 

3xRTFOT je průměrná hodnota fázového úhlu (72,3 ± 6,3) °. Zde již vysoká hodnota 

směrodatné odchylky dokazuje vyšší rozdíly mezi jednotlivými pojivy. U směsného pojiva byla 

zjištěna o 4,6 ° vyšší hodnota fázového úhlu než u průměrné hodnoty komerčních silničních 

asfaltů. 

 

 
Graf 130: Fázový úhel při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz pro jednotlivé silniční asfalty gradace 

50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 
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V Grafu 131 je znázorněna změna fázového úhlu po aplikaci laboratorního stárnutí při 

teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. Po aplikaci krátkodobého stárnutí metodou RTFOT byla 

u komerčních pojiv gradace 50/70 průměrná násobná změna fázového úhlu (0,95 ± 0,03), což 

přesně odpovídá změně fázového úhlu u směsného pojiva. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí 

byla zjištěna změna u komerčních pojiv gradace 50/70 v hodnotě (0,85 ± 0,06). U směsného 

pojiva byla zjištěna nižší změna v hodnotě 0,89, což potvrzuje nižší náchylnost ke stárnutí.  

 

 
Graf 131: Změna fázového úhlu při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz pro jednotlivé silniční asfalty 

gradace 50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

 Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového 

reometru podle ČSN EN 14771 

Další důležité porovnání je možné provést při hodnocení nízkoteplotních vlastností 

pomocí zařízení BBR podle ČSN EN 14 771. Jelikož u směsného asfaltového pojiva vycházela 

dle zkoušek bodu měknutí, penetrace jehlou a zjišťování komplexního smykového modulu 

a fázového úhlu většinou „nejměkčí“ hodnota, dalo se předpokládat, že směsné pojivo bude 

patřit mezi měkčí i při hodnocení nízkoteplotních vlastností. 

 

 
Graf 132: Ohybová tuhost Sm(60) při teplotě -16 °C pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 

a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 
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V Grafu 132 je uvedena hodnota ohybové tuhosti Sm(60) stanovené při teplotě -16 °C, 

čím je tato hodnota nižší, tím lze u pojiva předpokládat vyšší odolnost vůči vzniku mrazové 

trhliny. U originálních komerčních silničních asfaltů gradace 50/70 byla zjištěna průměrná 

hodnota ohybové tuhosti (194 ± 39) MPa, což je hodnota výrazně nižší než u směsného pojiva, 

kde byla zjištěna ohybová tuhost 259 MPa. Jako rozhodující se ovšem uplatňuje hodnota po 

aplikaci dlouhodobého stárnutí, která byla u komerčních asfaltů gradace 50/70 průměrně 

(279 ± 45) MPa. I zde byla hodnota ohybové tuhosti směsného pojiva výrazně vyšší (321 MPa). 

Hůře dopadla pouze pojiva s označením F a I.  

Při porovnání změny ohybové tuhosti po aplikaci laboratorního stárnutí, je možné 

pozorovat, že směsné pojivo patří mezi procentuálně nejméně náchylná pojiva na změnu 

ohybové tuhosti v průběhu stárnutí (viz Graf 133). Stejně lze hodnotit i rozdíl ohybové tuhosti 

mezi originálním pojivem před stárnutím a po aplikaci dlouhodobého stárnutí, kde je 

průměrná hodnota u komerčních pojiv (85 ± 21) MPa a u směsného pojiva je rozdíl 62 MPa. 

Což potvrzuje nižší náchylnost směsného pojiva na změny ohybové tuhosti po dlouhodobém 

laboratorním stárnutí. 

 

 
Graf 133: Změna ohybové tuhosti Sm(60) při teplotě -16 °C pro jednotlivé silniční asfalty gradace 

50/70 a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

V Grafu 134 je zobrazena m-hodnota při teplotě -16 °C pro jednotlivé komerční silniční 

asfalty gradace 50/70 a odpovídajícím směsném pojivu. Zde je vhodnější, aby m-hodnota byla 

co nejvyšší. Z výsledků obdobně jako u ohybové tuhosti vyplývá, že m-hodnota u směsného 

pojiva patří při teplotě -16 °C mezi nejnižší a tudíž nejnáchylnější ke vzniku trhliny. Rozhodující 

je ovšem velikost m-hodnoty po aplikaci dlouhodobého stárnutí. Zde již patří směsné pojivo 

mezi lepší a tudíž nejodolnější pojiva. Zároveň je patrný potenciální rozdíl mezi kritickou 

teplotou, která vychází z méně příznivé varianty u ohybové tuhosti a m-hodnoty. 

U komerčních silničních asfaltů je pro získání kritické teploty většinou směrodatná velikost 

m-hodnoty, ale u směsného pojiva vychází výrazně hůře hodnota získaná z ohybové tuhosti. 
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Graf 134: m-hodnota m(60) při teplotě -16 °C pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 a směsný 

asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 

V Grafu 135 je ještě uvedena změna m-hodnoty, která vychází nejpříznivěji právě 

u směsného pojiva. Je tedy patrné, že velikost m-hodnoty se v průběhu stárnutí mění nejméně 

právě u směsného pojiva s obsahem VFCR. 

 

 
Graf 135: Změna m-hodnoty m(60) při teplotě -16 °C pro jednotlivé silniční asfalty gradace 50/70 

a směsný asfalt 160/220 s 30 % VFCR s ohledem na stárnutí 
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10. ZÁVĚR 

Řešení disertační práce bylo vyvoláno diskuzí nad snižující se kvalitou vozovek, která 

může být způsobena i vlastnostmi silničního asfaltu, jakožto základní složky asfaltové směsi. 

V současné době používané silniční asfalty většinou vyhovují požadavkům platných norem, 

ovšem jejich životnost při zabudování v asfaltové směsi je výrazně rozdílná. Proto je základní 

náplní disertační práce hodnocení silničních asfaltů pomocí empirických a funkčních zkoušek 

s ohledem na změny, které nastávají v průběhu životnosti vozovky.  

V rámci disertační práce bylo řešeno několik dílčích úkolů, které byly prováděny za 

účelem splnění cílů disertační práce, které jsou uvedeny v kapitole 7. Na základě dosažených 

výsledků lze formulovat následující závěry: 

 Pro krátkodobé stárnutí asfaltového pojiva se nejčastěji používá metoda tepelné 

stálosti v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT) podle ČSN EN 12607-1, jejíž modifikace 

trojnásobným prodloužením doby expozice (3xRTFOT) je vhodnou alternativou 

urychleného dlouhodobého stárnutí v tlakové nádobě (PAV) podle ČSN EN 14769. 

Výhodou použití stárnutí metodou 3xRTFOT je úspora nemalých finančních prostředků 

při nákupu dalšího zařízení pro simulaci dlouhodobého laboratorního stárnutí 

a zároveň menší pracnost, jelikož metodě PAV obvykle předchází stárnutí metodou 

RTFOT. 

 Při hodnocení dvou silničních asfaltů gradace 70/100 a třinácti silničních asfaltů 

gradace 50/70 dle ČSN EN 12591 byly zjištěny lehce splnitelné požadavky na zbylou 

penetraci a zvýšení bodu měknutí po aplikaci krátkodobého stárnutí v laboratoři 

metodou RTFOT. Problém nastával při stanovení bodu lámavosti podle Fraasse dle ČSN 

EN 12593 na originálním pojivo, kdy normovým požadavkům nevyhovělo více než 50 % 

hodnocených pojiv. 

 Na základě teplot bodu měknutí po RTFOT a kritických teplotách z BBR po 3xRTFOT byl 

stanoven průměrný rozsah oboru plasticity, který je u silničních asfaltů (79,6 ± 2,1) °C. 

Z této hodnoty je třeba vycházet při používání silničních asfaltů v České republice. 

 Z chemického rozboru silničních asfaltů vyplývá, že nejvyšší procentuální zastoupení 

v silničním asfaltu mají aromáty a pryskyřice. Nižší množství tvoří asfalteny 

a v minimálním množství se vyskytují nasycené uhlovodíky. V průběhu laboratorního 

stárnutí se příliš nemění poměr pryskyřic a nasycených uhlovodíků. Roste ovšem 

množství asfaltenů a úměrně tomu klesá obsah aromátů. Závislost mezi změnou 

obsahu asfaltenů a aromátů na době stárnutí metodou RTFOT lze poměrně přesně 

popsat pomocí lineární funkce. 

 Silniční asfalty s nejvyšší náchylností ke stárnutí mají nejvyšší obsah asfaltenů. 

 Při srovnání dlouhodobého stárnutí metodami RTFOT+PAV a 3xRTFOT bylo zjištěno, že 

laboratorní stárnutí metodou 3xRTFOT způsobuje průměrně nižší změnu vlastností 

silničních asfaltů než RTFOT+PAV. Aby bylo u silničních asfaltů po aplikaci stárnutí 

modifikovanou metody RTOFT dosaženo obdobných výsledků jako u běžněji používané 

kombinace RTFOT+PAV, bylo by vhodné prodloužit čas expozice z 225 minut (3xRTFOT) 
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na 260 minut (cca 3,5xRTFOT). Odchylku mezi metodami lze redukovat například 

i snížením teploty stárnutí u metody PAV. 

 Při srovnání výsledků nízkoteplotních vlastností u pojiv zestárlých metodami 

RTFOT+PAV a  3xRTFOT, bylo zjištěno, že RTFOT+PAV přináší výrazně vyšší stupeň 

stárnutí. 

 Při porovnání vlastností silničních asfaltů laboratorně zestárlých metodou RTFOT se 

znovuzískanými pojivy ze směsi typu ACO11 po pokládce asfaltové směsi bylo zjištěno, 

že optimální čas laboratorního stárnutí metodou RTFOT v prostředí České republiky je 

vhodné prodloužit ze 75 minut na přibližně 100 minut. 

 U jednoho vybraného výrobce bylo zjištěno kolísání kvality silničních asfaltů, což může 

být způsobeno kolísáním obsahu visbreakingového zbytku. 

 Dle výsledků je důležité hodnotit vlastnosti silničních asfaltů především po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí například metodou 3xRTFOT nebo známější kombinací 

RTFOT+PAV, neboť teprve poté jsou patrné rozdíly v odolnosti proti stárnutí. 

 Na základě výsledků disertační práce vznikla metodika s názvem: „Metodika pro 

hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí“. 

V rámci metodiky je navržena simulace laboratorního stárnutí modifikovanou 

metodou RTFOT s trojnásobně prodlouženou dobou expozice (3xRTFOT).  

 V předložené metodice je navržen limitní požadavek na zvýšení bodu měknutí o 15 °C 

a zvýšení komplexního smykového modulu maximálně o 15tinásobek po stárnutí 

metodou 3xRTFOT. 

 Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu 

stárnutí byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR v prosinci roku 2015. 

Certifikovaná metodika je určena pro orgány státní správy (zejména Ministerstvo 

dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR), které touto certifikovanou metodikou získají 

jednoduchý nástroj pro hodnocení náchylnosti asfaltových pojiv ke stárnutí. 

 Pro zkoušku Multiple Stress Creep Recovery Test (MSCR) podle ČSN EN 16659 bylo 

uplatněno matematické modelování za použití Burgersova modelu. Z výsledků vyplývá, 

že nejvyšší vliv na výsledky zkoušky MSCR u silničních asfaltů má hodnota tlumiče (T3), 

který modeluje nevratnou část při zkoušce MSCR. 

 V rámci práce byly mezi sebou porovnány výsledky jednotlivých zkoušek při celkovém 

počtu více než 800 tisíc různých kombinací. Na základě korelačních závislostí byly 

stanoveny optimální okrajové podmínky dynamického smykového reometru (DSR) tak, 

aby bylo možné odvodit hodnotu bodu měknutí a penetrace jehlou, jakožto základních 

zkoušek silničních asfaltů. Hodnota penetrace jehlou koreluje mocninou funkcí 

s hodnotou komplexního smykového modulu při teplotě 25 °C a frekvenci 0,40 Hz 

s hodnotou korelačního součinitele R2=0,93. Hodnotě bodu měknutí zase odpovídá 

měření pomocí DSR při 60 °C a frekvenci 1,59 Hz, což dokazuje korelační součinitel 

R2=0,97 opět při mocninné závislosti. 

 Při porovnání chemických a fyzikálních vlastností bylo zjištěno, že snižující se obsah 

asfaltenů vede ke zvýšení fázového úhlu v průběhu stanovení komplexního smykového 
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modulu ve smyku a fázového úhlu podle ČSN EN 14770 v DSR. Při teplotě 40 °C 

a frekvenci 1,59 Hz byla zjištěna lineární závislost v hodnotě R2=0,86. Dále byla zjištěna 

lineární závislost daná korelačním součinitelem R2=0,97 mezi bodem lámavosti dle 

Fraasse podle ČSN EN 12593 a množstvím aromátů. 

 Při porovnání pojiv po stárnutí asfaltové směsi metodou BSA a po laboratorním 

stárnutí metodami 3xRTFOT a RTFOT+PAV bylo zjištěno, že obě použité metody 

simulující stárnutí asfaltového pojiva způsobují vyšší změnu vlastností než metoda 

stárnutí asfaltové směsi BSA, která probíhá při teplotě 80 °C po dobu 96 hodin. Přesto 

bylo možné sledovat totožný trend, kdy nejnáchylnější pojiva na stárnutí asfaltových 

pojiv, byly zároveň nejnáchylnější při stárnutí asfaltové směsi metodou BSA. 

Termooxidační zátěž BSA leží mezi metodami RTFOT a 3xRTFOT (případně 

RTFOT+PAV). 

 Na základě výsledků z disertační práce vznikla metodika s názvem: „Metodika 

popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí“. V rámci metodiky byla vybrána pro 

modelování stárnutí asfaltové směsi metoda BSA. 

 Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí byla certifikována 

Ministerstvem dopravy ČR v prosinci roku 2015. Certifikovaná metodika je určena pro 

orgány státní správy (zejména Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR). 

 Silniční asfalty používané v rámci České republiky byly hodnoceny pomocí metodiky 

SHRP, jenž se používá v USA. Bylo zjištěno, že silniční asfalty vyhovují požadavkům pro 

originální pojiva a zároveň požadavkům po krátkodobém stárnutí metodou RTFOT. 

Ovšem problém nastává u silničních asfaltů podrobených laboratornímu stárnutí 

metodou RTFOT+PAV, kdy většina hodnocených pojiv nevyhověla na únavový 

parametr 𝐺∗ ⋅ sin(𝛿) podle T 315 a na zkoušku nízkoteplotních vlastností podle T 313, 

která se hodnotí obdobně jako v Evropě zařízením BBR. 

 V rámci disertační práce bylo přidáváno přesné množství visbreakingového zbytku 

(Vacuum Flashed Cracked Residue - VFCR) do třech silničních asfaltů gradace 50/70, 

70/100 a 160/220. Jelikož VFCR je velmi tvrdá komponenta, její přimíchání do silničního 

asfaltu způsobuje výrazné zvýšení tuhosti pojiva, což se odráží například na snižující se 

hodnotě penetraci jehlou podle ČSN EN 1426 a tudíž poklesu gradační třídy. 

 Dávkování VFCR způsobuje exponenciální pokles penetrace jehlou podle ČSN EN 1426, 

lineární nárůst bodu měknutí podle ČSN EN 1427, exponenciální nárůst dynamické 

viskozity a komplexního smykového modulu podle ČSN EN 14770, lineární pokles 

fázového úhlu podle ČSN EN 14770 a ohybové tuhosti a m-hodnoty ze zařízení BBR 

podle ČSN EN 14771. 

 Zvyšující se podíl VFCR způsobuje například vyšší změnu bodu měknutí po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí. Důvodem je zřejmě vyšší podíl asfaltenů v obsahu VFCR. 

 Při namíchání silničního asfaltu gradace 160/220 s 30 % VFCR bylo docíleno směsného 

pojiva gradace 50/70. Při porovnání výsledků empirických a funkčních zkoušek, lze 

směsné pojivo charakterizovat průměrně včetně náchylnosti k laboratornímu stárnutí. 

Rozdíly byly patrné při porovnání nízkoteplotních vlastností pomocí zařízení BBR. 
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U směsného pojiva byla zjištěna nižší průměrná náchylnost ke stárnutí, ovšem hodnota 

ohybové tuhosti po aplikaci dlouhodobého stárnutí byla přibližně o 15 % vyšší. Při 

hodnocení m-hodnoty po dlouhodobém stárnutí patřilo směsné pojivo k lepším. 

U komerčních silničních asfaltů je pro získání kritické teploty většinou směrodatná 

velikost m-hodnoty, ale u směsného pojiva vychází výrazně hůře hodnota získaná 

z ohybové tuhosti. 

Z prováděných prací vyplývá, že je potřeba začít rutinně posuzovat silniční asfalty po 

aplikaci dlouhodobého stárnutí v laboratoři a zároveň nastavit do norem limitní hodnoty, které 

znemožní používání nevhodných silničních asfaltů v České republice z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí. Výstavba a údržba silniční sítě představuje významné 

celospolečenské náklady, které mohou být redukovány právě vyloučením těchto nevhodných 

asfaltových pojiv. Vhodné limitní hodnoty jsou navrženy na základě výsledků disertační práce 

v certifikované metodice: „Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti 

k termooxidačnímu stárnutí“. 
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15. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

A) Symboly a zkratky (latinské názvy) 

𝑎 [m] Tloušťka vzorku  

𝐴 [-] Předexponenciální faktor 

𝐴 [1/m3] Faktor smykového napětí 

𝐴   Směrnice 

ALF   Zařízení pro zrychlené zatížení (Accelerated Load Facility) 

ASTM  Americká společnost pro zkoušení a materiály (American Society 

for Testing and Materials) 

𝑎𝑇 [-] Shift factor  

𝑏 [m] Šířka  

BBR  Průhybový trámečkový reometr (Bending Beam Rheometer) 

BSA  Braunschweigská metoda stárnutí (Braunschweiger Alterung) 

𝑐 [Pa·s] Tokový koeficient  

𝑐 [m/s] Fázová rychlost 

𝑐1 [s] Carreauova konstanta 

𝑐1  Materiálový součinitel 

𝑐2   Materiálový součinitel 

ČSN  Česká technická norma 

𝑑 [in] Hloubka pod povrchem 

DSR  Dynamický smykový reometr (Dynamic Shear Rheometer) 

𝐸 [Pa] Modul pružnosti 

𝐸 [Pa] Časově závislá ohybová tuhost  

𝐸𝑎 [J/mol] Aktivační energie  

EN  Evropská norma 

ESAL  Ekvivalentní zatížení jednou nápravou (Equivalent Single Axle 

Load) 

𝑓 [Hz] Frekvence 

𝐺 [Pa] Modul pružnosti ve smyku 

𝐺∗ [Pa] Komplexní smykový modul  

𝐺´ [Pa] Reálná elastická část komplexního smykového modulu  

𝐺´´ [Pa] Viskózní složka komplexního smykového modulu  

ℎ [m] Výška  

HiPAT  Zkouška stárnutí při vysokém tlaku (Hight Pressure Ageing Test) 

𝐼 [mm4] Moment setrvačnosti příčného průřezu trámečku  

IC [-] Gaestelův index 

𝐼𝑝 [-] Penetrační index 

𝐽𝑛𝑟 [-]  Nevratná smyková poddajnost  

𝐽𝑛𝑟;0,1(3,2) [-] Průměrná smyková poddajnost  

𝐽𝑛𝑟;𝑑𝑖𝑓𝑓 [%] Procentuální rozdíl ve smykové poddajnosti  
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𝑘 [-] Degradační rychlost 

𝐿 [mm] Rozpětí  

𝐿𝑎𝑡 [°] Zeměpisná šířka  

LTOA  SHRP dlouhodobé stárnutí asfaltové směsi v peci SHRP long-term 

oven ageing) 

LVE  Lineárně viskoelastický region (Linear Viscoelastic Region) 

𝑀 [Nm] Kroutící moment, faktor smykové rychlosti 

𝑀0 [kg] Hmotnost skleněné nádobky bez vzorku  

𝑀1 [kg] Hmotnost skleněné nádobky se vzorkem před stárnutí  

𝑀2 [kg] Hmotnost skleněné nádobky se vzorkem po stárnutí metodou 

RTFOT  

𝑚𝑐 [%] Procentuální změna hmotnosti  

MSCR  Multiple Stress Creep Recovery 

𝑛 [1/min] Počet otáček za minutu (rychlost vřetene) 

𝑝 [-] Tokový index (Herschel/Bulkley index ) 

𝑝 [-] Carreauovův exponent 

𝑃 [N] Působící síla  

PA  Asfaltový koberec drenážní (Porous Asphalt) 

PAV  Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (Pressure 

Ageing Vessel) 

PG  Užitná třída (Performance grade) 

𝑟 [m] Vzdálenost od středu zkušební geometrie  

𝑅 [J·K-1·mol-1] Univerzální plynová konstanta (1,987) 

𝑅 [m] Poloměr zkušební geometrie 

𝑅0,1(3,2)𝑘𝑃𝑎 [%] Průměrné elastické zotavení  

𝑅1 [m] Vnitřní poloměr zkušební nádoby  

𝑅2 [m] Poloměr zkušebního vřetene 

𝑅𝑑𝑖𝑓𝑓 [%] Procentuální rozdíl v elastickém zotavení  

𝑅𝑁 [%]  Elastické zotavení  

RCAT  Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce 

(Rotating Cylinder Ageing Test) 

RFT  Krátkodobé stárnutí metodou rotující baňky (Rotating Flask Test) 

RMFOT  Rolling Microfilm Oven Test 

RTFOT  Tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě (Rolling Thin Film 

Oven Test) 

RVS  Richtlinie Verkehrsweg Strasse 

𝑆(𝑡) [Pa] Časově závislá ohybová tuhost  

SAFT  Stirred Air Flow test  

SARA  Skupinová analýza, jejíž úvodní písmena vychází z úvodních 

písmen Saturates, Asphaltenes, Resins a Aromatics 

SAT  Jednoduchý test stárnutí (Simple aging test) 
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SHRP  Strategický výzkumný program (The strategic Highway Research 

Program) 

SMA  Asfaltový koberec mastixový (Stone mastic asphalt) 

STOA  SHRP krátkodobé stárnutí asfaltové směsi v peci (SHRP short-

term oven ageing) 

𝑇 [K] teplota 

𝑇(20,𝑚𝑎𝑥) [°C] Nejvyšší teplota vozovky v hloubce 20 mm  

𝑇(𝑑,𝑚𝑎𝑥) [°F] Nejvyšší teplota vozovky v hloubce d 

𝑇(𝑑,𝑚𝑖𝑛) [°C] Nejnižší teplota vozovky v hloubce d  

𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) [°C][°F] Nejvyšší teplota vozovky při povrchu vozovky 

𝑇(𝑝𝑜𝑣𝑟𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) [°C] Nejnižší teplota při povrchu vozovky  

𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥) [°C] Nejvyšší teplota vzduchu  

𝑇(𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ,𝑚𝑖𝑛) [°C] Nejnižší naměřená teplota vzduchu 

𝑇𝐵𝐵𝑅 [°C] Kritická teplota z BBR  

𝑇𝐵𝐵𝑅,3𝑥𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 [°C] Kritická teplota z BBR po 3xRTFOT  

𝑇𝐾𝐾 [°C] Teplota bodu měknutí metodou kroužek a kulička 

𝑇𝐾𝐾,𝑅𝑇𝐹𝑂𝑇 [°C] Teplota bodu měknutí metodou kroužek a kulička po RTFOT 

𝑡𝑅𝑎𝑏 [°C] Teplota bodu měknutí 

𝑇𝑟𝑒𝑓 [K] Referenční teplota  

TFOT  Repelná stálost tenkého filmu (Thin Film Oven Test) 

TLC/FID   Tenkovrstvá chromatografie s plamenově ionizačním detektorem 

(Thin Layer Chromatography/Flame Ionization Detector) 

VE  Viskoelastický 

VFCR  Vakuový destilační zbytek (Vacuum Flashed Cracked Residue) 

WLF  Williams–Landel–Ferry model 

 

B) Řecké symboly 

𝛼 [rad] Sklon zkušební geometrie  

𝛾 [-] Smykové přetvoření 

𝛾1  Přetvoření pružiny (P1) 

𝛾2(𝑡)  Přetvoření paralelního spojení pružiny (P2) a tlumiče (T2) 

𝛾3(𝑡)  Přetvoření tlumiče (T3) 

𝛾𝐴 [%] Amplituda smykového přetvoření  

𝛾𝑒 [-] Pružná část smykového přetvoření (pružina) 

𝛾𝑚𝑎𝑥  Maximální přetvoření soustavy při creepovém zatížením 

𝛾𝑣 [-] Viskózní část smykového přetvoření (tlumič) 

�̇� [1/s] Rychlost smykového přetvoření 

�̇�𝑒 [1/s] Rychlost smykového přetvoření pružné části (pružina) 

�̇�𝑣 [1/s] Rychlost smykového přetvoření viskózní části (tlumič) 

𝛿 [°] Úhel fázového posunu (ztrátový úhel) 
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𝛿 [mm] Průhyb trámečku v jeho střední části 

𝛿(𝑡) [mm] Časově závislé přetvoření (průhyb) trámečku 

Δ [°C] Teplotní rozsah oboru použitelnosti  

Δ𝑓𝑖𝑛 [°C] Kritický teplotní rozsah oboru použitelnosti  

휀 [1/s] Přetvoření 

휀 [-] Relativní přetvoření 

휀1 [%] Celkové přetvoření  

휀10 [%] Nevratná část přetvoření  

𝜂 [Pa·s] Dynamická viskozita 

𝜂∗ [Pa·s] Komplexní viskozita  

𝜂0 [Pa·s] Dynamická viskozita při nulovém smyku  

Λ [s] Retardační čas  

𝜆 [m] Vlnová délka  

𝜈  [m2/s1] Kinematická viskozita  

�̃� [1/m] Vlnočet 

𝜎 [Pa] Napětí 

𝜎 [Pa] Maximální ohybové napětí trámečku  

𝜌  [kg·m3] Hustota 

𝜌𝑟𝑒𝑓 [kg/m3] Referenční hustota  

𝜏 [Pa] Tečné (smykové) napětí 

𝜏𝑒 [Pa] Smykové napětí pružné části (pružiny) 

𝜏𝐻𝐵 [Pa] Mez kluzu dle Herschel/Bulkleye 

𝜏𝑜 [Pa] Smykové napětí  

𝜏𝑣 [Pa] Smykové napětí viskózní části (tlumiče) 

𝜔 [rad/s] Úhlová frekvence  
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1. Cíl metodiky 

Všechna v ČR vyráběná asfaltová pojiva v současné době splňují parametry požadované 

platnými technickými předpisy a normami. Dlouhodobým sledováním kvality asfaltových 

hutněných vrstev se však ukázalo, že některá pojiva v konstrukci vozovky nemusejí 

splňovat požadavky na dostatečnou trvanlivost. Změna vlastností asfaltového pojiva pak 

může následně negativně ovlivnit užitné vlastnosti hutněné asfaltové vrstvy. Tento 

degradační proces se projevuje především ve vzniku trhlin a výtluků, což vede dále 

k celkové desintegraci konstrukce vozovky. Cílem metodiky je zavést jednoduchý 

zkušební postup simulovaného stárnutí a současně nastavit požadavky na limitní 

hodnoty signálních veličin. Zvolené parametry jsou snadno stanovitelné laboratorními 

zkouškami a zároveň překročení zvolených hraničních hodnot indikuje problematické 

chování asfaltového pojiva. Potenciální možnost s předstihem rozpoznat asfaltová pojiva 

náchylná ke zrychlenému termooxidačnímu stárnutí představuje zásadní přínos pro 

zajištění kvality asfaltových vrstev používající jako pojivo nemodifikované silniční asfalty. 

2. Vlastní popis metodiky 

2.1. Zdůvodnění potřeby metodiky 

Neutěšený stav některých pozemních komunikací, a zejména extrémní případy, kdy se 

prvotní poruchy asfaltového krytu objevují již v záruční době, vyvolává otázku 

efektivnosti investic do oprav silniční sítě.  

Pokud je určitý materiál použit v nějakém výrobku, předpokládá  se, že splňuje 

předepsané vlastnosti a že tyto vlastnosti zůstávají v čase víceméně neměnné. V případě 

asfaltových pojiv ale tento předpoklad úplně neplatí. Asfalty jako organické látky 

podléhají během technologických výrobních procesů hutněné asfaltové vrstvy celé řadě 

komplexních změn, které mohou vést ke změně funkčních vlastností jak asfaltového 

pojiva, tak zprostředkovaně i hutněné asfaltové vrstvy. Je to důsledek jednak 

skutečnosti, že výrobní procesy probíhají za zvýšené teploty a jednak obecnému vlivu 

oxidační zemské atmosféry s reaktivními molekulami kyslíku. Tyto  komplexní pochody se 

souhrnně označují jako stárnutí materiálu. 

V případě asfaltových pojiv se fyzikálně-chemické změny v důsledku podmínek při 

skladování, výrobě, transportu, pokládce asfaltových směsí a během jejich 

předpokládané životnosti považují za degradační – tedy takové, které zhoršují vlastnosti 

konstrukčních materiálů. 

Teoretické předpoklady trvanlivosti materiálů však často nejen neodpovídají reálným 

zkušenostem uživatelů pozemních komunikací, ale stav některých povrchů vozovky 

silniční sítě neodpovídá ani vynaloženým prostředkům na jejich výstavbu, č i opravu. 
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Někdy se poruchy projevují krátce (v řádech jednotek let) po uvedení vozovky do 

provozu. Je nutné si uvědomit, že prodloužení životnosti řádově o rok může přinést 

značné národohospodářské úspory. Proto je nutné používat stavební materiály, které 

dosahují dostatečné trvanlivosti. V případě asfaltových pojiv se jedná zejména o kvalitní 

oxidační stabilitu (někdy označovanou jako termooxidační stabilitu), tzn. odolnost vůči 

oxidativnímu stárnutí. Aby mohla být predikována odolnost asfaltových pojiv vůči 

stárnutí, je nutné tuto materiálovou vlastnost umět zkoušet. Proto je snahou najít 

jednoduchý laboratorní zkušební postup, který by lépe vystihoval náchylnost asfaltových 

pojiv ke stárnutí a dále který by od sebe výstižně odlišil pojiva, která vykazují zvýšenou 

náchylnost ke stárnutí od pojiv s kvalitní termooxidační stabilitou. Právě dostatečné 

rozlišení jednotlivých asfaltových pojiv pro danou veličinu je problémem některých 

postupů laboratorní simulace stárnutí, neboť výsledky pro dvě odlišně se chovající 

asfaltová pojiva jsou velmi podobné. Tento jev je označován jako nivelizační efekt. 

Metody uvedené ve stávajících platných předpisech jsou popsány v kapitole 2.4. 

2.2. Stárnutí asfaltových pojiv 

Asfalt je materiál organického původu, který se skládá z rozmanitých uhlovodíkových 

sloučenin, jež za určitých podmínek mohou podléhat degradačním procesům vlivem 

působení tepla, vzdušného kyslíku a ultrafialového elektromagnetického záření, či jejich 

kombinací.  

Termooxidační degradace asfaltového pojiva je – stručně řečeno – soubor chemických 

pochodů, které jsou vyvolány vlivem tepla a vzdušného kyslíku. Většinou vedou 

k zabudování atomů kyslíku do chemických struktur asfaltového materiálu  – organických 

uhlovodíkových molekul a jejich přeměně na sloučeniny, ovlivňující následně fyzikální 

vlastnosti asfaltových pojiv, jako je pružnost, moduly tuhosti, nízkoteplotní křehkost atd. 

Souhrnně lze označit tyto negativní degradační změny jako termooxidační stárnutí 

(degradace) pojiva. Oxidace může probíhat i za nižších teplot s mírně odlišnou kinetikou 

a rychlostí. Pokud procesy probíhají za zvýšené teploty, než jsou standardní klimatické 

podmínky, označujeme tuto oxidaci jako termooxidaci, protože je významně iniciována 

termickými vlivy. Typickým jevem spojeným s oxidací organických molekul za zvýšených 

teplot je tvorba nízkomolekulárních produktů, které z materiálu následně vytěkávají 

(destilační pochody). 

Kinetika a průběh těchto termooxidačních reakcí má většinou povahu radikálových 

řetězových reakcí a je řízena především teplotou a přístupem kyslíku k pojivu (kontaktní 

plocha vystavená atmosférickému kyslíku). Právě přítomnost kyslíku v oxidačních 

reakcích umožňuje jejich lavinovitý exponenciální průběh.  

Důsledkem vlivu zabudování kyslíkových atomů do molekuly je i labilizace okolních 

uhlíkových atomů. Na jedné straně se snáze molekuly v těchto místech štěpí (popřípadě 
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tvoří radikály) a uvolňují nízkomolekulární látky (úbytek hmotnosti v testu RTFOT 

u většiny asfaltů používaných ve střední Evropě), přičemž zplodiny oxidace prohlubují 

degradaci. Na druhé straně jsou uhlíkové atomy v okolí elektronegativních atomů  

(takovým prvkem je právě kyslík) náchylnější k nukleofilnímu a radikálovému ataku. 

Tento mechanismus rovněž vede ke zvětšování molekulové hmotnosti. 

Rozsah termooxidačního stárnutí je závislý na složení a chemické povaze asfaltu. Je 

známo, že různé asfalty vykazují různou náchylnost k oxidaci, která se odráží nejen 

v rozsahu, ale i v teplotně časové závislosti degradačních chemických změn. To bylo 

prokázáno porovnáním asfaltů z různých ropných zdrojů například pomocí indexu 

stárnutí asfaltů, který je nejčastěji vyjadřován poměrem viskozity před stárnutím a po 

stárnutí. 

Termoxidační stárnutí pojiva není spojeno pouze s technologickými procesy, ve kterých 

je asfaltová směs po určitou dobu udržována při významně zvýšené teplotě, ale 

pokračuje po celou dobu životnosti asfaltových vrstev vozovky. Zde již vstupují do hry 

i další faktory jako jsou difúzní odpor asfaltového filmu (stoupá s jeho tloušťkou), 

permeabilita asfaltové vrstvy pro molekuly vzdušného kyslíku (úměrné mezerovitosti 

položené asfaltové vrstvy a její tloušťce), vliv ultrafialového slunečního záření atd.  

Dalšími (méně důležitými) formami stárnutí jsou destilační procesy (odpařování), 

migrační procesy (strukturální stárnutí) a fyzikální stárnutí. Destilační procesy probíhají 

nejvíce při zpracování silničních asfaltů za horka a často se objevují u některých typů 

asfaltů, u kterých za vyšších teplot dochází ve zvýšené míře k štěpení uhlovodíkových 

molekul za vzniku nízkomolekulárních sloučenin nebo obsahují lehké olejovité podíly. 

Pokud je zvýšená teplota aplikována déle, dochází k jejich vydestilování. Stárnutí 

odpařováním závisí na teplotě a okolních podmínkách. Odpar lehkých frakcí se zvyšuje 

s rostoucí teplotou, rostoucím povrchem a penetrací asfaltu. 

Obdobou destilace jsou migrační procesy, probíhající ovšem za normálních teplot 

s podstatně menší rychlostí. Tyto jevy jsou typické pro situace, kdy jsou do asfaltového 

pojiva přimíchány malé podíly fluxačních olejů, nebo nejsou při výrobě používány 

dostatečně výkonné destilační kolony, což vede k následnému vytvrzování (křehnutí) 

asfaltů. Při migračním (strukturálním) stárnutí dochází k nárůstu velikosti koloidních 

částic, přičemž v asfaltové směsi vnikají oleje do kameniva. Při tomto procesu asfaltové 

pojivo ztrácí plasticitu, elasticitu a křehne. Nárůstem velikosti částic postupně vznikne 

hrubá disperze a vícefázový systém. 

Fyzikální tvrdnutí vzniká, pokud je asfaltové pojivo vystaveno nízkým teplotám po delší 

časové období. Většinou jde o reverzibilní proces, který není spojen s chemickými 

změnami v materiálu. Jedná se spíše o zafixování konformace molekul a agregování 

sloučenin na bázi vodíkových vazeb (můstků). Přesto tyto fyzikální procesy ve svém 
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důsledku vedou k zdánlivému zvýšení tvrdosti materiálu. V laboratoři se projevuje tím, 

že výsledná naměřená hodnota (například komplexní smykový modul) je závislá na 

tepelné historii vzorku. 

Nejzásadnější vliv na změnu vlastností asfaltového pojiva má stárnutí termooxidační, 

proto se tato metodika dále zabývá pouze tímto druhem stárnutí. 

2.3. Náchylnost ke stárnutí v současnosti vyráběných asfaltových pojiv 

Každá rafinerie se nachází pod tlakem ekonomických ukazatelů, a proto mnohé zavedly 

technologie, které umožňují ještě hlubší přepracování destilačních zbytků po frakcionaci 

ropy. Posouvají tak bilanční produktové schéma více na stranu lehkých a středních 

frakcí, jako je například motorová nafta a střední topný olej (za vzniku i menšího 

množství LPG a benzínu). Impulzem pro zavedení těchto technologií je tedy ekonomický 

pohled rafinerií na výtěžnost frakcionace. Základem těchto postupů je především 

„visbreaker“ technologie (visbreaking), jejíž podstatou je termické (nekatalytické) 

štěpení velkých molekul těžkých destilačních zbytků během rychlého ohřevu 

v trubkových pecích s následným přeorganizováním uhlíkových štěpů. Průvodním jevem 

je pokles viskozity termicky konvertované výstupní suroviny, což se odráží v názvu 

technologie. 

Právě výstupní materiál visbreakingových reziduí se často přimíchává k bitumenovým 

produktům, protože svojí chemickou podstatou odpovídají velmi tvrdým asfaltům. Pro 

stabilizaci visbreakingových reziduí v bitumenové matrici a pro zlepšení jeho odolnosti 

vůči stárnutí je nutné, aby směsný materiál prošel procesem polofoukání.  

Příměs visbreakingových reziduí k asfaltové matrici může vést ke snížení koloidní 

stability, zvýšení termické lability a snížení odolnosti proti stárnutí , změně teplotní 

citlivosti pojiva, změně povrchového napětí a vnitřní koheze, snížení viskozity směsného 

pojiva, zvýšení adheze a odolnosti proti působení vody v asfaltových směsích  a ke změně 

teploty skelného přechodu. Všechny tyto změny chování základního pojiva závisejí na 

množství podílu přidaného visbreakingového rezidua. 

2.4. Metody laboratorního stárnutí asfaltových pojiv popsané v platných 

předpisech 

Aby bylo možné predikovat termooxidační chování asfaltů na základě kvantifikačních 

zkoušek, jsou do laboratorní praxe zavedeny metody akcelerovaných testů, které 

v laboratoři simulují stárnutí asfaltových pojiv. Mezi laboratorní metodou a skutečným 

degradačním procesem by měla být co nejtěsnější korelace, jež na základě urychleného, 

časově omezeného testu, umožňuje popsat výsledek skutečného stavu ve zvolených 

bodech životnosti materiálů. 
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Laboratorní modelování stárnutí asfaltových pojiv je možné rozdělit na zrychlenou 

simulaci krátkodobého stárnutí a dlouhodobého stárnutí. Krátkodobé stárnutí modeluje 

stárnutí pojiva při obalování kameniva na obalovně asfaltových směsí a dlouhodobé 

stárnutí modeluje degradaci asfaltového pojiva zabudovaného ve zhutněné asfaltové 

vrstvě. Mezi nejrozšířenější postupy učené pro krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv je 

možné zařadit zkoušku tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě (Rolling Thin Film  

Oven Test – RTFOT), zkoušku tepelné stálosti tenkého filmu (Thin Film Oven Test – 

TFOT) a zkoušku krátkodobého stárnutí metodou RFT (Rotating Flask Test).  

Pro modelování dlouhodobého stárnutí se využívá zkouška urychleného dlouhodobého 

stárnutí v tlakové nádobě (Pressure Ageing Vessel – PAV) nebo urychlené dlouhodobé 

stárnutí metodou rotujícího válce (Rotating Cylinder Ageing Test – RCAT). Jednotlivé 

metody budou dále stručně představeny a zkušební podmínky jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1:  Přehled metod akcelerovaného stárnutí normovaných v Evropě 

 

a) Tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT) 

Zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě je popsána v normě 

ČSN EN 12607-1. Stárnutí asfaltového pojiva je ovlivněno vzdušným kyslíkem pouze do 

malých tlouštěk (přibližně 50 mikrometrů), proto se při zkoušce uplatňuje tenká 

pohybující se vrstva pojiva. Zkouška simuluje termooxidační stárnutí, kterému je pojivo 

vystaveno při obalování kameniva na obalovně asfaltových směsí. Při zkoušce se pro 

stárnutí pojiva používá sušárna s dvojitou stěnou a elektrickým ohřevem s teplotou 

163 °C. Pro umístění pojiva slouží osm válcových skleněných nádobek, do kterých se 

fouká ohřátý vzduch z trysky. Kombinovaný účinek tepla a vzduchu se stanoví změnou 

hmotnosti pojiva v nádobkách nebo změnou vlastností asfaltového pojiva, které jsou 

statický 
film 
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určovány před a po stárnutí. Pro popis změny vlastností se používají zkoušky penetrace 

jehlou, bodu měknutí nebo dynamické viskozity. Změny vlastností pojiva po stárnutí je 

rovněž možné vyjádřit reologickými vlastnostmi zjištěnými v dynamickém smykovém 

reometru. 

b) Tepelná stálost tenkého filmu (TFOT) 

Zkouška tepelné stálosti tenkého filmu se provádí podle normy ČSN EN 12607 -2. 

Asfaltové pojivo se nalije na ploché misky tak, aby vytvořilo vrstvu o tloušťce 3,2 mm 

a vloží se do sušárny s nuceným prouděním vzduchu na poličky, které se otáčejí rychlostí 

5,5 ot./min. Běžně se zkouška provádí po dobu pěti hodin při teplotě 120 °C popř. 

163 °C. Zestárnutí pojiva se určí změnou hmotnosti pojiva nebo změnou jeho vlastností 

vzniklou v průběhu stárnutí (např. zkouškou kinematické viskozity podle ČSN EN 12595).  

c) Krátkodobé stárnutí metodou rotující baňky (RFT)  

Metoda stárnutí pojiva v rotující baňce popsaná v normě ČSN EN 12607 -3 simuluje 

krátkodobé stárnutí asfaltového pojiva při obalování kameniva na obalovně. Při zkoušce 

se asfaltové pojivo podrobí stárnutí v baňce rotačního vakuového destilačního zařízení 

při teplotě nejčastěji 165 °C po dobu 150 minut. Vliv tepla a vzduchu se určí změnou 

hmotnosti nebo změnou charakteristik pojiva (např. penetrace, bod měknutí nebo 

dynamická viskozita před a po stárnutí). 

d) Urychlené dlouhodobé stárnutí metodou rotujícího válce (RCAT)  

Metoda popsaná v normě ČSN EN 15323 simuluje dlouhodobé stárnutí asfaltového 

pojiva. Do horizontálně umístěného ocelového rotujícího válce s pojivem v laboratorní 

sušárně s teplotou 85 °C se vhání kyslík po dobu 140 hodin. Stárnutí pojiva se hodnotí 

změnou vlastností (např. penetrace nebo bod měknutí) před a po procesu simulovaného 

stárnutí. Po úpravě zkušebních podmínek lze metodu použít rovněž pro simulování 

krátkodobého stárnutí pojiva. 

e) Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)  

Zkouška urychleného dlouhodobého stárnutí podle ČSN EN 14769 simuluje stárnutí, 

kterému je pojivo podrobeno během své životnosti. Pojivo (zestárnuté metodou RTFOT) 

v nepohybující se vrstvě tloušťky přibližně 3,2 mm se umístí v miskách do tlakové 

nádoby předehřáté na zkušební teplotu (běžně 85 °C, 90 °C, 100 °C nebo 110 °C) 

s pracovním tlakem vzduchu 2,1 MPa. Běžně používaná doba stárnutí je 20 hodin nebo 

65 hodin. Vliv urychleného dlouhodobého stárnutí se určí změnou vlastností asfaltového 

pojiva, které jsou stanoveny před a po stárnutí. 
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2.5. Podstata metodiky – metoda laboratorního stárnutí asfaltového 

pojiva metodou RTFOT s trojnásobnou dobou trvání (3xRTFOT) 

Stárnutí asfaltového pojiva metodou RTFOT s trojnásobnou dobou trvání (3xRTFOT) 

vychází z postupu popsaného v normě ČSN EN 12607-1 (Asfalty a asfaltová pojiva – 

Stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu – Část 1: Metoda RTFOT) 

a z rakouské oborové specifikace RVS 08.97.05. Navržená metodika pro laboratorní 

simulaci termooxidační stability asfaltových pojiv využívá modifikovaný postup stárnutí 

asfaltového pojiva RTFOT, ve kterém je prodloužena celková doba simulovaného 

stárnutí na trojnásobek. Proto se tato metoda označuje jako metoda 3xRTFOT. Pro 

vlastní vyhodnocení a posouzení rozsahu termooxidačního stárnutí pojiv jsou navrženy 

jako signální veličiny následující parametry stanovované v laboratoři: 

 bod měknutí podle ČSN EN 1427 

 komplexní smykový modul a fázový úhel zjištěný při referenční teplotě 

a frekvenci v dynamickém smykovém reometru podle ČSN EN 14770. 

Postup 3xRTFOT poměrně dobře identifikuje náchylnost ke zrychlenému stárnutí 

(například způsobenému vyšším podílem visbreakingových zbytků v asfaltovém pojivu). 

Je třeba zdůraznit, že oxidace probíhá za poměrně vysoké teploty, jakým jsou asfaltové 

směsi vystaveny především při výrobě. Rozsah  a průběh oxidace je indukován především 

termicky vlivem vysoké teploty a má mírně jinou kinetiku než procesy dlouhodobého 

stárnutí. Přesto dokáže odhalit reaktivní sloučeniny nebo struktury asfaltového pojiva, 

které tento materiál labilizují a jsou potenciálně náchylné k termooxidačním změnám. 

Metoda leží svým expozičním degradačním zatížením mezi postupy RTFOT a PAV. Postup 

prokazuje vyšší citlivost hodnocení změny vlastností pojiv v  dynamickém smykovém 

reometru oproti klasické zkoušce bodu měknutí kroužkem a kuličkou.  

Při stárnutí asfaltového pojiva metodou RTFOT s trojnásobnou dobou trvání (3xRTFOT) 

se tedy využije laboratorní zařízení specifikované normou ČSN EN 12607-1 (sušárna 

s dvojitou stěnou a elektrickým ohřevem). Doba stárnutí pohybující se vrstvy pojiva se 

ovšem prodlouží na trojnásobek, tzn. 225 minut při teplotě 163 °C. Delší expoziční doba 

vzorku se projevuje masivnějším rozsahem jeho termické oxidace, čímž se charakter 

pojiva více blíží vlastnostem pojiva na konci své doby životnosti ve vrstvě vozovky. 

Popis laboratorního postupu metody 3xRTFOT 

Před vlastním procesem stárnutí metodou 3xRTFOT se připraví vzorek asfaltu podle 

normy ČSN EN 12594. Vzorek asfaltového pojiva se po zahřátí v nádobě s víkem na 

teplotu o 10 °C nižší, než je zkušební teplota, zhomogenizuje mícháním. V  případě 

speciálních asfaltových pojiv nebo polymerem modifikovaných pojiv může být nezbytné 

připravit vzorek při vyšší teplotě. Poté se stanoví počáteční vlastnosti asfaltového pojiva  
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před stárnutím – penetrace podle ČSN EN 1426, bod měknutí podle ČSN EN 1427 

a komplexní smykový modul a fázový úhel podle ČSN EN 14770 (viz kapitola 2.6). 

Sušárna se předehřeje na zkušební teplotu 163 °C po dobu 60 minut.  Do skleněných 

nádobek se nalije 35,0 g ± 0,5 g vzorku asfaltového pojiva. Počet skleněných nádobek 

musí být dostatečný k provedení všech plánovaných zkoušek. 

Nádobky s asfaltovým pojivem se vloží do držáku sušárny vyhřáté na zkušební teplotu, 

dvířka se uzavřou a spustí se otáčení držáku s frekvencí otáčení 15,0 min-1 ± 0,2 min-1. 

Nastaví se průtok vzduchu 4,0 l/min ± 0,2 l/min. Zkouška trvá 225 min ± 1 min od doby, 

kdy teplota v sušárně dosáhla hodnoty o 1 °C nižší, než je zkušební teplota 163 °C. 

Jestliže se do 15 min nedosáhne zkušební teploty 163 °C ± 1 °C, zkouška se přeruší. Na 

konci zkušební doby se nádobky vyjmou ze sušárny. 

Veškeré zestárnuté pojivo se ihned přelije do jedné sběrné nádoby bez ochlazení 

a opětovného zahřívání nádobek. Směs pojiva se homogenizuje mícháním tak, aby se 

nevmíchaly vzduchové bubliny. Pro odstranění pojiva z  nádobek je možné použít 

uzpůsobené špachtle nebo jiné vhodné nástroje. 

2.6. Hodnocení náchylnosti silničních asfaltů k termooxidačnímu stárnutí 

pomocí metody 3xRTFOT – měřené veličiny 

Vlastnosti pojiva po zkoušce stárnutí se stanovují do 72 hodin v souladu s příslušnými 

zkušebními metodami, aniž by se vzorek znovu ohříval více než jednou.  Na zestárnutém 

asfaltovém pojivu metodou 3xRTFOT se určí penetrace podle ČSN EN 1426, bod měknutí 

podle ČSN EN 1427 a případně komplexní smykový modul a fázový úhel podle 

ČSN EN 14770 při teplotě 60 °C a frekvenci 1 Hz. Pro určení komplexního smykového 

modulu a fázového úhlu se použije tloušťka vzorku (velikost mezery mezi destičkami 

dynamického smykového reometru) 1 mm a průměr destiček 25 mm. Pokud by byla při 

určení komplexních smykových modulů a fázových úhlů pojiva po 3xRTFOT nedostatečná 

tuhost měřicí soustavy přístroje, použije se tloušťka vzorku 2 mm a průměr destiček 

8 mm.  

Stanovení komplexního smykového modulu a fázového úhlu  musí být provedeno v rámci 

lineárně viskoelastické oblasti asfaltového pojiva. Zkouška komplexního smykového 

modulu a fázového úhlu je prozatím jen doporučena, protože většina silničních 

laboratoří v ČR není doposud vybavena zařízením dynamický smykový reometrem. 

Vliv stárnutí 3xRTFOT na změnu vlastností asfaltových pojiv se pak hodnotí změnou 

hodnot uvedených laboratorních zkoušek před stárnutím a po stárnutí metodou 

3xRTFOT. 
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2.7. Hodnocení náchylnosti silničních asfaltů k termooxidačnímu stárnutí 

pomocí metody 3xRTFOT – požadavky na změnu měřených veličin pro 

silniční asfalt 50/70 a 70/100  

V tabulce 2 jsou uvedeny požadavky na maximální přípustnou změnu vlastností 

silničních asfaltů gradace 50/70 a 70/100 po stárnutí metodou 3xRTFOT. 

Tabulka 2:  Požadované vlastnosti silničních asfaltů gradace 50/70 a 70/100 po stárnutí 

metodou 3xRTFOT 

Vlastnost Metoda zkoušení Jednotka Hodnota 

Zvýšení bodu měknutí po 3xRTFOT ČSN EN 1427 °C ≤ 15 

Zvýšení komplexního smykového 
modulu po 3xRTFOT 

ČSN EN 14770,  
60 °C, 1 Hz 

- ≤ 15tinásobek 

 

3. Srovnání „novosti postupů“ 

Norma ČSN EN 12591 (Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty) a norma 

ČSN EN 14023 (Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované 

asfalty) obsahují požadavky na hodnotu změny hmotnosti, hodnotu zbylé penetrace 

a hodnotu zvýšení bodu měknutí po simulaci stárnutí metodou RTFOT (popř. RFT). Jedná se 

pouze o požadavky na změnu vlastností pojiv po krátkodobém stárnutí a tyto požadavky jsou 

nastaveny tak, aby je splnila naprostá většina vyráběných asfaltových pojiv. Dlouhodobé 

stárnutí je možné v ČR hodnotit zkouškou PAV podle ČSN EN 14769 nebo zkouškou RCAT 

podle ČSN EN 15323. Tyto postupy ovšem vyžadují nákladné laboratorní vybavení, a proto 

tyto zkoušky nejsou v České republice rozšířeny. V zahraniční literatuře jsou hodnoty 

stanoveny většinou pro systém hodnocení pojiva metodikou SHRP – tzv. PG Grade. Filozofie 

tohoto systému je nastavená odlišně a není při ní určena limitní hodnota, která by 

jednoznačně stanovila hranici, za kterou se považuje změna vlastností za diskriminující faktor 

pro další použití asfaltového pojiva ve výrobě asfaltových směsí.  

Postup vytvořený v rámci této metodiky má za úkol kvalitněji rozpoznat pojiva náchylná 

k termooxidačnímu stárnutí od pojiv, která vykazují uspokojivou odolnost vůči tomuto 

degradačnímu procesu. Výše uvedený přístup k řešení problematiky stárnutí a především 

výstupy z něho nebyly zatím v České republice dosud zavedeny a používány. Uvedený postup 

má výhodu, že uspořádání této laboratorní metody v sobě zahrnuje i určitý vliv 

dlouhodobého stárnutí, což od sebe dokáže lépe rozlišit jednotlivá asfaltová pojiva (postup 

odstraňuje nivelizační efekt, neboť výsledky měřených hodnot se od sebe často značně 

odlišují). Na základě hlubší termické oxidace pak lze u jednotlivých pojiv jednoznačně 

identifikovat defektní chování silničních asfaltů, které se na vozovce projeví předčasným 

stárnutím a poruchami asfaltového krytu. 
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Tato metodika byla inspirována rakouským postupem stárnutí asfaltového pojiva, nazvaným 

„trojnásobné RTFOT“ a označovaným jako „3-fach RTFOT“. Postup stárnutí 3xRTFOT není 

zatím běžně rozšířen, požadavek na jeho provedení byl zakotven pouze v rakouské oborové 

specifikaci RVS 08.97.05. Zde je uvedeno, že zvýšení bodu měknutí asfaltového pojiva 

podrobeného stárnutí metodou 3xRTFOT může být maximálně 15 °C. Provedené hodnocení 

asfaltů pomocí stanovení bodu měknutí a jeho nárůstu po provedené zkoušce 3xRTFOT 

popřípadě pomocí stanovení komplexního smykového modulu a fázového úhlu, potvrzuje 

tuto hodnotu jako limitní hranici, která umožňuje stanovit přílišnou náchylnost asfaltového 

pojiva k termooxidaci. V současné době se v Rakousku vede diskuze o variantě limitní 

hodnoty bodu měknutí po 3xRTFOT, která je stanovena tak, že nárůst bodu měknutí musí 

ležet maximálně do 8 °C nad hranicí horního přípustného bodu měknutí. Pro gradaci 

silničního asfaltu 50/70 to tedy znamená do 62 °C (54 °C + 8 °C = 62 °C). Rovněž se 

v Rakousku uvažuje o zřízení požadavku na zbylou penetraci po 3xRTFOT (25 (0,1 mm)). 

4. Popis uplatnění certifikované metodiky 

V současné době dochází k poruchám asfaltových vrstev trhlinami, což je úzce spojeno 

s vlastnostmi asfaltového pojiva a jeho změnami v průběhu užívání vrstvy. Je možné 

předpokládat, že některá pojiva mají sklon k rychlému termooxidačnímu stárnutí, které je 

v případě asfaltového pojiva jednoznačně degradační proces, snižující trvanlivost stavebního 

díla a snižující užitné hodnoty asfaltové vozovky především tím, že zvyšuje náchylnost 

asfaltové vrstvy k tvorbě trhlin a její postupné desintegraci. Tuto negativní tendenci je 

možno u asfaltového pojiva předpovídat na základě výsledků laboratorní zkoušky 3xRTFOT, 

která je poměrně jednoduchou modifikací stávající používané metody s velkými důsledky na 

klasifikaci jednotlivých pojiv, které často při jednoduché metodě RTFOT vykazují velmi 

podobné chování (nivelizační efekt). Výsledky provedené na velké skupině silničních asfaltů 

dokládá, že takové asfalty s potenciálním problematickým chováním se pomocí této metody 

dají jednoznačně identifikovat. 

Certifikovaná metodika pro hodnocení použitelnosti asfaltového pojiva z hlediska 

termooxidačního stárnutí je určena pro orgány státní správy (zejména Ministerstvo dopravy 

ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR), které touto certifikovanou metodikou získají jednoduchý 

nástroj pro hodnocení náchylnosti asfaltových pojiv ke stárnutí. Metodika bude uplatněna 

při kontrole vlastností silničních asfaltů a zejména při kontrole stálosti těchto vlastností po 

simulaci stárnutí metodou 3xRTFOT v laboratoři. Metodiku budou využívat silniční laboratoře 

nebo laboratoře výrobců asfaltů. 

5. Ekonomické aspekty 

Hlavní ekonomický přínos této metodiky je možné spatřovat v jednoznačné identifikaci 

termooxidačního stárnutí silničních asfaltů (například způsobené vyšším podílem 
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visbreakingových zbytků, jež představují v současné době jeden z hlavních problémů 

ovlivňujících kvalitu asfaltových pojiv). Silniční laboratoře budou schopny snadno odlišit 

silniční asfalty s dobrou termooxidační stabilitou od asfaltů, které vykazují známky rychlého  

termooxidačního stárnutí a tato pojiva vyloučit z používání v hutněných asfaltových vrstvách. 

Vyloučení nekvalitních pojiv se projeví pozitivně na kvalitě asfaltových povrchů. Je možno 

předpokládat, že dojde k výraznému prodloužení životnosti asfaltových vrstev 

a celospolečenským úsporám plynoucím ze snížení nákladů pro cyklus údržby a oprav 

asfaltové vozovky. 

Ekonomickou výhodu tohoto postupu pro silniční laboratoře lze spatřovat v tom, že pro 

zkoušku dlouhodobého stárnutí 3xRTFOT není nutné pořizovat další nákladné zařízení (PAV 

nebo RCAT). Využije se totiž stávající zařízení sloužící pro zkoušku krátkodobého stárnutí 

RTFOT podle normy ČSN EN 12607-1. 
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1. Cíl metodiky 

V České republice prozatím neexistuje metodika pro simulaci termooxidačního stárnutí 

asfaltových směsí v laboratoři. Výhodou simulovaného laboratorního stárnutí asfaltové 

směsi (tzn. stárnutí asfaltového pojiva zabudovaného do asfaltové směsi) je možnost 

posoudit vliv druhu, kvality a obsahu pojiva v asfaltové směsi, tloušťky filmu pojiva na 

povrchu kameniva a eventuálně i použitých přísad na změnu vlastností asfaltového 

pojiva v asfaltové směsi. Takto jsou zohledněny pro dané asfaltové pojivo konkrétní 

podmínky použití, které se mohou od doposud používaných standardních testů 

akcelerovaného simulovaného stárnutí pouhého pojiva odlišovat.  

Pro laboratorní modelování stárnutí asfaltové směsi je v rámci této metodiky využit 

postup pocházející z Technické university v Braunschweigu (Braunschweigská metoda 

stárnutí, označovaná jako BSA). Při této metodě se rozprostře vrstva asfaltové směsi na 

ploché síto a vloží se na dobu 96 hodin do laboratorní sušárny s nuceným prouděním 

vzduchu s teplotou 80 °C. Míra zestárnutí asfaltové směsi se pak hodnotí změnou 

vlastností asfaltové směsi popř. změnou vlastností pojiva znovuzískaného z  asfaltové 

směsi. 

Cílem metodiky je navrhnout zkušební postup, který by umožňoval laboratorně 

simulovat změnu vlastností asfaltového pojiva zapříčiněnou termooxidačním stárnutím, 

přičemž toto pojivo je již zabudováno v asfaltové směsi.  

2. Vlastní popis metodiky 

2.1. Zdůvodnění potřeby metodiky 

Vysoká mezerovitost, nekvalitní asfaltové pojivo nebo jeho nedostatečné množství 

v konkrétní  asfaltové směsi (potažmo nedostatečná tloušťka asfaltového filmu), mohou 

vést k nadměrnému stárnutí a ztrátě elasticity pojiva (křehnutí). Ve svém důsledku 

mohou tyto parametry způsobovat předčasné poruchy asfaltové vrstvy vozovky. Čím je 

vyšší mezerovitost asfaltové směsi, tím snáze může do vrstvy pronikat vzdušný kyslík, 

což je jednou z příčin vyšší termooxidační zátěže (stárnutí) asfaltového pojiva. Rovněž 

v případě, že asfaltový film je na povrchu kameniva příliš tenký, může dojít 

k nadměrnému stárnutí této tenké vrstvy pojiva. Vzrůstá-li tloušťka asfaltového filmu, 

vzrůstá i exponenciálně difúzní odpor této vrstvy a pojivo nacházející se níže pod 

povrchem je méně ovlivněno stárnutím (degradací) a zachovává si původní vlastnosti. 

Stejný efekt vykazuje i snížení mezerovitosti asfaltové směsi.  Na stárnutí asfaltového 

pojiva může mít vliv i druh a kvalita použitého kameniva. Termooxidační stárnutí je 

převládající typ procesu, který probíhá během životnosti asfaltového pojiva ve vozovce, 

zvláště pokud je pojivo vystaveno vyšším teplotám. Nutno si ale uvědomit, že mohou 
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existovat i jiné mechanizmy, které vedou ke změně vlastností pojiva v  čase (například 

migrace nízkomolekulárních látek obsažených ve výchozím asfaltovém pojivu atd.). 

Nežádoucí změny vlastností pojiva nebo asfaltové směsi, které snižují užitné vlastnosti 

materiálu, se souhrnně označují jako jeho degradace. Aby bylo možné hodnotit vliv 

těchto parametrů na rychlost a rozsah degradace asfaltového pojiva v reálné asfaltové 

směsi, je nutné v laboratoři modelovat stárnutí asfaltového pojiva zabudovaného přímo 

v asfaltové směsi (ne pouze na asfaltovém pojivu).  V dalším textu bude označováno 

termooxidační stárnutí asfaltového pojiva obsaženého v asfaltové směsi jako „stárnutí 

asfaltové směsi“. 

Soustava českých technických předpisů doposud nezahrnuje žádný postup, který by 

popisoval modelování stárnutí asfaltové směsi v laboratorních podmínkách. Je tedy 

snahou najít jednoduchou a finančně nenáročnou laboratorní zkušební metodu, která by 

umožňovala hodnotit stárnutí asfaltového pojiva v asfaltové směsi a pomocí které by 

bylo možné porovnat náchylnost ke stárnutí pro jednotlivá asfaltová pojiva obsažená 

v konkrétních asfaltových směsích.  

Pro posouzení odolnosti asfaltových směsí vůči stárnutí je třeba brát v  úvahu dvě 

skutečnosti, které ovlivňují celý proces posouzení vlivu stárnutí na kvalitu hutněných 

asfaltových vrstev: 

A) Jednak je to samotné provedení a expozice asfaltové směsi vůči externím vlivům 

navozující termooxidační (popřípadě i jiné druhy nebo mechanismy) stárnutí. V  tomto 

případě se jedná především o zvolenou teplotu a formu uchovávaní asfaltové směsi 

v průběhu laboratorního modelování stárnutí (volně ložená směs versus hutněná 

asfaltová směs). 

B) Jednak samotné vyhodnocení změn posuzované změnou reologických veličin buď 

samotného pojiva (znovuzískaného pojiva) nebo reologických vlastností samotné 

hutněné asfaltové směsi. V prvním případě se vyhodnocuje především vliv tloušťky 

asfaltového filmu, popřípadě možný katalytický vliv použitého kameniva. V  druhém 

případě se jedná o komplexní posouzení vlastností asfaltové směsi (doporučeno 

především pro oblasti nízkých teplot).  

Oba přístupy je možno kombinovat pro získání plastičtějšího obrazu probíhajících změn 

a jejich vzájemných souvislostí. 

Metodika může rovněž sloužit jako nástroj pro porovnání různých asfaltových směsí ve 

fázi návrhu a optimalizace asfaltové směsi, pro analyzování vlivu přidání modifikačních 

přísad nebo pro porovnání různých postupů výroby asfaltových směsí z hlediska jejich 

vlivu na termooxidační stárnutí. Dostupné metody jsou popsány v následující kapitole. 
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2.2. Používané metody simulace stárnutí asfaltových směsí v laboratoři 

Existují různé postupy hodnotící stárnutí asfaltových materiálů, které zahrnují změnu 

vlastností asfaltových pojiv přímo v asfaltových směsích. V těchto zkouškách jsou 

zahrnuty vlivy tloušťky asfaltového filmu, typu směsi , mezerovitosti a kvality použitých 

materiálů. Následné laboratorní zkoušky jsou prováděny přímo na zestárlých směsích 

nebo na znovuzískaném zestárlém pojivu. Zároveň je ve Spolkové republice Německo 

běžná kontrola zestárnutí pojiva po procesu výroby a pokládky, která se prokazuje 

vlastnostmi znovuzískaného pojiva z asfaltové směsi v rámci předávacích procedur. 

V následujícím textu jsou popsány nejčastěji používané postupy modelování stárnutí 

asfaltových směsí v laboratoři. Žádný z těchto postupů není doposud uveden v českých 

technických předpisech ani ve schválených harmonizovaných evropských normách. 

a) Braunschweigská metoda stárnutí – Braunschweiger Alterung (BSA) 

Při této metodě je nezhutněná asfaltová směs vystavena teplotě 80 °C po dobu 

96 hodin. Nezhutněná asfaltová směs je umístěna v temperované zkušební komoře 

s nucenou cirkulací vzduchu. Následně jsou prováděny vybrané laboratorní zkoušky 

přímo na zkušebních vzorcích připravených z takto laboratorně zestárlé asfaltové směsi 

a výsledky jsou porovnávány s vlastnostmi nativní nezestárlé asfaltové směsi. Metoda 

simuluje termooxidační stárnutí asfaltové směsi (vrstvy) jako v reálné vozovce. Postup 

byl optimalizován (teplota) na podmínky, při kterých jsou omezeny štěpné reakce 

a destilační stárnutí, které vznikají při vyšších teplotách. Termooxidační zátěž leží mezi 

metodou RTFOT a PAV.  

b) Metody programu SHRP 

V rámci amerického výzkumného programu SHRP byly vyvinuty metodiky pro sledování 

stárnutí asfaltových pojiv přímo v asfaltových směsích, které jsou popsány ve zprávě 

SHRP-A-383. Postup SHRP#1025 simuluje krátkodobé stárnutí. Nezhutněná asfaltová 

směs je podrobena termooxidačnímu stárnutí v laboratorní sušárně s nuceným 

prouděním vzduchu po dobu 4 hodin při teplotě 135 °C.  

Dlouhodobé stárnutí popisuje postup SHRP#1030. Pro směsi s nízkou mezerovitostí 

a plynulou čárou zrnitosti nebo pro směsi s vysoce viskózním pojivem se doporučuje 

jako dlouhodobé stárnutí použít uložení zhutněné asfaltové směsi (zkušební tělesa) do 

sušárny s teplotou 85 °C na pět dní a pro asfaltové směsi s  vysokou mezerovitostí nebo 

asfaltové směsi s měkkým pojivem se doporučuje nízkotlaká oxidace zhutněných 

zkušebních těles v triaxiální komoře při teplotě 85 °C po dobu pěti dní. Následně je 

pojivo znovuzískáno a podrobeno funkčním zkouškám.  

 

 



Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí 

 

 

 

235 

c) Metody technické komise RILEM 

V rámci technické komise RILEM byl vyvinut postup stárnutí vrstvy asfaltové směsi, který 

má za úkol simulovat dvě fáze stárnutí (krátkodobé a dlouhodobé). Při krátkodobém 

stárnutí je nezhutněná vrstva asfaltové směsi umístěna na čtyři hodiny do laboratorní 

sušárny s nuceným prouděním vzduchu při teplotě 135 °C. Každou hodinu se asfaltová 

směs míchá po dobu jedné minuty. Při simulaci dlouhodobého stárnutí se nezhutněná 

vrstva krátkodobě zestárnuté asfaltové směsi umístí na devět dní do sušárny s  nuceným 

prouděním vzduchu s teplotou 85 °C. Doporučuje se odebírat vzorky asfaltové směsi 

a směs zamíchat po 2, 5, 7 a 9 dnech stárnutí. Tento postup je prozatím ve fázi vývoje.  

d) Návrh evropské normy prEN 12697-52 

V současné době se tvoří první verze evropské normy s označením prEN 12697-52, která 

by měla popisovat metody simulace stárnutí asfaltové směsi v  laboratoři. Norma je 

ovšem prozatím ve stadiu veřejného připomínkování (Enquiry). 

Norma popisuje dvě sady postupů urychleného termooxidačního stárnutí asfaltových 

směsí. První dva postupy (modelování krátkodobého stárnutí a modelování 

dlouhodobého stárnutí) mohou být aplikovány na nezhutněnou asfaltovou směs 

a zbývající dva postupy se použijí pro zestárnutí zhutněných laboratorních těles. 

Zkušební tělesa mohou být vyrobena v laboratoři nebo odebrána z hotové vrstvy.  

Při stárnutí nezhutněné směsi se asfaltová směs rozprostře na plochou desku v tloušťce 

cca 25 mm a udržuje se při zvýšené teplotě v laboratorní sušárně s nuceným proudem 

vzduchu po danou dobu (nejčastěji 4 hodiny při teplotě 135 °C v souladu  s předpisem 

SHRP-A-383 pro krátkodobé stárnutí nebo 336 hodin při teplotě 60 °C podle předpisu 

BRRC nebo 216 hodin při teplotě 85 °C podle předpisu RILEM nebo 96 hodin při teplotě 

80 °C – Braunschweigská metoda pro dlouhodobé stárnutí). Kromě toho může být 

aplikován zvýšený tlak pro urychlení stárnutí – nejčastěji v přístroji PAV (20 hodin při 

teplotě 90 °C a tlaku 2,1 MPa). 

V případě stárnutí zhutněných těles jsou popsány dva postupy stárnutí. První metoda 

popisuje uložení zkušebních těles s mezerovitostí  nad 8 % na ploché desce do 

laboratorní sušárny se zvýšenou teplotou s nuceným proudem vzduchu po danou dobu 

(nejčastěji 120 hodin při teplotě 85 °C). Druhý postup stárnutí předepisuje uložení 

zhutněných zkušebních těles do triaxiální komory, přičemž skrz těleso nuceně proudí 

okysličovadlo (ozonem obohacený stlačený vzduch) po danou dobu při dané teplotě 

(nejčastěji 72 hodin až 168 hodin). 

Zestárnutá asfaltová směs nebo zestárnutá zkušební tělesa jsou pak použita pro další 

laboratorní zkoušky, které umožní popsat vliv termooxidačního stárnutí na vlastnosti 

asfaltových směsí. Alternativou může být znovuzískání pojiva ze zestárnutých směsí 

a zhodnocení stárnutí asfaltové směsi na změnu vlastností asfaltového pojiva.  
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2.3. Popis navržené metody simulovaného stárnutí pro posouzení 

asfaltových směsí 

Z hlediska aplikační snadnosti a dostupných zkušeností se v současnosti jeví použití 

metody BSA jako nejoptimálnější řešení pro modelování stárnutí asfaltových směsí. 

Metoda BSA byla vyvinuta a optimalizována na Technické univerzitě Braunschweig 

(Německo). Nevyžaduje náročné instrumentální vybavení a je snadno použitelná 

v podmínkách České republiky. Postup je možné aplikovat na laboratorně připravenou 

asfaltovou směs nebo na asfaltovou směs vyrobenou na obalovně.  

Při této metodě se na vrstvu nezhutněné asfaltové směsi působí zvýšenou teplotou po 

stanovenou dobu. Stupeň zestárnutí asfaltového pojiva obsaženého v asfaltové směsi se 

poté hodnotí změnou vlastností zestárnuté asfaltové směsi po jejím přeformování na 

zkušební tělesa (např. změna tuhosti) oproti vlastnostem směsi před procesem simulace 

stárnutí. Další možností hodnocení stárnutí asfaltové směsi je znovuzískání asfaltového 

pojiva z asfaltové směsi před a po procesu simulace stárnutí, přičemž na těchto pojivech 

se určí vybrané laboratorní vlastnosti (např. penetrace, bod měknutí, komplexní 

smykové moduly a fázové úhly, dynamická viskozita atd.). Z  rozdílů výsledků těchto 

zkoušek se hodnotí míra zestárnutí pojiva v asfaltové směsi. 

Popis postupu: 

Před vlastní zkouškou se nejprve na obalovně asfaltových směsí odebere vzorek 

asfaltové směsi v souladu s ČSN EN 12697-27 nebo se připraví v laboratoři podle 

ČSN EN 12697-35. V případě odebraného vzorku asfaltové směsi se vzorek zahřeje 

v laboratorní sušárně a rozprostře se v tloušťce vrstvy 25 mm (± 5 mm) na síto. Vzorek 

asfaltové směsi připravený v laboratoři se ihned po vyrobení rozprostře na síto 

v tloušťce vrstvy přibližně 25 mm (± 5 mm) tak, aby nebylo nutné směs znovu ohřívat. 

Část asfaltové směsi se uchová pro určení jejích počátečních vlastností před stárnutím.  

Laboratorní sušárna s nuceným prouděním vzduchu se předehřeje na teplotu 80 °C 

(± 1 °C) po dobu 60 minut. Síta s asfaltovou směsí se vloží do vyhřáté laboratorní 

sušárny. Stárnutí trvá 96 hodin (± 1 hodina). Poté se síta se zestárnutou asfaltovou 

směsí vyjmou z laboratorní sušárny, asfaltová směs se odebere ze sít a uloží pro další 

zkoušky. 

2.4. Hodnocení změny vlastností asfaltové směsi způsobené stárnutím 

metodou BSA 

Doposud nebyly stanoveny požadované parametry, které by měly zajišťovat vyhovující 

vlastnosti asfaltové směsi resp. vlastnosti znovuzískaného pojiva ze zestárnuté směsi po 

procesu stárnutí BSA. Je to zřejmě z toho důvodu, že na výsledky zkoušek má kromě 

vlastností použitého pojiva značný vliv druh asfaltové směsi, její složení, kvalita 
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použitých materiálů a eventuálně použití přísad. Postup je tedy vhodný zejména pro 

relativní porovnání různých asfaltových směsí při jejich laboratorním návrhu nebo 

kontrole vlastností, pro analyzování vlivu přidání modifikačních přísad nebo pro 

porovnání různých postupů výroby asfaltových směsí z hlediska jejich vlivu na 

termooxidační stárnutí. 

Popis hodnocení změn vlastností asfaltové směsi způsobených stárnutím:  

Vlastnosti asfaltové směsi po laboratorní simulaci stárnutí se stanovují příslušnými 

zkušebními metodami, aniž by se vzorek znovu ohříval více než jednou.  Na zestárnuté 

asfaltové směsi je možné určit tuhost podle ČSN EN 12697-26 nebo je možné vakuovou 

destilací v rotačním vakuovém destilačním zařízení zpětně získat asfaltová pojiva 

postupem podle ČSN EN 12697-3 pro další zkoušky pojiv obsažených v asfaltové směsi 

(penetrace podle ČSN EN 1426, bod měknutí podle ČSN EN 1427, bod lámavosti podle 

ČSN EN 12693 a komplexní smykové moduly a fázové úhly podle ČSN EN 14770).  

Vliv stárnutí metodou BSA na změnu vlastností asfaltových směsí se pak hodnotí 

změnou hodnot uvedených laboratorních zkoušek před stárnutím  a po stárnutí 

metodou BSA.  

Vzhledem k velkému množství parametrů, které je nutné při hodnocení stárnutí 

asfaltové směsi uvažovat (např. použité materiály, typ směsi, tloušťka asfaltového 

filmu), slouží metodika jako nástroj pro relativní porovnání různých asfaltových směsí ve 

fázi návrhu a optimalizace asfaltové směsi, pro analyzování vlivu přidání modifikačních 

přísad nebo pro porovnání různých postupů výroby asfaltových směsí z hlediska jejich 

vlivu na termooxidační stárnutí. 

3. Srovnání „novosti postupů“ 

V ČR je v platnosti několik postupů popisujících simulaci stárnutí asfaltového pojiva, 

ovšem neexistuje v současné době platný technický předpis, který by popisoval simulaci 

stárnutí asfaltové směsi v laboratoři. Metodika popisující proces stárnutí asfaltové směsi 

v laboratorních podmínkách nově umožní popsat vliv složení asfaltové směsi, dávkování 

asfaltového pojiva a vliv druhu a kvality použitých materiálů na změny vlastností 

asfaltové směsi způsobené stárnutím.  

Nyní se na evropské úrovni začíná pracovat na první verzi harmonizované evropské 

normy s označením prEN 12697-52, která by měla popisovat metody simulace stárnutí 

asfaltové směsi v laboratoři. Norma je ovšem prozatím ve stadiu veřejného 

připomínkování (Enquiry).  

Tato metodika byla inspirována postupem stárnutí asfaltové směsi, který vznikl na Technické 

univerzitě Braunschweig (Německo) s označením BSA.  
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4. Popis uplatnění certifikované metodiky 

V současné době převažují na asfaltových vozovkách ve zvýšené míře spíše poruchy typu 

trhlina. Tento typ poruchy je reprezentován především trhlinami, jež vznikají jako důsledek 

odbourávání (relaxací) indukovaného napětí a při kterém jsou za daných podmínek 

překročeny pevnostní charakteristiky asfaltového materiálu. Tyto poruchy se často vyskytují 

dokonce i v prvních letech po zhotovení asfaltových vrstev. Jedním z možných důvodů vzniku 

těchto poruch je zrychlené stárnutí asfaltového pojiva obsaženého v asfaltové směsi, 

přičemž vlastnosti této směsi mohou značně ovlivnit rychlost stárnutí asfaltového pojiva. 

Proto je nutné hodnotit stárnutí asfaltového pojiva přímo zabudovaného do asfaltové směsi 

laboratorními zkouškami. Projevuje se tak hlavně vliv tloušťky asfaltového filmu, která hraje 

zásadní roli v dynamice a rozsahu stárnutí asfaltového pojiva, popřípadě vliv kameniva. 

Tato metodika popisující postup simulace termooxidačního stárnutí asfaltové směsi 

v laboratoři bude uplatněna v silničních laboratořích při porovnání různých asfaltových 

směsí ve fázi návrhu a optimalizace asfaltové směsi, pro analyzování vlivu přidání 

modifikačních přísad nebo pro porovnání různých postupů výroby asfaltových směsí 

z hlediska jejich vlivu na termooxidační stárnutí. Certifikovanou metodiku může uplatnit 

zejména Ministerstvo dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR (popř. jiný investor), 

čímž získají nástroj pro hodnocení náchylnosti asfaltových směsí ke stárnutí. 

5. Ekonomické aspekty 

Hlavní ekonomický přínos této metodiky spočívá v rozpoznání náchylnosti asfaltových směsí 

ke zrychlenému termooxidačnímu stárnutí, což je v současné době jeden z klíčových prvků 

při vzniku poruch asfaltových vozovek. Silniční laboratoře budou schopny rozlišit asfaltové 

směsi odolné vůči stárnutí od asfaltových směsí náchylných k rychlému termooxidačnímu 

stárnutí. Bude tedy možné identifikovat a využívat pouze směsi, které prokáží vysokou 

odolnost vůči stárnutí. Je předpoklad, že následně dojde k prodloužení životnosti asfaltových 

vrstev a k celospolečenským úsporám plynoucím  z nižších nároků na opravy, popřípadě 

z prodloužení cyklu oprav. 

Ekonomickou výhodu tohoto postupu pro silniční laboratoře lze spatřovat rovněž v tom, že 

pro zkoušku stárnutí asfaltové směsi BSA není nutné pořizovat další nákladné zařízení. 

Využije se totiž stávající laboratorní zařízení – sušárna s nuceným prouděním vzduchu, 

kterou jsou všechny silniční laboratoře vybaveny. 
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