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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Problematika R-materiálu v asfaltových směsích 

Autor práce: Bc. Dominik Zima 

Oponent práce: Ing. Kamil Podhorný 

Popis práce: 

Diplomant si ve své práci dal za cíl nalezení metody, která umožní zjistit přítomnost R-materiálu 

v asfaltové směsi. Pro svůj výzkum použil dvě asfaltové směsi odebrané z výroby na obalovně a to 

ACL 16 s asfaltem 50/70 a tutéž recepturu s přídavkem 25% R-materiálu. Dále byl odebrán vzorek 

přidávaného asfaltového recyklátu použitého pro výrobu druhé směsi. 

V úvodní části autor obecně popisuje pojmy z prostudovaných pramenů použitých ke zpracování 

diplomové práce, jako jsou reologické vlastnosti asfaltových pojiv, druhy stárnutí asfaltu a  

rejuvenátory. V této části zejména zavádí a vysvětluje pojem „černá skála″, popisuje rozložení 

vrstevnaté struktury asfaltového pojiva na zrnech kameniva a uvádí metody pro určení přítomnosti 

R-materiálu v asfaltové směsi získané z prostudované zahraniční literatury. 

Další část práce je věnována popisu použitých zkušebních postupů, které jsou později hodnoceny z 

pohledu jejich vhodnosti k predikci obsahu R-materiálu ve směsi. Zde jsou uvedeny a popsány i 

metody inovativní získané z nastudované zahraniční literatury. 

Praktická část obsahuje návrh použitých zkušebních metod pro zjišťování obsahu R-materiálu na 

vzorcích pojiva získaných postupnou extrakcí asfaltové směsi rozdělených na dva případy a to: 

1. Bez možnosti použití DSR založená na zjištění přítomnosti zbytkového pojiva na povrchu 

kameniva po finální extrakci a rozdílu výsledků zkoušek penetrace a bodu měknutí na 

pojivu z jednotlivých extrakcí. 

2. S možností použití DSR, kde ukazateli jsou zjištění přítomnosti zbytkového pojiva na 

povrchu kameniva po finální extrakci a hodnoty komplexního smykového modulu pojiv 

z jednotlivých extrakcí 

Následně jsou srovnávány výsledky zkoušek na pojivech získaných z postupných extrakcí. V obou 

případech byla výsledky zkoušek potvrzena přítomnost vrstevnaté struktury pojiva a nalezena 

metodika predikce přítomnosti R-materiálu. U interpretace výsledků z DSR byl nejen zjištěn způsob 

pro určení, zda je ve směsi R-materiál přítomen, ale je přidán i matematický vzorec, který 

kvantifikuje množství R-materiálu ve směsi. 

Výsledek této práce považuji za velmi přínosný pro odbornou veřejnost a vidím zde i potenciál pro 

jeho publikaci v odborném tisku. Dosud nebyla popsána metoda schopná s určitostí stanovit 

přítomnost R-materiálu v asfaltové směsi. Autor této práce tuto metodu v zahraničí nejen našel a 

ověřil, ale nádavkem uvádí i výpočtový matematický vztah, kterým je schopen s pozoruhodnou 

přesností odhadnout množství přidaného asfaltového recyklátu ve směsi. 

Tato práce zcela jistě otvírá několik zajímavých a dosud nezmapovaných cest k výzkumu 

vrstevnaté struktury asfaltového filmu na kamenivu a jejího působení v asfaltových směsích a 
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rovněž k podrobnějšímu ověření a případně i zdokonalení metodiky postupné extrakce (úprava 

extrakčního koše, zjištění vlivu doby extrakcí na výsledek). 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Vše je zpracováno na vysoké odborné úrovni 

2. Zde kladně hodnotím zejména zajištění odběru vzorků asfaltové směsi z reálné výroby a 

invenci ve vývoji zkušebních metod (úprava koše pro postupné extrakce) 

3. Práci se zahraničními zdroji informací je příkladná. 

4. Zde chválím přehlednost a teoretický úvod každé kapitoly. 

5. Práce splnila požadavky zadání beze zbytku.  

 

Připomínky a dotazy k práci: 

Jde tato metoda použít i ke zjištění jaké množství pojiva z přidaného R-materiálu se podílí na 

vlastnostech výsledné směsi? 

Jde z vlastností extrahovaných pojiv usuzovat na možné problémy směsi v konstrukci? 

Jakým směrem by autor doporučil pokračovat v dalším výzkumu této problematiky? 

Závěr: 

Děkuji, že jsem mohl napsat posudek na tuto zajímavou práci, kterou nelze než ohodnotit 

klasifikačním stupněm A/1 a jsem toho názoru, že pojem „černá skála″ má šanci proniknout i do 

tuzemské odborné terminologie. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  22. ledna 2018  Podpis oponenta práce………………………………… 

 


