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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá používáním výztužných kompozitních materiálů do 

souvrství asfaltových vozovek. Tyto geosyntetické materiály jsou v konstrukcích 

pozemních komunikací používány především za účelem omezení šíření trhlin a 

prodloužení životnosti konstrukce. V rámci této práce byla vyrobena zkušební tělesa 

skládající se z několika typů asfaltových souvrství. Tyto vzorky byly podrobeny 

laboratornímu testování, kdy byly výsledky různých souvrství mezi sebou porovnávány. 

Diplomová práce se v rámci tohoto testování zabývá především zkouškou spojení 

asfaltových vrstev s cílem zjistit, jaké faktory nejvíce ovlivňují výsledky zkoušky. Další 

součástí práce je 4bodová zatěžovací zkouška ohybem, při které byla pro sledování 

chování asfaltového souvrství v průběhu času využita inovativní technologie v podobě 

DIC kamery. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Sklovláknitá geomříž, geokompozit, asfaltová směs, asfaltová emulze, spojení 

vrstev, 4-bodová zatěžovací zkouška, DIC, digitální korelace obrazu 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with using of reinforcing composite materials in asphalt 

layers. These geosynthetic materials are in road construction used especially to reduce 

spreading cracks and extend the service life of the construction. As par of this work, test 

specimens of different types of asphalt layers were produced. These samples were 

subjected to laboratory testing, where the results of different reinforced asphalt slabs were 

compared. Within the diploma thesis primarily deals with the testing of the shear bond 

strength between asphalt layers in order to determine what are the other influencing 

factors of the test. Another part of the thesis is the 4-point bending test, during which a 

special technology in the form of a DIC camera was used to monitor the behavior of the 

asphalt layer over time.  

KEYWORDS  

Fiberglass Geogrid, Geocomposite, Asphalt Mixture, Tack Coat, Shear Bond 

Strenght, 4-point Bending Test, DIC, Digital Image Correlation 
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1 ÚVOD 

Již v průběhu 70. let se začaly používat výztužné geosyntetické mříže  

do mezivrství asfaltových vozovek. Navzdory mnoha laboratorním a technologickým 

studiím však stále nebyla vyvinuta obecná metodika pro správné používání 

geosyntetických materiálů do asfaltových vozovek tak, aby byla stoprocentně využita 

jejich funkčnost. Poptávka po těchto produktech, které se používají zejména  

za účelem vylepšení vlastností konstrukcí vozovek, však stále celosvětově roste [1].  

Je zřejmé, že jejich používání vyžaduje značnou praxi a znalost této problematiky, jelikož 

aplikace výztužných mříží na asfaltobetonový povrch je velice náročná a je potřeba 

dodržovat striktní technologický postup. Z tohoto důvodu se laboratorní zkoušení 

vyztužených asfaltových souvrství jeví nejen jako přínosné, ale také velice potřebné.  

V roce 2019 překročil počet registrovaných vozidel hranici 8 milionů, z čehož 

vyplývá, že silnice jsou zatěžovány čím dál víc. Za posledních 10 let vzrostl tento počet  

o více než 2 miliony [2]. Kromě cementobetonových krytů, které se provádějí především 

na vysoce dopravně zatěžovaných komunikacích, je drtivá většina dopravní infrastruktury 

v ČR zhotovena z netuhých asfaltových vrstev. Několik tisíc kilometrů silnic dopravní 

sítě České republiky je v nevyhovujícím či až v havarijním stavu. Jsou to především 

silnice II. a III. třídy, které jsou na pokraji své životnosti [3]. Na tuto skutečnost je tedy 

nutno reagovat a je potřeba tedy vymýšlet nové metody, jak provést jejich opravu tak, 

aby byla vytvořena rovnováha mezi náklady vynaloženými na rekonstrukci těchto silnic 

a technologickým postupem, který zaručí stanovenou životnost opravené vozovky. 

Tohoto lze docílit například využitím recyklovaného materiálu z konstrukce stávající 

vozovky či zlepšení vlastností těchto konstrukcí pomocí nových technologií. Jako slibné 

se v tomto případě jeví používání sklovláknitých výztužných mříží mezi asfaltová 

souvrství. Geosyntetický materiál v konstrukci vozovky napomáhá například k eliminaci 

šíření trhlin ve vozovce, či k roznosu sil od zatížení vozidly a tím může prodloužit 

životnost nejen podkladních asfaltových vrstev. Je zde však spousta dalších  

aspektů, na které by použití výztužných mříží mohlo mít pozitivní vliv. Je proto  

důležité, aby byla tato problematika podrobněji prozkoumána a tím byla plně využita 

efektivita těchto materiálů v asfaltovém souvrství. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je rozvinout a rozšířit poznatky o vyztužených 

asfaltových souvrstvích sklovláknitými kompozitními materiály a v souvislosti s jejich 

laboratorním testováním navázat na bakalářskou práci, ve které jsem se této problematice 

taktéž věnoval. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část 

praktickou. 

V teoretické části je cílem provést rešerši dostupné odborné literatury týkající se 

uplatnění výztužných mříží v asfaltovém souvrství. Jsou zde také zmíněny další 

komponenty (např. asfaltová emulze), které s aplikací geosyntetických materiálů 

v konstrukci vozovky souvisí. Zároveň je teoretická část zaměřena na výsledky  

výzkumů, zabývajících se spojením vrstev a popsáním dalších možností laboratorního 

zkoušení spojení vrstev vyztužených asfaltových souvrství a také použitím těchto 

materiálů na reálném úseku. 

V rámci praktické části je hlavním cílem vytvoření asfaltových souvrství 

s výztužnými kompozitními mřížemi a jejich následné laboratorní testování pomocí 

vhodně zvolených zkoušek v návaznosti na poznatky, které byly zjištěny v mé bakalářské 

práci. Budou použity tyto laboratorní zkoušky: 

 Zkouška spojení vrstev, dle ČSN 73 6160 [27], 

 čtyřbodová zatěžovací zkouška s vyhodnocením prostřednictvím DIC kamery 

(Digital Image Correlation camera). 

Při zkoušce spojení vrstev je mimo jiné cílem porovnat: 

 vliv odlišného dávkování a typu spojovacího postřiku na spojení vrstev, 

 vliv různé míry zhutnění asfaltových směsí na spojení vrstev, 

 vliv frézovaného a nefrézovaného povrchu na kvalitu spojení vrstev. 

Nedílnou součástí praktické části je pak také vyhodnocení jednotlivých  

zkoušek, stanovení vlastností vyztužených asfaltových souvrství a taktéž  

posouzení přínosu výztužných mříží v asfaltových souvrstvích s tenkou svrchní  

vrstvou, tzn. s nadložní vrstvou menší než 40 mm. 

  



ASFALTOVÁ SOUVRSTVÍ S VYUŽITÍM SKLOVLÁKNITÝCH  
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  

 
13 

 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Základní terminologie 

3.1.1 Výztužný prvek 

Výztužný prvek vzniká aplikací geomříže nebo geokompozitu na povrch směsi 

z asfaltového betonu, na kterém je nanesena vrstva postřiku z asfaltového pojiva. [4] 

3.1.2 Geosyntetikum 

Jedná se o typ materiálu, jehož nejméně jedna složka je tvořena ze syntetického 

nebo přírodního polymeru. [5] 

3.1.3 Sklovláknité geomříže 

Sklovláknité geomříže jsou typ geosyntetického materiálu používaného 

v asfaltovém souvrství pozemních komunikací. Tento materiál je schopen zmírnit či 

zamezit vzniku a šíření reflexních trhlin napříč konstrukcí netuhé vozovky a dokáže 

prodloužit její životnost. Působí tedy jako výztužný prvek, který přenáší tahové síly 

vrstev, které jsou na ní položeny. Aplikuje se na podkladní vrstvu asfaltobetonové směsi 

kameniva opatřenou postřikem z asfaltové kationaktivní emulze. [4] [6] 

3.1.4 Geokompozit 

Geokompozit má téměř stejnou funkci, jako samotné sklovláknité geomříže, které 

jsou taktéž jeho součástí. Na rozdíl od mříží však obsahuje navíc látku v podobě netkané 

geotextilie a společně tvoří geokompozit. Tento materiál se používá především  

na frézovaný povrch konstrukce netuhé vozovky. [4] 

3.1.5 Asfaltová emulze 

Tento materiál je používán v konstrukcích vozovek často jako spojovací postřik. 

Tvoří ji především roztok asfaltu ve vodě a společně s dalšími přísadami a emulgátory 

vytváří asfaltovou emulzi. Rozlišuje se na dva základní typy dle elektrostatického  

náboje, a to na kationaktivní a anionaktivní. Stejný náboj jednotlivých částic v emulzi 

zaručuje to, že se částečky odpuzují a nedochází tedy k jejich shlukování v roztoku [7]. 

3.1.6 Mikrokoberec 

Mikrokoberec je typ tenkovrstvé asfaltové úpravy povrchu vozovky, který slouží 

k prodloužení životnosti konstrukce pozemní komunikace či k omezení vzniku trhlin  

a povrchových poruch vozovky. Je tvořen kamenivem, modifikovanou asfaltovou  
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emulzí, regulátorem štěpení (cementem), vodou a případně různými minerálními 

přísadami. Pro dosažení tíženého výsledku je velice důležité při jeho výrobě přesně 

dodržet recepturu a dávkování jednotlivých komponentů. [8] 

3.2 Funkce geosyntetických materiálů 

Na začátek práce je na místě uvést obecné informace o geosyntetických  

materiálech, které se v dnešní době používají. Typy používaných materiálu se liší na 

základě toho, za jakým účelem jsou aplikovány. V TP 97 [9] jsou jednotlivé funkce 

geosyntetik rozděleny následovně: 

 separační funkce, 

 filtrační funkce, 

 drenážní funkce, 

 výztužná funkce, 

 ochranná funkce. 

3.2.1 Separační funkce 

Tato funkce geosyntetik je používána za účelem oddělení dvou různých materiálů. 

Hlavním účelem použití separačních geotextílií je zabránit promísení dvou zemin. 

V případě použití hrubozrnných materiálů s ostrými hranami jednotlivých segmentů 

kameniva je třeba také počítat s technologií, která je při aplikaci využívána, tzn. pokud je 

tato zemina aplikována na měkké podloží, na které je hrubozrnný materiál sypán z větší 

výšky, je nutné použít silnější či robustnější geotextilii [9]. 

3.2.2 Filtrační funkce 

V tomto případě mají geotextilie zabránit průniku vody mezi vrstvami a zároveň 

mají zamezit vyplavování jemných částic do podkladních vrstev zeminy. Materiál ležící 

na filtrační geotextilii vyplaví po styku s vodou jemné částice a vznikne shluk hrubých 

zrn s větší mezerovitostí. Geosyntetikum poté plní svou funkci v podobě filtru [9]. 

3.2.3   Drenážní funkce 

Drenážní geosyntetika se používají za účelem odvedení vody ze zemní konstrukce 

po celou dobu její životnosti. Dělí se na tzv. plošné drenážní kompozity a pásové drény. 

Plošné drény jsou tvořeny jednou či více vrstvami netkané geotextilie s tuhým prvek 

v podobě geosítě a nahrazují například minerální drenážní vrstvy v místech, kde je těchto 

vrstev nedostatek a nelze dosáhnout potřebného odvedení vody z povrchu zemní 
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konstrukce. Pásové drény (nazývané také geodrény) se používají v tělese násypu pro 

urychlení konsolidace zeminy [9]. 

3.2.4 Výztužná funkce 

Geosyntetické materiály s výztužnou funkcí se používají především pro zlepšení 

vlastností konstrukce vozovky z hlediska stability a spolupůsobení při roznosu zatížení 

od dopravy (viz Obrázek 1). Dají se také využít například v případě potřeby zvětšení 

sklonu svahu z důvodu menšího záboru pozemku či můžou sloužit jako výztužný prvek 

v konstrukci svahu zabraňující jeho erozi [9].  

 

Obrázek 1: Roznos zatížení od dopravy: vlevo – nevyztužené asfaltové souvrství; 
vpravo – vyztužené asfaltové souvrství [10] 

3.2.5 Ochranná funkce 

Pro ochrannou funkci jsou využívány zejména geosyntetické materiály z netkané 

geotextilie. Použití tohoto typu geosyntetik je na místě například v případě ochrany 

izolace, na kterou je nasypána zemina, kdy ochranná geotextilie zabraňuje porušení 

tohoto izolačního materiálu [9]. 

3.3 Výztužné materiály 

Obecně se výztužné materiály do konstrukcí vozovek používají za účelem zvýšení 

odolnosti konstrukce a zlepšení jejich vlastností vůči působení vnějších vlivů. Nejedná se 

pouze o geomříže, které jsou však většinou základem dalších prvků. Rozdělujeme  

několik základních typů výztužných geosyntetik, přičemž každý prvek je založen na 

jiném pracovním mechanismu. Ty se pak liší na základě fyzikálních parametrů  

a vlastností, které jsou pro vybraný účel použití žádoucí. Rozlišujeme tedy pět základních 

typů geosyntetických materiálů, což jsou geomříže, geokompozity, geobuňky, geotextilie  

a geomembrány [6]. 
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3.3.1 Výztužné geomříže 

Tyto výztužné prvky jsou velice dobrým nástrojem pro eliminaci prokopírování 

reflexních trhlin z konstrukčních podkladních vrstev vozovek do vrstev svrchních. Mimo 

to mají také zvýšit trvanlivost vozovky, což může vést k prodloužení její životnosti  

či případně k redukci tloušťky obrusné vrstvy, a v konečném důsledku může znamenat 

výrazný pokles nákladů stavby [6]. 

Geomříže se vyrábějí ze skelných ohnivzdorných vláken, které jsou na povrchu 

obaleny elastomerovým polymerem (tzv. coatingem), jenž chrání vlákna a zlepšuje 

kompatibilitu s asfaltem. Finální produkt v podobě geomříže (viz Obrázek 2) vzniká 

procesem pletení, který zaručuje rozměrovou stálost. Tyto geosyntetické prvky mohou 

být na povrchu opatřeny lepidlem, které se aktivuje tlakem a zaručuje přilnavost mříže 

k asfaltové vrstvě a usnadňují proces pokládky (jedná se o tzv. samoadhézní mříže) [11]. 

 

Obrázek 2: Geomříž GlasGrid ® GG [11] 

3.3.2 Geokompozity 

Geokompozitní materiál je tvořen dvěma prvky, a to výztužnou geomříží 

s vysokou pevností a tuhostí a netkanou geotextilií, která je tvořena speciálními vlákny 

(viz Obrázek 3). Podobně, jako u samotných geomříží, je povrch skelných vláken opatřen 

modifikovaným polymerem (coatingem), který zajišťuje jejich ochranu a vytváří 

optimální spojení vrstev. Mimo to netkaná geotextilie napomáhá tomu, aby zrna 

kameniva nepronikala skrz oka geomříže ze svrchních vrstev do spodních. Zároveň 

dokáže nasáknout asfaltovou emulzi používanou v asfaltovém mezivrství a tím tak 
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urychlit a zefektivnit pokládku. Díky vyššímu množství nasáknuté asfaltové emulze může 

tento materiál nabýt také hydroizolačních schopností. Obecně má ale také podobné 

vlastnosti, jako samotná geomříž. Je však speciální tím, že se jako jediný z oboru 

výztužných prvků v asfaltových souvrstvích aplikuje na frézovaný povrch [12]. 

 

Obrázek 3: GlasGrid® CGL [12] 

3.4 Aplikace výztužných prvků na asfaltové vrstvy 

Technologie aplikace výztužných geosyntetik vyžaduje velice striktní  

postup, který je potřeba dodržovat.  Před položením mříží je potřeba na asfaltovou vrstvu 

aplikovat spojovací postřik v podobě kationaktivní modifikované emulze, která 

dopomáhá nejen vzájemnému spojení geomříže s asfaltových povrchem, ale také spojení 

mezi jednotlivými konstrukčními vrstvami. Po aplikaci spojovacího postřiku se na tento 

povrch klade geosyntetický prvek a probíhá štěpení asfaltové emulze, kdy při úplném 

vyštěpení vody přilne výztužné geosyntetikum k asfaltové vrstvě. V některých případech 

se provede další aplikace spojovacího postřiku i po položení výztužného prvku.  

Při překrytí výztužných geosyntetik (například v případě navázání nové role geomříží  

či při podélném překrytí) je potřeba vzájemného přesahu minimálně 150 mm. Poté se na 

tuto vrstvu s výztužným prvkem pokládá svrchní asfaltová vrstva. 

Existuje řada faktorů, které ovlivňují správné fungování výztužných geomříží a je 

třeba je brát v potaz. Je důležité s těmito vlivy počítat a znát je již ve fázi pokládky.  

Ty nejdůležitější pak mohou být [6]: 

 předpoklad výskytu kritických míst tvoření trhlin v konstrukci vozovky, 
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 dopravní zatížení a vliv okolní teploty, 

 podloží a konstrukční vrstvy, 

 stávající stav povrchu, na který je geosyntetikum aplikováno, 

 mechanické vlastnosti geomříží, jejich lepení a kotvení. 

3.5 Stávající legislativa týkající se výztužných geomříží 

Z důvodu technologického růstu a díky větší četnosti laboratorních výzkumů se 

stále přichází na nové možnosti využití geosyntetických materiálů v asfaltovém souvrství 

vozovek. V současné době je v rámci ČR platných několik legislativních  

dokumentů, které se zabývají jejich používáním a stanovují požadované vlastnosti 

výztužných materiálů. Tyto předpisy však nebyly inovovány již několik let a nejsou 

vzhledem k současným možnostem používání geomříží a geokompozitů aktuální. 

Například TP 147 [5] stanovují, že minimální velikost oka výztužné geomříže má být  

60 × 60 mm. V dnešní době se však na trhu vyskytují zejména geosyntetika s běžnou 

velikostí oka 25 × 25 mm. Je to především z toho důvodu, že při velkém otvoru ve 

výztužném prvku mezi asfaltovými vrstvami dojde k pronikání zrn kameniva z jedné 

vrstvy do druhé. Tím pak použití geosyntetik v asfaltovém mezivrství za účelem 

spolupůsobení při roznosu zatížení od dopravy postrádá tíženou funkčnost. Zároveň 

v tuzemských předpisech chybí zmínky o možnosti redukce tloušťky obrusné vrstvy 

v případě použití výztužných prvků, což by umožnilo snížení nákladů na zhotovení 

nadložních vrstev. Z předpisů vyplývá, že není možno používat asfaltové vrstvy nad 

geomříží o mocnosti nižší než 70 mm. 

3.6 Asfaltové emulze 

Pro správné spojení vrstev se na asfaltové ložní vrstvy nanáší spojovací postřik 

v podobě asfaltové emulze. Jedná se o disperzi asfaltu ve vodě, kde jsou tyto malé částice 

asfaltu rozptýleny a jsou obaleny chemickými emulgátory, čímž dochází k jejich 

elektrostatickému povrchovému nabití. Pro výrobu se používají silniční asfalty 

modifikované i nemodifikované. Z tohoto hlediska každý výrobce upřednostňuje jiný 

technologický postup výroby. Silniční asfalt může být v rámci výroby asfaltové emulze 

použit již modifikovaný, nebo lze použít silniční asfalt nemodifikovaný a v průběhu 

procesu výroby roztok obohatit o modifikátory. Jako modifikátory se používají různé 

polymery například v podobě kaučuku [7]. 
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Emulze se může lišit také podle toho, jak rychle se z ní vyštěpí kapalina. Z tohoto 

pohledu se dělí na stabilní, které jsou pomalu až středněštěpné, a na nestabilní, což jsou 

emulze rychloštěpné. Dále lze emulze rozdělit dle elektrostatického náboje na 

kationaktivní a anionaktivní. V dnešní době se používají především spojovací postřiky 

v podobě kationaktivních emulzí [7]. 

3.6.1 Využití 

Asfaltová emulze se aplikuje na novou či stávající asfaltovou vrstvu. Její použití 

má přispět ke správnému spojení obou vrstev k sobě navzájem. Může být využita také při 

údržbových technologiích silnic, kdy je využívána v rámci procesu tryskové metody. 

V tomto případě je kladena na asfaltový povrch s následným zadrcením kameniva, což je 

hojně využíváno pro vysprávky vozovek. Lze ji využít také jako nezbytný komponent při 

procesu provádění nátěrových technologií, kdy společně s jemnými zrny kameniva může 

vytvářet tenkou vrstvu na povrchu vozovky za účelem prodloužení životnosti vozovek 

s korozí povrchu či pro zlepšení protismykových vlastností. Dále se emulze uplatňují pro 

mikrokoberce a emulzní kalové vrstvy [13]. 

3.6.2 Dávkování 

V případě využití asfaltové emulze v podobě spojovacího postřiku je důležité se 

řídit správným dávkováním. Každá asfaltová emulze obsahuje různé procento asfaltové 

složky v roztoku. Při aplikaci spojovacího postřiku je velice důležité brát zřetel na tento 

obsah pojiva v emulzi. Standardně se dávkování uvádí v požadovaném množství 

zbytkového asfaltu, které musí být po vyštěpení vody z roztoku zůstat na konstrukční 

vrstvě vozovky. Z tohoto důvodu je potřeba vždy přepočítat požadované množství 

zbytkového asfaltu na základě jeho procentuálního zastoupení v emulzi.  

Na nově položenou asfaltovou vrstvu se aplikuje asfaltová emulze v množství 

0,20 – 0,35 kg/m2 zbytkového pojiva. Poté může být vrstva emulze kladena také na 

frézovaný, nerovnoměrný povrch. Při frézování konstrukční vrstvy vozovky dochází 

k vytvoření nerovnosti povrchu a tím pádem vzniká větší plocha, na kterou je emulzi 

potřeba aplikovat. Z tohoto důvodu je třeba dávkovat větší množství spojovacího 

postřiku, a to 0,30 – 0,60 kg/m2 zbytkového pojiva (viz Tabulka 1) [14]. Pokud jsou na 

asfaltovou vrstvu aplikovány výztužné geosyntetické prvky, kdy emulze napomáhá 

k jejich přilnutí k asfaltovému povrchu, je třeba dávkovat větší množství spojovacího 

postřiku dle doporučení výrobců. 
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Tabulka 1: Množství zbytkového pojiva pro spojovací postřiky [15] 

 

3.6.3 Proces reakce emulze s kamenivem 

Jak již bylo zmíněno, v dnešní době jsou jako spojovací postřiky využívány 

zejména kationaktivní emulze. Jelikož mají částice v emulzi kladný náboj, velice dobře 

přilnou k povrchu kameniva. Je to z toho důvodu, že všechny druhy kameniva mají náboj 

negativní a tím se částice vzájemně elektrolyticky přitahují. Tento proces probíhá za 

současného vytěsňování vody a štěpení emulze, přičemž asfalt přilne k povrchu 

kameniva. Jako emulgátory se do těchto emulzí používají roztoky kyselin a reakce emulzí 

je tedy kyselá [7]. 

3.7 Problematika spojení vrstev 

Princip zkoušky spojení vrstev je založen na uložení tělesa válcového průřezu do 

lisu, kdy při spuštění procesu zkoušky působí síla lisu kolmo na zkušební vzorek v místě 

spojení vrstvy konstantní rychlostí 50 mm/min, přičemž je hledána maximální  

síla, při které se vrstvy rozpojí. 

 

Obrázek 4: Schéma osazení vzorku do lisu a provádění zkoušky [16] 

Jelikož je zkouška spojení asfaltových souvrství důležitou součástí praktické části 

diplomové práce, je na místě se této problematice věnovat podrobněji. V následujících 

kapitolách jsou shrnuty poznatky z odborné literatury zabývající se touto zkouškou. 
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Obrázek 5: Možné poruchy vozovky v důsledků špatného spojení asfaltových vrstev [18] 

3.7.1 Efekt asfaltové emulze na spojení vrstev 

V článku [17], jehož výsledky jsou shrnuty v této kapitole, se pracovníci z čínské 

univerzity v Nanjingu zabývají dávkováním asfaltové emulze a jejím vlivem na 

smykovou pevnost asfaltového mezivrství. Zdůrazňují zde, že je velice důležité, při jaké 

teplotě zkouška probíhá, respektive na jakou teplotu jsou zkušební vzorky 

vytemperovány. Zejména u asfaltové emulze je teplota velmi výrazný faktor, kterým je 

její fungování ovlivněno.  

V laboratoři byly zhotoveny zkušební tělesa skládající se ze dvou asfaltových 

vrstev, které poté byly porovnávány mezi sebou. Cílem bylo zjistit, při jakém množství 

asfaltové emulze dojde k nejvyšší smykové pevnosti asfaltového mezivrství. Zároveň 

bylo porovnáváno, jaký vliv na spojení vrstev má vlhkost povrchu, na který je asfaltová 

emulze aplikována. V následujícím grafu (viz Graf 1) lze vidět porovnání asfaltových 

souvrství s různým množstvím spojovacího postřiku či bez něj. Je zde také názorně 

zobrazeno, jakého napětí dosahují zkušební tělesa při zkoušce spojení vrstev s odstupem 

času. Zároveň lze vidět srovnání aplikace asfaltové emulze na mokrý a suchý povrch. 

 

Graf 1: Graf znázorňující různé množství asfaltové emulze použité ve zkušebních vzorcích a 
jejich maximální dosažené napětí při odlišných vstupních parametrech [17] 
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V rámci výzkumu bylo odebráno několik jádrových vývrtů z různých zkušebních 

úseků, které pak byly porovnány se zkušebními tělesy vytvořenými v laboratoři. Tyto 

úseky se skládaly ze dvou asfaltových vrstev, mezi které byly aplikovány různé typy 

asfaltová emulze. Sledoval se především rozdíl mezi aplikací různého množství asfaltové 

emulze a použitím nemodifikovaného či modifikovaného spojovacího postřiku. Zároveň 

byly porovnávány také vzorky s různými povrchy (frézovaný a nefrézovaný povrch), na 

které byla asfaltová emulze a následně svrchní vrstva nanášena. 

Bylo zjištěno, že smyková pevnost asfaltového mezivrství s aplikací asfaltové 

emulze je ovlivněna především zkušební teplotou, typem povrchu a také přípravou 

vzorku. Při klesající teplotě docházelo k vyšším hodnotám napětí, při kterém byla v rámci 

zkoušky spojení vrstev asfaltová souvrství rozpojena. Laboratorně připravené vzorky 

dosahovaly vyšších hodnot smykové pevnosti, než vzorky odebrané ze zkušebních  

úseků, které byly hutněny běžnými válci. Zároveň se prokázalo, že frézovaný povrch 

dosáhl vyšší smykové pevnosti, než povrch nefrézovaný. Překvapivým zjištěním v rámci 

tohoto tématu bylo to, že zkušební vzorky s nemodifikovanou asfaltovou emulzí dosáhly 

vyšší smykové pevnosti, než emulze modifikované. 

Co se týče odlišného množství aplikovaného spojovacího postřiku, nebyly 

zjištěny výrazné rozdíly. V tomto ohledu se dle některých odborníků dospělo  

k závěru, že pokud je povrch, na který je asfaltová emulze nanášena, suchý, čistý  

a vyfrézovaný, je možné použít minimální množství spojovacího postřiku. Zajímavé však 

bylo zjištění, že jemnozrnné asfaltové vrstvy dosahovaly nižší smykové pevnosti, než 

vrstvy hrubozrnné. V tomto případě však může nastat problém, když ve směsi výrazně 

převažují zrna větší frakce (například směsi SMA či PA). Tím má poté vrstva větší 

mezerovitost, což má při špatném provedení na spojení vrstev nežádoucí účinky. 

3.7.2 Vliv teploty na spojení vrstev 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, jeden z hlavních faktorů ovlivňující 

spojení asfaltových vrstev je teplota. Touto problematikou se podrobněji zabývají indičtí 

výzkumníci v článku [18]. V něm je uvedeno, že obecně jsou hodnoty pevnosti v místě 

spojení vrstev při teplotě 10 °C 2,3krát vyšší, než při teplotě 25 °C. V případě porovnání 

hodnot při průběhu zkoušky při 60 °C je hodnota oproti průběhu při 25 °C dokonce 

šestinová. Výsledky příspěvku [18] jsou stručně shrnuty v následujících odstavcích. 

V rámci této studie byly vyrobeny zkušební vzorky o průměru 101,5 mm, a to 

pomocí rázového zhutňovače, který slouží pro výrobu tzv. Marshallových těles (tělesa 
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válcového průřezu). Nejprve se zhutnila spodní asfaltová vrstva tloušťky 60 mm, a to  

75 údery z obou stran. Po vychladnutí vrstvy byla na povrch této vrstvy nanesena 

asfaltová emulze v příslušném množství a po jejím vyštěpení se na tento povrch 

aplikovala svrchní vrstva o mocnosti 40 mm. Ta byla poté zhutněna pouze z jedné strany. 

V následující tabulce (Tabulka 2) jsou zobrazeny základní parametry použitých 

asfaltových emulzí, které byly v rámci studie použity. V článku bohužel není uveden 

obsah asfaltu v emulzích typu VG. 

Tabulka 2: Základní parametry použitých asfaltových emulzí [18] 

OZNAČENÍ  
EMULZE 

OBSAH ASFALTU 
V ROZTOKU 

[%] 

BOD MĚKNUTÍ 
[°C] 

PENETRACE PŘI 25 °C 
[0,1 mm] 

RS 61 neuvedeno 87 
MS 68 neuvedeno 107 

VG 10 neuvedeno 42 95 
VG 30 neuvedeno 48 67 

V rámci zkoušky spojení vrstev byly testovány 3 zkušební vzorky od každého 

typu souvrství. Zároveň byly tyto vzorky testovány při různých teplotách, které jsou 

znázorněny na vodorovné ose následujícího grafu (viz Graf 2). Na svislé ose je 

vyobrazena pevnost asfaltového mezivrství při rozpojení. 

 

Graf 2: Graf znázorňující maximální pevnost spojení asfaltových vrstev při užití různých typů 
asfaltových emulzí při různých teplotách [18] 
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Jak se dle výsledků zkoušek v rámci této studie ukázalo, s rostoucí teplotou 

dochází k výraznému oslabení místa, ve kterém jsou asfaltové vrstvy spojeny. Asfaltová 

souvrství s emulzemi typu RS a MS dosáhla při všech teplotách nejvyšších hodnot napětí. 

Zajímavý je také fakt, že maximální hodnota napětí roste pouze do určitého množství 

asfaltové emulze a poté pevnost mezivrství klesá, což je patrné z následujícího grafu (viz 

Graf 3) vycházejícího z výsledků spojení asfaltového souvrství s emulzí typu MS.  

 

 

Graf 3: Graf závislosti množství asfaltové emulze na maximální pevnosti spojení vrstev při 
různých teplotách [18] 

3.7.3 Vliv hutnění na spojení vrstev 

Asfaltové konstrukce vozovek mohou mít poměrně dlouhou životnost, avšak 

zajišťují tíženou stoprocentní funkčnost pouze v případě, že je technologie provádění 

správná. V místě styku dvou asfaltových vrstev záleží nejen na množství asfaltové emulze 

a s ní související faktory ovlivňující tento segment, jako bylo uvedeno v předchozích 

kapitolách. Velice důležitým aspektem pro správné spojení vrstev je také jejich správné 

zhutnění. Tímto se v článku [19] zabývají výzkumní pracovníci z Gdaňské technické 

univerzity v Polsku, kde porovnávají smyková napětí na spojení asfaltových mezivrství 

s různými vstupními parametry. V dalších odstavcích jsou uvedeny výsledky jejich 

výzkumu. 
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Pro účely studie byla vytvořena zkušební tělesa, která se skládala ze dvou 

asfaltových vrstev. Část těchto vzorků, které byly později podrobeny zkoušce spojení 

vrstev, byla vytvořena v laboratoři. V rámci porovnání s terénními podmínkami byly 

odebrány také jádrové vývrty ze zkušebních úseků. Těmito úseky byly nejen nově 

zhotovené pozemní komunikace hlavní silniční sítě v Polsku, ale také uměle vytvořený 

úsek, který byl zhotoven pouze pro účely této zkoušky. Co se spojovacího postřiku  

týče, byly porovnávány vzorky bez spoj. postřiku, i s dávkováním asfaltové emulze, 

přičemž tyto emulze byly tvořeny dvěma různými typy asfaltu. V případě nanesení vrstvy 

spojovacího postřiku byla emulze dávkována v množství 0,30 – 0,40 kg/m2 . 

V laboratoři byly vytvořeny zkušební desky, ze kterých byla následně vyvrtána 

zkušební tělesa válcového průřezu o průměru 150 mm. V rámci procesu výroby desek 

byly použity čtyři metody hutnění, a to: 

 hutnění malým válcem bez vibrací o hmotnosti 465 kg, 

 hutnění malým vibračním válcem, 

 hutnění pomocí standardního laboratorního válcového zhutňovače Cooper 

CRT-RC2S podle PN-EN 12697-33 Standard, 

 rotační hutnění pomocí tzv. gyrátoru, který funguje na principu krouživého 

pohybu válcové formy s asfaltovou směsí za současného působení 

svislého statického zhutňování a smykového působení na zkušební vzorek 

vyplívajícího z otáčení formy kolem své osy [20]. 

Desky byly tvořeny spodní vrstvou o mocnosti 60 mm a svrchní vrstvou tloušťky  

40 mm. V případě hutnění prostřednictvím gyrátoru bylo těleso tvořeno dvěma vrstvami 

o mocnosti 100 mm a 60 mm. Horní vrstvy byly vždy nanášeny nejméně 24 hodin po 

zhutnění spodních vrstev. Asfaltová emulze byla aplikována na spodní vrstvu hodinu před 

hutněním vrstvy svrchní. 

Zkušební úsek byl hutněn standardním silničním válcem. Spojovací postřik byl 

nanesen na podkladní vrstvu den po jejím zhutnění. Hodinu a půl po tomto procesu byla 

položena obrusná vrstva. Jádrové vývrty byly odebrány 10 dní po položení zhutnění 

asfaltových vrstev.  

V následujícím grafu (viz Graf 4) jsou zobrazeny výsledky zkoušek spojení vrstev 

testované na vzorcích vytvořených v laboratoři, přičemž všechny uvedené hodnoty byly 

vypočteny jako průměrné ze dvou zkušebních vzorků stejného typu. Z grafu je  

patrné, že vzorky vytvořené gyrátorem vykazují nejvyšší odolnost vůči rozpojení 
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asfaltových vrstev. Co se týče ostatních metod hutnění, nejvyšších hodnot smyk. pevností 

v mezivrství dosáhly vzorky hutněné pomocí vibračního válce. Zároveň je také  

zřejmé, že tělesa s obsahem asfaltové emulze v mezivrstvě dosahují lepších výsledků, než 

tělesa bez ní. Zajímavým poznatkem je také to, že pokud je svrchní vrstva zhutněna na 

ještě rozehřátou podkladní vrstvu a bez použití asfaltové emulze, je spojení asfaltových 

vrstev silnější.  

 

Graf 4: Graf zobrazující porovnání různých metod hutnění a výsledné hodnoty smykových 
pevností spojení vrstev [19] 

V dalším grafu (viz Graf 5) je možné vidět porovnání maximálních hodnot napětí 

při zkoušce spojení vrstev vzorků vytvořených v laboratoři se vzorky odebranými ze 

zkušebních úseků. Z grafu je patrné, že vzorky odebrané ze zkušebních úseků dosahují 

mnohem vyšších hodnot smyk. pevností, než zkušební tělesa vytvořené v laboratoři. 

 

Graf 5: Graf porovnávající vzorky odebrané ze zkušebních úseků se vzorky vytvořenými 
v laboratoři [19] 
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V závěrečné fázi této studie je znázorněno také velice zajímavé srovnání vlivu 

míry zhutnění na kvalitu spojení asfaltových vrstev. Jak je patrné z následujícího grafu  

(viz Graf 6), čím méně jsou vrstvy zhutněny, tím hůře se také spojí asfaltová souvrství  

a tím klesají hodnoty pevnosti v místě jejich spojení.  

 

Graf 6: Graf porovnávající různé míry zhutnění asfaltových vrstev a zobrazující jejich 
maximální hodnoty smykových pevností v mezivrství [19] 

Závěrem tohoto článku je zjištění, že vzorky odebrané ze zkušebních úseků 

v terénu a hutněné válci dosahují vyšších hodnot smykové pevnosti v asfaltovém 

mezivrství. V případě porovnání laboratorních metod hutnění mezi sebou dosahují 

nejvyšší smykové pevnosti vzorky vytvořené rotačním hutnění prostřednictvím gyrátoru. 

Nejmenší hodnoty pak odpovídají hutnící metodě pomocí statického válce. Zároveň bylo 

zjištěno, že míra zhutnění asfaltových vrstev je faktor, který zásadně ovlivňuje výsledky 

dalších zkoušek a celkově také spojení asfaltových vrstev. 

3.7.4 Modifikace zkoušky spojení vrstev 

Pro testování spojení asfaltových vrstev se osvědčil základní princip  

zkoušky, který se pro zkoušku spojení vrstev používá nejčastěji, a to působení silou  

na zkušební těleso v příčném směru v místě spojení. Z dostupné literatury je  

patrné, že existuje také několik vylepšení a modifikací této zkoušky, které lépe simulují 

reálné terénní podmínky zatížení dopravou. Jednou z mnoha modifikací se zabýval také 

například Adam Zofka v článku [21], jež bude shrnut v následujících odstavcích. 

Autor se zde věnuje problematice zkoušky z hlediska toho, že při standardní 

zkoušce spojení vrstev nejsou zahrnuty všechny aspekty a faktory, které se aktivně 



ASFALTOVÁ SOUVRSTVÍ S VYUŽITÍM SKLOVLÁKNITÝCH  
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  

 
28 

 

podílejí na zatěžování asfaltových konstrukcí. Proto v této studii popisuje modifikaci 

zkoušky, která má zaručit přiblížení se podmínkám na reálných silnicích. Na následujícím 

obrázku (viz Obrázek 6) je možné vidět schéma modelu, se kterým autor pracuje.  

 

Obrázek 6: Schéma zobrazující síly od zatížení vozidly působící na konstrukci vozovky 
v příčném i podélném směru [21] 

Ze schématu je tedy zřejmé, že při reálném zatížení asfaltových vrstev nákladními 

vozidly působí fakticky na spojení vrstev více faktorů, než pouze jedna síla. Proto byl 

v rámci této studie vyvinut přístroj, který dokáže testovat zkušební tělesa se zahrnutím 

svislých i vodorovných sil. Na následujícím obrázku (Obrázek 7) je zobrazeno schéma 

tzv. AST zařízení (z anglického Advanced Shear Tester), které zobrazuje uložení vzorku 

a jeho ukotvení do zkušebního přístroje.  

 
Obrázek 7: Schéma uložení vzorku do zkušebního zařízení AST a působení sil na válcové těleso [21] 
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Prezentovaná analýza zobrazená v uvedeném článku prokázala schopnost zařízení 

AST odrážet reálné podmínky chování asfaltového mezivrství. V dnešní době je tato 

metoda používaná jen velice zřídka, ale výhledově se pro standardní testování jeví jako 

velmi slibná. Ve zkušebním zařízení lze kombinovat různé parametry, jako je například 

zkušební teplota, frekvence a velikost zatížení, počáteční omezení apod., což by mohlo 

vést ke komplexnímu porozumění této problematiky.  

3.8 Úsek s využitím výztužných geomříží a tenkovrstvých konstrukcí 

Na silnici II. třídy v úseku Nemětice – Nihošovice proběhla v roce 2017 oprava 

obrusné vrstvy, kdy byly na podkladní vrstvu aplikovány vysokopevnostní kompozitní 

materiály, na něž poté byly položeny asfaltové vrstvy o zrnitosti 8 mm  

(ACO 8, BBTM 8) či tenkovrstvé krytové úpravy ve formě mikrokoberce. Při tomto 

projektu [22] bylo snahou ověřit možnost omezení prokopírování trhlin ze spodní vrstvy 

konstrukce vozovky do svrchních obrusných vrstev s tloušťkou menší než 30 mm. 

Hlavním cílem pak bylo pilotní ověření technologie používání tenkých krytových vrstev 

položených na výztužný kompozitní prvek.  

Problematika, kterou se pracovníci v rámci projektu zabývali, nebyla tímto 

způsobem doposud v ČR v reálných podmínkách zkoumána. Záměrem bylo ověření 

možnosti použití tenkovrstvých úprav vozovek, či asfaltových vrstev o nízkých 

tloušťkách (do 40 mm) v kombinaci s využitím sklovláknitých výztužných mříží. 

Na následujících fotografiích je možné vidět rozdíl mezi stavem řešené pozemní 

komunikace před rekonstrukcí a její stav dnes (viz Obrázek 8). Je zřejmé, že silnice 

prozatím po 3 letech v provozu nejeví zásadní známky poruch. 

   

  Obrázek 8: Vlevo – stav vozovky před rekonstrukcí (2014) [23];  
Vpravo – stav vozovky po rekonstrukci (2020) [22]
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY 

Praktická část této diplomové práce se zaměřuje na posouzení efektivity 

výztužných kompozitních materiálů v asfaltovém souvrství. Pomocí vybraných zkoušek 

se zkoumá chování těchto geosyntetických materiálů v konstrukci vozovky a porovnávají 

se různé kombinace užití.  

Praktická část je rozdělena do čtyř etap, v rámci kterých probíhalo testování 

zkušebních vzorků. V následujících kapitolách jsou popsány postupy, pomocí jakých byla 

praktická část této práce vykonávána. 

4.1 Odběr asfaltové směsi z obalovny 

Základem pro zpracování praktické části práce bylo odebrání asfaltové směsi 

z obalovny v Rajhradicích. Obalená asfaltová směs o hmotnosti 1 000 kg vytvořená touto 

šaržovou obalovnou byla ze sila vysypána do lžíce kolového nakladače, který poté tento 

obsah složil na hromadu. Pak byla do předem připravených papírových pytlů směs 

manuálně nadávkována lopatou v množství po 20 – 30 kg / pytel. Naplněné pytle byly 

odvezeny do laboratoře výzkumného centra AdMaS. 

 

Obrázek 9: Odběr obalené asfaltové směsi z obalovny v Rajhradicích 

4.2 Příprava a hutnění vzorků 

Asfaltová směs byla pro potřeby hutnění nejprve vložena do pece, kde byla 

nahřáta na 155 °C. Poté byla nasypána do formy, ve které se následně hutnila. 

Nejprve byla z asfaltové směsi pomocí rázového zhutňovače vyrobena  

tzv. Marshallova tělesa. Hutnění proběhlo dle evropské normy ČSN EN 12697-30+A1 

[24]. Na těchto tělesech pak byla stanovena objemová hmotnost směsi. 
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Pro účely jednotlivých zkoušek byla vytvořena různá asfaltová souvrství ve formě 

zkušebních desek o rozměrech 300 × 500 mm. Tyto desky byly hutněny prostřednictvím 

segmentového zhutňovače (viz Obrázek 10). Hutnění probíhalo dle evropské normy ČSN 

EN 12697-33+A1 [25].  

 

Obrázek 10: Segmentový zhutňovač 

4.2.1 Proces hutnění 

Z asfaltové směsi bylo nejprve nutno určit navážku. Na základě rozměrů desky  

a objemové hmotnosti asfaltové směsi se vypočítala hmotnost vrstvy, a to dle 

následujícího vztahu: 

𝑚 = 𝑎 · 𝑏 · ℎ · 𝜌 

kde m je hmotnost navážky v kg, 

 a je délka zkušební desky v m, 

 b je šířka zkušební desky v m, 

 h je výška zkušební desky v m, 

 ρ je objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3. 

Následně se nádoba s naváženou směsí vložila do sušárny, kde byla asfaltová 

směs ohřáta na 155 °C. Poté se obsah vysypal do hutnící formy, která byla předem 

namazána nátěrem proti přilnutí směsi. Pak byla na segmentovém zhutňovači nastavena 

požadovaná výška vrstvy a proběhl proces hutnění. Po ukončení tohoto úkonu se 
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odejmula přední část formy, ve které byla deska hutněna. Po uplynutí doby nutné 

k vychladnutí asfaltové směsi byla zhotovená vrstva připravena k další manipulaci. 

4.3 Aplikace asfaltové emulze a výztužných prvků 

Na vytvořenou spodní asfaltovou vrstvu byl po jejím vychladnutí aplikován 

spojovací postřik ve formě asfaltové emulze ve stanoveném množství. V případě, že mělo 

být souvrství pro účely některé ze zkoušek vyztužené, byl na povrch této desky položen 

také výztužný geosyntetický prvek. U některých souvrství byl spoj. postřik aplikován i 

na geosyntetikum. Poté proběhlo štěpení emulze, kdy se odpařovala voda ze spojovacího 

postřiku. Doba tohoto procesu se lišila na základě vnějších podmínek, zejména pak na 

teplotě v laboratoři. Asfaltová emulze má při aplikaci hnědou barvu a po vyštěpení vody 

barvu černou. Po této době je deska se spojovacím postřikem, případně i s výztužným 

prvkem, připravena k nahutnění další vrstvy asfaltové směsi.  

Pro každé souvrství či zkoušku byly hodnoty množství asfaltové emulze 

individuální a jsou popsány v příslušných kapitolách popisující jednotlivé zkoušky. 

 

Obrázek 11: Vlevo – Spodní asfaltová vrstva s aplikací výztužné geomříže a asfaltové emulze; 
vpravo – spodní vyfrézovaná asfaltová vrstva s aplikací asfaltové emulze 

4.3.1 Výpočet množství emulze 

Jak je již zmíněno v teoretické části této práce, asfaltová emulze má vždy určitý 

podíl asfaltu v roztoku. Množství, které se na povrch asfaltové vrstvy aplikuje, je tedy 

potřeba vypočítat tak, aby finální dávkování asfaltové emulze odpovídalo 100 % obsahu 
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asfaltu. Nejprve je tedy důležité přepočítat potřebné množství spojovacího postřiku.  

To se dá vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑀 =  
𝑀  ∙ 100 %

𝑃
 

kde MX je požadované výsledné množství asfaltové emulze v kg/m2, 

 MY je požadované počáteční množství asfaltové emulze v kg/m2, 

 PA je procentuální zastoupení asfaltu v roztoku v procentech. 

Poté se na základě této hodnoty spočítá množství spojovacího postřiku, které je 

nutné na aplikační plochu nanést, a to dle vztahu: 

𝑀 = 𝑀 ∙ 𝐴 

kde MAE je požadované množství asfaltové emulze aplikované na vrstvu v kg, 

 A je aplikační plocha asfaltové vrstvy v m2. 

4.4 Stanovení objemové hmotnosti 

Na vyrobených vzorcích (Marshallovy tělesa, jádrové vývrty, trámce) byla 

stanovena objemová hmotnost, přičemž se postupovalo dle evropské normy ČSN EN 

12697 – 6 + A1 [26]. Nejprve byla stanovena objemová hmotnost asfaltové směsi na 

Marshallových tělesech. Od těchto naměřených hodnot se poté odvíjely navážky 

asfaltových směsí. Ve zmíněné normě je popsáno vícero postupů, kterými lze dojít ke 

zjištění objemové hmotnosti těles. V rámci této diplomové práce byly využity dva 

z těchto postupů. První postup je založen na vážení vzorku ve třech krocích a je popsán 

následujícím vztahem [26]: 

𝜌 =
𝑚

𝑚 − 𝑚
 ∙  𝜌  

kde  ρbssd je objemová hmotnost SSD v kg/m3, 

 m1 je hmotnost suchého tělesa v kg, 

 m2 je hmotnost tělesa ve vodě v kg, 

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

 ρw je hustota vody při zkušební teplotě stanovená s přesností na 0,1 kg/m3. 

 Druhý postup pro stanovení objemové hmotnosti užitý v rámci této práce využívá 

rozměrů tělesa. V případě, že je těleso na povrchu hladké ze všech stran (např. zkušební 

těleso ve tvaru trámce), je možno postupovat dle vztahu: 
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𝜌 , =
𝑚

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ
 

kde  ρb,dim je objemová hmotnost zkušebního tělesa dle rozměrů v kg/m3, 

 m je hmotnost zkušebního tělesa v kg, 

 a je délka zkušebního tělesa v m, 

 b je šířka zkušebního tělesa v m, 

 h je výška zkušebního tělesa v m. 

Na Marshallových tělesech byla objemová hmotnost stanovena na třech 

vytvořených tělesech válcového průřezu, přičemž jedno bylo následně vyřazeno a 

výsledná objemová hmotnost byla brána jako průměrná hodnota ze dvou měření.  

V případě zkoušky spojení vrstev (viz kapitola 4.6) se objemová hmotnost 

stanovila pro každou vrstvu zvlášť.  

Pro účely 4bodové zatěžovací zkoušky (viz kapitola 4.7) byla objemová hmotnost 

stanovena na zkušebních trámcích z jejich rozměrů a hmotností. 

4.5 Stanovení míry zhutnění 

Na základě výstupních hodnot objemových hmotností zkušebních těles byla 

následně stanovena míra zhutnění jednotlivých zhutněných asfaltových vrstev.  

Tu lze vypočítat dle následujícího vztahu: 

𝑐 =
𝜌 ,

𝜌 ,
 ∙ 100 % 

kde c je míra zhutnění v procentech, 

 ρbssd,1 je objemová hmotnost zkušebního tělesa v kg/m3, 

 ρbssd,2 je objemová hmotnost stanovená na Marshallových tělesech v kg/m3. 

4.6  Zkouška spojení vrstev 

Zkouška spojení vrstev je smyková zkouška prováděná dle Leutnera. 

V rámci diplomové práce probíhala v souladu s normou ČSN 73 6160 [27]. 

4.6.1 Výroba zkušebních desek pro provádění zkoušky 

Pro účely zkoušky spojení vrstev bylo nejprve vytvořeno celkem 16 dvouvrstvých 

velkých desek z asfaltové směsi ACO 11+. Spodní vrstva byla tvořena buď nově 

zhutněnou asfaltovou vrstvou či předem vytvořenou vrstvou z asfaltové směsi, jejíž 

povrch byl následně vyfrézován pomocí frézy v prostorách obalovny VIALIT Soběslav.  
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Na následujícím obrázku (Obrázek 12) lze vidět schématické zobrazení 

dvouvrstvé desky s nově nahutněnou podkladní vrstvou. Mocnost těchto vrstev se 

pohybovala v rozmezí od 30 mm do 40 mm. Na tyto podkladní desky byla poté 

aplikována asfaltová emulze. Po jejím vyštěpení byly na povrch spodní vrstvy zhutněny 

svrchní asfaltové vrstvy tloušťky 30 – 40 mm. Větší část desek byla vyrobena s výztužnou 

geomříží či geokompozitem, menší část desek bez ní. 

 

Obrázek 12: Schéma vyztužené dvouvrstvé desky s nevyfrézovaným povrchem podkladní vrstvy 

Tloušťka jednotlivých desek s vyfrézovaným povrchem podkladní vrstvy se 

pohybovala v rozmezí 50 – 70 mm. Na tyto desky byl aplikován spojovací postřik ve 

formě asfaltové emulze a v případě vyztužených souvrství byla použita také geomříž  

či kompozitní geosyntetický prvek. Poté byly nahutněny svrchní asfaltové vrstvy  

o mocnosti 30 – 40 mm, dle souvrství.  

 

Obrázek 13: Schéma vyztužené dvouvrstvé desky s vyfrézovaným povrchem podkladní vrstvy 

Komplexní přehled všech souvrství vytvořených pro účely této zkoušky je uveden 

v kapitole 6.1. 
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4.6.2 Odběr jádrových vývrtů 

Z připravených desek bylo následně potřeba odebrat jádrové vývrty. Pomocí 

silniční vrtačky Xcalibre s diamantovým kotoučem se zhotovilo několik těles válcového 

průřezu o průměru 150 mm a 100 mm, přičemž z každé desky bylo možné odebrat  

6 vývrtů. Z připravených laboratorních desek bylo vyvrtáno celkem 96 zkušebních těles. 

 

Obrázek 14: Schéma jádrového vývrtu odebraného ze dvouvrstvé desky vyztužené geomříží 

  

Obrázek 15: Vlevo – odebrané jádrové vývrty; vpravo – zkušební deska po vyvrtání těles 
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Pro porovnání laboratorního hutnění a hutnění silničním válcem byly rovněž 

odebrány jádrové vývrty ze zkušebního úseku, který se nacházel v areálu firmy Vialit 

Soběslav s r. o. Zde byla vyvrtána tělesa o průměru 150 mm. Celkem bylo ze zkušebního 

úseku odebráno 42 jádrových vývrtů. 

 

Obrázek 16: Odebrání vyvrtaného tělesa ze zkušebního úseku 

4.6.3 Příprava zkušebních těles pro provedení zkoušky 

Zkušební vzorky byly před samotnou zkouškou temperovány na 20 °C.  

Po dostatečné době temperování bylo zkušební těleso uloženo do lisu pro zkoušku spojení 

vrstev. 

4.6.4 Průběh zkoušky 

Vzorek uložený do formy lisu bylo potřeba patřičně upnout a smykovou  

plochu, která se nacházela v mezivrství vzorku, nastavit v lisu tak, aby se po dokončení 

zkoušky obě vrstvy správně rozpojily (v místě mezivrství) a nevznikalo oddělení v jiných 

místech. Poté se stiskem na ovládacím zařízení na přístroji vzorek úplně ukotvil a byl 

spuštěn proces zkoušky. Na těleso v tuto chvíli začala působit síla lisu, která vrstvu 

vzorku zatěžovala konstantní rychlostí 50 mm/min (schéma viz Obrázek 17). Samotná 

zkouška trvá přibližně 5 – 10 vteřin, přičemž je ukončena po dosažení maximální síly  

a porušení vzorku. V ideálním případě by vrstvy měly být v tuto chvíli rozpojené. Poté se 

stiskem tlačítka na ovládacím panelu sjede formou dolů, odšroubuje se ukotvovací  

šroub, který drží vzorek napevno, a vyjme se z formy.  
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Obrázek 17: Vlevo – zkušební zařízení pro provádění zkoušky spojení vrstev; 
vpravo – schéma uložení vzorku v lisu a průběhu zkoušky spojení vrstev [12] 

  
Obrázek 18: Vlevo – zkušební těleso před zkouškou; vpravo – zkušební těleso po zkoušce 
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4.7 Čtyřbodová zatěžovací zkouška 

Tato zkouška vychází ze zkušební metodiky, která byla používána v rámci 

výzkumného projektu TAČR TH01011292 [28]. Uspořádání zkoušky vychází z americké 

normy ASTM D 7460 [29] a z české normy ČSN EN 12697–24 [30]. V rámci uvedeného 

výzkumného projektu byla běžně používaná zatěžovací zkouška modifikovaná. 

Podrobněji je zkouška popsána v kapitole 4.7.6. 

4.7.1 Výroba zkušebních desek pro provádění zkoušky 

Pro účely 4bodové zatěžovací zkoušky byly vytvořeny zkušební desky  

o půdorysných rozměrech 300 × 500 mm. Spodní i horní vrstva byla tvořena směsí ACO 

11+. Obě tyto vrstvy měly nefrézovaný podkladní povrch. 

Na následujícím obrázku (Obrázek 19) je znázorněno schéma zkušební desky 

skládající se ze dvou vrstev asfaltové směsi. Nejprve byla zhutněna spodní podkladní 

vrstva, jejíž mocnost byla 35 mm. Na tuto desku byl po jejím vychladnutí aplikován 

spojovací postřik v podobě modifikované asfaltové emulze. Dvě zkušební desky byly 

vytvořeny jako vyztužené a dvě nevyztužené. V případě vyztužení vzorku byl společně 

s tímto postřikem aplikován také výztužný prvek v podobě sklovláknité geomříže.  

Po vyštěpení obsahu vody z asfaltové emulze a řádném přilnutí geomříže k podkladní 

vrstvě byla zhutněna svrchní asfaltová vrstva stejné tloušťky, a to 35 mm.  

 

Obrázek 19: Schéma vyztužené dvouvrstvé zkušební desky 

4.7.2 Řezání zkušebních těles 

Po zhutnění všech zkušebních desek z nich bylo potřeba vyřezat několik 

zkušebních těles ve tvaru kvádru. Po uložení desky na pojízdný podstavec byla pomocí 

pily s diamantovým kotoučem z každé desky  vyřezána až 3 zkušební tělesa. Nejprve bylo 
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potřeba desku řezat v příčném směru z obou stran, aby byly obě hrany hladce seříznuty  

a vznikla deska o délce přibližně 395 mm, což byla i požadovaná finální délka zkušebního 

trámce. Tato délka byla zvolena dle metodiky [28] a také z důvodu limitní délky 

přípravku na broušení zkušebních těles. Poté se deska otočila a vyřezala se  

3 zkušební trámcová tělesa o šířce přibližně 69 mm. U tohoto kroku bylo velice důležité 

brát zřetel na situování jednotlivých vláken sklovláknité geomříže v případě vyztužených 

vzorků. Aby bylo zkoušení vyztužených těles relevantní a dala se mezi sebou patřičně 

porovnávat, bylo potřeba, aby v každém trámci byla nejméně 2 celá oka mříže, respektive 

její 3 podélná vlákna (schématické znázornění Obrázek 22). U nevyztužených vzorků 

nebylo potřeba brát na tento krok speciální zřetel. 

 

Obrázek 20: Řezání zkušebních trámců z dvouvrstvých asfaltobetonových desek prostřednictvím 
pily s diamantovým kotoučem 

4.7.3 Broušení zkušebních těles 

Po vyřezání zkušebních trámců z dvouvrstvých asfaltobetonových desek  

o požadované šířce a délce bylo následně potřeba upravit také jejich výšku. K tomu 

sloužila speciální bruska, pomocí které bylo možné výšku vzorku redukovat. Zkušební 

těleso bylo vloženo do formy a upevněno tak, aby se v průběhu procesu broušení 

nepohnulo (viz Obrázek 21). Následně se k hornímu povrchu trámce přiblížil diamantový 

brusný kotouč s ocelovými štětinami, čímž byla nastavena výchozí výška, od které se její 

redukování odvíjelo. Následně se zabrousily obě hrany trámce. Broušení probíhalo 

přibližně po 1 mm. Trámce byly zabroušeny tak, aby výška horní (nadložní) vrstvy byla 
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přibližně 31 mm a výška spodní vrstvy byla cca 21 mm. Poměr horní a spodní vrstvy tak 

byl dle metodiky [28] v poměru 3:2. Celková výška trámce pak byla zhruba 52 mm. 

 

Obrázek 21: Usazení zkušebního trámce v upínacím přípravku brusky 

4.7.4 Příprava zkušebních trámců pro provedení zkoušky 

Pro účely 4bodové zatěžovací zkoušky bylo vytvořeno celkem 12 zkušebních 

trámců, přičemž u poloviny z nich byly uprostřed spodní hrany pilou se speciálním úzkým 

kotoučem vytvořeny tenké drážky hluboké 5,5 mm a široké 0,8 mm (viz Obrázek 22). 

Tyto drážky byly vyrobeny z důvodu, že se během 4bodové zkoušky předpokládá 

uprostřed trámce největší  namáhání a trhliny se pak budou šířit vždy z tohoto místa.  

Tato inovativní úprava částečně vychází z ohybové zkoušky zabývající se šířením trhlin 

na půlválcových tělesech popsané v evropské normě ČSN EN 12697–44 [32]. 

 

Obrázek 22: Schématické znázornění vyztuženého zkušebního trámce s drážkou na spodní hraně 
a situováním vláken geomříže mezi asfaltobetonovými vrstvami 
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Před samotnou zkouškou byla přední hrana zkušebního trámce nabarvena černou 

barvou, na kterou byly poté prostřednictvím jemného rozprašovače naneseny malé bílé 

body (viz Obrázek 23). Poté byly vzorky vytemperovány na 20 °C, přičemž tato teplota 

byla udržována také v průběhu celé zkoušky, a uloženy na podpory zkušebního zařízení. 

 

Obrázek 23: Detail nanesení bílých teček na černý podklad zkušebního tělesa 

4.7.5 Sledování průběhu zkoušky pomocí DIC kamery 

V rámci 4bodové zatěžovací zkoušky byla vůbec poprvé pro měření využita tzv. 

DIC kamera (digitální korelace obrazu) od společnosti Dantec Dynamics pro zachycení 

reálného šíření trhlin ve zkušebních tělesech. Jak je popsáno v předchozí podkapitole, na 

přední hranu trámců byly na černý podklad naneseny bílé tečky, které vytvářely vždy 

originální síť bodů. Kamera po zkalibrování a nasvícení vzorku tyto body  

nasnímala, čímž byla přesně definována jejich výchozí poloha. Průběh zkoušky kamera 

zaznamenávala fotografiemi v pravidelných časových intervalech (po 30 vteřinách), čímž 

byla schopna sledovat rozdíly v poloze jednotlivých bodů (bílých teček) oproti 

výchozímu stavu. Pomocí vyhodnocovacího softwaru bylo možno zobrazovat průhyb 

zatěžovaného trámce, přičemž bylo možné sledovat například tvoření jednotlivých trhlin 

či kumulaci pole deformací na různých místech zkoušeného trámce. Výstupem poté byl 

soubor naměřených dat vytvořených v průběhu zkoušky, který byl uložen v příslušném 

softwaru a kde bylo poté možné s jednotlivými výsledky pracovat. Ke zpracování 

naměřených dat pro digitální korelaci byl použit software Istra4D od společnosti Dantec 

Dynamics. 
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Na následujícím obrázku (Obrázek 24) je možné vidět osazení zkoušeného tělesa 

uloženého na podporách ve zkušebním přístroji z horního pohledu. Na levé straně tohoto 

obrázku lze vidět stativ se dvěma kamerami, které snímají zkušební těleso. Zároveň je na 

tomto stativu také osazen světelný reflektor, který zkušební těleso osvětluje. Kamery jsou 

propojeny s notebookem, do kterého jsou z kamer odesílány všechny pořízené fotografie  

a pomocí kterých je prostřednictvím softwaru sledován průběh zkoušky. Pro vyhodnocení 

DIC kamerou byla použita 4 zkušební tělesa (z každé sady vždy jeden vzorek). 

 

Obrázek 24: Osazení zkušebního tělesa a snímání průběhu zkoušky pomocí DIC kamery 

 
Obrázek 25: Vlevo – schématické zobrazení usazení vzorku ve zkušebním zařízení [33];  

vpravo – zkušební těleso ve zkušebním zařízení v průběhu zkoušky 

4.7.6 Průběh zkoušky 

Po usazení zkušebního tělesa na podpory a správném nastavení DIC kamery se 

hlava se zatěžovacím přípravkem hydraulického zařízení přiblížila ke zkušebnímu trámci 
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tak, aby došlo ke vzájemnému kontaktu, ale nebylo prozatím vyvinuto žádné zatížení na 

vzorek. Poté byl zatěžovací přípravek srovnán tak, aby byly přední hrany tělesa  

a přípravku vůči sobě rovnoběžné a zároveň aby zatížení působilo na zkušební těleso 

kolmo. Uspořádání uložení trámce vychází z americké normy dle [29] a také 

z výzkumného projektu dle [28].  

Zkušební tělesa byla po spuštění programu zatěžována konstantní silou 350 N 

s amplitudou zatížení ± 11 % (40 N). Zároveň je frekvence kmitání 10 Hz, viz Obrázek 

26. Během zkoušky dochází ke snížení tuhosti vzorku zapříčiněné šířením trhlin napříč 

zkušebním tělesem. Toto definované zatížení bylo ukončeno při dosažení limitního 

průhybu 30 mm. Výstupem ze zkoušky bylo stanovení počtu zatěžovacích cyklů při 

ukončení zatěžování, tj. porušení zkušebního tělesa [32]. Na následujícím schématu 

(Obrázek 26) jsou znázorněny zatěžovací cykly zkušebního tělesa. 

 

Obrázek 26: Schéma znázorňující zatěžovací cykly 

 

Obrázek 27: Porušený vyztužený zkušební trámec po konci zkoušky 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST – POUŽITÉ MATERIÁLY 

V této části diplomové práce jsou uvedeny a popsány materiály, se kterými se 

během vykonávání praktické části pracovalo a které byly použity pro jednotlivé zkoušky. 

5.1 Asfaltové směsi 

Pro výrobu všech zkušebních těles byla použita asfaltová směs typu asfaltový 

beton pro obrusné vrstvy ACO 11+. Směsi se lišily pouze v případě laboratorního 

testování a zkušebního úseku. V případě laboratorního zkoušení byla použita směs ACO 

11+ z obalovny v Rajhradicích. Zkušební úsek, ze kterého byly odebrány jádrové vývrty 

v terénu, byl tvořen směsí vytvořenou v obalovně v Soběslavi. 

5.1.1 Asfaltová směs ACO 11+ – obalovna Rajhradice 

Tato směs byla tvořena s maximální velikostí zrna 11 mm. Kamenivo ve směsi 

pocházelo z kamenolomu Luleč. Objemová hmotnost směsi byla stanovena na hodnotu 

2440 kg/m3 a maximální hodnota objemové hmotnosti činila 2558 kg/m3.  

Ve směsi byl obsažen asfalt gradace 50/70, jehož obsah v kamenivu činil 5,5 %. 

Mezerovitost byla 3,9 %. Na následujícím grafu (Graf 7) je znázorněna čára zrnitosti 

směsi. V tabulce (Tabulka 3) je pak zobrazeno procentuální zastoupení propadu kameniva 

na jednotlivých sítech. 

 

Graf 7: Čára zrnitosti asfaltové směsi ACO 11+ z obalovny v Rajhradicích 

Tabulka 3: Procentuální zastoupení propadu zrn kameniva na jednotlivých sítech 

VELIKOST OK NA SÍTĚ 
[mm] 

0,063 0,125 0,25 0,50 1,0 2,0 4,0 8,0 11,0 16,0 

PROPAD NA SÍTĚ 
[%] 

7,6 8,7 11,1 15,1 21,4 31,5 52,5 82,0 98,7 100,0 
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5.1.2 Asfaltová směs ACO 11+ – obalovna Soběslav 

Asfaltová směs vytvořená obalovnou v Soběslavi byla stejné zrnitosti, jako směs 

z obalovny v Rajhradicích. Její maximální objemová hmotnost byla rovněž  

2440 kg/m3 a hodnota maximální objemové hmotnosti činila 2522 kg/m3. Směs 

obsahovala 5,7 % asfaltu typu 50/70 a měla mezerovitost 3,3 %. Na následujícím grafu 

(Graf 8) lze vidět čáru zrnitosti této asfaltové směsi. V tabulce (Tabulka 4) jsou uvedena 

jednotlivá procentuální zastoupení kameniva na sítech. 

 

Graf 8: Čára zrnitosti asfaltové směsi ACO 11+ z obalovny v Soběslavi 

Tabulka 4: Procentuální zastoupení propadu zrn kameniva na jednotlivých sítech 

5.2 Výztužné geosyntetické materiály 

Jako výztužné prvky byly mezi asfaltové vrstvy použity geosyntetické materiály 

v podobě geomříže a geokompozitu. Geomříž je sklovláknitý materiál charakteristický 

svou vysokou pevností v tahu. Geomříž je také součástí geokompozitu, ten je však navíc 

opatřen netkanou textilií. V případě použití geomříže byly v drtivé většině použity 

materiály bez opatření speciální vrstvou lepidla na povrchu vláken. V jednom případě pak 

byla mříž s tímto lepidlem aplikována (tzv. samoadhézní mříž). U obou materiálů byla 

využita geomříž s velikostí ok 25 × 25 mm. V následující tabulce (Tabulka 5) jsou 

zobrazeny základní charakteristiky použitých výztužných geosyntetických prvků. 
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Tabulka 5: Základní charakteristiky výztužných geosyntetik 

TYP VÝZTUŽNÉHO 
PRVKU 

PEVNOST 
V TAHU 

PROTAŽENÍ 
NETKANÁ 
TEXTILIE 

PLOŠNÁ 
HMOTNOST 

GEOMŘÍŽ GG1 100 kN/m 2,5 ± 0,5 % NE 405 g/m2 

GEOMŘÍŽ GG21) 50 kN/m 2,5 ± 0,5 % NE 205 g/m2 

GEOKOMPOZIT CGL1 100 kN/m 2,5 ± 0,5 % ANO (bílá) 439 g/m2 

GEOKOMPOZIT CG21) 50 kN/m 2,5 ± 0,5 % ANO (černá) 335 g/m2 

GEOKOMPOZIT CG31) 100 kN/m 2,5 ± 0,5 % ANO (černá) 535 g/m2 

1) výztužné prvky s tímto označením byly využity pouze v rámci zkušebního úseku 

 

Obrázek 28: Geomříž GG1 

 

Obrázek 29: Geokompozit CGL1 
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5.3 Asfaltová emulze 

Asfaltová emulze byla použita jako spojovací postřik v mezivrství asfaltových 

desek, přičemž byla buď modifikovaná (VIALIT STYRELF HB 60 K-PM), nebo 

nemodifikovaná (VIALIT HB 60 K). Tyto emulze obsahovaly 60 % asfaltu a 40 % vody. 

V obou případech se jednalo o emulzi katioaktivní. 

Dále byla asfaltová emulze využita jako součást receptury při výrobě 

mikrokoberce. V tomto případě šlo o stabilní kationaktivní emulzi (VIALIT STYRELF 

MB 65 S), která je vyráběna na bázi polymerem modifikovaného asfaltu. Procentuální 

zastoupení asfaltu v tomto roztoku činí 65 % [31]. 

5.4 Mikrokoberec 

Mikrokoberec byl použit jako ochranná vrstva geomříže v mezivrství jedné ze 

zkušebních desek. Je to tenká krytová vrstva, která má přesně danou recepturu. V případě 

použití v rámci praktické části této diplomové práce bylo složení mikrokoberce 

následující: 

 300 g kameniva frakce 0/4 mm, 

 0,3 % cementu, 

 2 % vody, 

 9 % asfaltové emulze. 

Po smíchání všech těchto komponentů (přibližně 1,5 – 2 minuty) byl 

mikrokoberec aplikován na povrch asfaltové podkladní vrstvy, kde probíhalo štěpení.   

 

Obrázek 30: Vytváření směsi mikrokoberce 
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5.5 Objemové hmotnosti a míry zhutnění zkušebních těles 

Objemová hmotnost a míra zhutnění byla stanovena pro zkušební tělesa použita 

v rámci praktické části této práce. Pokud byla objemová hmotnost stanovena metodou 

nasycený, suchý povrch, musela být v průběhu měření změřena také teplota vody. Od ní 

se pak odvíjela její hustota, která se promítla při výpočtu objemové hmotnosti zkušebních 

vzorků.  

Nejprve byla zhotovena Marshallova tělesa a na nich byla stanovena objemová 

hmotnost dle vzorce, který je popsán v kapitole 4.4. Z asfaltové směsi byla tato tělesa 

zhotovena dvě, přičemž výsledná objemová hmotnost byla stanovena z těchto dvou 

vzorků. V následující tabulce (Tabulka 6) jsou zobrazeny hodnoty naměřené při stanovení 

objemové hmotnosti Marshallových těles. 

Tabulka 6: Hodnoty z měření objemové hmotnosti Marshallových těles 

TEPLOTA VODY = 22,69 °C HUSTOTA VODY = 998,88 kg/m3 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

[kg/m3] 

DS 1 1,2425 0,7381 1,2466 2440,7 

DS 2 1,2430 0,7394 1,2482 2440,3 

STANOVENÁ OBJEMOVÁ HMOTNOST 2440 kg/m3 

 

Obrázek 31: Zhotovená Marshallova tělesa 
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V následujících tabulkách jsou zobrazeny hodnoty objemových hmotností a měr 

zhutnění stanovených na jednotlivých vrstvách oddělených při zkoušce spojení vrstev. 

Objemová hmotnost u těchto těles byla stanovena dle vzorce zahrnujícího hmotnost 

suchého, nasyceného a vysušeného vzorku. 

V Tabulce 7 jsou shrnuty naměřené hodnoty horních a spodních vrstev zkušebních 

těles vytvořených v laboratoři pro účely zkoušky spojení vrstev. 

Tabulka 7: Objemové hmotnosti a míry zhutnění asfaltových vrstev laboratorně vytvořených 
těles v rámci I. a II. etapy 

TEPLOTA VODY = 18,90 °C HUSTOTA VODY = 998,88 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – I. ETAPA SPODNÍ VRSTVA – I. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1A 2375 97,33 1A 2403 98,49 

1B 2323 95,22 1B 2414 98,95 

2A 2443 100,14 2A 2421 99,24 

2B 2441 100,05 2B 2397 98,22 

3A 2388 97,89 3A 2456 100,67 

3B 2348 96,23 3B 2443 100,14 

3C 2355 96,52 3C 2502 102,55 

4A 2349 96,27 4A 2471 101,27 

4B 2362 96,79 4B 2464 100,97 

4C 2448 100,31 4C 2407 98,66 

5 2371 97,18 5 2400 98,36 

TEPLOTA VODY = 19,80 °C HUSTOTA VODY = 998,24 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – II. ETAPA SPODNÍ VRSTVA – II. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1C 2470 101,21 1C 2403 98,50 

3M 2483 101,76 3M 2501 102,48 

4M 2462 100,89 4M 2494 102,21 

4N 2436 99,84 4N 2484 101,80 

4S 2490 102,04 4S 2495 102,26 
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V následující tabulce (Tabulka 8) jsou zobrazeny hodnoty objemových hmotností 

a měr zhutnění na vrstvách zkušebních těles odebraných ze zkušebního úseku. Objemová 

hmotnost u těchto těles byla stanovena dle vzorce zahrnujícího hmotnost  

suchého, nasyceného a vysušeného vzorku. Podrobné stanovení objemových hmotností 

jednotlivých těles je uvedeno v samostatné příloze č. 1 této práce. 

Tabulka 8: Objemové hmotnosti a míry zhutnění asfaltových vrstev zkušebních těles odebraných 
ze zkušebního úseku (III. etapa) 

TEPLOTA VODY = 19,60 °C 

HUSTOTA VODY = 999,03 kg/m3 

OBJ. HM. ASFALTOVÉ SMĚSI = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – III. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

[kg/m3] 

MÍRA ZHUTNĚNÍ 
[%] 

A 2302 97,94 

B 2275 96,80 

C 2238 95,23 

D 2270 96,58 

E 2219 94,42 

F 2287 97,32 

G 2281 97,06 

SPODNÍ VRSTVA – III. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

[kg/m3] 

MÍRA ZHUTNĚNÍ 
[%] 

A 2222 94,56 

B 2221 94,53 

C 2205 93,85 

D 2264 96,34 

E 2239 95,28 

F 2216 94,29 

G 2209 94,01 
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V případě 4bodové zatěžovací zkoušky bylo pro stanovení objemové hmotnosti  

a míry zhutnění zkušebních trámců využito postupu určení objemové hmotnosti 

z rozměrů těchto vzorků. Postup je popsán v kapitole 4.4, podrobně jsou jednotlivé 

hodnoty uvedeny v příloze č. 1 této práce. V následující tabulce (Tabulka 9) jsou 

zobrazeny souhrnné hodnoty z tohoto měření.  

Tabulka 9: Hodnoty z měření objemové hmotnosti a míry zhutnění zkušebních trámců 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

OBJEMOVÁ 
HMOTNOST 

[kg/m3] 

MÍRA ZHUTNĚNÍ 
[%] 

T–B1 2449 100,39 

T–B2 2438 99,92 

T–B3 2456 100,65 

T–B4 2485 101,82 

T–B5 2477 101,52 

T–B6 2472 101,33 

T–S1 2444 100,17 

T–S2 2459 100,78 

T–S3 2422 99,25 

T–S4 2478 101,55 

T–S5 2494 102,20 

T–S6 2483 101,76 

 

Obrázek 32: Zkušební trámce pro 4bodovou zatěžovací zkoušku 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST – VÝSLEDKY 

6.1 Postup prací v diplomové práci 

Tato diplomová práce měla dva hlavní cíle. Prvním bylo ověřit spojení asfaltových 

vrstev s využitím různých výztužných prvků (geomříž, geokompozit či bez výztužného 

prvku) či různých asfaltových emulzí (modifikovaná, nemodifikovaná) a vlivu odlišného 

povrchu podkladní vrstvy (frézovaný, nefrézovaný) na kvalitu spojení. V další části práce 

bylo snahou ověřit odolnost vyztužených asfaltových souvrství proti šíření trhlin. 

Praktická část je rozdělena do čtyř etap, v rámci kterých probíhalo testování 

zkušebních vzorků a které jsou podrobně popsány dále v práci. Obecně jsou shrnuty 

v následujících odrážkách: 

 I. etapa: zkouška spojení vrstev prováděná na vzorcích vytvořených 

v laboratoři s využitím nemodifikované asfaltové emulze, 

 II. etapa: zkouška spojení vrstev prováděná na vzorcích vytvořených 

v laboratoři s důrazem na kvalitní zhutnění směsi a s využitím modifikované  

i nemodifikované asfaltové emulze, 

 III. etapa: zkouška spojení vrstev prováděná na vzorcích odebraných ze 

zkušebního úseku s využitím modifikované asfaltové emulze, 

 IV. etapa: 4bodová zatěžovací zkouška na zkušebních vyztužených či 

nevyztužených trámcích s využitím modifikované asfaltové emulze. 

Při zkoušce spojení vrstev byly stanoveny max. síly na tělesech o průměru 100 a 

150 mm. Za účelem porovnání všech výsledků byly tyto naměřené síly normalizovány 

přepočtem na plochu vzorků, čímž byly získány hodnoty smykových pevností. 

V následujících tabulkách a schématu jsou komplexně shrnuta a popsána asfaltová 

souvrství, na kterých byly laboratorní zkoušky aplikovány v rámci jednotlivých etap. 

Zároveň je však předtím na místě pro přehlednost uvést několik zkratek, které se v těchto 

tabulkách a schématech vyskytují. Ty jsou vysvětleny v následujících odrážkách: 

 GG – sklovláknitá výztužná geomříž, 

 GG SA – sklovláknitá výztužná geomříž samoadhézní, 

 CGL – kompozitní výztužná geomříž, 

 EMK – emulzní mikrokoberec, 

 AE – asfaltová emulze, 

 MOD, NEMOD – modifikovaná, nemodifikovaná. 
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Tabulka 10: Popis zkušebních těles vytvořených v rámci I. etapy 

I.
 E

T
A

P
A

 

VYZTUŽENÍ  SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ AE 1) OZNAČENÍ 

GEOKOMPOZIT 
CGL 

vyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,60 kg/m2 NEMOD 1A 

1,00 kg/m2 NEMOD 1B 

nevyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,60 kg/m2 NEMOD 2A 

1,00 kg/m2 NEMOD 2B 

BEZ MŘÍŽE 

nevyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,25 kg/m2 NEMOD 3A 

0,60 kg/m2 NEMOD 3B 

vyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,60 kg/m2 NEMOD 3C 

MŘÍŽ GG 

nevyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,25 kg/m2 NEMOD 4A 

0,60 kg/m2 NEMOD 4B 

vyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,60 kg/m2 NEMOD 4C 

GG + EMK 
nevyfrézovaný povrch 

podkladní vrstvy 
0,25 kg/m2 NEMOD 5 

1) množství zbytkového asfaltu po vyštěpení 

Tabulka 11: Popis zkušebních těles vytvořených v rámci II. etapy 

II
. E

T
A

P
A

 

VYZTUŽENÍ  SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ AE 1) OZNAČENÍ 

GEOKOMPOZIT 
CGL 

vyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,60 kg/m2 NEMOD 1C 

BEZ MŘÍŽE 

nevyfrézovaný povrch 
podkladní vrstvy 

0,25 kg/m2 MOD 3M 

MŘÍŽ GG 

0,25 kg/m2 MOD 4M 

0,25 kg/m2 NEMOD 4N 

MŘÍŽ GG SA 0,25 kg/m2 MOD 4S 

1) množství zbytkového asfaltu po vyštěpení 
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Na následujícím obrázku (Obrázek 33) je vyobrazeno schéma zkušebního  

úseku v Soběslavi, přičemž z každé oblasti bylo v rámci III. etapy odebráno 6 jádrových 

vývrtů. Rozmístění odběru vývrtů je schematicky znázorněno v levé části. V pravé části 

jsou pak popsány jednotlivé oblasti a složení jejich asfaltových souvrství. 

 

Obrázek 33: Schéma zkušebního úseku, ze kterého byly odebrány jádrové vývrty v rámci  
III. etapy 
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V následující tabulce (Tabulka 12) jsou popsány všechny kombinace použitých 

zkušebních těles, které byly testovány v rámci IV. etapy při 4bodové zatěžovací zkoušce.  

Tabulka 12: Popis zkušebních těles vytvořených v rámci IV. etapy 

IV
. E

T
A

P
A

 
VYZTUŽENÍ  SPECIFIKACE MNOŽSTVÍ AE 1) OZNAČENÍ 

BEZ MŘÍŽE 

BEZ DRÁŽKY 

0,25 kg/m2 MOD T–B1 

0,25 kg/m2 MOD T–B2 

0,25 kg/m2 MOD T–B3 

S DRÁŽKOU 

0,25 kg/m2 MOD T–B4 

0,25 kg/m2 MOD T–B5 

0,25 kg/m2 MOD T–B6 

MŘÍŽ GG 

BEZ DRÁŽKY 

0,25 kg/m2 MOD T–S1 

0,25 kg/m2 MOD T–S2 

0,25 kg/m2 MOD T–S3 

S DRÁŽKOU 

0,25 kg/m2 MOD T–S4 

0,25 kg/m2 MOD T–S5 

0,25 kg/m2 MOD T–S6 

1) množství zbytkového asfaltu po vyštěpení 
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6.2 Zkouška spojení vrstev 

V následujících podkapitolách jsou v tabulkách souhrnně uvedeny výsledky 

zkoušky spojení vrstev v rámci jednotlivých etap. 

6.2.1 Výsledky – I. etapa 

Tabulka 13: Výsledky zkoušky spojení vrstev – I. etapa (průměr vývrtu 150 mm) 

PRŮMĚR VZORKU 150 mm ► PLOCHA = 0,018 m2 

OZN. 
VZORKU 

MAX. 
SÍLA 
[kN] 

POSUNUTÍ 
PŘI FMAX 

[mm] 

SMYKOVÁ PEVNOST [MPa] MÍRA ZHUTNĚNÍ 
HORNÍ VRSTVY 

[%] DÍLČÍ PRŮMĚRNÁ 

1A–1 28,08 2,830 1,589 

1,123 97,33 1A–2 19,29 2,319 1,092 

1A–3 12,16 1,683 0,688 

1B–1 9,72 2,107 0,550 

0,673 95,22 1B–2 20,02 2,322 1,133 

1B–3 5,96 1,870 0,337 

2A–1 10,94 1,810 0,619 

0,527 100,14 2A–2 7,32 1,395 0,414 

2A–3 9,67 1,608 0,547 

2B–1 9,08 2,033 0,514 

0,761 100,05 2B–2 13,57 1,766 0,768 

2B–3 17,68 2,884 1,000 

3A–1 26,37 4,336 1,492 

1,488 97,89 3A–2 28,91 4,463 1,636 

3A–3 23,58 3,661 1,334 

3B–1 26,12 3,713 1,478 

1,327 96,23 3B–2 19,63 2,689 1,111 

3B–3 24,61 3,378 1,393 

3C–1 28,27 4,861 1,600 

1,618 96,52 3C–2 30,22 4,360 1,710 

3C–3 27,29 4,190 1,544 

4A–1 6,20 1,009 0,351 

0,432 96,27 4A–2 10,40 1,670 0,589 

4A–3 6,30 1,069 0,357 

4B–1 13,23 1,522 0,749 

0,851 96,79 4B–2 19,09 2,270 1,080 

4B–3 12,79 1,896 0,724 

4C–1 26,17 2,954 1,481 

1,276 100,31 4C–2 19,82 2,774 1,122 

4C–3 21,63 3,166 1,224 

5–1 5,47 1,175 0,310 

0,385 97,18 5–2 6,69 1,389 0,379 

5–3 8,25 1,275 0,467 
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Tabulka 14: Výsledky zkoušky spojení vrstev – I. etapa (průměr vývrtu 100 mm) 

PRŮMĚR VZORKU 100 mm ► PLOCHA = 0,008 m2 

OZN. 
VZORKU 

MAX. 
SÍLA 
[kN] 

POSUNUTÍ 
PŘI FMAX 

[mm] 

SMYKOVÁ PEVNOST [MPa] MÍRA ZHUTNĚNÍ 
HORNÍ VRSTVY 

[%] DÍLČÍ PRŮMĚRNÁ 

1A–4 5,81 1,788 0,740 

0,853 97,33 1A–5 3,56 2,083 0,453 

1A–6 10,74 2,077 1,367 

1B–4 5,62 1,841 0,716 

0,678 95,22 1B–5 3,37 1,370 0,429 

1B–6 6,98 1,589 0,889 

2A–4 5,81 1,258 0,740 

0,800 100,14 2A–5 6,40 1,741 0,815 

2A–6 6,64 1,398 0,845 

2B–4 4,15 1,038 0,528 

0,584 100,05 2B–5 5,96 0,920 0,759 

2B–6 3,66 1,095 0,466 

3A–4 13,53 3,069 1,723 

2,035 97,89 3A–5 18,07 3,180 2,301 

3A–6 16,36 2,982 2,083 

3B–4 14,94 3,155 1,902 

1,660 96,23 3B–5 9,47 2,353 1,206 

3B–6 14,70 2,581 1,872 

3C–4 16,75 3,230 2,133 

2,064 96,52 3C–5 14,65 2,378 1,865 

3C–6 17,24 2,888 2,195 

4A–4 3,86 0,558 0,491 

0,696 96,27 4A–5 5,37 0,857 0,684 

4A–6 7,18 1,484 0,914 

4B–4 5,57 1,321 0,709 

0,798 96,79 4B–5 6,45 1,299 0,821 

4B–6 6,79 1,429 0,865 

4C–4 14,60 2,246 1,859 

1,623 100,31 4C–5 11,87 2,069 1,511 

4C–6 11,77 1,980 1,499 

5–4 3,47 0,880 0,442 

0,473 97,18 5–5 4,35 1,081 0,554 

5–6 3,32 1,035 0,423 
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6.2.2 Výsledky – II. etapa 

Tabulka 15: Výsledky zkoušky spojení vrstev – II. etapa (průměr vývrtů 150 mm) 

PRŮMĚR VZORKU 150 mm ► PLOCHA = 0,018 m2 

OZN. 
VZORKU 

MAX. 
SÍLA 
[kN] 

POSUNUTÍ 
PŘI FMAX 

[mm] 

SMYKOVÁ PEVNOST [MPa] MÍRA ZHUTNĚNÍ 
HORNÍ VRSTVY 

[%] DÍLČÍ PRŮMĚRNÁ 

1C–1 22,17 2,083 1,255 

1,318 101,21 1C–2 23,63 1,859 1,337 

1C–3 24,07 2,021 1,362 

3M–1 36,87 4,096 2,086 

2,179 101,76 3M–2 38,04 4,635 2,153 

3M–3 40,63 3,893 2,299 

4M–1 25,49 2,380 1,442 

1,717 100,89 4M–2 29,35 2,249 1,661 

4M–3 36,18 2,391 2,047 

4N–1 32,32 2,699 1,829 

1,586 99,84 4N–2 32,67 2,324 1,849 

4N–3 19,09 1,819 1,080 

4S–1 34,33 2,089 1,943 

2,011 102,04 4S–2 37,45 2,343 2,119 

4S–3 34,81 2,232 1,970 

 

Obrázek 34: Detail porušeného zkušebního tělesa s označením 4S 
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Tabulka 16: Výsledky zkoušky spojení vrstev – II. etapa (průměr vývrtů 100 mm) 

PRŮMĚR VZORKU 100 mm ► PLOCHA = 0,008 m2 

OZN. 
VZORKU 

MAX. 
SÍLA 
[kN] 

POSUNUTÍ 
PŘI FMAX 

[mm] 

SMYKOVÁ PEVNOST [MPa] MÍRA ZHUTNĚNÍ 
HORNÍ VRSTVY 

[%] DÍLČÍ PRŮMĚRNÁ 

1C–4 10,35 1,532 1,318 

1,285 101,21 1C–5 9,52 2,073 1,212 

1C–6 10,40 1,837 1,324 

3M–4 23,97 2,907 3,052 

2,807 101,76 3M–5 23,19 2,463 2,953 

3M–6 18,99 2,830 2,418 

4M–4 14,45 1,913 1,840 

1,956 100,89 4M–5 12,11 1,637 1,542 

4M–6 19,53 2,459 2,487 

4N–4 11,33 2,309 1,443 

1,619 99,84 4N–5 13,92 2,068 1,772 

4N–6 12,89 1,697 1,641 

4S–4 17,38 2,190 2,213 

2,319 102,04 4S–5 18,26 2,299 2,325 

4S–6 18,99 2,372 2,418 

 

Obrázek 35: Detail porušeného zkušebního tělesa s označením 4M 
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V následujících grafech (Graf 9 a Graf 10) jsou pro názornost vyobrazeny průběhy 

zatěžování při zkoušce spojení vrstev (závislost síly na posunutí). Plnou čarou jsou 

znázorněny vzorky o průměru 150 mm, přerušovanou pak vývrty o průměru 100 mm. 

 

Graf 9: Graf závislosti síly na posunutí formy lisu při zkoušce spojení vrstev pro nevyztužená 
tělesa 

 

Graf 10: Graf závislosti síly na posunutí formy lisu při zkoušce spojení vrstev pro vyztužená tělesa 

Z uvedených grafů je patrný odlišný průběh měřených smykových sil na spojení 

vrstev nevyztužených vzorků vůči vzorkům vyztuženým. Je zajímavé, že u vyztužených 

vzorků jsou jednotlivé průběhy těchto sil velmi podobné.  
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6.2.3 Výsledky – III. etapa 

Tabulka 17: Výsledky zkoušky spojení vrstev – III. etapa (průměr vývrtů 150 mm) 

PRŮMĚR VZORKU 150 mm ► PLOCHA = 0,018 m2 

OZN. 
VZORKU 

MAX. 
SÍLA 
[kN] 

POSUNUTÍ 
PŘI FMAX 

[mm] 

SMYKOVÁ PEVNOST [MPa] MÍRA ZHUTNĚNÍ 
HORNÍ VRSTVY 

[%] DÍLČÍ PRŮMĚRNÁ 

G1 17,92 6,532 1,014 

0,808 97,94 

G2 9,96 3,183 0,564 
G3 10,64 4,156 0,602 
G4 15,04 5,578 0,851 
G5 15,33 6,472 1,191 
G6 11,04 3,756 0,625 
F1 7,96 3,181 0,450 

0,320 96,80 

F2 10,06 3,526 0,569 
F3 3,61 4,222 0,204 
F4 3,61 2,800 0,204 
F5 4,00 2,535 0,226 
F6 4,74 2,225 0,268 
E1 11,13 4,111 0,630 

0,548 95,23 

E2 9,08 2,549 0,514 
E3 9,91 3,269 0,561 
E4 9,13 2,732 0,517 
E5 9,96 3,366 0,564 
E6 8,94 2,301 0,506 
D1 7,71 2,639 0,436 

0,506 96,58 

D2 9,47 3,086 0,536 
D3 7,86 2,945 0,445 
D4 10,35 3,139 0,586 
D5 7,76 2,350 0,439 
D6 10,45 3,912 0,591 
C1 10,45 3,135 0,591 

0,546 94,42 

C2 10,35 3,139 0,586 
C3 10,69 3,330 0,605 
C4 8,40 2,752 0,475 
C5 9,91 3,269 0,561 
C6 8,06 2,404 0,456 
B1 13,43 4,410 0,760 

0,607 97,32 

B2 12,84 4,384 0,727 
B3 11,33 3,521 0,641 
B4 8,94 3,132 0,506 
B5 7,67 2,516 0,434 
B6 10,11 3,272 0,572 
A1 9,91 6,752 0,561 

0,635 97,06 

A2 14,94 6,025 0,845 
A3 12,11 7,093 0,685 
A4 8,4 3,403 0,475 
A5 11,13 3,276 0,630 
A6 10,84 3,861 0,613 
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Obrázek 36: Odběr jádrových vývrtů ze zkušebního úseku 

 

Obrázek 37: Zkušební úsek s odebranými jádrovými vývrty 
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6.3 Porovnání výsledků zkoušky spojení vrstev 

6.3.1 Vliv velikosti vývrtu na spojení vrstev 

V následujících grafech (Graf 11 a Graf 12) je zobrazeno porovnání smykové 

pevnosti zkušebních těles podle jejich průměru a v závorkách jsou uvedeny procentuální 

rozdíly smykových pevností vývrtů o průměru 100 mm vůči vývrtům průměru 150 mm 

jednotlivých sad. Srovnání bylo provedeno pro vzorky vytvořené v I. a II. etapě.  

 

Graf 11: Graf porovnání smykové pevnosti podle průměru zkušebního tělesa – I. etapa 

 

Graf 12: Graf porovnání smykové pevnosti podle průměru zkušebního tělesa – II. etapa 
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Z grafů je patrné, že ve většině případů dosáhla větších smykových pevností 

zkušební tělesa o průměru 100 mm, což je zajímavým zjištěním. U vzorků vytvořených 

v I. etapě jsou vidět značné rozdíly mezi jednotlivými vývrty, přičemž kromě dvou  

(1B a 4B) z jedenácti vzorků byl procentuální rozdíl větší než 20 %. Nejvyššího rozdílu 

mezi smykovými pevnostmi bylo dosaženo u zkušebního tělesa s označením 4A (vzorek 

vyztužený geomříží s 0,25 kg/m2 nemodifikované asfaltové emulze), který byl až  

61,11 %.  

U druhého grafu (Graf 12), který zobrazuje zkušební tělesa vytvořená  

v II. etapě, je možné vidět, že rozdíly již nejsou tak značné, jako v případě grafu prvního 

(Graf 11). Nejvyšší rozdíl mezi jednotlivými průměry jádrových vývrtů nastal u 

zkušebního tělesa s označením 3M (nevyztužený vzorek s 0,25 modifikované asfaltové 

emulze), který byl 28,82 %. Hodnoty smykových pevností u ostatních těles se v rámci 

této etapy téměř nelišily, což může být zapříčiněno tím, že svrchní vrstvy těchto těles byly 

výrazně více zhutněny, než vrstvy vzorků z I. etapy. Lze tak konstatovat, že při dosažení 

dobrého zhutnění směsi nemá velikost vývrtu zásadní vliv na výsledky zkoušky spojení 

vrstev. 

6.3.2 Porovnání smykové pevnosti na vývrtech ze zkušebního úseku 

V následujícím grafu (Graf 13) lze vidět vzájemné porovnání smykové pevnosti 

jádrových vývrtů odebraných ze zkušebního úseku (III. etapa). Zobrazené procentuální 

poklesy či nárůsty jsou vztaženy k běžně používanému materiálu (vzorek C – 

samoadhézní geomříž). 

 

Graf 13: Graf porovnání smykové pevnosti spojení vrstev na vývrtech ze zkušebního úseku 
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Z grafu lze poznat, že většina jádrových vývrtů dosahuje obdobných hodnot 

smykové pevnosti v rozmezí 0,506 – 0,635 MPa. U zkušebních vzorků F a G se však tyto 

hodnoty poněkud výrazně lišily. Jádrové vývrty s označením F (geokompozit CG100 

s černou textilií na frézovaném povrchu s obsahem 1,2 kg/m2 modifikované asfaltové 

emulze) dosáhly hodnot smykových pevností až o 41,39 % menších oproti vývrtům se 

samoadhézní geomříží (vzorek C). Na druhou stranu u těles označením G (frézovaný 

povrch podkladní vrstvy bez mříže s obsahem 1,2 kg/m2 modifikované asfaltové emulze) 

byl nárůst hodnot oproti těmto vzorkům téměř o 48 %. V tomto případě je však nutno 

podotknout, že toto porovnání není zcela relevantní, protože ačkoliv ve vzorcích G nebyl 

obsažen žádný geosyntetický prvek, bylo v této oblasti aplikováno nadměrné množství 

spojovacího postřiku, které se běžně nepoužívá. Zároveň je třeba zmínit, že nízké hodnoty 

spojení vrstev jsou dány velmi nízkou mírou zhutnění vrstev (většina vzorků méně  

než 97 %), která byla následně stanovena v laboratoři. 

6.3.3 Vliv frézovaného povrchu na kvalitu spojení vrstev 

V dalším grafu (Graf 14) je zobrazeno porovnání smykové pevnosti na spojení 

vrstev zkušebních těles na základě toho, jestli byl povrch podkladní vrstvy zkušebního 

vzorku frézovaný nebo nefrézovaný. 

 

Graf 14: Porovnání smykové pevnosti spojení vrstev frézovaného a nefrézovaného povrchu ložní 
vrstvy 
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V grafu, který porovnává vliv frézovaného a nefrézovaného povrchu ložní vrstvy 

na spojení vrstev, se ukazuje, že zkušební tělesa s vyfrézovanou ložní vrstvou dosahovala 

vyšších hodnot smykové pevnosti na spojení. Řádově se tyto hodnoty pak lišily na 

základě specifikace zkušebních vzorků a obsahu spojovacího postřiku. Je však  

zřejmé, že frézovaný povrch má ve většině případů pozitivní vliv na spojení vrstev 

(vzorky bez mříže, s mříží či s geokompozitem a 0,6 kg/m2 spoj. postřiku). Zajímavým 

zjištěním bylo, že pokud asfaltové souvrství obsahovalo výztužný prvek s netkanou 

textilií a zároveň v něm byl aplikován vysoký obsah asfaltové emulze (1,0 kg/m2 

zbytkového asfaltu), nedošlo k lepšímu spojení vrstev v případě použití frézované ložní 

vrstvy. Tato skutečnost však může být zapříčiněna mimo jiné tím, že vzhledem k velikosti 

zkušební desky docházelo při aplikace vysoké dávky spoj. postřiku k lokálnímu stékání 

emulze ještě před vyštěpením, což se na stavbě nestává. Také na to může mít vliv použití 

malé frézy, která může tvořit jinou strukturu frézovaného povrchu než běžná silniční 

fréza. 

6.3.4 Vliv použití modifikované asfaltové emulze na spojení vrstev 

Následující graf (Graf 15) zobrazuje porovnání smykové pevnosti na spojení 

vrstev zkušebních těles s použitím modifikované a nemodifikované asfaltové emulze. 

Procentuální údaje v závorkách u popisů jednotlivých dat jsou vztažena ke vzorkům 

s nemodifikovanou asfaltovou emulzí (4N). 

 

Graf 15: Porovnání smykové pevnosti spojení vrstev zkušebních těles dle jejich průměru na 
základě použití modifikované asfaltové emulze 
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Z grafu je zřejmé, že pokud je na ložní vrstvu asfaltové směsi aplikována 

modifikovaná asfaltová emulze namísto emulze nemodifikované, dosahuje souvrství 

vyšší smykové pevnosti. Procentuální nárůst pevnosti je v případě vývrtů o průměru  

150 mm 8,26 %. U těles o průměru 100 mm je tento nárůst až 20,82 %. Na základě tohoto 

zjištění byla v rámci IV. etapy ve zkušebních trámcích aplikována modifikovaná 

asfaltová emulze. 

6.3.5 Vliv použití samoadhézní mříže na spojení vrstev 

Porovnání smykové pevnosti zkušebních těles dle toho, jestli vzorek obsahuje 

mříž opatřenou lepidlem (samoadhézní, nesamoadhézní), zobrazuje následující graf  

(Graf 16). Procentuální hodnoty v závorkách u popisů dat jsou vztaženy ke vzorkům se 

samoadhézní geomříží (vzorek 4S). 

 

Graf 16: Porovnání smykové pevnosti spojení vrstev zkušebních těles na základě adheze mříže 
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souvrství je smyková pevnost spojení vrstev vzorků, ve kterých je použita geomříž 

opatřená lepidlem (samoadhézní), vyšší až o 15 % oproti vzorkům s mříží 

nesamoadhézní. Použití modifikované emulze v kombinaci se  samoadhézní geomříží má 

tedy pozitivní vliv na spojení vrstev. 

6.3.6 Vliv dávkování spojovacího postřiku na kvalitu spojení vrstev 

V následujícím grafu (Graf 17) lze vidět porovnání smykové pevnosti spojení 

vrstev zkušebních těles podle dávkovaného množství asfaltové emulze. 

 

Graf 17: Porovnání smykové pevnosti spojení vrstev dle dávkovaného množství asfaltové emulze 
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výsledky zkoušky značně ovlivněny. Co se týče srovnání zkušebních těles bez mříže, při 

větším dávkování spojovacího postřiku hodnoty smykové pevnosti při spojení vrstev 

klesají. Procentuální rozdíl je však oproti ostatním dvojicím takřka nepatrný. 

6.3.7 Vliv použití mikrokoberce na spojení vrstev 

V této podkapitole je v grafu (Graf 18) znázorněno porovnání smykové pevnosti 

spojení vrstev zkušebních těles s mikrokobercem a bez něj. Procentuální hodnoty 

v závorkách u popisů dat jsou vztaženy k nevyztuženému vzorku (tedy 3A). 

 

Graf 18: Porovnání vlivu mikrokoberce na smykovou pevnost zkušebních těles 
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6.3.8 Vliv míry zhutnění nadložní vrstvy na spojení vrstev 

Následující grafy (Graf 19 a Graf 20) zobrazují závislost velikosti smykové 

pevnosti na spojení vrstev zkušebních těles na míře zhutnění jejich svrchních vrstev. 

 

Graf 19: Graf závislosti smykové pevnosti spojení vrstev na míře zhutnění nadložních vrstev 
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Ukázalo se, že v rámci všech porovnání měla míra zhutnění asfaltových vrstev 

zcela zásadní roli, což je vidět na předchozích grafech. Z prvního grafu 19 je jasně  

patrné, že smyková pevnost na spojení asfaltových souvrství je přímo závislá na míře 

zhutnění, tedy při špatné míře zhutnění asfaltových vrstev smyková pevnost výrazně 

klesá, kdežto pokud je vrstva zhutněná dobře (ideálně 100 % ± 1 %), je pevnost při 

zkoušce spojení vrstev odpovídající danému typu souvrství a výsledná hodnota je tedy 

relevantní. U asfaltového souvrství s geokompozitem a vyfrézovaným povrchem 

podkladní vrstvy byl korelační koeficient R (hodnota spolehlivosti) přibližně 0,82. U 

Souvrství s mříží a bez mříže dosahovala tato hodnota téměř hodnoty 1,0. To ukazuje, že 

při rostoucí smykové pevnosti a rostoucí míře zhutnění platí trend závislosti těchto dvou 

veličin na sobě.  

V Grafu 19 je také znázorněna minimální smyková pevnost na spojení vrstev dle 

normy ČSN 73 6121 [15]. Je zde uvedena hodnota 0,67 MPa, která vznikla přepočtem na 

plochu vzorků z hodnot minimálních smykových sil na spojení vrstev uvedených  

ve zmíněné normě (15 kN u těles o průměru 150 mm a 6,7 kN u těles o průměru 100 mm). 

Z grafu je patrné, že při dosažení dobré miry zhutnění nadložní vrstvy vyhovují tomuto 

požadavku jak nevyztužená, tak i vyztužená souvrství 

Ve druhém grafu lze vidět porovnání třech zcela totožných souvrství, která se liší 

pouze mírou zhutnění nadložních vrstev. V tomto případě je nárůst smykové pevnosti 

v závislosti na míře zhutnění velice názorný. Při špatném zhutnění nadložní vrstvy je 

smyková pevnost zkušebního tělesa s označením E (ze zkušebního úseku) nižší, než je 

minimální normovaná hodnota (0,67 MPa). U zbylých dvou vzorků (1A a 1C) byla tato 

podmínka splněna především z důvodu lepšího zhutnění svrchní asfaltové vrstvy. 
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6.4 Výsledky čtyřbodové zatěžovací zkoušky a jejich porovnání 

6.4.1 Zkušební trámce bez výztužné mříže 

V následující tabulce (Tabulka 18) jsou zobrazeny hodnoty průhybu 

nevyztužených trámců při rozdílném počtu cyklů (s drážkou a bez ní). V grafu (Graf 21) 

je dále zobrazeno porovnání průhybu zkušebních trámců v závislosti na počtu cyklů. 

Tabulka 18: Naměřené hodnoty nevyztužených zkušebních těles při 4bodové zatěžovací zkoušce 

Ozn.  
Vzorku 

Drážka 
Průhyb [mm] Konečný 

počet 
cyklů 

Míra zhutnění 
nadložní 

vrstvy [%] 6 000 cyklů 18 000 cyklů 30 000 cyklů 

T–B1 

NE 
4,957 10,899 - 22 800 100,39 

T–B2 1,837 4,461 7,233 52 800 99,92 

T–B3 4,888 13,638 - 18 000 100,65 

T–B4 
ANO 

1,503 3,453 5,622 41 400 101,82 
T–B5 1,934 4,092 6,379 39 000 101,52 
T–B6 4,060 - - 13 800 101,33 

 

Graf 21: Graf závislosti posunu hlavy válce na počtu cyklů u nevyztužených těles 

Z tabulky 18 je patrno, že zkušební tělesa v rámci každé sady dosahují podobné 
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přehutněny. Z grafu je při porovnání nevyztužených vzorků zřejmé, že výsledky 

jednotlivých těles nejsou sjednoceny. Nejvyššího počtu cyklů při porušení (52 800) 
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drážku. Ostatní dva vzorky z této sady dosáhly maximálně 22 800 cyklů. Na druhou 

stranu, porušení vzorku při nejmenším počtu cyklů (13 800) bylo dosaženo v případě 

trámce s označením T–B6, na jehož spodní hraně byla vytvořena drážka. Zbylá dvě tělesa 

dosáhla téměř totožného počtu cyklů, a to přibližně 40 000. Přesto, že nejsou výsledky 

jednotlivých sad vzorků zcela sjednoceny, co se týče počtu dosažených cyklů, je patrné, 

že zkušební vzorky bez drážky byly porušeny při větším průhybu. 

6.4.2 Zkušební trámce s výztužnou mříží 

V rámci této podkapitoly jsou v tabulce (Tabulka 19) zobrazeny hodnoty 

dosažených průhybů jednotlivých vyztužených zkušebních těles při rozdílném počtu 

cyklů a počet cyklů při porušení zkušebních těles. V grafu závislosti průhybu na počtu 

cyklů (Graf 22) jsou tyto vyztužené zkušební trámce porovnány mezi sebou. 

Tabulka 19: Naměřené hodnoty vyztužených zkušebních těles při 4bodové zatěžovací zkoušce 

Ozn.  
Vzorku 

Drážka 
Průhyb [mm] Konečný 

počet 
cyklů 

Míra zhutnění 
nadložní 

vrstvy [%] 6 000 cyklů 18 000 cyklů 30 000 cyklů 

T–S1 
NE 

2,074 3,983 5,429 168 600 100,17 
T–S2 2,382 4,383 6,048 125 400 100,78 
T–S3 1,949 3,774 5,145 159 600 99,25 
T–S4 

ANO 
2,273 4,561 6,802 40 200 101,55 

T–S5 2,523 4,883 7,188 42 600 102,20 
T–S6 2,560 4,829 6,863 40 800 101,76 

 

Graf 22: Graf závislosti posunu hlavy válce na počtu cyklů u vyztužených těles 
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Z naměřených hodnot i z Grafu 22 je patrné, že se při testování vyztužených 

zkušebních trámců výsledky jednotlivých sad vzorků sjednotily. Všechna vyztužená 

zkušební tělesa bez drážky dosáhla více než 125 000 cyklů. Nejvíce cyklů pak bylo z této 

sady dosaženo v případě vzorku s označením T–S1, který byl porušen až při 168 600 

cyklech. U vyztužených trámců s drážkou byly výsledky téměř totožné. Ukázalo se tak, 

že tato drážka měla velmi pozitivní vliv na zmenšení rozptylu jednotlivých výsledků. 

Počet dosažených cyklů se u těchto těles pohyboval v rozmezí 40 200 – 42 600 cyklů, 

tedy přibližně 3 – 4krát menší hodnota, než u těles bez drážky.  

6.4.3 Zkušební tělesa s drážkou 

V následujícím grafu (Graf 23) je zobrazeno porovnání zkušebních těles 

vyztužených i nevyztužených, přičemž byla u všech těchto vzorků na spodní hraně 

vytvořena drážka hloubky 5,5 mm (viz kapitola 4.7.4). 

 

Graf 23: Graf závislosti posunu hlavy válce na počtu cyklů u zkušebních těles s drážkou 

U zkušebních trámců s drážkou byly výsledky téměř u všech vzorků takřka  

stejné, jak je z grafu závislosti posunu hlavy válce na počtu cyklů zřejmé. Pouze u 

nevyztuženého tělesa s označením T–B6 došlo k porušení při 13 800 cyklech. U ostatních 

těles s drážkou bylo zkušební těleso porušeno přibližně při 40 000 cyklech. Při porovnání 

trámců z hlediska dosaženého posunu hlavy válce je však jasně vidět, že vyztužená tělesa 

dosáhla z důvodu aktivace mříže vyšších průhybů.  
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6.4.4 Zkušební tělesa bez drážky 

V této podkapitole jsou v grafu (Graf 24) porovnána zkušební tělesa, u kterých 

nebyla na spodní hraně vytvořena drážka. Srovnána jsou mezi sebou tedy vyztužená  

i nevyztužená tělesa. 

 

Graf 24: Graf závislosti posunu hlavy válce na počtu cyklů u zkušebních těles bez drážky 

V grafu lze vidět, že vyztužená zkušební tělesa nepochybně dosahují lepších 

výsledků, než tělesa nevyztužená. Zatímco vyztužené vzorky bez drážky byly porušeny 

v průměru přibližně při 150 000 cyklech, nevyztužené vzorky dosáhly v průměru méně 

než třetiny této hodnoty. Z uvedeného grafu je patrný také relativně velký rozptyl 

výsledků jednotlivých zkušebních trámců bez drážky. 
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6.4.5 Porovnání zkušebních trámců z měření DIC kamerou 

V následujícím grafu (Graf 25) vyjadřujícím závislost průhybu na počtu cyklů 

jsou porovnány výsledky zkoušky zkušebních těles, která byla snímána DIC kamerou. 

 

Graf 25: Graf závislosti průhybu zkušebních trámců snímaných DIC kamerou na počtu cyklů 

V grafu lze vidět, že počet cyklů, při kterém byly zkušební trámce  

porušeny, se značně liší. S použitím DIC kamery je však cílem sledovat průběh tvoření  

a rozrůstání trhlin a následně porovnat trámce, které jsou opatřeny na spodní hraně 

drážkou, s trámci bez drážky.  

Na následujících několika obrázcích (Obrázek 38 – Obrázek 41) jsou vyobrazeny 

fotografie, pomocí kterých bylo provedeno vyhodnocení zkoušky metodou DIC. Měření 

bylo vyhodnoceno vizualizační metodou Strain /  True Effective Strain (von Mises). Pro 

zobrazení výsledků je použita vizuální metoda, kdy modrá barva značí min. deformace  

a oproti tomu sytě oranžová až červená signalizuje velké deformační pole. Touto 

technologií bylo sledováno vždy jedno těleso od každé sady: 

 nevyztužený trámec bez drážky (T–B1), 

 nevyztužený trámec s drážkou (T–B6), 

 vyztužený trámec bez drážky (T–S3), 

 vyztužený trámec s drážkou (T–S5). 

V levém spodním rohu u všech obrázků je zmíněn počet cyklů, při kterém byla 

fotografie daného tělesa pořízena.  
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Obrázek 38: Porovnání průhybu nevyztuženého zkušebního tělesa bez drážky (T–B1) při 
rozdílném počtu cyklů 

Z tohoto obrázku, který zachycuje průhyb tělesa při rozdílném počtu  

cyklů, je patrné, že již při 6 000 cyklech se na spodní hraně trámce začínají tvořit trhliny, 

které se s narůstajícím počtem cyklů rozrůstají do svrchní vrstvy. Těsně před koncem 

zkoušky (při 22 800 cyklech) je vidět značné porušení zkušebního trámce (velké 

deformační pole), kdy se trhliny prokopírovaly již do oblasti horní vrstvy.  
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Obrázek 39: Porovnání průhybu nevyztuženého zkušebního tělesa s drážkou (T–B6) při 
rozdílném počtu cyklů 

Na obrázku je možné vidět, že již při 6 000 cyklech se v oblasti drážky 

kumulovala značná deformace, kdy se z tohoto místa trhlina rozrůstala do svrchní vrstvy 

trámce. Zároveň lze v průběhu zkoušky vidět tvoření mikrotrhlin i na jiných místech, kde 

se však výrazné napětí nekumulovalo. Při 13 800 cyklech se nad drážkou vytvořilo takové 

deformační pole, které následně vedlo k úplnému porušení zkušební vzorku. 

6 000 cyklů 

9 000 cyklů 

12 000 cyklů 

13 800 cyklů 



ASFALTOVÁ SOUVRSTVÍ S VYUŽITÍM SKLOVLÁKNITÝCH  
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  

 
80 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Porovnání průhybu vyztuženého zkušebního tělesa bez drážky (T–S3) při rozdílném 
počtu cyklů 

Jak je z obrázku zřejmé, při použití výztužné mříže ve zkušebním trámci nastalo 

porušení tělesa při výrazně vyšším počtu cyklů. Při 12 000 cyklech je patrné, že se na 

vzorku téměř nevyskytují trhliny (ve srovnání s předešlými nevyztuženými tělesy, kde 

byl na spodním líci těles velký počet malých trhlin). Při 60 000 cyklech se pak na spodní 

hraně tělesa začínaly tvořit malé mikrotrhliny. Zároveň se začínala aktivovat také 
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výztužná mříž, kdy se v oblasti jejího umístění v asfaltovém souvrství začaly objevovat 

deformace (zeleno-žlutá barva), jak je na obrázku možné vidět. Při 120 000 cyklech již 

bylo těleso značně porušeno, avšak mříž zabránila prorůstání trhlin ze spodní vrstvy do 

svrchní a zpomalila jejich prokopírování. Těsně před porušením (při 159 600 cyklech) již 

bylo těleso na několika místech značně poškozeno a došlo k porušení zkušebního trámce. 

 

 

 

 

Obrázek 41: Porovnání průhybu vyztuženého zkušebního tělesa s drážkou (T–S5) při rozdílném 
počtu cyklů 
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Na obrázku znázorňujícím průběh zkoušky vyztuženého zkušebního tělesa 

s drážkou je již z počátku patrné, že se v místě drážky koncentrovalo napětí stejně, jako 

tomu bylo u nevyztuženého vzorku s drážkou. V malé míře je však také vidět deformace 

v mezivrství, kde byla mříž umístěna, čímž lze předpokládat spolupůsobení (aktivaci) 

mříže v asfaltovém souvrství proti šíření trhlin, a to již při 12 000 cyklech. Při konečném 

počtu cyklů však došlo nad místem vyřezání drážky ke kumulaci takového deformačního 

pole, že byl ve střední části vzorek nejen porušen, ale přetrhla se v tomto místě také 

výztužná mříž, čemuž pravděpodobně při takto extrémním namáhání nebyla schopna 

odolat. 

 

Obrázek 42: Vyztužené zkušební těleso s drážkou při čtyřbodové zatěžovací zkoušce s DIC 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST – SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK 

7.1 Zkouška spojení vrstev 

V rámci zkoušky spojení vrstev bylo testováno několik typů asfaltových souvrství 

na celkem 138 vývrtech (90 vývrtů průměru 150 mm a 48 vývrtů průměru 100 mm), kdy 

bylo zjištěno mnoho faktorů, které ovlivňují výsledky zkoušky. Byly zjištěny následující 

poznatky: 

 Při porovnání výsledků zkušebních těles o dvou různých průměrech (150 mm 

a 100 mm) lze s překvapením konstatovat, že lepších výsledků dosáhly 

zkušební vzorky o průměru 100 mm. V případě kvalitního zhutnění 

asfaltového souvrství se však výsledky spojení vrstev vývrtů obou průměru 

velmi přibližují. 

 Použitím spojovacího postřiku v podobě modifikované asfaltové emulze lze 

dosáhnout vyšších hodnot smykových pevností při spojení vrstev, přičemž 

tato hodnota byla oproti vzorkům s nemodifikovanou asfaltovou emulzí 

v průměru vyšší až o 14 %. 

 V případě použití mikrokoberce v asfaltovém souvrství  za účelem ochranné 

vrstvy výztužné mříže došlo k výraznému poklesu smykové pevnosti, kdy 

oproti nevyztuženému vzorku se stejným dávkováním asfaltové emulze tato 

pevnost klesla v průměru až o 75 % a dosáhla tedy značně nízkých hodnot. 

Nutno ale konstatovat, že tato zkouška byla prováděna při nízké míře zhutnění 

nadložní vrstvy. 

 Při pokládce obrusné vrstvy na frézovaný povrch ložní vrstvy v kombinaci 

s optimálním dávkováním asfaltové emulze (0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu) 

dosáhlo toto souvrství značně lepších výsledků oproti ostatním  

souvrstvím, a to jak v případě vyztužených, tak v případě nevyztužených 

vzorků. 

 Pokud byla výztužná geomříž na povrchu opatřena lepidlem (samoadhézní 

mříž), dosáhlo souvrství, ve kterém je aplikována, vyšších hodnot smykových 

pevností na spojení vrstev oproti souvrstvím s klasickou nesamoadhézní 

mříží. V případě použití modifikované asfaltové emulze v kombinaci 

s nepřilnavou mříží došlo k poklesu oproti samoadhézní mříži o 15 %.  
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Pokud byla použita nemodifikovaná asfaltová emulze, činil tento pokles 

v průměru až o 25 %. 

 Samotné výztužné kompozitní materiály  snížily spojení vrstev, přičemž 

asfaltová souvrství s těmito materiály dosahovala oproti nevyztuženým 

tělesům nižších hodnot smykových pevností na spojení vrstev.  

 Ukázalo se, že nejdůležitějším aspektem ovlivňujícím spojení vrstev je míra 

zhutnění nadložní vrstvy. Z porovnání zkušebních těles, která jsou špatně 

zhutněná, lze konstatovat, že došlo k velkému rozptylu výsledků. Se stoupající 

mírou zhutnění došlo u jednotlivých souvrství ke sjednocení výsledků 

zkoušky, přičemž se výrazně zvýšila i hodnota smykové pevnosti vzorků. Dle 

normy ČSN 73 6121 [15] je minimální přípustná hodnota smykové pevnosti 

při spojení vrstev 0,67 MPa (přepočteno na plochu z min. hodnot smyk.  

sil). Tato hodnota například u jádrových vývrtů odebraných  

ze zkušebního úseku, kde se míra zhutnění vzorků pohybovala v rozmezí  

94,4 % - 97,9 %, nebyla v drtivé většině případů dodržena. Většina 

vyztužených a nevyztužených vzorků, jejíž svrchní vrstvy dosáhly míry 

zhutnění více než 98 %, však požadavek na minimální pevnost spojení splňují. 

Výsledky této diplomové práce tak prokazují, že kvalita spojení vyztužených 

vrstev velmi závisí na míře zhutnění a navazují tak na výsledky zmíněného 

příspěvku [19], ve kterém autoři totéž deklarovali u běžných (nevyztužených) 

vrstev. 
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7.2 Čtyřbodová zatěžovací zkouška 

V následující tabulce (Tabulka 20) jsou shrnuty výsledky čtyřbodové zatěžovací 

zkoušky. Jsou zde uvedeny i průměry konečných počtů cyklů jednotlivých zkušebních 

sad, ze kterých je následně vypočítána také směrodatná odchylka a variační koeficient. 

Tabulka 20: Souhrn výsledků čtyřbodové zatěžovací zkoušky 

Ozn.  
Vzorku 

Drážka 
Průhyb [mm] Počet cyklů 

Směrodatná 
odchylka 

Variační 
koeficient 6 000 

cyklů 
18 000 
cyklů 

30 000 
cyklů 

Konečný Průměr 

T–B1 
NE 

4,957 10,899 - 22 800 
31 200 18859 60,45 % T–B2 1,837 4,461 7,233 52 800 

T–B3 4,888 13,638 - 18 000 
T–B4 

ANO 
1,503 3,453 5,622 41 400 

31 400 15289 48,69 % T–B5 1,934 4,092 6,379 39 000 
T–B6 4,060 - - 13 800 
T–S1 

NE 
2,074 3,983 5,429 168 600 

151 200 22792 15,07 % T–S2 2,382 4,383 6,048 125 400 
T–S3 1,949 3,774 5,145 159 600 
T–S4 

ANO 
2,273 4,561 6,802 40 200 

41 200 1249 3,03 % T–S5 2,523 4,883 7,188 42 600 
T–S6 2,560 4,829 6,863 40 800 

Z hlediska dosaženého počtu cyklů při porušení na čtyřbodové zatěžovací zkoušce 

dopadla nejlépe zkušební tělesa s výztužnou geomříží bez drážky. Tato tělesa v průměru 

dosáhla až 151 200 cyklů, přičemž variační koeficient této sady vzorků byl 15,07 %. Jako 

druhé nejlepší dopadlo vyztužené asfaltové souvrství s drážkou, kdy byla průměrná 

hodnota konečného počtu cyklů 41 200, což je ale o více než trojnásobek méně oproti 

vzorkům bez drážky. Variační koeficient této sady vzorků však vyšel pouhé 3,03 %. To 

poukazuje na skutečnost, že drážka velmi výrazně přispěla ke snížení rozptylu výsledků 

vyztužených souvrství. Na druhou stranu, nevyztužené vzorky v obou případech (s 

drážkou či bez) dosáhly v průměru maximálně 32 400 cyklů, přičemž hodnota variačního 

koeficientu byla v případě vzorků s drážkou 48,69 % a v případě vzorků bez drážky až 

60,45 %. Je však na místě konstatovat, že vzhledem k časové náročnosti byla zkouška 

provedena zjednodušenou metodou jen na 3 zkušebních tělesech, a to není zcela optimální 

počet pro stanovení průměrů  výsledků jednotlivých sad. V případě vyřazení jednoho 

tělesa ze sady, které dopadlo vůči ostatním dvěma odlišně, by se například u 

nevyztužených vzorků s drážkou změnila průměrná hodnota konečného počtu cyklů na 

40 200 a variační koeficient by pak byl 4,22 %. Tím by se tyto výsledky značně sjednotily 
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a ukázalo by to, stejně jak u vyztužených vzorků s drážkou, na výraznější snížení rozptylů 

výsledků jednotlivých zkušebních těles  

Z výsledků zkoušky tedy vyplývá pozitivní vliv výztužné mříže na omezení  

či snížení šíření trhlin v asfaltovém souvrství. Z měření metodou DIC se  

ukázalo, že u vyztužených vzorků dochází již velmi brzy po zahájení zkoušky k aktivaci 

výztužné mříže. U vzorků s drážkou se sice omezení šíření trhlin ve vyztuženém souvrství 

oproti nevyztuženému projevilo jen nepatrně (rozdíl průměrného počtu cyklů při porušení 

zkušebních těles činí cca 25 %), ale ukázalo se, že hloubka drážky (5,5 mm) byla zřejmě 

již značná. Je na místě zmínit, že se jednalo o vůbec první porovnání vlivu drážky na 

výsledky 4bodové zatěžovací zkoušky trámců a pro stanovení hloubky drážky neexistuje 

žádné pravidlo. Proto byla hloubka drážky zvolena po konzultaci s vedoucím této práce. 

Ovlivňujícím faktorem může být také zrnitost asfaltové směsi, která při velikosti zrn 

směsi 11 mm a tloušťce spodní vrstvy nad drážkou 15 mm, mohla zapříčinit zrychlení 

postupu trhlin k výztužné mříži, kde působila vysoká koncentrace napětí (viz předchozí 

snímky z DIC kamery), což vyvodilo zřejmě vysoké namáhání vedoucí k přetržení mříže. 

Pro účely dalšího zkoušení a stanovení vlivu drážky na šíření trhlin v trámcích při 

4bodové zkoušce bych navrhoval se zabývat snížením hloubky drážky minimálně na 

polovinu, tj. 2 – 3 mm. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala výztužnými kompozitními materiály použitými 

v asfaltových souvrstvích, kdy byly zkušební vzorky vytvořené z těchto souvrství 

podrobeny testování příslušnými laboratorními zkouškami. 

V teoretické části byly v rámci rešerše shrnuty základní poznatky  

o geokompozitech a sklovláknitých geomřížích. V této souvislosti bylo zároveň  

zjištěno, že předpisy týkající se těchto materiálů jsou poněkud zastaralé a je potřeba je 

inovovat. Také zde na základě odborných článků byla podrobně popsána problematika 

zkoušky spojení vrstev, která se zaměřovala na jednotlivé vlivy, které tuto zkoušku 

značně ovlivňují. Z rešerše se zjistilo, že výraznými faktory ovlivňující spojení 

asfaltových vrstev jsou především dávkování a typ asfaltové emulze, teplota při provádění 

zkoušky a způsob a míra zhutnění asfaltových vrstev. Tyto poslední dva zmíněné aspekty 

mají jednoznačně nejzásadnější vliv na výsledky zkoušky. 

V praktické části bylo cílem vytvořit různá asfaltová souvrství s výztužnými 

kompozitními materiály a ověřit jejich vlastnosti pomocí vhodných zkoušek. To bylo 

provedeno pomocí zkoušky spojení a čtyřbodové zatěžovací zkoušky ohybem.  

V rámci zkoušky spojení vrstev bylo mimo jiné hlavním cílem porovnat souvrství 

s odlišným dávkováním a typem spojovacího postřiku, různou mírou zhutnění 

asfaltových vrstev a různým povrchem ložní vrstvy (frézovaný, nefrézovaný). Celkově 

bylo pro účely zkoušky vytvořeno 138 jádrových vývrtů. Z naměřených výsledků 

zkoušky vyplývají tyto nejdůležitější poznatky: 

 Při zvýšeném dávkování asfaltové emulze je třeba brát zřetel mj. na povrch a 

kvalitu spodní vrstvy a optimalizovat množství, které je možno aplikovat. 

Z výsledků práce se ukázalo, že ložní vrstva velké množství spojovacího 

postřiku nemusí být schopna pojmout a asfaltová emulze může protéct vrstvou 

(to však záleží také na mezerovitosti a míře zhutnění spodní vrstvy). 

V takovém případě nemusí být vysoké dávkování spojovacího postřiku vždy 

přínosem a mít jen pozitivní efekt na spojení vrstev. Zároveň je však nutno 

říci, že je žádoucí respektovat dávkování optimálního množství spojovacího 

postřiku na ložní vrstvu.  

 Zkušební vzorky s frézovaným povrchem dosáhly při dávkování asfaltové 

emulze v maximálním množství 0,60 kg/m2 zbytkového asfaltu značně lepších 

výsledků spojení vrstev oproti povrchům nefrézovaným. Běžně se přitom na 
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frézovaný povrch používají pouze výztužné materiály v podobě 

geokompozitu. Z výsledků této práce však vyplývá, že i zkušební tělesa se 

sklovláknitou geomříží na frézovaném povrchu podkladní vrstvy dosahují 

vyšších hodnot smykové pevnosti při spojení vrstev.  

 Míra zhutnění asfaltových vrstev zkušebních těles měla nejzásadnější vliv na 

výsledky zkoušky spojení vrstev. S nízkou mírou zhutnění klesá také smyková 

pevnost na spojení těchto souvrství, především pak u vyztužených vzorků. 

Naopak s rostoucí mírou zhutnění smyková pevnost na spojení vrstev výrazně 

stoupá. Vyšší míra zhutnění měla také zásadní vliv na rozptyl výsledků 

jednotlivých zkušebních těles. Z výsledků provedených zkoušek byla také 

zjištěna závislost míry zhutnění na kvalitě spojení vrstev, která je vyobrazena 

v příslušném grafu (Graf 19). Ukázalo se, že při míře zhutnění vyšší než  

98 % byly s přehledem splněny normové požadavky na min. pevnost (sílu) na 

spojení vrstev dle ČSN 73 6121. 

V případě čtyřbodové zatěžovací zkoušky ohybem byly mezi sebou porovnávány 

čtyři sady vzorků, které se lišily na základě toho, jestli byly vyztužené či nevyztužené  

a jestli na jejich spodní hraně byla vytvořena drážka nebo ne. Z výsledků  

vyplynulo, že zkušební tělesa s výztužnou sklovláknitou geomříží bez drážky dosáhla 

porušení při několikanásobně vyšším počtu cyklů, než zkušební trámce ze zbývajících 

sad vzorků, což prokazuje pozitivní vliv výztužných mříží na omezení šíření trhlin. 

Zároveň je však třeba uvést, že u těles s drážkou mohly být výsledky tímto zářezem 

ovlivněny, kdy se ukázalo, že byla tato drážka nejspíš příliš hluboká (5,5 mm). Je tak 

možné, že v kombinaci s použitou asfaltovou směsí o maximální velikosti zrna 11 mm  

a výškou spodní vrstvy 21 mm mohla nastat situace, že se v místě nad drážkou vyskytla 

mj. i zrna o velikosti 11 mm, což mohlo v konečném důsledku oslabit spodní vrstvu  

a urychlit šíření trhliny. Proto pro účely dalšího ověření vlivu drážky na průběh a výsledky 

zkoušky 4bodového ohybu by bylo vhodné provést drážku o nižší hloubce, dle mého 

odhadu do 2 – 3 mm. 

Obecně lze říci, že výztužné prvky použité v asfaltovém souvrství sice snižují 

spojení vrstev oproti nevyztuženým souvrstvím, avšak je nutno brát v potaz několik 

ovlivňujících aspektů, především pak míru zhutnění asfaltových vrstev, která se ukazuje 

jako zásadní faktor nezávisle na typu souvrství. Z výsledků čtyřbodové zatěžovací 

zkoušky je však zřejmé, že geomříž má velmi pozitivní vliv na odolnost proti šíření trhlin.  
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Ještě bych chtěl zmínit, že tato práce navázala na moji bakalářskou práci, ve které 

jsem se mimo jiné věnoval zkoumáním vlivu výztužných mříží v asfaltovém souvrství na 

odolnost proti vzniku mrazových trhlin. Ze závěrů bakalářské práce vyplynulo, že 

vyztužené zkušební vzorky sice byly porušeny mrazovou trhlinou, avšak jen 

v asfaltových vrstvách a nedošlo k poškození mříží [34]. Lze konstatovat, že po více než 

roce a půl od provedení této zkoušky došlo opět k samovolnému spojení poškozených 

asfaltových vrstev. To by v reálné vozovce mohlo znamenat, že účinkem zvýšené teploty 

v letním období a dopravního zatížení se trhlina za spolupůsobení mříže zacelí a pokud 

bude ošetřena včas těsnící zálivkou, může to přispět k prodloužení životnosti vozovky. 

Cílem této práce bylo podrobněji prozkoumat problematiku vyztužených 

souvrství, což se, troufnu si říct, podařilo. Nutno však říci, že při řešení práce se ukázaly 

některé nové poznatky, které mohou být předmětem dalších výzkumů. 
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Příloha č. 1: Hmotnosti a rozměry zkušebních těles pro stanovení 
objemové hmotnosti a míry zhutnění 

TEPLOTA VODY = 18,90 °C HUSTOTA VODY = 998,88 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – I. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1A 1,2330 0,7353 1,2539 2375 97,33 

1B 1,2525 0,7432 1,2817 2323 95,22 

2A 1,3270 0,7905 1,3330 2443 100,14 

2B 1,2550 0,7489 1,2624 2441 100,05 

3A 1,2900 0,7642 1,3037 2388 97,89 

3B 1,2216 0,7262 1,2459 2348 96,23 

3C 1,3220 0,7810 1,3417 2355 96,52 

4A 1,2729 0,7504 1,2917 2349 96,27 

4B 1,1933 0,7069 1,2116 2362 96,79 

4C 1,3820 0,8251 1,3891 2448 100,31 

5 1,2866 0,7650 1,3070 2371 97,18 

TEPLOTA VODY = 19,80 °C HUSTOTA VODY = 998,24 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – II. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1C 1,7340 1,0386 1,7395 2470 101,21 

3M 1,6961 1,0197 1,7016 2483 101,76 

4M 1,6552 0,9873 1,6585 2462 100,89 

4N 1,6326 0,9682 1,6372 2436 99,84 

4S 2,1201 1,2725 2,1225 2490 102,04 
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Hmotnosti a rozměry zkušebních těles pro stanovení objemové 

hmotnosti a míry zhutnění 

TEPLOTA VODY = 18,90 °C HUSTOTA VODY = 998,88 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

SPODNÍ VRSTVA – I. ETAPA  

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1A 2,7938 1,6384 2,7997 2403 98,49 

1B 2,8545 1,6764 2,8574 2414 98,95 

2A 1,1910 0,7131 1,2044 2421 99,24 

2B 1,2810 0,7509 1,2848 2397 98,22 

3A 1,2890 0,7733 1,2975 2456 100,67 

3B 1,2918 0,7673 1,2954 2443 100,14 

3C 2,7612 1,6702 2,7725 2502 102,55 

4A 1,2740 0,7625 1,2775 2471 101,27 

4B 1,3422 0,8045 1,3487 2464 100,97 

4C 2,8310 1,6596 2,8343 2407 98,66 

5 1,3339 0,7881 1,3433 2400 98,36 

TEPLOTA VODY = 19,80 °C HUSTOTA VODY = 998,24 kg/m3 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

SPODNÍ VRSTVA – II. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

1C 2,8522 1,6748 2,8595 2403 98,50 

3M 0,8582 0,5206 0,8632 2501 102,48 

4M 1,6361 0,9835 1,6384 2494 102,21 

4N 1,6462 0,9896 1,6512 2484 101,80 

4S 1,6087 0,9711 1,6147 2495 102,26 
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Hmotnosti a rozměry zkušebních těles pro stanovení objemové 

hmotnosti a míry zhutnění 

TEPLOTA VODY = 19,60 °C HUSTOTA VODY = 999,03 kg/m3 

OBJ. HM. ASFALTOVÉ SMĚSI = 2440,00 kg/m3 

HORNÍ VRSTVA – III. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

A 1,2590 0,7302 1,2767 2302 97,94 

B 1,0495 0,6092 1,0701 2275 96,80 

C 1,1836 0,6737 1,2021 2238 95,23 

D 1,2304 0,7129 1,2545 2270 96,58 

E 1,6002 0,9069 1,6274 2219 94,42 

F 1,3239 0,7659 1,3442 2287 97,32 

G 1,2713 0,7402 1,2970 2281 97,06 

SPODNÍ VRSTVA – III. ETAPA 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

SUCHÝ 
[kg] 

MOKRÝ 
[kg] 

VYSUŠENÝ 
[kg] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 

A 2,0078 1,1421 2,0448 2222 94,56 

B 1,8927 1,0770 1,9282 2221 94,53 

C 1,6627 0,9427 1,6959 2205 93,85 

D 1,5211 0,8712 1,5424 2264 96,34 

E 2,1700 1,2497 2,2179 2239 95,28 

F 1,7766 1,0040 1,8050 2216 94,29 

G 1,9944 1,0968 1,9987 2209 94,01 
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Hmotnosti a rozměry zkušebních těles pro stanovení objemové 

hmotnosti a míry zhutnění 

OBJ. HM. MARSHALLOVA TĚLESA = 2440,00 kg/m3 

OZNAČENÍ 
VZORKU 

HMOTNOST 
[kg] 

ROZMĚRY 
OBJEM 

[m3] 

OBJ. 
HM. 

[kg/m3] 

MÍRA 
ZHUTNĚNÍ 

[%] 
a 

[m] 
b 

[m] 
h 

[m] 

T–B1 3,43566 0,39568 0,06842 0,05181 0,00140 2449 100,39 

T–B2 3,56963 0,39495 0,07072 0,05242 0,00146 2438 99,92 

T–B3 3,58079 0,39579 0,07059 0,05219 0,00146 2456 100,65 

T–B4 3,50004 0,39588 0,06821 0,05217 0,00141 2485 101,82 

T–B5 3,55837 0,39614 0,06936 0,05228 0,00144 2477 101,52 

T–B6 3,46326 0,39501 0,06788 0,05224 0,00140 2472 101,33 

T–S1 3,51819 0,39678 0,06962 0,05211 0,00144 2444 100,17 

T–S2 3,40292 0,39662 0,06688 0,05217 0,00138 2459 100,78 

T–S3 3,51844 0,39613 0,06915 0,05304 0,00145 2422 99,25 

T–S4 3,47003 0,39402 0,06810 0,05219 0,00140 2478 101,55 

T–S5 3,55894 0,39407 0,06942 0,05217 0,00143 2494 102,20 

T–S6 3,52234 0,39403 0,06897 0,05220 0,00142 2483 101,76 
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Příloha č. 2: Čtyřbodová zatěžovací zkouška ohybem 

Počet 
cyklů 

Posun hlavy válce [mm] 
T–S1 T–S2 T–S3 

0 0,000 0,000 0,000 
10 200 2,843 3,176 2,676 
20 400 4,299 4,730 4,073 
30 600 5,493 6,125 5,207 
40 800 6,441 7,448 6,197 
51 000 7,222 8,711 7,096 
61 200 7,918 9,928 7,944 
71 400 8,559 11,092 8,754 
81 600 9,170 12,234 9,567 
91 800 9,767 13,411 10,376 
102 000 10,399 14,759 11,214 
112 200 11,063 16,452 12,097 
122 400 11,745 19,772 13,043 
132 600 12,465 - 14,149 
142 800 13,265 - 15,537 
153 000 14,225 - 17,835 
163 200 16,055 - - 
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Čtyřbodová zatěžovací zkouška ohybem 

Počet 
cyklů 

Posun hlavy válce [mm] 
T–S4 T–S5 T–S6 

0 0,000 0,000 0,000 
2 400 1,276 1,418 1,472 
4 800 1,972 2,201 2,248 
7 200 2,547 2,808 2,840 
9 600 3,048 3,337 3,347 

12 000 3,503 3,799 3,804 
14 400 3,937 4,235 4,225 
16 800 4,356 4,663 4,630 
19 200 4,770 5,094 5,021 
21 600 5,183 5,507 5,405 
24 000 5,608 5,943 5,792 
26 400 6,053 6,391 6,196 
28 800 6,536 6,898 6,626 
31 200 7,092 7,500 7,127 
33 600 7,815 8,312 7,777 
36 000 8,889 9,393 8,746 
38 400 10,771 10,847 10,293 
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ASFALTOVÁ SOUVRSTVÍ S VYUŽITÍM SKLOVLÁKNITÝCH  
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  

 
 

 

Čtyřbodová zatěžovací zkouška ohybem 

Počet 
cyklů 

Posun hlavy válce [mm] 
T–B1 T–B2 T–B3 

0 0,000 0,000 0,000 
3 000 3,213 1,099 3,290 
6 000 4,957 1,837 4,888 
9 000 6,449 2,504 6,254 

12 000 7,866 3,164 7,643 
15 000 9,316 3,814 9,335 
18 000 10,899 4,461 13,638 
21 000 12,986 5,126 - 
24 000 - 5,809 - 
27 000 - 6,514 - 
30 000 - 7,233 - 
33 000 - 7,994 - 
36 000 - 8,795 - 
39 000 - 9,685 - 
42 000 - 10,694 - 
45 000 - 11,870 - 
48 000 - 13,345 - 
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ASFALTOVÁ SOUVRSTVÍ S VYUŽITÍM SKLOVLÁKNITÝCH  
KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ  

 
 

 

Čtyřbodová zatěžovací zkouška ohybem 

Počet 
cyklů 

Posun hlavy válce [mm] 
T–B4 T–B5 T–B6 

0 0,000 0,000 0,000 
2 400 0,788 1,082 2,348 
4 800 1,289 1,682 3,549 
7 200 1,710 2,175 4,542 
9 600 2,107 2,627 5,548 

12 000 2,494 3,047 6,916 
14 400 2,881 3,465 - 
16 800 3,250 3,884 - 
19 200 3,663 4,299 - 
21 600 4,062 4,726 - 
24 000 4,489 5,157 - 
26 400 4,927 5,617 - 
28 800 5,384 6,116 - 
31 200 5,879 6,664 - 
33 600 6,454 7,331 - 
36 000 7,148 8,272 - 
38 400 8,086 9,987 - 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

P
os

u
n 

[m
m

]

Počet cyklů

Nevyztužené trámce s drážkou

T–B4 T–B5 T–B6


