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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na zkoušení asfaltové směsi typu asfaltový beton 

s obsahem R-materiálu a pokládku zkušebního úseku. Teoretická část se věnuje 

problematice používání R-materiálu v asfaltových směsích vyráběných za horka, jedná 

se zejména o specifika oživovacích přísad, stárnutí a výroby asfaltové směsi. Dále jsou 

uvedeny informace týkající se funkčních vlastností asfaltových směsí a vlivu R-materiálu 

na ně. Praktická část popisuje provádění zkoušek na směsích ACO 11+ a ACO 11+ s 50% 

R-materiálu a zkoušky na asfaltovém pojivu. Za účelem porovnání navržených směsí byly 

provedeny nízkoteplotní vlastnosti dle ČSN EN 12697-46 a moduly tuhosti dle ČSN EN 

12697-26. V poslední části diplomové práce byly vzájemně porovnány výsledky 

naměřených hodnot s cílem určit míru oživení asfaltu. Z celkových výsledků zkoušek je 

vidět, že účinek oživovací přísady se projevil pozitivně. Nebylo však dosaženo 

požadovaného stupně omlazení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Asfaltový beton, R-materiál, funkční zkoušky, mrazové trhliny, modul tuhosti, asfaltové 

pojivo, změkčovadlo, oživovací přísada. 

ABSTRACT 

The diploma thesis is focused on the testing of asphalt mixtures of asphalt concrete 

containing reclaimed asphalt and laying of the test section. The theoretical part deals with 

the use of reclaimed asphalt in hot asphalt mixtures, namely the specifics of rejuvenating 

agents, aging and asphalt mixture. Further more information on the functional properties 

of asphalt mixtures and the influence of reclaimed asphalt on them is given. The practical 

part describes testing of mixtures of ACO 11+ and ACO 11+ with 50% reclaimed asphalt 

and tests on asphalt binders. In order to compare the proposed mixtures, the low thermal 

properties of ČSN EN 12697-46 and the stiffness modules according to ČSN EN 12697-

26. In the last part of the diploma thesis the results of the measured values were compared 

with each other in order to determine of asfphalt recovery. From the overall test results, 

it can be seen that the effect of the rejuvenating agent was positive. However, the desired 

degree of rejuvenation has not been achieved after production. 

 

KEYWORDS 

Asphalt concrete, mixture design, the functional characteristics, low thermal attributes, 

stiffness modulus, asphalt binder, rejuvenator, reviving additive. 
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1 PROBLEMATIKA R-MATERIÁLU 

 

Z dlouhodobého hlediska je možné sledovat neustálý vývoj ceny ropy a jejích 

derivátů, které je z dlouhodobého hlediska rostoucí (viz. Obr.1). Recyklace vyfrézováním 

asfaltových vrstev je nezbytným krokem k tomu, aby hospodaření s přírodními zdroji 

bylo zodpovědné a ekonomické. Jako nejefektivnější se jeví zpracování recyklovaného 

materiálu za horka. Bohužel v tomto směru je Česká republika oproti západní Evropě na 

horší úrovni (Tab.1). Důvodů je hned několik. Jednak jsou v přípravě normy o využití 

recyklovaného materiálu do obrusných vrstev a za druhé nepanuje ze strany investorů 

důvěra ve kvalitu zhotoveného produktu. Přitom v oblasti současných norem existují 

velké rezervy pro vyšší dávkování R-materiálu. V současnosti můžeme přidávat R-

materiál dvěma způsoby, a to za horka a za studena. Dávkování za horka je efektivnější 

způsob, jak recyklát do směsi přidávat. V současné době máme v České republice několik 

obaloven, které vlastní vysoušecí tzv. paralelní buben, který ohřívá R-materiál na teplotu 

přibližně 120-130 stupňů, čímž je umožněno jeho vyšší dávkování (až 80%). [22] [8] 

 

Obrázek 1 Vývoj ceny ropy od r. 1997 do 2015, udaná cena v dolarech/barel [8] 
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Nejenže asfaltový kryt poskytuje nejtišší jízdu po vozovce, ale je také nejlepší 

možností pro komunikace z hlediska pozdější údržby. V průběhu let byla technika 

zabývající se asfaltovými technologiemi neustále inovována – z pohledu, jak učinit své 

produkty šetrnější k životnímu prostředí – od regenerace starých asfaltových vrstev a 

omlazení jejich součástí k použití v nových směsích až po začlenění recyklovaných 

materiálů do horkých asfaltových směsí. 

Již v roce 1993 agentura pro ochranu životního prostředí v USA identifikovala asfaltovou 

směs jako recyklovaný produkt č.1 s ohledem na jiné výrobky. Široká škála druhotných 

či odpadních materiálů je nyní začleněna do asfaltových vrstev, včetně kaučuku, strusky, 

slévárenského písku, skla a dokonce i hnoje z hovězího dobytka. Nejvíce používané jsou 

recyklované asfaltové vrstvy (RAP). Použitím recyklovaných materiálů v asfaltových 

směsích každoročně ušetří zhruba 50 milionů metrů čtverečních plochy skládky. 

National Asphalt Pavement Association (NAPA), ve spolupráci s Federal Highway 

Administration (FHWA), kvantifikuje využívání těchto technologií prostřednictvím 

průzkumu průmyslu. Podle posledních údajů z průzkumu bylo v průběhu výstavby v roce 

2016 použito více než 76,9 milionu tun R-materiálu, které byly použity v nových 

asfaltových směsích ve Spojených státech, což ušetřilo daňovým poplatníkům více než 

2,1 miliardy dolarů. Také více než 30% všech směsí asfaltových směsí bylo vyrobeno za 

použití technologie WMA (warm-mix asphalt). [3] 

 

 

Celková produkce 

asfaltových směsí

R-materiál k dispozici 

pro recyklační účely

Použito při výrobě 

asfaltových směsí za 

horka

[miliónů tun] [miliónů tun] [%]

Rakousko 7,2 1,4 45

Belgie 5 1,6 64

Česká republika 8 2 16

Dánsko 3,7 1,3 52

Finsko 5,4 1,2 100

Země

Tabulka 1 Srovnání využití R-materiálů v Evropě [8] 
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1.1 Co je to R-materiál 

Pro návrh, kontrolu, provádění a výrobu konstrukčních vrstev pozemní komunikace 

byly vydány Ministerstvem dopravy technické podmínky. Jedná se o TP 210 – Užití 

recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací [4]. V těchto 

technických podmínkách je R-materiál popsán jako: 

„R-materiál - je asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo 

drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a 

asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby. Jedná se o více jak 95% asfaltového 

materiálu (Ra) s maximálním obsahem 5% hm. Ostatních recyklovaných materiálů 

(Rc+Rb+Ru+X+Y+FL).“  [4] 

Kde: Ra – asfaltové materiály 

Rb – pálené zdící prvky např. cihly a tvárnice, vápenopískové zdící prvky, 

neplovoucí pórobeton 

Rc – beton, betonové výrobky, malta, betonové zdící prvky 

Ru – nestmelené kamenivo, přírodní kámen, kamenivo ze směsi stmelené 

hydraulickým pojivem 

X – jiné částice (% hm.) jako jíl a další přilnavé nečistoty, kovy (železné a 

neželezné), neplovoucí dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová omítka 

Y – ostatní částice (% hm.) jako papír, polyethylénové obaly, textil, organické 

materiály, apod. Z hlediska stanovování obsahu částic (Y) se tyto přiřazují při 

zkoušce podle ČSN EN 933-11 ke složce jiných částic (X) 

FL – plovoucí částice (cm3/kg) podle ČSN EN 933-11 – plovoucí dřevo, 

polystyrén, apod. 

 

V současnosti se nejčastěji v České republice přidává R-materiál metodou za studena 

do asfaltových směsí vyráběných za horka v množství 10 až 20 %, a to i přes to, že obsah 

R-materiálu v asfaltových směsích může podle specifikace stanovené v národní příloze 

(Tab. 2)  ČSN EN 13108-1 [1] dosáhnout až 60% v případě podkladních vrstev a 25% 

v případě obrusných vrstev za předpokladu použití vhodné technologické výroby.  
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Do budoucna se plánuje dokonce zvýšení maximálního množství R-materiálu 

v asfaltových směsích až na hodnotu 70% v případě vrstev typu ACP. [48] 

 

V normě ČSN EN 13108-8 [2] jsou uvedeny limitní parametry pro R-materiál. Jsou 

jimi: 

• Obsah znečišťujících (cizorodých látek) 

o Kategorie F1 – obsah v materiálech skupiny 1 (cihly, kov, cementový 

beton, materiál spodní podkladní vrstvy) ne větší než 1%, obsah 

v materiálech skupiny 2 (syntetické mater., dřevo, plasty) ne větší než 

0,1% 

o Kategorie F5 – obsah v materiálech skupiny 1 ne větší než 5%, obsah 

v materiálech skupiny 2 ne větší než 0,1% 

o Kategorie Fdec – obsah a povaha všech znečišťujících látek se 

deklaruje 

• Vlastnosti pojiva 

o R-materiál musí být kategorizován jako P15 pokud penetrace pojiva 

každého ze vzorků je nejméně 10d mm a průměrná hodnota penetrace 

všech vzorků je nejméně 15d mm (pozn. 10d=0,1 mm, 15d=0,15 mm) 

nebo 

o R-materiál musí být kategorizován jako S70 pokud bod měknutí 

každého ze vzorků není vyšší než 77 °C a průměrná hodnota bodu 

měknutí všech vzorků není vyšší než 70 °C 

• Zrnitost kameniva a horní síto D 

o Zrnitost se musí vyjádřit v procentech propadu síty 1,4 D; D; 2 mm a 

0,063 mm a sítem (síty) pro hrubé kamenivo o velikosti v rozmezí D a 

2 mm a sítem (síty) o velikosti v rozmezí 2 mm a 0,063 mm 

 

V současné době je v přípravě revize národní přílohy ČSN EN 13108-1 [48]. Cílem 

této revize je nejenom změnit a upravit některé požadavky týkající se asfaltových betonů, 

ale také povolit zvýšení maximální hranice pro dávkování R-materiálu. Protože je norma 

stále v přípravném řízení, není jisté, že údaje v Tabulce 2 vstoupí v platnost. Je možno 
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však předpokládat, že v případě směsí pro obrusné vrstvy ACO 11, které jsou i 

předmětem této diplomové práce nedojde k navýšení povoleného množství R-materiálu. 

U směsi ACO 11 + je maximální povolené množství navrženo na hranici 30 %. Směsi, 

které jsou předmětem zkoumání diplomové práce, jdou svým návrhem ještě nad rámec 

normy, aby bylo s jistotou prokázáno, že přídavek R-materiálu neovlivní vlastnosti směsí 

negativně. Blíže jsou navržené směsi popsány v praktické části. Maximální množství R-

materiálu pro jednotlivé typy směsí je uvedeno v Tabulce 2. 

Tabulka 2 Maximální povolené množství R-materiálu dle návrhu ČSN EN 13108-1 z října 2017 

[47] [2] 

 

1.2 Značení a požadavky 

Dle ČSN EN 13108-8 (Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály: R-materiál) se 

R-materiál značí takto: [2] 

 U RA d/D 

Kde:  U – zrnitost R-materiálu. Nejmenší velikost síta v milimetrech, kterým propadne 

100% zrn asfaltové směsi. 

 RA – označení R-materiálu 

d/D – zrnitost kameniva v R-materiálu, kde (d) velikost spodního a (D) horního síta. Pro 

R-materiál je d konstantně rovno 0. 

 

Druh směsi R-materiál [%] Druh směsi R-materiál [%] Druh směsi R-materiál [%]

ACO 8 25 -> 35 ACL 16 S 30 -> 40 ACP 16 S 50 -> 60

ACO 8 CH 25 -> 35 ACL 16 + 30 -> 50 ACP 16 + 60 -> 70

ACO 11+ 0 -> 30 ACL 16 40 -> 50 ACP 22 S 50 -> 60

ACO 11 25 -> 35 ACL 22 S 30 -> 40 ACP 22 + 60 -> 70

ACO 16 + 0 -> 30 ACL 22 + 30 -> 50 

ACO 16 25 -> 35 ACL 22 40 -> 50

Obrusné vrstvy Ložní vrstvy Podkladní vrstvy

Pozn.: tabulka neobahuje doplňující informace zohledňující specifika dávkování R-materiálu, použití oživovacích přísad a 

modifikovaných asfaltových pojiv, které jsou obsaženy v tab. 5.4 návrhu národního aplikačního dokumentu k normě ČSN 

EB 13108-1.
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Například: 

 22 RA 0/16 mm Popisuje R-materiál, jehož kamenivo má velikost horního 

síta 16mm a konglomeráty zrna asfaltové směsi mají velikost 22 mm. [1] 

1.3 Získávání 

Získat materiál z konstrukce vozovky, která je za hranicí životnosti, nebo jakkoliv 

nevyhovuje provozním potřebám, lze dvěma způsoby. Tento materiál se dá dle TP 208 

[5] získat: 

Frézováním dříve provedených hutněných asfaltových vrstev bez další následné úpravy. 

Různé vrstvy (obrusná, ložná apod.) mají odlišné vlastnosti a různé složení, tudíž se 

frézováním po vrstvách docílí větší homogenity. V některých případech by však mělo 

dojít i ke třídění vyfrézovaného materiálu, zejména pokud chceme zajistit větší 

homogenitu, a to tehdy, když zpracovaný R-materiál pochází z více staveb. 

Vybouráváním dříve provedených hutněných vrstev s následným předrcením. 

Vybourávání a rozpojování se provádí různými typy mechanizovaných strojů, jako jsou 

bagry, rozrývače popř. bourací kladiva. Při následném zpracování recyklovaného 

materiálu by mála být použita taková technologie, aby zbytečně nedocházelo k drcení zrn 

kameniva a nadměrné produkci jemných částic. [5] 

1.4 Skladování 

Z důvodu minimalizace vlhkosti v R-materiálu je potřeba skládky zastřešit a zabránit 

tím pronikání srážkové vody do frakcí kameniva a tím docílit úspory energie (plynu, 

topného oleje apod.). 

Pokud se materiál z jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky (za předpokladu 

frézování po vrstvách) smíchá a skladuje na jedné skládce, může se stát, že se použije při 

opětovném použití zrnitostně rozdílný materiál. Při odděleném skladování je toto riziko 

menší a není nutno se opakovaně detailně zabývat kvalitou kameniva, protože jej lze 

považovat za zrnitostně přibližně stejný [6]. Toto dává možnost jej dávkovat ve větším 

množství. V případě, že se skladuje nerozdělen, nebo se mísí s materiálem jiného původu, 

je nezbytné provést homogenizaci, s cílem dosáhnout co nejrovnoměrnějšího složení 
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zrnitosti a materiálu s odlišnými pojivy. V České republice se homogenizace provádí tak, 

že se R-materiál předrtí na jednu hromadu, ze které se pak R-materiál odebírá.  

Pro kvalitu výsledné směsi je nezbytné průběžně kontrolovat parametry pojiva a zrnitost 

R-materiálu na skládce. Zejména se jedná o bod měknutí, penetraci, obsah pojiva a 

zrnitost po extrakci. Množství a četnost jednotlivých zkoušek, včetně zjišťování 

přítomnosti znečišťujících látek, podrobněji popisuje ČSN EN 13108-8. [2][6]  

1.5 Technologie přidávání na obalovně 

Při recyklaci je materiál odstraněný z vozovky přemístěn na obalovnu, kde může být 

uskladněn nebo okamžitě upraven. V dnešní době lze již R-materiál zpracovávat na 

šaržových i na kontinuálních obalovnách za podmínky, že jsou k tomuto účelu upraveny. 

Díky technologickému pokroku proces výroby nové směsi již probíhá bez nadměrných 

emisí (pokud je správně R-materiál skladován a neobsahuje nadměrné množství vlhkosti). 

Dle laboratorních zkoušek dosahují asfaltové směsi s příměsí R-materiálu obdobných 

vlastností, jako asfaltové směsi vyrobené pouze z dosud nepoužitých materiálů. [9] [13] 

 

 

 

Obrázek 2 Šaržová obalovna 
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V zásadě jsou čtyři možnosti, jak lze R-materiál za horka na obalovně zpracovávat. 

Jedná se o dávkování R-materiálu přímo do míchačky šaržové obalovny, předehřátí 

v paralelním bubnu šaržové obalovny, technologii dvouplášťového bubnu nebo 

zpracování R-materiálu v kontinuální obalovně. V této diplomové práci bude zmíněno 

pouze o předehřátí v paralelním bubnu. 

Energeticky náročný proces přenosu tepla z kameniva na R-materiál řeší technologie 

předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu šaržové obalovny.  Tento buben je umístěn 

samostatně. 

Při použití pouze jednoho sušícího bubnu je nutné sušící buben rozdělit na vnitřní a vnější 

část. Jedním ze způsobů sušení je že ve vnitřní části probíhá sušení dosud nepoužitého 

kameniva plynovým hořákem. Po sušení následuje třídění a dávkování do míchacího 

zařízení. Ve vnější části bubnu se nachází R-materiál, který nepřichází do přímého 

kontaktu s plynovým hořákem. Nedochází tak k nadměrnému přehřívání asfaltového 

pojiva. Vysušený R-materiál je následně dávkován přímo do míchacího zařízení. Díky 

předehřátí R-materiálu je umožněno jeho výrazně vyšší zastoupení ve výsledné směsi než 

při jeho dávkování za studena. Při výrobě asfaltových směsí např. do podkladních vrstev 

je možné užít směs tvořenou R-materiálem až z 80%. [7] Při použití selektivního 

frézování lze kvalitní materiál z obrusných vrstev použít ve výrobě nových hodnotných 

směsí určených pro obrusné vrstvy. 

 

 

Obrázek 3 Obalovna s paralelním bubnem 
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Technologie dvouplášťového bubnu („Double Drying Drum“) využívá sušící buben 

pro R-materiál. V České republice se jedná se o méně častý druh obalovny. Hlavní část 

obalovny sestává z bubnu, který je rozdělen na vnější a vnitřní část. Do vnitřního bubnu 

je zavedeno dosud nepoužité kamenivo, které po předehřátí proudem horkého vzduchu 

propadá do vnějšího bubnu. Promísení dosud nepoužitého kameniva s R-materiálu 

probíhá ve vnějším bubnu. Do vnějšího bubnu je rovněž přidáván filer a asfaltové pojivo. 

Výhodou této technologie je malý zábor plochy a energetická efektivita procesu. [10] 

Recyklace za horka na obalovně je dnes výhodná jak z hlediska ekonomického, tak 

z hlediska ochrany životního prostředí. Rovněž kvalita získaných asfaltových směsí může 

být vysoká. Ovšem za podmínky dodržení technologické kázně při všech etapách 

recyklace. Lze tedy v této oblasti předpokládat další vývoj. [10] 

1.6 Vliv přítomnosti R-materiálu v asfaltové směsi 

Rozhodující parametry pro výrobu asfaltové směsi s vysokým podílem R-materiálu 

jsou bezpochyby:  

• teplota míchání 

• doba míchání 

• teplota, při níž jsou jednotlivé složky míchány 

Obrázek 4 Dvouplášťový buben 
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• způsob přidání R-materiálu 

• množství přidaného R-materiálu a jeho čára zrnitosti. 

Abychom byli ve směsích schopni navýšit podíl R-materiálu, je nutné, aby tyto směsi 

měly srovnatelné nebo dokonce lepší mechanicko–fyzikální vlastnosti než směsi, ve 

kterých je použito pouze primárních zdrojů. 

Klíčový bod leží v tomto případě v porozumění fyzikálně-chemickému chování pojiva ve 

směsích obsahující R-materiál. Během výroby směsi dochází k míchání zestárlého pojiva, 

které je obsaženo v R-materiálu, a nového nezestárlého pojiva. Do jaké míry dochází 

k obnovení zestárlého pojiva obsaženého v R-materiálu je aktuálně zkoumáno. 

Při zvyšování obsahu zestárlého pojiva (vyšší obsah R-materiálu) nabývají fyzikálně-

chemické vlastnosti tohoto pojiva ještě většího významu. Bylo dokázáno, že některé 

složky zestárlého zoxidovaného pojiva se transformují do sloučenin, které mají vyšší 

molekulární hmotnost, čímž se významně mění reologické vlastnosti takového pojiva. 

[12]  

Na obrázku 5 vidíme dvě situace, které mohou při výrobě asfaltové směsi s R-materiálem 

nastat. 

• V případě, že nedojde ke smíchání zestárlého pojiva s novým pojivem nebo 

oživovací přísadou, se vytvoří vrstva pojiva okolo zrn R-materiálu, nastává tz. 

„double coating“ nebo „composite layer system“. Tento systém je vhodný 

z hlediska omezení koncentrace napětí během namáhání asfaltových vrstev a 

pravděpodobně k vylepšení funkčních charakteristik. [11] 

Obrázek 5 Vliv přidání R-materiálu na kvalitu (homogenitu) asfaltové směsi 
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• V případě použití oživovacích přísad ve směsi s R-materiálem bylo zjištěno, že 

pouze malé množství zestárlého pojiva je ovlivněno touto oživovací přísadou 

okamžitě po namíchání směsi a až postupem času dojde k ovlivnění zestárlého 

pojiva oživovací přísadou. Čas, kdy toto nastane, je závislý na materiálu a 

podmínkách během stárnutí. Na obrázku 6 je schematicky zobrazeno pokrytí zrn 

R-materiálu pojivem v případě nedokonalé remobilizace zestárlého pojiva – 

heterogenní směs. 

Obrázek 6 „Composite layer system“ [11] 

 

Obrázek 7 Vrstvy asfaltového pojiva pokrývající kamenivo z R-materiálu [11] 
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1.7 Zkušenosti ze zahraničí 

V současné době očekáváme změnu norem ČSN EN 13108-1 [1] a možnost 

přidávání R-materiálu ve větším množství, a proto bychom se mohli inspirovat 

v zahraničí, kde mají s velkým zpracování R-materiálu lepší zkušenosti: 

• Zastřešení skládek kameniva a R-materiálu → snížení vlhkosti 

➢ Zastřešením skládek se zabrání pronikání srážkové vody do frakcí 

kameniva a vlastního R-materiálu a následně se docílí úspory paliv (plyn, 

topný olej apod.) při předehřívání kameniva v sušícím bubnu nebo 

předehřívání R-materiálu v paralelním sušícím bubnu. 

• Frézování po vrstvách a oddělené skladování R-materiálu (Tabulka 3) 

➢ Při odděleném skladování R-materiálu podle jednotlivých konstrukčních 

vrstev (obrusná, ložní, podkladní) a jeho opětovném použití do stejné 

vrstvy se použije zrnitostně přibližně stejný materiál, u kterého již není 

nutno se podrobně zabývat kvalitou kameniva, protože lze předpokládat, 

že tato byla již v minulosti jednou ověřena. Z tohoto pohledu je pak 

zpracování R-materiálu snazší a je možné jej dávkovat ve větším 

množství. Naopak skladování netříděného R-materiálu ze všech 

konstrukčních vrstev na jedné skládce dochází z tohoto pohledu k jeho 

degradaci.  

• Homogenizace R-materiálu před jeho dalším zpracováním 

Homogenizace R-materiálu je nezbytná pro udržení průběžné kvality, a to 

zejména v případech, kdy je společně skladován R-materiál různého původu. 

Homogenizaci materiálu lze označit jako jeden klíčových faktorů, který pak 

ovlivňuje výslednou konstantní kvalitu asfaltové směsi. 
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• Průběžná kontrola parametrů pojiva a zrnitosti na skládce R-materiálu (bod 

měknutí, penetrace, obsah pojiva a zrnitost po extrakci) 

➢ Pro kvalitu výsledné asfaltové směsi je zapotřebí sledovat průběžně jeho 

parametry. Evropská norma ČSN EN 13108-8 R-materiál [2] předepisuje 

deklaraci jeho parametrů buď na základě stanovení bodu měknutí, nebo 

penetrace. R-materiál, jehož vyextrahované pojivo vykazuje v průměru 

hodnotu bodu měknutí vyšší jak 70°C, je vhodný pro použití do asfaltové 

směsi. Obdobně je možné zpracovávat R-materiál, jehož průměrná 

hodnota není nižší než 15 pen. Stanovení obou parametrů je nutné 

provádět na homogenizovaném R-materiálu.  

Tabulka 3 Možnosti přidávání R-materiálu 
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➢ V případě překročení hodnot je zapotřebí prověřit vhodnost R-materiálu 

na výsledné funkční zkoušky – zkouška odolnosti proti vzniku mrazových 

trhlin atp. 

• R-materiál jako kamenivo musí splňovat příslušné požadavky norem 

➢ Pro použití R-materiálu, který nahrazuje větší část kameniva v asfaltové 

směsi, je zapotřebí z dostupných zdrojů dat získat potřebné informace o 

kvalitě výchozího kameniva, např. na základě dostupné původní zkoušky 

typu. Na vzorcích R-materiálu se vždy stanovuje kusová zrnitost a zrnitost 

po extrakci. Pokud nejsou k dispozici další parametry, stanovuje se na R-

materiálu: 

▪ Druh kameniva (horniny) 

▪ Tvarový index 

▪ Podíl lomových ploch na zrnech (ostrohranná/oblá zrna) 

▪ Mechanická odolnost zkouškou LA 

▪ Ohladitelnost 

▪ Nasákavost 

▪ Mrazuvzdornost 

• Sledování přítomnosti dehtu u R-materiálu 

➢ Přítomnost dehtu a tím i zdraví škodlivých polycyklických aromatických 

uhlovodíků je zapotřebí vyhodnotit rychlou a jednoduchou metodou. 

Jednou z takových metod je např. metoda pomocí bílé barvy, kdy je nižší 

či vyšší množství dehtu indikováno žluto-hnědým zabarvením. Obecně 

jsou vhodné metody popsány v TP 150. [13] 

 

1.8 Stárnutí asfaltové směsi a pojiva 

Asfalt, jako pojivo v asfaltových směsích, je z chemického pohledu koloidní směs 

vysoce molekulárních uhlovodíků a heteroaromatických látek, ve které je zastoupeno 

velmi široké spektrum organických sloučenin. Složení z chemického hlediska se posuzuje 

podle zastoupení skupin: [14] 

• Tekuté složky označované jako maltény: saturáty (nasycené oleje), aromáty 
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(aromatické oleje), pryskyřice (polární vysokomolekulární látky); 

• Pevné složky označované jako asfaltény (velmi polární makromolekulární 

heteroaromatické látky) 

Všechny živé organismy a organické sloučeniny podléhají stárnutí. Taktéž asfaltové 

sloučeniny podléhají během skladování, manipulace a užití procesu stárnutí. Je to 

způsobené působením kyslíku, ultrafialového záření a zvýšenou okolní teplotou. Těmito 

vlivy je způsobeno tvrdnutí a křehnutí asfaltového pojiva. Stárnutí se projevuje sníženou 

hodnotou penetrace a zvýšeným bodem měknutí v případě běžných silničních asfaltů. 

[14] 

Vlastnosti asfaltu se mění se změnou teploty. Při nižších teplotách se chová jako pružná 

pevná látka, při zahřátí se mění na kapalinu. Je to způsobeno visko-elastickými 

vlastnostmi. Právě při zahřívání dochází ke stárnutí odpařováním, což má za následek 

těkání lehkých olejových složek pojiva. Je to proces, který se nedá zvrátit, je závislý na 

teplotě a časové expozici. Čím je asfalt měkčí, teplota vyšší a povrch asfaltového filmu 

větší, tím dochází k většímu odpařování lehčích olejových podílů. Běžné asfalty 

používané v silničním stavitelství obsahují jen nepatrné množství nízkovroucích 

uhlovodíků, a tak odpařování netvoří významnou roli při procesu stárnutí. Ve větší míře 

dochází ke stárnutí oxidačnímu. To vzniká při styku vzduchu s asfaltovým pojivem. Čím 

větší teplota, tím vyšší oxidační účinek. Nárůst teploty o 10°C zdvojnásobí účinek 

stárnutí. K oxidačnímu stárnutí dochází nejprve pomalu, ale pak se z dlouhodobého 

hlediska urychluje. Při oxidaci vznikají sloučeniny, které se snaží spojit s molekulou, 

která má vyšší molekulovou hmotnost a tím se zvyšuje viskozita, tvrdost a křehkost 

asfaltu. K dalšímu oxidačnímu stárnutí dochází za přítomnosti světla a UV záření, ale jen 

do malé hloubky. Dalším typem stárnutí je stárnutí sktrukturální (fyzikální), při kterém 

dochází ke změně vnitřního uspořádání jednotlivých molekul. Zjednodušeně řečeno se 

molekuly v podobě dispergovaných částic shlukují a tím klesá jejich měrný povrch. Tím 

asfalt ztvrdne, zvýší se jeho tuhost a viskozita. 

Všechny tyto druhy stárnutí v konečném důsledku znamenají pro pojivo snížení jeho 

penetrace a zvýšení bodu měknutí. Při manipulaci, skladování a zpracování dochází ke 

krátkodobému tvrdnutí termálně oxidačnímu. Kdežto v průběhu životnosti vozovky 

dochází k dlouhodobému strukturně oxidačnímu stárnutí. [14] 

Ve Spojených státech výzkumníci Terrel a Fritchen porovnali trvanlivost 
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recyklovaných a konvenčních směsí v roce 1978. [15] Simulovali dlouhodobé stárnutí 

pomocí podtlaku a následně několik teplených cyklů zmrazování a rozmrazování. 

Výsledky ukázaly, že výdrž recyklovaných vzorků asfaltových směsí byla podobná 

novým vzorkům. V jiné studii byly původní a recyklované směsi vystaveny 

dlouhodobému stárnutí v peci. Dynamické zkoušky modulů tuhosti ukázaly, že vzorky, 

které obsahovaly R-materiál, stárly pomaleji. Je třeba poznamenat, že do směsi nebyla 

v této studii přidána žádná oživující látka. Studie od Terrela a Fitchena, která vyhodnotila 

chování recyklovaných pojiv pro asfaltové směsi dospěla k závěru, že obecně 

recyklované asfaltové pojivo má podobné nebo lepší vlastnosti než původní pojivo. 

Výsledky této studie, kde byly vzorky laboratorně stárnuty potvrdily schopnost 

oživovacích přísad účinně snižovat křehkost vzorků až do obsahu 45 % R-materiálu. 

Z řady hlavních křivek komplexního smykového modulu bylo vyvozeno, že použití 

omlazujících činidel ve směsích s R-materiálem zlepšuje odolnost proti tvorbě trvalých 

deformací. Rovněž bylo dokázáno, že použití nadměrně zestárnutého pojiva 

v recyklovaných směsích může také vést k problémům se segregací v důsledku snížení 

adheze pojiva. [16] 

Zatímco většina předchozích výzkumů o trvanlivosti recyklovaných asfaltových směsí 

vykazuje lepší životnost, existují případy, které naznačují opak. Podle studie [17], která 

pro vyhodnocení úrovně stárnutí využila metodu krátkodobého stárnutí asfaltového 

pojiva pomocí RTFO a zařízení pro simulaci dlouhodobého stárnutí asfaltového pojiva 

pomocí PAV, stárlo omlazené pojivo zpravidla rychleji než původní pojivo. Je potřeba 

studovat parametry, které ovlivňují životnost omlazeného pojiva a zjistit, zda oživené 

pojivo degraduje rychleji nebo pomaleji při srovnání s referenčním pojivem. Rychlost 

stárnutí oživeného pojiva totiž také závisí na druhu použité oživovací přísady. [17] 

1.8.1 Metody simulující stárnutí asfaltových pojiv 

Abychom mohli posoudit změny, které nastanou u asfaltového pojiva v průběhu jeho 

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

stárnutí provedených přímo na asfaltové směsi nebo na asfaltovém pojivu. Výhodou 

stárnutí asfaltové směsi je zahrnutí dalších degradačních vlivů, které ovlivňují stárnutí. 

Jedná se především o vliv volumetrických parametrů asfaltové směsi, tloušťku 

asfaltového filmu atd. V současnosti se stárnutí asfaltové směsi dává přednost z důvodu 
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jeho realističtějšího modelování. Nevýhodou je větší časová náročnost oproti zkouškám 

na asfaltovém pojivu. [23] 

Laboratorní stárnutí lze rozdělit na: 

1. Krátkodobé stárnutí 

2. Dlouhodobé stárnutí 

Krátkodobé stárnutí asfaltového pojiva nám simuluje stárnutí při míchání na 

obalovně, během dopravy a pokládky asfaltové směsi. Dlouhodobé stárnutí simuluje 

degradaci asfaltového pojiva v asfaltové vrstvě. 

Existuje celá řada metod simulujících stárnutí pojiv. Mezi nejčastější krátkodobé patří: 

• Zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě (Rolling Thin Film Oven 

Test – RTFOT) dle ČSN EN 12607-1 [18] 

• Zkouška tepelné stálosti tenkého filmu (Thin Film Oven Test – TFOT) dle 

ČSN EN 12607-2 [19] 

• Krátkodobě stárnutá metoda rotující baňky (Rotating Flask Test – RFT) dle 

ČSN EN 12607-3 [20] 

Metody dlouhodobého stárnutí: [23] 

• Zkouška urychleného dlouhodobého stárnutí v tlakové nádobě (Pressure 

Ageing Vessel – PAV) dle ČSN EN 14769 [21] (Obrázek 9) 

• Metoda urychleného dlouhodobého stárnutí metodou rotujícího válce 

(Rotating Cylinder Ageing Test – RCAT) dle ČSN EN 15323 [22] 
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Obrázek 8 Zařízení pro stárnutí metodou RTFOT 

 

1.8.2 Metody simulující stárnutí asfaltových směsí 

Výhodou stárnutí asfaltové směsi v porovnání se stárnutím asfaltového pojiva je 

zohlednění více faktorů, které doprovázejí reálné stárnutí ve vozovce. Jedná se zejména 

o vliv tloušťky asfaltového filmu na povrchu kameniva, typ směsi, kvalita kameniva a 

mezerovitost asfaltové směsi. Funkční zkoušky jsou následně prováděny přímo na 

zestárlých směsích nebo na znovuzískaném zestárlém pojivu. [23] 

Pro simulaci stárnutí asfaltové směsi je v současnosti v přípravě evropská norma 

ČSN EN 12697-52 [24], která popisuje zkušební metody modelující oxidativní stárnutí 

asfaltových směsí odebraných na obalovně nebo vyrobených laboratorně. Vzhledem 

Obrázek 9 Nádoby pro stárnutí asfaltového pojiva a zařízení pro PAV 
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k tomu, že proces stárnutí asfaltových směsí při výrobě a během provozu zhutněných 

vrstev je složitá problematika a doposud není dostatečně vědecky popsána, nemohou být 

metody použité v laboratoři brány jako simulace, jelikož nelze dokonale simulovat 

prostředí, ve kterém se asfaltová směs nachází. Připravovaná norma by měla být chápána 

jako nástroj pro porovnávání různých asfaltových směsí ve fázi návrhu. 

Stárnutí asfaltových směsí lze rozdělit do čtyř kategorií: 

1. Prodloužená doba ohřevu asfaltové směsi při zvýšené teplotě 

2. Oxidativní testování (kombinace vysoké teploty a oxidace za zvýšeného tlaku) 

3. Ultrafialové a infračervené 

4. Fyzikální stárnutí [24] [25] 

1.9 Oživovací přísady 

K pochopení účinku oživovací přísady na vlastnosti zestárlého pojiva v R-materiálu 

je potřeba se nejdříve seznámit s životním cyklem asfaltové směsi (Obrázek 10).  

Obrázek 10 Životní cyklus vozovky 
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1.9.1 Princip působení oživovací přísady 

Oživovací přísady používané za účelem oživení zestárnutých asfaltových pojiv jsou 

přísady, které zlepšují některé vlastnosti těchto asfaltových pojiv. Působení oživovací 

přísady spočívá v oživení zestárnutého asfaltového pojiva a ve zlepšení jeho koloidní 

stability.  Situaci můžeme vidět na obrázku 11. Maltenické podíly v asfaltech jsou tvořeny 

několika typy látek, které jsou na obrázku seřazeny podle vzrůstající polarity. Během 

stárnutí asfaltového pojiva se část maltenů promění na asfalteny, čímž dochází ke změně 

poměru asfaltenů a maltenů. Z tohoto hlediska mají uvedené změny za následek ztvrdnutí 

pojiva, a tím snížení odolnosti proti tvorbě únavových trhlin a proti nízkoteplotním 

trhlinám. Tyto změny je tak možné označit za příčinu stárnutí asfaltové vozovky a asfaltu 

samotného. Tento princip je znám a jeho účinnost se v čase nezmění. 

 

Oživovací přísady proto zpravidla obsahují vysoké podíly maltenů a jejich účinnost 

narůstá se stupněm tzv. aromaticity. Spektrum vstupních surovin pro výrobu oživovacích 

přísad je velmi široké. Mohou být použity jak ropné produkty, tak produkty např. 

z biomasy. Z fosilních zdrojů je možné použít například středně těžké ropné frakce jako 

jsou mazací oleje nebo zbytky štěpných procesů [26], ale i měkčí pojiva s vysokým 

obsahem maltenů. Mezi oživovací přísady je možné zařadit například produkty vyrobené 

z biomasy. Do této kategorie patří zejména různé druhy bioolejů. [27] 

Obrázek 11 Schéma působení asfaltové oživovací přísady 
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1.9.2 Historie používání oživovacích přísad 

Úsilí o použití oživovacích přísad za účelem oživení zestárlého pojiva vedlo 

k provedení několika výzkumů: 

• Studie sponzorovaná „Air Force Weapons Laboratory“ z roku 1970 nazvaná 

„Aplikace oživovacích přísad“ zkoumala pět produktů (oživovacích přísad). 

Metoda zahrnovala přípravu vzorků z pojiva, portlandského cementu a asfaltu se 

stanovenou hodnotou penetrace. Zkoušené vzorky byly vystaveny stejné aplikační 

dávce pěti přípravků a následně byly podrobeny různým zkouškám, a to penetraci 

jehlou, viskozitě a zkoušce ztráty hmoty. Závěr této studie ukázal, že produktem 

Reclamite a Koppers Bituminous Pavement Rejuvenator (BPR) byla jednoznačně 

směs zlepšena, a to v porovnání s nezlepšenými vzorky oživovací přísadou. [28] 

• Technická zpráva R690 (2) ze srpna 1970, kterou sponzorovalo „Naval Facilities 

Engineering Command“, obsahuje tvrzení o produktu nazývaném Reclamite. 

Zpráva přistupovala k tématu neutrálním způsobem a vyvážila nároky výrobce 

proti skutečnému využití v praxi. Závěrem však bylo, že požadavky výrobce na 

chování byly v zásadě správné a nebylo nutné znovu zkoumat účinnost přípravku. 

• Zpráva, publikovaná americkým námořnictvem nazvaná „Value Engineering“ 

datovaná v srpnu 1973, uvádí výsledky o znovuobnovení a zachování třech 

zkušebních míst. V pravidelných intervalech bylo posuzováno, fotografováno a 

odvrtáváno pro potřeby zkoumání vzorků. Závěr této zprávy ukazuje, že 

omlazovací přísada prodlužuje životnost asfaltových vrstev. [28] 

• Studie, sponzorovaná „Air Force Civil Engineering Center“ a „ U.S. Army Corps 

od Engineers“ roku 1976, se zabývala ošetřením vozovek se čtyřmi odlišnými 

omlazujícími produkty a asfaltovou emulzí pro utěsnění spár. Zkoušky byly 

provedeny v klimatické oblasti s vysokými letním teplotami a minimem srážek, 

dále v oblasti s vysokými letním teplotami a velkým množstvím srážek a třetí úsek 

se nacházel v chladné severní části země. Studie trvala čtyři roky a dospěla 

k závěru, že produkty Koppers BPR, Reclamite a Petroset omlazují staré asfaltové 

pojivo, zatímco omlazovací přísada Gilsabind a SS-1 asfaltová emulze má spíše 

vytvrzující účinek. Byly zaznamenány i závěry, že viskozita ošetřeného pojiva je 

lepší než výsledky penetrace. Od roku 1995 byly přinejmenším dva produkty 

uvedeny na trh a Federal Aviation Administration (FAA) nadále spoléhá na 
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výsledky svých dřívějších studií. [28] 

1.9.3 Dávkování a míchání oživovacích přísad se směsí 

Efektivnost oživovacích přísad závisí na rovnoměrnosti rozptýlení oživovacích 

přísad v asfaltové směsi a difuzi oživovací přísady do zestárnutého pojiva obalující 

kamenivo. Pokud se směs smíchá na obalovně, je považováno rozptýlení oživovací 

přísady do R-materiálu za dostačující. Difuze oživovače do zestárlého pojiva je rozdělena 

z těchto kroků: 

1. Oživovací přísada obalí asfaltem R-materiál (kamenivo) velmi nízkoviskozní 

vrstvou 

2. Oživovací přísada začne pronikat do vrstvy zestárlého pojiva, pojivo 

změkčuje 

3. Po určitém čase dojde k rovnováze v celé tloušťce asfaltového filmu [14] 

 

Oživovací přísady se v poslední době používají i jako prevence během údržby 

asfaltových krytů vozovek. Tato technologie se používá v počáteční fázi životnosti 

vozovky, zhruba po 3 až 4 letech užívání vozovky. V USA se k ní využívají regenerační 

postřiky (RSM – Rejuvenator Seal Materials). Aplikují se pomocí distributoru přímo na 

povrch vozovky, kde mají oživit zoxidované asfaltové pojivo a tím prodloužit životnost 

asfaltového krytu vozovky. Je dokázáno, že takto upraveným vozovkám se zvyšuje 

odolnost proti ztrátě hmoty. [29] 

 

Návrh přidávaného množství oživovací přísady Storflux: 

Množství přidávané oživovací přísady závisí na reologických vlastnostech pojiva, 

které se dají zjistit například pomocí zkouškou penetrace jehlou nebo metodou kroužek-

kulička. Jelikož má pojivo v recyklátu vysoký bod měknutí (je tvrdé), tak je žádoucí tuto 

teplotu snížit na hodnotu, která je uvedena v normě ČSN EN 1427 [34]. 

Do R-materiálu zahřátého na teplotu míchání se přidává oživovací přísada o hmotnosti 

jednoho procenta z hmotnosti asfaltového pojiva, které je obsaženo v R-materiálu. Tím 

pádem se sníží bod měknutí asfaltového pojiva v recyklátu o 1°C. Výsledný bod měknutí 

asfaltového pojiva ve směsi můžeme snížit na hodnotu spadající do intervalu v normě 

ČSN EN 1427 [34]. 
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Obr. Vlastnosti změkčovadla Storflux [49] 

 

1.9.4 Možnost zjištění míry remobilizace zestárlého pojiva 

Jednou z možností, jak lze zjistit, do jaké míry dojde k obnovení zestárlého pojiva, 

je výroba směsi s přidáním R-materiálu s omezenou velikostí zrna R-materiálu (např. 

Dmax = 4mm) a přírodního kameniva právě s minimálním zrnem kameniva (např. dmin = 

4 mm). Po smíchání těchto složek asfaltové směsi by neměl být problém vizuálně 

rozeznat R-materiál a kamenivo. Při míchání směsi není přidáváno žádné pojivo právě 

proto, aby bylo možno zjistit, do jaké míry došlo z remobilizaci zestárlého pojiva. Během 

výroby je teplota míchání 190°C a promíchává se po dobu 3 minut. Po namíchání směsi 

se zjistí obsah asfaltu na drobném i hrubém kamenivu. Výsledky zkoušky jsou vidět na 

obrázku 12. [30] 

1.9.5 Druhy oživovacích přísad 

V současné době existuje mnoho typů oživovacích přísad používaných k obnově 

vlastností zestárlého asfaltového pojiva v R-materiálu. Dají se rozdělit do několika 

Obrázek 12 Výsledek remobilizace zestárlého pojiva [30] 
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kategorií, podle původu se rozlišují na parafinické oleje, naftenové oleje, riacyglyceroly 

a mastné kyseliny, tálové oleje a aromatické extrakty. Rozdělení a výčet několika 

komerčně známých typů oživovacích přísad uvádí NCHRP (National Cooperative 

Highway Research Program) ve své zprávě. [31][32] 

 

Obrázek 13 Komerčně využívané oživovací přísady dle NCRHP [32] 

 

Kategorie Název produktu Popis

Odpadní motorový olej (WEO 

- Waste Engine Oil)

Kaly z odpadního 

motorového oleje (WEOB - 

Waste Engine Oil Bottoms)

Valero VP 165®

Storbit®

Hydrolene®

Reclamite®

Cyclogen L®

ValAro 130A®

SonneWarmix RJ

Ergon HyPrene®

Odpadní rostlinný olej

Odpadní rostlinná maziva

Hněda maziva

Kyselina olejová

Sylvaroad ® RP1000

Hydrogreen®

Rafinované mazací oleje

Rrafinované ropné produkty 

se složkami polárních 

aromatických olejů

Uhlovodíky opravené pro 

modifikaci asfaltu

Vedlejší produkty 

papírenského průmyslu 

stejného chemického složení 

jako tekuté stékavostné 

Získané z rostlinných lejů

Parafinické 

oleje

Aromatické 

extrakty

Naftenové 

oleje

Triaglyceroly 

a mastné 

kyseliny

Tálové oleje
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Zkušební úsek 

Po konzultaci se Správou silnic Olomouckého kraje byla na základě předběžných 

prohlídek vybrána jako zkušební úsek část komunikace II/440 Potštát – Olšovec v úseku 

km 36,424 až 35,624 o celkové délce 800 metrů. Současně došlo k položení dvou druhů 

vrstev, a to ložní ACL a obrusné ACO. V diplomové práci se věnuji pouze obrusné vrstvě. 

Výběr tohoto zkušebního úseku byl podmíněn tím, aby jej bylo možné opravit jen 

výměnou asfaltového krytu bez nutnosti opravy podkladních vrstev, což bylo následně 

potvrzeno diagnostickým průzkumem. 

 

Jedná se o silnici II. třídy s průměrnými denními intenzitami 128 TNV/24 hod (těsně 

nad spodní hranicí třídy dopravního zatížení IV, jsou zde však pomalé nepřehledné 

úseky). Vozovka má asfaltobetonový kryt, který již překročil dobu své životnosti.  

Obrázek 14 Mapa vybraného úseku 
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Obrázek 15 Původní stav vozovky 

 

Obrázek 16 Původní stav vozovky 
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Provedený diagnostický průzkum potvrdil nutnost kompletní výměny celého krytu. 

Tím byla potvrzena vhodnost úseku dané komunikace pro ověření vrstev z asfaltové 

směsi s vysokým obsahem R-materiálu, použitá pro pokládku nového krytu.  

 

2.2 Vstupní materiály 

Na uvedeném zkušebním úseku byla provedena pokládka třech různých asfaltových 

směsí typu asfaltový beton. Během návrhu asfaltových směsí v laboratoři bylo použito 

asfaltové pojivo kategorie 70/100 dodávané firmou OMV. Jako oživovací přísada byl 

použit produkt s označením Prephalt FBK. Složení navržených směsí je uvedeno níže. 

 

• Směs č.1 ACO 11 70/100 – referenční směs 

• Směs č.2 ACO 11 70/100 RAP 50% 

• Směs č.3 ACO 11 70/100 RAP 50% Prephalt FBK 

2.2.1 R-materiál 

Použitý R-materiál pocházel z obalovny firmy Kareta a.s. a splňoval požadavky ČSN 

EN 13 108-8. Jednalo se o směsný materiál získaný v Moravskoslezském kraji z různých 

konstrukcí vozovky, který byl následně předrcen a přetříděn. Na vyextrahovaném pojivu 

z R-materiálu byly provedeny zkoušky bodu měknutí a penetrace jehlou, kterým se budu 

věnovat v následujících kapitolách.  

2.2.2 Pojivo 

Jako základní pojivo pro potřeby této diplomové práce bylo zvoleno pojivo 70/100 

dodávané firmou OMV splňující požadavky ČSN EN 12591 [46].  

Celkové množství asfaltového pojiva vycházelo z návrhu směsi asfaltového betonu do 

obrusných vrstev typu ACO 11 +, ve kterém bylo navrženo 5,8 % pojiva. Pro směsi 

s využitím R-materiálu bylo toto množství pojiva sníženo množství pojiva zastoupené 

v R-materiálu (jeho konkrétní množství se stanovilo extrakcí dle ČSN EN 12697-1) [35]. 
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2.2.3 Oživovací přísada 

Jako oživovací přísada byl použit produkt značky PrePhalt FBK, jež se skládá ze 

směsí přírodních pryskyřic, vosků a polymerů. Během rozsáhlých výrobních studií 

PrePhalt FBK vykazoval stabilizační vlastnosti asfaltenů. Vlastnosti maltenů byly 

nezměněny. Toto chování má za následek zpomalení stárnutí. [50] 

 

2.3 Empirické zkoušky pojiv 

2.3.1 Extrakce pojiva 

Pro zjištění vlastností asfaltových směsí je potřeba asfaltové pojivo oddělit od kameniva. 

Toho dosáhneme pomocí přístroje zvaného analyzátor asfaltové směsi (v diplomové práci 

byl použit bezfiltrový odstředivý extraktor pojiva). Toto zařízení slouží k extrahování 

asfaltové směsi s použitím nehořlavého rozpouštědla, v našem případě trichlorethylenu o 

bodu varu 87 °C a je zobrazen na obrázku 17. [37] 

 

Postup zkoušky:  

 Nejprve byl z konkrétní rozehřáté asfaltové směsi odebrán homogenizovaný 

zkušební vzorek o hmotnosti cca 1500 g. Tímto vzorkem se naplnila promývací patrona, 

která byla vsazena do mycí komory. Plášť patrony byl tvořen ocelovými síty, z nichž 

Obrázek 17 Analyzátor asfaltové směsi 
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nejmenší bylo síto s oky 0,063 mm. Následně software pomocí ultrazvuku, otáčení 

promývací patrony a rozpouštědla provedl vymytí asfaltu z asfaltové směsi. 

Rozpouštědlo, pojivo a filer byly odstřeďovány. 

Filer zůstal zachycen na filtračním papíře, který byl vložen do rotující ocelové patrony – 

odstředivky. Rozpouštědlo a asfalt byly odstředěny a v destilační jednotce od sebe 

odděleny. Kamenivo zůstalo v mycí komoře a bylo vakuově vysušeno spolu s filerem 

v patroně odstředivky. Na jednotlivé vymývání bylo potřeba asi 2 litry rozpouštědla. 

Celková doba procesu včetně vysoušení byla cca 30 minut při čtyřech vymývacích 

cyklech a každé další vymývání trvalo cca 5 minut. 

V dalším kroku byla provedena extrakce asfaltového pojiva z rozpouštědla 

v destilační jednotce (Obrázek 18). 

 

 

 

Obrázek 18 Zpětná destilace asfaltového pojiva 
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Roztok asfaltového pojiva a rozpouštědla, který se měl odpařit, se nacházel 

v odpařovací baňce. V závislosti na termodynamických vlastnostech roztoku se uvedl do 

stavu odpařování vhodně zvolenou kombinací topné lázně a tlaku ve vakuu. Nastavení se 

provedlo na obslužném panelu základního přístroje a na regulaci topné lázně. Pohon 

zajišťoval rotaci, která snížila nebezpečí přehřátí kapaliny a zvětšením povrchu roztoku 

urychlení odpařování. Průchodkou na páru se pára dostávala do chladiče, kterým 

protékala studená voda, kondenzovala a odtékala do sběrné baňky. 

Pro zjištění obsahu pojiva v kontrolním vzorku byla odečtena hmotnost vysušeného 

kameniva od hmotnosti původní navážky a je procentuálně vyjádřena vůči hmotnosti 

původní navážky. 

2.3.2 Zkouška penetrace jehlou 

Penetrace byla stanovena v souladu s ČSN EN 1426 (Asfalty a pojiva – Stanovení 

penetrace jehlou) [33]. Zkouška spočívá v měření hloubky, kterou dosáhne pronikající 

jehla penetrometru do zkoušeného vzorku asfaltového pojiva při teplotě (25 ± 0,1) °C a 

celkové zátěži 100 g působící na jehlu po dobu 5 sekund. Viz. obrázek 19. 

 

Pro platné stanovení jsou kladeny podmínky dle tabulky 4. 

Obrázek 19 Zkouška penetrace jehlou 

Penetrace v 0,1 mm do 49 50 až 149 150 až 249 250 a výše

Maximální rozdíl mezi 

nejvyšším a nejnižším 

stanovením

2 4 6 8

Tabulka 4 Maximální rozdíl planých stanovení 
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Postup zkoušky: 

Asfaltové pojivo bylo v sušárně temperováno na teplotu, aby bylo dostatečně tekuté 

a bylo jej možno nalít do zkušební nádobky. Nádobka se naplnila do výšky 5 mm pod 

okraj. Pokud při nalévání vznikly na povrchu viditelné vzduchové bubliny, vzorek se 

opatrně promíchal skleněnou tyčinkou, aby tyto bubliny byly odstraněny. Zahřáté pojivo 

se nechalo zchladnout cca 1-2 hodiny. Po ochlazení byl vzorek umístěn do vodní lázně 

(obrázek 20) s řízenou teplotou, kde se ponechal temperovat na teplotu (25 ± 0,1) °C. 

Před provedením se musela deska penetrometru nacházet ve vodorovné poloze. Vzorek 

se přenesl do vodní lázně penetrometru, která byla umístěna na desce penetrometru. 

Výška hladiny ve vodní lázni byla nad povrchem vzorku asfaltového pojiva nejméně 

10 mm. Jehla s mírně zploštělým hrotem se zasunula do tyče penetrometru a zaaretovala. 

Hrot jehly byl nastaven pomocí stavěcí matice přesně tak, aby se dotýkal povrchu 

asfaltového pojiva a stupnice penetrometru byla vytárována na nulu. Tímto byl vzorek 

připraven pro zkoušku. Následně se jehla uvolnila a po dobu 5 sekund byla zatěžována 

100 g. Následně byla hodnota odečtena na stupnici penetrometru a stanovena desetina 

milimetru. Výsledná hodnota penetrace byla stanovena jako průměr ze 3 měření (vpichů) 

a je uvedena v tabulce 5. Vzájemná vzdálenost jednotlivých vpichů a vzdálenost od stěn 

nádobky musela být minimálně 10 mm. Po každém vpichu se jehla musela zbavit 

případných nečistot, aby byla zcela čistá pro následující vpich. 

 

Obrázek 20 Penetrometr 
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Výsledky zkoušky:  

Penetrace silničního asfaltu použitého pro výrobu asfaltové směsi gradace 70/100 

byla naměřena 72 jednotek před výrobou. Výrobou asfaltové směsi došlo k poklesu 

hodnoty penetrace na 55 jednotek u referenční směsi 1.1. V případě směsi 2.1 

s přídavkem R-materiálu došlo k poklesu penetrace na 37 jednotek. V případě směsi 3.1, 

která obsahovala jak R-materiál, tak oživovací přísadu byla naměřena penetrace 43 

jednotek. Z výsledků je vidět, že pokles penetrace po výrobě byl u směsi 2.1 nejvyšší, 

pokles penetrace dosahoval 49 %. Z naměřených dat je patrné omlazení pojiva u směsi 

3.1. 

Po 6 měsících od výroby byly zjištěny hodnoty penetrace u směsi 1.1 mírně nižší než 

po výrobě, a to o 4 %, po 12 měsících o 11 % oproti původním 55 jednotkám, tj, ztvrdnutí 

pojiva. Oproti tomu směs 2.1 měla v hodnotách penetrace po 6 měsících navýšení 

penetrace o 8 %, po 12 měsících o 13 %, tj. změkčení pojiva. V případě směsi 3.1 

s obsahem R-materiálu a oživovací přísady byl zaznamenán zprvu nárůst penetrace od 

výroby o 65 % po 6 měsících od výroby. Po 12 měsících není změkčení tak patrné, je 

vyšší o 27 % oproti penetraci po výrobě. Z výsledků vidíme zřejmé změkčení pojiva u 

směsi 3.1, a to důsledkem použití oživovací přísady. 

 

Vzorek Pojivo 

  

R-materiál 

Penetrace Penetrace Penetrace 

Oživovací 
přísada 

Po výrobě 6 měsíců 12 měsíců 

  [%] [1/10 mm] [1/10 mm] [1/10 mm] 

1.1 70/100 NE 0 55 53 49 

2.1 70/100 NE 50 37 40 42 

3.1 70/100 ANO 50 43 71 55 

Pojivo 70/100 - - 72 - - 

R-materiál - - - 24 - - 

Tabulka 5 Výsledky penetrace jehlou 
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2.3.3 Stanovení bodu měknutí – metoda kroužek-kulička (KK) 

Metoda kroužek-kulička (KK) se provádí dle normy ČSN EN 1427 (Asfalty a 

asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička) [34]. Jedná se o 

teplotu, při které asfalt, nacházející se v kroužku předepsaných rozměrů, za podmínek 

zkoušky změkne natolik, že se tlakem ocelové kuličky protáhne na stanovenou míru. To 

znamená, že se dotkne spodní destičky zkušebního zařízení. Viz schéma na obrázku 22. 

  

 

 Obrázek 22 Schéma metody KK a nádoba s kroužky 
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Obrázek 21 Výsledky penetrace v časové ose - po výrobě, 6 měsíců a 12 měsíců 
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Podstata metody spočívá v řízeném zahřívání dvou kroužků asfaltu, odlitých 

v mosazných kroužcích. Zahřívání probíhá v kapalinové lázni. Na každém kroužku je 

umístěna ocelová kulička. V důsledku zahřívání kroužků dochází k měknutí asfaltu. 

Kulička se v důsledku gravitačních sil a měnících se vlastností zahřívaného pojiva 

propadá. V okamžiku, kdy se kulička obalená v asfaltovém pojivu propadne na 

vzdálenost (25 ± 0,4) mm, se zaznamená teplota. Bod měknutí je stanoven jako průměr 

naměřených hodnot. 

Kapalinová lázeň má sestávat z čerstvě převařené destilované vody nebo deionizované 

vody. Použitím takto upravené vody se předejde ovlivnění výsledků od vzduchových 

bublin zachycovaných na povrchu vzorků. Pro stanovení bodu měknutí nad 80 °C a do 

150 °C se použije lázeň z glycerinu. 

K provedení zkoušky jsou potřeba následující pomůcky (podrobná specifikace pomůcek 

uvedena v normě ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – 

Metoda kroužek-kulička) [34]: 

• Dva mosazné kroužky 

• Odlévací destička 

• Kuličky 

• Dva mosazné středící prstence pro kuličky 

• Držák kroužků a sestava 

• Lázeň 

• Teploměr s minimální přesností 0,2 °C 

• Vrtulové nebo magnetické míchadlo s topnou plotýnkou 
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Obrázek 23 Konec zkoušky KK 

 

Postup měření: 

Příprava vzorků započala získáním roztoku pojiva s rozpouštědlem z extraktoru. 

Dále bylo vakuovou destilací odstraněno rozpouštědlo. Získané asfaltové pojivo bylo 

neprodleně nalito do zkušebních nádob. Vzorky byly odlity do zkušebních těles, která 

byla osazena na keramické dlaždici potřené separačním prostředkem. Do každého 

z kroužků byl nalit mírný přebytek asfaltového pojiva. Vzorky byly posléze chlazeny při 

laboratorní teplotě po dobu minimálně 30 minut. Od doby odlití nemá do konce zkoušky 

uplynout doba delší než 4 hodiny. Po zchladnutí proběhlo seříznutí nadbytečného pojiva 

nahřátou čepelí nože. Seříznutý povrch byl zarovnán s okrajem kroužku. Po seříznutí byly 

kroužky opět ponechány 30 minut při laboratorní teplotě. 
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Samotná zkouška proběhla v kapalinové lázni tvořené destilovanou vodou. Počáteční 

teplota lázně činila 5 °C ± 1 °C. Kádinka s lázní a sestaveným přístrojem byla následně 

umístěna do automatického zkušebního zařízení. Poté byl osazen teploměr a ověřena 

teplota lázně. Po započetí zkoušky byla kapalina rovnoměrně zahřívána rychlostí 5 °C / 

minutu. U každého kroužku a kuličky se zaznamená teplota, kdy se asfalt obklopující 

kuličku dotkne paprsku světla. Zkoušku je třeba opakovat, pokud je rozdíl mezi dvěma 

teplotami větší než 1 °C pro bod měknutí do 80 °C nebo větší než 2 °C pro bod měknutí 

nad 180 °C. Výsledný bod měknutí se zaznamená jako průměr teplot zaokrouhlený na 

nejbližší 0,2 °C.  

Norma ČSN EN 1427 [34] dále definuje opakovatelnost zkoušky. Dle normy by 

rozdíl mezi výsledky zkoušek získaných téže způsobem na tomtéž přístroji za 

konstantních zkušebních podmínek na identickém zkušebním materiálu neměl 

přesáhnout 1 °C vícekrát než v jednom případu z dvaceti. 

 

Výsledky měření: 

Počáteční teplota bodu měknutí pojiva 70/100 byla 46,7 °C oproti extrahovanému 

pojivu z R-materiálu, kde byl bod měknutí 59,0 °C. Výrobou asfaltové směsi na obalovně 

došlo k výraznému zvýšení bodu měknutí pouze u směsi 3.1, kde byl použit R-materiál a 

oživovací přísada. Účinek oživovací přísady se neprojevil neprodleně po výrobě, ale až 

Obrázek 24 Přístroj pro měření metodou kroužek kulička 
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v delším časovém horizontu. U směsi 3.1 s R-materiálem byl pozorován účinek 

omlazovací přísady, a to nárůstem bodu měknutí o 4,0 °C oproti referenční směsi 1.1 po 

výrobě. Po 12 měsících od výroby směsi je bod měknutí referenční a omlazené směsi 

srovnatelný, zhruba o 7 % vyšší než původní pojivo. Nejvyšší bod měknutí po 6 i 12 

měsících můžeme pozorovat u směsi 2.1, kde nebyla použita oživovací přísada, ale byl 

přidán R-materiál. 

 

 

Tabulka 6 Výsledky metody kroužek-kulička 

2.4 Funkční zkoušky asfaltových směsí 

Cílem funkčních zkoušek pro asfaltové směsi je přiblížit zkoušení ke skutečnému 

namáhání ve vozovce a vytvořit alternativní přístup při navrhování asfaltových směsí. 

Extrémní nárůst nákladní dopravy zejména v posledním období si vynucuje hledání 

nových přístupů. V posledních letech se začínají stále více prosazovat funkční zkoušky 

(Performance tests) – tj. zkoušky simulující skutečné namáhání asfaltových směsí. Ve 

velké míře tomu napomohl rozsáhlý americký výzkumný program SHRP (Strategic 

Highway Reseearch Project).  

2.4.1 Příprava těles zhutňovačem desek 

Z návrhů složení směsí byla rozpočítána navážka na desky z různých směsí 

(referenční směs, s R-materiálem, s R-materiálem a omlazovací přísadou) pro zkoušky 

modulů tuhosti a nízkoteplotních vlastností. Postup přípravy směsi je dle ČSN EN 12697-

35+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Laboratorní 

výroba směsi [38]. Na umíchanou směs v množství (M ± 0,1%) se opatrně a rovnoměrně 

KK KK KK

Oživovací přísada Po výrobě 6 měsíců 12 měsíců

[%] [°C] [°C] [°C]

1.1 70/100 NE 0 49,6 49,7 50,8

2.1 70/100 NE 50 54,1 53,8 54,1

3.1 70/100 ANO 50 53,6 48,1 50,1

Pojivo 70/100 - - 46,7 - -

R-materiál - - - 59,0 - -

Vzorek Pojivo
R-materiál



__________________________________________________________________________________ 

Funkční zkoušky na směsích zkušebního úseku s asfaltovým betonem a vysokým obsahem R-materiálu 

Diplomová práce, VUT FAST, Ústav pozemních komunikací 48 

 

rozprostře do formy pomocí lopatky a zabrání se segregaci směsi. Hutní se do forem 

vymazaných mýdlovým roztokem na desky vysoké 40-50 mm (dle zkoušky a typu 

asfaltové směsi) lamelovým zhutňovačem dle ČSN EN 12697-33+A1 [39]. Teploty 

hutnění musí odpovídat teplotám definovaným v ČSN EN 12697-35+A1 [38]. Zkušební 

desky byly hutněny při teplotě 145 °C. 

Obrázek 26 Zhutněná deska dle ČSN EN 12697-33+A1 

Obrázek 25 Princip hutnění lamelovým zhutňovačem 
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2.4.2 Objemová hmotnost 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové směsi – 

Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka: Stanovení objemové hmotnosti 

asfaltového zkušebního tělesa [40]. 

Způsob stanovení objemové hmotnosti tělesa byl stanoven postupem vážení ve vodě. 

Po zvážení suchého tělesa se zkušební těleso ponořilo do vody, zvážilo ve vodě, vyjmulo, 

povrchově usušilo a následně zvážilo s přesností na 0,1 g. 

 

Postup měření: 

U objemové hmotnosti – nasycenému suchému povrchu (SSD) byla nejdříve zjištěna 

hmotnost suchého zkušebního tělesa (𝑚1), následně bylo těleso ponořeno do vodní lázně. 

V lázni se těleso nechalo sytit vodou alespoň 30 minut. Teplota vody byla změřena a 

z toho stanovena hustota vody (𝜌𝑤) dle tabulky 1 – Hustota vody z ČSN EN 12697-6+A1 

[40] na straně 9. V dalším kroku bylo zváženo ponořené a nasycené těleso (𝑚2). Poté se 

těleso vyjmulo z vody a povrchově usušilo vlhkou jelenicí, ihned poté se opět zvážilo, 

abychom zjistili hmotnost tělesa nasyceného vodou (𝑚3). 

 

Vztah pro výpočet metodou nasycený suchý povrch: 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
× 𝜌𝑤 

 

Kde 𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 je objemová hmotnost SSD, v kg/m3 

  𝑚1 je hmotnost suchého tělesa, v g 

  𝑚2 je hmotnost tělesa ve vodě, v g 

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

  𝜌𝑤 je hustota vody při zkušební teplotě s přesností na 0,1 kg/m3 
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Tabulka 7 Výsledky referenční směsi 

 

Tabulka 8 Výsledky směsi s R-materiálem 

 

Tabulka 9 Výsledky směsi s R-materiálem a omlazovací přísadou 

Výsledky měření: 

Z tabulek 7, 8 a 9 je patrné, že objemová hmotnost osciluje okolo hodnoty 

2 450 kg/m3. Z naměřených hodnot vyplývá, že přidáním R-materiálu se objemová 

hmotnost snižuje. 

2.4.3 Maximální objemová hmotnost 

Maximální objemová hmotnost na rozdíl od objemové hmotnosti nezapočítává do 

objemu vzduchové mezery mezi kamenivem. Na základě těchto dvou vlastností lze určit 

mezerovitost asfaltové směsi. Její stanovení popisuje norma ČSN EN 12697-5+A1 [41]. 

Dle této normy byl použit volumetrický postup. 

 

Postup měření: 

Při výrobě zkušebních těles byl zachován zbytek asfaltové směsi. Před vlastním 

měřením bylo nejdříve nutné jednotlivá zrna asfaltové směsi od sebe pečlivě oddělit. 

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] míra zhutnění

1.1 10143,0 6158,0 10183,0 2514,0 100,0

1.2 10128,0 6157,0 10193,0 2503,4 99,5

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] míra zhutnění

2.1 10112,0 6044,0 10148,0 2458,0 98,5

2.2 10103,0 6059,0 10126,0 2478,2 99,3

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] míra zhutnění

3.1 9756,0 5818,0 9823,0 2430,1 99,5

3.2 9872,0 5826,0 9935,0 2396,8 98,1
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Kvůli tomu se nejdříve připravená směs předehřála na cca 80 °C. Po rozehřátí se směs 

vysypala do velkého plechu, aby se mohly jednotlivé shluky zrn dobře rozdělit. Nejdříve 

se směs rozprostírala pomocí pracovních rukavic, po vychladnutí se zrna oddělovala 

rukama. Takto rozpojená směs se sypala do prázdného pyknometru, jehož hmotnost (m1) 

a objem (Vp) byly stanoveny při kalibraci pyknometrů. Hmotnost pyknometru 

s nástavcem a pak i se směsí (m2) se zaznamenala. Pyknometr se dolil cca 4 cm nad směs 

destilovanou vodou a důkladně promíchal, aby se ve vodě neobjevovaly vzduchové 

bubliny. Poté se pyknometr vložil do vakuové nádoby, kde se odsál vzduch a vznikl tak 

podtlak alespoň po dobu 15 minut. Po uplynutí této doby se pyknometr opatrně dolil 

destilovanou vodou, po referenční rysku na nástavci, ke které byl stanoven objem 

pyknometru. Takto dolitý pyknometr se opět zvážil a zaznamenala se hmotnost (m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální objemové hmotnosti byly zjištěny ze vztahu: 

 

𝜌𝑚𝑤 =
𝑚2 − 𝑚1

1000 × 𝑉𝑃 − (𝑚3 − 𝑚2) ÷ 𝜌𝑤
 

 

Obrázek 27 Oddělené shluky směsi 
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Kde  𝜌𝑚𝑤 je objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3 s přesností na 1 kg/m3 

      𝑚1 je hmotnost pyknometru a nástavce, v g 

       𝑚2 je hmotnost pyknometru, nástavce a suchého zkušebního vzorku, v g 

       𝑚3 je hmotnost pyknometru, nástavce, vzorku a destilované vody, v g 

 𝑉𝑃 je objem pyknometru ke značce nástavce, v m3 

 𝜌𝑤 je hustota destilované vody v kg/m3 s přesností na 0,1 kg/m3 

 

 

 

 

Výsledky měření: 

Obrázek 28 Naplněné pyknometry a pyknometry uvnitř podtlakové nádoby 

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] ø

1.1 1238,6 750,0 1240,4 2520,1

1.2 1240,0 746,5 1241,2 2501,1

1.3 1242,4 753,2 1244,3 2524,3
2515,2

Obrázek 29 Výsledky referenční směsi 
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Obrázek 30 Výsledky směsi s R-materiálem 

 

Obrázek 31 Výsledky směsi s R-materiálem a oživovací přísadou 

 

Maximální objemová hmotnost nezhutněného materiálu má tendenci se snižovat 

s přidáním R-materiálu, obdobně jako u výsledků objemové hmotnosti. Rozdíl mezi 

směsi 1.1 a 3.1 je 3 %. 

 

2.4.4 Mezerovitost 

Mezerovitost zkušebních těles byla stanovena dle normy ČSN EN 12697-8 Asfaltové 

směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka: Stanovení mezerovitosti 

asfaltových směsí [42]. Mezerovitost je v normě definována jako objem mezer ve 

zkušebním tělese vyjádřený v procentech celkového objemu tělesa. Norma ČSN EN 

13108-1 definuje maximální a minimální hodnoty pro asfaltové směsi. Výpočet 

mezerovitosti je proveden z maximální objemové hmotnosti a objemové hmotnosti 

zhutněného zkušebního tělesa dle vzorce: [1] 

 

Mezerovitost byla zjištěna ze vztahu: 

𝑉𝑚 =
(𝜌𝑚 − 𝜌𝑏)

𝜌𝑚
× 100%(𝑣 /𝑣) 

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] ø

2.1 1246,2 748,6 1247,3 2493,4

2.2 1239,9 747,5 1241,2 2505,9

2.3 1244,6 748,2 1247,3 2488,2

2495,8

Vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] [kg.m-3] ø

3.1 1241,5 739,5 1245,6 2447,2

3.2 1232,9 735,2 1236,5 2453,5

3.3 1233,3 732,2 1238,8 2428,6

2443,1
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Kde    𝑉𝑚  je mezerovitost směsi s přesností % (v/v) 

        𝜌𝑚  je maximální objemová hmotnost směsí, v kg/m3 

      𝜌𝑏 je objemová hmotnost zkušebního tělesa, v kg/m3 

 

Výsledky měření: 

V normě ČSN EN 13108-1 jsou v tabulce NA-E.5.1 uvedeny požadavky na 

mezerovitost obrusných vrstev ACO 11 +. Minimální hodnota mezerovitosti je stanovena 

na 2,5 % (kontrolní na 2,0 %) a maximální hodnota na 4,5 % (kontrolní na 6,0 %). 

Z naměřených hodnot je patrné, že směs č. 1 a č. 2 v průměru vyhověla. Směs č. 3 

nevyhověla ve dvou vzorcích ze tří. 

 

Obrázek 32 Výsledky referenční směsi 

 

Obrázek 33 Výsledky směsi s R-materiálem 

 

Obrázek 34 Výsledky směsi s R-materiálem a oživovací přísadou 

Vzorek ρsměsi [kg.m-3] [kg.m-3] mezerovitost [%] ø

3.1 2447,2 6,3

3.2 2453,5 6,0

3.3 2428,6 7,0

2611,1 6,4

Vzorek ρsměsi [kg.m-3] [kg.m-3] mezerovitost [%] ø

1.1 2520,1 4,8

1.2 2501,1 5,5

1.3 2524,3 4,6

2646,8 5,0

Vzorek ρsměsi [kg.m-3] [kg.m-3] mezerovitost [%] ø

2.1 2493,4 4,0

2.2 2505,9 3,5

2.3 2488,2 4,2

2597,8 3,9
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2.4.5 Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti tvorbě mrazových 

trhlin 

Nízkoteplotní trhliny v asfaltových vozovkách jsou považovány za velmi významný 

problém v chladných oblastech, kde byly zaznamenány poklesy v denních a nočních 

teplotách. Mechanismus vzniku nízkoteplotních trhlin je spojený s tepelným rozdílem na 

povrchu asfaltové vrstvy, který se vyvíjí během ochlazování. Vzhledem k tomu, že 

povrch vozovky je relativně omezen kontrakcí, indukované tepelné napětí se zvýší, 

zatímco okolní teplota klesá. Pokud je tepelně vyvolané napětí rovno pevnosti v tahu 

asfaltové směsi vznikne mrazová trhlina. Vniknutí vody do trhliny může během zimního 

období způsobit zamrznutí a vznik ledové čočky. Vymývání jemných částic přes trhlinu 

může způsobit dutiny pod vozovkou, což znamená, že pevnost a životnost je velmi 

snížena. V tomto důsledku mají trhliny za následek špatnou kvalitu jízdy, snižují 

životnost a zvyšují náklady na opravu. [43] 

Vznik mrazových trhlin byl simulován laboratorní zkouškou v nízkoteplotní komoře 

dle ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka: 

Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem [44]. Cílem 

zkoušky je zjistit teplotu a velikost tahového napětí zkušebního tělesa z asfaltové směsi 

při porušení, které vzniká při ochlazování z výchozí teploty konstantní rychlostí za 

podmínky nulové podélné deformace. Zkušební těleso má rozměry 50x50x200 mm. 

 

Při zkoušce nízkoteplotních vlastností s rovnoměrným poklesem teploty (TSRST) je 

vzorek s udržovanou konstantní délkou vystaven poklesu teploty s konstantní rychlostí. 

Vlivem zamezovaného tepelného smršťování se ve zkušebním tělese vytváří kryogenní 

napětí. Výsledkem je šíření kryogenního napětí při teplotě σcry(T) a napětí způsobující 

porušení σcry,failure při teplotě Tfailure při které dojde k porušení (viz obrázek 34). 
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Kde Y1 je deformace 

  X je čas 

  Y2 je teplota 

  Y3 je napětí 

 

Řezání zkušebních těles: 

Desky vyrobené z referenční směsi ACO 11+, směsi s R-materiálem a s R-

materiálem a oživovací přísadou byly nařezány na kotoučové pile s diamantovým 

kotoučem. [20] 

Řezání probíhá za neustálého kropení vodou a čištění pracovní desky, aby bylo 

dosaženo maximální přesnosti nařezaných vzorků. 

Obrázek 35 Šíření kryogenního napětí 
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Obrázek 36 Řezání zkušebních těles 

 

Příprava zkušebního vzorku:  

 Zkušební tělesa ve tvaru hranolu se nechají vyschnout a změří se jejich skutečné 

rozměry. Přesné rozměry jsou důležité pro výpočet charakteristik a zadávají se do 

programu, který řídí a vyhodnocuje zkoušku. 

 Trámečky byly po naměření nalepeny do zkušebních podložek v kovovém rámu, 

který zaručuje co největší centrické nalepení vzorků. Nejprve se usadil trámeček i 

s podložkami nasucho do rámu bez lepidla a provedla se centrace. Poté se vyjmuly 

podložky, nanesla se do vymezené části vrstva rozmíchaného dvousložkového 

epoxidového lepidla (tvrdidlo, epoxid, vysušená vápenná moučka) a umístily se i 

s trámečkem do rámu. Moučka musí být nadávkována tak, aby lepidlo nestékalo. Lepidlo 

je nutné nechat tvrdnout minimálně 24 hodin. 
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Popis průběhu zkoušky: 

 Při zjišťování nízkoteplotních vlastností asfaltových vrstev pomocí zařízení 

Cyklon -40 se vychází z toho, že asfaltové vrstvy vozovky fungují jako nekonečný pás. 

Je-li vybrán jeden element nekonečného pásu, na který působí smršťovací síly 

způsobované snížením teploty, pak každá další navazující část elementu pomáhá napětí 

přenášet, tudíž navazující části způsobí „vetknutí“ sledovaného elementu. Jestli 

v elementu působí větší napětí než je jeho pevnost, dojde k porušení mrazovou trhlinou. 

Zkouška se zahajuje tak, že kovový rám se zkušebním tělesem se připevní na 

spojovací tyče uvnitř zkušební komory. Tímto spojením je simulován reálný stav ve 

vozovce, kdy trámeček spolupůsobí jako nekonečný pás. Následně je pomocí obslužného 

programu regulován ohřev upínacích prvků za postupného snižování teploty v komoře. 

Poté je možné na základě vyhodnocených výsledků stanovit maximální tahovou sílu 

neboli pevnost za kritické teploty. V tento okamžik dochází ke vzniku mrazové trhliny. 

Teplota v jádru zkušebního tělesa vykazuje vůči teplotě vzduchu ve zkušební komoře 

určité časové zpoždění. Pro zaznamenání správné teploty zkušebního tělesa je nutné 

během zkoušky změřit teplotu v dalším zkušebním tělese nebo předem stanovit teplotní 

zpoždění mezi teplotou vzduchu a teplotou zkušebního tělesa. 

Obrázek 37 Lepení zkušebního tělesa 
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Zkušební zařízení Cyklon -40: 

 Zkušební zařízení vyvinuté pro zjištění nízkoteplotních vlastností se skládá ze 

zkušební komory, která je tvořena prostorem pro zkoušení, strojním prostorem a 

elektrickým rozvaděčem s řídící částí. Zkušební prostor tvoří komora izolovaná pěnou 

s vestavěným výparníkem, dvojící ventilátorů a čidlem teploměru vnitřního prostoru. 

Kolem komory je tuhý zkušební rám a na něm se nachází upínací zařízení – spojovací 

tyče o průměru 32 mm, ke kterým se připojí zkušební těleso prostřednictvím podložek, 

ke kterým je těleso nalepeno. Na dolním nosníku se nachází snímač síly. Teplota tělesa 

se v průběhu zkoušky zjišťuje pomocí snímače teploty vloženého do vyvrtaného otvoru 

„slepého“ tělesa. 

Obrázek 38 Upnuté zkušební těleso v Cyklon -40 Obrázek 39 Detail mrazové trhliny 



__________________________________________________________________________________ 

Funkční zkoušky na směsích zkušebního úseku s asfaltovým betonem a vysokým obsahem R-materiálu 

Diplomová práce, VUT FAST, Ústav pozemních komunikací 60 

 

 

 

Výsledky měření: 

V tabulce 10 jsou uvedeny jednotlivé parametry získané během zkoušky dle ČSN 

EN 12697-46 [44]. Rozhodující parametr pro vyhodnocení zkoušky je kritická teplota 

Tcrit a kryogenní napětí 𝜎crit, které vzniká při ochlazování vzorku během zkoušky. Na 

obrázku 42 jsou výsledky vyjádřeny v grafické podobě. V ČSN EN 13108-1 [1] nejsou 

uvedeny parametry, kterých by měla směs dosahovat, proto se dají porovnávat pouze 

jednotlivé směsi mezi sebou. V tabulce 10 je průměr ze 3 měření. 

Směs č. 1 a směs č. 2 dosahují srovnatelných parametrů, přestože směs č.3 obsahuje 

omlazovací přísadu. Výsledky směsi č. 2 a č. 3 mohou být negativně ovlivněny stupněm 

zhutnění, který byl u směsi č. 2 98,5 % a u směsi č. 3 98,1 %. I přes to jsou však výsledky 

směsi č. 2 bez oživovací přísady překvapivě dobré. Směs č. 1 má lepší schopnost 

odbourávat nárůst kryogenního napětí (lepší relaxace). (Obrázek 42) 

Obrázek 40 Pohled na zkušební zařízení Cyklon -40 
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Výsledky konkrétních vzorků jsou uvedeny v příloze diplomové práce. 
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Kryogenní napětí Kritická teplota

1.1 2.1 3.1

[kN] 8,51 9,48 8,17

[Mpa] 3,40 3,74 3,27

[°C] -23,3 -21,4 -21,0

[°C] -27,1 -24,5 -24,8

Síla při porušení

Charakteristika Jednotky
Číslo vzorku

Napětí při porušení

Teplota vzorku při porušení

Teplota v komoře při porušení

Tabulka 10 Výsledky nízkoteplotních vlastností 

Obrázek 41 Výsledky kritické teploty 
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Obrázek 42 Graf napětí 

 

 

2.4.6 Zkouška stanovení modulu tuhosti 

Cílem této zkušební metody je charakterizovat tuhost asfaltových směsí dle ČSN EN 

12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka: Tuhost [45]. 

Jedná se o dvoubodovou zkoušku na jednostranně vetknutém zhutněném asfaltové směsi. 

Tento je namáhán ustáleným harmonickým zatěžováním na zařízení pro naměření 

modulů tuhosti asfaltových směsí uvedeném na obrázku 43. Zkušební vzorky jsou 

deformovány v rozsahu lineárního přetvoření. Na základě této zkoušky je stanovena 

amplituda napětí, poměrného přetvoření a také fázový úhel mezi napětím a poměrným 

přetvořením. Průběh modulu tuhosti napodobuje chování asfaltových směsí v konstrukci 

vozovky. Zjišťovanou veličinou je komplexní modul E*. Jedná se o charakteristiku 

přetvoření při namáhání harmonickým proměnným zatížením. Komplexní modul tuhosti 

popisuje deformace při měření o různých teplotách a frekvencích. Modul tuhosti je potom 

absolutní hodnota komplexního modulu |E*|. [45] 
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Výpočet modulu tuhosti: 

Zde jsou popsány jednotlivé postupy a výpočtové rovnice potřebné pro stanovení 

modulu tuhosti. 

Výpočet okamžitého napětí σ je proveden dle: 

σ =  σ0 ∗ cos (𝜔𝑡 +  𝜑) 

Kde  σ je okamžité napětí [MPa] 

  σ0 je amplituda maximálního napětí ve zkušebním tělese [MPa] 

  𝜔 je úhlová rychlost [s-1], 𝜔 = 2𝜋𝑓 

  𝜑 je fázový úhel posunu průběhu přetvoření za průběhem síly [°] 

 

Obrázek 43 Zařízení pro měření modulů tuhosti 



__________________________________________________________________________________ 

Funkční zkoušky na směsích zkušebního úseku s asfaltovým betonem a vysokým obsahem R-materiálu 

Diplomová práce, VUT FAST, Ústav pozemních komunikací 64 

 

Výpočet velikosti přetvoření ε při působení cyklického namáhání dle: 

ϵ =  ϵ0 ∗ cos (𝜔𝑡 +  𝜓) 

Kde  ϵ je okamžité poměrné přetvoření [-] 

  ϵ0 je amplituda maximálního napětí ve zkušebním tělese [-] 

  𝜔 je úhlová rychlost [s-1], 𝜔 = 2𝜋𝑓 

  𝜓 je fázový úhel posunu průběhu a síly [°] 

Výpočet komplexního modulu složený z reálné a imaginární složky:  

𝐸∗ =  𝐸1 + 𝑖𝐸2 

𝐸1 =
𝜎0

𝜀0
∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 

𝐸2 =
𝜎0

𝜀0
∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑 

Kde  E* je komplexní modul 

  E1 je reálná složka charakterizující pružné vlastnosti 

  E2 je imaginární složka charakterizující vazké vlastnosti 

 

Výpočet modulu tuhosti S je vypočten jako poměr maximálního napětí a porušení: 

𝑆 =
𝜎0

𝜀0
= |𝐸∗| =  √𝐸1

2 + 𝐸2
2 

 Kde  S je modul tuhosti [MPa] 

  σ0 je amplituda maximálního napětí ve zkušebním tělese [MPa] 

ϵ0 je amplituda maximálního napětí ve zkušebním tělese [-] 

E* je komplexní modul 

  E1 je reálná složka charakterizující pružné vlastnosti 

  E2 je imaginární složka charakterizující vazké vlastnosti 
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Jako zkušební tělesa byly použity komolé klíny – trapezoidy, uvedené na obrázku 47. 

Tělesa byla zhotovena vyřezáním z laboratorně vyrobených desek dle ČSN EN 12697-33 

[39]. Všechna tělesa byla přilepena ke kovové podkladní desce ve spodní části a 

příchytkou v horní části. Ta slouží pro upevnění tělesa k zařízení vyvozující harmonické 

zatížení.  

 

 

 

Obrázek 44 Zařízení pro měření modulů tuhosti v laboratoři 

Obrázek 45 Rozměry zkušebního tělesa 

B-70 mm; b-25 mm; e-50 mm; h-250 mm 
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Postup měření: 

Zkouška byla provedena při teplotě 15 °C. K dodržení adekvátní teploty zkušebních 

vzorků byla použita zkušební komora, ve které se vzorky natemperovaly po dobu 

minimálně čtyř hodin před zkoušením. Zkouška spočívá v dokonalém připevnění vzorku 

pomocí podkladu desky k základně ve zkušební komoře a příchytky na horní ploše 

vzorku. Těleso se vystaví sinusové síle, působící na jejich volný konec po dobu 

minimálně 30 sekund a maximálně 2 minut, při průhybu odpovídajícímu přetvoření 

menšímu než 50 mikropřetvoření. 

Při každé frekvenci se pomocí programu zjistí a zaznamenají charakteristiky vzorku 

a je vypočten modul tuhosti každého tělesa. Takto se postupuje u všech vzorků. 

 

 

 

Obrázek 46 Trapezoidy 
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Výsledky měření: 

Zkušební metodou modulů tuhosti ohybem provedenou na zkušebních tělesech bylo 

zjištěno, že směs 2.1 bez oživovací přísady vykazuje nejvyšší tuhost (o 32 %) oproti 

referenční směsi 1.1, kde vyšla tuhost nejnižší. Směs 3.1 s oživovací přísadou vyšla o 15 

% vyšší než referenční směs 1.1. Výsledek se dal očekávat, protože R-materiál způsobí 

vyšší tuhost směsi a oživovací směs dopomůže k menší tuhosti. U všech směsí byla 

splněna podmínka dle TP 170 [47] pro teplotu 15 °C a frekvenci 10 Hz 5500MPa. 

 

 

1.1 2.1 3.1

Modul tuhosti [MPa] Modul tuhosti [MPa] Modul tuhosti [MPa]

5 5417 7441 6382

10 6150 8124 7115

15 6654 8576 7560

20 6990 8920 7912

25 7218 9037 8183

5 5333 7408 6392

Frekvence [Hz]

Tabulka 11 Výsledky měření modulů tuhosti 

Obrázek 47 Porovnání modulů tuhosti 
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2.5 Porovnání výsledků z bakalářské práce 

V mojí bakalářské práci z roku 2016 s názvem Návrh směsi typu asfaltový beton s 

obsahem R – materiálu byly navrženy a zkoušeny vzorky asfaltového betonu pro obrusné 

vrstvy ACO 11 + s pojivem 50/70. Jednalo se o následující směsi [9]: 

 

• Referenční směs ACO 11 +, pojivo 50/70 

• ACO 11 +, 50% RAP, pojivo 50/70 

• ACO 11 +, 50% RAP, pojivo 50/70, omlazovací přísada Storflux 

 

2.5.1 Nízkoteplotní vlastnosti – porovnání laboratorního návrhu a 

směsí ze stavby 

V následující kapitole jsou porovnány výsledky nízkoteplotních vlastností na 

směsích vyrobených laboratorně a na směsích odebraných ze zkušebního úseku. V obou 

případech se jednalo o směsi s označením ACO 11 +. Uvedené výsledky nejsou úplně 

porovnatelné z důvodu použití jiné oživovací přísady při návrhu směsí v laboratoři a při 

Obrázek 48 Vývoj modulů tuhosti vzhledem k frekvenci 
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výrobě na obalovně a z důvodu použití jiného R-materiálu. Množství oživovací přísady 

však bylo navrženo s ohledem na požadovaný stupeň oživení, tzn. že pojivo po oživení 

by mělo dosahovat srovnatelných hodnot penetrace a bodu měknutí jako referenční 

nezestárlé pojivo. Srovnání směsí je uvedené v Tabulce 12. 

Celkové porovnání naměřených výsledků funkčních zkoušek na směsi ACO 11+ 

s pojivem 50/70 z mojí bakalářské práce jsou uvedeny v tabulce 13 a 14. V ČSN EN 

13108-1 [1] nejsou uvedeny parametry, kterých by měla směs dosahovat, proto se dají 

porovnávat pouze jednotlivé směsi mezi sebou. 

Směs č.2 a směs č.3 s pojivem 70/100 dosahují srovnatelných parametrů, přestože směs 

č.3 obsahuje omlazovací přísadu. Směs č.1 s pojivem 70/100 má lepší schopnost lepší 

relaxace. U směsí s pojivem 50/70 je znatelný rozdíl. Největší schopnost relaxace 

vykazuje směs č.3 s použitou oživovací přísadou, nejhůře vyšla směs č.2, kde byl použit 

pouze R-materiál bez oživovací přísady. Výsledky v následující tabulce 13 jsou 

bezpochyby ovlivněny rozdílnými vlastnostmi pojiva 70/100 a 50/70. Výsledky 

s pojivem 50/70 vycházejí logičtěji než s pojivem 70/100. [9] 

směs 1 - 

referenční, 

pojivo 70/100

směs 1 - 

referenční, 

pojivo 50/70

směs 2 - bez 

rejuvenátoru, 

pojivo 70/100

směs 2 - bez 

rejuvenátoru, 

pojivo 50/70

směs 3 - s 

rejuvenátorem, 

pojivo 70/100

směs 3 - s 

rejuvenátorem, 

pojivo 50/70

[kN] 8,51 11,29 9,48 10,27 8,17 9,24

[Mpa] 3,40 4,53 3,74 4,01 3,27 3,64

[°C] -23,3 -21,1 -21,4 -18,0 -21,0 -23,5

[°C] -27,1 -27,2 -24,5 -20,6 -24,8 -27,2

Napětí při 

porušení

Teplota vzorku 

při porušení

Teplota v 

komoře při 

Charakteristika Jednotky

Číslo vzorku

Síla při porušení

Tabulka 13 Porovnání naměřených hodnot 

Oživovací přísada

[%]

1.1 70/100 NE 0

2.1 70/100 NE 50

3.1 70/100 PrePhalt 50

1.1 50/70 NE 0

2.1 50/70 NE 50

3.1 50/70 Storflux 50

Vzorek Pojivo
R-materiál

Tabulka 12 Srovnání směsí bakalářské a diplomové práce 
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2.5.2 Moduly tuhosti 

Naměřené hodnoty modulů tuhosti vyšly velmi podobné u směsí jak s pojivem 

50/70, tak s pojivem 70/100. V bakalářské práci bylo pojivo 50/70, u kterého musí být 

splněny požadavky dle ČSN EN 13108-1 [1], kde je minimální hodnota 7000 MPa. Směsi 

s pojivem 70/100 musí splňovat požadavky dle TP 170 [47], kde je minimální hodnota 

modulu tuhosti stanovena na 5500 MPa. Požadované hodnoty byly splněny. [9] 

  

  

 

Obrázek 49 Srovnání teplot vzorků při porušení 

směs 1 - 

referenční, 

pojivo 70/100

směs 1 - 

referenční, 

pojivo 50/70

směs 2 - bez 

rejuvenátoru, 

pojivo 70/100

směs 2 - bez 

rejuvenátoru, 

pojivo 50/70

směs 3 - s 

rejuvenátorem, 

pojivo 70/100

směs 3 - s 

rejuvenátorem, 

pojivo 50/70

[MPa] 5417 6753 7441 8142 6382 6483

[MPa] 6150 7563 8124 8825 7115 7130

[MPa] 6654 8093 8576 9194 7560 7559

[MPa] 6990 8498 8920 9533 7912 7879

[MPa] 7218 8960 9037 9747 8183 8109

[MPa] 5333 6697 7408 8066 6392 6321

15

20

25

5

Frekvence 

[Hz]
Jednotky

Číslo vzorku

5

10

Tabulka 14 Naměřené hodnoty modulů tuhosti 
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Obrázek 50 Moduly tuhosti - srovnání 

3 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byly posouzeny vlastnosti směsí typu asfaltový beton pro 

obrusné vrstvy s vysokým dávkováním R-materiálu. Pro posouzení laboratorních 

vlastností a také z důvodu rozdílného chování směsí obsahující R-materiál byly navrženy 

tři směsi ACO 11+. Jedná se o referenční směs, směs s R-materiálem a směs s R-

materiálem ale s přídavkem oživovací přísady.  Technologie provádění směsí s vysokým 

podílem R-materiálu umožňuje zvýšení efektivity využití druhotných zdrojů, stejně jako 

nabízí úsporu přírodního materiálu v podobě kameniva z neobnovitelných zdrojů.  

V rámci řešení diplomové práce bylo potvrzeno, že využití oživovací přísady 

významně ovlivňuje chování asfaltové směsi. Tyto vlastnosti mohou být dále upravovány 

použitím oživovací přísady a je tedy možné dosáhnout žádoucích vlastností asfaltové 

směsi. Typ a množství oživovací přísady musí být pečlivě voleno v závislosti na 

vlastnostech R-materiálu i nového asfaltového pojiva. Bez patřičné analýzy veškerých 

vstupních materiálů nelze automaticky předpokládat prvotřídní výsledek.  

Pro zkoušku nízkoteplotních charakteristik byly použity zkušební tělesa (trámečky) 

asfaltových směsí s obsahem R-materiálu v množství 0% a 50% a s přídavkem oživovací 

přísady. U všech naměřených těles byla kritická teplota v intervalu -21 až -23,5 °C. U 
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referenční směsi vyšla kritická teplota velmi podobná jako u směsi s R-materiálem 

změkčené omlazovací přísadou. Výsledky mohly být negativně ovlivněny nižším 

stupněm zhutnění. I přesto dosahovala směs č. 2 bez oživovací přísady velmi dobrých 

výsledků. Účinek oživovací přísady ale prokázán nebyl. 

Zkušební metodou měření komplexních modulů tuhosti ohybem provedenou na 

zkušebních tělesech (komolých klínech) bylo zjištěno, že směsi dosahovaly velmi 

výrazných rozdílů ve výsledcích. Účinek omlazovací přísady u směsi č. 3 s oživovací 

přísadou je zřejmý. Požadovaný stupeň omlazení ale dosáhnut nebyl. 

U empirických zkoušek pojiv je vidět, že u směsi č. 3 s oživovací přísadou je vyšší 

zbytková penetrace a nižší nárůst bodu měknutí po výrobě než u pojiva ze směsi č.  2. 

Požadovaný stupeň omlazení po 6 měsících od výroby nicméně nebyl dosáhnut – pokles 

penetrace je u směsi č.3 vyšší při srovnání s referenční směsí. 

 

Z celkových výsledků zkoušek je vidět, že účinek oživovací přísady se projevil 

pozitivně. Nebylo však dosaženo požadovaného stupně omlazení. To bylo prokázáno jak 

funkčními zkouškami směsí, tak zkouškami provedených na vyextrahovaných pojivech.  

Ze zkušenosti lze však říci, že účinky oživovací přísady na zestárlé pojivo 

v R-materiálu jsou pozorovatelné i v delším časovém období, nejenom okamžitě po 

výrobě, tzn. vlastnosti pojiva ve směsi č. 3 a i chování směsi se může v delším časovém 

horizontu více přibližovat směsi referenční č. 1. 
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7 PŘÍLOHY 

Protokoly z měření nízkoteplotních vlastností: 

 

 

  Akce : Koudlka

  Asfaltová směs : 1.2-3

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 23.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,88

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,55

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -26,8

  Teplota vzorku při porušení - °C : -23,4

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 1.2-2

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 25.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,41

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,36

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -26,9

  Teplota vzorku při porušení - °C : -22,8

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 1.2-4

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 29.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,24

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,30

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -27,6

  Teplota vzorku při porušení - °C : -23,8

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Kareta - Kučerová

  Asfaltová směs : 2.1-2

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 51.4 x 50.6 x 200

  Datum zkoušky : 10.11.2016

  Zkoušku provedl : Kučerová

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 10,25

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,94

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -24,2

  Teplota vzorku při porušení - °C : -22,3

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 2.1-3

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 15.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 9,56

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,82

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -24,8

  Teplota vzorku při porušení - °C : -21,1

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA STAVEBNÍ
Ústav pozemních komunikací

Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40
fax. : (05) 745 147

e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 2.1-5

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 21.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,62

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,45

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -24,6

  Teplota vzorku při porušení - °C : -20,7

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 32-2

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 09.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,21

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,29

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -24,9

  Teplota vzorku při porušení - °C : -20,6

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : Koudelka

  Asfaltová směs : 32-3

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 08.11.2016

  Zkoušku provedl : Koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,17

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,27

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -25,2

  Teplota vzorku při porušení - °C : -21,6

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz
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  Akce : koudelka

  Asfaltová směs : 3.2-4

  Rozměry zkušebního tělesa - mm : 50 x 50 x 200

  Datum zkoušky : 30.11.2016

  Zkoušku provedl : koudelka

  Teplota temperování - °C : 10

  Doba temperování - min. : 15

  Rychlost ochlazování - °C/hod : 10

  Max. síla při porušení - kN : 8,13

  Max. napětí při porušení - MPa : 3,25

  Teplota v komoře při porušení  - °C : -24,8

  Teplota vzorku při porušení - °C : -20,9

Zkouška odolnosti asfaltové směsi

proti vzniku mrazových trhlin

VUT V BRNĚ, FAKULTA 
STAVEBNÍ

Ústav pozemních komunikací
Veveří 95
662 37   Brno
tel. :  (05) 411 473 40

fax. : (05) 745 147
e-mail : kudrna@sil.fce.vutbr.cz

 


