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1 Úvod 

Během posledních desetiletí dochází v celém světě k neustálému narůstání 

dopravy. Tento trend má za následek značné zatěžování vozovek, zejména 

nákladní, či tranzitní dopravou. V návaznosti na rychlý vývoj dopravy dochází, 

zvláště u netuhých vozovek, k mnohonásobným porušením silnic. Nepříjemná 

realita vyžaduje použití kvalitnějších a odolnějších asfaltů. Z tohoto důvodu se 

začaly již od 90-tých let používat polymerem modifikované asfalty (PMB), které 

zvyšují životnost asfaltových směsí a odolnost proti trvalým deformacím.  

Recyklace stavebního materiálu v dnešní době hraje důležitou roli pro 

zachování přírodních zdrojů a pomáhá podporovat udržitelný rozvoj. V souvislosti 

s touto problematikou vynakládá v posledních letech mnoho společností 

obrovské úsilí na zvýšení množství použití recyklovaných asfaltových směsí. 

Některé evropské státy k tomuto trendu přistupují kladně, a podporují ho 

v podobě ekonomické výhodnosti a předpisovou základnou. Recyklovaný 

materiál má v těchto státech relativně nízkou výkupní cenu. Česká republika je 

poměrně nováčkem ve využívání asfaltových recyklátů, avšak tato situace by se 

měla postupně zlepšovat. V roce 2021 dochází k reformě předpisové základny 

na požadavky používání R-materiálu do asfaltových směsí.  

Bohužel vozovky s polymerem modifikovanými asfalty stále více dosahují 

konce své životnosti a dochází k tomu, že znovuzískaná asfaltová směs bude 

obsahovat PMB. I když se recyklace asfaltové směsi stává běžnou praxí, dosud 

neexistuje široce akceptovaná technika recyklace asfaltových směsí s PMB. Pro 

obnovení vlastností běžného zestárlého asfaltového pojiva se používají tzv. 

oživovací přísady, avšak polymerem modifikované asfalty obsažené 

v R-materiálech mohou dosahovat oproti běžným asfaltům vysoké tuhosti. Do 

budoucna je tedy nutné prozkoumat možnosti recyklace polymerem 

modifikovaných asfaltů a jejich následné využití. 
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2 Rešerše literatury 

2.1 R-materiál 

Termín R-materiál je v České republice označován pod zkratkou RA 

(Reclaimed Asplahlt). Zkratka je odvozená z anglické odborné literatury, kde je 

R-materiál označován zkratkou RAP (Reclaimed asphalt pavement). R-materiál 

definuje norma ČSN EN 13108-8 ed. 2. Asfaltové směsi – Specifikace pro 

materiály – Část 8: R-materiál [1].  

Definice obsažena v technických podmínkách TP 210 Užití recyklovaných 

stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací a sděluje, že:  

„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“. 

Recyklovaný stavební materiál se dá označit za R-materiál jen tehdy, pokud se 

jedná o více jak 95 % asfaltových materiálů s maximálním obsahem 5 % 

ostatních recyklovaných materiálů (Rc+Rb+Ru+X+Y+FL), a to [2]: 

• Recyklát z betonu (Rc) – je recyklované kamenivo získané drcením  

a tříděním betonu a betonových výrobků. 

• Recyklát ze zdiva (Rb) – je recyklované kamenivo získané drcením  

a tříděním pálených a nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, 

vápenopískové prvky, pórobetonové tvárnice).  

• Recyklát z vozovek (Ru) – je recyklované kamenivo získané drcením  

a tříděním betonu, vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem 

případně nestmelených vrstev a hrubozrnných zemin.  

• Jiné částice (X) – jedná se o přilnavé částice (tj. jemnozrnné jílovité 

zeminy a nečistoty), různorodé částice jako kovy (železné a neželezné), 

neplovoucí dřevo stavební plasty a pryž sádrová omítka apod.  

• Ostatní částice (Y) – jedná se o částice nestavebního charakteru 

například papír, polyetylénové obaly, textil, organické materiály (humus, 

rašelina). 

• Plovoucí částice (FL) – částice, kterou plovou ve vodě například plovoucí 

dřevo, polystyrén.  

  



 
13 

 

Celý název R-materiálu se uvádí takto: U RA d/D, kde U označuje zrnitost  

R-materiálu, d označuje velikost spodního síta kameniva v milimetrech,  

D velikost horního síta kameniva v milimetrech.  

Např.: 16 RA 0/8 mm – jedná se o R-materiál, který má velikost horního síta 

8 mm a zrnitost 16 mm (všechna zrna recyklátu propadnou sítem o velikosti ok 

16 mm). 

Pokud srovnáme použití R-materiálu v ČR se západoevropskými zeměmi, je 

R-materiál využíván poměrně v malé míře. Situace s recyklovanými asfaltovými 

vozovkami, by se však měla postupně zlepšovat. Výrazně by tomu mohlo 

dopomoci i to, že v lednu 2021 vyšla norma ČSN 73 6141 Požadavky na použití 

R-materiálu do asfaltových směsí [3]. Tato norma upřesňuje technické 

požadavky na používání R-materiálu při výrobě asfaltových směsí, které jsou 

uvedeny v ČSN EN 13108-8 ed. 2. V normě se definují požadavky pro získávání, 

úpravu, homogenizaci, skladování, zkoušení a kontrolu recyklovaného materiálu.  

Pokud se splní všechny potřebné výrobní specifikace pro výrobu asfaltových 

směsí s R-materiálem, lze tento materiál považovat za kvalitativně rovnocenný 

s asfaltovou směsí bez R-materiálu. Na grafu níže je zobrazeno množství 

vyrobené asfaltové směsi za uplynulé roky. 

 

Graf 1 - Množství vyrobené asfaltové směsi, zdroj [4] 

Důležitým aspektem pro používání R-materiálu je také samotná podpora 

státu. Je nutné, aby Česká republika přistupovala k trendu recyklovat kladně  

a podporovala tento rozvoj například výhodným odkupem recyklátu, který se 

bude zabudovávat zpět do asfaltových vozovek.  
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2.2 Získávání R-materiálu 

Prvním způsobem získávání R-materiálu je frézování. Přínosem frézování 

je postupné oddělování jednotlivých konstrukčních vrstev. Tato výhoda nám 

umožňuje rozdělit a skladovat frézovaný materiál dle kvality a zrnitosti. Frézování 

je vhodné uplatnit na vozovkách, kde skončila životnost obrusné vrstvy [5].  

Nejmodernější frézy dnes nabízejí současně se zvýšením produktivity  

i vyšší bezpečnost a nižší dopad na životní prostředí. Frézy jsou schopné 

minimalizovat množství prachu který se objevuje na pracovní ploše a odvádět ho 

do dopravníku umístěného v blízkosti frézy. Tento systém nazývaný „Dust 

Shield“ používá ionizaci k pozitivnímu nabití prachových částic a zajistí tak, aby 

mikročástice držely pohromadě a neskončily ve vzduchu kolem stroje. Tento 

patentovaný systém snižuje prašnost až o 80 % [6]. 

 Dalším způsobem získávání R-materiálu je vybourání celé konstrukce 

vozovky, nebo jejich jednotlivých vrstev s použitím bouracích kladiv. V jednom 

záběru je možné vybourat vrstvy stmelené asfaltovým pojivem a v dalším záběru 

zbylé vrstvy [5]. 

  

Obrázek 1 - Frézování vozovky, zdroj [7] Obrázek 2 - Vybourání vozovky, zdroj [8] 

V dnešní době již bývá často požadavkem investora R-materiál s různou 

kvalitou rozlišovat a vzájemně oddělovat, proto má frézování velkou výhodu. Je 

také možné oba způsoby kombinovat, kdy kvalitní konstrukční vrstvy vozovky 

odfrézujeme a zbytek vybouráme [9].   
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2.3 Skladování R-materiálu 

Pro výrobu kvalitních směsí s vysokým obsahem R-materiálu je nezbytné 

dodržet správné postupy při skladování. Zpracované zásoby R-materiálu se 

doporučuje skladovat odděleně, pod krytem (střechou), se zpevněným 

betonovým či asfaltovým podkladem – viz obrázek 3. Během ukládání na skládky 

je třeba odstranit znečišťující součásti (beton, části obrubníků apod.).  Výška 

hromad skládky je max. 3,5 m. V případě nadbytečné výroby se asfaltová směs 

rozhrne, nechá zchladnout a následně se shrne do výšky skládky. Také je vhodné 

se vyhnout jízdě nakladačů na zásobách RAP, protože může dojít  

k předčasnému zhutnění zpracovaného R-materiálu [10]. 

 

Obrázek 3 - Skladování R-materiálu, zdroj [10] 

2.4 Zpracování R-materiálu 

V České republice lze rozdělit zpracování R-materiálu do dvou základních 

hledisek, a to dle místa zpracování (na místě či obalovně) a dle teploty 

zpracování (za horka či za studena). Celkově lze tedy rozeznat čtyři kategorie 

zpracování R-materiálu:  

• recyklace v míchacím centru (obalovně) za horka; 

• recyklace na místě za horka; 

• recyklace v míchacím centru za studena; 

• recyklace na místě za studena.  



 
16 

 

Všechny čtyři kategorie zpracování R-materiálu se řídí normou ČSN EN 

13108-1 ed. 2 (736140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: 

Asfaltový beton [11]. R-materiál je vhodný především pro technologii recyklace 

za horka v míchacím centru. Rozlišují se tři způsoby přidání R-materiálu do 

asfaltové směsi: 

• Dávkování R-materiálu za studena přímo do míchačky šaržové obalovny. 

• Předehřívání R-materiálu v paralelním bubnu šaržové obalovny. 

• Metoda drum-mix používaná v kontinuálních obalovnách [12]. 

V současnosti je v ČR vybaveno zařízením na přidávání studeného  

R-materiálu přímo do míchačky asi 40 % šaržových obaloven. Tento způsob se 

využívá u obaloven, které nemají paralelní buben. Při této metodě je nutné 

předehřívat kamenivo na vyšší teplotu, aby bylo dosáženo požadované teploty 

míchání. Vysoká teplota kameniva způsobuje objemové změny či pukání, což je 

nevhodné pro asfaltovou směs. Při styku kameniva s R-materiálem navíc 

dochází k náhlému uvolňování páry, kterou je nutné odvést. Překážkou také 

často bývá vysoká vlhkost R-materiálu, protože se většinou skladuje na 

nezastřešené skládce. Ve stavební praxi je doporučeno tímto způsobem přidávat 

do asfaltových směsí cca 25 % R-materiálu [13].  

Efektivnější způsob zpracování recyklátu je předehřívání R-materiálu 

v paralelním bubnu. Paralelní buben je umístěn v horní části šaržové obalovny  

a díky předehřátí R-materiálu až na 130 °C, není nutné zahřívat kamenivo na 

vysokou teplotu. Oproti předchozí metodě tak není nutné intenzivně odvětrávat 

uvolňovanou páru.  Nahřátý R-materiál následně putuje do sila, kde je navažován 

a dávkován přímo do míchačky. Tento způsob umožňuje použít do výroby 

asfaltových směsí až 80 % R-materiálu.   

I když se tato technologie jeví jako bezchybná, lze na ní určitá úskalí najít. 

Nevýhodou je cena paralelního bubnu, která je v řádech desítek miliónů korun  

a obalovny v ČR nemají důvod ani motivaci paralelní buben zakoupit. V české 

republice můžeme proto najít jen čtyři obalovny, které jsou paralelním bubnem 

vybaveny. Šaržová obalovna s paralelním bubnem, který se nachází v horní části 

obalovny je zobrazena na obrázku 4 níže [13]. 
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Obrázek 4 - Šaržová obalovna s paralelním bubnem, zdroj [14] 

Metoda Drum-mix se na rozdíl od předešlých metod používá 

v kontinuálních obalovnách. Principem této metody je průběžné dávkování  

R-materiálu do střední části sušícího a ohřívacího bubnu – viz obrázek 5. 

Následně dochází k promísení s kamenivem a přidaným asfaltem. Metoda se 

hodí především pro velké stavby s konstantní recepturou asfaltové směsi a se 

souvislým nepřerušovaným procesem. Kontinuální obalovny nejsou v ČR moc 

rozšířené, existuje pouze jedna [9] [13]. 

 

Obrázek 5 - Princip metody Drum-mix, zdroj [12] 
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2.5 Používané druhy asfaltových pojiv  

Asfaltové pojivo je směs uhlovodíků, jejíž viskoelastické chování se mění 

se změnou teploty. Jedná se o koloidní směs vysoce molekulárních uhlovodíků, 

které se dělí na maltény (oleje, pryskyřice) a asfaltény (tuhé částice).  

Asfalt nabízí vysokou přilnavost a vodotěsnost. Je odolný vůči většině 

kyselin, zásad a solí. Výhodou asfaltového pojiva je jeho snadná zpracovatelnost 

za vysoké teploty, údržba a recyklace. Nevýhodou asfaltu je tvoření trhlin za 

nízkých teplot a trvalé deformace za teplot vysokých. Ačkoliv má asfaltové pojivo 

i nedostatky, tak díky všem pozitivním vlastnostem je nepostradatelným 

materiálem při výstavbě komunikací [15]. 

Asfalty se dělí dle původu na přírodní a ropné. Přírodní asfalty se vyskytují 

zřídka, kdy jedním z největších zdrojů je jezero Pitch Lake na ostrově Trinidad 

(obrázek 6). Kvůli vysoké tvrdosti nejsou vhodné k užití do asfaltových směsí, 

proto se provádí smísení s měkkým ropným asfaltem. Ropné asfalty vznikají 

destilací surové ropy. Výsledný produkt se může dále zpracovávat kontinuální 

oxidací, při které dochází k úpravě vlastností ropného asfaltu [15]. 

 

Obrázek 6 - Přírodní asfalt na ostrově Trinidad, zdroj [16] 
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2.5.1 Silniční (destilační) asfalty 

 Používají se při stavbě a údržbě komunikací. V současnosti jsou 

nejrozšířenějším pojivem netuhých vozovek. Vyrábí se oxidací vakuového zbytku 

získaného destilací ropy. Pokud asfalt nesplňuje požadované parametry, je 

upravován polofoukáním. Zpravidla tvoří 3,5 – 6 % hmotnosti asfaltové směsi. 

Silniční asfalty se označují dle hodnoty penetrace dle ČSN EN 1426 „Stanovení 

penetrace jehlou“ [17]. 

2.5.2 Polofoukané asfalty 

Vyrábí se oxidací (polofoukáním) vakuových zbytků z ropy. Teplota, při 

které probíhá oxidace je 220 °C až 250 °C [18]. 

2.5.3 Foukané asfalty 

 Foukané asfalty se vyrábí podobně jako polofoukané. Mají více 

molekulárních interakcí. Během procesu rafinace se vzduch pod vysokým tlakem 

a teplotou 250 °C až 300 °C fouká směrem k asfaltu. Díky své vysoké 

voděodolnosti se používají zejména na izolace [18]. 

2.5.4 Ředěné asfalty 

 Tyto asfalty jsou rozpouštěné v petroleji, nebo benzínu. Používají se 

zejména u nátěrových asfaltů. Rychlost srážení, nebo ztuhnutí závisí na druhu 

kapaliny. Například z důvodu vysoké rychlosti odpařování benzínu ztuhne asfalt 

rozpuštěný v benzínu rychleji, zatímco asfalty ředěné petrolejem tuhnou pomaleji 

[19].  

2.5.5 Asfaltová emulze 

 Vyrábí se smícháním asfaltu, vody a materiálu vytvářející emulzi. 

Emulzním materiálem je obvykle alkalická sůl, amonná sůl, nebo mýdlo.  

Emulgátor udržuje asfalt ve stavu jemných kapiček tím, že mu neumožní smísit 

se s jinými kapičkami. Protože jsou však kapičky velmi jemné, zavěšují se ve 

vodě. K této tzv. disperzi by za normálních okolností nedošlo, protože se olej  

a voda nemísí, ale pokud se do vody přidá emulgátor, zůstane asfalt 

dispergovaný.  Emulze se používají zejména pro povrchové úpravy za použití 

nízkých aplikačních teplot od 45 ° C do 70 ° C [20].  
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2.5.6 Modifikované asfalty 

Jedná se o asfalty, do kterých se přidávají přísady, takzvané modifikátory, 

za účelem zlepšení fyzikálních a mechanických vlastností. Přidáním modifikátorů 

lze docílit zlepšení chování pojiva za vysokých teplot, tj. zvýšení bodu měknutí  

a zlepšení chování pojiva za nízkých teplot, tj. snížení teploty bodu lámavosti  

– viz. obrázek 7. Modifikací lze docílit zlepšení i dalších vlastností, například 

zlepšení odolnosti proti vzniku trvalých deformací, snížení rychlosti stárnutí 

asfaltu či zlepšení přilnavosti asfaltu ke kamenivu [21]. 

Nejznámější používané modifikátory jsou syntetické polymery, přírodní 

kaučuk, pryžový granulát (staré použité pneumatiky), síra, organokovové 

sloučeniny nebo odpadní materiál. Modifikované asfalty se v silničním stavitelství 

využívají pro velmi namáhané asfaltové vozovky, případně pro asfaltové zálivky 

[21].  

 

Obrázek 7 - Obor použitelnosti asfaltu, zdroj [21] 

2.6 Polymerem modifikované asfalty 

Polymerem modifikované asfalty, v zahraničí označované jako  

PMB – Polymer Modified Bitumen, je asfaltové pojivo, jehož reologické vlastnosti 

jsou při výrobě upraveny polymerem.  Problematikou PMB asfaltů se zabývá 

evropská norma ČSN EN 14023 – Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace 

pro polymerem modifikované asfalty [22] a norma ČSN 65 7222-1 – Asfalty  

a asfaltová pojiva – Silniční modifikované asfalty – Část 1: Polymerem 

modifikované asfalty [23].   
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Modifikace asfaltového pojiva má dlouholetou historii, velký rozvoj 

syntetických polymerů začal po skončení druhé světové války. Dle uspořádání 

řetězce makromolekul lze polymery rozdělit na termosetické a termoplastické. 

Nevýhodou termosetických polymerů je fakt, že při zahřátí nenávratně tvrdnou  

a pro modifikaci se tak nepoužívají. Zatímco termoplastické polymery jsou 

v dnešní době široce používanými polymery pro modifikaci asfaltů. Rozdělují se 

do dvou kategorií, a to na plastomery a elastomery [21] [24]. 

Ve skupině plastomerů jsou používány kopolymery etylen/vinylacetát (EVA) 

a etylen/metylmetakrylát (EMA), které asfaltové pojivo zahustí a ovlivní tak jeho 

chování.  Při vysokých teplotách zvyšují bod měknutí, ale zároveň se zhoršuje 

chování při nižších teplotách. Plastomery nemají žádnou elastickou složku, což 

obvykle vede k jejich rychlé a vysoké počáteční pevnosti, ale po vytvrzení jsou 

křehké a dochází k poruchám. Plastomerní polymery v současné době obsahují 

asi 15 % světového trhu modifikátorů asfaltových polymerů , v ČR se však téměř 

nepoužívají [25].  

Elastomerní polymery vykazují nízký modul pružnosti, změkčují se při 

zahřívání, ztvrdnou při chlazení a jsou schopné odolávat trvalé deformaci. Mírou 

elastického chování modifikovaných asfaltů je stanovení vratné duktility. Při 

natahování pod zatížením se polymery elasticky zotavují (jakmile je zatížení 

odstraněno), což vede k jejich většímu úspěchu než u plastomerů. Typickými 

modifikátory elastomerních polymerů jsou termoplastické kaučuky = styren 

-butadien-styren (SBS). Celosvětově elastomerní polymery obsahují přibližně  

75 % všech použitých modifikátorů asfaltového polymeru [26]. 

Nevýhodou elastomerů je jejich náchylnost k oddělování od asfaltů. 

Zejména během skladování je nutné tato asfaltová pojiva promíchávat. V jedné 

studii Nottinghamské fakulty, profesor Gordon D. Airey tvrdí, že termoplastické 

elastomery a asfalteny soutěží o absorpci lehkých složek asfaltu ve směsích 

asfaltu SBS. Ve studii bylo zjištěno, že lze zlepšit náchylnost k oddělování 

elastomerů od asfaltů pomocí aromatických olejů. Asfalt s vysokým obsahem 

aromatických látek může být nápomocný při výrobě kompatibilního a stabilního 

modifikovaného asfaltu. Dále přidání aromatických olejů může zlepšit 

kompatibilitu mezi SBS a asfaltem s nízkým obsahem aromatických látek. Příliš 

vysoký obsah aromátů v modifikovaném asfaltu však může vést k antiplastizaci, 

což není dobré pro výsledné vlastnosti asfaltu [26].   
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Nestabilita skladování modifikovaného asfaltu je zaznamenána na obrázku 

8 níže. Kompatibilita mezi polymerem SBS a asfaltem byla zkoumána pomocí 

fluorescenční mikroskopie. Dle obrázku 8 můžeme vidět, že přidání síry má 

značný vliv na kompatibilitu mezi asfaltem a polymerem. Je vidět, že bílé částice 

polymeru jsou rozptylovány v asfaltu (objevující se černá - obr. 8a). Velikost 

částic polymeru se během procesu přípravy modifikovaných pojiv obsahujících 

zmenšuje a zmenšuje se i procento síry. Nakonec má modifikovaný asfalt SBS 

velmi jemnou síťovou strukturu, jak je znázorněno na obr. 8d vlevo. Zatímco 

modifikovaný asfalt SBS bez síry se chová nestabilně a dochází k fázovému 

oddělování při zvýšené teplotě, jak je znázorněno na obr. 8 vpravo. [27]. 

 

Obrázek 8 - Vývoj morfologie modifikovaného asfaltu SBS bez síry vpravo a se sírou 
vlevo, zdroj [27] 

2.7 Výroba PMB 

Polymerem modifikované asfalty se získávají buď přímou metodou 

v rafinérii, nebo ve speciálních modifikačních stanicích. Pro výrobu PMB 

v rafinériích se používá jen jeden typ polymeru, a to především nejpoužívanější 

modifikátory SBS či EVA. Množství přidaného modifikátoru se určí dle požadavků 

polymerem modifikovaných asfaltů.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941801000861#FIG9
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Speciální modifikační stanice se dělí podle míchacího zařízení. Prvním 

typem je vysokorychlostní míchací zařízení neboli koloidní mlýn. Směs asfaltu  

s polymerem je protlačována vysokou rychlostí těsnou mezerou, díky které je 

polymer jemně rozptýlen v asfaltu. Bohužel na směs asfaltu a polymeru působí 

smykové síly, které částečně ničí makromolekuly. Metoda se používá při výrobě 

menšího množství PMB asfaltu, který je charakteristický rychlou stabilizací.  

Druhým typem je konvenční míchací zařízení, které funguje na  

chemicko-fyzikálních principech. Postup je jednodušší než u vysokorychlostního 

míchání, pokud se použije stejný typ asfaltu a dodrží se přesné sladění asfaltu  

a polymeru. Přidávaný polymer se upravuje použitím pomalu otáčejících 

míchacích zařízení za působení velmi malých smykových sil. Konvenční míchání 

je poměrně časově náročné, kvůli pomalejší stabilizaci. Avšak výhodou jsou malé 

smykové účinky, při kterých nehrozí zničení koloidního mlýnu [28]. 

Dalším typem výroby PMB je kontinuální proces. Jedná se o zcela novou 

metodu vyvinutou společností IKA. Polymer je dokonale rozptýlen uvnitř asfaltu 

a chemické spojení je proto zajištěno v rámci jednoho průchodu. Kontinuální 

systém míchá a rozpouští polymer do asfaltu v jediném průchodu – znázorněno 

na obr. 9. Obě složky jsou neustále napájeny a rozptýleny dispergačními stroji. 

Díky nepřetržitému procesu je možné vyrobit velké množství PMB asfaltu. Hlavní 

výhodou kontinuálního systému je méně náročný časový proces, který zajistí 

efektivitu celé výroby [29]. 

 

Obrázek 9 - Princip kontinuální výrovy PMB asfaltu, zdroj [30]  
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Polymery, které se používají v silničním stavitelství se nejčastěji přidávají 

do asfaltu jako pevná látka ve formě granulátu či prášku – viz. obrázek 10,11. 

Polymery lze také přidat i v podobě roztoku, nebo emulze [29]. 

   

Obrázek 10 - EVA granule, zdroj [32]  Obrázek 11 - SBS granule, zdroj [31] 

2.8 Recyklace asfaltových směsí s PMB  

Z důvodu neustále rostoucího dopravního zatížení byl ve státech Evropské 

unie v posledních desetiletích pro stmelení asfaltových směsí značně používán 

polymerem modifikovaný asfalt. Tyto vozovky stále více dosahují konce své 

životnosti a dochází k tomu, že znovuzískaná asfaltová směs bude obsahovat 

PMB. I když recyklace asfaltové směsi je dnes běžnou praxí, a v některých 

zemích je obsah R-materiálu v některých typech asfaltových směsí až 60 %, 

dosud neexistuje široce akceptovaná technika recyklace asfaltových směsí  

s PMB. Pro obnovení reologických vlastností zestárlého asfaltového pojiva  

v R-materiálu se používají tzv. oživovací přísady, měkký asfalt, nebo speciálně 

navržená modifikovaná pojiva určená pro účel recyklace.  

V současné době v lednu 2021 vyšla norma ČSN 73 6141 [3]. V normě je 

uvedeno, že v případě dávkování více než 15 % R-materiálu musí být zestárlé 

pojivo R-materiálu oživeno.  

Při výrobě nové směsi s pojivem gradace 50/70 je možné pro oživení použít 

pojivo s vyšší hodnotou penetrace (měkčí pojivo) 70/100, 100/150, nebo 

160/220. Výhodou této varianty úpravy je zejména to, že dojde k změkčení 

zestárlého pojiva a obnovení fyzikálních i chemických vlastností. Naopak 

nevýhodou je nutnost vybavit obalovny dalším zásobníkem pojiva, ve kterém je 

pojivo skladováno. Hrozí také nebezpečí dvojího obalení zrn kameniva, tzv. 

„double coating“ [3].  
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Dalším způsobem, jak obnovit reologické vlastnosti zestárlého pojiva jsou 

oživovací přísady. Existuje několik typů oživovacích přísad, které se získávají 

například během zpracování ropy, bio-olejů, či z odpadních produktů biomasy. 

Oživovací přísady musí při použití vyhovět několika základním požadavkům,  

a to: 

• oživit zestárlé pojivo – snížit jeho tuhost a navrátit požadované 

vlastnosti, dle příslušné kategorie pojiva; 

• upravit vlastnosti asfaltové pojiva v R-materiálu tak, aby se nesnížila 

trvanlivost asfaltové směsi po dlouhodobém stárnutí; 

• zaručit výskyt dostatečného množství asfaltového pojiva z důvodu 

řádného obalení zrn kameniva; 

• zaručit splnění požadavků na vlastnosti asfaltových směsí [33].  

Oživovací přísady lze rozdělit do dvou kategorií. První kategorií jsou tzv. 

změkčovadla – fluxační přísady, které snižují pouze viskozitu pojiva  

a z dlouhodobého hlediska nejsou schopny zabránit tvorbě mrazových trhlin, 

nebo únavových trhlin. Druhou kategorií jsou tzv. rejuvenátory – rejuvenační 

přísady. Cílem rejuvenačních přísad je obnovit chemickou strukturu pojiva  

a přerušit proces shlukování asfalténů. Rozdíl mezi rejuvenátory a změkčovadly 

je patrný z obrázku 12. Na levé straně obrázku je zřejmé, že po přidání 

změkčovadel, nedochází k rozptýlení shluků asfalténů, ale pojivo se pouze zředí 

– sníží se viskozita. Zatímco na pravé straně obrázku, lze vidět správné oživení 

asfaltového pojiva rejuvenátory, kdy je shlukování asfalténů přerušeno [33]. 

 

Obrázek 12 - Rozdíl mezi změkčovadly (vlevo) a rejuvenátory (v pravo), zdroj [34] 

Dávkování oživovacích přísad bývá často doporučováno samotnými 

výrobci a je úzce spjato s mírou zestárnutí pojiva v R-materiálu, která je 

vyjádřena hodnotou penetrace, či teplotou bodu měknutí. 
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Dávkování se nejčastěji provádí přímo na obalovně asfaltových směsí, kdy 

se do směsi R-materiálu většinou přimíchají v tekuté podobě. Oživovací přísady 

lze přidat i v pevné formě, jako jsou např. peletky [34] [35]. Nejčastější používané 

oživovací přísady jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Nejčastěji používané rejuvenační přísady, zdroj [3] 

Kategorie  Popis a způsob získávání 

Parafinické oleje  Rerafinace použitých mazacích olejů 

Aromatické extrakty ropných 
látek 

Rafinací ropných produktů se složkami polárních aromatických 
olejů 

Naftenické oleje  Uhlovodíky upravené pro modifikaci asfaltu 

Triacylglyceridy a mastné 
kyseliny 

Fytooleje získávané zpracováním rostlin 

Tálové oleje  
Destilované odpadní produkty papírenského průmyslu.  
Stejná chemická skupina jako tekuté přilnavostní přísady a 
emulgátory 

Volba druhu pojiva hraje důležitou roli při návrhu asfaltové směsi. Při 

přidávání R-materiálu do asfaltových směsí se silničním asfaltem se volba druhu 

pojiva řídí dle rovnice A.1, jenž je uvedena v ČSN EN 13108-1 [11].  V České 

republice zatím neexistuje jednotný přístup k návrhu a volbě PMB pojiva, ale 

z dostupných záznamů lze již navrhnout některou z níže uvedených variant: 

• použití pojiva vyšší (měkčí) třídy;  

• použití pojiva stejné třídy s vyšším stupněm modifikace; 

• použití vyšší třídy s vyšším stupněm modifikace [36]. 

V případě asfaltových směsí s PMB dochází k určitým komplikacím, kdy 

bylo prokázáno, že použití oživovacích přísad v kombinaci se zestárlým PMB 

není zcela funkční. Při oživování nedochází k obnovení struktury pojiva, jak  

u běžných asfaltů, ale pouze ke změkčení pojiva. Tuto zkušenost lze logicky 

odvodit tím, že vlastnosti modifikované pojiva jsou dány modifikační přísadou 

(elastické a tažné vlastnosti), nikoliv samotným asfaltovým pojivem. Oživovací 

přísady byly vyvinuty zejména pro použití se silničními asfalty, kde obnovovaly 

viskozitu degradovaného pojiva stářím. Vlastnosti vybraných druhů PMB asfaltů 

jsou uvedeny v tabulce 2 níže. Přesto se lze domnívat, že existuje cesta 

umožňující použití recyklované asfaltové směsi s PMB, kdy nedojde ke snížení 

kvality vyráběných asfaltových směsí. Jedná se o speciálně navržené 

modifikované pojivo určené zejména pro účel recyklace. V zahraniční literatuře 

se tyto pojiva označují jako PMB RC [36].   
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Tabulka 2 - Specifikace polymerem modifikovaných asfaltů pro asfaltové směsi,  
zdroj [23] 

 Vlastnost J. 
zkušební 
metoda 

10/40-
65 

25/55-
60 

25/55-
65 

45/80-
55 

45/80-
65 

45/80-
75 

40/100-
65 

Penetrace, 25 °C 
0,1 
mm 

ČSN EN 1426 10-40 25-55 25-55 45-80 45-80 45-80 40-100 

bod měknutí  °C ČSN EN 1427 ≥ 65 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 55 ≥ 65 ≥ 75 b) ≥ 65 

silová duktilita   
 
teplota zkoušky a) 

J/cm
2     

°C 

ČSN EN 
13589 

≥ 1 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 1 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 

15 10 10 5 5 5 5 

bod lámavosti  °C 
ČSN EN 
12593 

≤ -5 ≤ -12 ≤ -12 ≤ -15 ≤ -15 ≤ -18 ≤ -18 

vratná duktilita, 25 °C % 
ČSN EN 
13398 

≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 70 

odolnost proti stárnutí  
RTFOT                 

%  

ČSN EN 
12607-1 

≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

zbylá penetrace   
% ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60 

 změna bodu měknutí  
°C -2/+8 -2/+8 -5/+10 -2/+8 -5/+10 

-5/+10 

b) 
-5/+10 

vratná duktilita, 25 °C % ≥ 50 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70 ≥ 60 

bod vzplanutí °C 
ČSN EN ISO 

2592 
≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 ≥ 235 

skladovací stabilita  
°C 

ČSN EN 
13399 

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
rozdíl bodu měknutí 

a) Dojde-li k předčasnému přetržení, nutno zkoušku opakovat. Není dovoleno zvýšit teplotu zkoušky. 
b) Zkouška bodu měknutí se provede v glycerínové lázni 

Z kapitoly 2.6. víme, že pojiva, která jsou obsažena v R-materiálu mohou 

být různorodá. Pojiva se mohou lišit dle způsobu modifikace, nebo dle použitých 

přísad. Takto odlišná pojiva není možné detekovat běžnými zkouškami  

R-materiálu, jako je penetrace jehlou dle ČSN EN 1426, nebo zkouška bodu 

měknutí dle ČSN EN 1427. Výsledky z těchto dvou zkoušek nemohou sloužit ani 

k prostému zjištění, zda je R-materiál modifikovaný či nikoliv. Určitou nápovědou, 

může být hodnota penetračního indexu, která často u modifikovaných pojiv 

převyšuje hodnotu 0,7 jednotek. Tato hodnota je obvyklou maximální hodnotou 

běžných silničních asfaltů. Ověření použití modifikovaného pojiva, lze provést 

například zkouškou vratné duktility dle ČSN EN 13398, zkouškou silové duktility 

dle ČSN EN 13589, měřením na dynamickém smykovém reometru dle ČSN EN 

16659, případně za pomocí moderních analytických metod, jako je například 

infračervená spektrometrie (FTIR). V optimálním případě by při výrobě asfaltové 

směsi s PMB měl být použit PMB-R-materiál. Podle výzkumu [37] bylo 

prokázáno, že použití PMB-R-materiálu může kladně přispět ke zlepšení 

vlastností výsledné asfaltové směsi [36] [38] [39] [40] [41] [42].  
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2.9 PMB RC 

Jedná se o speciální modifikované asfaltové pojivo, které je vhodné pro 

opětovné používání zestárlých asfaltových směsí. Požadavky a zkušební metody 

asfaltů PMB RC jsou určeny v souladu s ČSN EN 14023 [22] a ČSN 65 7222-1 

[23]. Oproti obvyklým polymerem modifikovaným asfaltům, má PMB RC zpravidla 

vyšší stupeň modifikace. Přídavek asfaltu PMB RC může mít příznivý vliv na 

zlepšení penetrace, zvýšení bodu měknutí (vlivem vyššího stupně modifikace), 

snížení bodu lámavosti a obnovení elasticity zestárlého asfaltového pojiva  

v R-materiálu. Předpoklad výroby PMB RC lze vidět na obrázku 13 níže [43]. 

U pojiv typu PMB RC můžeme bezpečně tvrdit, že čím vyšší je obsah 

R-materiálu v asfaltové směsi, tím vyšší by měl být obsah modifikační přísady 

v nově přidaném pojivu [36]. Mnoho současných problémů s recyklací vyplývá ze 

skutečnosti, že vlastnost recyklovatelnosti nebyla zahrnuta, když byl produkt 

navržen. Pokud je modifikátor původně navržen s ohledem na recyklovatelnost, 

povede to k produktům s lepším hodnocením životního prostředí a jeho 

popularizace bude o mnoho snazší. 

2.10 PMB RC v zahraničí 

Jak je všeobecně známo, tak přístup některých Evropských zemí 

k recyklaci je podstatně lepší než u nás v České republice. Zkušenosti 

s recyklacemi PMB asfaltů, má především Německo, kde pojem PMB RC také 

vznikl. Další zemí, která se hojně zabývá recyklací PMB asfaltů je Rakousko.  

 

Obrázek 13 - Princip výroby PMB RC, zdroj [44]  
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2.10.1 Německo 

Zkušenosti s R-materiálem jsou v Německu již více než 30 let. 

Nejpoužívanějším typem modifikovaného asfaltového pojiva je 25/55-55 A, kdy 

písmeno A představuje modifikaci elastomerem. Tento druh zaujímá skoro 90 % 

všech PMB na trhu. Dalším hojně využívaným asfaltovým modifikovaným 

pojivem je 10/40-65 A, které zaujímá téměř 10 % trhu. Zřídka se také používá 

třída 45/90-50 A. Mimo jiné se v Německu při pokládkách asfaltového koberce 

drenážního (PA), nízkohlučného asfaltového koberce mastixového (SMA LA), či 

významně zatížených dopravních ploch používají speciální modifikovaná pojiva. 

 Trend použití PMB RC je v Německu stále vyšší. Z podkladů společnosti 

Total S.A. je zřejmé, že v roce 2011 tvořil podíl PMB RC v třídě pojiv 25/55-55  

22 %, zatímco v roce 2014 tato třída dosahovala 33 % podíl [36] [44]. 

Německo je známé silnou předpisovou základnou, která reguluje 

požadavky na asfaltové směsi, použití R-materiálu, nebo provádění kontrolních 

zkoušek. Bližší informace o předpisech jsou uvedeny v [45], [46], [47], [48]. 

Asfaltové pojivo, které je zpětně získané z R-materiálu, musí mimo jiné splňovat 

určité požadavky – průměrná penetrace musí být větší než 15 (0,1 mm) a bod 

měknutí nižší než 70 °C. Tyto požadavky jsou totožné i v ČR a vycházejí z EN 

13108-8 [36].   

V následující tabulce 3, která vychází z doplňujících technických 

podmínek ZTV Asphalt-StB 07 [48], jsou uvedeny horní limity bodu měknutí pro 

jednotlivé kategorie silničních i modifikovaných asfaltů, které jsou zpětně získané 

z R-materiálu. Hodnoty bodu měknutí se v Německu zdají jako jediná možnost 

při volbě pojiva. V České republice tyto hodnoty u zpětně získaných asfaltových 

pojiv vyžadované nejsou [36].   

Tabulka 3 - Limitní hodnoty bodu měknutí, zdroj [48] 

Silniční asfalt Polymerem modifikovaný asfalt 

Penetrační třída 
Horní limit pro bod  

měknutí °C 
Druh/třída 

Horní limit pro bod 
měknutí °C 

160/220 51 PMB 65 (45/80-50) 66 

70/100 59 PMB 45 (25/55-55) 71 

50/70 62 PMB 25 (10/40-65) 81 

30/45 68 PMB 40/100-65 H *) 

20/30 71 - - 

*) Deklarovaná hodnota ±8 °C     
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V předpisu ZTV Asphalt-StB 07 je dále požadavek na hodnotu vratné 

duktility, která má u pojiv zpětně získaných ze směsí s PMB dosahovat minimálně 

40 %. Dodržení tohoto limitu je pro směsi bez R-materiálu, i s R-materiálem [36]. 

Omezení horního limitu bodu měknutí částečně znamená, že dojde k nadměrné 

degradaci asfaltového pojiva a současně může sloužit jako vedlejší kritérium 

zabraňující nízkoteplotním trhlinám. Tato hypotéza platí u silniční asfaltů a PMB 

asfaltů, které jsou modifikovány plastomery. Pokud by se pojiva modifikovala 

elastomery (například SBS), nemusí dojít k negativnímu dopadu na nízkoteplotní 

vlastnosti. Jak ukazuje [49], [50] pojiva s vyšším obsahem elastomerů zpravidla 

vykazují lepší chování za nižších teplot, než u pojiv s nižším obsahem SBS. 

Tento fakt dokazuje zkouška bodu lámavosti dle ČSN EN 12593 [51], zkouška 

BBR (průhyb na trámečkovém reometru) dle ČSN EN 14771 [52]. Z výše 

zmíněných důvodů je zřejmé, že omezení horní hranice bodu měknutí je 

nežádoucí a neopodstatněné [36].  Zároveň je ale nutné si uvědomit, že vysoký 

bod měknutí nemusí vždy znamenat vysoký obsah elastomeru. Zlepšení 

elastických vlastností lze docílit přidáním kyseliny fosforečné, jak je nastíněno  

v [36], nebo dle [53] lze pojivo chemicky zesíťovat.   

2.10.2 Rakousko 

Rakousko patří mezi další země, které mají zažité zkušenosti s PMB RC, 

kdy tyto pojiva začali od roku 2012 používat. Běžné modifikované asfalty 

zaujímají cca 25 % spotřeby na Rakouském trhu. Nejpoužívanějším typem 

modifikovaného asfaltové pojiva je 45/80-65.   

Rakousko zaujímá značnou část norem a předpisů, které musí výrobce při 

výrobě asfaltových směsí s R-materiálem respektovat. Jedná se o předpisy [54], 

[55] a požaduje se také plnění podmínek RVS (Richtlinien und Vorschriften für 

das Straßenwesen), které jsou podřazené evropským normám řady EN 13108. 

Oproti německým předpisům jsou v normách uvedeny pouze informativní 

hodnoty bodu měknutí a vratné duktility, tudíž nedochází k omezení horní hranice 

bodu měknutí a vratné duktility (která je v Německu minimálně 40 %). V praxi to 

potom znamená, že se používají pojiva s vyšším stupněm modifikace (tzn. bod 

měknutí bývá vyšší), je však důležité, aby byly dodrženy požadavky na zkoušku 

vyjetí kolem dle Önorm EN12697-22 [56].  Výsledky zkoušky vyjetí kolem 

zpravidla vychází lépe, než u běžné asfaltové směsi bez R-materiálu [36].   



 
31 

 

 V Rakousku je dále předepsáno, že na úseku komunikace, které končí 

životnost, se smí objevit pouze určité procentuální množství trhlin. Tímto 

předpisem je zabráněno zhotoviteli používat pojiva tvrdších tříd, případně 

s nízkým stupněm modifikace, které by nebyly schopné vyvážit výskyt zestárlého 

pojiva v R-materiálu.  

Stejně jako Německo a ČR, se Rakousko řídí normou EN 13108-8, kde 

jsou definovány požadavky na vlastnosti znovupoužitého R-materiálu. Bohužel 

se při užití R-materiálu nehodnotí, zda R-materiál obsahuje modifikovaný asfalt, 

či asfalt běžný. V Rakousku není také stanoven požadavek na tzv. selektivní 

frézování, kdy se frézuje zvlášť obrusná a ložná vrstva (stejně jako v ČR), což 

může být nevýhodou. Rakousko na rozdíl od Německa za účelem změkčení 

pojiva umožňuje použití pojiva třídy 160/220 [36]. 

Jak už zaznělo výše, PMB RC je v Německu postaveno na nízké hodnotě 

bodu měknutí. Předpokládá se, že když je nízký bod měknutí, je pojivo měkké,  

a tudíž odolné vůči trhlinám. Zatímco v Rakousku do PMB RC dávkují vysoké 

množství PMB, takže bod měknutí je vysoký a předpokládají, že při naředění 

tohoto vysoce modifikovaného PMB s pojivem z R-materiálu zůstane dostatek 

modifikační přísady ve výsledném pojivu – tzn. směs bude odolná proti vzniku 

trhlin. Toto je zásadní rozdíl v přístupech těchto dvou zemí, kde se RC pojiva 

používají nejvíce.  

2.11 PMB RC v České republice 

Jak je zmíněno výše v kapitole 2.9, zatím neexistuje v ČR jednotný přístup 

k návrhu a volbě PMB ve směsích obsahující R-materiál. Česká republika je 

v oblasti recyklace PMB asfaltů poměrně nováček a má doposud malé 

zkušenosti s používáním těchto materiálů. Prozatím je povoleno použití 

modifikovaných asfaltů s R-materiálem pouze pro asfaltový beton (AC), dle ČSN 

EN 13108-1 [11]. V této normě je stanoveno maximální množství na 10 % pro 

obrusné vrstvy a pro ložné vrstvy, u podkladních či vyrovnávacích vrstev je tato 

hodnota 20 %. V současné době není v ČR žádný předpis, který by stanovoval 

požadavky na PMB s R-materiálem. Česká republika nemá oproti Německu  

a Rakousku převládající kategorii pojiv, tzn., že pojiva 25/55 a 45/80 se používají 

stejnoměrně. 
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V současné době probíhá v česku revize norem ČSN 13108-1 [11] a ČSN 

13108-5 [57], kde se zvažuje o možnosti dávkování R-materiálu do asfaltového 

koberce mastixového (SMA) a zvýšení dávkování R-materiálu u asfaltového 

betonu s PMB [36]. 

První zkušenosti, které Česká republika měla s PMB RC byly v roce 2013, 

kdy na Vysokém učení technické v Brně (VUT), začal výzkum ve spolupráci 

s firmou OMV Česká republika, s.r.o. Vědeckým pracovníkům se následně v roce 

2015 podařilo zrealizovat dvě pokládky na dvou zkušebních úsecích, a to na 

komunikaci II/602 a III/42117. Oba úseky se pravidelně monitorují [58]. 

Ve studii [36], která vznikla na Fakultě stavební (ústav pozemních 

komunikací) v Brně, zkoumali vědečtí pracovníci vlastnosti PMB RC od různých 

výrobců na německém a rakouském trhu. Vlastnosti zkoušených polymerem 

modifikovaných pojiv s R-materiálem vyšly značně odlišné. Na základě zkoušek 

penetrace jehlou, bodem měknutí, bodem lámavosti a vratné duktility, lze 

výsledky rozdělit do dvou kategorií. První kategorie jsou vysoce modifikovaná 

pojiva s bodem měknutí vyšším než 80 °C a druhá jsou méně modifikovaná pojiva 

s bodem měknutí od 50–60 °C. Na základě výsledků laboratorních zkoušek byly 

provedeny následující závěry: 

• PMB RC, které spadají do totožné třídy, mohou vykazovat odlišné 

rozdíly ve stupni polymerní modifikace. 

• Běžné PMB s vyšším bodem měknutí, mohou být výhodnější pro 

výrobu asfaltové směsi, než PMB RC s nižším bodem měknutí  

a stupněm modifikace. 

• Při smíchání zestárlého silničního (nemodifikovaného) asfaltu  

a více modifikovaného PMB RC, dochází ke ztrátě elastických 

vlastností pomaleji než v případě méně modifikovaných PMB RC. 

• Zkouška bodem měknutí se jeví jako dobrý ukazatel elastických 

vlastností PMB RC, jelikož výsledky zkoušky vzájemně souvisely 

se zkouškou vratné duktility. 

• Pro snadné posouzení vlastností a vzájemných rozdílů jednotlivých 

pojiv PMB RC, může sloužit bod měknutí a bod lámavosti. 
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3 Cíle práce 

V poslední době se stále častěji využívá v asfaltových směsích R-materiál. 

V návaznosti na rychlý vývoj dopravy je snahou tento materiál zabudovávat i do 

asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty, které zvyšují životnost 

asfaltových směsí. To je ovšem problematika, která je doposud poměrně nová  

a není s ní prozatím příliš zkušeností. Cílem diplomové práce je popsat vliv 

různého dávkování R-materiálu, obsahujícího zestárlý polymerem modifikovaný 

asfalt, na vlastnosti asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) 

stmeleného polymerem modifikovaným asfaltem, přičemž do asfaltové směsi 

bude dávkována oživovací přísada. Ve spolupráci s vybranou realizační firmou 

budou na obalovně asfaltových směsí vyrobeny následující asfaltové směsi: 

• asfaltový beton ACO 11+ s 0 % R-materiálu, 

• asfaltový beton ACO 11+ s 15 % R-materiálu, 

• asfaltový beton ACO 11+ s 30 % R-materiálu, 

• asfaltový beton ACO 11+ s 50 % R-materiálu. 

Na těchto asfaltových směsích budou provedeny následující laboratorní 

zkoušky: 

• nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky 

tahem s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST) podle 

ČSN EN 12697-46 [59]; 

• tuhost dvoubodovou zkouškou ohybem na komolých klínech podle 

ČSN EN 12697-26 [60]. 

Výsledky budou vzájemně porovnány a bude určen vliv variujícího 

množství R-materiálu na chování asfaltových směsí. 
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4 Použité zkušební metody 

Tato kapitola diplomové práce se zabývá zkušebními metodami, které byly 

použity během zpracování praktické části práce. Zkoušky byly prováděny 

v laboratorním prostředí podle evropských standardizovaných postupů. 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty a popsány zkoušky v souladu  

s příslušnými normami a předpisy. 

4.1 Hutnění těles rázovým zhutňovačem dle ČSN EN 

12697-30+A2 

Zkouška je definovaná v evropské normě ČSN EN 12697-30+A2 Asfaltové 

směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava 

zkušebních těles rázovým zhutňovačem [61].  Podstatou zkoušky je hutnění 

asfaltové směsi umístěné v ocelové formě. Hutnění probíhá pomocí pěchu 

rázového zhutňovače, který dopadá na těleso z předepsané výšky  

a předepsaným počtem rázů. Vzniklá tělesa se označují jako válcová zkušební 

tělesa nebo tzv. Marshallova tělesa. 

Marshallova tělesa jsou potřebná zejména pro stanovení objemové 

hmotnosti, která se později využije jako srovnávací objemová hmotnost pro 

výrobu zkušebních desek.  

4.1.1 Přístroje a pomůcky 

Pro zkoušku hutnění je třeba připravit rázový zhutňovač s dolním 

podstavcem, hutnící formu o vnitřním průměru (101,6 ± 0,1) mm, ocelový blok 

pro nahřátí podložky bicí hlavy, laboratorní sušárnu, plechovou násypku, špachtli, 

separační papír, teploměr a desku s osazenými válcovými podložkami pro 

vychladnutí těles.  

4.1.2 Příprava na zkoušku 

Než nastane samotné hutnění, je potřeba určit množství asfaltové směsi 

pro výrobu jednoho tělesa. Zkušební těleso je ve tvaru válcové průřezu o průměru 

(101,5 ± 0,1) mm a výšce (63,5 ± 2,5) mm. Hmotnost navážky asfaltové směsi se 

pohybuje v rozmezí 1050 až 1400 g. Následuje tzv. pokusné hutnění, při které se 

ukáže, zda hmotnost navážky vyhovuje, či nikoliv.   



 
35 

 

V případě, že zkušební těleso nemá předepsanou výšku (63,5 ± 2,5) mm, 

musí se vhodně upravit navážka pro výrobu nových těles. Připravené navážky 

asfaltových směsí se nahřejí v laboratorní sušárně na požadovanou teplotu  

155 °C.  Na tuto teplotu, je nutné nahřát hutnící formu, podložku bicí hlavy pěchu 

a před prvním hutněním nahřát podložku formy a bicí hlavu.  

 

Obrázek 14 - Rázový zhutňovač Marshallových těles 

4.1.3 Postup zkoušky 

Na podložku hutnící formy, která je nahřátá na teplotu hutnění, se aplikuje 

kolečko separačního papíru. Na formu se položí plechová násypka, přes kterou 

se po třech částech plní forma asfaltovou směsí – viz obrázek 15. Je nutné hlídat 

případnou segregaci směsi. Po naplnění se navážka srovná špachtlí a na povrch 

se umístí separační papír. Ihned po naplnění se na hutnící formu nasadí nástavec 

a celou sestavu umístíme do rázového zhutňovače. Zkušební těleso je hutněno 

50 údery z jedné strany, následně se forma obrátí a hutnění probíhá i ze 

strany druhé. Výška dopadu hutnícího beranu je (457 ± 5) mm. Celý průběh 

zkoušky musí proběhnout do max. 4 minut.  
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 Po skončení hutnění se válcová forma s tělesem vyjme a umístí se na 

desku osazenou podložkami, kde těleso vychladne. Ze vzniklého Marshallova 

tělesa se následně odstraní separační papír a pomocí výtlačného zařízení se 

těleso vyjme z formy. Výsledná Marshallova tělesa lze vidět na obrázku 16. 

 

Obrázek 15 - Plnění formy 

 

Obrázek 16 - Hotová Marshallova tělesa 
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4.2 Hutnění asfaltových vrstev segmentovým 

zhutňovačem dle ČSN EN 12697-33 

Zkouška je popsána v evropské normě ČSN EN 12697-33: Příprava 

zkušebních těles zhutňovačem desek [62]. Předpokladem této zkoušky je 

simulovat hutnění vozovky válci s ocelovým běhounem, jako při hutnění vozovky 

na stavbě. Podstatou zkoušky je hutnění asfaltových desek ve formě o rozměrech 

320 x 260 mm za pomocí přístroje – segmentového zhutňovače. 

4.2.1 Přístroje a pomůcky 

Před začátkem zkoušky je nutné připravit laboratorní sušárnu pro nahřátí 

asfaltové směsi. Pro samotné hutnění asfaltových desek je zapotřebí 

segmentový zhutňovač, forma o rozměrech 320 x 260 mm, podkladní a krycí 

plech, prostředek zabraňující přilnutí asfaltové směsi a špachtli. Sestava 

segmentového zhutňovače se zhutněnou deskou je zobrazena níže na obr. 17. 

 

Obrázek 17 - Segmentový zhutňovač 
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4.2.2 Příprava na zkoušku 

Před začátkem hutnění, je potřeba správně stanovit množství asfaltové 

směsi pro výrobu jednoho zkušebního tělesa. Hmotnost navážky se stanoví 

výpočtem z rozměrů zkušební desky a objemové hmotnosti směsi zjištěné na 

Marshallových tělesech: 

M=𝑎·𝑏·ℎ·𝜌 

Kde  M  je hmotnost navážky asfaltové směsi v kg  

a  je délka formy v mm, v tomto případě a = 320 mm  

b je šířka formy v mm, v tomto případě b = 260 mm  

h  je požadovaná tloušťka zhutněné zkušební desky v mm, v tomto 

případě 50 mm  

ρ  je objemová hmotnost asfaltové směsi stanovená na Marshallových 

tělesech v kg/m3 

Na obrázku 18 je vidět připravená navážka asfaltové směsi, která se 

následně nahřeje na teplotu hutnění v laboratorní sušárně, v tomto případě na 

155 °C. Zjištěná hmotnost navážky se po výrobě první zkušební desky může 

mírně upravit, v závislosti dle míry zhutnění. Před nahřátím asfaltové směsi na 

požadovanou teplotu se sepne forma segmentového zhutňovače. Vnitřní strany 

formy a podkladní plech se vymažou prostředkem proti přilnutí asfaltové směsi. 

.  

Obrázek 18 - Navážka asfaltové směsi  
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4.2.3 Postup zkoušky 

V okamžiku, kdy je asfaltové směs v laboratorní sušárně zahřátá na 

požadovanou teplotu hutnění, je možné přistoupit k plnění formy. Nahřátá 

asfaltová směs se vsype do připravené formy, poté se pomocí špachtle urovná  

a rozprostře povrch směsi. Následně se špachtlí propíchají rohy, kvůli zajištění 

dostatečného vyplnění formy asfaltovou směsí a na povrch směsi se položí krycí 

plech. Před hutněním desky je nutné nastavit segmentový zhutňovač na 

požadovanou tloušťku hutnění tak, aby byl dosažen vzájemný kontakt krycího 

plechu a hutnícího přístroje. Samotné hutnění končí při dosažení požadované 

tloušťky desky. Zhutněná deska se nechá ve formě vychladnout, poté se forma 

rozebere a hotová deska vyjme. Vyrobenou desku lze vidět na obrázku 19, 20 

níže. Takto připravená deska může být použita pro další účely zkoušení. 

 

Obrázek 19 - Zhutněná deska s podkladním a krycím plechem 

 

Obrázek 20 - Hotová zhutněná deska  
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4.3 Zjištění objemové hmotnosti zkušebních těles dle 

ČSN EN 12697-6+A1 

Objemová hmotnost je velmi důležitým parametrem, který může ovlivnit 

výsledky dalších zkoušek. Stanovení objemové hmotnosti je definováno 

v evropské normě ČSN EN 12697-6+A1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro 

asfaltové směsi za horka – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového 

zkušebního tělesa [63]. V normě jsou zmiňovány čtyři postupy určení objemové 

hmotnosti a to: 

• Objemová hmotnost – suchá 

• Objemová hmotnost – nasycený suchý povrch (SSD) 

• Objemová hmotnost – utěsněné zkušební těleso 

• Objemová hmotnost z rozměrů 

V diplomové práci byl použit pro stanovení objemové hmotnosti těles 

postup – nasycený suchý povrch (SSD). Tímto postupem byla zjištěna 

objemová hmotnost na Marshallových tělesech i na zhutněných deskách. 

4.3.1 Přístroje a pomůcky 

Pro stanovení objemové hmotnosti je potřeba laboratorní váha s přesností 

alespoň ±0,1 g (vhodná pro vážení na vzduchu i ve vodě), vodní lázeň, čelisťový 

nástavec pro upevnění těles pod vodou, teploměr s přesností ±1 °C, utěrka pro 

osušení povrchu vzorku.  

4.3.2 Příprava na zkoušku 

Nejdříve je nutné si připravit vodní lázeň pro zkušební tělesa. Zkušební 

tělesa se následně umyjí a očistí kartáčem. Čistá tělesa je nutné vysušit do 

ustálené hmotnosti. Dále je potřeba zjistit teplotu vody ve vodní lázni, ze které lze 

odvodit hustotu vody ρw a následně je možné přistoupit k samotné zkoušce. 

4.3.3 Postup zkoušky 

Nejprve je nutné stanovit hmotnost desky v suchém stavu (m1). Poté se 

deska upevní do čelisťového nástavce umístěné ve vodní lázni. Je nutné, aby 

deska byla ponořená celým svým objemem po dobu 30 minut (doba dostačující 

k ustálení hmotnosti nasyceného tělesa).   
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Po uplynutí této doby se deska zváží v nasyceném stavu pod vodou (m2). 

Uchycení desky v čelisťovém nástavci, lze vidět na obrázku 21 níže. Těleso se 

následně vyjme z vody, za pomoci utěrky se povrchově osuší a okamžitě se 

stanoví hmotnost tělesa nasyceného vodou (m3). 

 

Obrázek 21 - Uchycení desky ve vodní lázni 

4.3.4 Objemová hmotnost zkušebního tělesa 

Ze získaných hodnot hmotností se objemová hmotnost vypočítá 

následujícím vzorcem s přesností na 1 kg/m3: 

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑 =  
𝑚1

𝑚3 − 𝑚2
 ·  𝜌𝑤 

Kde ρbssd je objemová hmotnost tělesa v kg/m3 

 m1 suchá hmotnost tělesa v g 

m2 je hmotnost ponořeného tělesa po dobu minimálně 30 minut v g 

 m3 je hmotnost povrchově osušeného tělesa v g 

ρw je hustota vody určená podle tabulky ve výše uvedené normě, která 

závisí na naměřené teplotě v kg/m3 [63].  
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4.3.5 Míra zhutnění zkušebních těles 

Dalším důležitým parametrem, který dokáže značně ovlivnit kvalitu 

výsledného vzorku, je míra zhutnění. Pro stanovení míry zhutnění je potřeba znát 

objemovou hmotnost asfaltové směsi (stanovenou na Marshallových tělesech)  

a objemovou hmotnost zkušební desky. Míra zhutnění se stanoví dle vztahu: 

    𝑐 =
𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑,1

𝜌𝑏𝑠𝑠𝑑,2
· 100 

Kde c   je míra zhutnění v % 

 ρbssd,1  je objemová hmotnost tělesa v kg/m3  

 ρbssd,2  je objemová hmotnost stanovená na Marshallových tělesech 

v kg/m3 

4.4 Stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových 

směsí dle ČSN EN 12697-46 

Stanovení nízkoteplotních vlastností patří do funkčních zkoušek asfaltových 

směsí a provádí se z důvodu posouzení chování materiálu při účincích mrazu. 

Zkoušku definuje evropská norma ČSN EN 12697-46 Asfaltové směsi – Zkušební 

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

trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem [59]. V normě je uvedeno několik postupů 

pro stanovení nízkoteplotních vlastností a to: 

• Zkouška jednoosým tahem (UTST) 

• Zkouška s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST) 

• Creepová zkouška v tahu (TCT) 

• Relaxační zkouška (RT) 

• Cyklická zkouška jednoosým tahem (UCTST) 

V diplomové práci byla vybrána zkouška s rovnoměrným řízeným poklesem 

teploty (TSRST). Podstatou této zkoušky je konstantní snižování teploty do doby, 

než dojde k porušení zkušebního tělesa. Při zkoušce se udržuje konstantní délka 

tělesa, zatímco dochází ke snižování teploty závislé v čase. Zkušební těleso ve 

tvaru kvádru je vystaveno tahovému napětí (tzv. kryogenní), které neustále 

narůstá až do jeho porušení.  
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Princip zkoušky nízkoteplotních vlastností (TSRST) lze vidět na obrázku 22:  

 

Obrázek 22 - Princip zkoušky nízkoteplotních vlastností (TSRST), zdroj [33] 

4.4.1 Přístroje a pomůcky 

Pro stanovení nízkoteplotních vlastností je nutné připravit zkušební zařízení 

zvané Cyklon -40, termostatickou komoru umožňující rovnoměrně regulovat 

rozsah teplot (v rozmezí (-40 °C do +30 °C), příčný centrovací rám, čelisti sloužící 

k nalepení tělesa, lepící přípravek (epoxidová pryskyřice). K přípravě samotných 

vzorků je třeba mít pilu s diamantovým kotoučem a posuvné měřítko. 

Z důvodu zamezení smršťování tělesa, musí být zařízení velmi citlivě 

kalibrováno, což je docíleno topnými tělesy, která ohřívají rám zařízení. Při 

ohřívání rámu dochází k teplotní roztažnosti, díky které je zatěžovací zařízení 

schopné vyvinout malé pohyby (s přesností 0,1 μm), které zamezují smršťování 

tělesa. Přístroj je dále vybaven silovým tenzometrickým snímačem, který slouží 

pro měření deformací (s přesností od 2,5 mm do  0,5 μm). Zkušební přístroj 

Cyklon -40 a detail upnutého vzorku jsou vidět na obrázcích 23 a 24 níže. 

  

Obrázek 23 - Zařízení Cyklon -40      Obrázek 24 – Upnuté těleso   
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4.4.2 Příprava na zkoušku 

Před samotnou zkouškou nízkoteplotních vlastností (TSRST) je třeba 

připravit zkušební tělesa ve tvaru kvádru o rozměrech 50 x 50 x 200 mm.  

Zkušební tělesa se vyrobí ze zkušební desky dle kapitoly 4.2, za pomocí pily 

s diamantovým kotoučem, která je ochlazována vodou – viz. obrázek 25. První 

řez se provede zhruba 30 mm od okraje desky. Celkově vznikne z jedné desky 

pět zkušebních těles, přičemž pro provedení zkoušky jsou potřeba minimálně tři. 

Nařezaná tělesa se následně umyjí od nečistot a usuší do dosažení konstantní 

hmotnosti při teplotě 15 až 25 °C. Tělesa se považují za suchá, pokud se zváží 

v intervalech 24 h, a tyto hmotnosti se od sebe vzájemně liší o méně než 0,25 %. 

Poté se do centrovacího rámu umístí zkušební tělesa, která jsou přilepena 

epoxidovou pryskyřicí a upevněna svisle do čelisti – obrázek 26,27. Přilepené 

vzorky je nutné nechat alespoň 24 h zatvrdnout.  

   

Obrázek 25 - Řezání zkušebních desek  Obrázek 26 - Příprava pryskyřice 

 

Obrázek 27 - Těleso umístěné v centrovacím rámu  
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4.4.3 Postup zkoušky 

Připravené a dostatečně přilepené vzorky se vyjmou z centrovacího rámu, 

za pomocí závitu (umístěného na čelistech) se přichytnou ke kardanovým 

závěsům zatěžovacího zařízení. Následně je nutné přichytit měřící snímače 

deformací k čelistem. Před zahájením zkoušky je nutné natemperovat 

termostatickou komoru na teplotu 10 °C, dále v počítači nastavit rozměry tělesa 

a vynulovat polohu měřících snímačů deformací. Při startu zkoušky TSRST se 

teplota v komoře snižuje v čase (rychlostí 10 °C/hod), zatímco délka zkušebního 

tělesa zůstává konstantní – tím dochází k zamezení smršťování tělesa. Z důvodu 

zamezení smršťování tak v průběhu zkoušky neustále narůstá tahové 

(kryogenní) napětí, až dojde k jeho porušení. 

4.5 Stanovení tuhosti dle ČSN EN 12697-26 

Jedná se o funkční zkoušku asfaltových směsí, jejíž cílem je charakterizovat 

modul tuhosti asfaltové směsi. Zkoušku definuje evropská norma ČSN EN 

12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 

Část 26: Tuhost [60]. V normě je popsáno více druhů metod, jak zjistit tuhost 

asfaltové směsi. V rámci této diplomové práce byla použita dvoubodová zkouška 

ohybem na vetknutém komolém klínu (2PB-TR).  

Podstatou zkoušky je deformace zkušebních těles, které mají tvar 

komolého klínu (tzv. trapezoid). Zkouška se stanovuje při ustáleném 

harmonickém zatížení. Tělesa jsou deformována v oblasti lineárního přetvoření, 

při kterém se měří amplituda poměrného přetvoření a napětí, zároveň s fázovým 

úhlem mezi poměrným přetvořením a napětím. 

4.5.1 Přístroje a pomůcky 

Pro stanovení tuhosti je nutné si připravit zkušební zařízení pro měření 

tuhosti. Jedná se o zařízení, které dokáže vyvodit sinusový dynamický průhyb na 

vrcholu zkušebního tělesa (ve frekvenčním rozsahu 3 až 30 Hz). Dále mít 

připravenou odvětrávací termostatickou komoru sloužící pro ustálení teploty 

vzorků  0,5 °C po celou dobu trvání zkoušky. Sestavu zařízení společně 

s připevněným vzorkem lze vidět na obrázku 28.  
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Pro zaznamenání amplitudy (přetvoření a napětí) a fázového úhlu je 

potřeba měřící zařízení skládající se ze: 

• snímače pro měření dynamické síly; 

• snímače pro měření průhybu, 

• zařízení měřící fázový úhel. 

Dále je potřeba přichystat podkladní kovovou destičku, lepící přípravek 

(epoxidová pryskyřice), váhu s přesností 0,1 g. K přípravě samotných vzorků je 

třeba mít pilu s diamantovým kotoučem a posuvné měřítko.  

  

Obrázek 28 – Detail zařízení na měření tuhosti s upnutým vzorkem  

4.5.2 Příprava na zkoušku 

Před samotnou zkouškou stanovení tuhosti je třeba připravit zkušební 

tělesa ve tvaru komolého klínu (trapezoid) o rozměrech uvedených na obrázku 

29.  Zkušební tělesa se vyrobí ze zkušební desky dle kapitoly 4.2, za pomocí pily 

s diamantovým kotoučem, která je ochlazována vodou. První řez se provede 

pomocí přídavné šablony, která zajistí výsledný šikmý tvar trapezoidu. Celkově 

vznikne z jedné desky pět zkušebních těles, přičemž pro provedení zkoušky je 

potřeba minimálně 10 těles. Nařezaná tělesa se následně umyjí od nečistot  

a usuší do dosažení konstantní hmotnosti při laboratorní teplotě. 
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Obrázek 29 - Zkušební těleso a jeho geometrie 

Jakmile jsou tělesa suchá, zváží se jejich hmotnost (s přesností na 0,1 g) 

a změří rozměry (s přesností na 0,1 mm). Dalším krokem je přilepit tělesa na 

podkladní kovovou destičku pomocí epoxidové pryskyřice takovým způsobem, 

aby bylo zaručeno dobré geometrické uložení na podložce. Příprava epoxidové 

pryskyřice je totožná s předešlou kapitolou 4.4.2. (obrázek 25). Následně se na 

horní část tělesa přilepí kovová příchytka, která upevňuje těleso k zatěžovacímu 

zařízení. Takto připravená tělesa je nutné nechat alespoň 24 h zatvrdnout. Na 

obrázku 30 je zobrazena jedna sada zkušebních těles. 

 
Obrázek 30 - Sada zkušebních těles  

H = 250 mm 
B = 70 mm 
B = 25 mm 
e = 50 mm 
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4.5.3 Postup zkoušky 

Připravená zkušební tělesa se vloží do odvětrávací termostatické komory, 

kde je nutné vzorky temperovat (minimálně 4 hodiny) na požadovanou teplotu 

měření, která je 15 °C a 0 °C. Jakmile tělesa dosáhnou požadované teploty, 

umístí se do zařízení měření tuhosti a kovová podkladní deska se přichytí šrouby 

k rámu zařízení. Následně připevníme táhlo zařízení ke kovové příchytce 

přilepené na horní části zkušebního tělesa. 

Do zařízení na měření tuhosti, lze upevnit 1 zkušební těleso, které je 

vetknuto na jedné straně. Před zahájením zkoušky se uzavřou dvířka odvětrávací 

termostatické komory, do programu přístroje se zadá hmotnost a rozměry 

trapezoidu. Dále je nutné v programu nastavit maximální přetvoření, a to  

5.10-5 m/m. Spustí se přístroj, který vyvíjí pomocí excentru harmonické (sinusové) 

zatížení, které se přenáší táhlem zařízení na horní část trapezoidu. Přístroj měří 

tuhosti při frekvencích zatěžování 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz a 25 Hz. Zkušební 

tělesa se před započetím každého měření musí minimálně 4 hodiny temperovat, 

a to vždy při změně teploty. Měření modulu tuhosti tedy probíhá při všech 

zmíněných frekvencích a tím dostaneme výsledky tuhosti pro jednu teplotu. 

Následně opakujeme celý postup i pro zbylé teploty [64]. 
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5 Použité materiály 

V této kapitole jsou uvedeny použité materiály v rámci diplomové práce. 

Jedná se o:  

• asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ACO 11+) s polymerem 

modifikovaným asfaltem, ve kterém bylo použito různé procentuální 

zastoupení R-materiálu; 

• R-materiál;  

• použitou oživovací přísadu; 

5.1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+  

s PMB 45/80-75 

Obrusná asfaltová vrstva ACO 11+, ve které byl použitý polymerem 

modifikovaný asfalt (PMB), se hojně využívá na netuhých vozovkách v České 

republice. Asfaltová směs ACO 11+ s PMB 45/80-75 je určená zejména pro 

vozovky třídy dopravního zatížení I, II a S. Ve spolupráci s realizační firmou 

Froněk sídlící v Rakovníku byly na šaržové obalovně asfaltových směsí vyrobeny 

následující asfaltové směsi: 

• asfaltový beton ACO 11+ s 0 % R-materiálu; 

• asfaltový beton ACO 11+ s 15 % R-materiálu; 

• asfaltový beton ACO 11+ s 30 % R-materiálu; 

• asfaltový beton ACO 11+ s 50 % R-materiálu. 

Do těchto asfaltových směsí je přímo na obalovně dávkována oživovací 

přísada. Podrobnější informace o složení zkoušené asfaltové směsi jsou 

uvedené v grafu 2 a tabulce 4. Křivka zrnitosti směsí je zobrazena na grafu 3 níže 

a je přibližně stejná pro všechny srovnávané směsi. 

 

Graf 2 - Složení směsi ACO 11+  
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Tabulka 4 - Výstupní složení směsi ACO11+ 

Výstupní složení směsi 

Síto Dolní mez ACO11+ Horní mez Fuller 

32 100 100,0 100 - 

22 100 100,0 100 - 

16 100 100,0 100 - 

11 90 95,4 100 100,0 

8 68 74,7 80 85,3 

4 40 46,4 56 60,3 

2 29 35,1 42 42,6 

1  26,5  30,2 

0,5  19,4  21,3 

0,25  13,4  15,1 

0,125 6 9,6 13 10,7 

0,063 5 7,2 10 7,6 

 

Graf 3 - Křivka zrnitosti ACO 11+  
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Ve směsi bylo použito modifikované asfaltové pojivo PMB 45/80-75, které 

je v České republice často používané pro vysoké dopravní zatížení. Podrobnější 

informace o pojivu jsou uvedeny v tabulce 5. Dle normy ČSN 65 7222-1 musí mít 

takové pojivo penetraci v rozmezí 45 až 80 penetračních jednotek a bod měknutí 

minimálně 75 °C. Celkové množství asfaltového pojiva ve směsích činila 5,5 %. 

Mezerovitost asfaltových směsí dle ČSN 12697-8 činí 3,2 %. 

Tabulka 5 - Použité asfaltové pojivo 

Coflex PMB 45/80-75 

Penetrace při 25 °C [0,1 mm] 54,0 

Bod měknutí KK [°C] 75,9 

Přilnavost asfaltu ke kamenivu výborná 

5.2 R-materiál 

R-materiál byl získán z dálnice D6, která vede mezi městy Praha – Karlovy 

Vary – Cheb. R-materiál byl vyfrézovaný ze stávající obrusné vrstvy. S největší 

pravděpodobností se jedná o R-materiál s polymerem modifikovaným asfaltem. 

5.3 Oživovací přísada 

Pro obnovení reologických vlastností asfaltové směsi ACO 11+, byla 

použita oživovací přísada Storflux, patřící do skupiny fluxačních olejů. Tato 

přísada změkčí (oživí) zestárlé asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu. Storflux 

je ropným derivátem, který je získaný ze sekundární rafinace ropy. 

Množství změkčovadla se obecně dávkuje dle množství asfaltového pojiva, 

které je potřeba oživit. Dávkování přísad je obvykle doporučováno samotnými 

výrobci a je úzce spjato s teplotou bodu měknutí či hodnotou penetrace. Výrobce 

Storflux udává, že při snížení bodu měknutí zestárlého pojiva o 1 °C, je potřeba 

dávkovat 1 % oživovací přísady z celkové hmotnosti asfaltového pojiva. 

Dávkování oživovací přísady v rámci diplomové práce bylo 4 kg na 1000 kg 

R-materiálu, což je podrobně uvedeno v tabulce 6. [33].  

  Obsah R-materiálu [%] 
Množství změkčovadla 
z hmotnosti směsi [%]  

ACO11+ 

0  0,00 

15  0,06 

30  0,12 

50  0,20 

Tabulka 6 - Množství dávkované oživovací přísady v % na tunu asfaltové směsi  
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6 Výsledky zkoušek 

V této kapitole jsou zhodnoceny a shrnuty všechny výsledky provedených 

zkoušek v rámci diplomové práce, které jsou popsány v kapitole 4. 

6.1 Objemová hmotnost dle ČSN EN 12697-6 +A1 

Objemová hmotnost zhutněných zkušebních těles, byla zjištěna dle ČSN 

EN 12697-6 +A1 – Postup B – nasycený suchý povrch (SSD), který je popsán 

v kapitole 4.3. 

6.1.1 Objemová hmotnost Marshallových těles 

Objemová hmotnost byla stanovena pro 4 Marshallová tělesa, která byla 

zhotovena 2x 50 údery pomocí rázového zhutňovače dle kapitoly 4.1. Jednotlivé 

dílčí výsledky i celková hodnota objemové hmotnosti jsou uvedeny v tabulce 7.  

Tabulka 7 - Objemová hmotnost stanovená na Marshallových tělesech 

Číslo 
vzorku 

Suchá  
m1 [g] 

Pod 
vodou  
m2 [g] 

Nasycená  
m3 [g] 

voda  
[kg/m3] 

Objemová hmotnost 
ρbssd [kg/m3] 

dílčí průměr 

1 1247,1 48,6 1249,2 

997,8 

2486 

2475 
2 1243,6 744,5 1246,9 2470 

3 1237,9 741,3 1241,0 2472 

4 1235,8 740,2 1238,9 2473 

Objemová hmotnost Marshallových těles slouží zejména jako srovnávací 

objemová hmotnost pro výrobu zkušebních desek. 

6.1.2 Objemová hmotnost zkušebních desek 

Objemová hmotnost byla stanovena pro 12 zkušebních desek, které byly 

zhutněny a vyrobeny dle kapitoly 4.2. Množství PMB pojiva v těchto zhutněných 

deskách činí 5,49 %. V tabulce 8 jsou uvedeny jednotlivé parametry desek, 

množství použitého R-materiálu ve zhutněných deskách, objemové hmotnosti 

desek a použití pro vybranou funkční zkoušku. 
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Tabulka 8 - Objemové hmotnosti zkušebních desek a jejich parametry 

Objemová hmotnost 

Deska 
R-mat  

[%] 
tl. desky 

[mm] 
m1  
[g] 

m2  
[g] 

m3 

 [g] 
ρw  

[kg/m3] 
 ρbssd  

[kg/m3] 

Užití pro 
funkční 
zkoušku 

1 0 50,02 10019 6044 10079 

997,8 

2477,6 Tuhost 

2 0 50,05 10025 6041 10079 2477,2 Tuhost 

3 0 50,08 10020 6026 10066 2474,7 
Nízkoteplotní 

vlastnosti 

4 15 50,64 10020 6043 10071 

997,8 

2482,1 Tuhost 

5 15 49,94 10022 6046 10076 2481,4 
Nízkoteplotní 

vlastnosti 

6 15 49,85 10030 6049 10079 2483,4 Tuhost 

7 30 50,24 10019 6032 10068 

997,8 

2476,9 Tuhost 

8 30 50,09 10015 6037 10065 2480,9 
Nízkoteplotní 

vlastnosti 

9 30 50,5 10063 6038 10110 2465,8 Tuhost 

10 50 51,62 10030 6024 10104 

997,8 

2452,9 Tuhost 

11 50 59,59 10028 6039 10096 2466,3 Tuhost 

12 50 50,47 10024 6047 10077 2481,9 
Nízkoteplotní 

vlastnosti 

6.2 Míra zhutnění zkušebních desek 

Míra zhutnění je vyjádřena vztahem uvedeným v kapitole 4.3.5. Jedná se  

o poměr objemové hmotnosti Marshallových těles k objemové hmotnosti 

zkušebních desek. Jednotlivé hodnoty míry zhutnění jsou uvedené v tabulce 9. 

Tabulka 9 - Míry zhutnění zkušebních desek 

Míra zhutnění 

Deska 
ρbssd,1 

[kg/m3] 
ρbssd,2   

[kg/m3] 
c  

[%] 
Deska 

ρbssd,1  
 [kg/m3] 

ρbssd,2   
[kg/m3] 

c  
[%] 

1 2477,6 2475 100,1 7 2476,9 2475 100,1 

2 2477,2 2475 100,1 8 2480,9 2475 100,2 

3 2474,7 2475 100,0 9 2465,8 2475 99,6 

4 2482,1 2475 100,3 10 2452,9 2475 99,1 

5 2481,4 2475 100,3 11 2466,3 2475 99,7 

6 2483,4 2475 100,3 12 2481,9 2475 100,3 
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6.3 Stanovení nízkoteplotních vlastností dle ČSN EN 

12697-46 

Zkouška nízkoteplotních vlastností s rovnoměrným řízeným poklesem 

teploty (TSRST) je popsána v kapitole 4.4. Cílem této funkční zkoušky 

asfaltových směsí bylo zjistit odolnost asfaltové směsi proti vzniku mrazových 

(smršťovacích) trhlin. Ze zkušebních desek (3, 5, 8, 12), byla vytvořena tělesa ve 

tvaru kvádru. Z každého druhu asfaltové směsi byly vybrány 2 reprezentativní 

vzorky. Zkouška spočívá v upevnění tělesa s udržovanou konstantní délkou, 

zatímco dochází k řízenému poklesu teploty. Z důvodu zamezení teplotního 

smršťování tělesa vzniká tzv. kryogenní (tahové) napětí, které neustále narůstá, 

až do doby porušení tělesa. Počáteční teplota termostatické komory, společně 

s umístěným tělesem, začínala na 10 °C. Následoval teplotní pokles rychlostí  

10 °C/hod až do doby porušení vzorku, který lze vidět na obrázku 31.   

Zkouška byla vyhodnocena jako protokol, ve kterém je zobrazen průběh síly 

a deformace v závislosti na teplotě. V protokolu je dále uvedena teplota vzorků, 

maximální síla a maximální napětí v momentě porušení vzorku. Následně se 

provede průměr výsledků z jedné sady zkušebních těles asfaltové směsi. Tyto 

výsledky by se dle normy ČSN EN 12697-46 neměly výrazně lišit. Napětí při 

porušení vzorku nemá být rozdílné o více než 0,5 MPa a teplota vzorku při 

porušení o více než 2 °C. Ukázky porušených těles, jsou viditelné na obrázcích 

32–35 v následujících podkapitolách. Rozměry zkušebních těles jsou uvedeny 

v příloze A, detailní protokoly těles jsou uvedeny v příloze C.  

 

Obrázek 31 - Detail porušeného tělesa, umístěného v zařízení Cyklon-40  
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6.3.1 Asfaltová směs ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Tabulka 10 - Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností ACO11+ 0 % R-materiálu 

Asfaltová směs ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Zkušební těleso 3.3 3.4 Průměr 

Max. síla při porušení [kN] 10,46 10,61 10,54 

Max. napětí při porušení [MPa] 4,18 4,24 4,21 

Teplota vzorku při porušení [°C] -20,80 -21,40 -21,10 

 

Graf 4 - Závislost napětí na teplotě tělesa směsi ACO 11+ 0 % R-materiálu 

 

Obrázek 32 - Porušené zkušební těleso 3.4  
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6.3.2 Asfaltová směs ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Tabulka 11 - Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností ACO11+ 15 % R-materiálu 

Asfaltová směs ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Zkušební těleso 5.3 5.4 Průměr 

Max. síla při porušení [kN] 10,49 10,61 10,55 

Max. napětí při porušení [MPa] 4,20 4,24 4,22 

Teplota vzorku při porušení [°C] -22,00 -21,40 -21,70 

 

Graf 5 - Závislost napětí na teplotě tělesa směsi ACO 11+ 15 % R-materiálu 

 

Obrázek 33 – Porušené zkušební těleso 5.3  
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6.3.3 Asfaltová směs ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Tabulka 12 - Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností ACO11+ 30 % R-materiálu 

Asfaltová směs ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Zkušební těleso 8.3 8.5 Průměr 

Max. síla při porušení [kN] 10,54 10,35 10,45 

Max. napětí při porušení [MPa] 4,22 4,14 4,18 

Teplota vzorku při porušení [°C] -22,10 -21,70 -21,90 

 
Graf 6 - Závislost napětí na teplotě tělesa směsi ACO 11+ 30 % R-materiálu 

 

Obrázek 34 – Porušené zkušební těleso 8.3  
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6.3.4 Asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Tabulka 13 - Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností ACO11+ 50 % R-materiálu 

Asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Zkušební těleso 12.3 12.4 Průměr 

Max. síla při porušení [kN] 9,11 9,05 9,08 

Max. napětí při porušení [MPa] 3,64 3,62 3,63 

Teplota vzorku při porušení [°C] -19,30 -19,00 -19,15 

 

Graf 7 - Závislost napětí na teplotě tělesa směsi ACO 11+ 50 % R-materiálu 

 

Obrázek 35 - Porušené zkušební těleso 12.4  
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6.4 Stanovení tuhosti dle ČSN EN 12697-26 

Zkouška tuhosti dvoubodovým ohybem na jednostranně vetknutém 

komolém klínu (2PB-TR) je popsána v kapitole 4.5. Cílem této funkční zkoušky 

asfaltových směsí bylo stanovení modulu tuhosti zkušebních těles, při ustáleném 

harmonickém zatížení. Výsledky této zkoušky slouží jako jeden z podkladů pro 

návrh konstrukce vozovky. 

Ze zkušebních desek (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11) vyrobených dle kapitoly 4.2, 

bylo vyrobeno celkem 40 těles (trapezoidů). Každý druh asfaltové směsi 

reprezentovalo 10 zkušebních těles. U směsi ACO 11+ s 50 % R-materiálu došlo 

u zkušebního tělesa 10.1 k porušení kovové příchytky, která upevňuje trapezoid 

k zatěžovacímu zařízeni, tudíž bylo toto zkušební těleso vyřazeno. 

Moduly tuhosti byly zjišťovány při teplotě 15 °C a 0 °C a při frekvencích  

5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz a 25 Hz, které odpovídají různým vibracím 

dynamického zatížení vozovky. Zkouška byla vyhodnocena jako aritmetický 

průměr dílčích výsledků modulu tuhosti. Na obrázku 36 je zobrazena ukázka 

měření modulu tuhosti ve výpočetním programu. V příloze B jsou uvedeny 

rozměry a hmotnost zkušebních těles. Jednotlivé výsledky modulů tuhosti 

zkoušených těles jsou uvedeny v příloze D. 

 

Obrázek 36 - Měření modulu tuhosti ve výpočetním programu  
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6.4.1 Asfaltová směs ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Tabulka 14 - Průměrné hodnoty modulů tuhosti směsi ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti [MPa] 

ACO 11+  
0 % R-materiálu 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Teplota 
[°C] 

0 °C 11989 12472 12751 12934 13167 

15 °C 7329 8023 8350 8729 8903 

 

Graf 8 - Závislost modulů tuhosti na frekvenci směsi ACO 11+ s 0 % R-materiálu 
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6.4.2 Asfaltová směs ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Tabulka 15 - Průměrné hodnoty modulů tuhosti směsi ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti [MPa] 

ACO 11+  
15 % R-materiálu 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Teplota 
[°C] 

0 °C 11679 12246 12642 12929 13127 

15 °C 6585 7396 7911 8287 8554 

 

Graf 9 - Závislost modulů tuhosti na frekvenci směsi ACO 11+ s 15 % R-materiálu 
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6.4.3 Asfaltová směs ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Tabulka 16 - Průměrné hodnoty modulů tuhosti směsi ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti [MPa] 

ACO 11+  
30 % R-materiálu 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Teplota 
[°C] 

0 °C 11708 12277 12580 12844 13028 

15 °C 7399 8128 8541 8839 9253 

  

Graf 10 - Závislost modulů tuhosti na frekvenci směsi ACO 11+ s 30 % R-materiálu 
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6.4.4 Asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Tabulka 17 - Průměrné hodnoty modulů tuhosti směsi ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti [MPa] 

ACO 11+  
50 % R-materiálu 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Teplota 
[°C] 

0 °C 11663 12153 12387 12673 12812 

15 °C 7937 8520 8900 9212 9438 

 

Graf 11 - Závislost modulů tuhosti na frekvenci směsi ACO 11+ s 50 % R-materiálu 
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7 Vyhodnocení výsledků zkoušek 

7.1 Nízkoteplotní vlastnosti dle ČSN EN 12697-46 

Jednotlivé dílčí výsledky nízkoteplotních vlastností zkoušených asfaltových 

směsí byly aritmeticky zprůměrovány a vyhodnoceny do následující tabulky 18. 

V tabulce je uveden obsah R-materiálu ve zkušebních směsích. Dále je v tabulce 

uvedena teplota zkušebních těles, maximální síla a maximální napětí v momentě 

porušení tělesa. Grafické porovnání závislosti napětí na poklesu teploty 

zkoušených asfaltových směsí je zobrazeno v grafu 12. 

Tabulka 18 - Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností zkoušených asfaltových směsí 

Vyhodnocení nízkoteplotních vlastností asfaltové směsi ACO 11+ 

Obsah R-materiálu [%] 0 15 30 50 

Max. síla při porušení [kN] 10,54 10,55 10,45 9,08 

Max. napětí při porušení [MPa] 4,21 4,22 4,18 3,63 

Teplota tělesa při porušení [°C] -21,10 -21,70 -21,90 -19,15 

 

Graf 12 - Závislost napětí na poklesu teploty zkoušených asfaltových směsí  
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Graf 12 zobrazuje srovnání průběhů tahových napětí v závislosti na poklesu 

teploty zkoušených asfaltových směsí s různým procentuálním zastoupením 

R-materiálu. Pro dokonalejší srovnání výsledků je v grafu uveden čárkovanou 

čárou průběh napětí v závislosti na teplotě pro standardní asfaltovou směs pro 

obrusné vrstvy (ACO 11) se silničním asfaltem třídy 70/100 z [65]. Z tabulky 18  

a grafu 12 je zřejmé, že z hlediska nízkoteplotních vlastností dopadla nejhůře 

asfaltová směs s 50 % R-materiálu. U této směsi došlo k porušení tělesa při 

kritické teplotě -19,15 °C, přičemž tahové napětí činilo 3,63 MPa. Naopak nejlépe 

dopadla asfaltová směs s 30 % R-materiálu, kdy se zkušební těleso porušilo při 

kritické teplotě -21,90 °C a při tahovém napětí 4,18 MPa. Nejvyšší hodnota 

tahového napětí 4,22 MPa vyšla u asfaltové směsi s 15 % R-materiálu s kritickou 

teplotou porušení -21,70 °C. U referenční asfaltové směsi s 0 % R-materiálu 

došlo ke vzniku mrazové trhliny při kritické teplotě -21,10 °C a tahovém napětí 

4,21 MPa. Nízkoteplotní chování asfaltových směsí s 0 %, 15 % a 30 % 

R-materiálu bylo ovšem velice srovnatelné, což je pravděpodobně způsobeno 

obsahem oživovací přísady. Bez této přísady je možné předpokládat, že 

nízkoteplotní chování by se zhoršovalo s rostoucím obsahem R-materiálu. 

V následujících grafech 13 a 14 lze pozorovat přehledné výsledky tahového 

napětí a kritické teploty při porušení pro jednotlivé zkoušené asfaltové směsi a 

srovnávací standardní asfaltovou směs ACO 11. V grafech je červeně uvedený 

procentuální vzrůst či pokles hodnoty oproti referenčnímu vzorku s 0 % 

R-materiálu.

 

Graf 13 - Maximální tahové napětí při porušení u zkoušky nízkoteplotních vlastností  

4,21 4,22 4,18

3,63
3,95

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

N
a

p
ě

tí
 [

M
P

a
]

Maximální napětí při porušení směsí 

15 %
R-mat

30 %
R-mat

50 %
R-mat

0 %
R-mat

ACO 11
(70/100)

-0,7 % -16,0 %ref. -6,6 %+0,2 %



 
66 

 

 

Graf 14 - Kritická teplota při porušení u zkoušky nízkoteplotních vlastností 

Z grafů 13 a 14 je patrné, že srovnávací asfaltová směs ACO 11  

(se silničním pojivem třídy 70/100) dosahuje kritické teploty -18,8 °C, tj. o 12,2 % 

vyšší, než hodnota referenční směsi. Hodnota kritického tahového napětí při 

porušení dosáhla 3,95 MPa, což je o 6,6 % méně, než tahové napětí referenční 

směsi. Tento fakt může být zapříčiněn rozdílným pojivem, kdy u zkoušených 

asfaltových směsí bylo použito polymerem modifikované pojivo (PMB 45/80-75), 

zatímco u „srovnávací“ asfaltové směsi bylo použito pojivo běžné,  

tzn. nemodifikovaný silniční asfalt.  

Z těchto výsledků lze konstatovat, že nízkoteplotní vlastnosti pro zkušební 

asfaltové směsi nejsou zásadně ovlivněny obsaženým R-materiálem.  

I když došlo u směsi s 50 % R-materiálu k nižší kritické teplotě při porušení  

o 8,2 % oproti referenčnímu vzorku, nelze tak určit trend poklesu kritické teploty 

v závislosti na množství R-materiálu. Tuto skutečnost potvrzuje asfaltová směs 

s 30 % R-materiálu, u které vyšla kritická teplota o 3,7 % nižší (lepší) než  

u referenční směsi, a zároveň asfaltová směs s 15 % R-materiálu, u které vyšla 

kritická teplota o 2,8 % nižší (lepší) než referenční asfaltová směs.  
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Z obrázku 37 lze konstatovat, že mrazová trhlina nevzniká vždy uprostřed 

výšky zkušebního tělesa. Poloha mrazové trhliny totiž úzce souvisí s mírou 

zhutnění a mezerovitostí asfaltové směsi po výšce zkušebního tělesa. Při hutnění 

zkušebních těles mohlo navíc dojít k podrcení větších zrn kameniva, což způsobí 

jejich nehomogenitu. 

 

Obrázek 37 - Porušené zkušební těleso při zkoušce nízkoteplotních vlastností 

Z výsledků nízkoteplotních vlastností (TSRST) lze určit, že se zvyšujícím 

se množstvím R-materiálu nedochází k nadměrnému zhoršení chování za 

nízkých teplot, přičemž toto chování bylo pravděpodobně ovlivněno přítomností 

oživovací přísady v asfaltových směsích. 

7.2 Tuhost dle ČSN EN 12697-26 

Tato funkční zkouška asfaltových směsí byla vyhodnocena jako aritmetický 

průměr dílčích výsledků modulů tuhosti. Výsledky, které reprezentují zkoušené 

asfaltové směsi, jsou zaznamenány v tabulce 19 (pro zkušební teplotu 0 °C)  

a v tabulce 20 (pro zkušební teplotu 15 °C). V tabulkách je uvedena teplota  

a zatěžovací frekvence, při které byly zjišťovány moduly tuhosti a obsah  

R-materiálu ve zkušebních směsích. Rozdílné teploty 0 °C a 15 °C byly 

vyhodnoceny z důvodu určení teplotní citlivosti pro jednotlivé asfaltové směsi. 

Tabulka 19 - Vyhodnocení modulů tuhosti zkoušených asfaltových směsí  
při teplotě 0 °C 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti ACO 11+ 

Teplota  
0 °C 

Obsah 
R-materiálu 

[%] 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly 
tuhosti 
[MPa] 

0 11989 12472 12751 12934 13167 

15 11679 12246 12642 12929 13127 

30 11708 12277 12580 12844 13028 

50 11663 12153 12387 12673 12812 
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Závislost modulu tuhosti na frekvenci zkoušených asfaltových směsí při 

teplotě 0 °C je zobrazena v grafu 15. 

 

Graf 15 - Závislost modulu tuhosti na frekvenci při teplotě 0 °C 

Z grafu 15 je patrné, že moduly tuhosti všech směsí dosáhly při teplotě  

0 °C velice podobných výsledků. Srovnáme-li moduly tuhosti při frekvenci 10 Hz, 

je zřejmé, že nejvyšší tuhost měla referenční směs s 0 % R-materiálu, u které 

vyšel modul tuhosti 12472 MPa. Zbylé asfaltové směsi se liší maximálně o 2,6 % 

oproti referenční směsi, což lze vidět v následujícím grafu 16. Z tohoto hlediska 

lze konstatovat, že moduly tuhosti velmi mírně klesají s množstvím přidaného 

R-materiálu při teplotě 0 °C. Tento fakt je zřejmě způsoben oživovací přísadou, 

která zestárlé asfaltové pojivo změkčí. Avšak je nutné si uvědomit, že výsledky 

modulů tuhosti vyšly jen s velmi nepatrnými rozdíly, což neovlivní výsledné 

chování směsí s podílem R-materiálu.  

11989

12472

12751

12934

13167

11679

12246

12642

12929
13127

11708

12277

12580

12844
13028

11663

12153

12387

12673
12812

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

0 5 10 15 20 25

M
o

d
u

l 
tu

h
o

s
ti

 [
M

P
a
]

Frekvence [Hz]

Závislost modulů tuhosti na frekvenci při teplotě 0 °C

0 % R-mat 15 % R-mat 30 % R-mat 50 % R-mat



 
69 

 

 

Graf 16 - Výsledné moduly tuhosti při 10 Hz a teplotě 0 °C 

Pro vyhodnocení tuhosti dle ČSN EN 12697-26 jsou však rozhodující 

moduly tuhosti při zatěžovací frekvenci 10 Hz a teplotě 15 °C. Výsledné hodnoty 

modulů tuhosti jsou zaznamenány v tabulce 20.  

Tabulka 20 - Vyhodnocení modulů tuhosti zkoušených asfaltových směsí  
při teplotě 15 °C 

Výsledné hodnoty modulů tuhosti ACO 11+ 

Teplota 
15 °C 

Obsah 
R-materiálu 

[%] 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly 
tuhosti 
[MPa] 

0 7329 8023 8350 8729 8903 

15 6585 7396 7911 8287 8554 

30 7399 8128 8541 8839 9253 

50 7937 8520 8900 9212 9438 

Z porovnání těchto hodnot je zřejmé, že při frekvenci 10 Hz dosahovala 

nejvyšší hodnoty modulu tuhosti asfaltová směs s 50 % R-materiálu (8520 MPa). 

Naopak nejnižší tuhost prokázala asfaltová směs s 15 % R-materiálu (7396 

MPa). Referenční směs dosáhla modulu tuhosti v hodnotě 8023 MPa a v případě 

směsi s 30 % R-materiálu vyšel modul tuhosti 8128 MPa.   
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Závislost modulu tuhosti na frekvenci zkoušených asfaltových směsí při 

teplotě 15 °C je vidět v grafu 17.  

 

Graf 17 - Závislost modulu tuhosti na frekvenci při teplotě 15 °C 

Z grafu 17 je zřejmé, že při teplotě 15 °C, je možné zahlédnout rozdílný 

trend průběhů modulů tuhosti při různých frekvencích oproti teplotě 0 °C. Tyto 

rozdíly při teplotě 0 °C nebylo možné prokázat, jelikož došlo k velmi obdobným 

hodnotám a vysoké moduly tuhosti mohly vůči nízké teplotě výsledky zkreslit. 

Z grafu je patrné, že nejvíce odlišnou směsí je směs s 15 % R-materiálu, 

u které vyšel modul tuhosti o 8,5 % nižší oproti referenční směsi. Tento výsledek 

může být zřejmě způsoben větším přídavkem oživovací přísady, která změkčila 

zestárlé asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu. Oživovací přísada byla 

dávkována přímo na obalovně a mohlo dojít k mírnému navýšení dávkování. 

Zbylé asfaltové směsi se velmi přibližují modulům tuhosti referenčního vzorku, 

což je možné zahlédnout v grafu 18. Rozdíly v tuhosti všech směsí, určené při 

teplotě 15 °C, jsou ale rovněž spíše malé.  
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Graf 18 - Výsledné moduly tuhosti při 10 Hz a teplotě 15 °C 

Modul tuhosti asfaltových směsí ACO 11+ s polymerem modifikovaným 

asfaltem není v dnešní době prakticky s čím porovnávat. V minulé verzi 

požadavků na směsi ACO (národní příloha normy ČSN EN 13108-1) byl 

souhrnný požadavek na modul tuhosti minimálně 7000 MPa (při 15 °C a 10 Hz). 

Národní příloha byla ovšem zrušena, tudíž byly národní požadavky na směsi typu 

AC přesunuty do normy ČSN 73 6121 [2]. Z této normy vypadl požadavek na 

minimální tuhost, protože se v ČR stejně tento funkční přístup pro návrh směsi 

nevyužíval. Zkoušené asfaltové směsi byly i tak porovnány s minimální hodnotou 

7000 MPa. Je patrné, že všechny zkoušené směsi tuto hodnotu převýšily. 

Zároveň byl vyvrácen předpoklad, že zestárlé pojivo v R-materiálu zapříčiní 

značné zvýšení hodnot modulů tuhosti oproti referenční směsi. Tento fakt je 

pravděpodobně v tomto případě způsoben přítomností oživovací přísady, která 

dokáže snížit tuhost a zaručit splnění požadavků na vlastnosti asfaltových směsí. 

Ze stanovených modulů tuhosti plyne, že jejich hodnoty jsou velmi podobné, jako 

u směsi bez R-materiálu, což lze brát za optimistický výsledek a je možné 

konstatovat, že nastavené dávkování oživovací přísady je optimální.  
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Z následujícího grafu 19 lze porovnat teplotní citlivost pro jednotlivé 

zkoušené směsi. Teplotní citlivost byla vyhodnocena jako podíl tuhosti stanovený 

při teplotě 0 °C a 15 °C. Jedná se o bezrozměrné číslo. Čím je číslo menší, tím 

má asfaltová směs lepší teplotní citlivost. V praxi to znamená to, že v letních 

měsících se budou méně tvořit trvalé deformace (vyjíždět koleje) a v zimním 

období se bude asfaltová směs méně porušovat trhlinami vlivem mrazu. 

 

Graf 19 - Teplotní citlivost asfaltových směsí při 10 Hz 

Z grafu je patrné, že rozdíly v teplotní citlivosti všech směsí jsou spíše 

malé. Nejmenší (nejlepší) teplotní citlivost má asfaltová směs s 50 % R-materiálu, 

která se liší od referenční směsi o -8,2 %. Naopak nejhorší výsledek má směs 

s 15 % R-materiálu, která je o 6,5 % větší než referenční směs. Z výsledků lze 

stanovit, že se zvyšujícím se množstvím R-materiálu nedochází ke zhoršení 

teplotní citlivosti. 

  

1,55

1,66

1,51

1,43

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Teplotní citlivost při 10 Hz 

0 %
R-mat

15 %
R-mat

30 %
R-mat

50 %
R-mat

ref. +6,5 % -2,8 % - 8,2 %



 
73 

 

7.3 Závislosti mezi provedenými zkouškami 

V této kapitole jsou vyhodnoceny závislosti mezi výsledky jednotlivých 

zkoušek. Na následných grafech jsou zobrazeny 4 body, které reprezentují 

zkoušené asfaltové směsi pro 0 %, 15 %, 30 % a 50 % R-materiálu. Body jsou 

proloženy spojnicí trendu, přičemž je určena hodnota spolehlivosti R2. Pokud je 

R2 větší než 0,7, tak lze závislost mezi provedenými zkouškami považovat za 

silnou. Naopak pokud je R2 menší než 0,5 není mezi zkouškami žádná závislost. 

V grafu 20 je zobrazeno vyhodnocení závislosti mezi zkouškou 

nízkoteplotních vlastností (TSRST) a tuhostí. Na vodorovné ose se nachází 

maximální tahové napětí a na svislé ose tuhost při 15 °C a zatěžovací frekvenci 

10 Hz.  

 

Graf 20 - Závislost mezi max. tahovým napětím (TSRST) a tuhostí 

Hodnota spolehlivosti R2 = 0,5641, což vyjadřuje, že mezi provedenými 

zkouškami prakticky žádná závislost není. 

  

R² = 0,5641

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3

T
u

h
o

s
t,

 1
5
 °

C
, 
1

0
 H

z
 [

M
P

a
]

Maximální tahové napětí (TSRST) [MPa]

Závislost max. tahového napětí (TSRST) a tuhosti



 
74 

 

V grafu 21 je zobrazeno vyhodnocení závislosti mezi kritickou teplotou 

(TSRST) a tuhostí při 15 °C a zatěžovací frekvenci 10 Hz. V tomto případě je 

hodnota spolehlivost R2 = 0,5128, což vyjadřuje prakticky nulovou závislost. 

 

Graf 21 - Závislost mezi kritickou teplotou (TSRST) a tuhostí 

V grafu 22 níže, je zobrazeno vyhodnocení závislosti zkoušky 

nízkoteplotních vlastností.  Z grafu je zřejmé, že závislost mezi kritickou teplotou 

(TSRST) a maximálním tahovým napětím (TSRTST) je velmi silná, neboť 

hodnota spolehlivosti R2 = 0,8817. 

 

Graf 22 - Závislost mezi kritickou teplotou (TSRST) a max. tahovým napětím (TSRTST)  
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Z grafu 23 je zřejmé, že teplotní citlivost nekoreluje s kritickou teplotou 

(TSRST), neboť je hodnota spolehlivost R2 = 0,5310.  

 

Graf 23- Závislost mezi kritickou teplotou (TSRST) a teplotní citlivostí 

V následujícím grafu 24 je zobrazeno vyhodnocení závislosti mezi 

maximálním tahovým napětím (TSRST) a teplotní citlivostí při 10 Hz. Hodnota 

spolehlivosti R2 = 0,6440, což lze považovat za silnější závislost mezi těmito 

veličinami. 

 

Graf 24 - Závislost mezi max. tahovým napětím (TSRST) a teplotní citlivostí 
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V grafu 25 je zobrazeno vyhodnocení závislosti mezi teplotní citlivostí 

a tuhostí. Na vodorovné ose se nachází teplotní citlivost při 10 Hz a na svislé ose 

tuhost při 15 °C a zatěžovací frekvenci 10 Hz.  

 

Graf 25 - Závislost mezi tuhostí a teplotní citlivostí 

Z grafu je zřejmé, že závislost mezi tuhostí a teplotní citlivostí lze považovat 

za velmi silnou, neboť hodnota spolehlivosti R2 = 0,9822. 
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8 Závěr 

Během posledních let se stále více využívá v asfaltových směsích 

R-materiál. Vzhledem k neustálému narůstání dopravy je snahou tento materiál 

zabudovávat i do asfaltových směsí s polymerem modifikovanými asfalty. I když 

recyklace standardní asfaltové směsi se stává běžnou praxí, dosud neexistuje 

široce akceptovaná technika recyklace asfaltových směsí s polymerem 

modifikovanými asfalty. Při výrobě asfaltové směsi s vyšším obsahem 

R-materiálu je nutné obnovit vlastnosti zestárlého asfaltového pojiva oživovací 

přísadou, či přidáním měkčího asfaltového pojiva. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv různého dávkování R-materiálu 

obsahujícího zestárlý polymerem modifikovaný asfalt na vlastnosti asfaltové 

směsi typu asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ stmelené polymerem 

modifikovaným asfaltem. Asfaltové směsi ACO 11+ byly vyrobeny ve spolupráci 

s realizační firmou na obalovně Brant, přičemž do směsí byla dávkována 

oživovací přísada podle obsahu R-materiálu. Celkem byly vyrobeny čtyři 

asfaltové směsi, a to s 0 %, 15 %, 30 % a 50 % R-materiálu. Na těchto asfaltových 

směsích byly prováděny následující funkční zkoušky: 

• nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem 

s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST) podle ČSN EN 

12697-46;  

• tuhost dvoubodovou zkouškou ohybem na komolých klínech podle 

ČSN EN 12697-26.  

Zkoušky nízkoteplotních vlastností a stanovení tuhosti zkoušených 

asfaltových směsí ukázaly následující závěry: 

• Se zvyšujícím se množstvím R-materiálu nedochází ke zhoršení 

chování asfaltových směsí za nízkých teplot, přičemž toto chování bylo 

patrně ovlivněno přítomností oživovací přísady v asfaltových směsích. 

• Při srovnání výsledků nízkoteplotního chování zkoušených směsí 

s běžnou asfaltovou směsí typu asfaltový beton ACO 11 (se silničním 

asfaltem třídy 70/100) dosáhly všechny zkoušené směsi nižší (lepší) 

kritické teploty při porušení, což pravděpodobně zapříčiněno použitím 

modifikovaného pojiva pro stmelení hodnocených asfaltových směsí. 
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• Bez oživovací přísady je možné předpokládat zhoršení nízkoteplotního 

chování s rostoucím obsahem R-materiálu. 

• Poloha mrazové trhliny nevzniká vždy uprostřed výšky zkušebního 

tělesa. Tento fakt je zřejmě zapříčiněn hutněním zkušebních těles,  

u kterých mohlo dojít k podrcení větších zrn kameniva a rozdílnou 

mírou zhutnění po výšce tělesa, což způsobí jejich nehomogenitu. 

• Moduly tuhosti zkoušených asfaltových směsí při teplotě 0 °C  

a frekvenci 10 Hz vyšly jen s velmi nepatrnými rozdíly oproti referenční 

směsi bez přidaného R-materiálu, což neovlivní výsledné chování 

směsí s podílem R-materiálu. 

• Ze stanovených modulů tuhosti při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz 

plyne, že jejich hodnoty jsou velmi podobné, jako u směsi bez  

R-materiálu, což je pravděpodobně zapříčiněno obsahem oživovací 

přísady ve směsích s R-materiálem, která byla do jednotlivých směsí 

dávkována podle množství R-materiálu. 

• Při porovnání výsledných modulů tuhosti (15 °C a 10 Hz) s požadavky 

již neplatné národní přílohy normy ČSN EN 13108-1 (funkční přístup) 

na směsi ACO, kde byl souhrnný požadavek pro modul tuhosti 

minimálně 7000 MPa, vyhověly všechny srovnávané směsi. 

• Byl vyvrácen předpoklad, že zestárlé pojivo v R-materiálu způsobí 

značné zvýšení hodnot modulů tuhosti oproti referenční směsi. Tento 

fakt je nejspíš zapříčiněn přidanou oživovací přísadou, která dokáže 

snížit tuhost a zaručit splnění požadavků na vlastnosti asfaltových 

směsí. 

• Teplotní citlivosti všech směsí, určené jako podíl modulu tuhosti 

stanoveného při teplotě 0 °C a 15 °C (vždy při frekvenci 10 Hz), 

dosahovaly srovnatelných hodnot. 

• Vzájemná korelační závislost mezi výsledky provedených zkoušek 

nebyla nalezena téměř žádná. Silná závislost byla prokázána pouze 

mezi teplotní citlivostí a tuhostí, a současně mezi kritickou teplotou 

(TSRST) a maximálním tahovým napětím (TSRST).  
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Z naměřených výsledků lze konstatovat, že nastavené dávkování oživovací 

přísady Storflux v podobě 4 kg na 1000 kg R-materiálu se jeví jako optimální. 

Česká republika je ve využití R-materiálu s polymerem modifikovanými asfalty 

stále nováčkem, avšak je nutné si uvědomit, že recyklace v dnešní době hraje 

důležitou roli pro zachování přírodních zdrojů a pomáhá podporovat udržitelný 

rozvoj. Pro výslednou kvalitu produktu je žádoucí se zaměřit na efektivnější 

získávání R-materiálu v podobě selektivního frézování a na následné skladování 

na zastřešených skládkách.  
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a [mm]  délka formy     

ACO   Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACO11+ Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s maximální velikostí zrn 

kameniva 11 mm 

b [mm]   Šířka  

c   Míra zhutnění 

ČSN   Česká technická norma 

D  [mm]   Velikost horního síta  

D [mm]   Průměr  

d  [mm]   Velikost spodního síta 

DDK   Drobné drcené kamenivo 

EVA    Etylen/vinylacetát  

EMA   Etylen/metylmetakrylát 

EN    Evropská norma 

𝑓  [Hz]   Frekvence 

𝐹  [N]   Síla 

FL   Plovoucí částice 

g   Gram 

h [mm]  Tloušťka 

HDK    Hrubé drcené Kamenivo 

Hz    Hertz 

JMV   Jemně mletý vápenec 

KK   Zkouška asfaltových pojiv kroužek kulička 

kg    Kilogram 

kg/m3    Kilogram na metr krychlový 

kN    Kilonewton 

M [g]  Hmotnost  

𝑚1 [g]   Hmotnost suchého zkušebního tělesa 

𝑚2  [g]   Hmotnost zkušebního tělesa ve vodě 

𝑚3  [g]   Hmotnost zkušebního tělesa nasyceného vodou 

MPa    Megapascal 

mm    Milimetr  
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PA   Asfaltový koberec drenážní  

PMB   Polymerem modifikovaný asfalt (Polymer modified Bitumen) 

PMB RC  Polymerem modifikovaný asfalt vhodný k recyklaci 

RA    Asfaltový recyklát (Reclaimed asphalt) 

RAP   Asfaltový recyklát z vozovek (Reclaimed asphalt pavement) 

R-materiál  Recyklovaný materiál 

Rb   Recyklát ze zdiva 

Rc    Recyklát z betonu 

Ru    Recyklát z vozovek 

RVS Rakouské předpisy (Richtlinien und Vorschriften für das 

Straßenwesen) 

RT Relaxační zkouška 

SBS   Syntetický kaučuk (Styren-butadien-styren) 

SMA LA Nízkohlučný asfaltový koberec mastixový  

SSD Stanovení objemové hmotnosti – nasycený suchý povrch 

TCT Creepová zkouška v tahu  

TSRST Jednoosá zkouška tahem s rovnoměrným řízeným poklesem 

teploty 

UTST Zkouška jednoosým tahem 

UCTST  Cyklická zkouška jednoosým tahem 

X   Jiné částice 

Y   Ostatní částice 

ZTV Německé technické podmínky (Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen) 

2PB-TR Dvoubodová zkouška ohybem na vetknutém komolém klínu 

ρ [kg/m3] Objemová hmotnost stanovená na Marshallových tělesech 

ρbssd,1 [kg/m3] Objemová hmotnost tělesa 

ρbssd,2 [kg/m3] Objemová hmotnost stanovená na Marshallových tělesech 

ρw [kg/m3] Hustota vody 

μm    Mikrometr  
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15 Přílohy 

A. Rozměry zkušebních těles pro stanovení 

nízkoteplotních vlastností 

 

Rozměry zkušebních těles směsi ACO 11+ 

Obsah  
R-materiálu [%] 

Zkušební těleso 
a 

[mm] 
b 

[mm] 
L 

[mm] 

0 
3.3 50,2 50,3 200,1 

3.4 50,1 50,1 199,7 

15 
5.3 50,2 50,3 199,8 

5.4 50,0 49,8 200,2 

30 
8.3 50,0 50,4 200,1 

8.5 50,1 49,7 199,7 

50 
12.3 50,2 50,7 200,1 

12.4 50,5 50,2 199,6 
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B. Rozměry zkušebních těles pro zkoušku modulu 

tuhosti  

 

Rozměry zkušebních těles směsi ACO 11+ 

Obsah  
R-materiálu 

[%] 

Zkušební 
těleso 

B 
[mm] 

b 
[mm] 

e 
[mm] 

h 
[mm] 

Hmotnost 
[g] 

0 

1.1 70,9 26,1 49,8 251,2 1465,4 

1.2 70,9 26,2 49,6 251,4 1469,4 

1.3 70,9 25,6 49,0 251,6 1457,9 

1.4 70,8 26,2 49,4 251,6 1470,4 

1.5 70,6 25,4 49,7 252,0 1474,3 

2.1 70,7 25,9 50,1 251,1 1456,7 

2.2 70,6 26,1 49,9 250,3 1466,8 

2.3 70,4 26,3 50,2 251,3 1466,6 

2.4 70,2 26,1 49,7 205,4 1459,1 

2.5 70,6 25,9 49,8 251,1 1471,2 

15 

4.1 70,3 25,5 50,3 252,6 1493,5 

4.2 70,2 25,5 50,3 251,8 1466,7 

4.3 70,8 25,6 50,2 252,4 1483,3 

4.4 70,4 25,7 50,2 252,3 1498,6 

4.5 70,8 25,1 50,4 251,7 1486,2 

6.1 71,0 25,8 49,9 251,8 1456,5 

6.2 71,2 25,7 49,7 251,0 1470,0 

6.3 70,8 25,7 49,5 250,9 1466,6 

6.4 71,1 25,3 49,8 251,1 1475,9 

6.5 70,8 25,6 49,5 250,4 1460,4 
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Rozměry zkušebních těles směsi ACO 11+ 

Obsah  
R-materiálu 

[%] 

Zkušební 
těleso 

B 
[mm] 

b 
[mm] 

e 
[mm] 

h 
[mm] 

Hmotnost 
[g] 

30 

7.1 70,7 26,3 49,8 252,1 1484,6 

7.2 71,1 25,4 50,3 251,9 1494,1 

7.3 70,6 25,2 50,6 252,0 1472,2 

7.4 71,0 25,4 49,9 252,3 1478,5 

7.5 71,2 25,6 49,2 251,2 1479,0 

9.1 71,3 25,7 50,1 254,0 1511,6 

9.2 71,6 26,1 50,3 254,2 1495,5 

9.3 71,1 25,8 50,7 253,7 1492,9 

9.4 71,5 25,4 50,2 252,6 1484,7 

9.5 71,2 25,7 50,8 251,7 1492,8 

50  

10.2 70,8 25,4 51,2 252,5 1481,2 

10.3 71,2 25,7 51,6 252,6 1483,2 

10.4 71,0 25,8 50,9 252,3 1469,7 

10.5 71,3 24,5 51,7 251,8 1494,1 

11.1 70,5 25,9 50,2 250,1 1456,3 

11.2 70,5 25,8 50,3 251,1 1470,6 

11.3 70,6 26,3 50,9 250,9 1478,9 

11.4 70,1 25,6 51,2 250,3 1448,7 

11.5 70,2 26,0 49,9 250,7 1472,2 
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C. Stanovení nízkoteplotních vlastností 

  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 0 % R-materiálu – 3.3 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 21.10.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,46 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,18 

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

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -20,8 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 0 % R-materiálu – 3.4 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 04.11.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,61 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,24 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -24,3 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -21,4 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 15 % R-materiálu – 5.3 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 22.10.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,49 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,20 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -25,7 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -22,0 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 15 % R-materiálu – 5.4 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 06.11.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,20 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,08 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -25,0 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -22,4 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 30 % R-materiálu – 8.3 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 23.10.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,54 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,22 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -26,1 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -22,1 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 30 % R-materiálu – 8.5 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 12.11.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 10,35 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 4,14 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -26,0 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -21,7 
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  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 50 % R-materiálu – 12.3 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 20.10.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 9,11 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 3,64 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -22,4 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -19,3 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

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

íl
a

 (
k

N
)

D
e

fo
rm

a
c

e
 (

m
m

)

Teplota   (°C)

Delta Def.1 Delta Def.2 Delta Def.3 Delta Def. Průměr Síla



 
103 

 

  Akce: Diplomová práce 

  Asfaltová směs a zkušební těleso 50 % R-materiálu – 12.4 

  Rozměry zkušebního tělesa [mm]: 50 x 50 x 200 

  Datum zkoušky: 03.11.2020 

  Zkoušku provedl: Maláník Stanislav 

  Teplota temperování [°C]: 10 

  Doba temperování [min]: 15 

  Rychlost ochlazování [°C/hod]: 10 

  Max. síla při porušení [kN]: 9,05 

  Max. napětí při porušení [MPa]: 3,62 

  Teplota v komoře při porušení [°C]: -22,8 

  Teplota vzorku při porušení [°C]: -19,0 
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D. Moduly tuhosti zkušebních těles dle  

ČSN EN 12697-26 

Asfaltová směs ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Teplota 
15 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

1.1 7346 7980 8313 8681 8825 

1.2 8127 8889 9221 9580 9787 

1.3 7693 8493 8852 9254 9478 

1.4 6526 7204 7740 8091 8436 

1.5 6957 7488 7764 8006 8243 

2.1 6930 7272 7667 8064 8136 

2.2 7395 8323 8633 9074 9121 

2.3 7510 8317 8676 9050 9497 

2.4 7329 8040 8466 8700 8736 

2.5 7480 8226 8163 8794 8772 

Průměr 7329 8023 8350 8729 8903 

 

Asfaltová směs ACO 11+ s 0 % R-materiálu 

Teplota 
0 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

1.1 11544 12012 12263 12423 12624 

1.2 12499 12980 13264 13489 13683 

1.3 12441 12780 13064 13197 13406 

1.4 12220 12745 13005 13290 13635 

1.5 12504 13068 13286 13541 13770 

2.1 10667 11189 11329 11542 11575 

2.2 12632 13029 13562 13495 13698 

2.3 12392 12956 13260 13481 13697 

2.4 11910 12368 12741 13028 13361 

2.5 11081 11589 11736 11858 12225 

Průměr 11989 12472 12751 12934 13167 
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Asfaltová směs ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Teplota 
15 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

4.1 6699 7489 7944 8386 8677 

4.2 6429 7440 7767 8275 8530 

4.3 6896 7847 8372 8653 8936 

4.4 6922 7802 8307 8649 8890 

4.5 6769 7640 8089 8455 8854 

6.1 5769 6392 7022 7257 7528 

6.2 6713 7388 8005 8315 8683 

6.3 6329 7131 7634 8102 8184 

6.4 6703 7450 7991 8299 8714 

6.5 6619 7381 7976 8480 8548 

Průměr 6585 7396 7911 8287 8554 

 

Asfaltová směs ACO 11+ s 15 % R-materiálu 

Teplota 
0 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

4.1 12286 12918 13365 13784 13805 

4.2 11434 12043 12548 12878 13069 

4.3 12028 12611 13110 13647 13756 

4.4 12121 12716 13184 13407 13667 

4.5 12093 12655 12910 13325 13422 

6.1 11165 11669 11734 11885 12152 

6.2 11654 12283 12795 12940 13258 

6.3 11089 11649 11918 12101 12415 

6.4 11736 12185 12666 12977 13014 

6.5 11180 11733 12185 12342 12707 

Průměr 11679 12246 12642 12929 13127 
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Asfaltová směs ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Teplota 
15 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

7.1 7033 7874 8115 8792 9146 

7.2 7160 8094 8426 8829 9178 

7.3 7262 8123 8853 8986 9411 

7.4 6837 7661 7995 8524 8797 

7.5 6990 7677 8072 8404 8757 

9.1 7738 8384 8801 9186 9412 

9.2 7770 8431 8897 8354 9584 

9.3 7815 8375 8803 9186 9481 

9.4 7870 8463 8887 9247 9547 

9.5 7510 8193 8561 8886 9215 

Průměr 7399 8128 8541 8839 9253 

 

Asfaltová směs ACO 11+ s 30 % R-materiálu 

Teplota 
0 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

7.1 11270 11428 11728 11910 12033 

7.2 11826 12593 12932 13323 13615 

7.3 11683 12315 12830 13160 13626 

7.4 11448 12207 12598 12873 12999 

7.5 11033 11683 11996 12426 12512 

9.1 12030 12411 12643 12927 12929 

9.2 12281 12894 13154 13526 13570 

9.3 11876 12456 12760 12772 13152 

9.4 11817 12339 12504 12664 12915 

9.5 11816 12447 12659 12856 12930 

Průměr 11708 12277 12580 12844 13028 
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Asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Teplota 
0 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

10.2 7533 8101 8597 8961 9161 

10.3 7290 7952 8248 8576 8891 

10.4 7857 8524 8960 9313 9544 

10.5 7664 8245 8607 8886 9170 

11.1 8216 8827 9061 9377 9546 

11.2 8603 9245 9666 9854 10092 

11.3 8390 8921 9313 9679 9806 

11.4 7675 8189 8486 8794 9102 

11.5 8207 8672 9160 9465 9630 

Průměr 7937 8520 8900 9212 9438 

 

Asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu 

Teplota 
15 °C 

Zkušební 
 těleso 

Frekvence [Hz] 

5 10 15 20 25 

Moduly  
tuhosti  
[MPa] 

10.2 11379 11969 12235 12431 12667 

10.3 10660 11126 11556 11866 11932 

10.4 12830 13436 13674 14081 14405 

10.5 11903 12549 12692 12982 13207 

11.1 11749 12146 12224 12734 12790 

11.2 11562 11946 12198 12337 12399 

11.3 11911 12388 12434 12750 12841 

11.4 11250 11685 11972 12224 12259 

11.5 11719 12128 12494 12652 12805 

Průměr 11663 12153 12387 12673 12812 

 


