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 OBECNÝ PŘEHLED A CÍLE PRÁCE 

1.1. Úvod 

Více než 90 % silniční sítě v Evropě je tvořeno komunikacemi, které jsou vyrobeny z 

asfaltových směsí. V roce 2017 byl proveden organizací EAPA (European Asphalt Pavement 

Association) odhad roční produkce asfaltových směsí v Evropě, který čítal výsledných 296,7 

milionů tun. Pro srovnání, v USA se pohybovala roční produkce v roce 2017 na úrovní 344,0 

milionů tun. V samotné České Republice (ČR) se pohybovala roční produkce asfaltových směsí 

v letech 2008 až 2017 v rozmezí 5,4 milionů tun (rok 2013) až 8,0 milionů (rok 2015), v roce 

2015 dosáhla produkce v tomto sledovaném období svého vrcholu. Průměrná roční produkce 

v tomto období byla 6,6 ± 0,9 milionů tun.  

V Evropě bylo doposud použito pro výstavbu komunikační sítě odhadem až 950 miliard 

tun asfaltových směsí, které mohou být různým způsobem recyklovány. Rovněž podle odhadů 

EAPA je v Evropě ročně k dispozici okolo 45 milionů tun znovuzískaných asfaltových směsí (site 

won asphalt) určených k recyklaci v podobě R-materiálu (Reclaimed Asphalt – RA,  Reclaimed 

Asphalt Pavement – RAP, v USA), toto roční disponibilní množství v Evropě je v posledních 10 

letech téměř neměnné (43,7 až 49,7 milionů tun). Nicméně jeho použité množství do za horka 

vyráběných asfaltových směsí vzrostlo ve stejném období zhruba o jednu třetinu. Rozdíly ve 

využití R-materiálu mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie do směsí vyráběných za horka 

jsou však výrazné, kolísající mezi 10 % až 100 %. Je nutné si však uvědomit, že i když bude 

využití R-materiálu 100%, neznamená to, že celá roční produkce asfaltových směsí v dané zemi 

bude obsahovat pouze R-materiál. To je ilustrováno na Obrázku 1.  

V posledních 10 letech dosahuje v ČR roční množství disponibilního R-materiálu 1,7 

milionů tun (trend je však rostoucí). Při průměrném využití 18 % R-materiálu pro účely 

recyklace asfaltových směsí za horka se celková produkce směsí s využitím R-materiálu 

pohybuje zhruba na úrovni 0,3 milionů tun. Při roční produkci 6,6 milionů tun to je cca 5 % 

celkové produkce asfaltových směsí v ČR. Obrázek 1 zobrazuje trend ve vývoji procentuálního 

zastoupení asfaltových směsí obsahujících R-materiál oproti celkové produkci směsí v letech 

2008 – 2017 v ČR. Obrázek 1 zároveň ilustruje i srovnání s průměrným stavem zastoupení 

asfaltových směsí obsahujících R-materiál v 28 zemích EU a v Německu, které je považováno 

za jednoho z lídrů v recyklaci v oblasti silničního stavitelství. V Německu recyklující až 85 % 

dostupného R-materiálu za horka (Asphalt in Figures, 2017; Asphalt the 100% Recyclable 

Construction Product, 2014). 

Aby bylo možné použít R-materiál při výrobě nových asfaltových směsí v co největší 

míře, je nutné aplikovat různá technologická opatření, která zamezují výrobě potenciálně 

problematických koncových výrobků. Zároveň je nutné splnit i náročné legislativní úkony, 

které spočívají zejména v požadavcích na zacházení se znovuzískanou asfaltovou směsí 

definovanou dle ČSN EN 13108-8. Tyto okolnosti jsou často podpořeny i ze strany českých 

investorů, kteří nedůvěřují výrobkům obsahujícím R-materiál. V konečném důsledku tyto 

okolnosti vedou k celkově malé míře využití dostupného R-materiálu na území ČR.  
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Obrázek 1 Procentuální zastoupení za horka vyráběných asfaltových směsí s R-materiálem oproti 

celkové produkci v Evropské unii (28), ČR a Německu (Asphalt in Figures, 2017) 

Pokud asfaltová směs obsahuje více než 15 % R-materiálu, může již dojít k negativnímu 

ovlivnění jejích funkčních charakteristik. Asfaltová směs s vyšším obsahem neošetřeného 

R-materiálu má totiž zhoršené únavové vlastnosti a relaxační schopnosti za nízkých a středních 

teplot, což je dáno přítomností zestárlého pojiva v R-materiálu. Znovuzískanou asfaltovou 

směs je také nutné zhomogenizovat, popřípadě předrtit a přetřídit a klasifikovat. Teprve v této 

fázi je možné nazývat tento materiál R-materiálem. Takový materiál je vhodné skladovat na 

zakrytých a zpevněných plochách, což s sebou přináší i další nutné investice pro výrobce. Pro 

výrobu směsí s vysokým obsahem R-materiálu ≥ 25 % (West a kol., 2013, Lo-presti a kol., 2016) 

je nutné vybavit asfaltovou obalovnu nejlépe paralelním bubnem nebo bubnem s dvojitým 

pláštěm a zvolit některou z cest, jak oživit zestárlé asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu, tj. 

především použití pojiva vyšší gradace nebo použití oživovacích přísad. Pokud obsah R-

materiálu ve směsi převýší 40 % její hmotnosti, je použití oživovacích přísad často jedinou 

prakticky možnou variantou. Volba druhu oživovací přísady, návrh jejího dávkovaného 

množství, popřípadě způsob jejího dávkování na obalovně přitom představují zásadní okrajové 

podmínky výroby z hlediska ovlivnění chování vyrobené asfaltové směsi (Zaumanis a Mallick, 

2014; Martin a kol, 2015; Radenberg a kol., 2016; Sivilevičius, Brauziunas a Prentovskis, 2017). 

I přesto existuje pouze velmi malé množství komplexních studií, které se zabývají srovnáním 

vlastností širokého souboru oživovacích přísad, oživených pojiv s následným porovnáním 

s pojivy konvenčními (silniční asfalty), s chováním pojiv získaných z jádrových vývrtů nebo ze 

zpracovaných R-materiálů.  

1.2. Vymezení problematiky 

Možnosti oživení asfaltových pojiv spočívají především v použití pojiv vyšší gradace 

specifikovaných dle ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204 nebo v použití speciálních (oživovacích) 

přísad (v anglicky psané literatuře označované jako rejuvenators, recycling agents, softeners, 

0

5

10

15

20

25

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í z

as
to

u
p

en
í s

m
ěs

í s
 R

-

m
at

er
iá

le
m

  v
 n

o
vý

ch
 z

a 
h

o
rk

a 
vy

rá
b

ěn
ýc

h
 

as
fa

lt
o

vý
ch

 s
m

ěs
í  

(%
) 

Rok

% EU 28 ČR Německo



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

10 

plasticizers, modifiers, moisturizers, diluents, dispersants nebo extenders). Každá z možností 

oživení zestárlého pojiva však přináší své výhody i nevýhody. Použití oživovacích přísad totiž 

nemusí samo o sobě zaručit výslednou požadovanou kvalitu a výkonnost vyrobené asfaltové 

směsi. Jedním z hlavních problémů je návrh optimálního dávkování oživovací přísady. Pro 

tento účel dosud neexistuje žádný standardizovaný postup. Dalším nedostatkem může být i 

to, že podle aktuálně platné specifikace pro silniční asfalty (ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204), 

podle které se charakterizace oživených pojiv provádí, je požadováno používat pouze 

empirické zkoušky pojiv. Tyto zkoušky (zejména se jedná o penetraci jehlou dle ČSN EN 1426 

a bod měknutí dle ČSN EN 1427) však nemusí být schopné dostatečně dobře popsat reologické 

chování nezestárlého a zestárlého pojiva s přídavkem oživovací přísady. Rovněž je dle této 

specifikace požadováno, aby se prováděly zkoušky na asfaltových pojivech pouze po 

krátkodobém stárnutí (metoda RTFOT dle ČSN EN 12607-1), které nemusí být dostatečně 

průkazné ve smyslu schopnosti identifikovat z dlouhodobého hlediska potencionálně 

nevhodnou přísadu, tj. například přísadu, která bude způsobovat nadměrné stárnutí 

oživeného pojiva.  

1.3. Cíle práce 

Dizertační práce je zaměřena především na charakterizaci účinků oživovacích přísad a 

zkoumání jejich vlivu na zestárlé asfaltové pojivo z pohledu mechanicko-fyzikálního chování. 

Vzájemně budou porovnávány fyzikální vlastnosti získaných komerčně využívaných ale i 

alternativních oživovacích přísad z evropského i amerického trhu. Dále bude zjišťován účinek 

těchto přísad na vlastnosti laboratorně zestárlého pojiva, ale i jejich dlouhodobá stálost 

z pohledu odolnosti proti dlouhodobému stárnutí. Za účelem hodnocení vlastností oživených 

asfaltových pojiv byla použita celá škála konvenčních zkušebních postupů, které zahrnují 

použití dynamického smykového reometru (DSR), průhybového trámečkového reometru 

(BBR), ale i výpočet některých nestandardizovaných parametrů, které hodnotí viskoelastické 

chování asfaltových pojiv. Cílem dizertační práce je především popsat viskoelastické vlastnosti 

oživených pojiv a vyhodnotit, zda jsou vlastnosti oživených pojiv srovnatelné s vlastnostmi 

nezestárlých silničních asfaltů, za které se běžně oživená pojiva považují. Jednotlivé dílčí cíle 

jsou následující: 

 

I. Popsat fyzikální vlastnosti vybraného souboru oživovacích přísad. 

II. Popsat vliv dávkování jednotlivých oživovacích přísad na změnu vlastností 

zestárlého asfaltového pojiva.  

III. Zhodnotit vliv simulace laboratorního stárnutí na změny vlastností oživených 

asfaltových pojiv. 

IV. Porovnat chování oživených pojiv (tj. pojiv obsahujících oživovací přísadu) 

s chováním silničních asfaltů definovaných dle ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204. 

V. Stanovit parametr/y asfaltového pojiva, které je vhodné používat jako 

indikátory pro posouzení schopnosti zestárlého pojiva být 

oživeno/recyklováno.  
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VI. Ověřit možnost opakovaného oživení zestárlých oživených pojiv (simulace 

vícenásobné recyklace). 

VII. Porovnat dlouhodobé chování oživených pojiv, silničních asfaltů a pojiv 

vyextrahovaných a vydestilovaných z R-materiálů. 

VIII. Určit souvislosti mezi empirickými a funkčními zkouškami pojiv, tj. posoudit, 

zda jsou empirické zkoušky dostatečně vypovídající a tudíž dostačující pro popis 

chování silničních asfaltů a oživených pojiv.  

IX. Na základě výsledků dizertační práce zpracovat metodiku pro návrh dávkování 

oživovacích přísad. Tato metodika bude certifikována Ministerstvem dopravy 

ČR.  

1.4. Hypotézy 

Předpokládá se že: 

I. Vlastnosti oživených nemodifikovaných pojiv jsou srovnatelné s vlastnostmi 

silničních asfaltů definovaných dle ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204. Přidání 

oživovacích přísad změní viskoelastické vlastnosti zestárlého pojiva tak, že 

oživené pojivo nebude z hlediska mechanicko-fyzikálních zkoušek rozeznatelné 

od nezestárlého pojiva a to i při následné simulaci krátkodobého i 

dlouhodobého stárnutí.  

II. Z hlediska návrhu množství oživovací přísady se očekává, že pokud bude mít 

oživovací přísada obnovený jeden kategorijní parametr, že i další parametry 

pojiva dané kategorie budou splněny. Obnova reologických parametrů je tedy 

proporcionální. 

III. Oživení zestárlého pojiva pomocí oživovací přísady je ekvivalentní k oživení 

zestárlého pojiva pomocí měkkého silničního asfaltu. 

1.5. Struktura dizertační práce 

Dizertační práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

pozornost věnována recyklaci asfaltových směsí, procesu oživení zestárlých asfaltových pojiv 

a dále pak reologickým parametrům hodnotícím viskoelastické vlastnosti asfaltových pojiv. 

Praktická část je zaměřena na zkoušky vlastností oživovacích přísad, vliv přídavku různého 

množství oživovacích přísad na vlastnosti laboratorně zestárlého pojiva, popsání vlivu stárnutí, 

vícenásobnou recyklaci (oživení zestárlých již jednou oživených pojiv) a na vlastnosti zestárlých 

pojiv získaných z R-materiálů. 
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 RECYKLACE ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

2.1. Stručný úvod do problematiky recyklace asfaltových směsí 

Evropská neharmonizovaná norma EN 13108-8 definuje R-materiál takto: „Upravený 

materiál ze znovuzískané asfaltové směsi, vhodný a připravený k použití jako stavební materiál 

pro asfaltovou směs po jeho odzkoušení, posouzení a klasifikaci podle této normy“. Dle 

amerického oddělení pro dopravu a výzkum v USA (U. S. Department of Transportation 

Research and Innovative Technology Administration) je definice následující: „Získaný nebo 

zpracovaný materiál obsahující asfaltové pojivo a kamenivo“. R-materiál získaný z asfaltové 

směsi patří mezi materiály, které mohou být až 100% recyklovány během nové výstavby 

pozemních komunikací a dle (Hansen a Copeland, 2011) dochází v USA v 99 % případů k jeho 

využití, i když ne vždy k využití k původnímu účelu. Mezi metody, které je možné použít pro 

zpracování R-materiálu, se řadí zejména tyto (Asphalt the 100% Recyclable Construction 

Product, 2014):  

· Recyklace za horka na místě 

· Recyklace za horka na obalovně 

· Recyklace za studena na místě 

R-materiál je však možno použít aniž by došlo k tomu, že původní materiál bude 

degradován a použit pro jiný než původní účel (např. hloubková nebo studená recyklace). 

Pokud je R-materiál použit pro jiný účel, jedná se o efekt, který je v zahraniční literatuře 

popisován jako „downcycling“. Downcycling charakterizuje proces opětovného zpracování 

materiálů, kdy daný materiál po zpracování nedisponuje svou původní funkcí. Ve většině 

případů (zejména v České republice) dochází spíše k použití pro jiné účely, přestože použití do 

ložních nebo obrusných vrstev je považováno za ekonomicky i environmentálně nejvýhodnější 

(Copeland, 2011; Waymen, 2012). R-materiál bývá nezřídka používán i do nestmelených a 

stmelených podkladních vrstev, jako materiál do krajnic nebo se ukládá na skládkách (Asphalt 

the 100% Recyclable Construction Product, 2014). Obrázek 2 zachycuje možnosti zacházení 

s R-materiálem po konci životnosti asfaltové směsi v konstrukci vozovky.  

Obsah R-materiálu v asfaltových směsích, který převyšuje 25 %, může být považován 

za vysoký (Lee, Denneman, a Choi, 2015; Copeland, 2011), což má své historické opodstatnění. 

V některých případech je doporučeno nedefinovat vysoké množství pomocí obsahu 

R-materiálu, ale pomocí poměru zestárlého pojiva oproti pojivu novému, např. ≥ 0,25. Tato 

změna v definici je provedena z důvodu variability obsahu pojiva v R-materiálu a koncového 

optimálního obsahu pojiva ve směsi (West a kol., 2013). Několik amerických států (state DOT 

– department of transportation) již toto zpřesnění používá (Rowe, Barry a Crawford, 2016).  
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Obrázek 2 Životní cyklus asfaltové směsi (Dedene, 2011) 

2.2. Historie a vývoj recyklace asfaltových směsí za horka  

Poprvé se zájem o používání R-materiálů v asfaltových směsích významně zvýšil v 70. 

letech minulého století. V této době probíhala ropná krize, která způsobila skokové zvýšení 

cen surové ropy a tudíž i asfaltových pojiv. První zmínky o recyklaci vůbec se však datují až do 

roku 1915 (West a kol., 2013).  Zvýšená pozornost byla recyklaci věnována v USA či Nizozemí 

v 70. letech (minulého století) především z ekonomických, sociálních a environmentálních 

důvodů (West a kol., 2013; Mohajeri, 2015). Zároveň se zjistilo, že použití R-materiálu v za 

horka vyráběných asfaltových směsích může snížit výrobní náklady až o 30 % až 50 % při 

obsahu R-materiálu v rozmezí 20 % až 50 % (Al-Qadi, Elseifi a Carpeneter, 2007; Martin a kol., 

2015).  

V 70. letech iniciovala Federální silniční správa (Federal Highway Administration – 

FHWA) USA projekt No. 39 (Hellriegel, 1980), který měl za cíl připravit cestu k úspoře energie 

a materiálových zdrojů pomocí maximální možné recyklace. Již v této době byla v rámci 

laboratorní činnosti a výzkumu věnována pozornost směsím, které obsahovaly 100 % 

R-materiálu v kombinaci s asfalty gradace AC-10 a AC-51. 

 V roce 1977 došlo k pokládce úseků asfaltových směsí, které obsahovaly postupně 

30 %, 70 % a 100 % R-materiálu. V roce 1975 bylo v Utahu pro výrobu asfaltové směsi se 100 % 
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R-materiálu použito 1,5 % pojiva specifikovaného jako AC-10 (pojivo s penetrací minimálně 80 

(0,1 mm) v kombinaci se změkčující přísadou v množství 0,5 %. Použití této kombinace mělo 

za cíl, aby bylo výsledné pojivo kategorizované jako AC-5. V Arizoně ve stejném roce byly 

položeny zkušební úseky s 80 % R-materiálu v kombinaci a pojivem AR 2000 (odpovídá AC 5, 

tj. pojivo s minimální penetrací 140 (0,1 mm)) v množství 2,7 %, které bylo z poloviny tvořeno 

aromatickým olejem (aromatic oil extender).  

Přestože některé výše popsané zkušební úseky vykazovaly dobré chování (Bloomquist 

a kol., 1993), byly pozorovány i problémy, které byly spojené zejména s proměnnou kvalitou 

směsí s obsahem R-materiálu se zvýšeným obsahem škodlivých emisí, které vznikaly během 

výroby. Mnoho obaloven navíc nebylo vybaveno potřebnou technologií pro zpracování a 

dávkování vysokého množství R-materiálu. Z toho důvodu se stávalo, že u směsí kolísal obsah 

asfaltového pojiva, zrnitost směsí byla proměnlivá a často i výsledná tuhost směsí byla příliš 

vysoká. V některých případech nedošlo ani ke splnění volumetrických parametrů směsí, které 

jsou kladeny na směsi konvenční, bez R-materiálu. U těchto směsí tak docházelo k 

předčasnému výskytu poruch a celkové degradaci (Howard, Cooley a Doyle, 2009; Jimenez a 

Meir, 1986). Kvůli těmto událostem a problémům se směsmi s vysokým obsahem R-materiálu 

nebyla problematice recyklace v 90. letech 20. století věnována pozornost v rámci 

výzkumného programu SHRP (Strategic Highway Research Program). Ze stejné doby pochází 

také doporučení na používání pouze nízkého „bezpečného“ množství R-materiálu, které přijala 

většina států USA. 

Kvůli výše zmíněným problémům bylo až do začátku 21. století běžně používáno pouze 

10 % až 25 % R-materiálu v za horka vyráběných směsích (Howard, Cooley a Doyle, 2009), 

přičemž průměr obsahu R-materiálu v asfaltových směsích byl v USA v roce 2007 12 %. 

Postupně ale dochází k navyšování poměru obsažného R-materiálu (Hansen a Copeland, 

2011), který v roce 2019 činil téměř 19 %. Navyšování tohoto poměru bylo provázeno obavami 

o dlouhodobou výkonnost směsí s R-materiálem a dále také to, že návrhová metoda 

Superpave neposkytovala dostatečnou oporu pro návrh a charakterizaci směsí s R-materiálem 

(tento problém se většinou týká i evropských návrhových metod).   

Podobná situace panovala i v Evropě, Austrálii a částečně i v Kanadě (Lee, Denneman 

a Choi, 2015). Přitom již ve zmiňovaných 70. letech díky projektům pod označením MARS a 

Renofalt probíhaly v Nizozemsku rovněž snahy o výrobu směsí s obsahem až 100 % 

R-materiálu. Během projektu MARS byla například využita pokročilá mikrovlnná technologie 

ohřevu R-materiálu. Přesto se ale prosadila technologie použití paralelního bubnu, který bylo 

možné instalovat na tehdejší šaržové obalovny. V roce 2018 pak mělo Nizozemsko 36 

šaržových obaloven a všechny byly vybaveny paralelním bubnem. V Evropě bylo Nizozemsko 

ve svém přístupu k recyklaci spíše výjimkou,  a to především kvůli nedostupnosti kvalitního 

drceného kameniva, které se musí do země dovážet (Mohajeri, 2015). Větší pozornost si tak 

technologie recyklace v Evropě vysloužila až na konci 10. let 21. století, kdy se opět masivně 

zvýšila cena ropy a tudíž i asfaltového pojiva.  
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2.3. Technologie umožňující výrobu směsí obsahujících R-materiál 

Aby se předešlo předčasnému výskytu poruch vozovek s obsahem R-materiálu, byla 

zavedena různá opatření, která by jim měla v ideálním případě zabránit. Zvýšený obsah 

zestárlého R-materiálu v asfaltové směsi může totiž způsobit následující problémy (Zaumanis 

a Mallick, 2014; Martin a kol., 2015; Kasser a kol., 2018):  

· Problémy se zpracovatelností a zhutnitelností asfaltové směsi zejména při nižších 

teplotách.  

· Zhoršenou schopnost relaxace, která potencionálně vede k tvorbě únavových, 

nízkoteplotních a mozaikových trhlin, popř. snížení odolnosti proti vodě.  

· Sníženou odolnost proti stárnutí. 

Je proto vždy nutné porovnat potencionální ekonomické a environmentální výhody 

vůči potenciálnímu nebezpečí dřívějšímu výskytu poruch nebo problémům během pokládky. 

Používané postupy výroby respektive technologie, které se lze uplatnit pro výrobu směsí 

s R-materiálem, lze rozdělit do několika kategorií (Lo Presti a kol., 2016; Al-Qadi, Elseifi a 

Carpeneter, 2007):  

· Úprava a optimalizace volumetrických parametrů asfaltové směsi. 

· Použití pojiva vyšší penetrační třídy nebo měkkých asfaltů specifikovaných 

viskozitně. 

· Použití technologie pro výrobu nízkoteplotních asfaltových směsí. 

· Použití speciálních oživovacích přísad. 

· Kombinace výše zmíněných postupů. 

Cílem výše zmíněných opatření by mělo být snížení tuhosti zestárlého asfaltového 

pojiva a zajištění funkčního chování směsí. V této práci jsou z výše uvedeného výčtu popsány 

jen případy použití měkkých asfaltových pojiv a použití oživovacích přísad.  

 Použití pojiv vyšší gradace 

Použití měkčího pojiva k výrobě asfaltové směsi s R-materiálem je logická a v podstatě 

nejjednodušší možnost, jak přidávání R-materiálu umožnit. Při oživování zestárlého 

asfaltového pojiva pomocí dávkování měkčího asfaltu se v Evropě vychází z podmínek 

stanovených v ČSN EN 13108-1 z roku 2008 (za předpokladu recyklace směsí typu asfaltový 

beton).  

Při použití měkkého asfaltu kategorie 160/220 leží hranice maximálního dávkování 

R-materiálu okolo 40 % v závislosti na vlastnostech R-materiálu, tj. na vlastnostech pojiva 

(penetrace, bod měknutí aj.), na obsahu pojiva a čáře zrnitosti (především obsahu jemných 

částic). Výsledná teoretická hodnota penetrace pojiva ze směsi s R-materiálem v rozmezí např. 

50/70, ale nemusí znamenat, že funkční chování takovéto asfaltové směsi bude stejné jako 

chování směsi bez R-materiálu a pojivem 50/70 (Varaus a Koudelka, 2016). Například v USA je 
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oproti Evropě běžnou praxí, že se při dávkování do 15 % R-materiálu použije stejná kategorie 

pojiva jako v případě směsí bez R-materiálu (v rozmezí 15 % až 25 % se použije pojivo 

v kategorii o jeden stupeň měkčí a při vyšším dávkování se použijí návrhové diagramy) – viz 

Tabulka 1. Při dávkování vyšším než 25 % je rovněž dle AASHTO M-323 (American Association 

of State Highway and Transportation Officials) nutno provádět extrakci asfaltového pojiva. 

V Evropě se vždy používá pro návrh kategorie pojiva penetrační pravidlo uvedené v EN 13108-

1 s následnou deklarací teoretické hodnoty penetrace jehlou, dle Rovnice 2.1. 

  

    2.1 

 

Kde  pen1   – penetrace pojiva 1 (0,1 mm) 

 pen2   – penetrace pojiva 2 (0,1 mm) 

 penmix  – výsledná penetrace (0,1 mm) 

 

Použití pojiv měkčí gradace má jako ostatní technologie svá specifika a v některých 

zemích není například možné používat u směsí s R-materiálem vyšší gradaci, než pouze o jednu 

gradační třídu oproti pojivu, které by bylo použito ve směsi bez R-materiálu. Tento přístup se 

aplikuje v Německu (Bull-Wasser, 2013) a to z obav z dvojitého obalení v anglické literatuře 

označovaného jako „double coating“. Následně by totiž mohl vzniknout problém s tvorbou 

trvalých deformací.  

 

Tabulka 1: Volba kategorie asfaltového pojiva při výrobě směsí s R-materiálem  

(McDaniel a Anderson, 2001) 

Doporučená třída asfaltového pojiva 

Množství R-materiálu 

Kategorie asfaltového pojiva z R-materiálu 

PG xx-22 nebo  

nižší 
PG xx-16 

PG xx-10 nebo  

 vyšší 

Beze změny < 20 % < 15 % < 10 % 

O jednu kategorii měkčí pojivo 20 - 30 % 15 - 25 % 10 - 15 % 

Použití návrhových diagramů > 30 % > 25 % > 15 % 

Pozn. PG -22 označení značí nejnižší průměrnou jednodenní teplotu při povrchu vozovky, která se bere jako návrhová. Naměření kritická 

teplota dle EN 14771 musí být < - 12,0 °C. 

 

Belgická studie (Van den Bergh a kol., 2016), kde byla pozornost věnována asfaltovým 

betonům a směsím typu asfaltový koberec mastixový, konstatuje, že u asfaltových betonů, 

které byly porovnány se směsmi s obsahem zestárlého pojiva v rozmezí 0 %, 20 %, 40 % a 50 %, 

bylo chování směsi s obsahem 50 % R-materiálu v testu odolnosti proti vodě a trvalým 

deformacím nejlepší. Referenční směs přitom byla vyrobena z pojiva 50/70, zatímco ostatní 

směsi byly vyrobeny s pojivem kategorie 70/100. Vlastnosti R-materiálu byly následující: 

penetrace 14 (0,1 mm) a obsah asfaltu 6,3 %.  

Jiná situace však může panovat například v severských zemích, kde jsou v zimním 

období nižší teploty než v kontinentální Evropě. V těchto zemích je potřeba používat pojiva 

vyšší penetrační třídy nebo dokonce měkkých, viskozitně specifikovaných asfaltů dle EN 12591 

(Ekbland a Lundstrom, 2017).  
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Na rozdíl od pojiv zařazených penetračně, které se běžně používají pro výrobu 

konvenčních směsí i směsí s R-materiálem, jsou pojiva zařazená viskozitně významně měkčí. 

Tento fakt s sebou může přinášet problém, který souvisí s difuzí nově přidávaného pojiva do 

zestárlého pojiva v R-materiálu. Procesu difuze nově přidávaného pojiva do pojiva zestárlého 

se věnovaly například studie (Carpenter a Wolosick, 1980; Huang a kol., 2005, Kriz a kol., 2014).  

Ve výše zmíněné laboratorní studii bylo konkrétně použito pojivo V 6000, které 

disponovalo dynamickou viskozitu při 60 °C 7 090 mPa·s1. Toto pojivo bylo použito pro výrobu 

asfaltových směsí s obsahem 20 % a 40 % R-materiálu. Použitý R-materiál měl penetraci 21 

(0,1 mm) a bod měknutí 64,2 °C.  Jako pojivo v referenčních směsích bylo použito pojivo 

kategorie V 3000 a V 15002. V rámci výzkumu byly zkoušeny vlastnosti samotných pojiv i 

asfaltových směsí. V závěru bylo zjištěno, že při výrobě směsí došlo k úplnému promíchání 

zestárlého pojiva a nově přidávaného pojiva vlivem difuze a mechanického míchání. Směsi s R-

materiálem dosahovaly ekvivalentních výsledků jako směsi referenční. Jako další zajímavé 

zjištění může posloužit poznámka, že k úplnému promíchání pojiv došlo již během výroby a 

následného skladování směsi, tj. žádná změna vlastností směsí nebyla pozorována v čase. 

Tento závěr je v rozporu se studií (Carpenter & Wolosick, 1980) zabývající se difuzí oživovací 

přísady do zestárlého pojiva, ve které bylo konstatováno, že k ovlivňování vlastností může dojít 

i po výrobě asfaltové směsi. To znamená, že ani při použití velmi měkkého pojiva nemusí dojít 

k výskytu fenoménu dvojitého obalení při správně nastavených okrajových podmínkách 

výroby směsi.   

 Použití oživovacích přísad 

Mezi hlavní přednosti používání oživovacích přísad patří především možnost výroby až 

100 % recyklované asfaltové směsi nebo i použití R-materiálu obsahujícího velmi tvrdá pojiva.  

Použití oživovacích přísad je věnována pozornost například v příspěvku (Gomes a kol., 

2016), kdy bylo prokázáno, že je možné vyrobit a položit směs na zkušebním úseku s obsahem 

50 % R-materiálu, přičemž pojivo v R-materiálu může být velmi tvrdé. V tomto případě byla 

penetrace 12 (0,1 mm) a bod měknutí 77 °C. Pro výrobu směsí byla použitá oživovací přísady 

s názvem SylvaroadTM RP 1000 v kombinaci se silničním asfaltem kategorie 50/70. Dávkované 

množství přísady bylo 4 % z hmotnosti zestárlého pojiva. Směs s 50 % R-materiálu a oživovací 

přísadou splnila požadavky kontrolních zkoušek, zatímco směs s 30 % bez oživovací přísady 

podmínkám nevyhověla (nesplnila požadavky na pevnost v příčném tahu). Z hlediska recyklace 

lze rovněž upozornit na skutečnost, že v návrhu referenční asfaltové směsi s obsahem 30 % 

R-materiálu bylo uvažováno pouze s polovinou obsahu pojiva v R-materiálu (aktivní pojivo). 

Při použití oživovací přísady se však uvažovalo, že dojde k úplné remobilizaci zestárlého pojiva 

a tudíž pojivo v R-materiálu bude využito zcela. 

 Zajímavé informace o použití oživovacích přísad přináší laboratorní studie (Kowalski a 

kol., 2016), která se zaměřuje na možnost zvýšení dávkování R-materiálu za studena. Jedním 

                                                 
1 Pro srovnání, silniční asfalt kategorie 50/70 má při teplotě 60 °C dynamickou viskozitu na úrovni vyšší než 
100 000 mPa∙s (Coufalík, 2017).  
2 Pojivo V 3000 má stanovené rozpětí kinematické viskozity na 2000 až 4000 mm2/s a pojivo V 1500 1000 až 

2000 mm2/s. 
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z problémů zvyšovaní obsahu R-materiálu v asfaltových směsích je jeho omezená možnost 

přidávání, pokud není předehříván (přidávání za studena). V Polsku je povolené maximální 

dávkování R-materiálu za studena na úrovni 20 %.  

Stejné omezení pro dávkování za studena platí například i v Belgii, pokud je však použit 

paralelní buben, lze dávkovat až 100 % R-materiálu (Van den Bergh a kol., 2016).  V případě 

použití dvojitého bubnu (ohřívání prostupem tepla) je maximální množství R-materiálu 

stanoveno na 30 %. V polské laboratorní studii (Kowalski a kol., 2016) byla použita oživovací 

přísada metylester řepkového oleje (Rapeseed oil methyl esters, RME). Použití této přísady 

v množství 2,5 % a 5,0 % hmotnosti pojiva umožnilo výrobu asfaltové směsi typu AC 16 s pojivy 

35/50, 50/70 a 70/100 bez R-materiálu a následně v kombinaci s obsahem 30 % R-materiálu. 

Směsi s oživovací přísadou vždy disponovaly nižší tuhostí a lépe se hutnily. Na závěr bylo 

doporučeno, že použití této přísady umožnuje zvýšit za studena dávkované množství 

R-materiálu bez toho, aniž by se zvýšila tuhost směsi (oživovací přísada byla dávkována přímo 

do pojiva a nikoli na vlastní R-materiál).  

V případě další laboratorní studie (Hagos, Shirazi a van de Wall, 2016) bylo přistoupeno 

k výrobě směsi s obsahem 100 % R-materiálu, která vznikla pomocí použití přísady s názvem 

Modiseal RR. Vlastnosti R-materiálu byly následující: penetrace 21 (0,1 mm) a bod měknutí 

61 °C. Množství oživovací přísady bylo navrženo experimentálně s následným ověřením 

během zkoušek směsí (odolnost proti vodě, tuhost, únava a odolnost proti trvalým 

deformacím). Bylo zjištěno, že optimální dávkování přísady bylo na úrovni 3,3 % z hmotnosti 

zestárlého pojiva. Vyšší množství přísady způsobovalo výrazné snížení mezerovitosti směsi. 

Výsledky byly porovnány oproti referenční směsi typu AC 16 s obsahem 50 % R-materiálu a 

pojivem gradace 70/100. Oproti referenční směsi měla směs s oživovací přísadou o 12 % 

sníženou tuhost a zároveň o 35 % vyšší odolnost proti únavě, Ɛ6 145 m/m oproti 107 m/m.  

Bylo uvedeno, že 100 % recyklovatelná směs měla ve všech ohledech lepší parametry 

oproti směsi referenční bez R-materiálu. Nakonec došlo k pokládce zkušebního úseku. 

K výrobě směsi byla použita patentovaná technologie HERA s nepřímým ohřevem R-materiálu. 

Autoři v závěru článku uvádí, že je při takto vysokém množství R-materiálu nutné třídit 

R-materiál minimálně do 3 různých frakcí z důvodu udržení konzistentní výroby.  

Technologie 100% recyklace byla rozvíjena i v Německu. V rámci studie (Arnold a kol., 

2012) byla v roce 2010 položena zkušební pokládka směsi s více než 90 % obsahu R-materiálu 

nedaleko Hamburku (Polhornweg trial). 

 Během výroby asfaltové směsi typu AC 11 byla použita blíže nespecifikovaná oživovací 

přísada („flux oil“) v kombinaci s Fischer Tropsch voskem (Fischer Tropsch Wax), obchodní 

název přísady byl Storbit®. Nízkoteplotní přísada byla použita z technických a 

environmentálních důvodů, tj. exhalace z obalovny. K výrobě směsi byla použita obalovna 

s paralelním bubnem. R-materiál byl nahřát při výrobě na 160 °C a oživovací přísada byla 

dávkována přímo do míchačky. Takto vyrobená směs splnila všechny požadavky na tento typ 

směsi. V příspěvku byly uvedeny pouze výsledky volumetrických parametrů a zkoušky 

odolnosti proti trvalým deformacím. 
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V Tabulce 2 jsou uvedeny detaily k některým provedeným zkušebním úsekům, na 

kterých byla realizována technologie 100% recyklace.  

 

Tabulka 2 Projekty, použití 100 % recyklace (Zaumanis a Mallick, 2014, Rowe, Barry a Crawford, 2016, 

Arnold a kol., 2012; Hagos, Shirazi a van de Wall, 2016, Eurovia Press, 2018 ) 

Projekt Rok  Vrstva Typ přísady Typ obalovny Výsledek 

New York 

City, U. S. 
2002 

Obrusná, AC 
12,5 mm 

Renoil, 

dávkována na 
dopravník 

R-materiálu 

Recycle Pilot Plant, 

kontinuální obalovna 

Po 7 letech 

srovnatelné nebo lepší 
vlastnosti oproti  

referenční směsi 

Hamburg, 

Pollhornweg 

trial 

2010 
Obrusná, AC 

11 mm 

Storbit®, 
dávkování do 

míchačky 

Šaržová, paralelní 
buben 

Směs splnila 
požadavky 

Forth 

Wayne, 

Indiana, U. S. 

2012 Obrusná nespecifikováno 

HyRAP®, R-materiál  
dávkován do bubnu 

kontinuální obalovny 

Srovnatelné  
s referenční směsí 

Nizozemsko 2014 
Podkladní, 

AC 16 
Modiseal RR HERA-system® 

Dobré chování po 1 
roce 

Francie, 

dálnice A10 
2018 

Celá 
konstrukce  

nespecifikováno 
TRX 100®, mobilní 

kontinuální obalovna 
- 

 

Historické zkušební úseky provedené jako 100 % recyklované jsou rovněž popsány v 

(Zaumanis a Mallick, 2014;) nebo (Martin a kol., 2015). Pokusné zkušební úseky asfaltových 

směsí s vysokým obsahem R-materiálu na území České republiky jsou popsány například v 

(Koudelka, Varaus a Pazyna, 2017). 

2.4. Vícenásobná recyklace 

Některé státy mají s recyklací asfaltových směsí již dlouholetou zkušenost. Tématu 

opakované recyklace věnuje velkou pozornost např. Japonsko, kde se již dlouho používají 

směsi s vysokým obsahem R-materiálu. V Japonsku v současnosti obsahuje R-materiál více než 

75 % vyrobených asfaltových směsí. Jeho průměrné dávkování je 50 % z hmotnosti asfaltové 

směsi (Kawakami a kol., 2018).  

Ve studii (Kawakami a kol., 2018) byla provedena simulace opakované recyklace až do 

5. kola recyklace (100% recyklace – kombinovalo se pouze zestárlé pojivo a oživovací přísada). 

Původní kategorie nezestárlého pojiva byla 60/80 s penetrací 70 (0,1 mm). Toto pojivo bylo 

před prvním oživovacím cyklem zestárnuto pomocí metody TFOT (Thin Film Oven Test) při 

teplotě 165 °C po dobu 5 hodin s následným stárnutím pomocí PAV (Pressurized Aging Vessel)  

po dobu 54 hodin. Bylo zjištěno, že se bod měknutí (BM) zvyšuje s počtem kol recyklace, a to 

i přesto, že se penetrace navrací do původní kategorie pojiva po oživení. V případě duktility 

měřené dle standardu JRA-A043 se zjistilo, že po 3. kole recyklace nedochází k naprosto 

žádnému obnovení tohoto parametru, viz. Obrázek 3.  

Z hlediska funkčních parametrů bylo zjištěno, že s narůstajícím cyklem stárnutí klesá 

fázový úhel, pojivo se stává méně teplotně citlivé. Dále se zjistilo, že vysoké množství oživovací 

přísady s narůstajícími koly stárnutí způsobuje zvýšenou citlivost pojiva na změnu frekvence 

zatěžování vyjádřené v Blackově diagramu. S přibývajícími koly recyklace se snižoval poměr 
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pojiva (recyklovaného pojiva) k oživovací přísadě, při pátém kole recyklace zaujímala oživovací 

přísada již dominantní část pojiva 53,5 % ku 46,5 % (zestárlý asfalt). Použitá oživovací přísada 

se přitom skládala především z nasycených uhlovodíků (25 %) a aromátů (71 %).  

 

 
Obrázek 3 Vývoj BM a duktility v závislosti na počtu recyklačních cyklů (Kawakami a kol., 2018) 

 

V článku (Blomberg, Makowska a Pellinen, 2016) byla simulována opakovaná 100% 

recyklace. V tomto případě bylo místo oživovací přísady použito měkké pojivo kategorie 

650/9003 s označením B800 (pojivo je v článku nazýváno jako oživovací přísada). Pojivo mělo 

penetraci 966 (0,1 mm) při 25 °C respektive 291 (0,1 mm) při 15 °C a dynamickou viskozitu při 

60 °C 5 030 mPa·s. Oživované pojivo patřilo do kategorie 70/100 s označením B80. Pojivo mělo 

počáteční penetraci 86 (0,1 mm). Po dlouhodobém stárnutí metodami RTFOT a PAV (90 °C, 20 

hodin) mělo pojivo penetraci 33 (0,1 mm) (pojivo pro první kolo oživení). Optimální dávkování 

pojiva B800 bylo navrženo pomocí penetračního pravidla, viz Rovnice 2.2, zároveň byla 

provedena kontrola návrhu dávkování pomocí komplexního smykového modulu, který byl 

určován při teplotách 15 °C, 30 °C a 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. Pro kontrolu výpočtu byl použit 

převodní vztah mezi penetrací a komplexním smykovým modulem, viz Rovnice 2.3. 

 

      2.2 

 

Kde  – penetrace zestárlého pojiva (0,1 mm) 

   – penetrace oživovací přísady (měkkého pojiva)  (0,1 mm) 

– výsledná penetrace (0,1 mm) 

 

       2.3 

 

Kde  – penetrace pojiva při 25 °C (0,1 mm) 

   – komplexní smykový modul  (Pa) 

 

Bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou měření komplexního smykového modulu je 

nutné přidávat více pojiva B800 za účelem navrácení parametru na původní hodnotu. Návrh 

                                                 
3 Toto pojivo má penetraci dle ČSN EN 12591 v rozmezí 180 (0,1 mm) až 360 (0,1 mm) při 15 °C a dynamickou 

viskozitu při 60 °C vyšší než 4 500 mPa.s. 
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dávkování podle parametrů určených za vysokých teplot (např. 60 °C) by mohl na druhou 

stranu vést k nižší tuhosti pojiva, než v případě pojiva referenčního. Zároveň je potřeba 

upozornit na skutečnost, že pojivo B80 bylo nejvíce náchylné ke stárnutí před prvním 

oživovacím cyklem, kdy byla zbytková penetrace na úrovni 35 %, zatímco v dalších cyklech byla 

více než 50 % se zvyšující se tendencí. S každým opakujícím se cyklem rovněž klesal fázový úhel 

(zvedala se elasticita), zatímco pojivo mělo nižší tuhost. Vícenásobná recyklace je možná, ale 

je potřeba zohlednit návrhový parametr pro určení dávkování oživovací přísady. Autoři článku 

navrhli, aby byl použit parametr komplexního smykového modulu měřený při teplotě 30 °C a 

frekvenci 1,59 Hz při využití Rovnice 2.4 

 

    2.4 

 

Kde     – komplexní smykový modul  (Pa) 

 a1 a b1  – hmotností podíly pojiv ze zestárlého pojiva (a) a z přidávaného pojiva (b), a+b = 1   

 

Vícenásobnou recyklací asfaltových směsí se rovněž zabýval francouzský projekt MURE 

(Program – PN MURE). Simulace recyklace probíhala na zkušebním úseku, přičemž simulace 

stárnutí na vozovce probíhala pomocí použití infrazářičů. Referenční směs obsahovala pojivo 

kategorie 35/50, směs se 40 % R-materiálu pojivo kategorie 50/70 a směs se 70 % R-materiálu 

pojivo kategorie 70/100. Hlavními závěry projektu jsou: 

· Chování směsí s obsahem R-materiálu 40 % bylo dobré. 

· Efekt opakované recyklace při úrovni dávkování R-materiálu 40 % se neprojevil 

negativně. 

· Nebylo zjištěno, že by bylo potřeba používat oživovací přísadu.  

2.5. Kritické zhodnocení stavu používání oživovacích přísad 

Prodejci asfaltových pojiv a přísad, které se používají pro modifikaci vlastností pojiv i 

asfaltových směsí, jsou často motivováni hledat nejlevnější řešení, jak uspokojit zákazníka. 

Obecně neexistuje důvod, proč prodejcům nedůvěřovat, když jejich výrobky splňují požadavky 

platných norem a disponují patřičnými certifikáty a prohlášeními o vlastnostech. Nicméně 

systém specifikace, zejména v případech asfaltových pojiv, potažmo silničních asfaltů, může 

být v některých případech nedostatečný, tj. neschopný odhalit produkty a výrobky, které sice 

splňují požadavky platných předpisů, ale z dlouhodobého hlediska se chovají nestandardně 

nebo je jejich chování významně rozdílné od standardních materiálů (Plug, de Bondt a Roos, 

2013; Wright a kol., 2011; Dasek a kol., 2017). Tento problém se týká i použití oživovacích 

přísad a přísad upravujících obor použitelnosti asfaltových pojiv, které jsou používány jako 

oživovací přísady. Při výběru nevhodné přísady může dojít k dřívějšímu výskytu poruch na 

vozovce nebo k problémům během výstavby (Yee a kol., 2006; Hesp a Shurvell, 2010; Oberth 

a kol., 2017; Randeberg a kol., 2016; Reinke a kol., 2016). 
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Článek (Oberth a kol., 2017) popisuje, jaké problémy vznikly vlivem kombinace velmi 

vysokého množství R-materiálu a nevhodně zvolené oživovací přísady. Na komunikaci L 1221 

v Německu byl položen zkušební úsek s obsahem R-materiálu (85 %) a obsahem oživovací 

přísady (0,8 %). Šlo o přísadu Storbit Plus®. Již po pokládce v roce 2011 disponovalo 

extrahované pojivo (při kontrolních zkouškách) velmi vysokým bodem měknutí 78,4 °C. Po pěti 

letech provozu byl zjištěn nárůst bodu měknutí na 83,6 °C až 84,0°C. Obrusná vrstva 

vykazovala výrazný výskyt trhlin, viz Obrázek 4.  

 

 
Obrázek 4 Komunikace L 1221 po 5 letech provozu, 85 % R-materiálu, Storbit Plus, vlevo (Oberth a 

kol., 2017), směs typu SMA 8 s obsahem R-materiálu 50 %, Hamburg (Randeberg a kol., 2016) 

Zhoršené vlastnosti byly zjištěny i u jiných zkušebních úseků s přísadou Storbit Plus. 

Zajímavé je srovnání s výsledky uvedenými v kapitole 2.3.2  (Arnold a kol., 2012), kde bylo 

uvedeno, že použití přísady Storbit® vedlo k úspěšné výrobě směsi s 90 % R-materiálu, která 

splňovala požadavky. V závěru článku autoři (Oberth a kol., 2017) konstatují, že se spolková 

země Badensko-Württembersko bude věnovat recyklaci asfaltových směsí i nadále, 

v budoucnu se však plánuje postavit zkušební úseky s jinými oživovacími přísadami.  

Brzký vznik trhlin v netuhé vozovce byl pozorován i v práci (Yee a kol., 2006) a následně 

v práci (Hesp a Shurvell, 2010), která uvádí, že na některých komunikacích v Kanadě byl zjištěn 

nadměrný výskyt trhlin, viz Obrázek 5, přestože vyextrahovaná pojiva po pokládce směsí 

splňovala požadavky aktuální specifikace AASHTO M320 (Standard Specification for 

Performance-Graded Asphalt Binder). 

Bylo uvedeno, že v pojivu byl přítomen zinek a další těžké kovy, kterým bylo 

připisováno použití odpadních olejů (waste engine oil residues - WEO). Tyto oleje se nezřídka 

používají pro rozšíření oboru použitelnosti asfaltových pojiv, ale zároveň se lze setkat 

s případy, kdy jsou tyto oleje používány a považovány za oživovací přísady (Golalipour, 2013; 

Oliveira a kol., 2013; Zaumanis, Mallick a Frank, 2013; Dokandari a kol., 2017). Použití těchto 

přísad však vedlo ke zhoršené odolnosti pojiv, k fyzickému i oxidativnímu stárnutí. Za 

dlouhotrvajících nízkých teplot pak pojiva ztrácejí svou schopnost relaxace, která vyústí ve 

tvorbu trhlin v konstrukci vozovky.  

Článek autorů (Yee a kol., 2006) uvádí, že pokud dojde k modifikaci zkoušky 

nízkoteplotních vlastností zohledňující fyzikální stárnutí, může dojít i ke změně zatřídění 

pojiva, tj. kritická teplota se může změnit o více než 6 °C. Hesp (Hesp a Shurvell, 2010) dokonce 

doložili, že se zvyšujícím se obsahem přísady snižující dolní kritickou teplotu může ve 
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skutečnosti docházet k výraznému zhoršení vlastností pojiva za nízkých teplot, pokud se 

během zkoušení uvažuje s fyzikálním stárnutím. Autoři v závěru článku doporučují, aby byly 

prováděny zkoušky nad rámec specifikace z důvodu odhalení pojiv, které mohou způsobit 

dřívější výskyt poruch.  

 

 
Obrázek 5 Komunikace, kde byla zjištěna přítomnost kovů (zinek a mangan), které byly spojeny 

s přítomností motorového oleje v pojivu, dálnice 60, Ontarion, Kanada (Hesp a Shurvell, 2010) 

Reinke ve studii (Reinke a kol., 2016) v podstatě potvrdil, že specifikace pro zatřídění 

asfaltových pojiv podle PG specifikace pro pojiva s obsahem přísad modifikující nízkoteplotní 

vlastnosti je nedostatečná. Tyto závěry potvrdily výsledky z pozorování pokusného úseku 

MnROAD (www.dot.state.mn.us/mnroad/index.html), kde byla použita pojiva dle PG 

kategorizovaná jako PG 58-28, 58-34 a 58-40. Pojivo PG 58-40 obsahovalo přísadu obsahující 

zpracovaný odpadní olej (rerefined engine oil bottom – REOB). Při zkoušení jeho 

nízkoteplotních vlastností dle platné specifikace a použití trámečkového smykového reometru 

se ukázalo, že pojivo je oproti zbývajícím dvěma pojivům superiorní, a to dokonce při simulaci 

laboratorního stárnutí. Při použití hodnocení podle parametru ΔTc (Critical temeprature 

difference), který hodnotí schopnost relaxovat, se ale ukázalo, že z tohoto pohledu bylo 

chování pojiva nejhorší. Výsledky parametru ΔTc byly korelovány s výskytem trhlin na 

zkušebním úseku. Autoři dále konstatují, že se výskyt trhlin na zkušebním úseku nezvyšoval 

lineárně, ale došlo ke skokovému zhoršení vlastností po 5 letech od pokládky.  

Na jiném zkušebním úseku v Hamburku (Randeberg a kol., 2016) bylo pro změnu 

doloženo, že během fáze hutnění směsi typu SMA 8 s 50 % R-materiálu a oživovací přísady 

může velmi lehce dojít k problémům s pocením, respektive s přehutněním asfaltové směsi, viz 

Obrázek 3 vpravo. Výskyt přítomnosti vypocených míst byl pozorován jen u jednoho typu 

oživovací přísady. U stejné přísady byla rovněž během kontrolních zkoušek zjištěna hodnota 

penetrace nacházející se mimo specifikaci. Pravděpodobně tak došlo k předávkování oživovací 

přísady. 

Na základě výše uvedených zkušeností lze říci, že použití oživovacích a jiných přísad, 

které se používají pro změnu rozsahu oboru použitelnosti asfaltových pojiv, může způsobit 

poměrně zásadní změnu reologických vlastností u pojiv samotných i u asfaltových směsí. 

Přídavek nevhodné oživovací přísady může mít rovněž ztužující efekt, který způsobí velký 

nárůst tuhosti pojiva, která vede k výskytu trhlin. V jiném případě může přísada rozšířit obor 
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použitelnosti zejména s ohledem na nízkoteplotní přísady, ale ve stejné době tatáž přísada 

způsobí zvýšenou náchylnost k procesům stárnutí s následným zhoršením relaxačních 

schopností takto modifikovaného pojiva. Rovněž je možné odhadnout, že opakovaná 

recyklace asfaltových směsí s využitím oživovacích přísad nemusí být vždy možná.  

Důvody, které vedou ke zvolení nevhodné přísady, nejsou pouze ekonomické, ale i 

technické. Standardně používané specifikace k zatřídění a hodnocení pojiv neposkytují 

objednavateli dostatečný nástroj k roztřídění a kategorizování pojiv, která se dlouhodobě 

budou chovat předvídatelně oproti pojivům s chováním nepředvídatelným nebo 

nestandardním. Tento problém byl akcentován i v případě použití PG specifikace, která pro 

zatřídění pojiv používá moderní funkční přístup v kombinaci s dvoustupňovým stárnutím, 

krátkodobým i dlouhodobým (AASHTO M320). V Evropě se přitom standardně používá ke 

specifikaci silničních asfaltů norma EN 12591, která požaduje zkoušet pojiva pouze z pohledu 

krátkodobého stárnutí a jako hodnotící parametry používá pouze empirické zkoušky. 

Nedostatečná kvalita asfaltového pojiva pak může způsobit problémy způsobit problémy a 

poruchy zobrazené na Obrázcích 4 a 5. 

Pro výrobu směsí s vysokým množstvím R-materiálu není klíčový pouze výběr oživovací 

přísady, jak je vidět výše, ale je nezbytné i vhodné technologické zázemí. 

2.6. Technologické vybavení obaloven  

Jedním z nejvíce omezujících faktorů výroby asfaltových směsí s R-materiálem je 

technologické vybavení obaloven. Přidávání R-materiálu se dá rozdělit na dávkování 

· Za studena 

· Za tepla 

· Kombinace obou způsobů 

Dávkování za studena může být provedeno rovněž několika způsoby. Je možné použít 

dávkování R-materiálu přímo do míchačky, kdy lze tímto způsobem přidávat 10 % až 25 % 

v závislosti na vlhkosti R-materiálu. Dále je možné provádět postupné dávkování R-materiálu 

do míchačky (multivariable Zugabe dosing), je podle výrobce možné přidávat až 40 % 

R-materiálu za studena. V případě dávkování za tepla lze použít technologii dvojitého bubnu 

(double barrel drum), kdy lze přidávat až 50 %. R-materiál je ohříván prostupem tepla. Další 

zvýšení dávkování R-materiálu umožňuje použití paralelního bubnu s přímým ohřevem, kdy 

lze dávkovat až 80 % R-materiálu (Sivilevičius, Brauziunas a Prentovskis, 2017, Benninghoven, 

2016). V praxi je možné setkat se s hybridními řešeními, která kombinují různé možnosti 

přidávání, např. část přidávaného R-materiálu je ohřívána, zatímco část dávkována za studena 

(Gomes a kol., 2016; Bieder, Hofer a Demarmels, 2016). V případě technologií, které umožňují 

výrobu 100 % recyklované směsi, se však vždy jedná o speciálně navržené řešení. Výčet a popis 

některých technologických řešení je popsán níže (Zaumanis a Mallick, 2014). 

· RAH 100 (Ammann) – sušící dvoukomorový paralelní buben s nepřímým ohřevem. 

R-materiál je nahříván proudem horkého vzduchu. Teplota ohřevu R-materiálu 
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může dosáhnout rozmezí 165 °C až 180 °C. Čas míchání se pohybuje v rozmezí 30 

s. až 40 s. Detail technologie je zobrazen na Obrázku 6. 

· RA220HG (Benninghoven) – jednokomorový sušicí buben s ohřevem R-materiálu 

pomocí proudu horkého vzduchu, který má teplotu 400 °C až 600 °C, výstupní 

teplota R-materiálu je až 165 °C. Detail technologie je zobrazen na Obrázku 6. 

· HERA (VolkerWessels (KWS Infra a Volker Stevin Materieel) ve spojení s firmou 

Ammann), Nizozemsko – speciálně navržený buben s nepřímým ohřevem. 

R-materiál prochází bubnem, zatímco je ohříván prostupem tepla z pláště bubnu, 

v kterém proudí topné medium.  

· TRX 100 (Mariny Ermont, Fayat) – mobilní kontinuální obalovna s nepřímým 

ohřevem R-materiálu. 

· Mezi další technologie patří například All-Rap process, RapmasterTM, RATech, 

„Alex-Sin manufacturing plant“, HyRAP®  používané v USA.  

 

 
Obrázek 6 Benninghoven RA220HG (vlevo), Ammann RAH 100 (vpravo) (Zaumanis a Mallick, 2014) 

Většina těchto technologií je finančně velmi náročná nebo je uzpůsobena pro použití 

spolu se zařízením kontinuální obalovny, které nejsou v České republice rozšířené (Asphalt in 

Figures, 2017). Z toho důvodu lze očekávat, že častěji bude přistoupeno k vybavení současných 

obaloven v ČR především paralelními bubny s přímým ohřevem (popřípadě nepřímým), které 

jsou kompatibilní se současným technologickým zázemím šaržových obaloven v ČR.  

 Možnosti dávkování oživovacích přísad na obalovně 

Dávkování oživovací přísady může být provedeno několik způsoby. Během běžného 

procesu výroby asfaltových směsí je R-materiál smíchán s kamenivem v míchačce. Následně je 

přidáváno asfaltové pojivo nebo/a oživovací přísada nebo je oživovací přísada předem 

smíchána s asfaltovým pojivem. Vychází se z předpokladu, že viskozita zestárlého pojiva je 

během krátkého míchacího cyklu dostatečně nízká na to, aby došlo k výrobě homogenní směsi 

s konstantní tloušťkou asfaltového filmu (Karlsson a Isacsson, 2002).  

Míra promíchání zestárlého a nového pojiva (popř. oživovací přísady) je definována 

jako procento zestárlého pojiva, které spolu s novým pojivem efektivně přispívá ke spojení zrn 

kameniva. Míra promíchání závisí na obsahu pojiva ve směsi, vlastnostech zestárlého pojiva a 
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na zrnitosti směsi (Coffey, Dubois a Mehta, 2013). Rychlost zhomogenizování směsi (eliminace 

shluků R-materiálu) závisí na teplotě a čase míchání.  Míru přítomnosti shluků v R-materiálu 

lze vyjádřit jedním parametrem, jak je vidět na Obrázku 7 (Droudaine a kol., 2012).  

 

 
Obrázek 7 Rychlost zhomogenizování směsi (Droudaine a kol., 2012) 

Parametr At vyjadřuje přítomnost shluků v R-materiálu. U směsí s obsahem R-materiálu 

je proto důležité věnovat zvýšenou pozornost nastavení doby míchání.  Doby míchání by měly 

být v každém případě delší než u konvenčních směsí. Dále je potřeba se zaměřit na teploty 

R-materiálu a kameniva a způsob dávkování oživovací přísady (Boesinger, 2017). Oživovací 

přísada by měla disponovat dobrou difúzní schopností. Rychlost difúze oživovací přísady je 

závislá na teplotě, viskozitě, způsobu míchání (typ míchačky, velikost zrna kameniva ve směsi), 

době skladování směsi v horkém silu a dalších faktorech (EAPA, 2013).  

Možné způsoby dávkování oživovacích přísad jsou zobrazeny na Obrázku 8. Dávkování 

může být provedeno za tepla, za studena a do asfaltového pojiva (Boesinger, 2017). 

 

 

Obrázek 8 Místa na obalovně, kde je možné dávkovat oživovací přísady (Zaumanis a kol., 2019) 



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

27 

2.7.  Recyklace asfaltových směsí v ČR – aktuální stav 

V roce 2019 se v České republice do asfaltových směsí vyráběných za horka nejčastěji 

přidávalo 10 – 20% R-materiálu. Tento stav vychází zejména z předpokladu, že 75 z celkového 

počtu 104 obaloven na území ČR (stav v roce 2017; Asphalt in Figures, 2017) je uzpůsobeno 

pro dávkování R-materiálu jen za studena. R-materiál je nejčastěji přidáván přímo do 

míchačky.  Obsah R-materiálu v za horka vyráběných směsích typu asfaltový beton mohl podle 

platné specifikace v národní příloze normy ČSN EN 13108-1 z roku 2008 dosahovat až 60 % ve 

směsích pro podkladní vrstvy, 40 % v ložních vrstvách a až 25 % v některých typech obrusných 

vrstev (ACO 11). Nedávno vyšla revidovaná česká norma ČSN 73 6121 (2019), která nově 

určuje maximální povolené dávkování R-materiálu pro jednotlivé typy asfaltových směsí. 

Oproti původní národní příloze normy ČSN EN 13108-1 (2008, 2016), došlo ke zvýšení 

maximálního povoleného dávkování R-materiálu u směsí pro obrusné vrstvy. Navržené změny 

maximálního dávkovaného množství jsou uvedeny v Tabulce 3.  

 

Tabulka 3 Maximální použitelné dávkování R-materiálu, ČSN 73 6121 (2019) 

Obrusné vrstvy Ložní vrstvy Podkladní vrstvy 

Druh směsi 
R-materiál 

(%) 
Druh směsi 

R-materiál 
(%) 

Druh směsi 
R-materiál 

(%) 

ACO 8 25 → 25 ACL 16 S 30 → 30 ACP 16 S 50 → 50 

ACO 8 CH 25 → 25 ACL 16 + 30 → 30 ACP 16 + 60 → 50 

ACO 11 S 0 → 15 ACL 16 40 → 40 ACP 22 S 50 → 50 

ACO 11 + 0 → 15 ACL 22 S 30 → 30 ACP 22 + 60 → 60 

ACO 11 25 → 25 ACL 22 + 30 → 30   

ACO 16 S 0 → 15 ACL 22 40 → 40   

ACO 16 + 0 → 15     

ACO 16 25 → 25     

Pozn. Uvedené dávkování se vztahuje na směsi s nemodifikovaným pojivem. 

 

Z celkového počtu 104 obaloven bylo v roce 2018 pouze 5 technologicky uzpůsobeno 

na vyšší dávkování R-materiálu za horka a jsou tudíž schopny využít potenciál R materiálu za 

horka a je tak schopno z větší míry využít potenciál používání R-materiálu.  

České předpisy nespecifikují ani neomezují, jakým způsobem je možné R-materiál 

v závislosti na jeho množství přidávat (určitá omezení, ale budou pravděpodobně 

specifikována v nově připravované normě ČSN 73 6141 - Požadavky na použití R-materiálu do 

asfaltových směsí). Vlastnosti a deklarace vlastností v R-materiálu se provádí podle ČSN EN 

13108-8 z roku 20174. R-materiál je mimo jiné nutné specifikovat z hlediska vlastností 

asfaltového pojiva. K tomuto účelu je používána zkouška penetrace dle EN 1426 nebo bodu 

měknutí dle EN 1427. Z hlediska používání oživovacích přísad předpisy neposkytují doporučení 

žádné, to znamená, že jako oživovací přísada může být během výroby použita jakákoli přísada, 

která disponuje bezpečnostními listy a osvědčením o vhodnosti výrobku. Z hlediska fyzikálních 

parametrů nebo chemického složení neplatí žádná omezení. Směsi s obsahem R-materiálu 

                                                 
4 V roce 2018 započala práce na české zbytkové normě ČSN 73 6141, která stanovuje požadavky na zacházení 
s R-materiály a stanovuje dodatečné požadavky nad rámec normy ČSN EN 13108-8.  
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jsou z hlediska vlastností hodnoceny stejně jako směsi konvenční a jejich návrh podle toho 

probíhá.  

Při srovnání s některými dalšími evropskými státy, které disponují přibližně podobným 

dostupným množstvím R-materiálu a mají i podobnou roční produkci asfaltových směsí, je 

vidět, že ČR na poli recyklace výrazně zaostává, viz Tabulka 4.  

 

Tabulka 4: Využití R-mat. při výrobě asf. směsí za horka, stav k roku 2017 (Asphalt in Figures, 2017) 

Země 

Celková 
produkce 

asfaltových 
směsí 

Množství 
dostupného 
R-materiálu 

R-materiál 
použit při 

výrobě  
směsí za horka 

Podíl produkce 
směsí 

s R-materiálem 
na celkové 
produkci 

Procentuální počet 
obaloven uzpůsobených 

pro přidávání 
R-materiálu 

(mil. tun) (mil. tun) (%) (%) (%) 

Dánsko 4,0 1,2 66 19,2 94 

Belgie 5,6 1,0 95 17,5 84 

Finsko 6,4 1,2 100 18,8 79 

Rakousko 7,4 1,7 60 13,4 78 

Česká republika 7,4 2,6 14 4,9 72 

Nizozemsko 8,1 4,5 71 39,4 100 

EU 28 231,8 44,7 67,8 11,0 - 

EU 296,7 47,3 61 8,8 - 

U.S. 344 72,5 96 79,7 - 

 

Přestože z uvedeného výčtu v Tabulce 4 vyplývá, že mezi zmíněnými zeměmi máme po 

Nizozemsku nejvyšší dostupné roční zásoby R-materiálu, k jeho znovuvyužití do asfaltových 

směsí dochází pouze v 14 % případů, a to navzdory tomu, že 72 % obaloven je technologicky 

uzpůsobeno pro jeho dávkování, byť v převážné většině za studena (Asphalt in Figures, 2017). 

Produkce asfaltových směsí s R-materiálem v ČR celkově zastupuje pouze necelých 5 % celkové 

produkce. Z dat (Asphalt in Figures, 2017) je navíc možné vyčíst, že roční disponibilní množství 

R-materiálu se spíše zvyšuje. V roce 2008 bylo disponibilní množství na úrovni 1,5 mil. tun, 

zatímco v roce 2017 na úrovni 2,6 mil. tun. I v ČR existuje několik zkušebních úseků, kde byly 

položeny asfaltové vrstvy s obsahem R-materiálu 50 % a s různými oživovacími přísadami. 

Některé z těchto úseků jsou monitorovány i po výrobě, jejich výčet je uveden v (Koudelka, 

Varaus a Pazyna, 2017). 
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 R-MATERIÁL 

Při charakteristice R-materiálu můžeme vycházet z definice, kterou stanovuje norma 

ČSN EN 13108-8 z roku 2017 „upravený materiál ze znovuzískané asfaltové směsi vhodný a 

připravený k použití jako stavební materiál pro asfaltovou směs po jeho odzkoušení, posouzení 

a klasifikaci podle této normy“. Takto získaný R-materiál obvykle obsahuje 3 % až 7 % 

asfaltového pojiva (Kaseer a kol., 2018). Životní cyklus materiálů, použitých při výrobě 

asfaltových směsí je zobrazen na Obrázku 9. 

 

 
Obrázek 9: Životní cyklus materiálu z asfaltových směsí (Koudelka, 2017) 

V roce 2008 bylo v Evropě během výroby všech typů asf. směsí znovu použito v 

průměru 41 % dostupného R-materiálu. V dalších letech docházelo k postupnému zvyšování 

používání R-materiálu, přičemž v roce 2017 bylo průměrně využito 61 % (Asphalt in Figures, 

2017). Ze statistických dat je dále vidět, že množství R-materiálu použitého při výrobě 

asfaltových směsí, tedy kdy nedochází k „downcyclingu“, se pohybovalo v roce 2017 v rozmezí 

od 9 % (Turecko) až po 100 % (Finsko5). V ČR se využití R-materiálu v asfaltových směsích za 

horka pohybuje na úrovni 14 %, tedy na výrazně nižší úrovni, než je průměr v evropských 

zemích.  

K využití R-materiálu je však nutno podotknout, že veškerý R-materiál nemusí být 

vhodný ke znovupoužití ve výrobě asfaltových směsí za horka. Použití R-materiálu není možné 

například kvůli extrémní degradaci asfaltového pojiva (v takovém případě je R-materiál 

označována termínem „black rock“) nebo kvůli obsahu dehtu v materiálu6.  

Pokud má v Německu pojivo v R-materiálu vyšší hodnotu bodu měknutí než 70 °C, 

musejí se na navržené směsi provést další zkoušky popsané v předpisu M WA z roku 2013 (Bull-

Wasser, 2013). Například v Dánsku žádné omezení v tomto smyslu neplatí (EAPA, 2013). Více 

informací o podmínkách použití R-materiálu v asfaltových směsích je možno najít v (Deutscher 

Asphaltverband, 2014; West a kol., 2013, Kaseer a kol., 2018). 

Požadavky na deklaraci vlastností R-materiálu a na vlastnosti asfaltového pojiva v něm 

obsaženého jsou stanoveny v již zmíněné ČSN EN 13108-8. Každá země, která využívá 

                                                 
5 Ve Finsku se používá hodně často metoda recyklace za horka na místě. 
6 Za účelem klasifikace R-materiálu z hlediska přítomnosti dehtu se v ČR použije vyhláška 130/2019, která 
stanovuje 4 kategorie. Na základě kategorizace je pak přistoupeno k volbě technologie zpracování.  
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evropské normy (státy v Evropském výboru pro normalizaci CEN) má nicméně možnost 

definovat parametry, popř. jejich limitní hodnoty pro znovupoužití R-materiálu sama. To je 

ilustrováno například i při pohledu na limity maximálního obsahu R-materiálu v různých 

druzích asfaltových směsí. V následující části práce budou popsány pouze požadavky týkající 

se vlastností asfaltového pojiva. ČSN EN 13108-8 však specifikuje i požadavky na kamenivo 

nebo čistotu R-materiálu ve smyslu obsahu cizorodých látek. Podrobněji jsou tyto požadavky 

shrnuty ve (Varaus, 2012) nebo ve vlastní normě ČSN EN 13108-8. Vlastnosti asfaltového 

pojiva v R-materiálu dle ČSN EN 13108-8 z roku 2017 se musí deklarovat minimálně jednou 

z následujících zkoušek:  

· Penetrace jehlou dle ČSN EN 1426 

· Bod měknutí dle ČSN EN 1427 

· Viskozita ČSN EN 12596 (R-materiál použit do měkké asfaltové směsi dle ČSN EN 

13108-3, tyto směsi se z pravidla v České republice nepoužívají) 

Tatáž norma dále stanovuje, že R-materiál respektive pojivo z R-materiálu musí být 

kategorizováno jako P15, pokud je jednotlivá penetrace vyšší než 10 (0,1 mm) a průměrná 

hodnota všech vzorků je vyšší než 15 (0,1 mm). R-materiál musí být kategorizováno jako S70, 

pokud je bod měknutí z každého vzorku nižší než 77,0 °C, přičemž průměrná hodnota je nižší 

než 70,0 °C.  

V ČR se aktuálně připravuje norma ČSN 73 6141, která se zabývá dodatečnými 

požadavky na R-materiály potažmo směsi. Limitní vlastnosti pojiva v R-materiálu určující jeho 

možnosti znovupoužití nejsou předmětem této normy, norma nestanovuje ani žádné 

požadavky na vlastnosti oživovacích přísad.  

3.1. Požadavky na pojiva v R-materiálech 

Vlastnosti asfaltového pojiva v R-materiálu jsou důležité pro promíchání zestárlého a 

nového pojiva, popř. oživovací nebo jiné přísady, která má upravit vlastnosti zestárlého pojiva. 

Při návrhu asfaltové směsi se totiž standardně počítá s úplným promícháním pojiv. Jenom 

v tomto případě může fungovat penetrační (nebo viskozitní, nebo z hlediska bodu měknutí, 

nebo komplexního smykového modulu |G*|) pravidlo pro výpočet výsledné teoretické 

penetrace pojiva v asfaltové směsi stanovené v normě ČSN EN 13108-1, viz Rovnice 2.1. Pokud 

nedojde k úplnému promíchání, je těžké předvídat, jaké bude chování vyrobené směsi. Tato 

skutečnost je zejména palčivá při použití nízkoteplotních technologií, kdy je výroba asfaltové 

směsi prováděna za nižších teplot a pojivo v R-materiálu má tudíž vyšší viskozitu.  Některé 

země proto požadují, aby pojivo v R-materiálu nepřekročilo určitou tuhost popřípadě tvrdost, 

nejčastěji vyjádřenou právě penetrací nebo bodem měknutí. Jednou z dalších klíčových otázek 

pak je, jak rychle viskozita pojiva v R-materiálu během zahřívání při výrobě klesne (viz. 

Obrázek 7). 

V Tabulce 5 jsou shrnuty požadavky na empirické vlastnosti pojiv používané 

v některých evropských zemích (Ipavec, Marsac a Mollenhauer, 2012; EAPA, 2013). Uvedené 
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hodnoty v Tabulce 5 se nicméně musí brát do úvahy s rezervou, protože v jednotlivých zemích 

se limitní hodnoty mohou v závislosti na typu směsi (např. Francie) či v závislosti na typu 

komunikace, objednateli měnit (např. Nizozemsko).  Např. ve Španělsku se nepoužívají žádné 

limitní hodnoty pro vyloučení nevhodného R-materiálu z výrobního procesu, protože je 

důležité dosáhnout výsledné penetrace pojiva ve směsi, tzn. použít dostatečně měkké pojivo 

nebo oživovací přísadu. V Turecku nejsou určeny minimální limitní hodnoty, ale pouze 

požadavky na výslednou penetrační třídu či PG třídu. Ve většině zemí, které jsou zahrnuty 

v průzkumu (EAPA, 2013), platí zásada, že se aplikuje pravidlo, že průměrná penetrace musí 

být vyšší než 15 (0,1 mm) a průměrný bod měknutí nižší než 70 °C, protože jsou uvedeny 

v  normě EN 13108-8. Tyto hodnoty nejsou ve smyslu ČSN EN 13108-8 myšleny jako maximálně 

přípustné, ale jen jako deklarovatelné. Hodnoty však indikují, že při jejich překročení může za 

určitých kombinací při návrhu směsí dojít k problémům.   

 

Tabulka 5: Požadavky na vlastnosti pojiv z R-mat. (EAPA, 2013; Ipavec, Marsac a Mollenhauer, 2012) 

Vlastnost B F1 DK IRL PL2 NL2 SLO GB CZ2 

Penetrace  (dmm) > 10 > 5 - > 15 > 15 > 15 - > 15 > 15 

Bod měknutí (°C) - < 77 - - < 70 < 70 < 70 - < 70 

1) Ve Francii jsou požadavky rozděleny podle množství R-mat. ve směsi a podle druhu vrstvy, viz Tabulka 6. 

2) V případě jednotlivé hodnoty může být bod měknutí až 77 °C, penetrace 10 (0,1 mm). 

 

V Tabulce 6 jsou specifikovány požadavky na vlastnosti znovuzískaného pojiva podle 

(CFTR - guide, 2008). Požadavky jsou závislé na množství R-materiálu ve směsi a druhu 

asfaltové směsi. 

 

Tabulka 6: Požadavky na vlastnosti pojiv z R-materiálů, Francie (EAPA, 2013) 

Vrstva Množství R-materiálu (%) Penetrace [(mm) Bod měknutí (°C) 

Obrusná 

< 10 - - 

10 < R-mat. < 30 > 5 < 77 

> 30 > 5, > Ø 15 < 77, ± 8 (homogenita) 

Ložná a podkladní 

< 30 - - 

30 < R-mat. < 40 > 5 < 77 

> 40 > 5, > Ø  15 < 77, ± 8 (homogenita) 

  

Jedním z příčin, proč jsou požadavky v jednotlivých zemích rozdílné, jsou odlišné 

historické zkušenosti s technologií recyklace za horka. Stanovení omezujících parametrů totiž 

není vždy jednoduché, protože na trhu existují různé technologie výroby i technologická 

zázemí na obalovnách, viz kapitola 2.6. To znamená, že za stejných okrajových podmínek 

nemusí ve dvou různých obalovnách dojít k výrobě stejně homogenní směsi, resp. ke stejné 

míře promíchání pojiva.   

 Požadavky na limitní vlastnosti pojiv v R-materiálech  

V předchozí kapitole byly popsány požadavky na vlastnosti asfaltového pojiva 

v R-materiálu. Při splnění těchto podmínek se předpokládá, že asfaltové pojivo není 

degradováno do té míry, že by nebylo možné obnovit jeho vlastnosti, tj. oživit ho. V případě, 
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že bude pojivo extrémně zestárlé, nemělo by se běhen návrhu brát jako pojivo, příp. by se 

mělo počítat se sníženým množstvím započitatelného pojiva R-materiálu. V Itálii jsou 

stanoveny požadavky na minimální množství pojiva v R-materiálu, které musí být vyšší než 

4,5 %, přičemž toto množství je při návrhu poníženo na 3,7 % (EAPA, 2013). V některých 

návrzích se počítá pouze s polovinou obsahu pojiva v R-materiálu (Gomes a kol., 2016). 

Eliminuje se tak možnost, že nedojde k remobilizaci všeho pojiva během procesu výroby a 

výsledné efektivní množství asfaltového pojiva nebude nižší než optimální. Studie (Coffey, 

Dubois a Mehta, 2013) naopak uvádí, že pokud bude míra promíchání alespoň 85 %, lze 

považovat chování asfaltové směsi za ekvivalentní, jako kdyby byla míra promíchání 100 %.    

V metodice stanovení limitních vlastností, které určují, kdy se bude pojivo při výrobě 

chovat jako kamenivo („black rock“), nepanuje mezi odborníky jednotný názor. V Tabulce 7 

jsou shrnuty názory zástupců evropských silničních agentur, firem a výzkumných center na 

problematiku hodnocení asfaltového pojiva z hlediska jeho zařazení jako „black rock“. Dlužno 

však podotknout, že někdy panují rozdíly mezi názory, i když jsou dotazováni zástupci agentur 

z jedné konkrétní země. Je ale potřeba zdůraznit, že v této problematice nepanuje mezi 

odborníky/zástupci agentur názorová jednota. Z tohoto důvodu není možné považovat 

informace z Tabulky 7 jako definitivní a vždy je nutné přihlédnout ke konkrétní situaci. 

 

Tabulka 7 Klasifikace pojiva jako „black rock“ (EAPA, 2013; Soleymani, McDaniel, Abdelrahman, 2012) 

Organizace Země Kdy je asfaltové pojivo v R-materiálu považováno za „black rock“? 

Kraton NL Bod měknutí vyšší než 90 °C. 

BRRC B 
Penetrace nižší než 10 (0,1 mm). Při návrhu směsí pomocí 

funkčního přístupu je použití R-materiálu bez omezení. 

IFSTTAR F Penetrace nižší než 5 (0,1 mm), bod měknutí vyšší než 80 °C. 

RWS NL Penetrace nižší než 10 (0,1 mm), bod měknutí vyšší než 77 °C. 

AEN/CTN 41 / SC2 /GT1 E Žádný limit. 

ASMUD TR Žádný limit. 

MPA GB Penetrace nižší než 10 (0,1 mm). 

NCHRP 9-12 USA 
R-materiál se většinou nechová jako „black rock“, záleží ale na 

dalších podmínkách 
Pozn. 1: BBRC – Belgiam Road Reserach Center, IFSTTAR – French Institute of Science and Technology for Transport, Developement and 

Netwroks, RWS – Ministry of Infrastructure and Water Management (Nizozemsko), ASMUD – Turecké Sdružení pro výstavbu silnic, MPA – 

Mineral Product Association (Velká Británie), AEN/CTN 41 / SC2 /GT1 – zástupce Španělské normalizační komise.  

Pozn. 2: Údaje v Tabulce 7 se vztahují k roku 2015. 

 

Studie (Kaseer a kol., 2018) uvádí, že za „black rock“ můžou být považovány materiály 

označované jako TOAS (Tear-off Asphalt Shingles) nebo MWAS (Waste Asphalt Shingles), 

jejichž horní kritická teplota (PGH) se pohybuje na úrovni 178 °C resp. 131 °C. Tato pojiva jsou 

více zestárlá, než běžná pojiva v R-materiálu.  

 Vlastnosti pojiv v R-materiálech 

V Německu bylo v rámci projektu FE 07.0250/2011/LRB (Radenberg a kol., 2016) 

provedeno statistické vyhodnocení rozsahu charakteristik různých R-materiálů, přičemž se 

vycházelo z požadavků stanovených v (Deutscher Asphaltverband, 2014). Celkem bylo 
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zkouškám podrobeno 34 různých R-materiálů, které byly zkoumány nejen z pohledu křivky 

zrnitosti, obsahu pojiva, ale i z hlediska empirických a funkčních vlastností pojiv. Bylo zjištěno, 

že obsah pojiva v R-materiálu se pohybuje v rozmezí 2,2 % až 8,1 %. Dále bylo zjištěno, že 

rozsah bodu měknutí se pohybuje v rozmezí 50,6 °C až 105,0 °C a penetrace v rozmezí 7 (0,1 

mm) až 39 (0,1 mm). Statistické rozložení stanovených bodů měknutí je zobrazeno na Obrázku 

10.  

 

 

 

Obrázek 10: Statistické rozdělení zjištěných BM u pojiv z R-mat. v Německu (Boetcher, 2017) 

Při bližším pohledu je vidět, že 29 % z testovaných R-materiálů překračuje 

deklarovatelné hranice pro kategorii S70 pro bod měknutí z hlediska EN 13108-8. V Německu, 

by se při použití těchto materiálů měly provést další zkoušky (např. EN 12697-46). 

V rámci projektu (West a kol., 2013) byly pro změnu testovány kritické parametry pojiv 

podle PG specifikace. Výsledky potvrzují, že ve vlastnostech pojiv existuje poměrně velká 

variabilita v závislosti na zdroji R-materiálu. Z hlediska potencionálního vzniku poruch jsou 

nejdůležitější kritické parametry za středních a nízkých teplot. Kritické střední teploty v pěti 

státech (celkem 70 vzorků) se přitom pohybovaly mezi 20,9 °C až 42,9 °C, zatímco kritické nízké 

teploty (103 vzorků) mezi 0,0 °C až -27,9 °C, viz Tabulka 8. Tabulka 9 uvádí, jak byly určeny 

kritické hodnoty z Tabulky 8. 

 

Tabulka 8 Kritické parametry pojiv z R-materiálů v USA (West a kol., 2013) 

Stát 
Počet 

vzorků 

Hodnocený PG 

parametr 

Kritické teploty (°C) 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
rozpětí hodnot 

Alabama 36 

Vysoké t. (PGH) 91,7 5,2 84,4 105,5 

Střední t. (PGI) 34,1 4,9 25,2 42,9 

Nízké t. (PGL) -12,5 3,7 0,4 -21,6 

Florida 21 

Vysoké t. (PGH) 94,8 4,6 87,1 106,1 

Střední t. (PGI) 32,3 3,3 24,5 38,5 

Nízké t. (PGL) -15,8 3,2 -9,8 -23,2 

Indiana 33 
Vysoké t. (PGH) 90,0 5,0 83,0 103,0 

Nízké t. (PGL) -11,0 3,1 0,0 -21,0 

Wisconsin 13 

Vysoké t. (PGH) 82,8 3,7 73,5 87,1 

Střední t. (PGI) 26,9 2,3 20,9 29,4 

Nízké t. (PGL) -21,8 2,3 -18,8 -27,9 
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V Tabulce 9 je uvedeno, jak byly kritické hodnoty v Tabulce 8 určovány. Rozdíl mezi 

evropským a americkým přístupem je ten, že v Evropě se parametry pojiva určují přímo na 

vyextrahovaném a vydestilovaném pojivu; u vydestilovaných pojiv v USA probíhá v některých 

případech jejich další stárnutí.  

 

Tabulka 9 Stav stárnutí pojiv z R-materiálů při jejich klasifikaci v USA (West a kol., 2013) 

Hodnocený PG parametr Kritérium Stav stárnutí 

Vysoké teploty 

PG high (PGH) 

|G*|/sin(δ) = 1,00 kPa Po zpětném získání (destilaci) 

|G*|/sin(δ) = 2,00 kPa RTFOT 

Střední teploty 

PG intermediate (PGI) 
|G*|·sin(δ) = 5000 kPa RTFOT 

Nízké teploty 

PG low (PGL) 

S(60) = 300 MPa RTFOT 

m(60) = 0,300 RTFOT 

 

 
Obrázek 11 Vývojový diagram pro návrh asfaltové směsi obsahující R-mat. (Varaus a Koudelka, 2015) 

Z pohledu dávkování R-materiálu ovšem hraje svou roli i variabilita vstupních 

parametrů R-materiálu získaného z asfaltových směsí nikoli jen absolutní hodnota 

zkoumaného parametru. Míra variability má přímou souvislost s maximálním možným 

dávkováním R-materiálu a to nejenom z pohledu vlastností asfaltového pojiva, ale i z pohledu 

křivky zrnitosti nebo obsahu pojiva, viz Obrázek 11. Více prostoru je věnováno problematice 

variability vlastností R-materiálu například v (Varaus a Koudelka, 2015; NCHRP 673, 2011). 

Nomogramy pro určení variability jsou uvedeny i v nově připravované ČSN 73 6141. 
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 OŽIVOVACÍ PŘÍSADY  

Asphalt Institute (1986) definuje oživovací přísadu jako organický materiál, který 

disponuje vybranými chemickými a fyzikálními vlastnostmi za účelem obnovení vlastností 

zestárlého asfaltového pojiva do požadované specifikace. 

 Samotný koncept přidávání různých přísad za účelem změny vlastností asfaltového 

pojiva není novinkou. První použití oživovací přísady se datuje do roku 1960, kdy firma Golden 

Bear Oil company představila produkt s obchodním názvem Reclamite®. Tato přísada, jež se 

dá klasifikovat jako aromatický extrakt, se používá dodnes (Brownridge a Grady, 2010).  

V 70. letech došlo k rozšíření používání fluxačních nebo aromatických olejů, 

změkčovacích přísad, popř. rejuvenátorů (Martin a kol., 2015). Chemické složení oživovacích 

přísad, které jsou dostupné na trhu dnes, se od sebe značně liší. Jejich složení a schopnost 

změnit vlastnosti zestárlého pojiva jsou závislé především na zdroji (papírenská výroba, 

zpracování ropy, použité mazací oleje, bio oleje, atd.) a způsobu zpracování (Jíša a kol., 2016). 

 O použití oživovací přísady nerozhoduje pouze její schopnost měnit (modifikovat) 

vlastnosti zestárlého pojiva a docílit tak požadovaných vlastností, ale je zohledněn i 

ekonomický aspekt. V této souvislosti je používání např. odpadních olejů ideální způsob, jak 

vyřešit mnoho ekologických problémů (Golalipour, 2013; Asli a Karim, 2011). Dalším faktorem, 

který hraje při výběru oživovací přísady klíčovou roli, je její kompatibilita se zestárlým a novým 

pojivem. Ne všechny oživovací přísady jsou kompatibilní s příslušným asfaltovým pojivem. Za 

účelem testování vlastní kompatibility se může aplikovat například měření bodu skelného 

bodu přechodu. Žádoucí vlastnosti oživovacích přísad ve smyslu jejich složení jsou uvedeny 

například v (Huang, Grimes a Quin, 2015). Oživovací přísady lze rozdělit podle původu do tří 

kategorií: 

· Přísady (oleje) získané během procesu zpracování ropy a produktů z ní 

vyrobených. 

· Přísady (oleje) rostlinného a živočišného původu. 

· Uměle vyrobené přísady. 

4.1. Kategorizace oživovacích přísad podle původu 

 Oleje získané během zpracování ropy 

Jedná se o oleje, které jsou používány jako mazací prostředky. Převážná část takto 

vyrobených olejů se používá ve spalovacích motorech a jiných strojích. Mazací oleje 

představují zhruba 1,2 % celkové spotřeby ropných produktů ve světě (Blažek a Rábl, 2006). 

Mazací oleje jsou získávány během atmosférické destilace lehkých a těžkých rop. Oleje jsou 

během destilace děleny na základě bodu varu a viskozity. Z chemického hlediska obsahují oleje 

uhlíkové a vodíkové atomy, které tvoří molekuly s různým prostorovým uspořádáním. Toto 

uspořádání rozhoduje o tom, zda se jedná o oleje parafinické, naftenické nebo aromatické. 
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 Oleje rostlinného a živočišného původu 

Oleje rostlinného původu se na trhu prosadily kvůli obavám z používání olejů, které 

vznikají jako produkt při zpracování ropy. Obzvlášť se jedná o obavy spojené s možným 

obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), mezi které patří například 

benzoapyren nebo benzoperylen, jenž se řadí mezi karcinogenní sloučeniny. Obsah těchto 

sloučenin byl prokázán u vyjetých nezpracovaných motorových olejů, které byly používány 

jako oživovací přísady nebo přísady rozšiřující obor použitelnosti (IS-230, 2016). Oleje 

rostlinného původu se dělí do tří kategorií podle způsobu produkce, množství a jejich použití 

(Honary a Richter, 2011): 

· Prvořadý olej (major oil). 

· Druhořadý olej (minor oil). 

· Nepoživatelný olej (non-edible oil). 

Za prvořadé oleje jsou považovány ty, které se používají v lidském potravinovém řetězci 

a jsou získávány zpracováním rostlin (71 %), tuku domácích zvířat (26 %) a mořských plodů 

(2 %). Mezi tyto oleje patří např. slunečnicový, palmový, sójový, kokosový nebo olivový olej. 

Druhořadé oleje se vyrábějí v menším množství. Složením se podobají mastným kyselinám, 

jejichž základem mohou být jádra manga, kakaové boby, hroznová nebo avokádová jádra aj. 

Hlavním zástupcem kategorie nepoživatelných olejů jsou tálové oleje, které se získávají během 

výroby celulózy pomocí kraftového procesu depolymerizace ligninu. Tálové oleje převážně 

obsahují mastné a pryskyřičné kyseliny. Dále se do kategorie řadí ricinové nebo tangové oleje. 

Nepoživatelné oleje se využívají v průmyslu při výrobě mýdel, barev, laků nebo pryskyřic.  

 Zpracované odpadní oleje 

Technologie modifikace (zpracování) použitých olejů se prosadila v 80. letech 20. 

století zejména v USA a Kanadě. Původní účel přidávání těchto zpracovaných olejů nebylo 

oživit zestárlé pojivo obsažené v R-materiálu, nýbrž rozšířit obor plasticity (použitelnosti) 

silničních asfaltů. Hlavní zájem spočíval ve zlepšení nízkoteplotních vlastností (Hesp a Shurvell, 

2010). 

V odborné literatuře jsou zpracované (rafinované) odpadní oleje souhrnně označovány 

jako Rerefined Engine Oil Bottoms (REOB) nebo Vacuum Tower Asphalt Extender (VTAE). 

Zpracování použitých olejů se provádí v rafineriích. Schéma takové rafinerie znázorňuje 

Obrázek 12. V prvním kroku je odstraněna přítomná voda (dehydratace), následně je 

provedena atmosférická destilace, kdy dojde k odstranění lehkých těkavých látek. Poté jsou 

při vakuové destilaci odděleny sloučeniny s vyšším bodem varu. Nedestilovaný zbytek se 

nazývá REOB/VTAE (IS -235, 2016).  

Američtí výrobci uvádí, že se pro změnu o jednu PG třídu musí dávkování přísady 

pohybovat v rozmezí 4 % - 8 % z hmotnosti pojiva v závislosti na použitém druhu oleje. Při 

použití olejů za účelem „změkčení“ zestárlého pojiva se nezřídka používá i vyšší množství. V 

posledních letech se ovšem objevily pochybnosti o kvalitě asfaltových pojiv po přimíchání 
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vyššího množství REOB/VTAE. Při množství do 2,5 % avšak nebyly prokázány žádné negativní 

účinky (Corrigan, 2016).  

 

 
Obrázek 12: Schéma zpracování odpadních olejů (IS-235, 2016). 

4.2. Oživovací přísady, definice, typy a vlastnosti 

Oživovací přísady mohou být rozděleny i do dalších kategorií např. podle převažující 

chemické struktury nebo podle fyzikálních vlastností (viz Tabulka 10).  

 

Tabulka 10: Kategorie oživovacích přísad podle jejich chemického složení  

(Martin a kol., 2015, NCAT 2014) 

Kategorie Příklad  Popis a způsob získávání 

Parafinické  

oleje 

Odpadní motorový olej 

Rafinované použité mazací oleje 

(rerafinace použitých olejů)) 

Zpracované odpadní oleje  

Valero VP 165® 

Storbit® 

Aromatické  

extrakty 

Hydrolene® 
Rafinované ropné oleje se složkami 

polárních aromatických olejů 

(rerafinace ropných produktů) 

Reclamite® 

Cyclogen L® 

Valero VP 130® 

Naftenické  

oleje 

Sonne Warmix RJ® Uhlovodíky upravené pro modifikaci 

asfaltu Ergon HyPrene® 

Trygleceridy a mastné 

kyseliny 

Odpadní rostlinný olej Fytooleje upravené zpracováním 

rostlinných produktů/rostlin Odpadní rostlinný tuk 

Tálové  

oleje 

SylvaroadTM RP1000 Destilované odpadní produkty 

papírenského průmyslu. Stejná 

chemická skupina jako tekuté 

přilnavostní přísady a emulgátory 

Hydrogreen® 

 

Na trhu se kontinuálně objevují nové přísady, které nelze zařadit do žádné z kategorií 

v tabulce 10. Proto by bylo výhodné, aby bylo rozdělení a kategorizace přísad zjednodušeno. 

Rozdělení přísad by mohlo být provedeno na dvě kategorie: 

· Petrochemické deriváty (přísady získané během zpracování ropy), viz 4.1.1 

· Rostlinné nebo organické produkty, viz. 4.1.2 
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U každé z této kategorie by se daly vytvořit dvě podskupiny: 

· Originální výrobky (produkty vyrobené za účelem použití jako oživovací přísady) 

· Recyklované výrobky (produkty, které byly dříve používány pro jiné účely) 

Toto rozdělení by bylo pro uživatele oživovacích přísad příznivější, než rozdělení uvedené 

v Tabulce  10 (stejné rozdělení jako v Tabulce 10 je použito v připravované české normě 

ČSN 73 6141). Podrobněji je složení oživovacích přísad popsáno například v (Petersen a kol., 

1994).   

 Klasifikace a požadavky na oživovací přísady 

Klasifikace oživovacích přísad je do jisté míry podobná klasifikaci asfaltových pojiv. 

Problematika specifikace vlastností oživovacích přísad je podrobně rozebrána 

v (Martin a kol., 2015). Obvykle je potřeba stanovit viskozitní charakteristiky, změnu vlastností 

po stárnutí, bod vzplanutí nebo obsah nasycených uhlovodíků.  

V Evropě neexistuje žádná ucelená specifikace oživovacích přísad, která by byla platná 

v podobě předpisu, normy nebo jiného nařízení. V roce 2018 vznikl dokument v rámci EAPA 

pod názvem „Recommendations for the use of rejuvenators in hot asphalt production“, který 

se zabývá problematikou oživovacích přísad. V Tabulce 11 jsou shrnuty charakteristiky, které 

tento dokument uvádí (tzv. rozšířená verze dostupná pouze pro členy EAPA). Tabulka 11 je 

rozdělena na dvě části. První část se věnuje předvýrobním vlastnostem, které jsou důležité pro 

zacházení s přísadami. Druhá část se týká vlastností relevantních k výrobě. Mezi tyto vlastnosti 

patří: 

· Specifická objemová hmotnost, která je důležitá pro přepravu.  

· Konzistence za nízkých teplot neboli teplota vylučování parafínů (Cloud point7).  

· Bod vzplanutí pro bezpečnost při zacházení s přísadou a z hlediska volby místa 

dávkování přísady. 

· Viskozita, která je důležitá pro výrobce směsí kvůli čerpatelnosti. 

Výše zmíněné parametry jsou doplněny o požadavky na uvedení hodnot kinematické 

viskozity při teplotě 20 °C resp. 60 °C, které jsou důležité s ohledem na čerpatelnost. 

V Tabulce 11 chybějí požadavky na tepelnou stálost oživovacích přísad.  Během rešerše 

literatury bylo zjištěno, že se limitní hodnoty pro některé z fyzikálních vlastností oživovacích 

přísad používají aktuálně pouze v Japonsku a USA (West a Copeland, 2015; Martin a kol., 2015; 

Ali, 2015). Fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v Tabulkách 12 a 13.   

 

 

                                                 
7 Pro asf. pojivo může být teplota vylučování parafínů viděna jako opak k bodu měknutí. Například olivový olej 

má tuto teplotu na hranici 4 °C, při této teplotě začíná tuhnout a v oleji se začnou tvořit shluky/hrudky vosku, které 

začínají v nádrži sedimentovat (Wiki, 2019). Přítomnost olivového oleje v asfaltové směsi by tak potencionálně 

mohla způsobit problémy s nízkoteplotními vlastnostmi směsi 
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Tabulka 11: Specifikace pro charakteristiku oživovacích přísad – původní návrh (EAPA, 2018a) 

Obecné a charakterizující vlastnosti 

 Zk. postup Jednotky 

Původ - - 

Vzhled - - 

Hustota - kg/m3 

Teplota vylučování parafínů, (Cloud point) EN 23015 °C 

Bod vzplanutí EN ISO 2592 °C 

Vlastnosti související s výrobou 

Kinematická viskozita (60 °C) EN 12595 mm2/s 

Kinematická viskozita (20 °C) EN 12595 mm2/s 

Pozn. Tato tabulka se nakonec do finální verze dokumentu nedostala (EAPA, 2018b) 

 

Tabulka 12: Požadavky na oživovací přísady používané v USA, ASTM D4552 (Ali, 2015) 

Vlastnost Zk. postup Jednotky Požadavek 

Kinematická viskozita (60 °C) D2170, D2171 mm2/s 50 - 60000 

Bod vzplanutí D92 °C > 219 

Poměr kinematické viskozity, RTFOT, TFOT (60 °C) D2872, D1754 - < 3 

Změna hmotnosti, RTFOT, TFOT (163 °C) D2872, D1754 % ±3 až ± 4 

Hustota D70, D1298 kg/m3 deklaruje se 

Obsah nasycených uhlovodíků D2007 % < 30 

 

Tabulka 13: Požadavky na oživovací přísady používané v Japonsku (West a Copeland, 2015) 

Vlastnost Jednotky Požadavek 

Kinematická viskozita (60 °C) mm2/s 80 - 1000 

Bod vzplanutí  °C > 250 

Poměr viskozity před a po stárnutí, TFOT (163 °C) - < 2,0 

Změna hmotnosti,  TFOT % < 3 

Hustota (15 °C) kg/m3 deklaruje se 

Složení - deklaruje se 

 

V USA musejí používané oživovací přísady splňovat podmínky normy ASTM 4552, 

konkrétně podmínky v tabulce 702-9 (Standard Practice for Classifying Hot-Mix Recycling 

Agents). Požadavky v USA byly původně navrženy pro oživovací přísady, jejichž základem je 

surová ropa (petroleum products) a byly určeny pro použití při recyklaci za horka a na místě. 

Ve studii (Ali, 2015) jsou uvedeny i v souvislosti s přísadami používanými na obalovně 

asfaltových směsí. Celkem předpis ASTM 4552 stanovuje požadavky na šest kategorií 

oživovacích přísad, které jsou kategorizovány podle viskozity (RA 1, RA 5, RA 25, RA 75, RA 

250, RA 500). Proto je i rozsah viskozity v druhém řádku Tabulky 12 tak vysoký. Při porovnání 

údajů v Tabulce 13 je vidět, že požadavky se do jisté míry shodují, nicméně požadavky 

v Japonsku jsou celkově přísnější. Vysoké požadavky například na bod vzplanutí jsou 

oprávněné, protože např. ve studii (Xinxin a kol., 2018) bylo potvrzeno, že se zvyšujícím se 

obsahem konkrétní oživovací přísady (odpadní rostlinný olej) klesal i bod vzplanutí asfaltového 

pojiva a zvyšoval se i úbytek hmotnosti (pozn. autora, vždy záleží na výchozích parametrech 

oživovací přísady a daného pojiva).  Charakteristiky některých látek, které byly použity, jako 

oživovací přísady v USA, jsou uvedeny například v (Zaumanis, Mallick a Poulikakos, 2014, Ali, 

2015). 
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4.3. Složení oživovacích přísad – SARA analýza 

Geastelův index může být použit pro hodnocení schopnosti oživení pomocí oživovacích 

přísad nebo může sloužit k popisu složení přísad samotných. SARA analýza byla vyvinuta 

především za účelem separace olejových destilačních zbytků, je možné odhadovat, že její 

použití nemusí být vhodné pro zkoumání oživovacích přísad například na bázi rostlinného 

původu nebo přísad, které ovlivňují afinitu ke stacionární fázi a mohou negativně ovlivnit 

výsledky analýzy. V některých případech, kdy byly oživovací přísady podrobeny SARA analýze, 

bylo zjištěno, že pryskyřice čítaly více než 98 % hmotnosti vzorku (Bailej a Zoorob, 2016). U 

některých oživovacích přísad, jež nejsou vyrobeny během procesu zpracování surové ropy, 

byla SARA analýza naopak aplikována spolehlivě (Oldham, Fini a Chailleux, 2015, Fini a kol., 

2001). Výsledky zkoušek SARA analýzy na vzorcích oživovacích přísad použitých na zkušebních 

úsecích v České republice byly popsány například v (Koudelka, 2017b). Výsledky jsou vidět na 

Obrázku 13.  

 

 
Obrázek 13 Skupinové složení třech oživovacích přísad (metoda TLC/FID) (Koudelka, 2017,b) 

K porovnání na Obrázku 13 byly vybrány dvě oživovací přísady dostupné na českém 

trhu (přísady A, C) a přísada alternativní (B). Záměrně byly vybrány dvě komerční přísady, které 

se podstatně liší svým složením i původem. Alternativní přísada byla produktem, který je 

získáván během procesů zpracování surové ropy. Přísada byla do zkoušek zařazena za účelem 

porovnání s přísadou A. 

· Přísada A je olej získávaný během vakuové destilace zbytku z atmosférické 

destilace surové ropy. Obsahuje uhlovodíky s počtem uhlíků vyšším než C34. Svým 

složením se může výrobek přibližovat olejům, které jsou v zahraničí označovány 

jako REOB nebo VTAE. 

· Přísada B je minerální olej.  

· Přísada C se svým složením podobá přírodním pryskyřicím, je to směs pryskyřic, 

vosků a polymerů. 
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U přísad A a B převažovaly nasycené uhlovodíky, u přísady C pryskyřice. Tento výsledek 

by napovídal tomu, že přísada C bude mít daleko lepší peptizační schopnosti než zbývající dvě 

přísady. Geastelův index by se pravděpodobně zvýšil při použití přísad  A a B a tím by se snížila 

koloidní stabilita asfaltového pojiva. 

4.4. Dávkování oživovacích přísad  

Jedním ze zásadních kroků výroby asfaltových směsí s obsahem R-materiálu 

a oživovacích přísad je výpočet dávkování přísady. Množství oživovací přísady by mělo být 

takové, aby oživené asfaltové pojivo splnilo požadavky, které jsou na něj kladeny před i po 

aplikaci stárnutí. Je nežádoucí, aby oživovací přísada zlepšila nízkoteplotní vlastnosti na úkor 

odolnosti vůči únavě nebo trvalým deformacím (Golalipour, 2013). Se vzrůstajícím obsahem 

oživovací přísady v pojivu vzrůstá i její vliv na jeho vlastnosti. To neznamená, že tento účinek 

musí být vždy pozitivní. Přidání vyššího než potřebného množství přísady může vést 

k problémům s funkčními vlastnostmi asfaltových směsí. Při výpočtu množství přísady se musí 

brát ohled na vlastnosti zestárlého pojiva a na výslednou požadovanou penetrační nebo PG 

třídu, které má být dosaženo u pojiva v asfaltové směsi po oživení. Studie prokázaly, že 

účinnost přísad je velmi proměnná. Závisí na typu přísady a jejím chemickém složení. 

Maximální dávkování R-materiálu do směsi je ovlivněno i požadavky na vlastnosti výsledné 

směsi nejenom na požadavky asfaltového pojiva. (Shen, Amirkhanian a Miller, 2007; Zaumanis 

a kol., 2013).  

Běžně poskytují údaje o účinnosti oživovací přísady její výrobci. Existuje několik 

způsobů, jak navrhnout optimální dávkování oživovací přísady. Optimální dávkování se 

nejčastěji navrhuje pomocí použití návrhových diagramů tzv. „blending charts“ (Martin a kol., 

2015). Návrhové diagramy jsou nejčastěji odvozeny na základě sledování změny vybraného 

parametru asfaltového pojiva. V Evropě se návrh dávkování často provádí pomocí některé 

z empirických zkoušek, tj. odvození na základě zkoušky penetrace, viskozity nebo bodu 

měknutí. Několik studií se zabývalo mírou změny parametrů asfaltového oživeného pojiva 

v závislosti na dávkování přísady. Změna parametrů může být z pravidla lineární nebo 

exponenciální. Ve studii (Shen a Ohne, 2002) bylo uvedeno, že změna kritických parametrů 

pojiva dle PG byla lineární. Podobné závěry byly konstatovány i v článku (Zaumanis, Mallick a 

Frank, 2014).  

Z hlediska zkoušek penetrace bylo uvedeno, že její vývoj v závislosti na dávkování je 

lineární (Ongel a Hugener, 2015; Xinxin a kol., 2018, Asli a Karim, 2011) nebo exponenciální 

(Koudelka, Šperka, Varaus, 2016; Zaumanis, Mallick a Franck, 2013). Vzhledem k množství 

postupů, které vedou k návrhu dávkování přísady, existují i různé pohledy i na definici tzv. 

optimálního dávkování. Ve studii (Zhou a kol., 2015) bylo za optimální množství považováno 

takové, které obnoví vlastností pojiva na požadovanou PG kategorii z hlediska chování za 

vysokých (PGH) i nízkých teplot (PGL). Později (Karki a Zhou, 2016) uvedli, že účinek oživovací 

přísady je vyšší z pohledu nízkých teplot (PGL), než v případě teplot vysokých a proto navrhli, 

že optimální dávkování by mělo být odvozeno od kritických vysokých teplot, protože dojde 

automaticky ke splnění obou parametrů PG specifikace (PGH i PGL). Tím bylo mimochodem 
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upozorněno na skutečnost, že jednoparametrový návrh dávkování oživovací přísady nemusí 

být vždy vyhovující.  

Návrhem a optimalizací návrhu dávkování oživovacích přísad se zabývala i studie 

(Arámbula-Mercado a kol., 2018). V této studii bylo uvedeno, že je vhodné se zaměřit na 

obnovení parametru PGH s odkazem, že za tímto účelem je nutné použít pouze zařízení DSR a 

nikoli BBR. Bylo uvedeno, že návrh podle PGL vyústil ve snížení ǀG*ǀ a zvýšení δ, ale po 

dlouhodobém stárnutí byl efekt oživení ztracen. Hodnocení bylo v této studii vždy provedeno 

pomocí parametru Glover-Rowe. V diagramu (Blackův diagram) se při oživení dle PGL nevrátilo 

pojivo do výchozího bodu, ale bylo posunuto více vlevo, což znamená více elastické chování. 

Dle návrhu PGH bylo nutné dávkovat vyšší množství přísad než v případě PGL. Návrh množství 

pojiva dle PGH byl označen za optimální i v případě studie (Cucalon a kol., 2017). Ve studii 

(Zaumanis, Mallick a Frank, 2013) se při návrhu dle PG počítalo minimální množství přísady dle 

PGH, PGL i PGI (střední teploty). Rozmezí dávkování pro šest zkoušených přísad je shrnuto 

v Tabulce 14. Zestárlé pojivo bylo kategorizováno jako PG 94-12 (penetrace 19 (0,1 mm)). Po 

oživení mělo pojivo odpovídat kategorii PG 64-22. Penetrace po oživení měla být 78 (0,1 mm). 

Výsledky v Tabulce 14 potvrzují, že je vždy nejvyšší množství potřeba dávkovat z hlediska 

obnovení parametru PGH.  

 

Tabulka 14 Optimální dávkování oživovacích přísad na základě PG (Zaumanis, Mallick a Frank, 2014) 

Oživovací přísada 
PGH PGL PGI Penetrace 

(%) (%) (%) (%) 

Odpadní rostlinný olej 

(WV Oil) 
16,4 5,4 7,4 12,0 

Odpadní rostlinný tuk 

(WV grease) 
16,4 6,4 8,1 10,5 

Rostlinný olej 

(Organic blend) 
18,4 7,0 9,1 12,5 

Destilovaný talový olej 

(Distilled tall oil) 
18,8 8,3 9,4 14,0 

Odpadní motorový olej 

(WEO) 
25,0 16,0 10,0 19,0 

Aromatický extrakt 

(Aromatic extract) 
27,8 11,5 10,5 22,0 

Pozn. Hodnoty dávkování podle penetrace jsou odhadnuty z grafu v článku, přesné hodnoty nebyly uvedeny. 

 

Jak je vidět výše, účinnost oživovacích přísad je rozdílná. V jiném článku od stejných 

autorů (Zaumanis, Mallick a Frank, 2013) bylo zjištěno, že nejvyšší účinnost ve smyslu zvýšení 

penetrace měl rafinovaný lůj (refined tallow), zatímco produkt na bázi Fischer-Tropsch vosků, 

který se prodává pod názvem Storbit Plus®, byl účinný nejméně. Autoři konstatovali, že při 

použití některých oživovacích přísad, například naftenického fluxačního oleje (naphthenic flux 

oil), zpracovaného odpadního vyjetého oleje (waste engine oil bottoms) nebo již zmiňovaného 

Storbitu Plus®, nelze dosáhnout požadovaného stupně oživení, aniž by musela být dávka 

přísady nadměrně vysoká. Dávkování pro potřebné obnovení parametru penetrace by vedlo 

k problémům s přilnavostí asfaltového pojiva. Efektivita změkčení v této studii, která vyjadřuje 

míru, o jakou se změní hodnota penetrace výsledného pojiva při dávkování jednoho procenta 
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přísady, byla počítána podle rovnice 4.1. Míra změkčení se pohybovala v rozmezí 0,6 (Storbit 

Plus®) až 7,5 (rafinovaný lůj). Stejný typ výpočtu je možné provést i v případě hodnocení jiných 

reologických parametrů. 

 

    4.1 

 

Kde  Penoživ  – penetrace oživeného pojiva (0,1 mm) 

 Penzestár  – penetrace zestárlého pojiva)  (0,1 mm) 

 Dávkování – dávkování oživovací přísady v procentech hmotnosti (%) 
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 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ASFALTOVÝCH POJIV – VYBRANÉ 

REOLOGICKÉ PARAMETRY 

Reologie je vědní disciplína, zabývající se studiem vlivu zatížení materiálů v závislosti 

na jejich odezvě, tj. jak bude materiál reagovat při zatížení vnějšími silami. Slovo reologie 

(v angličtině rheology) je původně odvozeno z řečtiny. Skládá se ze dvou výrazů: „rheos“ (tok) 

a „logy“ (věda) (Taylor a Airey, 2016). 

Asfaltové pojivo je viskoelastická látka, která se za vysokých teplot a dlouhých časů 

namáhání chová jako kapalina, zatímco při teplotách nízkých a krátkých časech zatížení se 

chová jako elastická látka. Z toho vyplývá, že chování pojiva po zatížení je závislé nejenom na 

teplotě, ale také na délce vlastního zatěžování. Reologické chování asfaltového pojiva je tedy 

definováno (a) napětím, (b) deformací, (c) časem a (d) teplotou. Porozumění chování 

asfaltových pojiv je jedním ze základních předpokladů pro správný výběr materiálů pro daný 

účel při výstavbě sítě asfaltových vozovek (Taylor a Airey, 2016).  

Historicky bylo chování asfaltových pojiv charakterizováno tzv. empirickými zkouškami. 

Podle těchto zkoušek probíhala i klasifikace pojiv. Jedná se například o zkoušku penetrace 

jehlou (EN 1426) nebo bodu měknutí (EN 1427). Historie používání zkoušky penetrace jehlou 

spadá už do konce 19. století, kdy byl v roce 1888 tento postup měření vynalezen pány Bowen 

a Barber (Pavement Interactive, 2019). Empirické zkoušky, mezi které se dále řadí například 

bod lámavosti podle Fraasse (EN 12593), byly a jsou používány pro určení konzistence 

respektive chování pojiv za nízkých, středních a vysokých provozních teplot. Výhoda používání 

empirických zkoušek spočívá především v jejich dostupnosti, jednoduchému provedení 

zkoušky a historické zkušenosti s těmito metodami. Empirické zkoušky jsou nazývány 

empirickými, protože nedokážou popsat chování pojiv klasickými fyzikálními nebo technickými 

pojmy jako například komplexní smykový modul. Pro interpretaci zkoušek je nutné disponovat 

empirickými znalostmi. Tento druh zkoušek respektive klasifikace pojiv na nich založená (např. 

EN 12591 nebo i částečně EN 14023) fungovala a funguje docela dobře v případě hodnocení 

silničních asfaltů, tedy reologicky relativně jednoduchých materiálů (Coufalík 2017; Kriz a kol., 

2016; Lee a kol., 2004; Van der Poel, 1954). V případě pojiv modifikovaných je klasifikace 

pomocí těchto zkoušek nedostatečná. Panuje obava, že klasifikace je nedostatečná už i 

v případě silničních asfaltů (Dasek a kol., 2017).  

Již od 60. let 20. století dochází k provádění obsáhlých studií, které se zabývají reologií 

pojiv (Kriz a kol, 2016). Zlom v hodnocení chování asfaltových pojiv přišel v 90. letech během 

výzkumu SHRP (Strategic Highway Research Program). V této době byly představeny tzv. 

funkční zkoušky asfaltových pojiv. V rámci tzv. PG specifikace došlo k představení rotačních, 

oscilačních a creepových zkoušek. Tyto zkoušky jsou prováděny pomocí měření na 

dynamických smykových a trámečkových reometrech.  

V průběhu času dochází k mnoha pokusům, které by měly vysvětlit vzájemný vztah 

mezi empirickými a funkčními zkouškami. Studie (Kriz a kol., 2016) prokázala, že v některých 

případech můžou empirické zkoušky popisovat chování silničních asfaltů stejně dobře jako 

funkční zkoušky. Na vzorcích 103 pojiv bylo ukázáno, že existuje korelace mezi PG parametrem 
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pro hodnocení pojiv za vysokých provozních teplot (|G*|/sin( ) - PGH) a bodem měknutí. Ke 

stejnému závěru došel i Coufalík (Coufalík, 2017), který zkoumal souvislosti v reologickém 

chování 15 silničních asfaltů. Bylo prokázáno, že pomocí interpretace výsledků empirických 

zkoušek lze odhadnout chování konstrukce vozovky (Southern, 2015). Tyto závěry jsou však 

v přímém rozporu s výsledky studií (Plug, de Bondt a Roos, 2013; Santagata a kol., 2009), kde 

bylo ukázáno, že únavové vlastnosti silničních pojiv jsou značně rozličné a to i v případě, že 

tato pojiva splňují podmínky specifikační normy EN 12591.  

Reologické vlastnosti látek lze měřit několik způsoby v závislosti na okrajových 

podmínkách měření. V případě rozdělení dle namáhání vzorku lze zkoušky rozdělit na: 

· Rotační  

· Oscilační 

· Creepové 

· Relaxační 

Hodnocení asfaltových pojiv z hlediska jejich chování lze rozdělit do třech kategorií: 

· Hodnocení za nízkých (provozních) teplot (pojivo se chová převážně elasticky) 

· Hodnocení za středních (provozních) teplot (pojivo se chová visko-elasticky) 

· Hodnocení za vysokých (provozních) teplot (pojivo se chová převážně viskózně) 

V této práci bude věnována pozornost především oscilačním zkouškám a posuzování 

chování asfaltových pojiv za středních teplot. Proto je těmto tématům věnován další prostor 

v rámci kapitoly 6. 

5.1. Oscilační testy 

Oscilační zkoušky jsou široce rozšířené a používají se ke klasifikaci asfaltových pojiv dle 

PG v USA (AASHTO, M320-10). Měření probíhá nejčastěji za pomocí geometrie deska-deska. 

Měření v dynamickém smykovém reometru může probíhat v módu kontrolovaného 

smykového napětí (controlled shear stress – CSS mode) nebo v módu kontrolovaného 

smykového přetvoření (controlled shear deformation – CSD mode) (Reppich, 2018). Rozdíly 

v možném nastavení okrajových podmínek měření jsou uvedeny v Tabulkách 15 a 16. 

 

Tabulka 15 Okrajové podmínky měření v módu kontrolovaného smyk. přetvoření (Reppich, 2018) 

Kontrolované smykové přetvoření Nastavení Výstup 

Vstupní data Úhel vychýlení φ (t) (mrad) 
Torzní moment (mNm) 

Fázový úhel (°) 

Reologický parametr Deformace (výchylka)  
Smykové napětí  

Fázový úhel (°) 

Pozn. mrad = 1 rad; 360 ° = 2 ·π rad, 1 rad ≈ 57 °. 
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Tabulka 16 Okrajové podmínky měření v módu kontrolovaného smykového napětí (Reppich, 2018) 

Kontrolované smykové 

napětí 
Nastavení Výstup 

Vstupní data Torzní moment (mNm) 
Úhel vychýlení φ (t) (mrad) 

Fázový úhel (°) 

Reologický parametr Smykové napětí  
Deformace (výchylka)  

Fázový úhel (°) 

 Lineárně viskoelastická oblast měření - LVER 

Nezávisle na typu měření (CSS nebo CSD) musí být výsledná deformace vzorku taková, 

že pojivo zůstane během celé doby zatěžování v lineárně visko-elastické oblasti (LVER). LVER  

je definována jako oblast, v které je závislost mezi aplikovaným napětím a deformací ovlivněna 

pouze časem a dobou zatížení nikoli vlastní velikosti aplikovaného napětí nebo deformací. 

Nezáleží na tom, jakým napětím pojivo zatěžujeme, odezva materiálu (deformace) bude stále 

stejná. Při měření v LVER nedojde k poškození vnitřní struktury pojiva.  Pro určení LVER lze 

použít některý z parametrů tuhosti asfaltového pojiva (|G*|, G‘ nebo G‘‘). Na Obrázku 14 je 

zobrazeno určení LVER v závislosti na smykovém přetvoření při jedné zatěžovací frekvenci a 

jedné teplotě. V tomto případě byl nastaven CSD mód. Hranice LVER je určena poklesem 

počáteční hodnoty zkoumané veličiny o 5 % (EN 14770) nebo až o 10 % (ASTM D7175). Při 

konstrukci například Blackova diagramu je nutné provádět oscilační měření při několika 

zkušebních frekvencích. Proto by se mělo i určení LVER provést minimálně během extrémních 

okrajových podmínek měření. 

 

 
Obrázek 14 Určení lineárně viskoelastické oblasti v CSD módu 

Použití teplotně-časové superpozice, která se používá pro tvorbu hlavních křivek, je 

závislé na tom, aby se pojivo v průběhu celého měření nacházelo v LVER. Při nízkých teplotách 

je doporučeno, aby byly nastavené poměrné deformace během měření menší než 0,5 % 

(Goodrich, 1988, citováno z Taylor a Airey, 2016). Ve studii (Airey, Collop a Dongre, 2002) bylo 

zjištěno, že v případě pojiv modifikovaných elastomery i plastomery se pohybuje rozsah 

deformace v LVER v rozmezí 2 % až 6 %. U pojiv vyrobených z velmi měkkých vstupních asfaltů 

při vysokém stupni modifikace může být nastavená deformace měření až na úrovni 50 % až 

200 %. Tyto výsledky měření byly potvrzeny i v práci (Koudelka a Dašek, 2019).  
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 Vstupní a výstupní parametry oscilačních zkoušek 

Při měření v oscilačním módu je zatěžovací frekvence nazývána úhlová frekvence (Van 

der Poel 1954), jejíž jednotky jsou radiány/s , viz rovnice 5.7.  

       5.7 

 

Kde  ω  – úhlová frekvence (rad/s) 

π  – matematická konstanta (-) 

f  – frekvence (Hz) 

 

V případě aplikace napětí na vzorek pojiva dojde k jeho deformaci. Odezva materiálu 

na vnější zatížení (napětí) je u viskoelastických materiálů tzv. mimo fázi a popisuje se fázovým 

úhlem. V případě naprosto elastických materiálů nabývá fázový úhel (  hodnoty 0 °, tzn., že 

průběh zatížení a průběh deformace je totožný. U materiálů chovajících se čistě viskózně je 

fázový úhel (  90 °C. V případě aplikace smykového napětí je možné popsat chování vzorku 

asfaltového pojiva pomocí Rovnice 5.8, která přibližuje výpočet přetvoření. 

      5.8 

Kde    – smykového přetvoření (rad/s) 

 – amplituda smykového přetvoření (%) 

  – úhlová frekvence (rad/s) 

 – fázový úhel (°) 

 

V případě nastavení smykového přetvoření se výpočet smykového napětí provádí 

podle Rovnice 5.9. 

     5.9 

 

Kde    – smykového napětí (Pa) 

  – hodnota smykového napětí (Pa) 

  – úhlová frekvence (rad/s) 

  – fázový úhel (°) 

 

Podíl smykové deformace ke smykovému napětí je pak nazýván jako komplexní 

smykový modul (|G*|). Komplexní smykový modul vyjadřuje tuhost asfaltového pojiva a 

skládá se ze dvou složek. První složka komplexního smykového modulu je nazývána jako reálná 

část, která se značí G‘ (storage modulus). Druhá složka se nazývá viskózní a značí se G‘‘ (loss 

modulus). Výpočet komplexního smykového modulu a jeho dvou fundamentálních složek je 

uveden v Rovnicích 5.10 – 5.12. 

 

                 5.10 

                 5.11 

                 5.12 
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Kde  G‘  – reálná část komplexního smykového modulu (Pa) 

G‘‘ – viskózní část komplexního smykového modulu (Pa) 

  – komplexní smykový modul (Pa) 

 

Reálná část (G‘) komplexního smykového modulu popisuje množství uložené energie, 

která je při každém oscilačním cyklu uvolněna. Tato část je také označována jako elastická 

složka. Viskózní část G‘‘ popisuje disipační energii (dissipation energy). Poměr těchto dvou 

složek definuje fázový úhel, viz rovnice 5.13.  

 

                  5.13 

 

Absolutní hodnota |G*| se zjišťuje na základě vztahu mezi aplikovaným napětím a 

vzniklou smykovou deformací, viz Rovnice 6.14. 

 

                  5.14 

5.2. Hodnocení chování asfaltových pojiv za středních teplot 

Již v 50. letech 20. století se vědci zabývali řadou reologických parametrů, pomocí 

kterých chtěli určit například náchylnost asfaltových směsí na vznik trhlin nebo určit jejich 

odolnost proti únavě. Mimo samotných vlastností asfaltové směsi (obsah pojiva, druh 

použitého kameniva, volumetrické parametry aj.) byla pozornost věnována asfaltovému 

pojivu (zejména jeho reologickým vlastnostem). Byly zkoumány kohezní vlastnosti pojiva 

pomocí zkoušky duktility. Výsledky zkoušky duktility byly později korelovány s vznikem 

mozaikových trhlin (Kandhal, 1977).  

Mezi další významné práce je možné zařadit poznatky, které vedly k vývoji konceptu 

limitní tuhosti v závislosti na době zatěžování (Van der Poel, 1954). Byla stanovena korelace 

mezi tuhostí asfaltového pojiva a náchylností na vznik poruch u asfaltové směsi (Heukelom, 

1966). Byly zjištěny i korelace mezi penetrací a zkouškou Marshallovy stability (EN 12697-34). 

Nicméně až při vzniku PG specifikace v USA došlo ke stanovení funkčních požadavků na 

asfaltové pojivo s určením limitních parametrů. Poznatky v tomto směru vycházely ze závěrů 

programu SHRP (Strategic Highway Research Program) (Harrigan a kol., 1994; Kennedy a kol., 

1994).  

Dalším parametrem, který hodnotí vlastnosti pojiv za středních teplot, je tzv. parametr 

Glover-Rowe (G-R). Pro zobrazení G-R parametru se používá Blackův diagram. V Evropě se 

provádí posouzení chování pojiv za středních teplot pomocí teploty viskoelastického přechodu 

(TVE). Oba tyto posledně jmenované postupy hodnocení pojiv se využívají v oblasti výzkumu a 

nikoli v běžné praxi.  

Chování pojiv za středních teplot lze hodnotit několika způsoby za využití různého 

přístrojového vybavení a za použití různých metod interpretace naměřených dat. Jako 

nejčastěji používané metody hodnocení pojiv za středních teplot byly identifikovány tyto: 
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· Penetrace jehlou 

· PG únavový parametr ((|G*|·sin(δ)) 

· Glover-Rove parametr (G-R) 

· Teplota viskoelastického přechodu (TVE, respektive|G*|TVE) 

· Parametr ΔTC   

 Penetrace jehlou 

Určení hodnoty penetrace jehlou je popsáno evropskou zkušební normou EN 1426. 

Hodnota penetrace vyjadřuje vzdálenost v desetinách milimetru, o kterou ve vertikálním 

směru pronikne zkušební jehla do zkoušeného vzorku za stanovených okrajových podmínek, 

tj. teplota, zatížení a čas trvání zatížení. Zkouška penetrace jehlou je dle EN 1426 izotermickou 

zkouškou, která je běžně prováděna při teplotě 25 °C. Je možné se setkat i s měřením při 

teplotě 4 °C.  Různé teploty měření se používají pro zjištění teplotní citlivosti asfaltového 

pojiva (Zaumanis, Mallick a Frank, 2013; Van der Poel, 1954).  

Během standardní zkoušky penetrace je vzorek namáhán konstantním smykovým 

napětím po dobu 5,0 s. Napětí je vyvozováno vlastní váhou zkušební jehly s přídavným závažím 

(celkem 100,00 ± 0,10 g.). Smyková rychlost během zkoušky záleží na konzistenci vzorku, tj. do 

měkčího pojiva proniká jehla vyšší smykovou rychlostí a naopak. Například při hodnotě 

penetrace 10 (0,1 mm) je smyková rychlost nižší, než 2 x 10-2 s-1, zatímco při penetraci 200 (0,1 

mm) je smyková rychlost vyšší než 3 x 10-1 s-1 (Thenoux, 1987).  

V práci (Van der Poel, 1954) bylo dokázáno, že tuhost pojiva je závislá na době 

zatěžování. Závěry studie (Van der Poel, 1954) z roku 1954 byly potvrzeny i v práci (Coufalík, 

2017), který pomocí korelace zjistil, že mezi |G*| (zjišťovaném při teplotě 25 °C a frekvenci 

zatěžování 0,4 Hz) a penetrací při 25 °C existuje vztah (viz Rovnice 5.15) s koeficientem 

determinace R2=93.  

 

      5.15 

 PG únavový parametr 

Střední teplota dle PG je taková teplota, při které dosáhne únavový parametr 

(|G*|·sin(δ)) hodnoty 5 000 kPa po dlouhodobém stárnutí (RTFOT+PAV). Hodnota 5000 kPa 

byla stanovena na základě pozorování v projektu Zaca-Wigmore (Kriz a kol., 2018). Během 

tohoto zkušebního programu byly prováděny reologické měření. Jednalo se o měření 

parametru |G*|·sin(δ) při frekvenci zatěžování 1,59 Hz a teplotě 25 °C. Při hodnocení 

výsledků, které vedly k nastavení limitních hodnot, se vycházelo z výsledků zkoušek únavy. 

Zkouška únavou se prováděla na asfaltových směsích. Při zmíněných okrajových podmínkách 

došlo k určení limitní hodnoty parametru |G*|·sin(δ) při teplotě 25 °C na úrovni 3 000 kPa. 

Během SHRP programu došlo k návrhu, aby byla limitní hodnota 5 000 kPa a určovala se 

pomocí interpolace teplot (hledá se teplota, kdy se parametr Gʹʹ dosáhne 5 000 kPa). Pokud si 

únavový parametr rozebereme a použijeme vztah dle 5.13, dojdeme k Rovnici 5.16. 
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       5.16 

 

Z Rovnice 5.16 lze odvodit, že tímto parametrem se posuzuje velikost viskozitní části 

komplexního smykového modulu. Používání tohoto parametru upřednostňuje ve svém 

hodnocení pojiva, které vykazují menší fázový úhel. Jinými slovy řečeno, pojivo, které má za 

středních teplot malý fázový úhel je z hlediska tvorby únavových poruch lepší, než pojivo, které 

má fázový úhel větší. Z hlediska výsledků zkoušek uvedených v (Soenen a kol., 2016) se však 

dá konstatovat, že nižší fázový úhel za středních teplot naopak zvyšuje riziko vzniku únavových 

trhlin. S hodnotou fázového úhlu samotného se dokonce uvažuje jako s hodnotícím 

parametrem pojiv za středních teplot. Pokud je fázový úhel nižší než 40 °, může nastat problém 

se samozotavením pojiva (Planche a kol., 2017). Problém s parametrem |G*|·sin(δ) lze 

ilustrovat na Obrázku 15. 

 

 
Obrázek 15 Souvislosti při posuzování únavového parametru dle PG (PGI) 

Z obrázku vyplývá, že při vysoké hodnotě fázového úhlu může dojít k nesplnění kritéria 

|G*|·sin(δ) ≤ 5 000 kPa i v případě, kdy je fázový úhel vysoký (verze c na Obrázku 15) a naopak 

při vysoké tuhosti vyjádřené parametrem |G*| může ke splnění požadavku dojít (verze b na 

Obrázku 15).  Z předchozích kapitol víme, že vysoký fázový úhel značí pojivo s vyšší viskozitou. 

V literatuře se můžeme setkat rovněž s tvrzením, že takové pojivo má i lepší samozotavovací 
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schopnosti. Příspěvky (Hesp a Shurvell, 2010) poukázaly na výhody mít vyšší fázový úhel při 

nízkých teplotách než naopak. Při porovnání verze a verze b na Obrázku 15 je i vidět, že pojivo 

ve verzi b má daleko vyšší tuhost než pojivo ve verzi a a přesto jsou tyta pojiva hodnocena 

stejně. Přitom dosažení nízkého parametru u pojiva ve verzi b je způsobeno nízkou hodnotou 

fázového úhlu.  

 Glover-Rowe (G-R) a duktilita 

Na základě výzkumů a sledování vozovek provedených v USA se předpokládalo, že 

indikací rizika vzniku trhlin ve vozovce (vlivem stárnutí pojiva) může být nízká hodnota 

duktility. Při zkoušce duktility dochází k natahování vzorku pojiva při konstantní rychlosti 

zatěžování a teplotě. Na začátku zkoušky, při krátkém čase zatížení, se projevuje dominantní 

elastická složka pojiva. Při delších časech zatížení se začíná napětí snižovat a viskozita 

materiálu umožňuje jeho tok. U zestárlých asfaltových pojiv se projevuje při zkoušce vysoká 

elasticita pojiva, proto je nárůst napětí u těchto pojiv vysoký (deformace se nestihne tak rychle 

přeměnit v tok materiálu). Pokud má pojivo vysoký fázový uhel, považuje se za tzv. duktilní. 

Průběh zkoušky duktility je zobrazen na Obrázku 16 vpravo.   

V 60. a 70. letech 20. století provedl Kandhal (Kandhal, 1977; Reinke, 2017) extensivní 

zkoušky pojiv při desetiletém sledování nejméně čtyř zkušebních úseků v Pensylvánii (Beaver 

Co, Lycoming Co, Waschington Co, Lebanon Co). Bylo zjištěno, že pokud se nachází hodnota 

duktility při rychlosti posunu 5 cm/min v rozmezí 3 cm až 5 cm, na zkušebních úsecích byly 

zaznamenány poruchy. Průběh hodnot duktilit, zjištěných u pojiv ze zkušebních vzorků, je 

zobrazen na Obrázku 16 vlevo (jednotlivé zkušební úseky jsou na obrázku zobrazeny jiným 

typem čáry). Obrázek je doplněn o hraniční hodnoty duktility indikující vznik poruch. 

 

 
Obrázek 16 Vznik trhlin v závislosti na duktilitě (Reinke, 2017), průběh zkoušky duktility 

 

Glover (Glover a kol., 2005) byl na základě použití Maxwellova modelu schopen odvodit 

závislost mezi duktilitou a koeficientem G´/(η´/G´), který je označován jako „DSR Function“ 

(koeficient G-Fn). Koeficient G´/(η´/G´) lze považovat za parametr, který popisuje chování 

pojiva při prodloužení. G´ značí reálnou část komplexního smykového modulu (elastická) a η´ 
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značí reálnou složku dynamické viskozity. Oba tyto parametry je možné změřit pomocí DSR. 

Existující souvislost mezi duktilitou a koeficient G´/(η´/G´) byla dokázána při zkouškách 20 

různých druhů nemodifikovaných asfaltových pojiv, viz Obrázek 17. Korelace má lineární 

vztah, pokud je hodnota duktility ≤ 10 cm. Nižší hodnoty duktility odpovídají vyšším hodnotám 

parametru G´/(η´/G´).  Parametr G´/(η´/G´) byl stanoven při teplotě 15 °C a frekvenci 0,005 

rad/s (0,0008 Hz).  

 

 
Obrázek 17 Vztah mezi duktilitou a Gloverovým parametrem (Glover a kol., 2005) 

 

V roce 2011 doporučil Rowe (Anderson a kol., 2011) převést Gloverův parametr 

G´/(η´/G´) na tvar, v němž jsou zohledněny parametry (δ) a |G*|. Rowe po úpravě s využitím 

závislostí mezi reologickými parametry odvodil vztah pro parametr Glover-Rowe uvedený 

v Rovnici 5.17 

 

          5.17 

 

Tím se získal koeficient, ve kterém jsou obsaženy obdobné charakteristiky pojiva, jako 

při hodnocení asfaltů dle PG (|G*| a (δ)). Okrajové podmínky měření jsou však jiné. Koeficient 

dle Rovnice 5.17 se obvykle označuje podle autorů jako G-R a udává se v kPa, zatímco 

koeficient G-Fn v MPa/s. 

Provedou-li se zkoušky na originálním i laboratorně zestárlém pojivu, lze změnu 

vlastností pojiva stanovit pomocí indexu stárnutí. Další možností pro znázornění vlivu stárnutí 

je prezentovat místo koeficientu G-R přímo hodnoty parametrů |G*| a (δ) v Blackově 

diagramu. Při obou způsobech zobrazení je možné do grafu vynést i mezní hodnoty G-R či G-Fn 

nebo |G*| a (δ) plynoucí z korelace mezi duktilitou a výsledky z DSR navržené Gloverem. U 

zkoušky duktility provedené při 15 °C a rychlosti 5 cm/min se předpokládá vznik poruchy, 
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klesne-li duktilita pod 5 cm. Při poklesu pod 3 cm má být již riziko vzniku poruch značné. Při 

použití korelace mezi duktilitou a koeficientem G-R tomu dle Rowe odpovídají hodnoty 

180 kPa pro malé riziko a 450 kPa pro velké riziko vzniku poruch (Rowe and Sharrock, 2016). 

V práci (Cucalone a kol., 2018) se uvažuje mezní hodnota pro parametr G-R 600 kPa (pozn. 

autora: Mezní křivky zobrazené v Blackově diagramu je třeba chápat jako indikaci náchylnosti 

ke vzniku trhlin, nikoliv jako jednoznačná klasifikační kritéria).  

 Teplota viskoelastického přechodu (TVE) 

Koncept hodnocení pojiv za středních teplot pomocí teploty viskoelastického přechodu 

(TVE) se prosazuje především v Evropě (Widyatmoko a kol., 2005, Migliori a kol., 1999). Tato 

teplota je definovaná jako teplota, při které je podíl viskózní složky oproti elastické složce 

komplexního smykového modulu roven jedné (viz Rovnice 5.18) při dané zkušební frekvenci. 

Jinými slovy, jedná se o teplotu, která rozlišuje, zda se pojivo bude chovat více viskózně nebo 

více elasticky. Zjištění viskoelastických parametrů je uvedeno na Obrázku 18. 

 

         5.18 

 

Další parametr, který lze během hodnocení TVE získat, je tzv. |G*|TVE neboli hodnota 

komplexního smykového modulu při TVE a dané zkušební frekvenci. Jak pojivo stárne, TVE se 

zvyšuje a |G*|TVE se snižuje. Pojivo se stává více elastické a méně teplotně citlivé.  

Frekvence zatěžování, při které byla TVE korelována se vznikem trhlin ve vozovce, byla 

0,4 Hz (Wydiatmoko a kol., 2005; Widyatmoko, Elliot a Williams, 2004). Pro hodnocení 

asfaltových pojiv je možné použít i frekvenci 1,59 Hz (Cucalon a kol., 2018). Jedna z hlavních 

nevýhod tohoto parametru je, že TVE je závislá na výchozí kategorii (gradaci) pojiva, jak bylo 

zdůrazněno v (Rowe a Sharrock, 2016). To znamená, že vznik trhlin pro pojivo s počáteční 

penetrací 50 (0,1 mm) byl pozorován v rozmezí 18 °C až 28 °C, zatímco v případě pojiva 

s výchozí penetrací 15 (0,1 mm) byla zaznamenaná teplota při vzniku trhlin v rozmezí 33 °C až 

45 °C. Při porovnání pojiv stejné kategorie je možné říci, že čím je TVE teplota nižší a 

odpovídající komplexní modul vyšší, tím je odolnost pojiva proti vzniku trhlin vyšší (pojivo se 

chová více viskózně).  Ve studii (Wydiatmoko a kol., 2005) byly předběžně stanoveny hranice 

vzniku trhlin následovně: 

· Penetrace pojiva 15 (0,1 mm): TVE (0.4 Hz) < 35°C and |G*|TVE (0.4 Hz) > 5 MPa 

· Penetrace pojiva 50 (0,1 mm): TVE (0.4 Hz) < 20°C and |G*|TVE (0.4 Hz) > 10 MPa 
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Obrázek 18 Způsob určení TVE a |G*|TVE (vždy závisí na zvolené frekvenci zatěžování) 

Definici stupně zestárnutí se věnovala studie (Porot a Eduard, 2016). Šlo o to definovat 

závislost mezi |G*|TVE a TVE. Ve studii byla použita pojiva rozdílné penetrační třídy i pojiva z 

rozdílného zdroje (rafinerie). Penetrace u zkoušených pojiv se pohybovala v rozmezí 5 (0,1 

mm) (R-materiál, resp. pojivo z něj) až 162 (0,1 mm) (pojivo 160/220). Na základě analýz byla 

navržena klasifikační tabulka indikující stupeň zestárnutí, viz Tabulka 17. Pokud je |G*|TVE vyšší 

než 107 Pa neočekává se, že by pojivo byla výrazně zestárlé, zatímco pokud je |G*|TVE nižší než 

5 x 106 Pa a TVE je vyšší než 20 °C očekává se, že pojivo je zestárlé velmi. 

 

Tabulka 17 Klasifikační stupnice pro TVE a |G*|TVE (Porot a Eduard, 2016) 

G*VET (Pa) 
TVE (°C) 

0 až 20 20 až 40 40 až 60 

>107  -- +/-  

5 x 106 až 107 + ++ +++ 

106 až 5 x 106 ++ +++ ++++ 

 

 Nízkoteplotní vlastnosti a parametr ΔTC   

5.2.5.1.  Úvod do problematiky 

Tvorba nízkoteplotních trhlin je jedním ze základních mechanismů, poškozujících 

konstrukce asfaltových vozovek. Vznik tohoto druhu trhlin je spojen s nárůstem teplotně 

způsobeného tahového napětí během změn okolních teplot. Asfaltové pojivo je viskoelastický 

materiál se schopností odbourávat nárůst napětí pomocí relaxace. I přesto může být nárůst 

tuhosti materiálu tak rychlý, že materiál nemá dostatek času relaxovat a dosáhne své meze 

pevnosti. Po překročení této meze dojde nevyhnutelně k porušení materiálu a následně k 

tvorbě trhliny. Schematické znázornění této problematiky je uvedeno na Obrázku 19.  
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Obrázek 19 Schématické znázornění problematiky nárůstu napětí 

V původních publikacích, které se věnovaly problematice vzniku trhlin v asfaltových 

směsích za nízkých teplot, bylo zjištěno, že vznik těchto trhlin má přímou souvislost s tuhostí 

asfaltového pojiva. Tuhost asfaltového pojiva se zvyšuje spolu s klesající teplotou. Na základě 

těchto studií bylo navrženo používat pro hodnocení pojiv tzv. koncept limitní tuhosti. 

Stanovuje se teplota, při které je dosažena určitá tuhost (za stanoveného času zatížení). Popsat 

přesný mechanismus vzniku trhliny je komplikované, protože do úvahy vstupují parametry 

jako samozotavení, míra oxidačního zestárnutí nebo fyzikální stárnutí. Tyto parametry jsou 

vztažené k pojivu samotnému. Vznik trhlin je ovlivněn i rychlostí poklesu okolní teploty, 

tloušťkou souvrství asfaltových vrstev nebo volumetrickými parametry směsi.  

V Evropě se pro hodnocení nízkoteplotních vlastností používá zkouška bodu lámavosti 

dle Fraasse (EN 12593). Vzorek pojiva, který je nanesen na tenkém plíšku, je opakovaně 

ohýbán při rychlosti ochlazování 1 °C/min do doby, dokud se vrstva pojiva na plíšku nepoškodí 

trhlinou. Na rozdíl od zkoušky v průhybovém trámečkového reometru (BBR), která se dá 

prohlásit za zkoušku dotvarování, probíhá tato zkouška až do porušení zkušebního vzorku. 

Moment porušení je (jako u jiných destruktivních zkoušek) ovlivněn teplotou a dobou 

zatěžování. Dle studie (Van der Poel, 1954) lze přepokládat, že při porušení vzorku mají 

všechna pojiva tzv. ekviviskózní tuhost, která odpovídá hodnotě 100 MPa. Předpokládá se, že 

maximální deformace pojiva během zkoušky je 60 %.   

Během SHRP programu došlo k vývoji měřícího zařízení pro měření nízkoteplotních 

charakteristik asfaltových pojiv, tzv. průhybového trámečkového reometru (BBR) (Anderson, 

1990, citováno z Golalipour, 2013). Při provádění výzkumu se vědci inspirovali staršími 

pracemi (Van der Poel, 1954; Heukelom, 1966), které identifikovaly tuhost jako vlastnost, 

která může indikovat vznik poruch u asfaltového pojiva i směsi. První zkoušky, během nichž 

bylo pojivo za účelem zjištění jeho tuhosti zatěžováno tzv. tříbodovým ohybem, byly 

provedeny pány Busby a Readerem v roce 1972 (Busby a Reader, 1972, citováno Vinson, Janoo 

a Haas, 1989). Výzkumníci si během SHRP programu uvědomili, že tuhost samotná není 

parametrem dostačujícím pro charakterizaci nízkoteplotního chování asfaltových pojiv.  Byl 

představen další parametr, který hodnotí chování za nízkých teplot, tzv. m-hodnota. Tento 

parametr vyjadřuje schopnost asfaltového pojiva relaxovat. M-hodnota značí sklon tečny 

logaritmu tuhosti v závislosti na logaritmu času, viz Obrázek 20.  
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Obrázek 20 Způsob odvození m-hodnoty 

M-hodnota stejně jako tuhost pojiva (parametr (60)) jsou běžně určovány po 60 s. měření.  

Celá zkouška trvá 240 sekund. Vyšší m-hodnota indikuje rychlejší schopnost relaxace (rychlejší 

pokles tuhosti v závislosti na čase), tedy vyšší schopnost odbourávat teplotně indukovaná 

napětí (viz obrázek 20, B). Jako kritická hodnota se uvažuje hodnota 0,3.  

Jedna ze slabin použití této specifikace spočívá v tom, že limitní tuhost je z větší části 

odvozena na základě práce (Readshaw, 1974 citováno z Yee a kol., 2006). V tomto výzkumu 

byla odvozena limitní tuhost na úrovni 200 MPa po době zatěžování 2 hodiny. Během SHRP 

programu byly okrajové podmínky měření doporučené k používání v rámci PG specifikace 

upraveny. Na základě principu superpozice, který byl považován za platný, bylo navrženo, aby 

byla limitní tuhost pojiva měřena po 60 s. zatížení. Limitní tuhost pojiva, při které existuje riziko 

vzniku trhlin, byla posunuta na úroveň 300 MPa a kritická teplota vzniku trhlin u směsi se 

posunula o 10 °C níže oproti vypočítané hodnotě. Celkový čas měření byl navržen na 240 

sekund s odůvodněním, že tímto způsobem je možné vytvořit hlavní křivky. Redshaw ve své 

práci nezohlednil parametr m-hodnoty, který je v dnešní době rozhodujícím parametrem 

z hlediska posouzení nízkoteplotních vlastností pojiv po dlouhodobém stárnutí (Yee a kol., 

2006).  

Během zkoušky v zařízení BBR se měří průhyb, který roste v čase vlivem konstantního 

zatížení (980 ± 50 mN). Z naměřených dat je možno vypočítat tzv. ohybovou tuhost S(t) a sklon 

křivky dotvarování, tzv. m-hodnotu. Průhyb zkušebního trámečku lze vypočítat dle Rovnice 

5.19. 

 

                   5.19 

 

Kde  – průhyb trámečku v jeho střední části (mm) 

– působící konstantní síla (N) 

– rozpětí (mm) 

– modul pružnosti (MPa) 

– moment setrvačnosti příčného průřezu trámečku (mm4) 

 

Pro výpočet ohybové tuhosti se používá vzoreček dle Rovnice 5.20. 
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                          5.20 

 

Kde  – časově závislá ohybová tuhost (MPa) 

– působící konstantní síla (N) 

– vzdálenost pevných podpěr trámečku (102 mm) (mm) 

– šířka trámečku (12,5 mm) (mm) 

– výška trámečku (6,25 mm) (mm) 

– časově závislé přetvoření (průhyb) trámečku 

 

Bližší odvození parametrů měřených v průhybovém trámečkovém reometru je uvedeno v 

(Coufalík, 2017). 

5.2.5.2.  Parametr ΔTC 

Parametr ΔTC je poměrně nový reologický parametr, který cílí na hodnocení náchylnosti 

asfaltového pojiva ke vzniku trhlin. Parametr popisuje relaxační schopnosti pojiva, které 

mohou přispět ke vzniku trhlin, zároveň ale nejsou způsobeny zatížením dopravou, ale jsou 

způsobeny například teplotními vlivy (non-load related cracking/non-load associated 

cracking).  Příklad takových trhlin je zobrazen na Obrázku 21. 

Při vystavení asfaltového pojiva degradačním vlivům dochází ke zvyšování tzv. 

kritických teplot odvozených na základě parametrů (60) a m(60). Bylo dokázáno, že kritická 

teplota určená na základě m-hodnoty, tedy schopnosti pojiva relaxovat, roste většinou rychleji 

než kritická teplota určená na základě (60). Rozdíl kritických teplot se začal označovat 

parametrem ΔTC, viz Rovnice 5.21. Použití tohoto parametru bylo prvně navrženo 

Andersonem (Anderson a kol., 2011) v rámci řešení projektu 06-1 “Techniques for Prevention 

and Remediation of 16 Non-Load-Related Distresses on HMA Airport Pavements“. 

 

 
Obrázek 21 Teplotně indukované trhliny (IS – 240, 2019) 
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                5.21 

 

Parametr vyjadřuje jak moc je vyvážené chování asfaltových pojiv za nízkých teplot, 

respektive jaký je vztah mezi tuhostí a schopností pojiva zbavit se napětí (relaxovat) při nízkých 

teplotách. Více negativní hodnota znamená, že pojivo není schopno odbourávat vnesené 

napětí bez ohledu na tuhost. Když ΔTC klesá, je pojivo považováno za více náchylné na vznik 

teplotně indukovaných trhlin a zároveň disponuje horším únavovým chováním. Parametr  ΔTC 

klesá, když se ve směsi zvyšuje obsah R-materiálu.  

Anderson doporučil předpokládat, že pokud hodnota ΔTC klesne pod -5 °C, může dojít 

ke vzniku poruchy. Hranice -5 °C byla odvozena na základě korelace s Gloverovým parametrem 

G´/(η´/G´), který byl vypočítán pomocí tvorby hlavních křivek (ref. teplota 15 °C a fr. zatěžování 

0,0008 Hz). Hranice -5 °C odpovídá hodnotě parametru G´/(η´/G´) na úrovni 0,009 MPa/s. 

Vyhodnocení parametru ΔTC je doporučeno provést postupně, tj. po stárnutí RTFOT a 

RTFOT+PAV se sledováním jeho vývoje. Bylo navrženo, že je vhodné prodloužit simulaci 

laboratorního stárnutí na dvojnásobek (PAV40). Prodloužená doba stárnutí může lépe 

diferenciovat chování zejména oživených pojiv a lépe odhalit potencionálně problémová 

pojiva (Anderson a kol., 2011; Bennert a kol., 2016, Reinke 2016). Použití tohoto kritéria pro 

oživená pojiva bylo doporučeno i ve zprávě Asphalt Institute z roku 2016 (The use of 

REOB/VTAE in Asphalt, 2016). Tato zpráva se věnovala charakterizaci oživovacích přísad (a 

pojiv) vyrobených opětovnou rafinací vyjetých motorových olejů (REOB). Když pojivo dosáhne 

hodnoty ΔTC ≤ -5 °C, pojivo je velice náchylné na vznik trhlin (nezávisle na použité metodě nebo 

délce stárnutí). Pokud je ΔTC ≤ -2,5, existuje zvýšené riziko vzniku trhlin. Data, na základě 

kterých byly stanoveny kritické hodnoty, byly odvozeny na základě zkoušek nemodifikovaných 

pojiv. Proto by se měly brát tyto kritické hodnoty v případě modifikovaných pojiv s rozvahou.  

5.3. Teplotní citlivost pojiva 

Teplotní citlivost je vlastnost pojiva, která indikuje, jak moc se změní zkoumaný 

parametr asfaltového pojiva při změně teploty. Pojiva, u kterých se vlastnost příliš nemění, 

jsou považována za málo teplotně citlivé. Ideální chování asfaltového pojiva pro použití 

v silničním stavitelství je zobrazeno na Obrázku 22.  

Na Obrázku 23 je zobrazen průběh závislosti tuhosti pojiva na teplotě. Silniční asfalty 

mají přímkový průběh, zatímco polymerem modifikovaný asfalt (např. SBS modifikace) má 

průběh nerovnoměrný. Za vyšších teplot má pojivo tuhost vyšší (lepší odolnost proti trvalým 

deformacím) a teplot nízkých má tuhost nižší (lepší odolnost proti vzniku trhlin). Na 

Obrázku 23 vpravo nahoře je vidět jaký může být rozdíl v chování u nemodifikovaných pojiv. 

Pojivo 3 značí teplotně velmi citlivé pojivo, zatímco u pojiva 1 je tomu naopak.  
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Obrázek 22 Teplotní citlivost asfaltového pojiva 

 Penetrační index a struktura asfaltového pojiva 

Penetrační index (PI) je parametrem používaným pro hodnocení teplotní citlivosti 

pojiva. Hodnotu PI je možné spočítat na základě výsledků zkoušek penetrace jehlou a zkoušky 

bodu měknutí (dnes nejčastěji používaná varianta dle EN 12591) nebo alternativně z měření 

penetrace při dvou rozdílných teplotách. Pokud zlogaritmujeme hodnoty penetrace při dvou 

různých teplotách, získáme přímku. Pokud tuto přímku budeme extrapolovat do teploty bodu 

měknutí, zjistíme, že výsledná penetrace je na úrovni 800 (0,1 mm). Pojivo má tuhost při této 

penetraci na úrovní 104 N/m2. Penetrace při teplotě bodu měknutí může být v rozmezí 600 

(0,1 mm) až 1000 (0,1 mm). Při výpočtu PI dle EN 12591 se počítá právě s tímto předpokladem. 

Výpočet je uveden v Rovnici 5.21. 

 

                5.21 

        

Kde – teplota bodu měknutí [°C] 

– teplota při zkoušce penetrace [°C] 

 

Později byl vztah vyjadřující směrnici závislosti penetrace na teplotě přetransformován do 

vztahu podle Rovnice 5.22.  

 

                   5.22 

 

Tento vztah byl odvozen na základě historických dat, kdy se přepokládalo, že asfaltové 

pojivo z Mexika má penetraci při teplotě 25 °C 200 jednotek a PI = 0. Z Rovnice 5.22 lze 

odhadnout, že pojivo s PI = 20 je kompletně nezávislé na teplotě, opačný extrém je pojivo 

s PI = -10. Tato pojiva se v praxi nevyskytují. Dle studie (Van der Poel, 1954) se pohybuje 

rozmezí od -2,6 (destilovaný asfalt z východní Indie) až 6,3 (foukaný asfalt z Jižní Ameriky). Dle 

EN 12591 probíhá výpočet PI dle Rovnice 5.23. 
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                 5.23 

 

U silničních asfaltů není přímo požadováno uvádět PI, nicméně doporučené rozmezí je 

-1,5 (teplotně náchylné) až 0,7 (teplotně stálé). Hodnocení pomocí PI je možné použít dle EN 

12591 při volbě přísnost 2. V Evropě se dále používá kritérium PI pro rozdělení tvrdých a 

oxidovaných asfaltů: 

· Tvrdé asfalty/vzduchem upravené asfalty (air rectified bitumen, semi blown ones) 

= PI ≤ 2,0 

· Oxidované asfalty (oxidized bitumen, blown ones) = PI ≥ 2,0 

Asfaltové pojivo lze charakterizovat jako koloidní disperzi (Nellensteyn, 1924, Pfeiffer 

a Saal, 1940). Pojivo je směs skládající se z uhlovodíků s vysokou molekulovou hmotností 

(asfaltény), jež jsou dispergovány ve fázi malténové. Mezi maltenickou složku pojiva řadíme 

podle Corbettovy skupinové separace olejových destilačních zbytků nasycené uhlovodíky 

(Saturates), aromáty (Aromates) a pryskyřice (Resins). Odtud vychází zkratka SARA. Na 

Obrázku 23 (vlevo) je zjednodušeně zobrazena koloidní struktura pojiva, asfalteny jsou na 

obrázku zobrazeny jako kulovité částice. Pryskyřice tvoří „ochranný obal“ asfaltenů, které 

působící jako stabilizační prvek systému. Na Obrázku 23 (vpravo) je zobrazeno, jak vypadá 

struktura různých typů asfaltových pojiv. 

 

 
Obrázek 23 Vlevo, zjednodušený pohled na koloidní strukturu asfaltového pojiva (Lesueur, 2009), 

Vpravo, koloidní struktura asfaltových pojiv (Holý a Remišová, 2019) 

Obsah asfalténů a jejich interakce s maltény, především s pryskyřicemi, jsou klíčovými 

vlastnostmi, které ovlivňují chování asfaltového pojiva. Pryskyřice disponují peptizační 

schopností, díky které jsou schopny zabránit shlukování asfalténů (Lesueur, 2009). Při 

dostatečném podílu pryskyřic a aromátů v asfaltovém pojivu dochází k rovnoměrnému 

rozptýlení asfalténů uvnitř sytému. Tento stav (typ) uspořádání vnitřní struktury asfaltového 

pojiva se nazývá v odborné literatuře SOL. Materiály, které mají SOL strukturu, vykazují 

převážně Newtonovské chování. Pokud není peptizační schopnost pryskyřic dostatečná, mají 

micely tendenci se shlukovat a tvořit clustery, typ GEL. Materiály s převažující gelovou 
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strukturou se chovají jako ne-Newtonovské. (Read a Whiteoak, 2003). Existuje koncensus, 

podle kterého by se pojiva s příliš gelovou (gelovitou) strukturou neměla používat v silničním 

stavitelství. Tato pojiva mají totiž omezenou schopnost relaxovat. 

S ohledem na hodnotu penetračního indexu lze asfaltová pojiva dle jejich struktury 

dělit následovně (Mangiaficio a kol., 2016): 

· PI < -2   – SOL 

· -2 < PI < 2  – SOL-GEL 

· PI > 2   – GEL 
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 POUŽITÉ MATERIÁLY 

Materiály popisované a zkoušené v rámci praktické části dizertační práce jsou 

zobrazeny v Grafu 1.  

 

 
Graf 1 Materiály popisované v rámci praktické části dizertační práce 
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V Grafu 1 jsou uvedeny i stupně zestárnutí asfaltových pojiv. V každém stupni 

zestárnutí probíhala jejich charakterizace a vyhodnocení reologického chování. Zkoušky, které 

byly provedeny a parametry použité k hodnocení pojiv, jsou popsány detailněji v kapitolách 

věnujících se vyhodnocení zkoušek. Obecně jsou použité metody a postupy popsány 

v kapitolách 4 a 5.  

6.1. Oživovací přísady 

V rámci dizertační práce bylo zkoumáno celkem třináct druhů oživovacích přísad od 

osmi různých výrobců. V Tabulce 18 je uveden seznam těchto přísad a je uvedeno jejich 

deklarované složení. Údaje o složení jsou získané z bezpečnostních a technických listů přísad, 

popřípadě od jejich výrobců. 

 

Tabulka 18: Seznam zkoušených oživovacích přísad včetně pojiva měkčí gradace 

Označení Dodavatel Deklarované složení 

A I. 
Polyol ester (tálové a 
terpentinové oleje) 

B II. 
Směs pryskyřic, vosků a 

polymerů 

C III. 
Složitý zbytek z vakuové 

destilace ropy 

D IV. 
Methyl ester mastných 

kyselin 

E V. Směs rostlinných olejů 

F VI. Deriváty mastných kyselin 

G VII. 
Směs mastných kyselin, 

rostlinných olejů a pryskyřic 

H VIII. 

Amidy z talových mastných 
kyselin a 

tetraethylenpentamin 

I VIII. 
Směs rostlinných olejů, 

cardanol 

J IX. 
Rafinovaný rostlinný 

řepkový olej 

K III. Výrobce neuvedl složení 

L III. Výrobce neuvedl složení 

M IX. Minerální aromatický olej 

N X 160/220 

 

Oživovací přísady byly vybírány s ohledem na jejich složení. Účelem bylo získat 

reprezentativní vzorek přísad. Zkoumané oživovací přísady zastupují produkty, s kterými je 

možné se setkat jak na evropském, tak i americkém trhu. Čtyři oživovací přísady mohou být 
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rovněž považovány za přísady alternativní, tedy že v době začátku zkoumání nebyly tyto 

přísady komerčně dostupné. Za účelem porovnání vlivu oživovacích přísad a silničních asfaltů 

vyšší gradace na vlastnosti zestárlých pojiv bylo rovněž přistoupeno ke zkoušení silničního 

asfaltu gradace 160/220.  

6.2. Oživená pojiva 

Oživovací přísady byly míchány s laboratorně zestárlým pojivem. Takto vznikly vzorky 

oživených pojiv. Kategorie pojiva před simulací stárnutí byla 50/70 (PG 64-22). Kategorie 

pojiva byla vybrána s ohledem na její rozšíření v používání na území České republiky. Toto 

pojivo bylo laboratorně stárnuto metodou 3xRTFOT (doba stárnutí 225 minut, ostatní okrajové 

podmínky jsou v souladu s ČSN EN 12607-1). K volbě této metody stárnutí došlo s ohledem na 

potřebu velkého množství zestárlého pojiva, tj. pro zkoušení jedné oživovací přísady (návrh 

dávkování a provedení dvou kol recyklace/oživení) bylo zapotřebí cca 1,3 kg zestárlého pojiva. 

Metoda prodlouženého krátkodobého stárnutí byla za tímto účelem použita již několikrát 

(Dasek a kol., 2017; Jíša a kol., 2016; Muller a Jenkins, 2011; Spiegel, Steidl, Weixelbaum, 

2008). Empirické vlastnosti referenčního pojiva před a po stárnutí jsou uvedeny v Tabulce 19. 

Funkční vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 20. Z výsledků v Tabulce 20 lze odvodit, že 

dlouhodobě zestárlé pojivo metodou 3xRTFOT je z pohledu mechanicko-fyzikálních zkoušek o 

něco měkčí, než pojivo dlouhodobě zestárlé metodami RTFOT+PAV (konvenční postup 

používaný pro PG zatřídění asfaltových pojiv).  

 

Tabulka 19 Empirické vlastnosti referenčního pojiva 50/70 před a po stárnutí 

Pojivo (stárnutí) Penetrace (0,1 mm) Bod měknutí (°C) Penetrační index (-) 

50/70 56 48,0 -1,46 

50/70 (RTFOT) 36 54,7 -0,82 

50/70 (3xRTFOT) – pojivo pro míchání 23 61,6 -0,34 

50/70 (RTFOT+PAV) 21 63,7 -0,14 

50/70 (RTFOT+2xPAV) 15 71,6 0,51 

Pozn. Pokud se bude odkazovat v textu práce na referenční pojivo, jedná se právě o toto pojivo. 

 

Tabulka 20 Vybrané funkční vlastnosti referenčního pojiva 50/70 před a po stárnutí 

Pojivo  

(stárnutí) 

G* (kPa) δ (°) TVE (°C) G-R (kPa) 
TÚNAVA 

(°C) 
TcSm (°C) Tcm (-) 

ΔTC (°C) 

60 °C,  

1,59 Hz 

60 °C,  

1,59 Hz 
1,59 Hz 

15 °C, 

0,008 Hz 

1,59 Hz, 

5000 kPa 

60 s 

300 MPa 

60 s 

0,3 
60 s 

50/70 2,3 86,0 7,4 0,6 13,4 -19,1 -20,9 1,8 

50/70 (RTFOT) 5,7 81,6 12,3 6,9 16,3 -17,2 -18,3 1,1 

50/70 (3xRRTFOT)  16,6 74,7 18,7 53,6 19,1 -17,0 -16,5 -0,5 

50/70 (RTFOT+PAV) 19,7 74,2 19,5 57,3 19,0 -16,5 -15,2 -1,3 

50/70 (RTFOT+2xPAV) 61,9 68,2 29,8 389,3 23,3 -15,4 -11,6 -3,8 

Pozn. Pokud se bude odkazovat v textu práce na referenční pojivo, jedná se právě o toto pojivo. 

 Postup přípravy oživených pojiv 

Asfaltové zestárlé pojivo (3xRTFOT) bylo předehřáto v laboratorní sušárně na teplotu 

145 °C, která byla zvolena s ohledem na počáteční bod měknutí pojiva (61,6 °C). Doba ohřevu 
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byla stanovena na 90 minut. Následně byly přidány oživovací přísady. Homogenizace vzorku 

oživeného pojiva byla prováděna ručně po dobu nejméně tří minut. Poté se uzavřená 

plechovka s pojivem a oživovací přísadou vložila zpět do laboratorní sušárny na dobu (10 ± 1) 

min. Následně se pojivo s přísadou opětovně homogenizovalo po dobu nejméně dvou minut. 

Po úplném zhomogenizovaní a zapravení oživovací přísady do pojiva byla provedena příprava 

analytických vzorků pojiv dle příslušných předpisů.   

V rámci dizertační práce se simulovala výroba 100 % recyklovatelné asfaltové směsi; 

došlo ke smíchání pouze zestárlého pojiva a oživovací přísady, popř. měkkého pojiva.  

6.3. Pojiva z R-materiálů 

Pro účely porovnání mechanismu laboratorního stárnutí silničních asfaltů a oživených 

pojiv došlo během provádění práce k charakterizaci pojiv vyextrahovaných a vydestilovaných 

z R-materiálů. Místa odběru a označení pojiv z R-materiálu (resp. R-materiálů) je uvedeno 

v Tabulce 22.  R-materiály byly odebrány na různých obalovnách v ČR. Souhrn lokalit odběrů 

vzorků R-materiálů je uveden v Tabulce 21. Odběr vzorků proběhl dle ČSN EN 932-1. 

 

Tabulka 21 Lokality odběru vzorků R-materiálů s identifikací zpracovatele (zpracovatel = obalovna) 

Označení Lokalita Zpracovatel 

R1 Středočeský kraj I. 

R2 Středočeský kraj I. 

R3 Středočeský kraj I. 

R4 Ústecký kraj II. 

R5 Moravskoslezský k. III. 

R6 Jihomoravský kraj IV. 

R7 Jihomoravský kraj IV. 

R8 Středočeský kraj I. 

R9 Jihomoravský kraj V. 

R10 Středočeský kraj VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

66 

6.4. Silniční asfalty 

Za účelem srovnání chování oživených pojiv bylo přistoupeno k porovnání jejich 

vlastností se silničními asfalty, které byly podrobně popsány v práci (Coufalík, 2017), viz 

Tabulka 22. Tímto došlo k porovnání chování oživených pojiv nejenom s jedním referenčním 

pojivem, které bylo použito v rámci řešení dizertační práce (1 - referenční pojivo), ale i 

s dalšími celkem devíti silničními asfalty kategorie 50/70 (2 až 10). Tato pojiva byla získána od 

7 různých dodavatelů, a proto lze tento vzorek pojiv prohlásit za reprezentativní. Empirické 

vlastnosti těchto silničních asfaltů jsou uvedeny v Tabulce 22.   

 

Tabulka 22 Označení silničních asf. kategorie 50/70, pojiva B až M převzata z práce (Coufalík, 2017) 

Původní  

označení  

Označení v rámci 

dizertační práce 
Dodavatel 

Penetrace 

(0,1 mm) 

Bod měknutí 

(°C) 

Penetrační index 

(-) 

- 1 (referenční pojivo) II. 56 48,0  -1,46 

B 2 II. 63 47,5 -1,32 

C 3 I. 52 50,8 -0,92 

E 4 II. 57 47,4 -1,58 

F 5 IV. 64 46,7 -1,50 

G 6 V. 56 48,7 -1,28 

H 7 VI. 57 47,5 -1,56 

I 8 VII. 54 48,1 -1,52 

J 9 VIII. 47 51,0 -1,10 

M 10 I. 55 49,7 -1,06 

Pozn. Vzorky pojiv v tabulce byly vybrány jako reprezentativní. V rámci práce (Coufalík, 2017) nedošlo u všech zkoumaných pojiv k 

plnohodnotné charakterizaci, tj. u některých pojiv nebylo provedeno například dlouhodobé stárnutí.  
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 ZKUŠEBNÍ METODY 

7.1. Zkušební postupy a metody hodnocení chování asfaltových pojiv 

Za účelem charakterizace oživených pojiv, ale i ostatních druhů pojiv zkoumaných 

v rámci této práce, byly použity zkušební metody definované v evropské specifikační normě 

pro silniční asfalty ČSN EN 12591 a české zbytkové normě ČSN 65 7204. V některých případech 

bylo použito PG zatřídění (SHRP specifikace). Došlo k charakterizaci pojiv pomocí empirického 

i funkčního přístupu. K hodnocení chování pojiv byly použity i reologické parametry, které 

nejsou součástí platných specifikací, nicméně jsou používány v oblasti výzkumu. Některé tyto 

parametry jsou popsány v kapitole 6.  

Oživená pojiva byla podrobena stárnutí, které bylo simulováno metodami RTFOT dle 

ČSN EN 12607-1 a PAV dle ČSN EN 14769. Oživená pojiva byla podrobena tzv. vícenásobnému 

oživení, tzn., že oživená pojiva (zestárnuta metodami RTFOT+2xPAV), byla oživena znovu. 

Takto oživená pojiva byla znovu podrobena stárnutí. Celkem byly simulovány dvě kola 

recyklace (oživení). 

Postup práce byl zvolen tak, aby bylo dosaženo cílů práce. V prvním kroku se provádělo 

hodnocení fyzikálních vlastností oživovacích přísad. Následně došlo k určení efektivity 

oživovacích přísad a návrhu optimálního dávkování. Oživená pojiva s optimálním dávkováním 

přísad byla dlouhodobě zestárnuta. Zestárlá oživená pojiva byla znovuoživena s následnou 

simulací stárnutí. Vybrané reologické parametry oživených pojiv byly porovnány s 

reologickými parametry silničních asfaltů a pojiv získaných z R-materiálů.  

 Znovuzískání pojiv z R-materiálu 

Vzorky R-materiálu byly odebrány dle ČSN EN 932-1. Vzorky byly vysušeny v 

horkovzdušné sušárně při teplotě 50 °C. Následně byla provedena extrakce pojiv dle ČSN EN 

12697-1, metoda B2 (použití rotační odstředivky). Použité rozpouštědlo byl perchlorethylen. 

Asfaltové pojivo bylo získáno dle metody popsané v ČSN EN 12697-3. První fáze destilace byla 

prováděna při teplotě 110 °C (teplota T1) a podtlaku 40 kPa. Druhá fáze probíhala za teploty 

160 °C (teplota T2) a podtlaku až 2,0 kPa. Pokud se po ukončení druhé fáze tvořily v roztoku 

stále bubliny, došlo k aplikaci teploty T3 (180 °C).  

 Metody simulující laboratorní stárnutí 

7.1.2.1. Tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT) 

Zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě (RTFOT) simuluje krátkodobé 

stárnutí asfaltového pojiva, kterému je asfaltové pojivo vystaveno během míchání na 

obalovně, během přepravy a při pokládce asfaltové směsi. Stárnutí probíhalo dle ČSN EN 

12607-1.  

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

osmi skleněných válcových nádobek, kdy hmotnost pojiva v nádobce je předepsána na (35,0 

± 0,5) g. Skleněné nádobky jsou temperovány po dobu jedné hodiny při teplotě (163 ± 1) °C a 
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následně jsou umístěny do držáku, který se během testu otáčí s frekvencí (15 ± 0,5) min-1. Při 

zkoušce je po dobu (75 ± 1) minut tenká vrstva asfaltového pojiva vystavena foukání ohřátého 

vzduchu z trysky o průtoku (4,0 ± 0,2) l/min. Stárnutí bylo provedeno v přístroji firmy Controls.  

7.1.2.2. Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV) 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 14769 a probíhá za zvýšeného tlaku vzduchu (2,1 MPa) 

tak, že je asfaltové pojivo umístěno ve vrstvě o tloušťce přibližně 3,2 mm v miskách o průměru 

140 mm v tlakové nádobě předehřáté na zkušební teplotu 100 °C. Čas expozice byl stanoven 

na 20 hodin. V některých případech došlo k prodloužení doby zkoušky na 40 hodin. Takto 

zestárlá pojiva jsou v práci popisována jako 2xPAV. Stárnutí bylo provedeno v přístroji firmy 

Matest.  

 Charakterizace oživovacích přísad 

V případě oživovacích přísad bylo přistoupeno k využití těchto zkušebních postupů:  

· Stanovení dynamické viskozity dle ČSN EN 13302 a ČSN EN 13702  

· Určení bodu vzplanutí dle Clevelenda dle EN ISO 2592. 

7.1.3.1. Měření dynamické viskozity (DSR) 

Pro hodnocení dynamické viskozity oživovacích přísad při teplotě 0 °C  a 25 °C byl v 

rámci práce využit postup dle ČSN EN 13702. Doba temperace před započetím měření byla 15 

minut. Smykové rychlosti měření byly 1 s-1 až 100 s-1 (10 měření za dekádu). Měření probíhalo 

na reometru od výrobce Malvern Kinexus Pro+. 

7.1.3.2. Měření dynamické viskozity (Rotační vřetenový viskozimetr) 

Pro hodnocení dynamické viskozity oživovacích přísad při teplotě 25 °C a 60 °C byl 

v rámci práce využit postup dle ČSN EN 13302. Doba temperace měření před započetím 

měření byla 30 minut. Měření probíhalo za použití viskozimetru DV2T od firmy Brookfield.  

 Charakterizace vlastností pojiv a oživovacích přísad 

Pro hodnocení vlastností zkoumaných asfaltových pojiv byly použity tyto zkoušky:  

· Penetrace jehlou dle ČSN EN 1426 (poloautomatický přístroj od firmy Matest) 

· Stanovení bodu měknutí dle ČSN EN 1427 (automatický přístroj od firmy Matest) 

· Stanovení komplexního smykového modulu dle ČSN EN 14770  

· Stanovení modulu tuhosti za ohybu dle EN 14771  

7.1.4.1. Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu  

Oscilační měření pro hodnocení funkčních vlastností pojiv v DSR probíhalo v teplotním 

rozsahu 10 °C až 70 °C s teplotním krokem 5 °C. Zkušební frekvence byly 0,1 Hz až 10 Hz, 
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přičemž probíhalo 10 měření v jedné dekádě. Měření probíhalo v rámci LVER. Měření bylo 

provedeno pomocí dvou geometrií: 

· 25 mm při teplotě 70 až 40 °C, mezera 1 mm 

· 8 mm při teplotě 40 až 10 °C, mezera 2 mm 

Měření probíhalo sestupně, tzn., že pro geometrii 25 mm byla první měřená teplota 

70 °C, pro geometrii 8 byla první měřené teplota 40 °C. Při těchto teplotách probíhala i 

příprava vzorku. Tloušťka vzorku byla v průběhu měření kompenzována tak, aby se normálová 

síla blížila 0 N. Doba temperování při změně teploty byla 15 minut. Měření probíhalo v CSD 

režimu (kontrolované smykové přetvoření). Měření probíhalo v reometru od výrobce Malvern 

Kinexus Pro+. Zkoušky probíhaly v souladu s předpisem ČSN EN 14770. Zpracování dat pro 

výpočet reologických parametrů bylo provedeno pomocí softwaru rSpace nebo za využití 

tabulkového procesoru Excel.  

7.1.4.2. Měření dynamické viskozity (DSR) 

Pro hodnocení dynamické viskozity asfaltových pojiv byl v rámci práce využit i postup 

dle ČSN EN 13702. Dynamická viskozita je měřena při použití geometrie kužel – deska. Doba 

temperace před měřením byla 15 minut. Viskozita asfaltových pojiv byla měřena při teplotě 

135 °C.  

7.1.4.3. Stanovení modulu tuhosti za ohybu (BBR) 

Měření nízkoteplotních vlastností probíhalo dle ČSN EN 14771. Zkouška se provádí na 

asfaltových zkušebních trámečcích předepsaných rozměrů (12,5 mm x 6,25 mm x 125 mm). 

Zkouška probíhá při konstantní nastavené teplotě po dobu 240 sekund. Tělísko je při zkoušce 

namáháno středovou silou o velikosti P = (980 ± 50) mN, což odpovídá 100 g. V průběhu 

zkoušky se měří průhyb δ(t), který vzniká a roste působením zatížení v čase. Průběh průhybu 

je možné zaznamenat pomocí softwaru. Ze získaných dat je následně možné vypočítat 

reologické veličiny jako je ohybová tuhost S(t) nebo sklon křivky dotvarování m(t). Cílem 

zkoušky je nalézt takovou teplotu, při které se S(60) blíží hodnotě 300 MPa zdola (označení 

TcS) a m(60) se shora blíží hodnotě 0,3 (označení Tcm). Při vyhodnocení kritických teplot v rámci 

dizertační práce byly vždy měřeny minimálně dvě teploty tak, aby byla jedna změřená hodnota 

pod kritickou mezí a druhá nad kritickou mezí. Zkoušky probíhaly v průhybovém trámečkovém 

reometru (BBR) od firmy Cannon. Zpracování dat pro výpočet reologických parametrů 

probíhalo za využití tabulkového procesoru Excel. 
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 VÝSLEDKY 

8.1. Hodnocení oživovacích přísad 

Zkoušky provedené na oživovacích přísadách a hodnocené parametry jsou zobrazeny 

v Grafu 2. 

 
Graf 2 Provedené zkoušky a zjišťované parametry u oživovacích přísad 

 Výsledky zkoušky dynamické viskozity u oživovacích přísad 

Měření dynamické viskozity (DV) probíhalo na zařízení DSR při teplotách 25 °C a 0 °C. 

Hodnota dynamické viskozity je důležitá z hlediska čerpatelnosti přísad při skladování na 

obalovně. Z hlediska čerpatelnosti v případě asfaltových pojiv se uvádí, že maximální viskozita 

by měla být na úrovni 3 000 mPa·s8 (u asfaltových pojiv zjišťována při teplotě 135 °C). Zkouška 

byla provedena na jednotlivých oživovacích přísadách s výjimkou vzorků K a L, které se 

vyznačují vysokým obsahem (pravděpodobně) vosků, a tudíž byly pro měření dynamické 

viskozity při této teplotě příliš viskózní, při 25 °C jsou obě přísady tuhé. Výsledky zkoušek 

dynamické viskozity oživovacích přísad jsou zobrazeny v Grafu 3.  

 

 
Graf 3 Výsledky zkoušek dynamické viskozity oživovacích přísad 

                                                 
8 Maximální viskozita z hlediska čerpatelnosti se může lišit v závislosti na technickém vybavení na obalovně. 
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Při teplotě 25 °C byla vyšší viskozita pozorována u přísady B a M. Přísada M měla 

viskozitu na úrovni 4000 mPa·s. Při snížení teploty měření na 0 °C došlo k nárůstu viskozity u 

všech srovnávaných přísad. Přičemž u přísad B a M byla překročena hranice čerpatelnosti o 

cca 14 000 mPa·s respektive 274 000 mPa·s. Tyto dvě přísady by se těžko čerpaly bez toho, 

aniž by byly předem předehřáty. Stejný problém nastává i u přísad s obsahem vosků (K a L), 

které se při teplotě 25 °C i 0 °C chovají jako tuhé látky. 

Dynamická viskozita oživovacích přísad byla měřena i při teplotě 60 °C pomocí 

Brookfieldova viskozimetru dle ČSN EN 13302. Bohužel viskozita většiny přísad byla tak nízká, 

že měření probíhalo v rozsahu přístroje, v kterém je toto měření zatíženo vysokou chybou. 

Proto nejsou tyto výsledky uvedeny. Lze však prohlásit, že u všech přísad s výjimkou přísad B 

a M byla viskozita nižší než 40 mPa·s. Při vyhodnocení výsledků dynamických viskozit při 

teplotách měření 0 °C, 25 °C a 60 °C lze prohlásit, že vztah mezi teplotou a hodnotou 

dynamické viskozity lze popsat pomocí exponenciální funkce.  

 Výsledky zkoušky termooxidační stability u oživovacích přísad 

Oživovací přísady byly podrobeny krátkodobému stárnutí RTFOT. Bylo tak možné 

vyhodnotit tzv. index stárnutí a parametr úbytek hmotnosti. Index stárnutí vyjadřuje, jak moc 

se změní zkoumaná charakteristika nebo parametr po simulaci stárnutí. V tomto případě byla 

pro vyhodnocení indexu stárnutí vybrána dynamická viskozita (teplotě měření 25 °C).  

Parametr úbytek hmotnosti v případě oživovacích přísad hodnotí jejich volatilitu při 

zvýšených teplotách, respektive teplotách výroby asfaltové směsi. Parametr index stárnutí a 

úbytek hmotnosti spolu do jisté míry souvisí. Při odpaření lehkých volatilních složek přísady 

lze očekávat nárůst viskozity a zároveň úbytek hmotnosti.  

8.1.2.1. Index stárnutí u oživovacích přísad 

Výsledky hodnocení indexu stárnutí jsou uvedeny v Grafu 4. Index stárnutí představuje 

podíl dynamické viskozity před a po stárnutí. Nejvyšší hodnotu indexu stárnutí měla přísada B 

(3,9). Nejnižší hodnota indexu stárnutí byla změřena u přísad C a J (1,1). Dle požadavků v USA 

(Ali, 2015) je nutné, aby byl poměr viskozit měřených při 60 °C po zkoušce RTFOT nebo TFOT 

menší než 3. V Japonsku jsou požadavky přísnější, poměr viskozit po zkoušce TFOT musí být 

nižší než 2 (bez specifikace teploty) (West a Copeland, 2015).  

Je vidět, že při použití amerických požadavků by nevyhověla pouze přísada B (3,9), 

zatímco při aplikaci japonských požadavků by nevyhověly ani přísady A (2,4), F (2,3), G (2,2) a 

H (2,9). Celkově by nevyhovělo 5 z 11 hodnocených přísad.  

Zjištěné indexy stárnutí se mohou měnit s teplotou měření nebo s ohledem na 

použitou metodou. Např. při metodě RTFOT dochází k neustálému obnovení filmu na povrchu 

nádobky, zatímco u zkoušky TFOT k tomuto obnovování nedochází. Během zkoušky RTFOT 

nebylo zjištěno, že by docházelo k vytékání přísady vlivem nízké viskozity přísad.  
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Graf 4 Index stárnutí oživ. přísad hodnocený pomocí parametru změna DV po zkoušce RTFOT  

8.1.2.2. Změna hmotnosti u oživovacích přísad 

Oživovací přísady a pojivo 160/220 byly podrobeny simulaci laboratorního stárnutí 

metodou RTFOT. Kombinovaný účinek tepla a vzduchu byl hodnocen procentuální změnou 

hmotnosti (viz Graf 5). 

 

 
Graf 5 Hodnocení parametru změna hmotnosti po zkoušce RTFOT u oživovacích přísad 

Z výsledků v Grafu 5 vyplývá, že s výjimkou oživovacích přísad D, J a L byl u přísad 

zaznamenán úbytek hmotnosti. Výrazně nejvyšší úbytek hmotnosti byl zjištěn u přísady H 

(31,6 %), což znamená, že se odpařila skoro třetina původní hmotnosti vzorku. Změny 

hmotnosti ostatních oživovacích přísad se pohybovaly v rozmezí úbytku respektive přírůstku 

na úrovni +0,6 % až -5,3 %. Pojivo gradace 160/220 mělo mírný nárůst hmotnosti a tedy 

vyhovuje požadavku maximálního úbytku 1,0 % dle požadavku v ČSN 65 7204. Na přísady lze 

opět aplikovat požadavky z USA a Japonska, které říkají, že by měl být maximální úbytek 

hmotnosti u oživovacích přísad 3 % (v USA v některých případech až 4 %). Tomuto požadavku 

(3 %) by vyhověly oživovací přísady A, B, D, I, J, L a M, tedy 7 z 13 hodnocených přísad.  
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 Výsledky zkoušky bodu vzplanutí u oživovacích přísad 

Měření bodu vzplanutí (BV) bylo prováděno dle ČSN EN ISO 2592. Výsledky měření byly 

porovnány s údaji, které byly převzaty z bezpečnostních listů (pokud byly k dispozici). Hodnota 

BV je velmi důležitá s ohledem na vysoké teploty, které jsou využívány během výroby asfaltové 

směsi s podílem R-materiálu. Jde zejména o problematiku vyššího nahřívání kameniva, čímž je 

kompenzována nižší teplota předehřátého, popř. za studena dávkovaného R-materiálu. 

Výsledky zkoušek BV a výrobcem deklarované hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 6.  

 

 
Graf 6 Naměřené a deklarované bodu vzplanutí u oživovacích přísad 

U oživovacích přísad A, B a E byla zaznamenána nižší hodnota bodu vzplanutí oproti 

hodnotě uváděné v bezpečnostních listech. U přísad C, F, H a I byla naopak zaznamenána 

hodnota vyšší. U přísad D, J a M nebyly deklarované hodnoty známy.  

Dle požadavků používaných v USA by měl být nejnižší bod vzplanutí 219 °C. Tomuto 

požadavku vyhoví 7 z 11 oživovacích přísad. Přísady F, G a I měly bod vzplanutí pouze o 1 °C 

nižší. Výrazně nejnižší hodnota byla zjištěna u přísady H (166 °C). Hodnota je sice vyšší, než 

nejnižší deklarovaná hodnota, ale zároveň je nižší o 53 °C, než nejnižší požadovaný bod 

vzplanutí dle požadavků v USA. Část z průběhu zkoušky bodu vzplanutí u přísady H je 

zobrazena na Obrázku 24. 

Je zajímavé poznamenat, že u asfaltových pojiv kategorie 50/70 je požadováno dle 

ČSN 65 7204, aby byl bod vzplanutí nejméně 230 °C (u pojiva 160/220 to je 220 °C). Požadavky 

na oživovací přísady v USA (ASTM 4552) se tak téměř shodují s požadavky na minimální bod 

vzplanutí dle ČSN 7204 pro pojivo 160/220.  

Pokud by došlo k aplikaci požadavků, které jsou vyžadovány v Japonsku (BV minimálně 

250 °C), tak by nevyhovělo 8 z 11 zkoušených oživovacích přísad.  
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Obrázek 24 Průběh zkoušky bodu vzplanutí u přísady H (BV = 166 °C) 

 Vlastností oživovacích přísad – SHRNUTÍ 

V Tabulce 23 je uvedeno hodnocení fyzikálních vlastností oživovacích přísad. Celkové 

hodnocení bylo vypočítáno jako průměrná hodnota z pořadí v jednotlivých sledovaných 

parametrech: viskozita při 0 °C, index stárnutí (před a po RTFOT) posuzovaný pomocí 

dynamické viskozity při 25 °C, změna hmotnosti po RTFOT a bod vzplanutí.  

 

Tabulka 23 Hodnocení vlastností zkoušených oživovacích přísad 

 Přísada 

Viskozita  

(0°) 
P. 

Index 

stárnutí  

(25°C) 

P. 
Změna  

hmotnosti 
P. 

Naměřený 

BV 
P. Průměr 

z pořadí 

 

Pořadí 

(mPa·S)   (-)   (% hm.)   (°C)   

A 497 4 2,4 9 -0,9 3 276 3 4,8 3 

B 17 465 10 3,9 11 -2,3 4 238 6 7,8 9 

C 1 017 6 1,1 2 -5,3 10 224 7 6,3 4 

D 274 2 1,2 3 0,6 1 336 1 1,8 1 

E 1 090 7 2,0 6 -3,2 8 242 5 6,5 7 

F 954 4 2,3 8 -3,1 7 218 8 6,8 8 

G 1 762 9 2,2 7 -4,1 9 218 8 8,3 10 

H 210 1 2,9 10 -31,6 11 166 11 8,3 10 

I 1 171 8 1,5 5 -2,3 4 218 8 6,3 4 

J 287 3 1,1 1 0,4 2 330 2 2,0 2 

M 277 200 11 1,5 4 -2,9 6 246 4 6,3 4 

Pozn. 1: P. značí pořadí, nejlepší 1, nejhorší 11.  

Pozn. 2: Hodnoty zobrazené tučně nesplňují požadavky na oživovací přísady v Japonsku. 

Pozn. 3: Hodnoty podtržené nesplňují požadavky na oživovací přísady v USA a Japonsku.  

 

Jednotlivým parametrům nebyly přisouzeny žádné váhy, přestože například bod 

vzplanutí může být významnější parametr, než index stárnutí, protože ovlivňuje přímo 
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provozní bezpečnost na obalovně. Váhy nebyly určeny především proto, že každá obalovna 

používá jinou technologii zpracování R-materiálu, popřípadě výroby směsi.  

Z hlediska fyzikálních vlastností byla nejlépe hodnocena přísada D (metyl ester 

mastných kyselin, blíže nespecifikovaných) a J (rafinovaný rostlinný řepkový olej). Pouze tyto 

dvě přísady by splnily požadavky na parametry změna viskozity, úbytek hmotnosti a bod 

vzplanutí vyžadované v Japonsku. Pokud by se hodnotily přísady podle požadavků v USA, tak 

by tyto splnily přísady: D, J, A, E, M.  

Nejhorší vlastnosti měly přísada G (směs mastných kyselin, rostlinných olejů a 

pryskyřic) a H (amidy z talových mastných kyselin a tetraethylenpentamin). Přísada H měla 

vůbec nejhorší úbytek hmotnosti (-31,6 %) a nejnižší bod vzplanutí (166 °C). Dále lze upozornit 

na velmi vysokou hodnotu dynamické viskozitu přísady M, tato by pravděpodobně 

potřebovala vyhřívání i při teplotě skladování 25 °C (4 Pa·s), respektive 277 Pa·s při 0 °C.  

Jak již ale bylo zmíněno v teoretické části, superiorní fyzikální vlastnosti nemusejí 

zajistit rovněž superiorní oživovací schopnosti. Z toho důvodu by měly fyzikální vlastnosti 

sloužit pouze jako prvotní indikátor vhodnosti konkrétní oživovací přísady. Při volbě oživovací 

přísady je vždy nutné zohlednit způsob výroby asfaltové směsi na konkrétní obalovně. 

8.2. Hodnocení vlastností pojiv vyextrahovaných z R-materiálů  

Celkem byly hodnoceny vlastnosti deseti pojiv vyextrahovaných z R-materiálů.  

 
Graf 7 Provedené zkoušky a parametry zjišťované u pojiv z R-materiálů 
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K hodnocení pojiv bylo použito empirických i funkčních zkoušek. Detaily o lokalitách 

odběru a značení pojiv jsou uvedeny v Tabulce 21. Provedené zkoušky a hodnocené parametry 

jsou zobrazeny v Grafu 7. 

 Hodnocení vlastností pojiv z R-materiálů – empirické vlastnosti 

8.2.1.1. Výsledky zkoušky bodu měknutí u pojiv z R-materiálů  

V Grafu 8 jsou zobrazeny hodnoty bodu měknutí (BM). Z naměřených výsledků 

vyplynulo, že z hlediska tohoto parametru pouze dvě pojiva (R1 a R7) měla vyšší BM než 

70,0 °C. 70 °C je limitní hodnota pro deklaraci vlastností pojiva do kategorie S70 (maximální 

průměrná hodnota) dle ČSN EN 13108-8. Průměrná hodnota BM byla u vyextrahovaných pojiv 

67,1 °C ± 5,8 °C. Při vyloučení pojiva R7 by byla průměrná hodnota 65,7 °C ± 4,0 °C (pozn. 

autora: Vyloučení pojiva R7 z průměrných hodnot bude vysvětleno dále). Výrazně nejvyšší 

hodnota byla zjištěna u pojiva R7 (79,6 °C). Nejnižší hodnota byla zjištěna u pojiva R2 (57,8 °C). 

Po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou RTFOT+PAV byla vypočítána u pojiv 50/70 (vz. 1 

až 10 z Tabulky 22) průměrná hodnota BM 64,3 °C ± 3,3 °C.  

 

 
Graf 8 Výsledky zkoušky bodu měknutí u pojiv z R-materiálů 

8.2.1.2. Výsledky zkoušky penetrace jehlou u pojiv z R-materiálů  

Výsledky zkoušky penetrace jehlou jsou uvedeny v Grafu 9. Z hlediska charakterizace 

dle ČSN EN 13108-8 se ukázalo, že 7 z 10 zkoušených pojiv by mělo být charakterizováno 

kategoriíP15. Nejnižší zjištěná penetrace byla 12 (0,1 mm) a nejvyšší 25 (0,1 mm). Průměrná 

hodnota penetrace jehlou byla u zkoušených vzorků 15,9 (0,1 mm) ± 4,7 (0,1 mm) respektive 

16,2 (0,1 mm) ± 4,8 (0,1 mm) při vyloučení pojiva R7. Z výsledků zkoušek penetrace jsou patrné 

výrazné rozdíly. Vzorky R2, R8 a R10 měly poměrně vyšší hodnoty penetrace než ostatní pojiva, 

jejichž penetrace se pohybovala v rozmezí 12 (0,1 mm) až 15 (0,1 mm). Pokud se provede 

porovnání hodnoty penetrace u pojiv z R-materiálů a u silničních pojiv 50/70 (vz. 1 až 10) po 
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více zestárnuta. Průměrná hodnota penetrace byla u silničních pojiv 

19,3 (0,1 mm) ± 2,6 (0,1 mm). 

 

 
Graf 9 Výsledky zkoušky penetrace jehlou u pojiv z R-materiálů 

8.2.1.3.  Vyhodnocení penetračního indexu u pojiv z R-materiálů  

V Grafu 10 jsou uvedeny výsledky výpočtu penetračního indexu (PI). Všechna pojiva, 

s výjimkou pojiva R7, by splnila dodatečné požadavky na hodnoty PI, které mají být u silničních 

nezestárlých asfaltů v rozmezí -1,5 až 0,7 (při výběru přísnosti 2 v ČSN EN 12591). Průměrný PI 

byl u vyextrahovaných pojiv -0,17 ± 0,62, zatímco u silničních asfaltů (vz. 1 až 10) po 

RTFOT+PAV byl průměrný PI  -0,22 ±  0,57. Pojiva z R-materiálů tak měla mírně nižší teplotní 

citlivost při srovnání se silničními asfalty.  

 

 
Graf 10 Spočítané hodnoty penetračního indexu u pojiv z R-materiálů 
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asfalty (přísnost 2). Z hlediska srovnání se silničními asfalty 50/70  (vz. 1 až 10) po stárnutí 

RTFOT+PAV lze uvést, že pojiva ze  zkoušených R-materiálů byla v průměru „tvrdší“ a měla 

nižší teplotní citlivosti.  

 Hodnocení pojiv vyextrahovaných z R-materiálů – funkční vlastnosti 

8.2.2.1. Výsledky zkoušky dynamické viskozity u pojiv z R-materiálů  

V Grafu 11 jsou uvedeny hodnoty dynamické viskozity (DV) pojiv z R-materiálů 

stanovené při teplotě 135 °C a smykové rychlosti 10 s-1. DV byla měřena na přístroji DSR. Na 

první pohled je patrná vysoká hodnota DV u pojiva R7, což je pravděpodobně způsobeno jeho 

modifikací. Průměrná DV u pojiv z R-materiálů (bez R7) byla 1620 mPa·s ± 578 mPa·s zatímco 

u silničních asfaltů 50/70 po RTFOT a PAV (vz. 1 až 10) byla průměrná hodnota 

DV 1128 mPa·s ± 203 mPa·s.  

Hodnoty DV znovuzískaných pojiv jsou důležité s ohledem na jejich promíchání s nově 

přidávanými pojivy během výroby směsí na obalovně. R-materiály (pojiva) s vyšší DV musí být 

zahřáty na vyšší teplotu nebo je nutné prodlužit čas míchání směsi (viz. Obrázek 7). V případě 

nedostatečného promíchání hrozí riziko dvojitého obalení zrn kameniva.  

 

 
Graf 11 Hodnoty DV u pojiv z R-materiálů, měření na DSR při teplotě 135 °C, smyková rychlost 10 s-1 

8.2.2.2. Zkoušky funkčních vlastností u pojiv z R-materiálů  

V Grafu 12 jsou uvedeny hodnoty komplexního modulu ve smyku (|G*|) a fázového 

úhlu (δ) u pojiv z R-materiálů při teplotě 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz. Tento parametr 

(za těchto okrajových podmínek) se používá pro hodnocení pojiv za vysokých provozních 

teplot.  

Průměrná hodnota |G*| byla 40,4 kPa ± 26,9 kPa. Vysoká hodnota směrodatné 

odchylky byla způsobena pojivem R7, u něhož byla zjištěna hodnota |G*| = 105,1 kPa. Při 

vyloučení pojiva R7 by byla průměrná hodnota 33,2 kPa ± 15,4 kPa. Opět se potvrdilo, že pojiva 

z R-materiálu jsou tužší oproti silničním pojivům 50/70 (vz. 1 až 10), jejichž průměrný |G*| byl 

po RTFOT+PAV 24,7 kPa ± 12,8 kPa. 
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Graf 12 Hodnoty |G*| a (δ) při teplotě 60 °C a frekvenci měření 1,59 Hz u pojiv z R-materiálů 

Pro hodnocení znovuzískaných pojiv je vhodné hodnotit i velikost δ, jelikož v průběhu 

stárnutí dochází k jeho poklesu, čímž se pojivo stává více elastické na úkor viskózní složky 

pojiva. Z výsledků je patrný výrazně nižší fázový úhel vzorku R7. Nízká hodnota tohoto pojiva 

však nebyla způsobena pouze stupněm zestárnutí, ale i přítomností modifikační přísady. 

Z hlediska elasticity lze tvrdit, že pojiva z R-materiálů měla v průměru vyšší fázový úhel 

74,7 ° ± 3,7 ° (při zanedbání pojiva R7), oproti silničním asfaltům po dlouhodobém stárnutí 

RTFOT+ PAV 73,0 ° ± 6,4 °.  

Chování za středních teplot lze hodnotit rovněž pomocí |G*|a to při teplotě 15 °C a 

frekvenci 10 Hz (62,8 rad/s), což jsou okrajové podmínky, během nichž byly výsledky 

korelovány s výsledky tuhosti u asfaltových směsí (Mangiafico a kol., 2012). Tyto okrajové 

podmínky jsou zároveň totožné s těmi, které se používají v české návrhové metodě, viz předpis 

TP 170. Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 13. 

 

 
Graf 13 Hodnoty |G*| a  (δ) při teplotě 15 °C a frekvenci měření 10,0 Hz u pojiv z R-materiálů 

Při hodnocení za těchto okrajových podmínek je vidět, že se projevuje pozitivní vliv 

přídavku modifikační přísady u pojiva R7, kdy mělo toto pojivo poměrně nízkou tuhost, oproti 
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posouzení při teplotě 60 °C, kdy mělo pojivo tuhost naopak nejvyšší z celého souboru pojiv. 

Modifikované pojivo se prokázalo jako takové, které mělo lepší teplotní citlivost oproti 

nemodifikovaným pojivům. Je proto nutné zdůraznit, že pro hodnocení reologického chování 

pojiva je nutno vzít v úvahu jeho chování za různých okrajových podmínek.  

8.2.2.3.  Vyhodnocení parametru |G*|/sin(δ) u pojiv z R-materiálů  

Parametr, který hodnotí chování asfaltových pojiv za vysokých teplot dle PG, je tzv. 

horní kritická teplota (PGH). Tento parametr je používán (nejenom) v USA ve státech, které 

používají pro zatřídění pojiv předpis AASHTO M3209. Při hodnocení nezestárlých pojiv je 

výhodnější, aby mělo pojivo vyšší elasticitu, tedy nižší fázový úhel, následně vychází vyšší 

kritická teplota (pojivo pak může být zařazeno do vyšší PG třídy). Rozsah parametru v případě 

pojiv z R-materiálů byl v rozmezí 74,6 °C (R2) až 89,1 °C (R7), graficky jsou výsledky zobrazeny 

v Grafu 13.  

 

 
Graf 14 Výsledky hodnocení horních kritických teplot u pojiv z R-materiálů dle |G*|/sin(δ) – (PGH) 

Průměrná hodnota byla 82,9 °C ± 4,2 °C, při vyloučení pojiva R7. Při srovnání s 

hodnotami, které byly popsány v teoretické části práce, (viz. Tabulka 8) lze říci, že pojiva z ČR 

měla podobnou kritickou teplotu (PGH) jako ta, která byla zkoušena ve státě Wisconsin v USA 

(82,8 °C ± 3,7 °C).   

8.2.2.4. Vyhodnocení parametru |G*|·sin(δ) u pojiv z R-materiálů 

S ohledem na životnost vozovky a na tvorbu trhlin je vhodné hodnotit chování pojiv za 

středních teplot, kdy hrozí například riziko vzniku mozaikových nebo únavových trhlin. 

Únavové vlastnosti dle PG se hodnotí pomocí parametru |G*|·sin(δ), který je popsán 

v kapitole 5. Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 15. 

Z hlediska hodnocení tohoto parametru je výhodné, aby byl fázový úhel co nejnižší (co 

nejvyšší elasticita). Čím nižší je však fázový úhel, tím menší roli hraje v chování pojiva viskózní 

                                                 
9 V některých státech se již prosazuje předpis AASHTO M322, kdy je parametr  |G*|/sin(δ) nahrazen parametry 

získané ze zkoušky MSCR. Tyto parametry by měly lépe korelovat s tvorbou trvalých deformací na vozovce.  
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složka. Proto se například u parametru teplota viskoelastického přechodu (TVE) hledá teplota, 

kdy je viskózní část komplexního smykového modulu (Gʹʹ) rovna elastické (Gʹ), přičemž pokud 

se teplota zvětšuje (pojivo je více elastické), tak je to známka náchylnosti k vzniku trhlin za 

středních teplot.  

 

 
Graf 15 Výsledky hodnocení kritických teplot u pojiv z R-materiálů dle |G*|·sin(δ) - (PGI) 

8.2.2.5. Vyhodnocení parametru TVE u pojiv z R-materiálů   

V dalším kroku byla hodnocena teplota viskoelastického přechodu (TVE) v závislosti na 

|G*|TVE. TVE je teplota, při které má pojivo hodnotu fázového úhlu rovnu 45 °, což znamená, 

že je stejná hodnota viskózní i elastické složky komplexního smykového modulu (Gʹ=Gʹʹ). 

Výsledky hodnocení jsou uvedené v Grafu 16. Hodnocení bylo provedeno pro frekvenci měření 

1,59 Hz. 

 

 
Graf 16 Hodnocení TVE a |G*|TVE u pojiv (R1 až R10), silniční asfalty (vz. 2 až 10) a referenční asfalt 

50/70 (vz. 1) 
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 Pro srovnání je uveden i průběh hodnoty parametru TVE  a |G*|TVE v závislosti na 

stupni stárnutí pro referenční pojivo 50/70 (nezestárlé až RTFOT+2xPAV). V Grafu 16 je 

zobrazena hranice indikující velmi vysoký stupeň zestárnutí dle (Porot a Eduard, 2016), 

hodnotící matice s klasifikačními stupni zestárnutí je uvedena v Tabulce 17. V Grafu 16 je 

vyznačena pouze oblast s vysokým stupněm zestárnutí, tj. +++. Je zřejmé, že v kritické oblasti 

(3. stupeň ze 4) se nachází pojivo R7, které je v grafu posunuto nejvíce vpravo a nejvíce dole. 

Pojiva R2 (16,9 °C) a R10 (18,7 °C) lze charakterizovat stupněm zestárnutí 1. Pojiva R4, R5 a R9 

charakterizovat stupněm zestárnutí 2 a pojiva (R1, R3, R6, R8) stupněm 3. 

Je zajímavé poukázat na fakt, že pojiva (s výjimkou R2, R10 a R7) se nacházela 

v poměrně úzkém rozpětí pro TVE 21,5 °C až 24,4 °C (Interval TVE byl velmi malý 2,9 °C). Pojiva 

se lišila s ohledem na |G*|TVE. Rozmezí hodnot bylo 6258 kPa (R8) až 11 849 kPa (R5). 

Z výsledků vyplývá, že k vyhodnocení stupně zestárnutí by nemělo docházet k samostatnému 

hodnocení na základě TVE bez odpovídajícího |G*|TVE a naopak.   

Při hodnocení silničních asfaltů 50/70 (vz. 1 až 10) po RTFOT+PAV  je vidět, že stárnutí 

způsobilo u třech pojiv posun do oblasti velmi vysokého stupně zestárnutí. Dle závěrů v práci 

(Coufalík, 2017) lze říci, že tato pojiva pravděpodobně obsahovala vyšší množství visbreakingu. 

V této oblasti se přitom nenacházelo žádné pojivo z R-materiálů kromě modifikovaného pojiva 

R7.  

8.2.2.6. Vyhodnocení parametru Glover-Rowe (G-R) u pojiv z R-materiálů 

Další možností hodnocení dat získaných z měření pomocí DSR je výpočet parametru 

G-R. Tento parametr se používá k popisu náchylnosti pojiv k tvorbě trhlin za středních teplot. 

Výsledky vyhodnocení jsou zobrazeny v Grafu 17.  

 

 
Graf 17 Hodnocení |G*| a (δ) u pojiv (R1 až R10), silniční asfalty (vz. 2 až 10) a referenční asfalt 50/70 

(vz. 1) 
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Z analýzy vyplývá, že pojiva R1, R3, R6 a R9 se nacházela v oblasti, kde již hrozí riziko 

vzniku trhliny („damage zone“, tj 180 kPa < G-R < 600 kPa). Pojiva R4 a R5 se nacházela na 

hranici nebezpečné zóny a pojiva R8, R10 a R2 v oblasti bez rizika vzniku trhliny. Poměrně 

zajímavé je, že z pohledu výsledků nejhůře dopadl vzorek R7, který byl modifikovaný. Ten se 

nachází na přechodu nebezpečné oblasti s oblastí, kde je již předpoklad vzniku trhlin vysoký, 

tj. G-R > 600 kPa. K tomuto hodnocení je nutné dodat, že limitní hodnoty tuhosti pro parametr 

G-R jsou v případě modifikovaných pojiv posunuté, protože původní limitní hodnoty pro 

parametr G-R byly empiricky odvozeny na základě zkoušek a pozorování pojiv 

nemodifikovaných, viz kapitola 5.  

Při hodnocení silničních asfaltů 50/70 po RTFOT+PAV lze pozorovat, že se 3 pojiva 

nacházela v nebezpečné zóně. Tyto vzorky lze hodnotit jako extrémně náchylné na působení 

stárnutí, protože se nacházejí v oblasti, kde se nacházelo referenční pojivo (vz. 1) 50/70 až po 

prodlouženém stárnutí RTFOT+2xPAV.  

 Posouzení chování pojiv z R-materiálů za nízkých teplot 

V Grafu 18 jsou uvedeny výsledky měření modulu tuhosti za ohybu S(60) při 

teplotě -16 °C. Lze říct, že čím je hodnota vyšší, tím je pojivo náchylnější na vznik mrazové 

trhliny. Jako kritická hodnota se uvažuje 300 MPa (empiricky odvozená hodnota, viz 

kapitola 5).  Nejvyšší hodnota byla zjištěna u vzorku R9 (606,2 MPa) a dále u pojiv R4 (541,1 

MPa) a R5 (530,2 MPa). Pojivo R7 mělo nižší tuhost než většina pojiv, přestože mělo nejvyšší 

kladnou hodnotu oboru plasticity (nejvyšší bod měknutí).  

 

 
Graf 18 Hodnoty modulu tuhosti S(60) při teplotě -16 °C u pojiv z R-materiálů 

V Grafu 19 je znázorněna velikost m-hodnoty při teplotě -16 °C. M-hodnota popisuje 

jakým způsobem je schopno pojivo relaxovat vůči vnesenému napětí. Jako kritická hodnota se 

uvažuje hodnota 0,3. S klesající hodnou se náchylnost k poruše zvyšuje, protože pojivo 

odbourává pomaleji vnesená napětí. Z výsledků vyplývá, že m-hodnotu na úrovni 0,3 při 

teplotě -16 °C překročil jen vzorek R8. Zároveň je patrné, že pojivo R7 bylo mezi nejhoršími 

z hlediska parametru m-hodnoty. Relativně nízká hodnota tuhosti dle parametru S(60) tak 
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naznamená, že pojivo bude mít i dobré relaxační schopnosti hodnocené dle parametru m(60). 

Proto je při hodnocení pojiv používat oba parametry.  

 

 
Graf 19 Hodnoty m-hodnoty m(60) při teplotě -16 °C u pojiv z R-materiálů  

V Grafu 20 je provedeno srovnání chování silničních pojiv 50/70 (vz. 1 až 10) po 

RTFOT+PAV oproti pojivům z R-materiálů. Z výsledků vyplynulo, že pojiva z R-materiálů měla 

v průměru vyšší tuhost (423 MPa ± 122 MPa) oproti silničním asfaltům, které měly tuhost 

v průměru nižší (328 MPa ± 59 MPa). Průměrná m-hodnota u silničních asfaltů byla na druhou 

stranu vyšší (0,274 ± 0,009) oproti pojivům z R-materiálů (260 ± 0,028). Pojiva z R-materiálů 

tak měla v průměru horší chování za nízkých teplot, než silniční asfalty 50/70 po RTFOT+PAV. 

 

 
Graf 20 Hodnocení m(60) a S(60) u pojiv R1 až R10, silniční asfalty (vz. 2 až 10) a referenční asfalt 50/70 
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 Měření pomocí BBR probíhalo u pojiv z R-materiálů při více teplotách, aby bylo možné 

stanovit tzv. kritické teploty. Měřením bylo zjištěno, že pro vyhodnocení kritických teplot je 

rozhodující schopnost pojiva relaxovat (m-hodnota). Při hodnocení dle parametru m-hodnota 

měla pojiva vždy vyšší kritickou teplotou než při hodnocení dle modulu tuhosti za ohybu, jak 

je vidět v Grafu 21 a 22. Jedinou výjimku tvořilo pojivo R4.  

 

 
Graf 21 Kritické teploty u pojiv R2 až R10 (pojivo R1 nebylo hodnoceno) 

Pojivo R1 nebylo z důvodu nedostatku materiálu hodnoceno z hlediska kritických 

teplot. Kritické teploty TCS=300 MPa byly v rozmezí -17,9 °C až -9,4 °C, zatímco kritické teploty 

dle Tcm=0,3 byly v rozmezí -16,1 °C až -7,2 °C. Průměrná kritická teplota (bez započítání pojiva 

R7) z hlediska TCS byla -13,3 °C ± 3,1 °C, zatímco z hlediska Tcm byla -11,9 °C ± 3,0 °C.  

 

 
Graf 22 Hodnocení krit. teplot TCm a TCS u pojiv R1 až R10, , silniční asfalty (vz. 2 až 10) a referenční 

asfalt 50/70 (vz. 1) 
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8.2.3.1. Vyhodnocení parametru ΔTC u pojiv z R-materiálů 

Z hlediska hodnocení parametru ΔTC se ukázalo, že nejhorší chování (nejvyšší rozdíl 

mezi kritickými teplotami TCS a TCm) mělo pojivo s nejvyšším bodem měknutí (modifikované). 

Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 23. Referenční pojivo je v grafu zobrazeno ve stavu: 

nezestárlé, RTFOT, RTFOT+PAV, RTFOT+2xPAV. 

 

 
Graf 23 Parametr ΔTC  u pojiv z R1 až R10 a ref. pojiva 50/70  

Hodnoty z hlediska hodnocení parametru TCS jsou v Grafu 23 zobrazeny černými 

puntíky, zatímco hodnoty z hodnocení hlediska TCm jsou zobrazeny prázdnými puntíky. 

Referenční pojivo 50/70 (vz. 1) je zobrazeno v nezestárlém stavu až po RTFOT+2xPAV.   

Celkem 7 z 9 hodnocených pojiv měla parametr ΔTC > -2,5 °C, jedno pojivo se nacházelo 

v intervalu -5 °C < ΔTC < -2,5 °C (R6) a jedno pojivo mělo  -5 °C > ΔTC (R7). Nelze tedy říci, že by 

asfaltová pojiva ve většině případů z hlediska parametru ΔTC vykazovala zvýšené riziko vzniku 

trhlin, protože rozdíl mezi kritickými teplotami byl dostatečně malý.   

 Klasifikace pojiv z R-materiálů dle PG specifikace 

V rámci hodnocení vlastností pojiv z R-materiálů bylo přistoupeno i k úplné 

charakterizaci dle PG tříd asfaltových pojiv (AASHTO M320). Pojiva R1 až R10 v tomto případě 

nebyla po vyextrahování podrobena žádnému dalšímu stupni stárnutí, jak se někdy děje při 

zatřídění pojiv z R-materiálů v USA. V USA se pro určení některých reologických parametrů 

vyextrahované pojivo dále stárne metodou RTFOT. V této práci tomu tak nebylo.  

V Grafu 24 jsou uvedeny vybrané charakteristiky pojiv (|G*|/sin(δ) - PGH, 

|G*|·sin(δ) - PGI, a kritická tuhost z BBR TC - PGL).  

Při srovnání s údaji v Tabulce 8 je vidět, že pojiva na území ČR mají podobné hodnoty 

parametru PGH jako pojiva ve státě Wisconsin v USA, tj. PGH 82,8 °C ± 3,7. V ČR byla průměrná 
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hodnota parametru PGH pro nemodifikovaná pojiva (bez R7) 82,9 °C ± 4,2 °C. Z hlediska 

nízkoteplotních vlastností dle parametru TC byla průměrná hodnota -11,8 °C ± 3,0 °C a 

z hlediska PGI 24,1 °C ± 2,8 °C.  

 

 
Graf 24 PG zatřídění pojiv z R-materiálů (u pojiva R1 nebyla určena TC) 

 Vyhodnocení stupně zestárnutí u pojiv R-materiálů 

V Tabulce 24 je uvedena klasifikační matice pro hodnocení stupně zestárnutí pojiv 

v R-materiálech (vybrané parametry). Matice byla sestrojena především na základě studií 

zahraniční literatury. Hodnocení stupně zestárnutí respektive klasifikace je provedena u těch 

parametrů, kde lze stanovit relevantní rozpětí hodnot pro posouzení stupně zestárnutí, tj. tyto 

limitní hodnoty se již objevily v rámci jiných vědeckých prací. Hodnocení stupně zestárnutí 

(stupnice) bylo stanoveno autorem práce s výjimkou parametru TVE, kde bylo hodnocení 

stupně zestárnutí již přiřazeno.  

 

Tabulka 24 Klasifikační matice pro hodnocení stupně zestárnutí asfaltových pojiv 

Parametr Klasifikace Odvozeno z: 

Pen. 
hodnocení (-) 1 2 3 4 5 

Koudelka, 2019 
(0,1 mm) ≥ 35 25 ≤ x < 35 15 ≤ x < 25 5 ≤ x < 15 < 5 

BM 
hodnocení (-) 1 2 3 4 5 Sabine Boetcher, 

2017 (°C) ≤ 60 60 < x ≤ 65 65 < x ≤ 70 70 < x ≤ 80 > 80 

TVE,  

|G*|TVE 

hodnocení (-) 1 2 3 4 5 
Laurent Porot,  2016 

(-) -- +/- ++ +++ ++++ 

G-R 
hodnocení (-) 1 2 3 4 5 Michal Anderson, 

2011 (kPa) ≤ 180   180 < x ≤ 600  > 600 

ΔTC 
hodnocení (-) 1 2 3 4 5 Michal Anderson, 

2011 (°C) ≥ -2,5    -2,5 < x  ≤ -5   < -5 

Pozn. 1: Stupeň zestárnutí respektive zatřídění do třídy 1-5 je navrženo autorem. 

Pozn. 2: Klasifikační hranice stupně zestárnutí byly odvozeny na základě studia literatury. 
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Při hodnocení stupně zestárnutí z hlediska parametru penetrace jehlou byla většina 

pojiv zařazena mezi tzv. kritická pojiva, respektive pojiva, která musejí být dle ČSN EN 13108-8 

zařazena do kategorie P15 (penetrace < 15 (0,1 mm)). Hodnocení, například z pohledu TVE nebo 

G-R, bylo ale rozdílné. Při hodnocení dle TVE a |G*|TVE bylo možné jako kritické (+++ 4 nebo 

++++ 5) vyhodnotit pouze jedno pojivo (R7). Zbývající pojiva bylo možné hodnotit jako středně 

(++) nebo méně zestárlá (+/-, --). Rovněž při posouzení parametru ΔTC, hodnotícího především 

schopnosti relaxovat, vycházelo jako kritické (ΔTC  < - 5 °C) rovněž pouze jedno pojivo (R7). Z 

hlediska bodu měknutí byla hodnocena jako kritická (BM > 70 °C) pouze pojiva dvě (R1 a R7). 

V Tabulce 25 jsou uvedeny výsledky hodnocení jednotlivých pojiv. 

 

Tabulka 25 Vyhodnocení stupně zestárnutí u pojiv z R-materiálů 

Pojivo Penetrace BM TVE, |G*|TVE G-R ΔTC 

R1 4 4 3 3 - 

R2 3 1 1 1 1 

R3 4 3 3 3 1 

R4 4 3 2 3 1 

R5 4 3 2 1 1 

R6 4 3 3 3 3 

R7  4 4 4 5 5 

R8 3 2 3 1 1 

R9 4 3 3 3 1 

R10 3 2 1 1 1 

průměr 3,7 2,8 2,5 2,4 1,5 

 

Je zřejmé, že mezi zkouškou penetrace a zbývajícími zkouškami panuje značný rozdíl 

v hodnocení stupně zestárnutí pojiva. Existuje tak možnost, že by na základě vyhodnocení 

stupně zestárnutí pomocí hodnoty penetrace jehlou mohl být potenciálně vhodný R-materiál 

vyřazen pro účely recyklace, respektive výrobu asfaltových směsí. Během dodatečné analýzy 

pomocí funkčních zkoušek bylo přitom dokázáno, že pojivo může být zestárnuto pouze středně 

a tudíž může být vhodné k recyklaci.  

Lze doporučit, aby byla věnována větší pozornost výrobě při recyklaci R-materiálů 

obsahujících modifikovaná pojiva. Zestárlý PMB zkoumaný v této práci vykazoval velmi vysoký 

stupeň zestárnutí s převážně horšími vlastnostmi pro recyklaci (vysoká dynamická viskozita 

nebo nízká schopnost relaxace za nízkých teplot), při porovnání s pojivy nemodifikovanými. 

Výsledek je nicméně nutné validovat na obsáhlejším souboru dat. Zůstává také otázkou, zda 

je vhodné používat stejné limitní (kritické) hodnoty i pro modifikovaná pojiva, zvláště když tyto 

hodnoty byly v naprosté většině případů empiricky odvozeny na základě zkoumání chování 

silničních asfaltů (Anderson a kol., 2011, Yee a kol., 2006). Tato problematika by měla být 

studována více podrobně a to s důrazem na zkoušení pojiv ve skutečných konstrukcích 

s následnou validací limitních (kritických) hodnot reologických parametrů i pro jiné typy pojiv 

než jen pro silniční asfalty.  
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8.3. Hodnocení účinnosti oživovacích přísad – laboratorně zestárlé 

pojivo 

Schéma provedených zkoušek a hodnocené parametry jsou zobrazeny v Grafu 25. 

 

 
Graf 25 Parametry a vlastnosti zkoušené u oživených pojiv (laboratorně zestárlé pojivo) 

Za účelem zjištění účinnosti oživovacích přísad byly vytvořeny koncentrační řady. 

Přísady byly dávkovány do laboratorně zestárlého pojiva v množství 4 %, 8 % a 12 % z 

hmotnosti zestárlého pojiva. V rámci této kapitoly bylo použito jako výchozí pojivo silniční 

asfalt 50/70 zestárnutý metodou 3xRTFOT.  Po vytvoření koncentračních řad pro celkem 13 

oživovacích přísad vzniklo 39 vzorků oživených pojiv. Vlastnosti zestárlého pojiva před 

oživením jsou uvedeny v Tabulkách 19 a 20.  

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad pomocí zkoušky penetrace  

Zkouška penetrace jehlou u referenčního asfaltu 50/70 (vz. 1) vyšla 56 (0,1 mm), 

následně byla zkouška provedena i po zestárnutí (3xRTFOT) s výsledkem 23 (0,1mm). Zbylá 

penetrace po stárnutí (3xRTFOT) byla 41 %. Dle databáze pojiv 50/70, která je k dispozici 

například v (Coufalík, 2017), lze hodnotit náchylnost referenčního pojiva 50/70 ke stárnutí 

metodou 3xRTFOT průměrně. V rámci zmíněné dizertační práce byla zjištěna průměrná 

penetrace po stárnutí metodou 3xRTFOT 23,1 (0,1 mm) ± 2,8 (0,1 mm), zbylá penetrace pak 

41 % ± 2,8 %.  
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Výsledky zkoušky penetrace jehlou v závislosti na dávkování přísad jsou uvedeny v 

Tabulce 25. Nejvýše a nejméně účinné přísady (I a K), ve smyslu ovlivnění hodnoty penetrace 

zestárlého pojiva oživovací přísadou, jsou zobrazeny v Grafu 26. 

Z výsledků v Tabulce 25 je patrné, že přídavek oživovacích přísad způsobuje zvýšení 

hodnoty penetrace jehlou, které lze charakterizovat pomocí exponenciální funkce. Došlo tak 

k potvrzení předchozích studií (Zaumanis, Mallick a Frank 2013) a vyvrácení tvrzení, že změna 

penetrace roste s přidávaným množstvím oživovací přísady lineárně (Ongel a Hugener, 2015; 

Xinxin a kol., 2018, Asli a Karim, 2011). Exponenciální závislost byla potvrzena vysokou 

hodnotou koeficientu determinace R2 (0,99 až 1,00).  

Pokud se hodnoty penetrace zlogaritmují, je možné získat lineární závislost mezi 

hodnotami penetrace jehlou a dávkovaným množstvím oživovací přísady. Následně je možné 

získat parametry rovnice přímky (a a b) pomocí nichž je možné popsat účinnost přísad. Čím je 

parametr a vyšší, tím se jedná o účinnější oživovací přísadu a je tedy možné dávkovat její nižší 

množství. Mezi přísady s nejvyšší účinností patří přísady I (  = 0,18, směs rostlinných olejů) a E 

(  = 0,18, směs rostlinných olejů). Naopak nejnižší účinnost byla zaznamenána u přísady K 

(  = 0,06, neznámé složení) a M (  = 0,08, minerální aromatický olej). Dávkování přísad nutné 

pro obnovení původní hodnoty penetrace lze získat z rovnice 8.1.  

 

   8.1 

 

Kde a, b – parametry rovnice přímky (-) 

 

Vypočítané množství oživovací přísady, které je nutné dávkovat z pohledu dosažení 

původní hodnoty penetrace referenčního pojiva (56 (0,1 mm)), je uvedeno v Tabulce 26. 

 

Tabulka 26 Výsledky zkoušky penetrace oživených pojiv a vypočítané opt. dávkování (před stárnutím) 

Přísada 

Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 

Nutné 
množství 

přísady (%) 
0 4 8 12 

A 

23 

46 81 142 0,15 3,17 1,00 5,6 

B 40 70 118 0,14 3,14 1,00 6,5 

C 37 54 78 0,10 3,17 1,00 8,5 

D 44 77 132 0,15 3,17 1,00 5,9 

E 47 93 162 0,16 3,17 1,00 5,2 

F 48 84 144 0,15 3,19 0,99 5,5 

G 45 77 130 0,14 3,18 1,00 5,9 

H 42 68 114 0,13 3,16 1,00 6,5 

I 49 100 190 0,18 3,16 1,00 4,9 

J 42 74 125 0,14 3,15 1,00 6,2 

K 27 34 45 0,06 3,10 0,99 16,4 

L 32 49 72 0,10 3,11 1,00 9,5 

M 32 44 61 0,08 3,13 1,00 10,9 

Pozn. Parametry a a b byly odvozeny po zlogaritmování naměřených hodnot penetrace. 
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Graf 26 Vývoj hodnot penetrace při dávkování přísad I a K 

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad pomocí zkoušky bodu měknutí 

Obdobně jako u zkoušky penetrace jehlou byly nejprve stanoveny vlastnosti 

referenčního pojiva 50/70 před a po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 3xRTFOT. U 

nezestárlého pojiva byl zjištěn bod měknutí 48,0 °C, který se po aplikaci stárnutí metodou 

3xRTFOT zvýšil na hodnotu 61,6 °C. Tuto hodnotu lze opět hodnotit jako průměrnou, jelikož 

v práci (Coufalík, 2017) byla zjištěna průměrná hodnota bodu měknutí pro pojiva 50/70 po 

3xRTFOT  na úrovni 61,2 °C ± 3,5 °C. 

Body měknutí byly určeny pro všechna oživená pojiva. S výjimkou oživovacích přísad 

K a L byl přidáním oživovací přísady způsoben pokles bodu měknutí, který lze popsat pomocí 

lineární funkce. U dvou přísad (K a L) tomu bylo naopak; zvýšení BM pravděpodobně způsobila 

přítomnost vosků (pozn. autora: Přesné složení přísad K a L nebylo výrobcem sděleno). 

Z tohoto důvodu nebylo možné pomocí těchto oživovacích přísad dosáhnout stejného bodu 

měknutí jako u referenčního nezestárlého pojiva 50/70.  

Jelikož má množství oživovací přísady lineární korelaci s hodnotou bodu měknutí 

(koeficient determinace byl v rozmezí 0,98 až 1,00), je možné pomocí parametrů přímky (a a 

b) rovněž stanovit účinnost oživovacích přísad (podobně jako u zkoušky penetrace jehlou). 

Obdobně jako u penetrace jehlou byla zjištěna různá účinnost jednotlivých oživovacích přísad. 

Nejúčinnější přísadou byla stejně jako v případě zkoušky penetrace jehlou přísada I (a = -1,85, 

směs rostlinných olejů). Naopak nejnižší účinnost byla zjištěna u vzorku M (a = -0,96, minerální 

aromatický olej). Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 27. 

Optimální množství oživovací přísady, kdy je dosaženo u oživeného pojiva stejného 

bodu měknutí jako u nezestárlého referenčního pojiva, lze spočítat dle rovnice 8.2.  

 

    8.2 

 

Kde  – a, b parametry rovnice přímky (-) 
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Tabulka 27 Výsledky zkoušky BM oživ. pojiv a vypočítané opt. dávkování (před stárnutím) 

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

61,6 

54 48 42 -1,65 61,17 1,00 8,0 

B 54 49 44 -1,50 60,91 0,99 8,6 

C 57 53 48 -1,10 61,46 1,00 12,3 

D 55 48 44 -1,52 61,19 0,99 8,7 

E 54 46 41 -1,74 60,99 0,99 7,5 

F 54 48 42 -1,62 61,18 1,00 8,1 

G 55 48 43 -1,58 61,54 1,00 8,6 

H 54 50 44 -1,42 60,72 0,98 9,0 

I 55 46 40 -1,85 61,64 1,00 7,4 

J 56 50 45 -1,43 61,53 1,00 9,5 

K 62 64 67 0,48 60,91 0,90 -27,0 

L 59 61 65 0,30 59,90 0,41 -39,7 

M 57 54 50 -0,96 61,43 1,00 14,1 

Pozn. Hodnoty pro přísady K a L jsou prakticky nepoužitelné, prakticky není možné dávkovat záporné množství 

oživovacích přísad.  

 

Na Obrázku 28 je vidět, že směrnice u přísady K je kladná. Jinými slovy řečeno, žádné 

dávkování této přísady nemůže snížit bod měknutí zestárnutého pojiva tak, aby se po oživení 

bod měknutí blížil referenčnímu pojivu. Tato skutečnost má pak i vliv na výpočet směrnic, 

které popisují účinnost přísad, a které jsou popsané v kapitole 8.3.3.  

 

 
Graf 27 Vývoj hodnot bodu měknutí při dávkování přísad I, K a M  

 Stanovení optimálního dávkování na základě výsledků empirických zkoušek 

V předchozích dvou kapitolách byly znázorněny možnosti stanovení výpočtu dávkování 

oživovací přísady z hlediska zkoušky penetrace jehlou a zkoušky bodu měknutí. Z výsledků 

vyplynulo, že přísady mají odlišnou účinnost, ale zejména fakt, že pokud se snažíme oživit 

pojivo tak, abychom získali vlastnosti referenčního nezestárlého pojiva, je nutné dávkovat 

odlišné množství z hlediska zkoušky penetrace jehlou a z hlediska zkoušky bodu měknutí. Tato 

skutečnost je graficky zobrazena v Grafu 28. Graf 28 znázorňuje závislost penetrace jehlou na 

referenční pojivo
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bodu měknutí u oživených pojiv. V grafu jsou zobrazeny gradační třídy silničních asfaltů 

(70/100, 50/70, 35/50 a 20/30), které jsou vymezeny ve specifikaci pro silniční asfalty, tj. 

ČSN 65 7204. Černý nevybarvený puntík v grafu vyznačuje vlastnosti referenčního silničního 

asfaltu před stárnutím (penetrace jehlou 56 (0,1 mm) a bod měknutí 48,0 °C), zatímco černý 

plný puntík zobrazuje referenční zestárlé pojivo metodou 3xRTFOT (penetrace jehlou 

23 (0,1 mm) a bod měknutí 61,6 °C).  

V Grafu 28 jsou také znázorněny exponenciální křivky, které popisují způsob oživení 

zestárlého pojiva (jedná se o exponenciální závislost s koeficientem determinace v rozmezí 

0,99 až 1,00 s výjimkou oživených pojiv přísadami K a L, které v grafu zobrazeny nejsou). 

V grafu je pomocí zeleného čtverce také vyznačeno umístění oživeného pojiva pomocí pojiva 

gradace 160/220 (vzorek N).  

Graf 28 je schematicky doplněn o průběh oživení, který by poskytovala ideální oživovací 

přísada. Ideální oživovací přísadou je v tomto případě myšlena taková přísada, která je ve 

stejný okamžik respektive při jednom dávkování schopna obnovit na původní hodnotu bod 

měknutí i penetraci. Z výsledků vyplývá, že žádná z použitých oživovacích přísad nedokáže 

navrátit původní vlastnosti shodující se s vlastnostmi referenčního nezestárlého pojiva. To je 

charakteristické například tím, že při stejném bodu měknutí oživeného pojiva měla oživená 

pojiva vyšší hodnotu penetrace jehlou a naopak. Z  pojiv oživených oživovacími přísadami se 

nejvíce referenčnímu nezestárlému pojivu blíží pojivo s přísadou M (minerální aromatický 

olej).  

 

 
Graf 28 Vývoj hodnot penetrace a BM pro oživená pojiva a pojivo N (bez přísad K a L) 

Vhodným parametrem pro určení ideální oživovací přísady může být opět hodnota 

směrnice přímky. Parametry přímky a a b jsou stanoveny při zlogaritmování hodnoty 

penetrace v závislosti na bodu měknutí. U referenčního pojiva po stárnutí metodou 3xRTFOT 

lze získat hodnotu směrnice a o velikosti -0,065. U oživených pojiv s výjimkou přísad K a L byly 

zjištěny směrnice v rozmezí -0,085 až -0,099. Nejnižší hodnota směrnice a o velikosti -0,085 
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byla zaznamenána u oživovací přísady M (minerální aromatický olej). Tato přísada zároveň 

disponovala jednou z nejnižších účinností. Nejhůře v tomto směru však dopadla oživovací 

přísada J (rafinovaný rostlinný řepkový olej) s velikostí směrnice -0,099. Jinými slovy řečeno, 

oživené pojivo pomocí této přísady by bylo vždy svými vlastnostmi nejméně podobné 

referenčnímu pojivu bez ohledu na zvolené dávkování. V Grafu 29 jsou uvedeny všechny 

směrnice zjištěné u oživených pojiv na základě vývoje parametrů penetrace a bodu měknutí.  

 

 
Graf 29 Hodnoty směrnice (parametr účinnosti) pro oživovací přísady A až M  

Z vypočítaných a naměřených výsledků bylo následně možné určit i interval dávkování 

oživovací přísady tak, aby bylo možné dosáhnout požadavků normy na nezestárlá asfaltová 

pojiva dle specifikace v ČSN 65 7204. Pro gradaci 50/70 se jedná o penetrační rozptyl 

50 (0,1 mm) až 70 (0,1 mm) a bod měknutí 46,0 °C až 54,0 °C. Jedná se v podstatě o část, kdy 

křivky v Grafu 28 protínají zobrazenou oblast pojiva gradace 50/70.  

Obecný princip hledání rozsahu optimálního intervalu dávkování oživovací přísady je 

výstižně patrný z Grafu 30 (příklad pro dávkování přísady C – složitý zbytek z vakuové destilace 

ropy). Zde je uveden příklad oživeného pojiva, kdy je cílem po oživení získat pojivo gradace 

50/70. Přísnější požadavek (nižší rozsah) je dán v tomto případě parametrem penetrace 

jehlou. Výsledný optimální interval určuje průnik obou intervalů (penetrace jehlou a bod 

měknutí).  

Intervaly dávkování jsou spočítány v Tabulce 28 a graficky vyneseny v Grafu 31. Zde u 

všech zkoušených přísad je přísnější požadavek na dodržení parametru penetrace jehlou. To 

znamená, že pokud bude požadováno docílení původního bodu měknutí po oživení, výsledné 

hodnoty penetrace pojiva se můžou nacházet mimo specifikaci pro danou penetrační 

kategorii. 

Vzhledem k rozdílnému chování přísad K a L byly tyto z dalšího hodnocení v rámci této 

práce vyloučeny. Nicméně i u těchto dvou přísad bylo provedeno hodnocení schopnosti 

oživení pomocí funkčních zkoušek, z důvodu rozsahu práce výsledky však uvedeny nejsou.  
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Graf 30 Vývoj parametrů penetrace jehlou a BM v závislosti na dávkovaném množství přísady C.  

Tabulka 28 Intervaly dávkování pro splnění empirických požadavků na pojivo 50/70 dle ČSN 65 7204 

Označení 

Množství oživovací přísady (%) 

Penetrace jehlou Bod měknutí Celkový 
rozsah Min Max Min Max 

A 4,9 7,1 4,4 9,2 2,2 

B 5,6 8,1 4,6 10,0 2,5 

C 7,4 10,7 6,8 14,1 3,3 

D 5,1 7,5 4,7 10,0 2,3 

E 4,5 6,6 4,0 8,6 2,1 

F 4,7 7,0 4,4 9,4 2,2 

G 5,1 7,5 4,8 9,9 2,3 

H 5,7 8,2 4,7 10,4 2,5 

I 4,3 6,2 4,1 8,4 1,9 

J 5,4 7,8 5,3 10,9 2,4 

K 14,4 20,4 - - - 

L 8,3 11,8 - - - 

M 9,5 13,7 7,8 16,2 4,1 

Pozn. Přísady K a L zvyšují po přidání bod měknutí. 

 

 
Graf 31 Intervaly dávkování pro splnění empirických požadavků na pojivo 50/70 dle ČSN 65 7204 
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 Stanovení účinnosti oživovacích přísad dle komplexního smykového 

modulu  

Komplexní smykový modul |G*| byl hodnocen při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz, 

což odpovídá 10 rad/s. Tyto okrajové podmínky odpovídají hodnocení asfaltových pojiv za 

vysokých provozních teplot. Zároveň byl |G*| hodnocen při teplotě 15 °C a 10 Hz (62,8 rad/s), 

což jsou okrajové podmínky, během nichž byly výsledky korelovány s výsledky tuhosti zjištěné 

u asfaltových směsí (Mangiafico a kol., 2012). Parametr |G*| byl hodnocen i při teplotě 25 °C 

a frekvenci zatěžování 0,4 Hz (Van der Poel, 1954). Tyto okrajové podmínky korelují s měřením 

penetrace jehlou při teplotě 25 °C (Coufalík, 2017). 

Z údajů v Grafu 32 vyplývá, že stupňující se přidávání oživovací přísady způsobuje 

pokles |G*| a lze jej charakterizovat pomocí exponenciální funkce (R2 0,99 až 1,00). Pokud se 

hodnoty komplexního smykového modulu zlogaritmují, je možné opět získat lineární závislost. 

Směrnice a popisuje účinnost jednotlivých oživovacích přísad. Byly tak potvrzeny závěry studie 

(Golalipour, 2013), který upozornil na lineární průběh změny logaritmované hodnoty tuhosti 

při změně obsahu oživovací přísady.  

Optimální dávkování oživovací přísady při stanovených okrajových podmínkách je 

možné vypočítat podle rovnice 8.3. Výpočet je možné použít pro různé teploty měření i pro 

různé frekvence zatížení. 

                                  8.3 

Kde  – a, b parametry rovnice přímky (-) 

 

Nejvyšší účinnost při hodnocení dle |G*| při teplotě 60 °C a frekvenci zatěžování 

1,59 Hz byla zaznamenána u oživovací přísady I (a = -0,27, směs rostlinných olejů) a naopak 

nejnižší účinnost u přísad M (a = -0,15, minerální aromatický olej) a C (a = -0,16, složitý zbytek 

z vakuové destilace ropy). Výsledky výpočtu jsou uvedeny v Tabulce 29 a graficky znázorněny 

v Grafu 32. 

 

Tabulka 29 Výsledky měření |G*| u oživ. pojiv a vypočítané opt. dávkování (60 °C a 1,59 Hz) 

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

16,6 

5,5 2,3 1,1 -0,23 2,71 0,99 8,3 

B 5,6 2,4 1,1 -0,23 2,72 0,99 8,4 

C 7,5 4,1 2,4 -0,16 2,74 0,99 11,9 

D 6,2 2,6 1,1 -0,22 2,77 1,00 8,6 

E 5,4 2,0 0,9 -0,24 2,73 0,99 7,8 

F 5,0 2,1 1,0 -0,24 2,70 0,99 7,9 

G 5,7 2,4 1,1 -0,22 2,73 0,99 8,5 

H 6,3 2,6 1,3 -0,21 2,74 0,99 9,1 

I 4,2 1,5 0,6 -0,27 2,67 0,99 6,8 

J 6,2 2,6 1,3 -0,21 2,75 1,00 8,9 

M 8,8 4,9 2,8 -0,15 2,79 1,00 13,2 

Pozn. Parametry a a b byly odvozeny až po zlogaritmování naměřených hodnot |G*|. 
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Graf 32 Vývoj hodnot |G*| při dávkování přísad I a M, 60 °C, 1,59 Hz 

V případě hodnocení dle |G*| při teplotě 25 °C a frekvenci zatěžování 0,4 Hz se 

projevila jako nejúčinnější opět přísada I (a = -0,33, směs rostlinných olejů) následovaná 

přísadou E (a = -0,32, směs rostlinných olejů). Nejméně účinné byly přísady M (a = - 0,15, 

minerální aromatický olej) a C (a = -0,18, složitý zbytek z vakuové destilace ropy). Výsledky 

jsou zobrazeny v Grafu 33. 

 

 
Graf 33 Vývoj hodnot |G*| při dávkování přísad I a M, 25 °C, 0,4 Hz 

V případě hodnocení schopnosti oživení při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz lze 

pozorovat exponenciální pokles |G*|. V případě dávkování oživovacích přísad je vidět, že 

k dosažení původní hodnoty referenčního pojiva je nutné dávkovat nižší množství, než při 

hodnocení při vyšší teplotě a nižší frekvenci zatěžování. Nejvyšší účinnost byla za těchto 

okrajových podmínek zaznamenána u přísad D (a = -0,25, methyl ester mastných kyselin) a E 

(a = -0,25, směs rostlinných olejů) a naopak nejnižší účinnost opět u přísady M (-0,09, minerální 

aromatický olej). Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 34. 
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Graf 34 Vývoj hodnot |G*| při dávkování přísad I a M, 15 °C, 10,0 Hz 

V Grafu 35 jsou zobrazeny vypočítané hodnoty poměru dávkování zjištěné pro |G*| při 

různých okrajových podmínkách měření. V případě této práce byl maximální poměr při 

hodnocení parametru |G*|při teplotách 15 °C a 60 °C 2,9 (D, methyl ester mastných kyselin a 

E, směs rostlinných olejů), zatímco nejnižší násobek (1,7)10 byl zaznamenán u přísad M 

(minerální aromatický olej) a B (směs pryskyřic vosků a polymerů). Při hodnocení při teplotě 

25 °C a 60 °C byl maximální poměr 1,6 E (směs rostlinných olejů), zatímco nejnižší poměr  byl 

u přísady M a B (1,2).  

 

 
Graf 35 Poměr vypočítaného dávkování přísad (různé okrajové podmínky) 

Okrajové podmínky v Grafu 35 odpovídají okrajovým podmínkám, při nichž se 

standardně hodnotí chování asfaltových pojiv. Hodnocení při 60 °C a 1,59 Hz u silničních 

asfaltů odpovídá hodnocení pomocí zkoušky bodu měknutí, zatímco hodnocení při 

                                                 
10 Autor práce si je vědom rozdílných okrajových podmínek měření (frekvence zatěžování). Nicméně rozdílné 

účinnosti by byly zjištěny i při posuzování i při stejných frekvencích a jiných teplotách, viz. obrázek 36.   
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25 °C a 0,4 Hz odpovídá hodnocení pomocí zkoušky penetrace při 25 °C (Coufalík, 2017). 

Hodnocení pojiva při 15 °C a 10 Hz by přitom mělo korelovat s vlastnostmi asfaltových směsí, 

napři s tuhostí (Nicholls a kol., 2015).  

V Grafu 36 je zobrazen vývoj dávkování pro obnovení parametru |G*| v závislosti na 

frekvenci zatěžování pro přísadu A. Teplotní rozsah měření byl 10 °C až 70 °C,  frekvence 

zatěžování 0,1 Hz, 1,0 Hz a 10,0 Hz. Z dat v tomto grafu je možné vypočítat poměry dávkování 

přísad při stejných okrajových podmínkách měření. Bylo by zajímavé pokračovat i při nižších 

teplotách měření (< 10°C) a zjistit, u jaké teploty bude dávkování asymptotické (vypočítané 

dávkování se nebude měnit při dále klesající teplotě).  

 

 
Graf 36 Vývoj vypočteného opt. dávkování přísady A v závislosti na okr. podmínkách měření 

Z hlediska hodnocení dávkování oživovacích přísad na základě měření |G*| a 

provedených výpočtů lze uvést následující dílčí závěry:  

· Potřebné dávkování přísad se snižuje spolu se zkušební teplotou měření 

· Potřebné dávkování se zvyšuje spolu se snižující se frekvencí zatěžování  

Z výše zmíněných informací vyplývá, že je potřeba dávkovat větší množství oživovací 

přísady v případech, kdy se u asfaltového pojiva projevuje výrazněji viskózní složka pojiva (Gʹʹ) 

oproti složce elastické (Gʹ). Tento fenomén se projevil i při hodnocení empirickými zkouškami, 

kdy dávkování z hlediska penetrace při 25 °C bylo nižší, než v případě hodnocení dle bodu 

měknutí. Graf 37 zobrazuje vypočítané návrhové množství pro parametr |G*| v závislosti na 

okrajových podmínkách návrhu respektive měření pro přísady A až M (bez K a L). Hodnoty 

|G*| před a po stárnutí u referenčního pojiva 50/70 jsou uvedeny v Tabulce 30. 

  

Tabulka 30 Parametr |G*| v závislosti na okrajových podmínkách měření před a po stárnutí 

Pojivo 
|G*| (kPa) 

60 °C, 1,59 Hz 25 °C, 0,4 Hz 15 °C, 10,0Hz 

50/70 2,3 266,2 14170,0 

50/70 (3xRTFOT) – pojivo před oživením 16,6 1460,0 28960,0 
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Graf 37 Optimálního dávkování v závislosti na okr. podmínkách při posuzování pro parametr |G*| 

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad na základě měření fázového úhlu 

Při měření |G*| je určován i fázový úhel (δ), jenž udává poměr mezi elastickou a 

viskózní složkou pojiva. V Grafu 38 je uvedena závislost mezi velikostí fázového úhlu a 

množstvím oživovací přísady při teplotě měření 60 °C a frekvenci 1,59 Hz. S rostoucím 

množstvím oživovací přísady se zvyšuje velikost fázového úhlu (pojivo se stává více viskózní). 

Trend růstu lze popsat pomocí lineární funkce (R2 0,92 až 1,00). Výpočet návrhu dávkování je 

možné spočítat pomocí rovnice 8.4. Vypočítaná dávkování jsou uvedena v Tabulce 31. 

 

    8.4 

 

Kde  – a, b parametry rovnice přímky (-) 

 

Tabulka 31 Výsledky měření (δ) oživ pojiv a vypočítané opt. dávkování (60 °C a 1,59 Hz) 

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

74,7 

79,2 81,8 84,0 0,76 75,36 0,97 13,9 

B 80,8 84,1 86,2 0,95 75,80 0,95 10,8 

C 77,4 79,0 80,5 0,47 75,08 0,98 23,2 

D 78,0 80,7 83,1 0,70 74,95 0,99 15,9 

E 79,3 82,5 84,8 0,84 75,30 0,98 12,8 

F 80,7 83,7 85,7 0,90 75,80 0,94 11,4 

G 80,2 83,5 85,4 0,88 75,65 0,95 11,7 

H 78,6 81,9 83,9 0,77 75,14 0,98 14,0 

I 81,9 85,3 87,3 1,03 76,12 0,92 9,6 

J 78,0 80,9 82,9 0,68 75,03 0,99 16,1 

M 77,9 80,6 82,9 0,68 74,94 1,00 16,3 

 

Již na první pohled je patrné, že většina oživených pojiv nedosáhla ani po dávkování 

12 % oživovací přísady původní hodnoty fázového úhlu jako u pojiva před simulací 

laboratorního stárnutí (86,0 °).  

8,3

8,4

11,9

8,6
7,8 7,9

8,5
9,1

6,8

8,9

13,2

5,8

7,1

8,8

5,5
5,0

5,5
6,1

6,5

5,0

6,0

11,1

3,2

4,9
4,3

2,9 2,7
3,4

4,0
3,5 3,3 3,2

7,8

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

A B C D E F G H I J M

O
p

ti
m

á
ln

í 
d

á
v
k

o
v
á

n
í 

p
ro

 o
ži

v
e

n
í 

p
a

ra
m

e
tr

u
 |

G
*
| 

(%
)

G*, 60 °C, 1,59 Hz G*, 25 °C, 0,4 Hz G*, 15 °C, 10 Hz



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

101 

 
Graf 38 Vývoj hodnot (δ)  při dávkování přísad I a M, 60 °C, 1,59 Hz 

Toto chování může být způsobeno tím, že se v silničním pojivu v průběhu stárnutí 

zvyšuje podíl asfaltenů, čímž se mimo jiné zvyšuje elasticita asfaltového pojiva, pojivo se chová 

více jako tuhá látka. Hodnota fázového úhlu byla u silničních asfaltů přímo korelována 

s obsahem asfalténů a to jak v případě pojiv nezestárlých, tak i v případě pojiv zestárlých 

(Coufalík, 2017). Přidáním některých oživovacích přísad nemusí dojít k přerušení procesu 

shlukování asfalténů, ale může docházet pouze k naředění malténové fáze. Z toho důvodu lze 

pozorovat, že klesá tuhost pojiva, ale fázový úhel klesá pomaleji. Oživovací přísady tak mají 

problém obnovit viskózní složku pojiva, která má vliv především na samozotavovací schopnosti 

a relaxační schopnosti pojiva zejména za středních popřípadě nízkých teplot. Například u 

přísady C (složitý zbytek z vakuové destilace ropy) bylo zjištěno, že k tomu, aby došlo 

k obnovení hodnoty fázového úhlu, by bylo potřeba dávkovat téměř ¼ hmotnosti zestárlého 

pojiva. Takové množství by však mělo za následek rapidní snížení komplexního smykového 

modulu. Vysoký fázový úhel za vysokých teplot může být na druhou stranu příznivý z hlediska 

odolnosti pojiva proti trvalým deformacím.  

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad na základě parametru  G-R 

Jedním z reologických parametrů, pomocí nějž se posuzují pojiva za středních teplot, 

je parametr Glover – Rowe (popsáno v kapitole 6). S rostoucím dávkováním oživovací přísady 

dochází k exponenciálnímu poklesu parametru G-R. Výpočet optimálního dávkování je možné 

provést podle rovnice 8.5. 

 

    8.5 

 

Kde  – a, b parametry rovnice přímky (-) 

 

Glover-Rowe parametr se zjišťuje, respektive počítá, na základě výsledků zkoušek (δ) a 

|G*| při daných okrajových podmínkách (teplota 15 °C a frekvence zatěžování 0,0008 Hz). 
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K určení parametru se běžně používá konstrukce hlavních křivek. Tak tomu bylo i v rámci této 

práce. 

G-R je parametr, popisující tuhost pojiva, vyjádřený v kPa. V Grafu 39 je zobrazen 

průběh vývoje parametru G-R pro referenční pojivo 50/70 (před stárnutím, po stárnutí RTFOT 

a 3xRTFOT) spolu s vývojem vlastností u oživených pojiv při různém dávkování přísad. Vývoj 

parametru G-R pro pojiva s přísadami B a C  je přímo vyznačena.  

Lze si všimnout, že se zvyšujícím se dávkování se snižuje |G*| a zvyšuje (δ). Při 

dávkování 12 % měla některá oživená pojiva podobný (δ) jako referenční pojivo, ale zároveň 

měla řádově nižší tuhost. 

 

Tabulka 32 Výsledky vyhodnocení parametru G-R u oživ. pojiv a vypočítané opt. dávkování  

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

56,6 

4,5 0,7 0,1 -0,54 3,89 1,00 8,2 

B 6,2 1,2 0,1 -0,51 4,01 1,00 8,9 

C 11,9 4,7 1,7 -0,29 3,86 0,98 15,2 

D 5,7 1,1 0,1 -0,52 3,99 1,00 8,6 

E 3,8 0,4 0,0 -0,61 3,92 1,00 7,2 

F 3,8 0,7 0,1 -0,55 3,85 0,99 7,9 

G 5,7 0,7 0,1 -0,55 3,98 1,00 8,2 

H 9,2 1,2 0,3 -0,44 3,96 0,99 10,2 

I 3,3 0,2 0,0 -0,66 3,89 1,00 6,7 

J 6,8 1,1 0,2 -0,49 3,96 1,00 9,1 

M 16,1 4,6 1,5 -0,30 4,01 1,00 14,8 

Pozn. Parametry a a b byly odvozeny až po zlogaritmování naměřených hodnot |G*|. 

 

 
Graf 39 Vývoj parametru G-R v závislosti na dávkování přísad 

Dle výpočtu v rovnici 9.5 a výsledků v Tabulce 32 lze předpokládat, že po nadávkování 

příslušného množství přísady (vypočítané optimální dávkování) dojde k navrácení parametru 
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G-R na původní hodnoty. Hodnota parametru G-R u oživeného pojiva může dosahovat stejné 

absolutní hodnoty jako u nezestárlého referenčního pojiva. Přesto může být oživené pojivo 

v Blackově diagramu na jiné pozici (viz. Graf 39). Dosažení původní hodnoty G-R je způsobeno 

především snížením hodnoty |G*| a v menší míře zvýšením fázového úhlu.  

 Stanovení účinnosti oživ. přísad na základě parametru TVE 

Mezi další parametry, které hodnotí chování asfaltových pojiv za středních teplot, lze 

zařadit teplotu viskoelastického přechodu (TVE). Vyhodnocení tohoto parametru je závislé na 

zkušební frekvenci měření. Při vyšší zkušební frekvenci se teplota TVE zvyšuje. Při vyhodnocení 

při zkušební frekvenci 10 Hz u referenčního nezestárlého pojiva byla zjištěna TVE  11,8 °C 

zatímco při zkušební frekvenci 0,1 Hz by byla vypočítána TVE  -3,3 °C. Standardně se však 

používá pro hodnocení asfaltových pojiv frekvence 1,59 Hz.  

Z údajů v Grafu 40 vychází, že rostoucí dávkování oživovací přísady způsobuje lineární 

pokles TVE (R2 0,99 až 1,00). Následně je možné vyhodnotit velikost směrnice a, která určuje 

účinnost jednotlivých přísad. Z výsledků v Grafu 40 je patrné, že nejvyšší účinnost byla zjištěna 

u přísad E (a = -1,91, směs rostlinných olejů) a I (a = -1,88, směs rostlinných olejů). Naopak 

nejnižší účinnost je u oživovací přísady C (a = -0,79, složitý zbytek z vakuové destilace ropy). 

Tato přísada (C) byla přibližně 2,5 krát méně účinná než přísada E. 

V Tabulce 33 jsou uvedeny vypočítané hodnoty změny TVE v závislosti na dávkování 

přísad. Je uveden i parametr a (směrnice přímky) a parametr b (určuje svislý posun přímky). 

Optimální množství přísady je spočítáno tak, aby odpovídalo nezestárlému pojivu 50/70 jehož 

TVE byla 7,4 °C. Výpočet dávkování na základě TVE je možné provést podle Rovnice 8.6. 

 

    8.6 

 

Kde  – a, b parametry rovnice přímky (-) 

 

Tabulka 33 Výsledky vyhodnocení parametru TVE u oživ. pojiv a opt. dávkování (1,59 Hz) 

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

18,7 

10,6 4,2 -2,5 -1,76 18,30 1,00 6,2 

B 12,0 7,2 1,7 -1,40 18,31 1,00 7,8 

C 14,5 11,8 9,1 -0,79 18,27 0,99 13,7 

D 11,5 6,6 -1,7 -1,66 18,72 0,99 6,8 

E 10,4 3,0 -4,3 -1,91 18,43 1,00 5,8 

F 9,9 3,6 -2,1 -1,72 17,86 0,99 6,1 

G 11,0 4,8 -1,1 -1,65 18,24 1,00 6,6 

H 13,2 8,1 3,9 -1,24 18,41 1,00 8,9 

I 9,7 2,4 -3,9 -1,88 18,03 0,99 5,6 

J 11,9 6,0 0,3 -1,53 18,42 1,00 7,2 

M 14,5 10,6 7,1 -0,97 18,59 1,00 11,5 
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V Grafu 41 je zobrazen vývoj TVE a odpovídajícího |G*| při TVE pro referenční pojivo a 

pro oživená pojiva s přísadami B, C a E. V Grafu jsou anonymně zobrazeny i zbývající oživená 

pojiva při dávkování přísad na úrovni 4 %, 8 % a 12 %. Vyšší TVE znamená obvykle vyšší tuhost 

pojiva (v případě silničních asfaltů), u oživených pojiv tomu tak být ale nemusí, jak je vidět 

v Grafu 41. Oživovací přísada I snižuje tuhost pojiva, ale nesnižuje výrazně teplotní citlivost 

(vodorovný průběh v grafu). Přísada C na druhou stranu výrazně snižuje teplotní citlivost, ale 

má omezenou schopnost snížit TVE. Přísada B zvyšuje teplotní citlivost a snižuje TVE.  

 

 
Graf 40 Vývoj parametru TVE, přísady C a I  

 
Graf 41 Vývoj parametru TVE a |G*|TVE v závislosti na dávkování přísad 

V Grafu 42 je zobrazen vývoj parametru |G*|a (δ) v závislosti na teplotě při frekvenci 

měření 1,59 Hz. Tímto grafem je vysvětleno, proč mají oživená pojiva nižší parametr |G*|TVE 

při nižší TVE při porovnání s referenčním silničním asfaltem. U pojiv se hledá teplota, kdy má 
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pojivo fázový úhel 45 ° a následně se odečte tuhost. Protože u oživených pojiv nedochází 

k obnově parametru |G*|a (δ) ve stejné míře je zřejmé, že oživená pojiva budou mít ve většině 

případů nižší hodnotu |G*|TVE při srovnání se silničními asfalty. 

 

 
Graf 42 Vývoj |G*| a (δ) v závislosti na teplotě měření a dávkování přísady C (4% a 12 %) 

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad na základě měření v BBR 

8.3.8.1. Stanovení účinnosti oživovacích přísad na základě měření S(60) 

Z Grafu 43 vyplývá, že přidávání oživovací přísady způsobuje pokles kritické teploty 

odvozené z modulu tuhosti za ohybu S(60), který lze  popsat pomocí lineární funkce (R2 0,99 až 

1,00). Sklon křivky a určuje účinnost přísad, čím je absolutní hodnota vyšší, tím je oživovací 

přísada účinnější.  

V Tabulce 34 jsou vypočítány hodnoty kritických teplot a zároveň jsou odvozeny 

parametry přímky. Optimální množství přísady lze získat z Rovnice 8.7. Dávkování přísad je 

odvozeno s ohledem na hodnotu modulu tuhosti za ohybu S(60) referenčního nezestárlého 

pojiva 50/70 ( S(60) = -19,1 °C).  

 

     8.7 
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Tabulka 34 Výsledky vyhodnocení parametru S(60) u oživ. pojiv a vypočítané opt. dávkování  

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

-17,0 

-22,6 -27,5 -32,8 -1,31 -17,15 1,00 1,5 

B -19,7 -22,6 -26,3 -0,77 -16,78 0,99 3,0 

C -21,9 -25,6 -31,0 -1,14 -17,02 1,00 1,8 

D -23,5 -28,2 -34,0 -1,39 -17,33 1,00 1,2 

E -22,9 -27,9 -33,9 -1,39 -17,07 1,00 1,4 

F -21,2 -24,9 -30,1 -1,08 -16,84 1,00 2,1 

G -20,5 -24,1 -28,4 -0,94 -16,85 1,00 2,4 

H -22,5 -27,6 -32,3 -1,28 -17,20 1,00 1,5 

I -20,9 -25,5 -29,6 -1,06 -16,88 1,00 2,1 

J -23,2 -29,2 -33,6 -1,39 -17,39 0,99 1,2 

M -18,8 -20,7 -22,8 -0,48 -16,93 1,00 4,5 

 

 

 
Graf 43 Vývoj parametru S(60), přísady J a M  

8.3.8.2. Stanovení účinnosti oživovacích přísad na základě měření m(60)  

Při hodnocení nízkoteplotního chování bylo možné odvodit kritickou teplotu z m-

hodnoty m(60). Obdobně jako u kritické teploty odvozené z modulu tuhosti za ohybu S(60) lze i 

zde zaznamenat lineární závislost mezi kritickou teplotou a množstvím oživovací přísady (Graf 

44), (R2 0,99 až 1,00). Účinnost přísad lze opět charakterizovat pomocí parametru směrnice 

křivek a. Jednotlivé parametry jsou uvedeny v Tabulce 35. V Tabulce 35 jsou číselně uvedeny 

hodnoty kritických teplot a zároveň jsou odvozeny parametry přímky. Optimální dávkování 

oživovací přísady lze získat z Rovnice 8.8. Dávkování přísad bylo odvozeno z m-hodnoty m(60) 

s ohledem na hodnotu u referenčního nezestárlého pojiva 50/70 (m(60) = -20,9 °C).  
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Tabulka 35 Výsledky vyhodnocení parametru m(60) u oživ. pojiv a vypočítané opt. dávkování  

Přísada 
Množství oživovací přísady (%) 

a b R2 
množství 

přísady (%) 0 4 8 12 

A 

-16,5 

-23,7 -29,9 -35,8 -1,60 -16,88 1,00 2,5 

B -20,3 -23,4 -27,4 -0,89 -16,57 1,00 4,9 

C -20,8 -24,6 -27,9 -0,95 -16,76 1,00 4,4 

D -23,8 -29,0 -34,7 -1,49 -17,07 0,99 2,6 

E -23,5 -29,1 -37,0 -1,67 -16,47 1,00 2,7 

F -22,0 -26,7 -32,7 -1,33 -16,48 1,00 3,3 

G -21,0 -25,7 -30,1 -1,14 -16,52 1,00 3,9 

H -22,1 -27,6 -32,1 -1,31 -16,73 1,00 3,2 

I -21,3 -27,6 -30,7 -1,22 -16,72 0,99 3,4 

J -22,9 -29,9 -34,3 -1,51 -16,86 0,99 2,7 

M -19,2 -21,8 -24,2 -0,64 -16,60 1,00 6,8 

 

 
Graf 44 Vývoj parametru m(60), přísady A a M  

Z výsledků lze odvodit, že pro obnovení parametru tuhosti S(60) bylo v průměru potřeba 

nižší dávkování, než pro obnovení parametru m(60).  

8.3.8.3. Stanovení účinnosti oživ. přísad na základě parametru  ΔTC 

Během stárnutí dochází u pojiva ke ztrátě relaxačních schopností vyjádřených 

parametrem m(60) a ke zvýšení tuhosti vyjádřené parametrem S(60). Bylo dokázáno, že 

zhoršování těchto dvou parametrů asfaltového pojiva neprobíhá stejnoměrně, tj. některý 

z parametrů se zhoršuje rychleji, než parametr druhý. Chování asfaltových pojiv za nízkých 

teplot po stárnutí je z pravidla kontrolováno schopností relaxace (Yee a kol., 2006). Na základě 

tohoto faktu a pozdějších korelací uvedených v práci (Anderson a kol., 2011) bylo stanoveno, 

že rozdíl kritických teplot určených právě z parametrů m(60) a S(60) by neměl být větší než -5 °C. 

To znamená, že při aplikaci oživovacích přísad je vhodné, aby docházelo k obnovení obou 

těchto parametrů zároveň, respektive aby přídavek přísad zlepšoval relaxační schopnosti, 

nejenom snižoval tuhost. Bohužel, jak bylo naznačeno v kapitolách výše, obnovení parametru 

m(60) probíhá při dávkování přísady pomaleji, než v případě parametru S(60). V případě 

referenčního nezestárlého pojiva 50/70 byl rozdíl kritických teplot 1,8 °C ve prospěch teploty 
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odvozené z m(60). Po stárnutí 3xRTFOT byl rozdíl kritických teplot -0,5 °C v neprospěch teploty 

z m(60), tj. tato kritická teplota byla vyšší než kritická teplota odvozená z parametru S(60).  

V Grafu 45 je zobrazen vývoj kritických teplot v závislosti na dávkování přísad. Již malé 

dávkování přísad výrazně snížilo kritické teploty. Přidáním oživovacích přísad do zestárlého 

pojiva dochází i ke snížení bodu skelného přechodu  (Golalipour, 2013). V Grafu 46 jsou 

uvedeny hodnoty změny parametru ΔTC v závislosti na dávkování přísad,  

 

 
Graf 45 Vývoj parametrů TCm TCS,u přísad C a E je vývoj vlastností oživených pojiv přímo vyznačen 

 
Graf 46 Výsledky vyhodnocení parametru ΔTC v závislosti na dávkování oživovacích přísad 

Na základě výsledků lze odvodit, že oživovací přísady mají odlišný vliv na vývoj 

parametru ΔTC. To je vidět v Grafu 47, který zobrazuje závislosti kritických teplot TC na 

parametru ΔTC.  
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Graf 47 Vývoj parametrů TCm, TCS a ΔTC, u přísad C, H a E je vývoj vlastností pojiv přímo vyznačen 

Z výsledků lze odvodit, že po přidání všech oživovacích přísad klesají parametry TCm a 

TCS. Jednotlivé přísady mají vliv na vývoj těchto parametrů. Například u přísady C (složitý 

vakuový zbytek z destilace ropy) se se zvyšujícím se dávkováním parametr  ΔTC zhoršuje, u 

přísady H (amidy z tálových a mastných kyselin) zůstává parametr téměř na stejné hodnotě 

jako u zestárlého pojiva před oživením a u přísady E (směs rostlinných olejů) se parametr 

zlepšuje. Pouze přísady A, E, F a I měly v určitém dávkování schopnost vrátit parametr na 

původní hodnotu nezestárlého referenčního pojiva.  

 Optimální dávkování oživovacích přísad – různé reologické parametry 

Na základě výsledků zkoušek a provedených výpočtů, které jsou uvedeny v předešlých 

kapitolách, bylo možné vypočítat optimální dávkování pro celou řadu reologických parametrů. 

Je možné i popsat ty funkce, pomocí kterých lze charakterizovat vývoj reologických parametrů 

při variaci dávkování přísad. Tyto funkce jsou popsány v předešlých. Shrnutí je uvedeno 

v Tabulce 36. 

 

Tabulka 36 Matematické funkce popisující vývoj reologických parametrů při změně dávkování přísad 

Zkouška/parametr 
Funkce 

(vývoj parametru při změně dávkování oživovací přísady) 

Penetrace jehlou Exponenciální 

Bod měknutí Lineární 

Dynamická viskozita Exponenciální 

|G*| Exponenciální 

(δ) Lineární 

Teplota viskoelastického přechodu (TVE)  Lineární 

Glover-Rowe (G-R) Exponenciální 

Kritická teplota S(60) Lineární 

Kritická teplota m(60) Lineární 
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 Provedené analýzy a výpočty umožnily posoudit, zda oživovací přísady navrací úměrně 

dílčí mechanicko-fyzikální vlastnosti zestárlých pojiv nebo nikoliv. Srovnání vypočteného 

dávkování v závislosti na různých reologických parametrech je uvedeno v Grafu 48. Za ideální 

oživovací přísadu lze považovat takovou přísadu, u které by byla schématická křivka konstantní 

(pozn. autora: Jednotlivá vypočtená dávkování jsou spojena křivkou jen z důvodu 

přehlednosti). Z výsledků vyplývají výrazné rozdíly vypočítaného optimálního dávkování 

v závislosti na posuzovaném parametru. Je patrné, že pro obnovení nízkoteplotních vlastností 

zjišťovaných pomocí zařízení BBR je zapotřebí nejnižší dávkování. Následují parametry 

hodnocené za středních teplot. Jedná se o parametry penetrace jehlou a teplota 

viskoelastického přechodu (TVE). O něco vyšší dávkování je nezbytné použít pro parametry, 

které popisují chování za vysokých provozních teplot. Jedná se o zkoušku bodu měknutí nebo 

parametry |G*| a (δ) při teplotě měření 60 °. Bylo zjištěno, že po oživení nedochází k 

dostatečné obnově poměru mezi elastickými a viskózními vlastnostmi pojiva. Toto chování 

může být ale v určitých situacích příznivé. Vypočtené dávkování dle parametru G-R, který 

popisuje chování pojiva za středních provozních teplot, se přibližuje spíše dávkování dle bodu 

měknutí, než například parametru TVE. Je tedy možné, že při tvorbě hlavních křivek dochází 

k posunu a teplota 15 °C této teplotě ve skutečnosti neodpovídá. Tyto souvislosti jsou popsané 

například v (Porot, 2018).  

 

 
Graf 48 Dávkování přísad nutné pro obnovení reologických parametrů na původní hodnoty 

BBR BBR Penetrace TVE G-R Bod |G*| (60 °C; δ (60 °C;
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Žádná oživovací přísada neobnovila vlastnosti zestárlého pojiva rovnoměrně. 

Problematiku nedostatečného oživení pojiv je možné pozorovat i při znázornění Blackova 

diagramu, jak je uvedeno například v (Boetcher, 2017). Například přísada C se chovala jako 

typické změkčovadlo – snižovala tuhost, ale neobnovila fázový úhel. Tato přísada se přitom 

skládala převážně z nasycených uhlovodíků. Při takovéto kompozici přísady lze tedy očekávat 

efekt spíše změkčující. Přísada B, na druhou stranu, obsahovala jako dominantní část 

pryskyřice. Tato přísada byla schopna velmi dobře obnovit viskoelastické vlastnosti zestárlého 

pojiva. Na základě výsledků analýz chemického složení lze usuzovat, zda bude mít přísada spíše 

změkčující nebo spíše oživující efekt (v některých případech).  

V Grafu 49 je uvedeno srovnání vypočteného dávkování přísad tak, že je dávkování 

penetrace jehlou zvoleno jako referenční a u ostatních parametrů je dopočítána jeho 

(násobná) změna.  

Nejvýraznější rozdíly lze pozorovat u přísad C, D a J a nejnižší u přísad M a B. Při 

obnovení nízkoteplotních vlastností, které jsou porovnány pomocí kritické teploty stanovené 

na základě ohybové tuhosti, by se u přísady C měla dávkovat pouze pětina množství oproti 

parametru penetrace jehlou. U přísady M je to 0,41 násobek. Při hodnocení fázového úhlu 

dochází k nejvyšší násobné změně u pojiv C, D a J, u kterých je násobná změna vyšší než 2,6. 

U přísady M je to 1,49 násobek. 

 

 
Graf 49 Srovnání vypočítaného dávkování jednotlivých oživovacích přísad na základě vztahu k 

dávkování dle penetrace (dávkování dle penetrace = 1,0) 

BBR BBR Penetrace TVE G-R Bod |G*| (60 °C; δ (60 °C;

TS(60) Tm(60) jehlou (1,59 Hz) parametr měknutí 1,59 Hz) 1,59 Hz)

A 0,26 0,44 1,00 1,10 1,45 1,42 1,47 2,46

B 0,46 0,75 1,00 1,21 1,37 1,33 1,30 1,67

C 0,21 0,51 1,00 1,62 1,79 1,44 1,39 2,73

D 0,21 0,43 1,00 1,15 1,46 1,47 1,46 2,68
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H 0,22 0,49 1,00 1,36 1,56 1,37 1,39 2,15
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

O
p

ti
m

á
ln

í 
d

á
v
k
o

v
á

n
í 

o
ži

v
o

v
a

cí
 p

ří
sa

d
y
 v

 

p
ro

ce
n

te
ch

 h
m

. 
ze

st
á

rl
é

h
o

 p
o

ji
v
a

 (
%

)



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

112 

 Účinnosti oživovacích přísad – shrnutí 

Tato kapitola se zabývala výpočty a návrhy optimálního dávkování oživovacích přísad. 

Bylo provedeno dávkování oživovacích přísad v množství 4 %, 8 % a 12 % do laboratorně 

zestárlého pojiva (50/70 3xRTFOT) s následným vyhodnocením vlivu přísad na změnu 

vybraných reologických parametrů asfaltových pojiv. Byly zjištěny následující souvislosti:  

· Účinnost jednotlivých oživovacích přísad se může lišit až několikanásobně. 

· Účinek oživovacích přísad je závislý na reologickém parametru, který se použije 

k jeho posouzení. Z hlediska penetrace je z pravidla nutné dávkovat nižší množství 

než v případě bodu měknutí atd. 

· U žádné oživovací přísady se nepodařilo zkoumané reologické parametry obnovit 

tak, aby odpovídaly původnímu nezestárlému pojivu. Aby bylo docíleno stejné 

hodnoty reologických parametrů jako u referenčního nezestárlého pojiva, bylo by 

nutné dávkování přísady měnit pro každý jednotlivý parametr.   

· Vyšší dávkování přísady je z pravidla nutné v případech, když je pojivo posuzováno 

parametrem popisujícím chování za vysokých provozních teplot, např. bod 

měknutí. Tedy v případech, kdy se více projevuje viskózní chování pojiva.  

· V případech, kdy oživené pojivo má podobné empirické vlastnosti jako silniční 

asfalt (nachází se ve stejné kategorii pojiva), jeho reologické chování popsané 

funkčními parametry může být velmi odlišné (nikoli nutně horší).  

· Některé oživovací přísady se chovají jako změkčovadlo, tzn., že po jejich použití 

nedochází k obnově viskoelastického chování zestárlého pojiva, ale dochází pouze 

k poklesu jeho tuhosti. Toto chování lze minimálně připsat přísadě C, které se 

skládala dominantně z nasycených uhlovodíků. Přísada B, která se skládala 

dominantně z pryskyřic, prokázala naopak velmi dobrý oživovací účinek.  

Na základě výsledků lze doporučit, aby došlo k hlubšímu zkoumání vlivu složení 

oživovacích přísad na reologické vlastnosti pojiv.  

8.4. Hodnocení účinnosti oživovacích přísad – pojiva z R-materiálů 

V této kapitole jsou popsány výsledky zkoušek účinnosti oživovacích přísad při 

kombinaci s pojivy, která byla vyextrahována a vydestilována z R-materiálů (R1 až R10). Oproti 

předchozí kapitole byly zkoušky účinnosti prováděny pouze u dvou oživovacích přísad a to na 

přísadě A (polyol ester, tálové a terpentinové oleje) a přísadě C (složitý zbytek z vakuové 

destilace ropy). Tyto přísady byly vybrány na základě jejich odlišného chemického složení a 

jiných fyzikálních vlastností. Provedené zkoušky jsou uvedeny v Grafu 50. 
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Graf 50 Zkoušky provedené na pojivech z R-materiálů s obsahem přísad A a C 

Oživovací přísady A a C byly dávkovány do pojiv R1 až R10. Vlastnosti těchto pojiv jsou 

popsány v kapitole 9.2. Dávkování přísad bylo stanoveno na úrovni 4 % a 12 % z hmotnosti 

pojiva. Vypočítané hodnoty účinnosti byly porovnány oproti výsledkům zkoušek účinnosti při 

dávkování přísad A a C do laboratorně zestárlého pojiva (50/70 3xRTFOT) v množství 4 %, 8 % 

a 12 % z hmotnosti pojiva (viz kapitola 8.3).  

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad pomocí zkoušky penetrace jehlou 

V Tabulce 37 jsou uvedeny výsledky zkoušky penetrace jehlou na pojivech R1 až R10 

při dávkování oživovací přísady A v množství 0 % (pouze pojivo z R-materiálu), 4 % a 12 %. 

Rostoucí množství oživovací přísady způsobovalo nárůst penetrace jehlou (exponenciální 

závislost). Koeficienty a, b v Tabulce 37 jsou odvozeny při zlogaritmování hodnoty penetrace 

jehlou a při následném proložení přímkou. Parametr a vyjadřuje směrnici neboli účinnost 

přísady, kdy v ideálním případě by měla být u všech pojiv (R1 až R10) totožná. V takovém 

případě by se dalo říci, že účinnost oživovací přísady (posuzovaná pomocí parametru 

penetrace jehlou) není závislá na zdroji R-materiálu respektive na jeho penetraci. Parametr b 

závisí na počáteční penetraci pojiva. Při nižší hodnotě penetrace je pro obnovení nutné 

dávkovat vyšší množství přísady. 

Vypočítaná průměrná hodnota směrnice a byla (0,153 ± 0,013), což vyjadřuje přibližně 

8,3 % rozptyl mezi jednotlivými vzorky pojiv. Nejnižší účinnost byla zjištěna u pojiva R7 

(modifikované pojivo). V případě dávkování přísady A do laboratorně zestárlého pojiva (viz. 

kapitola 8.3), vyšla směrnice 0,151. To je hodnota pouze o 0,002 rozdílná oproti v této kapitole 

zjištěnému průměru. Navržený vzorec pro dávkování oživovací přísady A (viz rovnice 8.1) je 

nastaven dostatečně přesně. Účinnost přísady A nebyla významně ovlivněna zdrojem 

R-materiálu respektive stupněm zestárnutí pojiva (počáteční penetrací). Graficky jsou výsledky 

zobrazeny v Grafu 51. 

V Tabulce 37 jsou uvedeny i zjištěné hodnoty penetrace jehlou při dávkování přísady C 

do pojiv R1 až R10. Parametr účinnosti a byl u této přísady (0,110 ± 0,011), což vyjadřuje 10,2 % 

rozptyl mezi jednotlivými vzorky. V případě dávkování přísady C do laboratorně zestárlého 

pojiva (viz. kapitola 8.3), vyšla směrnice 0,101. Tato hodnota je přibližně o 9 % nižší než 

průměrná hodnota u pojiv R1 až R10. Pří výpočtu tedy dochází k podhodnocení účinnosti 

přísady při dávkování do laboratorně zestárlého pojiva. V Grafu 52 je uvedena závislost 

hodnoty penetrace jehlou a směrnice a.  
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Tabulka 37 Penetrace jehlou při dávkování přísad A a C do pojiv z R-materiálů v množství 4 % a 12 % 

R-mat. 

přísada 

A C 

Penetrace jehlou 

a b 

Penetrace jehlou 

a b (0,1 mm) (0,1 mm) 

0 4 12 0 4 12 

R1 12 26 75 0,150 2,55 12 - - - - 

R2 25 46 155 0,152 3,22 25 40 99 0,114 3,22 

R3 15 27 90 0,149 2,70 15 25 56 0,108 2,74 

R4 12 22 89 0,168 2,46 12 24 58 0,128 2,56 

R5 14 26 96 0,161 2,63 14 23 55 0,113 2,66 

R6 14 26 95 0,160 2,63 14 26 57 0,114 2,70 

R7 (PMB) 13 24 58 0,123 2,61 13 19 38 0,089 2,57 

R8 21 38 123 0,147 3,05 21 34 69 0,098 3,08 

R9 12 22 85 0,164 2,47 12 21 49 0,116 2,52 

R10 21 38 136 0,156 3,03 21 36 80 0,110 3,08 

Průměr    0,153 2,735    0,110 2,794 

Sm.odch.    0,013 0,267    0,011 0,264 

%    8,29 9,74    10,22 9,46 

 

Z výsledků zkoušek penetrace jehlou vyplývá, že nebyla nalezena prokazatelná závislost 

mezi účinností přísad A a C v závislosti na použitém zestárlém pojivu. Závislost nebyla nalezena 

ani v případě, kdy došlo během analýzy k zanedbání výsledků pojiva R7 (modifikované pojivo). 

Směrnice a pro pojivo R7 v kombinaci s přísadami A i C byla posunuta vždy výrazně 

vlevo od zbytku souboru hodnot pro danou přísadu, viz. Graf 53. Lze předpokládat, že se tyto 

oživovací přísady v kombinaci s PMB zestárlým pojivem mohou chovat jinak (např. jejich 

účinnost bude nižší), než v případě jejich kombinace se zestárlým silničním (nemodifikovaným) 

asfaltem. Pro potvrzení této hypotézy by však bylo nutné provést další měření s dalšími 

modifikovanými pojivy.   

 

 
Graf 51 Hodnoty směrnice přímky (a) při dávkování přísady A (polyol ester) 
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Graf 52 Hodnoty směrnice přímky (a) při dávkování přísady C (složitý zbytek z vakuové destilace ropy) 

V Grafu 54 jsou zobrazeny naměřené hodnoty penetrace jehlou při dávkování oživovací 

přísady A do pojiv R1 až R10. V grafu jsou zobrazeny i hodnoty penetrace při jejich výpočtu na 

základě účinnosti přísad z kapitoly 8.3. Při dávkování přísad na úrovni 4 % je patrné, že byla 

většinou zjištěna vyšší než očekávaná (vypočítaná) hodnota penetrace. V případě dávkování 

přísady na úrovni 12 % byl rozdíl naměřený oproti vypočtené hodnotě i vyšší než 10 (0,1 mm) 

(pojiva R4, R5, R6 a R9). U modifikovaného pojiva R7 byla naměřená hodnota o 21 0,1 (mm) 

nižší než vypočítaná. Tento fakt odpovídá údajům v Grafu 54, kde je vidět, že účinnost přísady 

při kombinaci s PMB zestárlým pojivem klesá.   

 

 
Graf 53 Směrnice a pro přísady A a C v závislosti na počáteční penetraci pojiva z R-materiálu 
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Graf 54 Naměřené a vypočítané hodnoty penetrace u pojiv z R1 až R10 při kombinaci s přísadou A  

 
Graf 55 Naměřené a vypočítané hodnoty penetrace u pojiv R1 až R10 při kombinaci s přísadou C  

Obdobným způsobem bylo možné vyhodnotit chování oživovací přísady C. Výrazný 

rozdíl mezi vypočtenou a naměřenou hodnotou (> 10 (0,1 mm)) po přidání 12 % přísady byl 

zjištěn u pojiv R2, R4 a R6.  

Z naměřených a vypočítaných výsledků vyplývá, že při vyšším dávkování oživovací 

přísady se zvyšuje nejistota výpočtu penetrace a tedy i nejistota zatřídění pojiva do kategorií 

silničních asfaltů určených v normě ČSN 65 7204.  

 Stanovení účinnosti oživovacích přísad pomocí zkoušky bodu měknutí 

V Tabulce 38 jsou uvedeny výsledky měření bodu měknutí na pojivech z R-materiálů 

(R1 až R10) při dávkování přísad A a C v množství 0 % (pouze pojivo z R materiálů), 4 % a 12 %. 

Rostoucí množství oživovací přísady způsobovalo pokles bodu měknutí, který lze popsat 

pomocí lineární funkce (R2 0,99 až 1,00).  

Koeficienty a, b jsou odvozeny ze závislosti hodnoty bodu měknutí na dávkování 

přísady. Parametr a popisuje směrnici neboli účinnost přísady. Z výsledků vyplývá, že 
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průměrná hodnota směrnice a byla u přísady A (-1,683 ± 0,118), což vyjadřuje přibližně 7,0 % 

rozptyl mezi jednotlivými vzorky (viz. Graf 56). V případě dávkování do laboratorně zestárlého 

pojiva (viz. kapitola 8.3) vyšla směrnice u přísady A -1,645. Vypočítané směrnice se liší pouze 

o 2 %. Z tohoto důvodu lze říct, že vzorec pro dávkování přísady A (viz. rovnice 8.2) je nastaven 

dostatečně přesně.  

 

Tabulka 38 Výsledky zkoušky bodu měknutí při dávkování oživovací přísady A a C do pojiv 

z R-materiálů v množství 4 % a 12 % 

R-mat. 

přísada 

A C 

Bod měknutí 

a b 

Bod měknutí 

a b (°C) (°C) 

0 4 12 0 4 12 

R1 71,1 62,5 51,0 -1,6 70,3           

R2 57,8 50,7 39,0 -1,6 57,4 57,8 52,3 43,7 -1,2 57,5 

R3 67,3 58,6 46,7 -1,7 66,5 67,3 61,2 52,1 -1,2 66,9 

R4 66,4 58,2 44,3 -1,8 66,0 66,4 60,4 50,5 -1,3 66,1 

R5 65,4 57,7 46,0 -1,6 64,9 65,4 60,3 51,5 -1,2 65,2 

R6 68,4 60,1 46,7 -1,8 67,9 68,4 62,2 53,6 -1,2 67,9 

R7 (PMB) 79,6 71,5 58,6 -1,7 79,1 79,6 74,2 64,9 -1,2 79,4 

R8 63,8 56,0 43,9 -1,6 63,3 63,8 58,2 49,8 -1,2 63,4 

R9 68,8 60,7 46,3 -1,9 68,5 68,8 63,1 53,1 -1,3 68,6 

R10 62,0 54,7 43,6 -1,5 61,5 62,0 56,7 48,3 -1,1 61,7 

Průměr       -1,7 66,6       -1,2 66,3 

Sm.odch.       0,1 5,8       0,1 6,0 

%       -7,0 8,7       -5,6 9,1 

 

Při dávkování přísady C do pojiv R1 až R10 lze pokles bodu měknutí popsat pomocí 

lineární funkce (R2 0,99 až 1,00). Průměrná hodnota účinnosti (směrnice a) byla 

(-1,209 ± 0,067), což vyjadřuje přibližně 5,6 % rozptyl mezi jednotlivými vzorky (viz. Graf 57). 

V případě dávkování přísady C do laboratorně zestárlého pojiva vyšla směrnice 1,098.  To je 

hodnota přibližně o 10 % nižší. 

Graf 58 zobrazuje závislost bodu měknutí u pojiv R1 až R10 na směrnici a. Z výsledků 

nevyplývá závislost, která by prokázala, že bod měknutí u znovuzískaného pojiva z R-materiálu 

má výrazný vliv účinnost přísad A a C.  

V Grafech 59 a 60 jsou zobrazeny rozdíly mezi naměřeným a vypočítaným bodem 

měknutí. Při dávkování přísady A v množství 4 % je patrné, že naměřená hodnota byla vždy 

mírně nižší. Pojivo bylo měkčí, než se očekávalo. Při dávkování 12 % byla u pojiv R2, R5 a R10 

naměřena vyšší hodnota bodu měknutí. U přísady C byla hodnota bodu měknutí většinou 

mírně nižší, než se očekávalo na základě výpočtu.  
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Graf 56 Hodnoty směrnice (a) v případě dávkování přísady A (polyol ester) 

 
Graf 57 Hodnoty směrnice (a) v případě dávkování přísady C (složitý zbytek z vakuové destilace ropy) 

 
Graf 58 Směrnice a pro přísady A a C v závislosti na počátečním bodu měknutí pojiv z R-materiálů 
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Graf 59 Naměřené a vypočítané hodnoty bodů měknutí u pojiv R1 až R10 při kombinaci s přísadou A  

 
Graf 60 Naměřené a vypočítané hodnoty bodů měknutí u pojiv R1 až R10 při kombinaci s přísadou C  

 Vývoj empirických vlast. u pojiv z R-materiálů při dávkování oživ. přísad 

V předchozích kapitolách byly popsány výsledky výpočtů pro návrh optimálního 

dávkování oživovacích přísada A a C. Výpočty byly provedeny pro reologické parametry 

penetrace a bod měknutí. Bylo potvrzeno, že přísady měly odlišnou účinnost. Potvrdily se i 

závěry z kapitoly 8.3, tj. že je nutné dávkovat jiné množství přísad z pohledu penetrace a jiné 

z pohledu BM. Tato zjištění jsou graficky zobrazena v Grafech 61 (přísada A) a 62 (přísada C). 

Grafy zobrazují i gradační třídy silničních asfaltů (70/100, 50/70, 35/50 a 20/30) a i polohu 

silničních asfaltů (vz. 1 až 10). Lze tak provést srovnání vlastností oživených pojiv a silničních 

asfaltů. Exponenciální křivky v grafech jsou vyneseny na základě naměřených hodnot při 

dávkování 4 % a 12 % přísad.  

U všech pojiv s výjimkou R7 by bylo možné navrhnout takové dávkování, aby pojiva po 

oživení splnila požadavky na vlastnosti kategorie 50/70 z pohledu penetrace a BM. Oproti 

silničním asfaltům (vz. 1 až 10) se ukázalo, že oživená pojiva z R-materiálů jsou v grafech 

umístěna více napravo, tj. při odpovídající penetraci měla vyšší bod měknutí a tady i nižší 
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teplotní citlivost (vyšší penetrační index). U pojiva R7 nebylo možné provést oživení do 

kategorie silničních asfaltů. Z toho důvodu je nutné, aby při recyklaci docházelo k oddělování 

znovuzískaných asfaltových směsí s obsahem modifikovaných a nemodifikovaných pojiv. To je 

nutné především z důvodu kategorizace pojiv. To, že pojivo nebylo možné oživit do kategorií 

pro silniční asfalt, neznamená, že takové pojivo nelze použít pro výrobu asfaltových směsí. 

Pojivo R7 po oživení by bylo možné (z hlediska penetrace a BM) kategorizovat například jako 

pojivo 25/55-60. Následně by mělo dojít i k ověření dalších reologických parametrů (např. zk. 

silové nebo vratné duktility), které by potvrdily, že toto pojivo může být kategorizováno dle 

ČSN 65 7222-1. Toto ověření nebylo předmětem práce.  

 

 
Graf 61 Vývoj hodnot penetrace a bodu měknutí při oživení pro přísady A (4 % a 12 % dávkování)  

 
Graf 62 Vývoj hodnot penetrace a bodu měknutí při oživení pro přísady C (4 % a 12 % dávkování) 
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destilace ropy) na jejich vlastnosti. Do každého zkoušeného pojiva byly dávkovány tyto přísady 

v množství 4 % a 12 % z hmotnosti pojiva.  

· Při návrhu optimálního dávkování přísad při návrhu asfaltových směsí je možno 

použít údaje o účinnosti z kapitoly 8.3. 

· Bylo prokázáno, že výchozí vlastnosti pojiva v R-materiálu nemají výrazný vliv na 

účinnost oživovací přísady A a C (z hlediska empirických vlastností). Výjimkou bylo 

pojivo obsahující modifikační přísadu. To znamená, že návrh optimálního 

dávkování oživovací přísady (ověření účinnosti přísady), může být proveden i na 

jiném druhu R-materiálu (myšleno z jiného zdroje), než pro ten, z kterého bude 

probíhat výroba asfaltové směsi. Je dostatečné ověřit vlastnosti pojiva 

z R-materiálu a návrh dávkování provést výpočtem, není nutné míchat fyzicky 

přísadu a R-materiál použitý při výrobě.  

· Při vyšším dávkování oživovací přísady se nejistota výpočtu penetrace na oživeném 

pojivu zvyšuje. 

· Některá pojiva v R-materiálech nemusí být možné oživit do penetračních tříd 

stanovených v ČSN 65 7204. 

· U pojiv z R-materiálů by bylo vhodné při jejich klasifikaci uvádět penetrační index. 

Čím vyšší je penetrační index, tím hůře se pojivo oživuje do kategorií silničních 

asfaltů uvedených v ČSN 65 7204. 

Další navazující částí výzkumu by měly být zkoušky, jež ověří reologické chování 

oživených modifikovaných pojiv. Z hlediska empirických zkoušek mohou být modifikovaná 

pojiva klasifikovaná dle ČSN 65 7222-1. Je však nutné potvrdit, zda by byly splněny další 

požadavky na modifikovaná pojiva (např. zk. silové nebo vratné duktility).  

U oživených pojiv z R-materiálů byly zkoumány i některé reologické parametry měřené 

na DSR, z důvodu rozsahu práce zde nejsou tyto výsledky uvedeny.  

8.5. Hodnocení termooxidační stability oživených pojiv – 1. kolo 

recyklace 

 Navržené „optimální“ dávkování 

V předchozích kapitolách bylo zjištěno, že neexistuje takové dávkování oživovací 

přísady, které by zajistilo, že po oživení zestárlého pojiva bude mít oživené pojivo ve všech 

parametrech totožné hodnoty jako nezestárlé pojivo. Z hlediska evropské specifikační normy 

pro silniční asfalty EN 12591 a české normy ČSN 65 7204 lze při návrhu dávkování vycházet 

z požadavků na parametry BM nebo penetrace. Kritický interval pro dávkování přísad vychází, 

při použití těchto dvou parametrů, z hodnocení dle penetrace, tj. při návrhu množství dle 

penetrace by mělo vždy dojít ke splnění požadavků na výsledný BM. V rámci řešení této práce 

došlo k návrhu optimálního dávkování přísad dle výsledků zkoušky penetrace jehlou. Pro účely 

posouzení chování oživených pojiv a pojiv oživených pojivem vyšší gradace došlo i k oživení 
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zestárlého pojiva pomocí pojiva 160/220. Toto pojivo je nejměkčí pojivo (silniční asfalt) 

specifikované v normě ČSN 65 7204. Toto oživené pojivo je v práci označeno písmenem N.   

Dávkování pojiva 160/220 bylo navrženo dle penetračního pravidla, viz rovnice 8.9.  

                                  8.9 

Kde   – vypočítaná hodnota penetrace pojiva ve směsi obsahující R-materiál 

   – hodnota penetrace pojiva znovuzískaného z R-materiálu 

   – hodnota penetrace přidávaného pojiva 

 a  – hmotnostní podíly pojiva z R-materiálu (a) a z přidávaného pojiva (b)       ve směsi 

 

V tomto případě byl výpočet následující: 

  

  – 56 (0,1 mm) 

   – 23 0,1 mm) 

  – 170 (0,1 mm) 

  8.10 

  8.11 

Dle výpočtu bylo do zestárlého pojiva (50/70 3xRTFOT) v 1. kole recyklace přidáno 44 % 

silničního asfaltu gradace 160/220. Stanovené dávkování pro jednotlivé přísady je uvedeno v 

Grafu  63. Provedené zkoušky na pojivech oživených v optimálním dávkování jsou zobrazeny 

v Grafu 64.  

 

 
Graf 63 Vypočítané dávkování přísad (dle penetrace), dávkování poj. 160/220 bylo 44 % z hm. pojiva 
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Graf 64 Zkoušky provedené na oživených pojivech (zkoušky probíhaly v každém stupni stárnutí) 

 Výsledky zkoušky penetrace jehlou – 1. kolo recyklace 

V prvním kroku byla ověřena správnost výpočtu dávkování přísada na základě zkoušky 

penetrace. V Grafu 65 jsou uvedeny hodnoty penetrace po oživení v závislosti na stárnutí, graf 

65 je doplněn i o hodnoty penetrace referenčního pojiva 50/70 (vz. 1) v závislosti na stupni 

zestárnutí.  

U oživených nezestárlých pojiv byla ve všech případech zjištěna po oživení vyšší 

penetrace (o 2 (0,1 mm) až 5 (0,1mm)) při srovnání s referenčním pojivem. U pojiva N (oživení 

pojivem 160/220) byla zjištěná penetrace o 2 (0,1 mm) nižší. Ve všech případech došlo z 

hlediska penetrace k možnosti zatřídění pojiv do kategorie 50/70. Výpočet dávkování na 

základě parametrů regresních křivek, jejichž získání je popsáno v předešlých kapitolách, byl 

dostatečně přesný.  

Je zřejmé, že stárnutí oživených pojiv způsobovalo snížení hodnoty penetrace. V normě 

ČSN 65 7204 je uveden požadavek na zbylou penetraci po zkoušce RTFOT. Pro pojiva gradace 

50/70 musí být hodnota zbylé penetrace vyšší než 50 %. U referenčního pojiva 50/70 byla zbylá 

penetrace po RTFOT 64 %. U oživeného pojiva pojivem 160/220 (N) byla zbylá penetrace 74 %. 

U oživených pojiv byla průměrná zbylá hodnota penetrace (73,4 ± 5,5) %, což je hodnota 

přibližně o 10 % vyšší než u referenčního pojiva. Hodnoty zbylé penetrace jsou graficky 
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znázorněny v Grafu 66. V grafu jsou vždy uvedeny i hodnoty pro referenční pojivo 50/70 ve 

sledovaném stupni zestárnutí.  

Oživená pojiva měla v průměru vyšší hodnotu zbylé penetrace i po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí. Po stárnutí RTFOT+2xPAV měla nižší zbylou penetraci při porovnání 

s referenčním pojivem jen pojiva B a I.   

 

 
Graf 65 Vývoj hodnoty penetrace v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a referenčního 

pojiva 50/70 

 
Graf 66 Zbylá penetrace v závislosti na stupni zestárnutí u oživených pojiv a referenčního pojiva 

50/70 
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 Výsledky zkoušky bodu měknutí – 1. kolo recyklace 

U oživených pojiv byla zjišťována i hodnota bodu měknutí (BM). Naměřené výsledky u 

pojiv po oživení jsou uvedeny v Tabulce 39. V posledním sloupci v Tabulce 39 je uvedena 

odchylka od vypočítaného BM. Výsledná odchylka se nacházela v rozmezí 1,2 °C ± 1,0 °C. Pokud 

by oživená pojiva měla svým BM odpovídat referenčnímu nezestárlému pojivu, tak by měla 

mít BM 48,0 °C. Jelikož, ale nedochází ke stejnému oživení u všech zjišťovaných vlastností, byla 

u všech oživených pojiv zjištěna vyšší hodnota BM. V Grafu 67 jsou zobrazeny rozdíly BM 

oživených pojiv oproti původnímu nezestárlému pojivu a k vypočítaným hodnotám BM na 

základě účinnosti přísad. Naměřený BM byl u všech oživených pojiv průměrně o (2,8 ± 0,9) °C 

vyšší oproti referenčnímu pojivu, přesto všechna pojiva odpovídala požadavkům na rozsah 

BM, který je uveden v normě ČSN 65 7204. Pro pojivo 50/70 je stanoven rozsah bodu měknutí 

v rozmezí 46 °C až 54 °C. 

 

 
Graf 67 Odchylky vypočítaných a naměřených BM  

Tabulka 39 Odchylky vypočítaných a naměřených BM oproti hodnotě u referenčního pojiva 50/70 

Označení 
Dávkování Oživené 

Odchylka proti 

původnímu BM u 

ref. pojiva 50/70 

Odchylka k 

vypočítanému BM 

[%] [°C] [°C] [°C] 

50/70 (vz. 1) - 48,0 - - 

A 5,6 51,6 3,6 -0,3 

B 6,5 50,8 2,8 -0,4 

C 8,5 52,6 4,6 0,5 

D 5,9 50,7 2,7 -1,5 

E 5,2 50,6 2,6 -1,3 

F 5,5 50,7 2,7 -1,6 

G 5,9 50,3 2,3 -1,9 

H 6,5 49,6 1,6 -1,9 

I 4,9 49,4 1,4 -3,2 

J 6,2 51,8 3,8 -0,9 

M 10,9 50,5 2,5 -0,5 
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BM byl zjišťován i po simulaci laboratorního stárnutí. V Grafu 68 jsou uvedeny 

naměřené hodnoty BM. V Grafu 69 je uvedena vypočítaná hodnota parametru změna bodu 

měknutí. Oba grafy jsou doplněny o hodnoty BM a zvýšení BM pro referenční pojivo 50/70. Po 

aplikaci krátkodobého stárnutí metodou RTFOT byla zjištěna nejvyšší změna bodu měknutí u 

referenčního pojiva 50/70 (6,7 °C) a u oživeného pojiva H (7,3 °C). Dle požadavků normy ČSN 

65 7204 je maximální změna bodu měknutí po RTFOT 9,0 °C. Tomuto požadavku vyhověla 

veškerá zkoušená pojiva.  

 

 
Graf 68 Vývoj hodnot BM v závislosti na stupni zestárnutí u oživených pojiv a referenčního pojiva 

50/70 

 
Graf 69 Vývoj hodnot parametru zvýšení BM v závislosti na stárnutí u oživených pojiv a referenčního 

pojiva 50/70 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 51,6 50,8 52,6 50,7 50,6 50,7 50,3 49,6 49,4 51,8 50,5 49,8

50/70 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

RTFOT 54,8 55,3 55,4 54,8 56,5 56,7 55,4 56,9 54,0 55,3 55,2 53,9

50/70 RTFOT 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7

RTFOT+PAV 62,3 68,6 64,3 61,9 62,6 62,0 63,3 64,0 64,4 62,3 63,1 60,8

50/70 RTFOT+PAV 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7
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Výrazné rozdíly mezi oživenými pojivy se projevují především až po simulaci 

dlouhodobého stárnutí metodou RTFOT+PAV nebo RTFOT+2xPAV, kdy referenční zestárlé 

pojivo 50/70 mělo hodnotu BM o 15,7 °C respektive 23,6 °C vyšší než nezestárlé. O něco nižší 

změna BM byla zjištěna po RTFOT+PAV u oživených pojiv A (10,7 °C a 18,0 °C) a M (12,6 °C a 

18,9 °C) a zároveň u pojiva N (11,0 °C a 18,6 °C). Naopak velmi nestandardně se chovalo pojivo 

B, u které byla zjištěna změna bodu měknutí o 17,8 °C respektive o 35,8 °C po RTFOT+2xPAV. 

Po dlouhodobém prodlouženém stárnutí (RTFOT+2xPAV) měla oživená pojiva v průměru nižší 

bod měknutí, než referenční pojivo 21,9 °C ± 4,9 °C. Pojivo oživené měkkým asfaltem (N) mělo 

po stárnutí RTFOT+2xPAV nižší bod měknutí o 3,2 °C oproti referenčnímu pojivu.  

U oživených pojiv docházelo v průměru k pomalejšímu nárůstu BM při stárnutí než u 

referenčního pojiva. Vzhledem ke skutečnosti, že oživená pojiva měla po oživení ale vyšší bod 

měknutí než referenční asfalt, tak si některá tento vyšší BM udržela i po stárnutí 

RTFOT+2xPAV. Jednalo se o pojiva: B, C, F, G, I a J. 

 Závislost penetrace a BM – 1. kolo recyklace  

Pro hodnocení oživených pojiv je vhodné posoudit i vzájemný vztah mezi penetrací 

jehlou a BM, jelikož se v Evropě jedná o dvě nejrozšířenější zkoušky pro hodnocení silničních 

asfaltů. V Grafu 70 je uvedena vzájemná závislost mezi penetrací jehlou a BM s ohledem na 

simulaci laboratorního stárnutí metodami RTFOT, RTFOT+PAV a RTFOT+2xPAV. V grafu jsou 

znázorněny i oblasti, které vymezují kategorie silničních asfaltových pojiv 50/70 (rozmezí BM 

46 °C až 54 °C) a 20/30 (rozmezí BM 55 °C až 63 °C). Graf je doplněn i o doporučené hodnoty 

penetračního indexu z normy ČSN EN 12591 (přísnost 2). V Grafu 70 jsou uvedeny i hodnoty 

parametrů penetrace a BM pro silniční asfalty 50/70 (vz. 1 až 10). Tato pojiva jsou zobrazena 

jako nezestárlá a při aplikaci stárnutí RTFOT a RTFOT+PAV. 

 

 
Graf 70 Vývoj hodnot penetrace a bodu měknutí v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů a 

oživených pojiv (pozn. O.P. = oživená pojiva) 
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Z Grafu 70 je patrné, že stárnutí způsobuje pokles penetrace jehlou a zároveň nárůst 

bodu měknutí, což způsobuje posun pojiv v grafu doprava a dolů, který znamená přesun do 

oblastí nižších gradačních tříd. Po aplikaci krátkodobého stárnutí metodou RTFOT se veškerá 

oživená pojiva dostala do gradační třídy 35/50. Po simulaci metodou RTFOT+PAV již docházelo 

k větším rozdílům mezi pojivy, kdy se část pojiv nachází v gradační oblasti pojiva 20/30. 

Některá oživená pojiva jsou posunuta od této kategorie vpravo.  

Souhrnné a průměrné výsledky penetrace a bodu měknutí jsou uvedeny v Tabulce 41 

a graficky znázorněny Grafu 71.  

 

Tabulka 40 Srovnání vlastností jednotlivých skupin pojiv 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70, ref. N (160/220) Oživená pojiva (A-M) Silniční asfalty, (1-10) 

Pen BM Pen KK 
pen BM pen BM 

Ø  ± Ø  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 56 48,0 54 49,8 60 1,4 50,8 0,9 57 4,9 48,5 1,5 

RTFOT 36 54,7 40 53,9 44 3,6 55,5 0,9 35 3,4 53,6 1,9 

RTFOT+PAV 21 63,7 21 60,8 27 3,4 62,5 1,9 19 2,6 64,3 3,7 

RTFOT+2xPAV 15 71,6 18 68,4 20 3,3 72,7 4,8 - - - - 

 

 
Graf 71 Srovnání průměrných hodnot penetrace a BM u silničních asfaltů (vz. 1 až 10) a oživených 

pojiv (A až M) v závislosti na stupni zestárnutí 

Hodnota penetrace silničních asfaltů v nezestárlém stavu se pohybovala v rozmezí od 

47 (0,1 mm) až 64 (0,1 mm) s průměrnou hodnotou 57 (0,1 mm) ± 5 (0,1 mm). Průměrná 

hodnota penetračního indexu byla pro nezestárlá pojiva -1,3 s rozpětím od -1,6 do -0,9.  

U oživených pojiv po oživení byla v průměru zjištěna vyšší hodnota penetračního 

indexu (-0,6 ± 0,2) než u silničních asfaltů. Tento fakt byl způsoben tím, že po oživení nebyla 

docílena požadovaná hodnota bodu měknutí. V případě oživení pomocí měkkého asfaltu 
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kategorie 160/220 (N) nedošlo k oživení na původní hodnoty PI, ale PI byl vyšší, než u 

oživených pojiv (-1,1). 

Z dat vyplývá, že oživená pojiva si v průměru uchovávají vyšší hodnotu penetrace po 

krátkodobém i dlouhodobém stárnutí. Z hlediska BM je vidět, že oživená pojiva mají po 

dlouhodobém stárnutí RTFOT+PAV nižší absolutní hodnotu bodu měknutí a to i přesto, že 

v nezestárlém stavu měla v průměru hodnotu BM vyšší. Stárnutí způsobuje u oživených pojiv 

nižší nárůst bodu měknutí a nižší pokles penetrace oproti silničním asfaltům, což je pozitivní 

chování. Vzhledem k jiným výchozím parametrům pojiv před stárnutím v grafu penetrace-bod 

měknutí jsou však oživená pojiva umístěna v průměru více vpravo, což znamená, že při stejné 

hodnotě penetrace mají vyšší bod měknutí, tím pádem mají tato pojiva vyšší hodnotu 

penetračního indexu než silniční asfalty.  

V případě dlouhodobě zestárlých silničních asfaltů metodou RTFOT+PAV se PI 

pohyboval v rozmezí -1,1 až 0,8 s průměrnou hodnotou -0,3 ± 0,6. U pojiv oživených pomocí 

oživovacích přísad byl při stejném stupni stárnutí zaznamenán rozsah PI v rozmezí 0,0 až 0,8 s 

průměrnou hodnotou 0,3 ± 0,2. Oživená pojiva mají v podstatě nižší teplotní citlivost 

vyjádřenou pomocí PI. 

Pojivo oživené měkkým pojivem 160/220 (N) se z hlediska parametrů penetrace a BM 

chovalo více jako referenční pojivo 50/70 než jako pojivo oživené oživovací přísadou. Nejvíce 

podobné chování referenčnímu pojivu mělo oživené pojivo s přísadou M (minerální 

aromatický olej). Pojivo s přísadou B bylo naopak nejvíce náchylné na stárnutí (projevilo 

nejvyšší nárůst BM a pokles penetrace).  

V Grafu 72 jsou uvedeny hodnoty (PI) oživených pojiv při srovnání s referenčním 

pojivem 50/70 v závislosti na stárnutí.   

 

 
Graf 72 Vývoj hodnot parametru PI v závislosti na stupni zestárnutí u oživených pojiv a referenčního 

pojiva 50/70 
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50/70 RTFOT -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82
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Bylo prokázáno, že po aplikaci prodlouženého dlouhodobého stárnutí (RTFOT+2xPAV) 

měla všechna oživená pojiva s výjimkou pojiv M 0,6 (minerální aromatický olej) a N 0,4 

(160/220) PI větší než 0,7. Oživená pojiva se po prodlouženém dlouhodobém stárnutí 

podobala v tomto ohledu spíše multigrádovým nebo lehce modifikovaným pojivům. Nejvyšší 

penetrační index byl zjištěn u pojiva B a to 2,2.  

 Změna hmotnosti oživených pojiv – 1. kolo recyklace 

Na oživených pojivech bylo provedeno stárnutí metodou RTFOT, kdy kombinovaný 

účinek tepla a vzduchu byl hodnocen procentuální změnou hmotnosti asfaltového pojiva, 

která byla stanovena před a po simulaci stárnutí. Mezní hodnotou změny hmotnosti pro 

silniční asfalty gradace 50/70 je po zkoušce RTFOT dle ČSN 65 7204  ≤ 0,5 %. 

V rámci dizertační práce byla nejprve zjišťována změna hmotnosti po stárnutí přímo na 

oživovacích přísadách (viz kapitola 8.1) a v druhé fázi byla tatáž vlastnost zjišťována na pojivech 

oživených v optimálním dávkování dle penetrace v prvním kole recyklace. Výsledky parametry 

změna hmotnosti jsou uvedeny v Tabulce 41. Graficky je závislost parametru změna hmotnosti 

zjištěná na oživených pojivech a samotných oživovacích přísadách zobrazena v Grafu 73.  

Závislost lze charakterizovat pomocí lineární funkce s koeficientem determinace 

R2 0,81. Pokud do korelace zahrneme i přísadu H a pojivo H, byl by koeficient determinace 

R2  0,98. Pojivo H nicméně bylo z Grafu 73 odstraněno, protože změřená hodnota může být 

považována za odlehlou a tedy zkreslující výsledky. V Grafu 73 je vyznačena i limitní hodnota 

pro úbytek hmotnosti dle předpisů pro silniční asfalty ČSN 65 7204 a zároveň je vyznačena 

limitní hodnota pro úbytek hmotnosti dle japonských a amerických předpisů pro oživovací 

přísady ( ≤ 3,0 %).  

 

Tabulka 41 Hodnoty parametru „změna hmotnosti“ zjištěná u oživených pojiv a u oživovacích přísad 

Označení 
Dávkování 

Změna hmotnosti 

oživeného pojiva 

Změna hmotnosti 

oživovací přísady 

[%] [%] [%] 

50/70 - 0,04 - 

A 5,6 -0,13 -0,93 

B 6,5 -0,18 -2,30 

C 8,5 -0,38 -5,30 

D 5,9 0,02 0,55 

E 5,2 -0,19 -3,20 

F 5,5 -0,35 -3,10 

G 5,9 -0,44 -4,14 

H 6,5 -1,89 -31,6 

I 4,9 -0,14 -2,30 

J 6,2 -0,03 0,36 

M 10,9 -0,34 -2,89 

N 44,0 0,02 0,06 

 

Požadavky na maximální úbytek hmotnosti asfaltového pojiva výrazně nesplňuje pouze 

jedna oživovací přísada – H (amidy z tálových a mastných kyselin), u které byl zjištěn úbytek 

hmotnosti pojiva -1,89 % (u přísady samotné -31,6 %). Přísada H měla rovněž nejnižší bod 
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vzplanutí (166 °C). Z hlediska požadavků na maximální změnu (úbytek) hmotnosti u oživovací 

přísady (≤ 3 %) nevyhověly přísady C, E, F, G, H. 

Z lineární funkce v Grafu 73 lze odvodit hodnotu pro maximální možný úbytek 

hmotnosti u oživovací přísady tak, aby byl docílen požadavek normy ČSN 65 7204 na maximální 

úbytek hmotnosti u pojiva. Úbytek hmotnosti v případě zkoušek na oživovací přísadě samotné 

by v tomto případě neměl být větší než 5,4 %.  

Změna hmotnosti oživeného pojiva je závislá nejenom na vlastnostech oživovací 

přísady, ale i na vlastnostech asfaltu, do kterého je tato přísada přimíchávána. Z praktického 

hlediska je vždy nutné při posouzení parametru změna hmotnosti vycházet ze situace na 

obalovně, respektive na způsobu, jakým je přísada dávkována – buď do pojiva (posuzuje se 

především oživené pojivo) nebo na R-materiál (posuzuje se především přísada samotná). 

 

 
Graf 73 Závislost parametru změna hmotnosti u oživovacích přísad a parametru změna hmotnosti u 

oživených pojiv 

 Stanovení parametrů |G*| a (δ) – 1. kolo recyklace  

Stárnutím asfaltových pojiv se zvyšuje tuhost pojiva a z toho důvodu se zvyšuje 

hodnota |G*|. Hodnota (δ) naopak klesá, což dokazuje poměrové zvýšení elastického modulu 

( ʹ) vůči viskóznímu modulu ( ʹʹ). Hodnocení komplexního smykového modulu za vysokých 

teplot se provádí nejčastěji při teplotě 60 °C a frekvenci zatěžování 1,59 Hz. Velikost |G*| 

oživených pojiv při těchto okrajových podmínkách je uvedena v Grafu 74, v grafu jsou uvedeny 

i hodnoty |G*| pro referenční pojivo 50/70.  

Komplexní smykový modul nezestárlých oživených pojiv se pohyboval v rozmezí 

2,8 kPa (I) až 4,1 kPa (C) (průměr byl 3,5 kPa ± 0,4 kPa, zatímco u vybraných silničních asfaltů 

z (vz. 1 až 10) se hodnoty |G*| pohybovaly v rozmezí 1,8 kPa (vz. 2) až 3,1 kPa (vz. 3) 

s průměrnou hodnotou 2,4 kPa ± 0,4 kPa. V nezestárlém stavu měly silniční asfalty v průměru 

nižší tuhost za vysokých teplot při srovnání s oživenými pojivy. Pokud ovšem vzorky 

asfaltových pojiv oživených i silničních asfaltů podrobíme simulaci laboratorního stárnutí, 

zjistíme, že jednotlivá pojiva se od sebe začnou výrazně lišit. Čím delší je simulace stárnutí, tím 

vyšší jsou rozdíly mezi jednotlivými pojivy. Například po simulaci dlouhodobého stárnutí 
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metodou RTFOT+PAV bylo rozmezí |G*| pro oživená pojiva na úrovni 17,1 kPa (M) až 37,8 kPa 

(B) s průměrnou hodnotou 20,9 kPa ± 5,9 kPa. U silničních asfaltů bylo rozmezí v úrovni 10,7 

kPa (vz. 2) až 46,4 kPa (vz. 3) s průměrnou hodnotou 24,7 kPa ± 12,8 kPa. Oživená pojiva po 

dlouhodobém stárnutí měla v průměru nižší tuhost než srovnávací silniční asfalty. U oživených 

pojiv spolu se stárnutím narůstala tuhost pojiva pomaleji. Potvrdily se tak závěry zjištěné při 

zkoušce BM.  

 

 
Graf 74 Vývoj hodnot parametru |G*| při teplotě 60 °C a frekvenci 1,59 Hz v závislosti na stupni 

zestárnutí u oživených pojiv a referenčního pojiva 50/70 

Po dvojnásobně prodlouženém čase expozice u metody PAV (RTFOT+2xPAV) bylo 

rozmezí |G*| u oživených pojiv 43,7 kPa (N) až 175,8 kPa (B). Druhé nejhorší pojivo bylo I – 

|G*| = 76,8 kPa. Oživené pojivo B bylo nejvíce náchylné na stárnutí, jeho chování bylo velmi 

rozdílné při porovnání se zbytkem testovaného souboru. Na druhou stranu nejvíce podobné 

chování referenčnímu pojivu vykazovalo pojivo s přísadou M (minerální aromatický olej) a 

pojivo N oživené silničním asfaltem 160/220. 

 Z analýzy výsledků vyplývá, že s postupným stárnutím se zvyšují rozdíly v chování 

oživených pojiv v závislosti na použité přísadě. Výsledky je možné porovnat například pomocí 

variačního koeficientu, kdy u čerstvých oživených pojiv se jeho hodnota pohybuje na úrovni 

11,3 %, zatímco u dlouhodobě zestárlých oživených pojiv je to už 57,0 %. Stejné chování ve 

smyslu detekce vyšších variačních koeficientů byly pozorovány i v souboru silničních asfaltů 

(18,7 % v nezestárlém stavu a 52,0 % po RTFOT+PAV). Touto analýzou je tak možné podpořit 

nutnost provádění simulace dlouhodobého stárnutí. V nezestárlém stavu jsou rozdíly v 

chování u oživených pojiv i silničních asfaltů významně menší, než po aplikaci stárnutí.  

Analogicky lze při stejných okrajových podmínkách jako v případě hodnocení |G*| 

vyhodnotit i velikost fázového úhlu. Vývoj hodnoty fázového úhlu v závislosti na stárnutí je 

zobrazen v Grafu 75. Je možné si všimnout, že při porovnání s parametrem |G*| jednotlivé 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 3,8 3,2 4,1 3,6 3,7 3,5 3,6 3,1 2,8 3,7 3,0 2,7

50/70 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

RTFOT 6,3 12,0 7,2 6,4 6,7 6,9 6,6 8,3 6,0 6,4 5,5 5,0

50/70 RTFOT 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

RTFOT+PAV 18,0 37,8 20,1 17,7 19,1 18,1 20,9 22,3 21,7 17,6 17,1 15,3

50/70 RTFOT+PAV 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7

RTFOT+2xPAV 46,6 175,8 54,3 44,6 57,9 60,5 61,8 48,1 76,8 51,6 47,4 43,7

50/70 RTFOT+2xPAV 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9
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oživovací přísady nenavrací zcela hodnotu fázového úhlu při zvoleném dávkování. To 

znamená, že oživená pojiva spadající do kategorie 50/70 se chovaly v průměru více pružně než 

silniční asfalty kategorizované jako 50/70. Největší hodnoty fázového úhlu po oživení bylo 

docíleno při dávkování pojiva gradace 160/220 N (84,5 °), což je těsně nižší hodnota než u 

referenčního pojiva 50/70 (86,0 °). Z oživovacích přísad byla zjištěna nejvyšší hodnota 

fázového úhlu u pojiva s přísadou B (83,1 °), I (83,3 °) a M (82,7 °). Nejnižší hodnoty fázového 

úhlu před simulací laboratorního stárnutí dosahovala pojiva s označením C (78,8 °) a J (79,6 °). 

Oživená pojiva měla i v průměru nižší fázový úhel (81,3 ° ± 1,5 °) než měly v průměru 

srovnávací silniční asfalty (85,2 ° ± 2,1 °). Po aplikaci stárnutí RTFOT+PAV si uchovala silniční 

pojiva v průměru vyšší fázový úhel (73,0 ° ± 6,4 °) oproti 70,1 ° ± 1,8 ° u oživených pojiv.  

Po simulaci prodlouženého dlouhodobého laboratorního stárnutí se oživená pojiva 

ještě výrazněji lišila ve svých vlastnostech. Nejnižší hodnotu fázového úhlu po stárnutí 

metodou RTFOT+2xPAV bylo možné pozorovat u pojiva s přísadou B (52,3 °). Tato přísada měla 

nejlepší schopnost v navrácení fázového úhlu po oživení. Jinými slovy řečeno, přísada 

s nejlepší schopností oživit pojivo tak, aby jeho vlastnosti po oživení byly co nejvíce podobné 

referenčnímu asfaltu před stárnutím, způsobila výrazně zhoršenou odolnost proti následnému 

stárnutí. Tyto výsledky potvrzují nutnost provádění simulace dlouhodobého stárnutí. Poměrně 

nízké hodnoty fázového úhlu bylo možné pozorovat u přísad C (58,7 °) a J (59,4 °). Naopak 

nejvíce se blížilo výchozímu pojivo vyšší gradace N (66,2 °) a přísady M (63,6 °), A (63,0 °) a H 

(63,0 °).  

 

 
Graf 75 Vývoj hodnoty (δ) v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a ref. pojiva 50/70 

V Grafu 76 je zobrazen vývoj reologických parametrů |G*| a (δ) v závislosti na stupni 

zestárnutí u silničních asfaltů (vz. 1 až 10) a u oživených pojiv (A až N). Naměřené hodnoty 

parametrů |G*| a (δ) pro jednotlivé skupiny pojiv jsou souhrnně vyhodnoceny v Tabulce 42 a 

průměrné hodnoty jsou zobrazeny v Grafu 77.  

A B C D E F G H I J M N

Oživené 80,4 83,1 78,8 80,0 80,8 82,1 81,9 81,5 83,3 79,6 82,7 84,5

50/70 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

RTFOT 77,7 75,9 75,4 76,2 77,1 78,4 78,8 76,3 80,0 75,9 79,5 81,5

50/70 RTFOT 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6

RTFOT+PAV 70,7 67,2 67,7 69,5 69,9 72,6 71,8 69,3 71,7 68,9 71,7 75,5

50/70 RTFOT+PAV 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2 74,2

RTFOT+2xPAV 63,0 52,3 58,7 61,8 60,3 62,4 62,6 63,0 60,7 59,4 63,6 66,2

50/70 RTFOT+2xPAV 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2 68,2
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Tabulka 42 Hodnoty |G*| a (δ) u jednotlivých skupin pojiv 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70, ref. N (160/220) Oživená pojiva (A-M) Silniční asfalty, (1-10) 

|G*| (δ) |G*| (δ) 
|G*| (δ) |G*| (δ) 

Ø  ± Ø  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 2,3 86,0 2,7 84,5 3,5 0,4 81,3 1,5 2,4 0,4 85,2 2,1 

RTFOT 5,7 81,6 5,0 81,5 7,1 1,8 77,4 1,6 5,8 2,1 81,0 4,2 

RTFOT+PAV 19,7 74,2 15,3 75,5 20,9 5,9 70,1 1,8 24,7 12,8 73,0 6,4 

RTFOT+2xPAV 61,9 68,2 43,7 66,2 65,9 37,6 60,7 3,2 - - - - 

 

 
Graf 76 Vývoj hodnot (δ) a |G*| v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů a oživených pojiv, 60 °C, 

1,59 Hz (pozn. O.P. = oživená pojiva) 

 
Graf 77 Vývoj hodnot průměrného (δ) a průměrného |G*| v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů 

(vz. 1 až 10) a oživených pojiv (A až M), 60 °C, 1,59 Hz 
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8.6. Stanovení parametru TVE – 1. kolo recyklace  

V dalším kroku byl hodnocen parametr teplota viskoelastického přechodu (TVE).  (TVE) 

je teplota, při které má pojivo hodnotu fázového úhlu rovnu 45 °. Hodnota viskózní i elastické 

složky komplexního smykového modulu je stejná (Gʹ=Gʹʹ). Při stárnutí se TVE zvyšuje a pojivo 

se stává více elastické. Vypočítané hodnoty TVE jsou zobrazeny v Grafu 78. 

 

 
Graf 78 Vývoj hodnoty TVE v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a referenčního pojiva 

50/70 

Po oživení byla u pojiv s výjimkou přísady C (12,2 °C) TVE obdobná jako u referenčního 

pojiva 50/70 (7,4 °C). V průměru měla oživená pojiva TVE na úrovni 8,4 °C ± 1,4 °C. Pojivo 

oživené asfaltem 160/220 mělo TVE 8,6 °C. Znatelnější rozdíly jsou patrné až po aplikaci 

dlouhodobého stárnutí metodami RTFOT+PAV a RTFOT+2xPAV. V práci (Cucalon a kol., 2018) 

bylo zjištěno, že kritická hranice rizika vzniku trhlin leží v rozmezí TVE 32 °C - 45 °C (počítáno 

pro fr. 1,59 Hz). Nejvyšší hodnoty TVE po prodlouženém stárnutí (RTFOT+2xPAV) byly zjištěny 

u pojiv s přísadami B (43,5 °C) a C (36,1 °C). 

Z hlediska oživení zestárlého pojiva je důležité sledovat i hodnotu |G*|TVE. U 

zkoumaných úseků vedla k poruchám nejenom vysoká TVE, ale i TVE v kombinaci s nízkým 

|G*|TVE. Pokud bychom převzali tuto argumentaci, je zjevné, že oživená pojiva jsou více 

náchylná na vznik trhlin, protože oproti referenčnímu pojivu mají vždy nižší hodnotu |G*|TVE. 

Problém nízké |G*|TVE je u oživených pojiv spojený s jejich obecně vyšší elasticitou při 

porovnání se silničními asfalty. TVE je přímo závislá na průběhu fázového úhlu a až následně 

dochází k výpočtu |G*|TVE, která je pro oživená pojiva obecně nižší, protože oživovací přísady 

snižují spíše tuhost, ale neobnovují původní viskoelastické chování. Proto se oživená pojiva a 

silniční asfalty před a po stárnutí liší především hodnotami |G*|TVE (viz Graf 79). 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 8,0 8,7 12,2 7,5 7,5 7,6 8,0 8,8 7,5 8,7 7,6 8,6

50/70 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

RTFOT 12,0 18,7 16,3 11,9 12,0 11,9 11,8 15,0 11,9 12,6 11,4 11,6

50/70 RTFOT 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3

RTFOT+PAV 20,1 27,0 25,7 20,5 21,1 18,5 20,2 23,0 21,9 21,2 19,0 18,5

50/70 RTFOT+PAV 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5

RTFOT+2xPAV 28,6 43,5 36,1 30,0 30,9 29,6 30,3 30,7 33,9 31,8 28,0 26,7

50/70 RTFOT+2xPAV 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
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Nejlepší schopnost přiblížit se po oživení vlastnostem referenčního pojiva prokázalo 

pojivo N (|G*|TVE  13 361 kPa, TVE 8,6 °C) a M (|G*|TVE  10 487 kPa, TVE 7,6 °C). Nejhorší 

schopnost přiblížit se referenčnímu pojivu po oživení mělo pojivo C (|G*|TVE  3768 kPa, 

TVE 12,2 °C) a I (|G*|TVE  5694 kPa, TVE 8,8 °C). V Grafu 79 je zobrazena i hodnota pro |G*|TVE 

na úrovni 5000 kPa, kterou je možné použít jako hodnotu indikující míru zestárnutí pojiva 

(podrobněji je problematika rozebrána v teoretické části práce). 

Z údajů v Grafu 80 a výsledků v Tabulce 45 vyplývá, že oživená pojiva po aplikaci 

stárnutí rychleji dosahovala kritických hodnot indikujících potenciální problémy. Při oživení 

měkkým pojivem je vidět, že oživené pojivo dosáhlo kritických hodnot později, než většina 

oživených pojiv oživovací přísadou. Průměrná TVE oživených pojiv po dlouhodobém 

prodlouženém stárnutí RTFOT+2xPAV byla 32 °C ± 4,4 °C, u pojiva N 26,7 °C a u pojiva 

referenčního 50/70 29,8 °C. Průměrná |G*|TVE u oživených pojiv byla po RTFOT+2xPAV 

1999 kPa ± 701 kPa, u pojiva N 3938 kPa a u referenčního pojiva 50/70 3663 kPa.  

 

Tabulka 43 Hodnoty TVE a |G*|TVE  u jednotlivých skupin pojiv 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70, ref. N (160/220) Oživená pojiva (A-M) Silniční asfalty, (1-10) 

TVE |G*|TVE TVE |G*|TVE 
TVE |G*|TVE TVE |G*|TVE 

Ø  ± Ø  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 7,4 17279 8,6 13361 8,4 1,4 7914 2256 8,3 1,1 16694 5435 

RTFOT 12,3 12514 11,6 9393 13,2 2,4 6239 2052 13,1 2,6 12281 5407 

RTFOT+PAV 19,3 6751 18,5 6611 21,7 2,7 3746 1187 22,3 4,9 7431 4053 

RTFOT+2xPAV 29,8 3663 26,7 3938 32,1 4,4 1998 702 - - - - 

 

 
Graf 79 Vývoj hodnot  TVE a |G*|TVE v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů a oživených pojiv (pozn. 

O.P. = oživená pojiva) 

 

G*TVE, 5000 kPa

TVE, 20 °C

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

K
o

m
p

le
xn

í 
m

o
d

u
l v

e
 s

m
yk

u

p
ři

 T
V

E
(1

,5
9

 H
z)

, 
G

*
T

V
E

(k
P

a
)

Teplota viskoelastického přechodu, TVE (1,59 Hz) (°C)

50/70, ref O.P., oživené O.P., RTFOT
O.P., RTFOT+PAV O.P., RTFOT+2xPAV N
50/70, 1-10 50/70, 1-10, RTFOT 50/70, 1-10, RTFOT+PAV



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

137 

 
Graf 80 Vývoj hodnot průměrné TVE a průměrného |G*|TVE v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů 

(vz. 1 až 10) a oživených pojiv (A až M) 

 Stanovení parametru Glover-Rowe – 1. kolo recyklace 

Alternativně je možné chování za středních teplot vyhodnotit pomocí G-R parametru. 

Parametr se standardně počítá při využití konstrukce hlavních křivek. |G*| se určuje pro 

frekvenci = 0,0008 Hz (0,005 rad/s). Při použití korelace mezi duktilitou a koeficientem G-R 

jsou limitním faktorem vzniku trhliny hodnoty parametru na úrovni 180 kPa (malé riziko) a 

600 kPa (velké riziko). Mezní křivky (hodnoty) v Blackově diagramu je nicméně třeba chápat 

jako indikaci náchylnosti ke vzniku trhlin, nikoliv jako jednoznačná klasifikační kritéria, protože 

hranice byly odvozeny empiricky.  

Oživená pojiva mají bezprostředně po oživení mírně vyšší hodnoty G-R parametru než 

referenční pojivo 50/70. Po simulaci krátkodobého i dlouhodobého stárnutí se ukázalo, že 

referenční pojivo mělo nižší absolutní hodnotu parametru G-R. Po prodlouženém 

dlouhodobém stárnutí měla v průměru oživená pojiva absolutní hodnotu naopak nižší 

(377,3 kPa ± 95,1 kPa) oproti referenčnímu pojivu (389,3 kPa). Nižší hodnota u oživených pojiv 

byla způsobena zejména nižšími hodnotami komplexního smykového modulu oživených pojiv. 

Mezi oživenými pojivy opět existovaly velké rozdíly. Stárnutí metodou RTFOT způsobilo 

výrazně nejvyšší nárůst parametru G-R u přísady B (39,3 kPa), což je hodnota, které dosahovala 

některá oživená pojiva až po stárnutí metodou RTFOT+PAV. Pouze toto oživené pojivo se po 

simulaci stárnutí metodou RTFOT+PAV dostalo do oblasti možného vzniku trhliny (G-R vyšší 

než 180 kPa). Po prodloužené době stárnutí metodou RTFOT+2xPAV přesáhly hodnotu 

180 kPa všechna oživená pojiva včetně pojiva referenčního. Pouze pojivo B překročilo i limitní 

požadavek na 600 kPa. Pojivo s přísadou B by bylo velmi náchylné ke vzniku trhlin po stárnutí.  
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Graf 81 Vývoj hodnoty parametru G-R v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a 

referenčního pojiva 50/70 

 Při pohledu na Graf 82 je vidět, že u oživených pojiv bylo po oživení dosaženo přibližně 

stejné úrovně komplexního smykového modulu jako u referenčního pojiva. Průměr hodnot u 

oživených pojiv byl 15,3 kPa ± 2,4 kPa. U referenčního pojiva byla hodnota |G*| 14,5 kPa. 

Oživená pojiva byla ve všech případech situována v Blackově diagramu vlevo od pojiva 

referenčního.  

   

 
Graf 82 Vývoj hodnot  |G*| a (δ) v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů a oživených pojiv (pozn. 

O.P. = oživená pojiva) 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 2,1 1,2 4,1 1,7 1,6 1,7 1,9 1,9 1,2 2,2 1,7 1,4

50/70 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

RTFOT 5,5 39,3 11,4 5,6 6,9 7,0 6,7 14,1 9,0 7,8 7,0 4,6

50/70 RTFOT 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

RTFOT+PAV 37,9 184,4 73,0 37,0 50,0 39,7 57,3 84,2 87,1 43,6 48,4 43,4

50/70 RTFOT+PAV 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

RTFOT+2xPAV 191,4 1423,4 316,6 183,9 211,1 285,3 314,5 295,3 502,3 191,3 235,2 240,7

50/70 RTFOT+2xPAV 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3 389,3

0

1

10

100

1 000

10 000

G
-R

 (
k

P
a

)

G-R (600 kPa)

G-R (180 kPa)

Vysoké nebezpečí vzniku 

trhlin

10

100

1000

10000

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

|
G

*
|

(k
P

a
)

Fázový úhel (°)

50/70, ref O.P., oživené O.P., RTFOT

O.P., RTFOT+PAV O.P., RTFOT+2xPAV N

50/70, 1-10 50/70, 1-10, RTFOT 50/70, 1-10, RTFOT+PAV



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

139 

V případě pojiva oživeného měkkým pojivem se ukázalo, že toto pojivo se z hlediska 

fázového úhlu chovalo velmi podobně jako pojivo referenční. Srovnání průměrných hodnot 

parametru G-R je uvedeno v Tabulce 44a graficky zobrazeno v Grafu 83. 

 

Tabulka 44 Hodnoty |G*| a  (δ)  u jednotlivých skupin pojiv pro výpočet G-R 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70, ref. N (160/220) Oživená pojiva (A-M) Silniční asfalty, (1-10) 

|G*| (δ) |G*| (δ) 
|G*| (δ) |G*| (δ) 

Ø  ± Ø  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 15 78,3 19 74,6 15 2 70,2 3,7 19 6 76,8 5,0 

RTFOT 54 69,8 35 69,5 46 30 63,5 3,7 59 25 68,6 6,9 

RTFOT+PAV 193 59,6 154 60,3 164 75 55,3 4,3 319 134 57,7 6,9 

RTFOT+2xPAV 700 49,5 463 50,6 533 342 46,8 6,2 - - - - 

 

 
Graf 83 Vývoj hodnot průměrného (δ) a průměrného |G*| v závislosti na stárnutí u silničních asfaltů 

(vz. 1 až 10) a oživených pojiv (A-M) 

 Stanovení nízkoteplotních vlast. – 1. kolo recyklace  

Při dávkování vyššího množství R-materiálu jsou pro posouzení chování pojiva klíčové 

nízkoteplotní vlastnosti. Asfaltové pojivo obsažené v R-materiálu v průběhu životnosti 

posouvá svůj obor použitelnosti více ke kladným hodnotám. Zvyšuje se odolnost vůči trvalým 

deformacím, ale klesá odolnost vůči únavovým trhlinám za středních teplot a také odolnost 

vůči porušení během mrazu. Proto byla oživená pojiva hodnocena pomocí průhybového 

trámečkového reometru (ČSN EN 14771). Měření bylo provedeno při různých teplotách 

(teplotní krok byl 6 °C). Kritické teploty byly následně zjištěny pomocí interpolace, kdy se hledá 

teplota, kdy je modul tuhosti za ohybu S(60) = 300 MPa a schopnost relaxace vyjádřená 

parametrem m-hodnota m(60) = 0,3. Kritická teplota je pak vyšší ze dvou vypočtených hodnot 

(teplot).  
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V Tabulce 45 jsou uvedeny kritické teploty oživených pojiv. Výsledky dokazují, že 

dávkování oživovacích přísad na základě penetrace jehlou obnovuje kritickou teplotu 

vypočítanou pro parametry S(60) a m(60) a výrazně více než na původní kritickou teplotu u pojiva 

referenčního nezestárlého.  

 

Tabulka 45 Odchylky vypočítaných a kritických teplot oproti hodnotě u referenčního pojiva 50/70 

Pojivo 

Dávko- 

vání 

Oživené  

TCS(60) 

Oživené  

TCm(60) 

Odchylka 

proti  

původní TCS  

Odchylka  

proti 

vypočítané TCS 

Odchylka  

proti  

původní TCm  

Odchylka  

proti  

vypočítané TCm  

[%] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

50/70 - -19,1 -20,9 - -   

A 5,6 -24,6 -25,2 -5,6 0,1 -4,3 -0,7 

B 6,5 -22,1 -22,4 -3,0 0,3 -1,5 0,1 

C 8,5 -26,6 -26,6 -7,5 -0,1 -5,7 1,8 

D 5,9 -26,0 -28,3 -7,0 0,5 -7,4 2,4 

E 5,2 -24,7 -25,9 -5,6 0,4 -5,0 0,7 

F 5,5 -23,0 -23,3 -3,9 0,2 -2,4 -0,5 

G 5,9 -22,4 -23,4 -3,3 0,0 -2,5 0,2 

H 6,5 -26,0 -26,2 -7,0 0,5 -5,3 0,9 

I 4,9 -22,9 -23,0 -3,8 0,8 -2,1 0,3 

J 6,2 -26,1 -26,9 -7,0 0,1 -6,0 0,7 

M 10,9 -22,1 -23,4 -3,0 -0,1 -2,5 -0,2 

N 44,0 -18,8 -20,1 0,2 - 0,9 - 

 

Po oživení mělo nejnižší kritickou teplotu dle S(60) pojivo s přísadou C (-26,6 °C). Naopak 

nejvyšší teplota byla zaznamenána u pojiv s přísadami B a M (-22,1 °C). U pojiva, které bylo 

oživeno pojivem vyšší gradace (N) byla zjištěna kritická teplota -18,8 °C.  

Z hlediska kritické teploty získané z m-hodnoty byla nejvyšší teplota dosažena opět u 

pojiva vyšší gradace (N) a to -20,1 °C. U oživených pojiv měla nejvyšší hodnotu přísada 

B -22,4 °C. Nejnižší hodnotu a tudíž nejvyšší odchylku od referenčního pojiva 50/70 mělo 

pojivo s přísadou D (-28,3 °C). Oživená pojiva mají daleko nižší kritické teploty než pojivo 

referenční. Z hlediska kritické teploty je rozhodující tuhost pojiva (vyšší kritické teploty), což je 

typické pro silniční asfalty – v nezestárlém stavu je rozhodující tuhost, nikoli schopnost 

relaxace (Coufalík, 2017). Po stárnutí se však dominantní stává parametr m-hodnota. 

V Grafu 84 je zobrazen vývoj kritické teploty stanovené na základě modulu tuhosti za 

ohybu. Stárnutí způsobuje nárůst kritické teploty, což je dáno rostoucí tuhostí pojiva v 

průběhu životnosti (posunu oboru plasticity/použitelnosti do vyšších teplot). U některých 

oživených pojiv nedosahovala kritická teplota hodnoty referenčního pojiva ani po 

dlouhodobém prodlouženém stárnutí RTFOT+2xPAV (pojiva A, C, D, E, H a J). Po oživení a 

následném stárnutí se výchozímu pojivu 50/70 nejvíce blíží pojivo oživené pojivem vyšší 

gradace 160/220 (N). Referenční pojivo mělo v každém stupni stárnutí vyšší kritickou teplotu 

než oživená pojiva. 
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Graf 84 Vývoj hodnoty parametru TCS v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a 

referenčního pojiva 50/70 

V Grafu 85 jsou uvedeny výsledky kritické teploty stanovené na základě m-hodnoty, 

která popisuje relaxační schopnost pojiva. Zde jsou na první pohled (při srovnání s výsledky 

v Grafu 84) vidět větší rozdíly v hodnotách kritických teplot. Výchozímu pojivu 50/70 se nejvíce 

blíží pojivo oživené pojivem 160/220 (N). U pojiva s přísadou B je patrná výrazná změna 

parametru v průběhu stárnutí. U pojiva byla kritická teplota -25,2 °C (o 4,3 °C nižší než u pojiva 

50/70). Po stárnutí metodou RTFOT+2xPAV byla hodnota pouze -4,6 °C, což je naopak hodnota 

o 7,0 °C vyšší než u pojiva referenčního. U pojiva s přísadou B je teplotní změna mezi 

dlouhodobým stárnutím metodou RTFOT+2xPAV a oživeným pojivem 17,8 °C. Další výrazná 

změna je u pojiva s přísadou C 15,2 °C. U referenčního pojiva byla hodnota změny 9,3 °C. U 

pojiva N byly změna N 6,6 °C a u pojiva přísadou M 8,3 °C.  

V Grafu 86 je zobrazeno porovnání parametrů m(60) a S(60) po dlouhodobém stárnutí 

metodami RTFOT+PAV pro silniční asfalty (vz. 1 až 10) a oživená pojiva (A až M). Referenční 

pojivo 50/70 je zobrazeno jako nezestárlé, RTFOT, 3xRTFOT, RTFOT+PAV a RTFOT+2xPAV. 

Z dat vyplývá, že oživená pojiva si i po stárnutí RTFOT+PAV uchovávají v průměru nižší tuhost 

(173,2 MPa ± 49 MPa) oproti silničním asfaltům (327,9 MPa ± 59 MPa) i vyšší m-hodnotu 

(0,317 ± 0,019) oproti (0,274 ± 0,009). 

 

A B C D E F G H I J M N

Oživené -24,6 -22,1 -26,6 -26,0 -24,7 -23,0 -22,4 -26,0 -22,9 -26,1 -22,1 -18,8

50/70 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1 -19,1

RTFOT -23,7 -20,3 -26,0 -25,4 -23,6 -21,1 -21,0 -22,1 -21,1 -25,3 -21,1 -17,9

50/70 RTFOT -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2 -17,2

RTFOT+PAV -22,3 -17,5 -24,6 -24,3 -22,1 -19,3 -19,0 -20,5 -18,5 -24,3 -19,3 -15,9

50/70 RTFOT+PAV -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 -16,5

RTFOT+2xPAV -20,5 -16,3 -24,2 -21,9 -20,5 -17,8 -17,6 -19,9 -17,3 -23,0 -18,3 -16,8

50/70 RTFOT+2xPAV -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4 -15,4
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Graf 85 Vývoj hodnoty parametru TCm v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a 

referenčního pojiva 50/70 

 
Graf 86 Hodnoty parametru m(60) a S(60) po stárnutí RTFOT+PAV pro silniční asfalty (vz. 1 až 10) a 

oživená pojiva (A až M) včetně ref. pojiva 50/70 v průběhu stárnutí 

  Rozdíl kritických teplot (parametr ΔTC) – 1. kolo recyklace  

V Grafu 87 je hodnocen rozdíl kritických teplot vypočítaný z parametrů TCS(60) a TCm(60). 

Simulace laboratorního stárnutí způsobuje zvýšení kritické teploty a zároveň posun parametru 

ΔTC směrem k záporným hodnotám (viz Graf 88). To znamená, že zhoršení relaxačních 

vlastností má větší vliv na kritickou teplotu než zvýšená tuhost. Po simulaci dlouhodobého 

stárnutí (RTFOT+PAV a RTFOT+2xPAV) byla u oživených pojiv (s výjimkou B) nižší nebo 

A B C D E F G H I J M N

Oživené -25,2 -22,4 -26,6 -28,3 -25,9 -23,3 -23,4 -26,2 -23,0 -26,9 -23,4 -20,1

50/70 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9 -20,9

RTFOT -23,2 -19,4 -23,4 -25,8 -23,4 -21,0 -20,9 -20,7 -21,3 -25,2 -22,2 -18,7

50/70 RTFOT -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3

RTFOT+PAV -19,5 -11,0 -15,7 -21,2 -20,1 -17,8 -18,4 -17,5 -16,8 -21,1 -18,9 -15,6

50/70 RTFOT+PAV -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2 -15,2

RTFOT+2xPAV -14,9 -4,6 -11,4 -15,4 -15,4 -13,2 -12,7 -13,6 -10,3 -16,6 -15,0 -13,4

50/70 RTFOT+2xPAV -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6 -11,6
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obdobná kritická teplota oproti referenčnímu pojivu, ovšem parametr ΔTC < 5 °C po stárnutí 

RTFOT+2xPAV splnila jen oživená pojiva F, G a M a pojivo N (160/220). 

 

 
Graf 87 Vývoj hodnoty parametru ΔTC v závislosti na stupni zestárnutí  u oživených pojiv a 

referenčního pojiva 50/70 

 
Graf 88 Hodnoty parametrů TCS a TCm v závislosti na stárnutí u oživených pojiv referenčního pojiva 

50/70 a pojiva N 

V Grafu 88 je zobrazena závislost kritických teplot dle TCS(60) a TCm(60) na rozdílu 

kritických teplot ΔTC. V Grafu 89 je zobrazeno pojivo s přísadou B, které bylo vyhodnoceno 

jako jedno z nejhorších z pohledu změny m-hodnoty po stárnutí, dále pak pojivo C a N. Z grafu 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 0,6 0,4 0,0 2,2 1,2 0,3 1,1 0,2 0,1 0,8 1,3 1,2

50/70 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

RTFOT -0,5 -0,9 -2,6 0,5 -0,1 -0,1 0,0 -1,4 0,2 0,0 1,1 0,9

50/70 RTFOT 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

RTFOT+PAV -2,8 -6,5 -8,9 -3,1 -2,0 -1,5 -0,6 -3,0 -1,7 -3,2 -0,4 -0,3

50/70 RTFOT+PAV -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

RTFOT+2xPAV -5,6 -11,7 -12,7 -6,5 -5,0 -4,6 -4,9 -6,3 -7,0 -6,4 -3,2 -3,4

50/70 RTFOT+2xPAV -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
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vyplývá, že po stárnutí se stává parametr m-hodnoty daleko více významný pro hodnocení 

nízkoteplotních vlastností, než ohybová tuhost. Sklon křivek parametrů S(60) a m(60) je velmi 

podobný u oživených pojiv a referenčního pojiva 50/70, ale u oživených pojiv B a C se 

stárnutím zhoršovaly parametry daleko rychleji. V Grafu 89 jsou pojiva zobrazena 

v nezestárlém stavu (puntík), po RTFOT (kosočtverec), po RTFOT+PAV (trojúhelník) a po 

RTFOT+2xPAV (čtverec). 

 

 
Graf 89 Parametrů ΔTC, TCm a TCS  v závislosti na stárnutí  u oživených pojiv B, C a N a ref. pojiva 50/70 

 Fyzikální stárnutí asfaltových pojiv 

Při zjišťování chování pojiv za nízkých teplot nebylo uvažováno s vlivem fyzikálního 

stárnutí. V Grafu  90 jsou uvedeny nízkoteplotní parametry (S(60) a m(60))  referenčního pojiva 

při zohlednění vlivu doby temperace zkušebních těles. Během zkoušek byly uvažovány 

následující okrajové podmínky: standardní měření (doba temperace před zkouškou 1 hodina) 

a upravený postup (doba temperace před zkouškou 72 hodin). Prodloužená doba temperace 

způsobuje zhoršení chování pojiva za nízkých teplot. Fyzikální stárnutí způsobuje nárůst 

tuhosti a snížení relaxačních schopností. Tento fenomén byl poprvé popsán ve studii (Struik, 

1978).  

Při teplotě měření -16 °C a době temperace 72 hodin mělo nezestárlé pojivo 50/70 

podobné vlastností jako to stejné pojivo při době temperace 1 hodina po stárnutí RTFOT+PAV 

(standardní dlouhodobé stárnutí).  

Vliv přítomnosti oživovacích přísad může mít zásadní vliv na chování za nízkých teplot. 

Například ve studii (Golalipour, 2013) je uvedeno, že simulace fyzikálního stárnutí může 

způsobit vyšší nárůst tuhosti oživeného pojiva při porovnání se silničním asfaltem. Delší 

temperace zkušebních těles před zkouškou BBR způsobila i pokles m-hodnoty.  
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Zkoušky fyzikálního stárnutí oživených pojiv nebyly součástí řešení dizertační práce, 

nicméně může se jednat o velmi zajímavé výzkumné téma do budoucna.  

 

 
Graf 90 Vliv fyzikálního stárnutí na nízkoteplotní vlastnosti referenčního pojiva 50/70 

 Termooxidační stabilita oživených pojiv  (1. kolo recyklace) – shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo popsat vliv laboratorního stárnutí na vlastnosti a reologické 

chování oživených pojiv (optimální dávkování provedeno dle zkoušky penetrace jehlou). 

V některých případech bylo provedeno srovnání chování oživených pojiv se silničními asfalty, 

jejichž parametry byly převzaté z práce (Coufalík 2017). Data byla použita se souhlasem Ing. 

Coufalíka. Níže jsou uvedeny dílčí závěry: 

· Hodnocení oživených pojiv pouze po krátkodobém stárnutí (RTFOT), tak jak je 

požadováno u silničních pojiv dle EN 12591 a ČSN 65 7204, není dostatečné. Po 

simulaci krátkodobého stárnutí není možné dostatečně rozeznat dlouhodobé 

chování pojiv. 

· Simulace stárnutí způsobuje u oživených pojiv nižší nárůst bodu měknutí a nižší 

pokles penetrace oproti silničním asfaltům (pozitivní chování). Vzhledem k jiným 

výchozím parametrům pojiv před stárnutím v grafu penetrace-bod měknutí jsou 

však oživená pojiva umístěna v průměru více vpravo, což znamená, že při stejné 

hodnotě penetrace mají vyšší bod měknutí, tím pádem mají tato pojiva vyšší 

hodnotu penetračního indexu než silniční asfalty (mají nižší teplotní citlivost). 

· Parametr změna hmotnosti zjištěný u oživovacích přísad koreloval se stejným 

parametrem u oživených pojiv. I malá dávka přísady ovlivňuje fyzikální chování 

pojiva. 
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· Oživená pojiva se za středních a vysokých provozních teplot v průměru chovají více 

elasticky než silniční asfalty.   

· Některé oživovací přísady s dobrou schopností oživit vlastnosti zestárlého pojiva 

způsobují zároveň vyšší náchylnost ke stárnutí u oživeného pojiva. 

· Rozhodující parametr pro hodnocení chování zestárlých pojiv po stárnutí je 

m-hodnota. U některých oživených pojiv docházelo k daleko rychlejší ztrátě 

schopnosti pojiv relaxovat při srovnání s referenčním pojivem 50/70. 

· Kritické teploty odvozené na základě m-hodnoty se zvyšují při stárnutí rychleji než 

kritické teploty odvozené na základě tuhosti. Toto tvrzení lze zobecnit.  

· Vlivem odlišného reologického chování oživených pojiv dosahují tyto v některých 

případech rychleji kritických oblastí, které mohou potenciálně znamenat vznik 

poruch (např. u parametru TVE). 

8.7. Termooxidační stabilita oživ. pojiv – 2. kolo recyklace  

V rámci této kapitoly jsou popisována pojiva, která byla vystavena druhému cyklu 

recyklace (oživení). Provedené zkoušky jsou zobrazeny v Grafu 91. 

 

 
Graf 91 Zkoušky provedené na oživených pojivech (zkoušky probíhaly v každém stupni stárnutí) 
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Charakterizace pojiv je provedena pomocí empirických a funkčních zkoušek. Výsledky 

zkoušek byly doplněny k výsledkům, které byly popsány dříve v rámci práce, čímž byla docílena 

ucelená databáze týkající se vlastností oživených pojiv. Některé výsledky byly doplněny o data 

ze zkoušek pojiv z R-materiálů a dále pak silničních asfaltů převzatých z (Coufalík, 2017).  

V rámci řešení dizertační práce bylo zjištěno, že neexistuje takové dávkování oživovací 

přísady, které by zajistilo, že po oživení zestárlého pojiva bude mít toto oživené pojivo ve všech 

reologických parametrech podobné hodnoty jako referenční nezestárlé pojivo.  

Oživovací přísady v druhém kole recyklace byly dávkovány obdobným způsobem jako 

v případě prvního cyklu oživení. Výpočet byl nastaven tak, aby výsledná penetrace pojiva byla 

po oživení 56 (0,1 mm). Výpočet dávkování vycházel z hodnot penetrace jehlou zestárlých 

pojiv po 1. cyklu oživení (RTFOT+2xPAV).  

Výsledky zkoušek a navržené dávkování, které bylo provedeno na základě naměřené 

hodnoty penetrace jehlou, jsou uvedeny v Tabulce 46. Pro kontrolu byl stanoven |G*| při 

teplotě 25 °C a frekvenci 0,4 Hz. Pomocí korelačních vztahů je možné odvodit hodnotu 

penetrace jehlou.   

 

Tabulka 46 Porovnání vypočtené a naměřené hodnoty penetrace oživených pojiv po stárnutí 

RTFOT+2xPAV a stanovené dávkování přísad v 2. cyklu oživení 

Označení 

|G*| Penetrace jehlou Stanovené dávkování (dle 

naměřené penetrace) 25°C; 0,4Hz Naměřená Výpočet dle |G*| Odchylka 

(kPa) (0,1 mm) (0,1 mm) (0,1 mm) (%) 

50/70, ref 3 512 15 14,3 0,7 - 

A 1 867 22 20,0 2,0 6,2 

B 5 596 13 11,2 1,8 10,7 

C 1 816 24 20,3 3,7 8,4 

D 1 695 22 21,0 1,0 6,4 

E 1 845 20 20,1 -0,1 6,3 

F 2 501 19 17,1 1,9 7,1 

G 2 669 19 16,6 2,4 7,5 

H 2 450 20 17,3 2,7 7,8 

I 3 347 15 14,7 0,3 7,5 

J 1 571 23 21,9 1,1 6,3 

M 2 291 19 18,0 1,0 13,2 

 

V Tabulce 47 je uvedena odchylka mezi naměřenou penetrací a výpočtem přes |G*|. 

Odchylka se pohybovala v rozmezí 3,7 (0,1 mm) až -0,1 (0,1 mm). V Tabulce 47 jsou uvedena 

dávkování pro první a druhé kolo recyklace v závislosti na hodnotě penetrace pojiva před 

oživením. V Grafu 92 je zobrazeno srovnání dávkování pro první a druhé kolo recyklace 

graficky. 
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Tabulka 47 Hodnoty penetrace vstupující do výpočtu dávkování a navržené dávkování pro 1. a 2. kolo 

oživení dle naměřené hodnoty penetrace 

Označení 

(-) 

Pen před oživením 

(50/70 3xRTFOT) 

Dávkování, 

 1 kolo oživení 

Pen před oživením 

(RTFOT+2xPAV) 

Dávkování,  

2 kolo oživení 

(0,1 mm) (% hm.) (0,1 mm) (% hm.) 

A 

23 

5,6 22 6,2 

B 6,5 13 10,7 

C 8,5 24 8,4 

D 5,9 22 6,4 

E 5,2 20 6,3 

F 5,5 19 7,1 

G 5,9 19 7,5 

H 6,5 20 7,8 

I 4,9 15 7,5 

J 6,2 23 6,3 

M 10,9 19 13,2 

N 44,0 18 51,0 

Průměr (bez N) - 6,5 20 7,9 

± - 1,8 3,4 2,2 

 

S výjimkou přísady C bylo v druhém kole recyklace dávkování přísad vždy vyšší, než 

v kole prvním. V prvním kole bylo průměrně dávkováno 6,5 % ± 1,8 % a v druhém kole 

7,9 % ± 2,2 %. Vyšší dávkování v druhém kole bylo způsobeno především tím, že na oživených 

pojivech z prvního kola bylo prováděno prodloužené dlouhodobé stárnutí (RTFOT+2xPAV). V 

prvním kole bylo oživováno pojivo 50/70 (3xRTFOT).  

 

 
Graf 92 Dávkování oživovacích přísad navržené pro 1. a 2. kolo oživení, výpočet dle penetrace 

 Výsledky zkoušky penetrace jehlou – 2. kolo recyklace  

V Tabulce 48 jsou uvedeny hodnoty penetrace po druhém cyklu oživení včetně 

výsledků, které byly získány po prvním cyklu oživení.  
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Tabulka 48 Hodnoty penetrace jehlou v závislosti na laboratorním stárnutí pro 1. a 2. kolo oživení  

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(0,1 mm)  
(0,1 mm) 

(%) 

(0,1 mm) 

(%) 

(0,1 mm) 

(%) 

(0,1 

mm)  

(0,1 mm) 

(%) 

(0,1 mm) 

(%) 

50/70 56 36 (64) 21 (38) 15 (27) - - - 

A 59  46 (78) 29 (49) 22 (37) 46 38 (83) 26 (57) 

B 58 38 (66) 20 (34) 13 (22) 45 28 (62) 15 (33) 

C 58 44 (76) 32 (55) 24 (41) 42 32 (76) 27 (64) 

D 61  49 (80) 30 (49) 22 (36) 48 42 (88) 29 (60) 

E 61  46 (75) 27 (44) 20 (33) 50 37 (74) 28 (56) 

F 61 46 (75) 26 (43) 19 (31) 47 36 (77) 29 (62) 

G 59  46 (78) 27 (46) 19 (32) 47 41 (87) 29 (62) 

H 61  37 (61) 26 (43) 20 (33) 46 28 (61) 21 (46) 

I 61  43 (71) 24 (39) 15 (25) 50 35 (70) 20 (40) 

J 61 46 (75) 31 (51) 23 (38) 46 36 (78) 31 (67) 

M 58  42 (72) 27 (47) 19 (33) 46 36 (78) 26 (57) 

N 54  40 (74) 21 (39) 18 (33) 52 36 (69) 24 (46) 

Průměr (bez N) 60 44 (73) 27 (46) 20 (33) 47  35 (76) 26 (55) 

± 1,4 4 (6) 3 (6) 3 (6) 2 5 (9) 5 (11) 

Poznámka: R = RTFOT, R+P = RTFOT+PAV, R+2xP = RTFOT+2xPAV 

 

V tabulce je uvedena i změna vlastností po stárnutí u referenčního pojiva 50/70. V 

závorkách jsou uvedeny hodnoty zbylé penetrace, které jsou vztažené k jednotlivým oživeným 

pojivům v příslušném oživovacím cyklu. 

Při dávkování oživovacích přísad dle výpočtu, který byl proveden na základě 

kalibračních křivek, došlo v druhém cyklu oživení k získání nižších hodnot penetrace jehlou, 

než bylo původním záměrem. Penetrace se u oživených pojiv pohybovala v rozmezí 42 

(0,1 mm) u pojiva s přísadou C až 52 (0,1 mm) u pojiva s asfaltem 160/220. Dostatečně se 

povedlo oživit zestárlé pojivo z hlediska hodnoty penetrace pouze u přísad E, I a N (výpočet 

dávkování dle penetračního pravidla). Pouze tato pojiva jako jediná splňovala požadavky na 

pojivo kategorie 50/70 z hlediska penetrace. 

Nejvýraznější rozdíly mezi účinky oživovacích přísad v druhém kole oživení se projevily 

po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou RTFOT+PAV. U oživených pojiv přísadami D, F, G 

a J byla hodnota penetrace stejná nebo vyšší než 29 (0,1 mm). Naopak u přísady B byla 

penetrace jehlou po RTFOT+PAV 15 (0,1 mm). Pojiva měla po oživení v druhém kole recyklace 

nižší hodnotu penetrace než referenční pojivo 50/70. Po následné aplikaci stárnutí měla 

oživená pojiva naopak penetraci vyšší. Potvrdily tak závěry z prvního kola recyklace, kdy bylo 

zjištěno, že u oživených pojiv klesá při stárnutí penetrace pomaleji než u silničních asfaltů. 
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Graf 93 Vypočtená zbylá penetrace pro oživená pojiva v prvním a druhém cyklu recyklace 

V normě ČSN 65 7204 je uveden požadavek na zbylou penetraci po stárnutí RTFOT. Pro 

pojiva gradace 50/70 musí být hodnota zbylé penetrace vyšší než 50 % u pojiva kategorie 

35/50 je pak požadována zbylá penetrace na úrovni 53 %. V Grafu 93 je provedeno srovnání 

hodnot zbylé penetrace. U oživených pojiv byla průměrná zbylá hodnota penetrace po stárnutí 

RTFOT v prvním cyklu oživení 73,4 % ± 5,8 %. V druhém cyklu oživení byla průměrná zbylá 

penetrace 75,8 % ± 8,8 %, což je hodnota mírně vyšší. Je ovšem ovlivněna nižší hodnotou 

penetrace jehlou ihned po oživení (při nižší absolutní hodnotě penetrace lze očekávat její nižší 

pokles). Po stárnutí RTFOT+PAV byl rozdíl v hodnotě zbylé penetrace podstatně vyšší. 

V prvním cyklu oživení byla zbytková penetrace 45,5 % ± 5,7 %, zatímco v druhém cyklu byla 

54,9 % ± 10,7 %. Což znamená, že absolutní hodnoty penetrace po stárnutí RTFOT a PAV byly 

v průměru v prvním i druhém kole recyklace velmi podobné.   

 Výsledky zkoušky bodu měknutí – 2. kolo recyklace 

Za optimálně oživené pojivo v prvním i druhém kole oživení lze považovat takové, které 

by mělo po oživení BM 48,0 °C (hodnota u referenčního pojiva 50/70). V Tabulce 49 jsou 

uvedeny naměřené BM po druhém cyklu oživení i odchylky od vypočítaného BM (výpočet 

proveden na základě kalibračních křivek). V případě výpočtu (předpovědi) BM dle kalibračních 

křivek byla zjištěna vypočítána odchylka, která se pohybovala v rozmezí -3,4 °C (přísada B) až  

+ 2,2 °C (přísada M) s průměrnou odchylkou -0,3 °C ± 1,8  °C. Graficky jsou zobrazeny odchylky 

BM po oživení v prvním a druhém cyklu zobrazeny v Grafu 94. 
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Tabulka 49 Hodnoty penetrace a BM oproti ref. pojivu 50/70, včetně odchylek BM  

Označení 

Dávkování 

(dle 

penetrace) 

Penetrace 
BM, 2. kolo 

oživení 

Odchylka oproti 

původnímu BM 

Odchylka oproti 

vypočítanému BM 

(% hm.) (0,1 mm) (°C) (°C) (°C) 

50/70 - 56 48,0 - - 

A 6,2 46 58,3 10,3 1,1 

B 10,7 45 57,0 9,0 -3,4 

C 8,4 42 63,2 15,2 -2,8 

D 6,4 48 60,2 12,2 -0,4 

E 6,3 50 59,0 11,0 -0,4 

F 7,1 47 57,9 9,9 0,2 

G 7,5 47 57,3 9,3 0,4 

H 7,8 46 57,5 9,5 1,0 

I 7,5 50 54,8 6,8 1,0 

J 6,3 46 62,7 14,7 -2,1 

M 13,2 46 54,7 6,7 2,2 

N 51,0 52 50,6 2,6 - 

Průměr (bez N) 7,9 46,6 58,4 10,4 -0,3 

± 2,2 2,4 2,9 2,9 1,8 

 

Vyšší účinnost přísad se projeví vždy v případě zkoušky penetrace jehlou, nedochází u 

BM k požadovanému stupni oživení. Průměrný BM byl po druhém cyklu oživení (58,4 ± 2,9) °C 

(hodnota více než o 10 °C vyšší než u  nezestárlého referenčního pojiva). Po prvním cyklu 

oživení byl BM u všech oživených pojiv průměrně vyšší o 2,8 ± 0,9 °C. V druhém cyklu oživení 

se rozdíl v hodnotě BM mezi oživenými pojivy a referenčním asfaltem 50/70 prohluboval. 

V normě ČSN 65 7204 je uveden požadavek na BM pro pojiva 50/70 v rozsahu 46 °C až 54 °C. 

Tento požadavek nesplnila žádná oživovací přísada (oživené pojivo). To je částečně způsobeno 

i nižší dosaženou hodnotou penetrace po oživení.  

V případě dávkování pojiva vyšší gradace (N) byla podmínka normy pro pojiva gradace 

50/70 jako u jediného oživeného pojiva splněna. Pokud bychom na základě výsledků zkoušek 

penetrace jehlou zařadili oživená pojiva do gradační třídy 35/50, měl by být BM dle 

ČSN 65 7204 v rozmezí 50 °C až 58 °C. Tomuto požadavku by všechna oživená pojiva 

nevyhověla. K oživeným pojivům, která vyhovovala tomuto požadavku, se řadily vzorky B, F, 

G, H, I a M. Při opakovaném oživení dochází k tomu, že některá oživená pojiva nebudou 

schopna dosáhnout požadavků na jednotlivé gradační třídy silničních asfaltů. Čím vyšší je BM 

před oživením, tím je pravděpodobnost možnosti navrácení pojiva po oživení do penetračních 

tříd pro silniční asfalty nižší. Některé přísady ukázaly dostatečnou schopnost snížení BM po 

oživení i v případě vysokých BM před oživením. Nejlépe se v tomto směru chovala přísada M, 

dále pak B nebo I.  

U oživených pojiv po druhém kole oživení byl zjišťován i BM po simulaci stárnutí. 

Výsledky zkoušky bodu měknutí v prvním a druhém kole oživení jsou uvedeny v Tabulce 50. V 

Tabulce jsou uvedeny hodnoty BM včetně v závorce uvedeného parametru změna bodu 

měknutí. V Grafu 95 jsou graficky zobrazeny změny bodu měknutí po stárnutí. Za účelem 

porovnání náchylnosti ke stárnutí oživených pojiv jsou v tomto grafu uvedena i data z prvního 

cyklu stárnutí.  
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Graf 94 Odchylka BM u oživených pojiv po 1. a 2. kole oživení 

Tabulka 50 Hodnoty bodu měknutí v závislosti na stupni laboratorního stárnutí pro 1. a 2. kolo oživení 

(v závorce je u jednotlivých stupňů stárnutí uvedeno zvýšení bodu měknutí) 

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

50/70 48,0 54,7 (6,7) 63,7(15,7) 71,6 (23,6) - - - 

A 51,6 54,8 (3,2) 62,3 (10,7) 69,6 (18,0) 58,3 64,7 (6,4) 74,2 (15,9) 

B 50,8 55,3 (4,5) 68,6 (17,8) 86,6 (35,8) 57,0 69,1 (12,1) 91,9 (34,9) 

C 52,6 55,4 (2,8) 64,3 (11,7) 72,0 (19,4) 63,2 69,1 (5,9) 78,7 (15,5) 

D 50,7 54,8 (4,1) 61,9 (11,2) 70,2 (19,5) 60,2 66,3 (6,1) 73,8 (13,6) 

E 50,6 56,5 (5,9) 62,6 (12,0) 71,1 (20,5) 59,0 64,4 (5,4) 75,6 (16,6) 

F 50,7 56,7 (6,0) 62,0 (11,3) 72,0 (21,3) 57,9 65,3 (7,4) 75,8 (17,9) 

G 50,3 55,4 (5,1) 63,3 (13,0) 72,5 (22,2) 57,3 64,0 (6,7) 74,0 (16,7) 

H 49,6 56,9 (7,3) 64,0 (14,4) 70,3 (20,7) 57,5 68,4 (10,9) 75,2 (17,7) 

I 49,4 54,0 (4,6) 64,4 (15,0) 73,8 (24,4) 54,8 62,3 (7,5) 77,0 (22,2) 

J 51,8 55,3 (3,5) 62,3 (10,5) 72,0 (20,2) 62,7 69,4 (6,7) 76,2 (13,5) 

M 50,5 55,2 (4,7) 63,1 (12,6) 69,4 (18,9) 54,7 59,6 (4,9) 68,4 (13,7) 

N 49,8 53,9 (4,1) 60,8 (11,0) 68,4 (18,6) 50,6 55,5 (4,9) 64,1 (13,5) 

Průměr (bez N) 50,8 55,5 (4,7) 63,5 (12,7) 72,7 (21,9) 58,4 65,7 (7,3) 76,4 (18) 

± 0,9 0,9 (1,3) 2,0 (2,2) 5,0 (4,9) 2,9 5,0 (2,2) 6,0 (6,1) 

 

Po aplikaci krátkodobého stárnutí metodou RTFOT byla zjištěna nejvyšší změna BM v 

druhém cyklu oživení u oživovacích přísad B (12,1 °C) a H (10,9 °C). Tato dvě pojiva nevyhověla 

na maximální zvýšení hodnoty BM po RTFOT, která je požadována v normě ČSN 65 7204, tj.  

9,0 °C. Výrazné rozdíly mezi jednotlivými přísadami se projevují v druhém cyklu oživení 

především po simulaci stárnutí metodou RTFOT+PAV. Z výsledků vyplývá, že v druhém cyklu 

oživení bylo u všech oživovacích přísad dosaženo vždy vyššího nárůstu bodu měknutí v případě 

stárnutí metodou RTFOT i RTFOT+PAV než v prvním cyklu oživení. V prvním cyklu oživení byla 

po RTFOT průměrná hodnota nárůstu bodu měknutí (4,7 ± 1,3) °C. V druhém cyklu oživení se 
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průměrná teplota zvýšila po RTFOT o (7,3 ± 2,2) °C (hodnota průměrně 1,6 krát vyšší). Po 

RTFOT+PAV je v prvním cyklu oživení nárůst bodu měknutí (12,7 ± 2,2) °C a v druhém cyklu 

oživení (18,0 ± 6,1) °C (hodnota průměrně 1,4 krát vyšší).  

 

 
Graf 95 Vypočtená změny BM pro oživená pojiva v 1. a 2. cyklu recyklace v závislosti na stárnutí 

Nejvýraznější změna BM byla naměřena u přísady B, u nichž bylo zaznamenáno zvýšení 

po RTFOT+PAV o 34,9 °C (dvojnásobná hodnota zvýšení oproti prvnímu cyklu oživení). Naopak 

po dlouhodobém stárnutí byla nejnižší změna bodu měknutí u přísad A (15,9 °C), C (15,5 °C), 

D (13,6 °C), J (13,5 °C), M (13,7 °C) a zároveň u pojiva vyšší gradace N (13,5 °C). Dle 

certifikované metodiky pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k 

termooxidačnímu stárnutí (Coufalík, 2017) je doporučená maximální změna bodu měknutí po 

modifikované metodě 3xRTFOT 15 °C. Dle údajů v (Coufalík, 2017) zvyšuje modifikovaná 

metoda 3xRTFOT bod měknutí průměrně o 3 °C méně než metoda RTFOT+PAV. Pokud bychom 

aplikovali jednoduché pravidlo, kdy hodnotu zvýšíme na 18 °C, nevyhověly by na požadavek 

na zvýšení BM v druhém kole recyklace přísady B (34,9 °C) a I (22,2 °C). 

 Stanovení penetrační indexu – 2. kolo recyklace  

V Grafu 96 jsou uvedeny hodnoty penetračního indexu (PI) oživených pojiv pro první a 

druhý cyklus oživení.  

Z výsledků měření a výpočtů vyplývá, že laboratorní stárnutí způsobuje nárůst PI. 

V prvním cyklu oživení byla průměrná hodnota PI před stárnutím (-0,6 ± 0,2), po aplikaci 

stárnutí dochází k nárůstu s průměrnými hodnotami po RTFOT (-0,2 ± 0,2), po RTFOT+PAV (0,3 

± 0,2) a po RTFOT+2xPAV (1,1 ± 0,4).  
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Graf 96 Vypočtené hodnoty PI pro oživená pojiva v 1. a 2. cyklu recyklace v závislosti na stárnutí 

Druhý cyklus oživení následně způsobuje opětovný pokles hodnoty penetračního 

indexu na hodnotu (0,5 ± 0,5). To je hodnota mírně vyšší než po aplikaci stárnutí metodou 

RTFOT+PAV v prvním cyklu oživení. Hodnotu PI 0,7 překročily po oživení oživená pojiva C (1,2), 

D (1,0), E (0,8) a J (1,3). Po aplikaci stárnutí v druhém cyklu oživení byly průměrné hodnoty PI 

po RTFOT (1,2 ± 0,5) a po RTFOT+PAV (2,2 ± 0,6). Z hlediska PI tak nemohou být oživená pojiva 

klasifikována jako silniční asfalt. Maximální hodnota PI je stanovena na 0,7 dle ČSN EN 12591 

tab. 1B – dodatečné požadavky na silniční asfalty. Po aplikaci dlouhodobého stárnutí metodou 

RTFOT+PAV byla nejnižší hodnota PI zaznamenána u pojiva N (0,2). Z oživovacích přísad se této 

hodnotě nejvíc blížil vzorek M (1,0). Naopak nejvyšší hodnoty bylo možné najít u vzorků B (3,1), 

C (2,7) a J (2,6). Vysoký PI je způsoben zejména vysokou hodnotou bodu měknutí a zároveň 

vysokou penetrací. Teplotní citlivost hodnocená dle PI je tak u oživených pojiv lepší, než už 

silničních asfaltů. Na druhou stranu bylo poukázáno v teoretické části práce, že vysoké 

hodnoty BM zejména u pojiv v obrusné vrstvě mohou způsobovat dřívější výskyt poruch.  

 Posouzení schopnosti opakovaného oživení zestárlých pojiv  

Výsledky zkoušek penetrace jehlou a bodu měknutí naznačily, že schopnost oživení 

zestárlých pojiv do původních kategorií pojiv stanovených v ČSN 65 7204 je závislá na 

počátečním PI respektive na poloze pojiva v grafu penetrace-bod měknutí. Po přidání 

některých oživovacích přísad do zestárlých pojiv s vysokým PI po prvním cyklu oživení nebylo 

možné oživit pojivo do požadované kategorie pojiva, např. 50/70. V některých případech by 

nebylo možné klasifikovat pojivo dle uvedené kategorizace v ČSN 65 7204 vůbec.   

V Tabulce 51 je uvedeno zatřídění oživených pojiv dle specifikace uvedené 

v ČSN 65 7204 v prvním a druhém cyklu oživení. Klasifikace je provedena pouze na základě 

parametrů penetrace a bod měknutí. 
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Tabulka 51 Zatřídění oživených pojiv dle ČSN 65 7204 v 1. a 2. cyklu oživení 

Označení 1 . kolo po oživení 2. kolo po oživení 

A 50/70 N 

B 50/70 35/50 

C 50/70 N 

D 50/70 N 

E 50/70 N 

F 50/70 35/50 

G 50/70 35/50 

H 50/70 35/50 

I 50/70 35/50 

J 50/70 N 

M 50/70 35/50 

N 50/70 50/70 

Pozn. označení N – nelze klasifikovat dle tříd uvedených v ČSN 65 7204 z důvodu vysokého BM 

 

Z výsledků vyplývá, že v druhém kole oživení bylo možné 6 z 12 pojiv klasifikovat třídou 

35/50, jedno pojivo třídou 50/70 a 5 pojiv (A, C, D, E a J) nešlo z hlediska tříd pro silniční asfalty 

klasifikovat žádnou z nabízejících se tříd pojiv z důvodu vysokého BM. Jistá korekce by byla 

možná při změně návrhu dávkování, ale i v takovém případě nemusí být zajištěno, že by 

oživená pojiva bylo možné klasifikovat pomocí specifikace pro silniční asfalty.  

V Grafech 97 a 98 je zobrazen vývoj penetrace a BM v závislosti na stárnutí a počtu 

oživení u pojiv s přísadami J a M. Oživená pojiva byla vybrána s cílem ukázat, že mezi 

jednotlivými přísadami existují poměrně velké rozdíly.  

V případě použití přísady M se ukázalo, že tato přísada je při daném dávkování 

poměrně dobře schopná snížit hodnotu bodu měknutí. U oživeného pojiva po stárnutí 

v prvním cyklu oživení také nedocházelo k tak vysokému nárůstu PI. U pojiva s přísadou J, na 

druhou stranu, rostl bod měknutí významně spolu s cykly oživení a nedocházelo k jeho 

dostatečnému snížení při oživení (bod měknutí po 2. cyklu oživení byl 62,7 °C), což je o 4,7 °C 

vyšší hodnota, než je povoleno dokonce u pojiva kategorie 35/50).  Je zajímavé, že penetrace 

u oživených pojiv zůstávala vysoká i v průběhu stárnutí (při srovnání se silničními asfalty). 

Protože je vlastní hodnota penetrace závislá nejenom na tvrdosti pojiva, ale například i na 

přilnavosti pojiva (Thenoux, 1987), je možné, že přítomnost oživovacích přísad ovlivňuje právě 

tuto charakteristiku. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že když se provede srovnání 

hodnot penetrace a penetrace vypočítané dle vztahu v (Coufalík, 2017) a změřené 

pomocí DSR, tak vyšly hodnoty s průměrnou odchylkou pouze 2 (0,1 mm) ± 1 (0,1 mm). To 

znamená, že vyšší penetrace po stárnutí je pro oživená pojiva typická vlastnost.  
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Graf 97 Průběh stárnutí a oživení z hlediska BM a penetrace u přísady J a referenčního pojiva 50/70 

 
Graf 98 Průběh stárnutí a oživení z hlediska BM a penetrace u přísady M a referenčního pojiva 50/70 

Graf 99 popisuje závislost mezi hodnotami penetrace a BM u jednotlivých zkoumaných 

skupin pojiv (oživená pojiva v prvním a druhém cyklu oživení, pojiva z R-materiálů a silniční 

asfalty vz. 1 až 10 po stárnutí RTFOT+PAV). Pojiva v prvním cyklu oživení po stárnutí 

(RTFOT+PAV) měla výrazně vyšší penetraci, než pojiva z R-materiálů a silniční asfalty po 

stárnutí (RTFOT+PAV). Pojiva se nacházela v hranicích PI -1,6 až 0,7 s výjimkou pojiva C. Pojiva 

z R-materiálů měla výrazně nižší penetraci a mírně vyšší bod měknutí, celkově mohla být 

hodnocena jako více zestárnutá oproti silničním asfaltům i oživeným pojivům po stárnutí 

(RTFOT+PAV).  
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Graf 99 Závislost BM a penetrace u jednotlivých skupin pojiv 

Při oživení v 2. cyklu se v tomto grafu ještě více projevila nemožnost oživit některá 

zestárlá pojiva z 1. cyklu do penetračních tříd silničních asfaltů dle ČSN 65 7204. Po aplikaci 

stárnutí pak docházelo k posunu u některých oživených pojiv do oblasti s PI > 2.0, což je 

hodnota typická pro oxidované asfalty. Z tohoto srovnání tak vyplývá, že reologické chování 

oživených pojiv v 2. cyklu oživení bylo zcela jiné při porovnání se silničními asfalty po stárnutí 

i s pojivy z R-materiálů. Na druhou stranu zestárlé pojivo oživené asfaltem kategorie 160/220 

se chovalo velmi podobně referenčnímu asfaltu.  

V této kapitole je rovněž nutno znovu upozornit na proces vybíraní oživovací přísady. 

Pokud by byla oživovací přísada vybírána pouze na základě účinnosti, vyhrála by tento 

pomyslný souboj přísada J, která je zhruba o 40 % účinnější, než například přísada M. Nicméně 

při oživení pomocí přísady M se oživené pojivo svými vlastnostmi podobá daleko více 

referenčnímu silničnímu pojivu než pojivu oživenému přísadou J (viz Grafy 97 a 98). Proces 

výběru oživovací přísady je tak poměrně komplikovaný a rozhodně by neměl být závislý pouze 

na efektivitě (schopnosti „změkčení“ zestárlého pojiva) oživovací přísady. 

 Stanovení parametru TVE – 2. kolo recyklace 

V dalším kroku byla hodnocena teplota viskoelastického přechodu TVE. Výsledky jsou 

uvedené v Tabulce 52. Hodnoty |G*|TVE jsou uvedeny v Grafu 100. 

Z výsledků vyplývá, že stárnutí způsobuje nárůst TVE. Z hodnocených pojiv v prvním 

cyklu oživení měly nejnižší hodnotu TVE přísady D (7,5 °C), E (7,5 °C), F (7,6 °C), I (7,6 °C) a M 

(7,6 °C). Bezprostředně po oživení měla nejvyšší hodnotu TVE přísada C (12,2 °C). Vyšší hodnotu 

TVE lze předpokládat u přísad, které mají malou schopnost zvýšit hodnotu fázového úhlu. V 

průběhu stárnutí docházelo k nárůstu TVE, kdy po prodloužené době stárnutí v prvním kole 

oživení (RTFOT+2xPAV) měla srovnatelnou teplotu TVE s výchozím pojivem (29,8 °C) oživovací 
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pojiva A (28,6 °C), D (30,0 °C), E (30,9 °C), F (29,6 °C), G (30,3 °C), H (30,7 °C), M (28,0 °C) a N 

(26,7 °C). Naopak nejvyšší hodnotu TVE bylo možné pozorovat u přísad B (43,5 °C) a C (36,1 °C). 

V průběhu druhého cyklu oživení došlo k opětovnému poklesu teploty viskoelastického 

přechodu, kdy původní hodnotě pojiva 50/70 se přiblížilo pojivo vyšší gradace N (9,8 °C) a 

oživovací přísada M (11,4 °C). Nejvyšší hodnota TVE byla zaznamenána u přísady C (32,1 °C), 

což znamená, že přísada dokázala po druhém cyklu oživení snížit TVE pouze o 4,0 °C. Přísada C 

má malý vliv na zvýšení fázového úhlu za středních teplot. Takové chování může mít 

detrimentální účinky. Uvádí se, že pokud je fázový úhel nižší než 40 ° za středních teplot, může 

například nastat problém se samozotavením (Planche a kol., 2017). 

 

Tabulka 52 Hodnoty parametru TVE v závislosti na stupni stárnutí pro 1. a 2. kolo oživení 

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 

50/70 7,4 12,3 19,5 29,8 - - - 

A 8,0 12,0 20,1 28,6 17,1 23,3 36,5 

B 8,7 18,7 27,0 43,5 16,1 28,3 48,9 

C 12,2 16,3 25,7 36,1 32,1 38,0 46,7 

D 7,5 11,9 20,5 30,0 22,4 26,5 38,5 

E 7,5 12,0 21,1 30,9 19,0 25,3 40,3 

F 7,6 11,9 18,5 29,6 14,2 22,2 35,8 

G 8,0 11,8 20,2 30,3 14,7 21,2 33,3 

H 8,8 15,0 23,0 30,7 20,8 30,6 38,1 

I 7,5 11,9 21,9 33,9 12,7 19,5 39,2 

J 8,7 12,6 21,2 31,8 25,6 32,0 40,9 

M 7,6 11,4 19,0 28,0 11,4 16,4 26,5 

N 8,6 11,6 18,5 26,7 9,8 13,5 20,0 

Průměr (bez N) 8,4 13,2 21,7 32,1 18,7 25,7 38,6 

± 1,4 2,4 2,7 4,4 6,2 6,2 6,1 

 

 
Graf 100 Vypočtené hodnoty |G*|TVE pro oživená pojiva v 1. a 2. cyklu recyklace v závislosti na 

stárnutí 

A B C D E F G H I J M N

Oživené 8 106 10 014 3 768 6 730 6 928 10 113 9 981 5 694 9 358 5 877 10 487 13 361

Oživené, 2. 2 117 3 438 543 1 020 1 721 3 589 4 015 1 614 4 880 906 5 882 12 981

RTFOT 5 105 5 708 2 767 4 547 6 113 7 373 7 806 5 659 9 041 4 847 9 662 9 393
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Zajímavě lze hodnotit chování přísady B, která měla v prvním cyklu oživení nejvyšší 

hodnotu TVE (43,5 °C), ovšem po znovuoživení dokázala přísada snížit TVE o 27,4 °C na hodnotu 

16,1 °C. Po dlouhodobém stárnutí RTFOT+PAV v druhém cyklu oživení měla pouze oživená 

pojiva N (20,0 °C) a M (26,5 °C) nižší TVE než 30 °C. 

Graf 101 popisuje závislost mezi hodnotami TVE a |G*|TVE u zkoumaných skupin pojiv 

(oživená pojiva v prvním a druhém cyklu oživení, pojiva z R-materiálů a silniční asfalty vz. 1 až 

10 po stárnutí RTFOT+PAV). Pojiva v prvním cyklu oživení po stárnutí (RTFOT+PAV) měla 

výrazně nižší hodnoty |G*|TVE při srovnání se silničními asfalty i při srovnání s pojivy 

z R-materiálů. Rozdílná poloha v grafu je způsobena tím, že oživená zestárnutá pojiva mají 

průměrně nižší fázový úhel (jsou více elastická), ale zároveň mají nižší tuhost vyjádřenou 

parametrem |G*|. Nízká hodnota |G*|TVE se považuje za indikaci nižší teplotní citlivosti. To je 

potvrzeno i hodnotami samotného PI, které byly u všech oživených pojiv v druhém cyklu 

oživení vysoké. V kritické oblasti (TVE > 20 °C a |G*|TVE < 5000 kPa) po stárnutí (RTFOT+PAV) 

se nacházely tři silniční asfalty. Tato pojiva měla zároveň nejvyšší PI po stárnutí a nejvyšší 

nárůst bodu měknutí po stárnutí. Z pojiv z R-materiálů to bylo pouze pojivo R7 (modifikované). 

 

 
Graf 101 Závislost mezi parametry TVE a |G*|TVE u jednotlivých skupin pojiv 

 Stanovení  parametru Glover-Rowe – 2. kolo recyklace 

Chování pojiv za středních teplot lze hodnotit pomocí G-R parametru. Limitní hodnotou 

pro malé riziko vzniku trhliny je 180 kPa a 600 kPa pro velké riziko vzniku trhliny. Mezní křivky 

zobrazené v Blackově diagramu je třeba chápat jako indikaci náchylnosti ke vzniku trhlin. 

Nejedná se o jednoznačná klasifikační kritéria. Hodnoty parametru G-R pro oživená pojiva 

v prvním a druhém cyklu oživení je uveden v Tabulce 53. Hodnoty jsou uvedeny s ohledem na 

průběh stárnutí. Oživená pojiva měla v prvním cyklu oživení vyšší hodnotu G-R parametru při 

porovnání s referenčním pojivem 50/70. Po simulaci stárnutí (RTFOT+PAV) mělo pouze pojivo 
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s přísadou B hodnotu parametru vyšší než 180 kPa (oblast možného vzniku trhliny). Po stárnutí 

(RTFOT+2xPAV) přesáhly hodnotu 180 kPa všechna oživená pojiva včetně pojiva referenčního. 

Pouze pojivo s oživovací přísadou B překročilo i limitní požadavek 600 kPa. 

V druhém cyklu oživení byly u znovuoživených pojiv zaznamenány vyšší hodnoty G-R 

než v prvním cyklu. Nejnižší hodnota parametru (2,8 kPa) byla zjištěna u pojiva N a u pojiv s 

přísadami M (7,8 kPa) a I (8,1 kPa). Nejvyšší hodnota byla u pojiva s přísadou C (76,4 kPa). Tato 

hodnota po oživení přibližně odpovídala hodnotě u tohoto pojiva v prvním cyklu oživení po 

stárnutí (RTFOT+PAV).  

Hodnota parametru G-R po oživení v druhém cyklu se nacházela u oživených pojiv mezi 

hodnotami po RTFOT a RTFOT+PAV z prvního cyklu oživení. V průběhu stárnutí se parametr 

G-R zvyšoval. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána po stárnutí (RTFOT+PAV) u přísady B 

(1537,8 kPa). U přísady H (183,5 kPa) se pojivo dostalo do rizikové oblasti při aplikaci stárnutí 

metodou RTFOT. Po aplikaci stárnutí (RTFOT+PAV) překročila hodnotu 180 kPa všechna pojiva 

s výjimkou oživovací přísady M (123,5 kPa) a pojiva N (71,3 kPa). Požadavek 600 kPa byl 

překročen u přísady B (1537,8 kPa).  

 

Tabulka 53 Hodnoty parametru G-R v závislosti na stupni laboratorního stárnutí pro 1. a 2. kolo 

oživení  

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 

50/70, ref 0,6 6,9 57,3 389,3 - - - 

A 2,1 5,5 37,9 191,4 12,9 38,8 232,0 

B 1,2 39,3 184,4 1 423,4 15,7 137,5 1 537,8 

C 4,1 11,4 73,0 316,6 76,4 165,8 486,1 

D 1,7 5,6 37,0 183,9 20,2 38,7 194,7 

E 1,6 6,9 50,0 211,1 16,8 39,6 305,0 

F 1,7 7,0 39,7 285,3 12,7 60,2 388,4 

G 1,9 6,7 57,3 314,5 12,7 50,8 304,8 

H 1,9 14,1 84,2 295,3 21,4 183,5 451,5 

I 1,2 9,0 87,1 502,3 8,1 32,1 564,7 

J 2,2 7,8 43,6 191,3 33,6 67,1 202,8 

M 1,7 7,0 48,4 235,2 7,8 19,7 123,5 

N 1,4 4,6 43,4 240,7 2,8 12,6 71,3 

Průměr (bez N) 1,9 10,9 67,5 377,3 21,7 75,8 435,6 

± 0,8 9,8 42,8 358,8 19,5 57,9 390,1 

 

Při hodnocení parametru G-R se potvrdily závěry z předchozích kapitol, tj. že pojiva 

v druhém cyklu oživení stárla rychleji. Tato skutečnost je zobrazena v  Grafu 102.  
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Graf 102 Závislost mezi parametry |G*| a (δ) u jednotlivých skupin pojiv 

Graf 102 zobrazuje oživená pojiva v prvním a druhém cyklu oživení, pojiva z R-

materiálů a silniční asfalty vz. 1 až 10 po stárnutí RTFOT+PAV. Pojiva v druhém cyklu oživení 

po stárnutí (RTFOT+PAV) vykazovala vyšší hodnotu elasticity a zároveň se nacházela 

s výjimkou pojiv M a N v nebezpečné zóně. Při srovnání s pojivy z R-materiálů je vidět, že 

oživená pojiva měla poměrně podobnou hodnotu tuhosti, ale v grafu byla výrazně více vlevo. 

Ze silničních srovnávacích asfaltů byly v nebezpečné zóně tři pojiva. 

 Stanovení nízkoteplotních vlastností – 2. kolo recyklace  

V průběhu stárnutí se posouvá obor použitelnosti asfaltových pojiv více k vyšším 

teplotám. To má za následek snižující se relaxační schopnost za nízkých a středních teplot. 

Zvyšuje se náchylnost k tvorbě trhlin. V rámci opakovaného oživení se tento problém více 

akcentuje v případě, že nedochází k dostatečnému oživení zestárlého pojiva. Většina 

oživovacích přísad má problém především se schopností obnovení viskózní složky asfaltového 

pojiva. Viskózní složka pojiva má významný vliv na relaxační schopnosti pojiv. Pro hodnocení 

nízkoteplotních vlastností byla využita zkouška stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí 

průhybového trámečkového reometru podle ČSN EN 14771.  

V Tabulce 54 je uvedena kritická teplota stanovená na základě modulu tuhosti za ohybu 

S(60). Stárnutí způsobovalo nárůst kritické teploty. Po prvním cyklu oživení se referenčnímu 

pojivu 50/70 nejvíce blížilo ve svých vlastnostech pojivo N. Pojivo N mělo podobné hodnoty i 

po aplikaci laboratorního stárnutí. U oživených pojiv byla kritická teplota dle S(60) nižší u 

referenční pojivo 50/70 nehledě na stupeň zestárnutí. 
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Tabulka 54 Hodnoty parametru TCS v závislosti na stupni zestárnutí pro první a druhé kolo oživení  

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

50/70 -19,1 -17,2 -16,5 -15,4 - - - 

A -24,6 -23,7 -22,3 -20,5 -29,5 -27,9 -25,7 

B -22,1 -20,3 -17,5 -16,3 -24,9 -21,8 -19,6 

C -26,6 -26,0 -24,6 -24,2 -33,8 - -31,0 

D -26,0 -25,4 -24,3 -21,9 -31,5 -30,5 -27,7 

E -24,7 -23,6 -22,1 -20,5 -30,2 -28,2 -25,9 

F -23,0 -21,1 -19,3 -17,8 -26,2 -24,4 -21,8 

G -22,4 -21,0 -19,0 -17,6 -25,7 -23,6 -21,3 

H -26,0 -22,1 -20,5 -19,9 -30,4 -23,4 -23,4 

I -22,9 -21,1 -18,5 -17,3 -25,6 -23,4 -20,2 

J -26,1 -25,3 -24,3 -23,0 -31,8 -30,6 -29,6 

M -22,1 -21,1 -19,3 -18,3 -24,5 -23,0 -21,3 

N -18,8 -17,9 -15,9 -16,8 -19,2 - -16,9 

Průměr (bez N) -24,2 -22,8 -21,1 -19,8 -28,6 -25,7 -24,3 

± 1,8 2,1 2,6 2,5 3,3 3,3 3,9 

 

Z údajů v Tabulce 54 vyplývá, že v druhém cyklu oživení byla kritická teplota všech 

oživených pojiv nižší než v prvním cyklu oživení. To platí i po aplikaci stárnutí (RTFOT+PAV). 

Nižší kritická teplota v druhém stupni oživení byla pravděpodobně způsobena přítomností 

vyššího množství oživovací přísady. V druhém kole se přísada (s výjimkou přísady C) přidávala 

ve vyšším množství než v prvním kole. Může docházet i ke kumulačnímu efektu, kdy v pojivu 

je stále přísada z prvního kola oživení.  

V Tabulce 55 jsou uvedeny výsledky kritické teploty stanovené na základě m-hodnoty. 

M-hodnota popisuje relaxační schopnost pojiva. Na první pohled jsou výrazné rozdíly mezi 

výsledky oproti datům v Tabulce 54. V prvním cyklu oživení se referenčnímu pojivu 50/70 

(-20,9 °C) nejvíce blíží svým chováním pojivo oživené asfaltem 160/220 N (-20,1 °C). U pojiva 

B, naopak, byla patrná výrazná změna parametru v průběhu stárnutí. Po stárnutí 

(RTFOT+2xPAV) byla kritická teplota -4,6 °C. Po aplikaci stárnutí (RTFOT+2xPAV) měla vyšší 

hodnotu kritické teploty i pojiva I (-10,3 °C) a C (-11,4 °C). V průměru měla oživená pojiva 

kritickou teplotu TCm o něco nižší -13,0 °C ± 3,4 °C než referenční asfalt 50/70 (-11,6 °C). 

Z hlediska hodnocení dle parametrů TCm a TCS měla oživená pojiva většinou lepší chování, než 

referenční silniční asfalt.  

V případě druhého cyklu oživení došlo u většiny hodnocených pojiv ke zlepšení 

(snížení) kritické teploty při porovnání s prvním cyklem oživení. Výjimku tvořila pojiva B, C, D 

a H. Při porovnání výsledků po stárnutí (RTFOT+PAV) v prvním a druhém cyklu oživení došlo 

k tomu, že veškerá pojiva s výjimkou pojiv M a N měla vyšší hodnotu kritické teploty získané 

z m-hodnoty v druhém cyklu. Nejhorší výsledek byl zjištěn u pojiva B, které mělo kritickou 

teplotu 7,6 °C. To znamená, že při teplotě -2,4 °C teoreticky hrozí riziko vzniku mrazové trhliny. 



Recyklace asfaltových pojiv pomocí oživovacích přísad 

 Disertační práce, VUT FAST, 2020 

 
 

163 

Vysoká kritická teplota byla i u pojiva C (-2,2 °C), které mělo při této teplotě zároveň nejnižší 

hodnotu kritické teploty z hlediska modulu tuhosti za ohybu (-31,0 °C).  

 

Tabulka 55 Hodnoty parametru TCm v závislosti na stupni zestárnutí pro první a druhé kolo oživení 

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

50/70 -20,9 -18,3 -15,2 -11,6 - - - 

A -25,2 -23,2 -19,5 -14,9 -28,5 -24,8 -16,3 

B -22,4 -19,4 -11,0 -4,6 -22,0 -12,4 7,6 

C -26,6 -23,4 -15,7 -11,4 -16,2 - -2,2 

D -28,3 -25,8 -21,2 -15,4 -27,5 -25,2 -18,9 

E -25,9 -23,4 -20,1 -15,4 -27,5 -24,6 -17,4 

F -23,3 -21 -17,8 -13,2 -26,3 -21,5 -13,7 

G -23,4 -20,9 -18,4 -12,7 -25,3 -21,2 -15,5 

H -26,2 -20,7 -17,5 -13,6 -24,4 -15,5 -9,4 

I -23 -21,3 -16,8 -10,3 -24,8 -21,4 -7,7 

J -26,9 -25,2 -21,1 -16,6 -27,5 -22,9 -18,4 

M -23,4 -22,2 -18,9 -15 -25,5 -22,6 -20,1 

N -20,1 -18,7 -15,6 -13,4 -21,4 - -16 

Průměr (bez N) -25,0 -22,4 -18,0 -13,0 -25,0 -21,2 -12,0 

± 2,0 2,0 2,9 3,4 3,5 4,2 8,5 

 

Graficky jsou souvislosti mezi parametry TCm a TCS popisovaných pojiv (oživená pojiva 

v prvním a druhém cyklu a pojiva z R-materiálů) v závislosti na stárnutí zobrazeny v Grafu 103. 

Oživená pojiva mají výrazně nižší tuhosti respektive kritické teploty vypočítané na základě 

modulu tuhosti za ohybu při porovnání s pojivy z R-materiálů. Po druhém cyklu oživení se více 

projevují rozdíly v chování pojiv.  

V Tabulce 56 je hodnocen rozdíl kritických teplot získaných z modulu tuhosti za ohybu 

TCS(60) a m-hodnoty TCm(60). Simulace stárnutí způsobuje zvýšení kritické teploty a zároveň 

posun parametru ΔTcr  směrem k záporným hodnotám. U všech oživených pojiv docházelo 

systematicky k rychlejší ztrátě schopnosti relaxovat než ke zvyšování tuhosti pojiv. To 

znamená, že zhoršení relaxačních schopností mělo větší vliv na kritickou teplotu než zvýšená 

tuhost. V prvním cyklu oživení byla zjištěna po simulaci stárnutí (RTFOT+PAV a RTFOT+2xPAV) 

u oživených pojiv (s výjimkou B) nižší nebo obdobná kritická teplota. Parametr ΔTC < -5 °C po 

stárnutí (RTFOT+2xPAV) splnila ale jen oživená pojiva F, G a M a N. 

V druhém cyklu oživení byla u většiny oživovacích přísad rozhodující kritická teplota 

z m-hodnoty ihned po oživení. Výjimku tvořily přísady F, M a N, u kterých stále rozhodovala 

kritická teplota z modulu tuhosti za ohybu. V případě stárnutí (RTFOT+PAV) splnilo požadavek 

-5 °C pouze pojivo N (-0,9 °C) a pojivo M (-1,2 °C). Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u 

přísady B (-27,2 °C) a C (-28,7 °C). Hranici -10 °C přesáhla po druhém cyklu oživení a stárnutí 

ještě pojiva H (-14,0 °C), I (-12,4 °C) a J (-11,2 °C). 
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Graficky jsou souvislosti mezi parametry TCm, TCS a ΔTC u jednotlivých skupin pojiv 

(oživená pojiva v prvním a druhém cyklu oživení a pojiva z R-materiálů) v závislosti na stárnutí 

zobrazeny v Grafech 104 a 105. Ze srovnání vyplývá, že pojiva oživená v druhém cyklu 

recyklace dosahovala výrazně nižších hodnot parametru ΔTC než pojiva v R-materiálech.  

 

 
Graf 103 Závislost mezi parametry TCm a TCS u jednotlivých skupin pojiv 

Tabulka 56 Hodnoty parametru ΔTC v závislosti na stupni laboratorního stárnutí pro 1. a 2. kolo 

oživení 

Označení 

1. cyklus oživení 2. cyklus oživení 

Oživené R R+P R+2xP Oživené R R+P 

(°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) (°C) 

50/70 1,8 1,1 -1,3 -3,8 - - - 

A 0,6 -0,5 -2,8 -5,6 -1,0 -3,2 -9,4 

B 0,4 -0,9 -6,5 -11,7 -2,9 -9,4 -27,2 

C 0,0 -2,6 -8,9 -12,7 -17,5 - -28,7 

D 2,2 0,5 -3,1 -6,5 -4,1 -5,3 -8,7 

E 1,2 -0,1 -2,0 -5,0 -2,7 -3,6 -8,5 

F 0,3 -0,1 -1,5 -4,6 0,1 -2,9 -8,1 

G 1,1 0,0 -0,6 -4,9 -0,4 -2,4 -5,8 

H 0,2 -1,4 -3,0 -6,3 -6,0 -7,9 -14,0 

I 0,1 0,2 -1,7 -7,0 -0,8 -2,0 -12,4 

J 0,8 0,0 -3,2 -6,4 -4,3 -7,7 -11,2 

M 1,3 1,1 -0,4 -3,2 1,0 -0,4 -1,2 

N 1,2 0,9 -0,3 -3,4 2,2 - -0,9 

Průměr (bez N) 0,7 -0,3 -3,1 -6,7 -3,5 -4,5 -12,3 

± 0,7 1,0 2,5 2,9 5,1 3,0 8,4 
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Graf 104 Závislost mezi parametry TCm a ΔTC u jednotlivých skupin pojiv 

 
Graf 105 Závislost mezi parametry TCm a ΔTC u jednotlivých skupin pojiv 

 Termooxidační stabilita oživ. pojiv k – 2. kolo recyklace – shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo představit výsledky reologických zkoušek oživených pojiv 

v druhém kole recyklace. V případě této práce byla vždy simulována 100 % recyklace, tedy 

docházelo pouze ke kombinaci zestárlého (oživeného) pojiva a oživovací přísady, popřípadě 

asfaltu 160/220.   

· V druhém kole recyklace nedošlo k oživení parametru penetrace tak, aby mohla 

být pojiva klasifikována jako pojiva gradace 50/70 (z hlediska penetrace). 
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K potřebnému oživení došlo pouze u pojiv s přísadami E a I při přidání silničního 

asfaltu 160/220 (N). Zbývající pojiva bylo možné zatřídit jako 35/50.  Nedostatečné 

oživení bylo pravděpodobně způsobeno podhodnoceným dávkováním. Průměrná 

penetrace po oživení byla 47 (0,1 mm) ± 2 (0,1 mm).  

· Některá pojiva zařazená na základě hodnoty penetrace do kategorie 35/50 měla 

vyšší bod měknutí, než je maximální přípustný pro tuto kategorii, tj. 58,0 °C. 

Jednalo se o pojiva A, C, D, E a J.  

· V druhém kole oživení se při simulaci stárnutí zhoršovaly reologické parametry 

rychleji, než v prvním kole oživení. Tento jev mohl být způsoben například větším 

kumulovaným obsahem oživovací přísady v oživeném pojivu. Reologické chování 

těchto pojiv bylo odlišné při porovnání s většinou silničních asfaltů i s pojivy 

z R-materiálů.  

· V případě nízkoteplotních vlastností byly tyto posouzeny pomocí modulu tuhosti 

za ohybu S(60) a m-hodnoty m(60) respektive pomocí vypočítaných kritických 

teplot na základě měření těchto parametrů. V druhém cyklu oživení došlo ke 

snížení hodnoty S(60), která byla dokonce nižší, než v případě prvního kola oživení. 

Tuhost pojiva klesala u všech oživených pojiv. Ve druhém kole recyklace více, než 

v kole prvním. Toto neplatilo v případě m-hodnoty. M-hodnota oživených pojiv 

byla více ovlivněna druhem oživovací přísady, než jejím množstvím. M-hodnota je 

rozhodující parametr, podle kterého je nutné posuzovat chování za nízkých teplot 

po stárnutí.  

· Při druhém cyklu oživení se prohlubuje rozdíl mezi vlastnostmi oživených pojiv a 

referenčním silničním asfaltem 50/70. 

· Oživovací přísady nejsou schopny oživit viskoelastické vlastnosti zestárlého pojiva 

tak jako pojivo měkčí gradace. 

8.8. Porovnání reologického chování zkoumaných skupin pojiv 

 Zkouška penetrace 

V Tabulce 57 jsou uvedeny hodnoty penetrace zkoumaných skupin pojiv.  

 

Tabulka 57 Výsledky zkoušky penetrace pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

Ref. 

Oživená pojiva Silniční 

asfalty (1-10) 

Vyextrahovaná 

pojiva (bez R7) 160/220 (N) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c ± Ø ± Ø ± 

nezestárlé 56 54 52 60 1,4 47 2,2 57 4,9 

16 4,8 RTFOT 36 40 36 44 3,6 35 4,5 35 3,4 

RTFOT+PAV 21 21 24 27 3,4 26 4,9 19 2,6 

RTFOT+2xPAV 15 18 - 20 3,3 - - - - - - 
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Oživená pojiva po dlouhodobém stárnutí (RTFOT+PAV nebo RTFOT+2xPAV) si udržují vyšší 

hodnotu zbylé penetrace. Hodnota penetrace byla vyšší při porovnání s referenčním pojivem 

i vyšší než průměrná hodnota u silničních asfaltů a pojiv z R-materiálů. Penetrace u pojiv 

z R-materiálů byla v průměru nižší, než u laboratorně zestárlých (RTFOT+PAV) silničních 

asfaltů.  

S přibývajícím stupněm zestárnutí se zvyšují rozdíly v chování oživených pojiv.  Pojivo oživené 

pomocí měkkého asfaltu 160/220 (N) bylo svým chováním nejvíce podobné (z hlediska 

penetrace) referenčnímu asfaltu 50/70. To platilo pro první i druhé kolo recyklace. Oživená 

pojiva v druhém kole recyklace měla po stárnutí vždy vyšší hodnotu zbytkové penetrace při 

porovnání s hodnotami z prvního kola recyklace. Porovnání vlastností pojiv po stárnutí 

(RTFOT+PAV) u všech skupin pojiv je uvedeno v Grafu 106. 

 

 
Graf 106 Výsledky zkoušky penetrace pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

 Zkouška bod měknutí 

V Tabulce 58 jsou uvedeny hodnoty BM zkoumaných skupin pojiv. 

 

Tabulka 58 Výsledky zkoušky BM pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  Silniční 

asfalty (1-10) 

Vyextrahovaná 

pojiva (bez R7) 160/220 (N) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 48,0 49,8 50,6 50,8 0,9 58,4 2,8 48,5 1,5 

65,7 4,0 RTFOT 54,7 53,9 55,5 55,5 0,9 65,7 3,1 53,6 1,9 

RTFOT+PAV 63,7 60,8 64,1 62,5 1,9 76,4 5,7 64,3 3,7 

RTFOT+2xPAV 71,6 68,4 - 72,7 4,8 - - - - - - 

 

Oživená pojiva v prvním i druhém cyklu recyklace měla po oživení vyšší BM než 

referenční pojivo 50/70. Nárůst BM po stárnutí byl u oživených pojiv v prvním cyklu oživení 

v průměru pomalejší, než u silničních asfaltů a referenčního pojiva. Protože ale při oživení 
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nedochází k úplnému obnovení BM, nemusejí být BM po stárnutí vždy nižší. Silniční asfalty po 

stárnutí (RTFOT+PAV) mají v průměru nižší BM než pojiva v R-materiálech. Oživená pojiva 

v prvním cyklu oživení po stárnutí (RTFOT+PAV) měla v průměru nižší BM než silniční asfalty a 

pojiva z R-materiálů. V druhém kole oživení mají oživená pojiva v průměru vyšší BM než 

zbývající skupiny pojiv. To neplatí při oživení zestárlého pojiva asfaltem 160/220. Při oživení 

měkkým asfaltem bylo možné dosáhnout podobných BM jako referenčního pojiva i při 

opakované recyklaci. V druhém cyklu oživení měla všechna oživená pojiva vyšší nárůst bodu 

měknutí po stárnutí, než v prvním cyklu, viz Graf 108. Porovnání hodnot BM u jednotlivých 

skupin pojiv před a po stárnutí (RTFOT+PAV) je graficky zobrazeno v Grafu 107.  

 

 
Graf 107 Výsledky zkoušky BM pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

 

 
Graf 108 Nárůst BM po stárnutí (RTFOT a PAV) 
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 Penetrační index 

V Tabulce 59 jsou uvedeny hodnoty PI zkoumaných skupin pojiv.  

 

Tabulka 59 Výsledky penetračního indexu pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  Silniční 

asfalty (1-10) 

Vyextrahovaná 

pojiva (bez R7) 160/220 (N) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé -1,46 -1,08 -0,97 -0,59 0,22 0,52 0,52 -1,34 0,24 

-0,34 0,31 RTFOT -0,82 -0,78 -0,65 -0,23 0,24 1,23 0,49 -1,16 0,31 

RTFOT+PAV -0,14 -0,65 0,17 0,30 0,22 2,16 0,55 -0,22 0,57 

RTFOT+2xPAV 0,51 0,35 - 1,11 0,44 - - - - - - 

 

Porovnání hodnot PI před a po stárnutí (RTFOT+PAV) je graficky zobrazeno v Grafu 109. 

 

 
Graf 109 Výsledky penetračního indexu pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 
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způsobené především tím, že oživená pojiva mají vysokou hodnotu penetrace. V prvním kole 
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chování oživených pojiv (oživovacími přísadami) oproti silničním asfaltům a nemodifikovaným 

pojivům z R-materiálů. Oživení měkkým asfaltem působí na vlastnosti zestárlého pojiva jinak 

než oživení pomocí oživovacích přísad. Oživovací přísada, která byla schopna zachovat i 

v druhém kole recyklace u oživeného pojiva podobné vlastnosti jako u referenčního asfaltu 

byla přísada M (minerální aromatický olej). Při použití této přísady bylo možné dosáhnout u 

oživeného pojiva podobné reologické vlastnosti jako u silničního asfaltu (z pohledu BM a 

penetrace). V druhém kole recyklace se více projevily rozdíly ve vlastnostech oživených pojiv, 

než v prvním kole recyklace.  

 

 
Graf 110 Průměrné hodnoty BM a penetrace pro silniční asfalty, oživená pojiva, pojiva z R-materiálů a 

pojivo N  

 Parametr TVE 

V Tabulce 60 a 61 jsou uvedeny hodnoty TVE a |G*|TVE zkoumaných skupin pojiv.  

U oživených pojiv, která jsou více elastická (než silniční asfalty) dochází k tomu, že hodnoty 

|G*|TVE jsou nižší. Oživená pojiva jsou zpravidla více elastická při podobné nebo nižší úrovni 

tuhosti. Oživená pojiva se po aplikaci stárnutí daleko rychleji dostanou do kritické oblasti, která 

vymezuje riziko potenciální riziko pro vznik trhlin (Poroto a Eduard, 2016). Graficky jsou 

hodnoty parametrů TVE a |G*|TVE uvedeny v Grafech 111 a 112. 

Průměrné hodnoty parametrů TVE a |G*|TVE jsou znázorněny v Grafu 113. Chování 

silničních asfaltů po stárnutí (RTFOT+PAV) je podobné chování pojivům z R-materiálů. Oživená 

pojiva jsou v grafu v druhém cyklu oživení téměř ihned v kritické oblasti. Reologické chování 

oživených pojiv a silničních pojiv a pojiv v R-materiálech je odlišné.  
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Tabulka 60 Výsledky parametru TVE pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  
Silniční asfalty 

(1-10) 

Vyextrahova

ná pojiva 

(bez R7) 
N (160/220) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 7,4 8,6 9,8 8,4 1,4 18,7 6,2 8,3 1,1 

22,2 2,7 RTFOT 12,3 11,6 13,5 13,2 2,4 25,7 6,2 13,1 2,6 

RTFOT+PAV 19,5 18,5 20,0 21,7 2,7 38,6 6,1 22,3 4,9 

RTFOT+2xPAV 29,8 26,7 - 32,1 4,4 - - - -   

 

Tabulka 61 Výsledky parametru |G*|TVE pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  
Silniční asfalty 

(1-10) 

Vyextrahova

ná pojiva 

(bez R7) 
N (160/220) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 17279 13361 12 981 7914 2256 2702 1764 16694 5435 

9581 2173 RTFOT 12514 9393 9 354 6239 2052 1794 1049 12281 5407 

RTFOT+PAV 6751 6611 5 619 3746 1187 976 537 7432 4053 

RTFOT+2xPAV 3663 3938 - 1998 702 - - - - - - 

 

 
Graf 111 Výsledky hodnocení parametru TVE pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 
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Graf 112 Výsledky parametru |G*|TVE pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

 

 
Graf 113 Průměrné hodnoty TVE a |G*|TVE pro silničních asfalty, oživená pojiva, pojiva z R-materiálů a 

pojivo N 
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 Parametr Glover-Rowe 

V Tabulce 62 jsou uvedeny hodnoty parametru G-R zkoumaných skupin pojiv. 

Porovnání vlastností pojiv před a po stárnutí (RTFOT+PAV) je zobrazeno v Grafu 114.  

 

Tabulka 62 Výsledky parametru G-R pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  
Silniční asfalty 

(1-10) 

Vyextrahova

ná pojiva 

(bez R7) 
N (160/220) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé 0,6 1,4 2,8 1,9 0,8 21,7 19,5 1,3 1,4 

163,0 79,0 RTFOT 6,9 4,6 12,6 10,9 9,8 75,8 57,9 11,4 11,7 

RTFOT+PAV 57,3 43,4 71,3 67,5 42,8 435,6 390,1 132,2 110,2 

RTFOT+2xPAV 389,3 240,7 - 377,3 358,8 - - - -   

 

Průměrné hodnoty parametru G-R pro všechny skupiny jsou uvedeny v Grafu 115. 

Chování silničních asfaltů po stárnutí (RTFOT+PAV) je podobné chování pojivům z R-materiálů. 

V prvním cyklu oživení se oživená pojiva přiblížila kritické oblasti až při aplikaci stárnutí 

RTFOT+2xPAV. V druhém cyklu oživení se pojiva nacházela v kritické oblasti už při aplikací 

stárnutí RTFOT+PAV. Hodnocení pojiv pomocí parametru G-R potvrdilo, že při opakovaném 

oživení a následném stárnutí dochází rychleji k zhoršení reologického chování pojiv. Oživená 

pojiva se rovněž rychleji dostala do kritické oblasti, protože v druhém cyklu recyklace nedošlo 

k potřebnému obnovení vlastností pojiva.  

 

 
Graf 114 Výsledky parametru G-R pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 
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Graf 115 Průměrné hodnoty G-R pro sil. asf., oživ. pojiva, pojiva z R-materiálů a pojivo N 

 Nízkoteplotní chování 

V Tabulkách 63 a 64 jsou uvedeny vypočítané kritické teploty asfaltových pojiv. Při 

porovnání hodnot kritických teplot je zřejmé, že aplikace stárnutí má u oživených pojiv vyšší 

vliv na kritickou teplotu vypočítanou dle m-hodnoty (TCm), než na kritickou teplotu 

vypočítanou na základě modulu tuhosti za ohybu (TCS). Oživená pojiva mají výrazně nižší tuhost 

než silniční asfalty a to i při aplikaci stárnutí. Nízkoteplotní chování pojiv z hlediska stárnutí je 

provedeno v Grafech 116, 117 a 118.  

Oživená pojiva mají významně jiné reologické chování za nízkých teplot oproti pojivům 

R-materiálů a referenčnímu pojivu 50/70. Oživení pomocí oživovacích přísad má významný vliv 

na snížení tuhosti pojiv za nízkých teplot a zvýšení m-hodnoty. Ohybová tuhost pojiva není 

z hlediska stárnutí ovlivněna v takové míře jako schopnost relaxace pojiv. Při aplikaci stárnutí 

u oživených pojiv  k významnému nárůstu rozdílu kritických teplot. Snižuje se hodnota 

parametru ΔTC. Bylo prokázáno, že snižování hodnoty parametru ΔTC má přímý vliv na tvorbu 

mozaikových trhlin (block cracking) a nepřímý vliv například na tvorbu únavových trhlin. 

V některých státech v USA je tento parametr používán pro hodnocení kvality pojiv (např. 

Florida, Vermont nebo Ontario). Kritická hodnota parametru ΔTC je -5°C po 20 hod PAV nebo 

40 hod PAV. V prvním kole oživení došlo k překročení této hodnoty po stárnutí RTFOT+2xPAV 

(-6,8 °C). V druhém cyklu oživení byla tato hodnota překročena po stárnutí RTFOT+PAV 

(-12,3 °C). 
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Tabulka 63 Výsledky parametru TCS pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  
Silniční asfalty 

(1-10) 

Vyextrahova

ná pojiva 

(bez R7) 
N (160/220) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé -19,1 -18,8 -19,2 -24,2 1,8 -28,6 3,3 -   - 

-13,3 3,1 
RTFOT -17,2 -17,9 - -22,8 2,1 -25,7 3,3  - -  

RTFOT+PAV -16,5 -15,9 -16,9 -21,1 2,6 -24,3 3,9 -    

RTFOT+2xPAV -15,4 -16,8  - -19,8 2,5 -   - -  -  

 

Tabulka 64 Výsledky parametru TCm pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

Pojivo 

skupina pojiv 

50/70 

ref 

Oživená pojiva  
Silniční asfalty 

(1-10) 

Vyextrahova

ná pojiva 

(bez R7) 
N (160/220) Oživovací přísady (A-M) 

1. c 2. c Ø 1. c ± Ø 2. c  ± Ø   ± Ø  ± 

nezestárlé -20,9 -23,4 -21,4 -25,0 2,0 -25,0 3,5 -  -  

-11,9 3,0 
RTFOT -18,3 -22,2 - -22,4 2,0 -21,2 4,2 - - 

RTFOT+PAV -15,2 -18,9 -16 -18,0 2,9 -12,0 8,5 - - 

RTFOT+2xPAV -11,6 -15,0 - -13,0 3,4 - - - - 

 

 
Graf 116 Výsledky parametru TCS pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 
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Graf 117 Výsledky parametru TCm pro jednotlivé skupiny pojiv v závislosti na stárnutí 

 
Graf 118 Průměrné hodnoty TCS a TCM pro oživ. pojiva, pojiva z R-materiálů a pojivo N 

 Porovnání reologického chování zkoumaných skupin pojiv – shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo porovnat vlastnosti oživených pojiv a vlastnosti silničních 

asfaltů a pojiv z R-materiálů. V této kapitole jsou porovnávány především průměrné hodnoty 

zjištěné u jednotlivých skupin pojiv. Konkrétní údaje a výsledky vztahující se ke konkrétním 

oživovacím přísadám (pojivům) jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Tato kapitola se 

zabývala především trendy, které se týkaly reologického chování pojiv v závislosti na stupni 

zestárnutí. Níže jsou popsané zjištěné souvislosti: 

· Silniční asfalty po stárnutí (RTFOT+PAV) mají v průměru nižší tuhost a mírně 

příznivější chování za nízkých teplot než nemodifikovaná pojiva vyextrahovaná 

z R-materiálů.  
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· Reologické chování pojiv oživených pomocí oživovacích přísad je jiné, než 

reologické chování silničních asfaltů a nemodifikovaných vyextrahovaných pojiv 

z R-materiálů.  

· S počtem kol recyklace se míra odlišnosti v reologickém chování oživených pojiv 

oproti silničním asfaltům a nemodifikovaným pojivům z R-materiálu zvyšuje.  

· Oživená pojiva v druhém cyklu recyklace se z pohledu empirických vlastností 

podobají spíše multigrádovým nebo oxidovaným asfaltům. Oživená pojiva si 

zachovávají vysoké hodnoty zbytkové penetrace při vysokých hodnotách BM.   

· V druhém kole recyklace se oživená pojiva po aplikaci stárnutí rychleji přibližují do 

oblastí s potenciálním rizikem vzniku poruch oproti prvnímu kolu recyklace.  Tyto 

oblasti jsou vymezeny hodnotami reologických parametrů, které byly většinou 

určeny empiricky.  

8.9. Korelace mezi reologickými parametry 

Během zpracovávání dizertační práce bylo k hodnocení vlastností asfaltových pojiv 

použito empirického i funkčního přístupu. V dizertační práci je věnována pozornost především 

parametrům, které hodnotí chování pojiv za středních teplot. K hodnocení byly využity i 

zkoušky a postupy, které popisují chování pojiv za vysokých i nízkých provozních teplot. 

Pomocí těchto parametrů bylo možné komplexně posoudit chování všech skupin pojiv, které 

jsou v práci popisovány. V této kapitole je snahou najít závislosti, které mezi jednotlivými 

parametry existují.  

V Grafu 119 je popsána závislost mezi hodnotou bodu měknutí a hodnotou penetrace 

jehlou. Z výsledků vyplývá, že pokud jsou do korelačního vztahu zahrnuta všechna pojiva, je 

korelační součinitel R2 0,59. Pokud jsou ale jednotlivé skupiny pojiv vyhodnocovány 

samostatně, je korelační součinitel velmi silný, tj. silniční asfalt R2 0,89, pojiva z R-materiálů 

R2 0,81, oživená pojiva – první cyklus R2 0,94 a oživená pojiva – druhý cyklus R2 0,84. Silniční 

asfalty a pojiva z R-materiálů mají velmi podobný sklon křivky. U oživených pojiv je sklon křivky 

rozdílný. S počtem cyklů oživení rostla změna sklonu křivky. Silniční asfalty ani pojiva z R-

materiálů nepřekročily hranici PI > 0,7 na rozdíl od oživených pojiv. Lze očekávat, že pojiva 

budou mít více gelovitou strukturu.   

Pomocí logaritmické funkce lze popsat závislost mezi penetrací a m-hodnotou při 

teplotě -16 °C, viz Graf 120. Kritická hodnota pro m-hodnotu je 0,3. Pokud je m-hodnota větší 

než 0,300 během 60 sekund měření v BBR, předpokládá se, že pojivo má dostatečnou 

schopnost rychle odbourávat vnesené napětí. Napětí se vytváří v důsledku poklesu teploty. 

Z korelačního vztahu vyplynulo, že této hodnoty (0,3) dosahují pojiva, která mají penetraci 

nižší než 24 (0,1 mm). U všech skupin zkoušených pojiv byl korelační součinitel R2 vyšší nebo 

roven hodnotě 0,8 (velmi silná korelace). U oživených pojiv v druhém recyklačním cyklu se 

spolehlivost vztahu snižuje oproti prvnímu cyklu. To je způsobeno odlišným reologickým 

chováním oživených pojiv. Rozdíly ve vlastnostech oživených pojiv v druhém oživovacím cyklu 

byly vyšší než v cyklu prvním. Vliv účinnosti konkrétní přísady na chování zestárlého pojiva je 
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vyšší. Penetraci 15 (0,1 mm) odpovídá m-hodnota na úrovni 0,25. Pomocí výsledků zkoušek 

penetrace jehlou je možné odhadnout, jakou má pojivo zhruba schopnost relaxovat za nízkých 

teplot. Tyto závislosti platí pouze pro teplotu měření -16 °C a pro nemodifikovaná pojiva. Při 

jiné teplotě by byl korelační vztah jiný. 

 

 
Graf 119 Závislost mezi bodem měknutí a penetrací 

 

 
Graf 120 Závislost mezi penetrací a m-hodnotou při -16 °C 
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Graf 121 popisuje vztah mezi parametrem TVE a G-R. Všechny skupiny pojiv použité v 

této práci úzce korelovaly z hlediska TVE a G-R (R2 se pohyboval od 0,88 do 0,98), průběh jejich 

regresních křivek se lišil (podobný případ jako u závislosti penetrace a bod měknutí). Průsečíky 

regresních křivek s nastavenými kritickými hodnotami 180 kPa a 600 kPa pro parametr G-R 

byly odlišné. V důsledku toho se odpovídající VET pohybovaly od 23,1 °C do 34,5 °C pro 180 kPa 

a od 28,6 °C do 49,5 °C pro 600 kPa. Vypočtené hodnoty pro každou skupinu pojiv jsou uvedeny 

v Tabulce 65. Přístup hodnocení pojiv založený pouze na hodnotě TVE nebere v úvahu hodnotu 

ǀG *ǀTVE, která má také vliv na chování pojiva a souvisí také se stupněm zestárnutí. Klasifikační 

matice pro kategorizaci pojiv je založena na obou parametrech (Porot & Eduard, 2016). 

 

Tabulka 65 Vypočítané kritické parametry TVE (odvozené od G-R) 

 
Silniční  

asfalty 

Oživená pojiva 

První cyklus 

Oživená pojiva 

Druhý cyklus 

Pojiva z 

R-materiálů 

Všechna 

pojiva 

G-R  

(kPa) 

TVE 

(°C) 

TVE 

(°C) 

TVE 

(°C) 

TVE 

(°C) 

TVE 

(°C) 

180 25,0 28,8 34,5 23,1 29,7 

600 32,0 39,7 49,5 28,6 40,8 

 

 
Graf 121 Závislost mezi TVE a G-R 

V rámci práce byl učiněn pokus najít korelační vztah mezi hodnotami TVE a BM. Graf 

122 ukazuje vztah mezi TVE, která byla hodnocena při frekvenci 1,59 Hz a bodem měknutí. I 

když se zkouška BM provádí s cílem charakterizovat konzistenci pojiv při vysokých provozních 

teplotách a provádí se za nestabilních termodynamických podmínek, její výsledky překvapivě 

dobře korelovaly s parametrem TVE. TVE hodnotí chování pojiv za středních teplot. Vypočítané 

kritické teploty bodu měknutí na základě korelace mezi TVE a BM jsou uvedeny v Tabulce 66. 

TVE, jak bylo dříve diskutováno, se na rozdíl od BM používá k vyhodnocení chování pojiv 
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logické, protože pojiva ve stejné kategorii s vyšší TVE jsou pružnější (Gʹ ≥  Gʹʹ) ve srovnání s 

pojivy s nižším TVE při dané frekvenci. Na základě korelačního vztahu lze odvodit limitní 

hodnoty pro parametr BM.  BM lze tak použít jako náhradní parametr pro hodnocení chování 

pojiv za středních teplot (v případě, že není možné použít k posouzení reologické zkoušky). Je 

zajímavé podotknout, že hodnoty BM vypočítané na základě korelačních vztahů parametrů 

G-R a TVE jsou 70,1 °C a 80,6 °C. Tyto hodnoty jsou velmi blízké hodnotám, které jsou uvedeny 

v normě ČSN EN 13108-8, která se používá ke klasifikaci R-materiálů. Aby bylo možné 

klasifikovat R-materiál (pojivo) kategorii S70 je nutné, aby byla průměrná hodnota BM ≤ 70 °C 

a jednotlivá hodnota nižší než 77 °C. Parametr BM by tak mohl být použit jako náhradní 

parametr pro hodnocení pojiv za středních teplot.  

 

Tabulka 66 Vypočítané kritické parametry BM (odvozené od TVE potažmo G-R) 

Silniční  
asfalty 

Oživená pojiva 

První cyklus 

Oživená pojiva 

Druhý cyklus 

Pojiva z 

R-materiálů 

Všechna 

pojiva 

TVE 

(°C) 

BM  

(°C) 
TVE 

(°C) 

BM  

(°C) 
TVE 

(°C) 

BM  

(°C) 
TVE 

(°C) 

BM  

(°C) 
TVE 

(°C) 

BM  

(°C) 

25,0 66,8 28,8 69,9 34,5 72,7 23,1 67,3 29,7 70,1 

32,0 74,5 39,7 80,3 49,5 86,0 28,6 76,0 40,8 80,6 

 
Graf 122 Závislost mezi TVE a BM 

V Grafu 123 je popsána závislost mezi penetračním indexem a hodnotou |G*|TVE. Mezi 

parametry existuje logaritmická zavilost (R2 = 0,86). Pomocí korelačního vztahu lze vypočítat 

hodnotu parametru |G*|TVE, která odpovídá PI na úrovni 0,7 a -1,5. Hodnotě 0,7 odpovídá 

2395 kPa a hodnotě -1,5 22050 kPa. 
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Graf 123 Závislost mezi PI a |G*|TVE 

V Grafu 124 je popsána závislosti mezi modulem tuhosti za ohybu (S60) a únavovým 

parametrem (|G*|·sin(δ). V tomto případě se opět výrazně projevuje rozdíl v reologickém 

chování jednotlivých skupin pojiv.  

 

 
Graf 124 Závislosti mezi tuhostí (S60) a únavovým parametrem (|G*|·sin(δ) 

V Grafu 125 je popsána závislost mezi komplexním smykovým modulem při teplotě 

60 °C a frekvenci měření 1,59 Hz a bodem měknutí. Byla zjištěna mocninná závislost (R2 =0,98). 

Hodnotě bodu měknutí 70 °C odpovídá |G*| = 42,6 kPa a hodnotě 77 °C |G*| = 90,3 kPa. 
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Graf 125 Závislost mezi komplexním smykovým modulem (60 °C, 1,59 Hz) a bodem měknutí 

 Korelace mezi reologickými parametry – shrnutí 

V této kapitole jsou popsány vztahy mezi reologickými parametry, které se používají 

pro hodnocení chování asfaltových pojiv. Existují korelační vztahy mezi některými funkčními a 

empirickými parametry. Vzájemný vztah mezi zkoumanými parametry existuje (v některých 

případech) pouze pro určitou skupinu pojiv (pojiva z R-materiálu, silniční asfalty nebo oživené 

asfalty), např. zkoušky penetrace a BM; koeficient determinace, když se do analýzy zahrnou 

všechny skupiny pojiv, je střední R2 = 0,59. Když dojde k analýze každé skupiny pojiv zvlášť, je 

korelační vztah velmi silný R2 = 0,84 až 0,94. Toto chování se projevilo i při porovnání jiných 

reologických parametrů. Například při hledání kritických teplot parametru TVE. Na základě 

korelace mezi parametry G-R a TVE je vidět, že různé skupiny pojiv mají mírně odlišný sklon 

křivky. Tento odlišný sklon křivky následně způsobí, že výpočet odpovídajících kritických 

hodnot je pro každou skupinu pojiv jiný, tj. po výpočtu vyjde jiná kritická teplota TVE odvozená 

z kritických parametrů pro G-R. Při aplikaci limitních (kritických) hodnot na asfaltová pojiva by 

se měla brát tato skutečnost v potaz. Lze to přiblížit na příkladu zkoušek nízkoteplotních 

vlastností v BBR. Kritické hodnoty parametrů S(60) a m(60) byly empiricky odvozeny. Odvození 

kritických hodnot, respektive okrajové podmínky zkoušky, byly navíc zjednodušeny oproti 

postupu v původním výzkumu. Tyto souvislosti jsou popsány v kapitole 6. Kritické parametry 

zjištěné empiricky na základě zkoušek nemodifikovaných pojiv proto nemusejí automaticky 

platit pro jiné skupiny pojiv (např. pojiva oživená nebo modifikovaná).  

Při hledání korelačních vztahů mezi parametry bylo dále zjištěno, že kritické hodnoty 

bodu měknutí (70 °C a 77 °C) zhruba odpovídají kritickým hodnotám parametru G-R. Zkouška 

bodu měknutí může být použita jako náhradní parametr pro hodnocení pojiv za středních 

teplot.  
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 ZÁVĚR 

Používání recyklovaných materiálů je jedním ze způsobů, jak je možno oddálit 

nedostatek stavebního materiálu v silničním stavitelství a využít cenné materiály ze stávajících 

konstrukcí vozovek. Na území České republiky dochází k postupnému vytěžování kamenolomů 

a zároveň na evropské úrovni dochází k zavírání některých rafinerií produkujících asfalt. 

Používání znovuzískané asfaltové směsi potažmo R-materiálu, který se z této směsi získává, 

může vést k úspoře ve spotřebě kameniva i asfaltového pojiva. Aby však bylo možné tento R-

materiál používat ve vyšším množství během výroby asfaltových směsí, je nutné aplikovat 

určité technologické zásady. Jednou z těchto zásad je například používání měkčích vstupních 

pojiv nebo oživovacích přísad, tzv. rejuvenátorů.  

Hlavním cílem této disertační práce bylo provést hodnocení vlastností oživovacích 

přísad a popsat jejich vliv na reologické vlastnosti zestárlých asfaltových pojiv a to včetně 

hodnocení dlouhodobého chování včetně popsání metody návrhu jejich dávkování. V této 

práci byla pozornost věnována tzv. 100% recyklaci, kdy docházelo k míchání pouze zestárlého 

pojiva a oživovací přísady. Disertační práce je rozdělena tematicky na několik okruhů. Níže jsou 

uvedeny závěry vztahující se k jednotlivým kapitolám: 

 

Oživovací přísady 

· Oživovací přísady jako takové mají velmi rozdílné fyzikální a reologické vlastnosti. 

Tento stav je způsoben především absencí předpisů (na evropské ale i národní 

úrovni), které by upravovaly požadavky na oživovací přísady. Při aplikaci 

požadavků například z USA nebo Japonska je vidět, že některé přísady, které jsou 

dostupné jako komerční produkty, tyto požadavky nesplňují. Přísady mají 

například velmi proměnou odolnost proti stárnutí, bod vzplanutí nebo viskozitu. 

Tento fakt musejí zohlednit zejména dodavatelé technologických linek pro 

dávkování oživovacích přísad na obalovně a pak výrobci směsi samotné ve volbě 

místa dávkování přísad.  

R-materiály (pojiva z R-materiálů) 

· Při hodnocení stupně zestárnutí pojiv z R-materiálů pomocí zkoušky penetrace 

jehlou a dalšími reologickými parametry (bod měknutí, G-R, TVE nebo ΔTC) bylo 

zjištěno, že zkouška penetrace jehlou hodnotí stupeň zestárnutí pojiva výrazně 

nejnepříznivěji než ostatní parametry (zkouška penetrace hodnotí stupeň 

zestárnutí v R-materiálu přísně). Existuje tak možnost, že by na základě 

vyhodnocení stupně zestárnutí pomocí hodnoty penetrace jehlou, mohl být 

potenciálně vhodný R-materiál vyřazen pro účely recyklace, respektive výrobu 

asfaltových směsí.  

· Asfaltové pojivo získané z modifikovaného R-materiálu mělo výrazně jiné 

reologické vlastnosti než pojiva z R-materiálů nemodifikovaných. Modifikované 

pojivo mělo například velmi vysokou hodnotu dynamické viskozity. Tento fakt má 
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následně vliv na výrobní podmínky směsi na obalovně potažmo na dosažení výroby 

homogenní směsi (delší doba míchání nebo použití vyšších teplot ohřevu 

R-materiálu). Mělo by proto vždy docházet k roztřídění (skladování) R-materiálů 

na modifikované a nemodifikované tak, jak je doporučeno v připravované normě 

ČSN 73 6141.    

· Pojiva z R-materiálů byla v průměru více zestárnuta při srovnání se silničními 

asfalty kategorie 50/70 po dlouhodobém stárnutí RTFOT+PAV. 

· Všechna nemodifikovaná pojiva z R-materiálů měla PI v rozmezí -1,5 až 0,7. 

Účinnost oživovacích přísad 

· Účinnost oživovacích přísad se liší až několikanásobně. Účinnost oživovacích přísad 

závisí na reologickém parametru pojiva, podle kterého se provádí její hodnocení. 

Z hlediska penetrace je z pravidla nutné dávkovat nižší množství oživovací přísady 

než například z pohledu bodu měknutí.  

· Oživovací přísady nejsou schopny při jednom vypočítaném dávkování obnovit 

různé reologické parametry asfaltového pojiva stejně. Z toho vyplývá, že oživené 

pojivo má jiné reologické chování (vlastnosti) než silniční asfalt. Ve většině případů 

je však možné dosáhnout při oživení pojiv v R-materiálu takových vlastností, že 

oživené pojivo je možno kategorizovat dle ČSN 65 7204 jako silniční asfalt 

z pohledu penetrace a bodu měknutí.  

· Vyšší dávkování oživovacích přísad je nutno použít, když dochází k posuzování 

pomocí reologického parametru, který popisuje chování pojiva za vysokých 

provozních teplot (např. bod měknutí, G* při 60 °C). Tedy v případech, kdy se více 

projevuje viskózní chování pojiva. Potřebné dávkování se snižuje spolu se zkušební 

teplotou měření. Potřebné dávkování se zvyšuje spolu se snižující se frekvencí 

zatěžování (více viskózní chování). 

· Některé oživovací přísady se chovají jako změkčovadlo, tzn., že po jejich použití 

nedochází k obnově viskoelastického chování zestárlého pojiva, ale dochází pouze 

k poklesu jeho tuhosti. Toto chování není zpravidla možné popsat pomocí 

empirických zkoušek. 

· Při návrhu dávkování oživovacích přísad na obalovně je možné vycházet 

z kalibračních křivek účinnosti dané přísady. To znamená, že účinnost přísad není 

významně ovlivněna zdrojem R-materiálu. Návrh dávkování je možné provést 

pouze výpočtem na základě vlastností pojiva v R-materiálu. Účinnost oživovacích 

přísad je však odlišná při porovnání oživení nemodifikovaných a modifikovaných 

zestárlých pojiv. U modifikovaného pojiva byla účinnost z hlediska penetrace vždy 

nižší než u pojiva nemodifikovaného. Při použití modifikovaného pojiva je těžší 

predikovat vlastnosti po oživení.  
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· Při vyšším vypočítaném dávkování přísady (vyšší míra recyklace nebo více 

zestárnuté pojivo) se nejistota výpočtu pro dávkování přísady zvyšuje. Pojivo po 

oživení nemusí spadat do deklarované kategorie pojiva dle výpočtu.  

· Některá pojiva v R-materiálech nemusí být možné oživit do penetračních tříd 

stanovených v ČSN 65 7204 (modifikovaná pojiva v R-materiálech, dříve oživená 

pojiva nebo obecně pojiva s vyšším penetračním indexem),tzn. není například 

možné dosáhnout požadovaného rozsahu penetrace jehlou a zároveň 

odpovídajícího bodu měknutí. U pojiv z R-materiálů by bylo vhodné při jejich 

klasifikaci uvádět penetrační index. Čím vyšší je penetrační index, tím hůře se 

pojivo oživuje do kategorií silničních asfaltů. 

Termooxidační stabilita oživených pojiv – 1. kolo recyklace 

· Hodnocení oživených pojiv pouze po krátkodobém stárnutí (RTFOT dle 

ČSN EN 12607-1) tak, jak je požadováno u silničních pojiv dle EN 12591 a ČSN 65 

7204, není dostatečné. Po simulaci krátkodobého stárnutí není možné dostatečně 

rozeznat dlouhodobé chování oživených pojiv ani dostatečně popsat rozdíly mezi 

jednotlivými oživovacími přísadami. 

· Simulace stárnutí způsobuje u oživených pojiv z pravidla nižší nárůst bodu měknutí 

a nižší pokles penetrace oproti silničním asfaltům (pozitivní chování). Vzhledem k 

jiným výchozím parametrům pojiv před stárnutím v grafu penetrace-bod měknutí 

jsou však oživená pojiva umístěna v průměru více vpravo, což znamená, že při 

stejné hodnotě penetrace jako silniční asfalty mají vyšší bod měknutí, tím pádem 

mají tato pojiva vyšší hodnotu penetračního indexu než silniční asfalty, mají nižší 

teplotní citlivost a více se přibližují ke struktuře pojiva GEL. 

· Oživená pojiva se za středních a vysokých provozních teplot v průměru chovají více 

elasticky než silniční asfalty. Toto chování je dobré z hlediska odolnosti proti 

trvalým deformacím, ale může být horší z hlediska odolnosti proti únavě. Při 

nízkých teplotách (hodnocení pomocí BBR) mají na druhou stranu nižší tuhost a 

vyšší hodnoty m-hodnoty než silniční asfalty a to i při aplikaci stárnutí. Při aplikaci 

stárnutí nicméně u některých oživených pojiv dochází k vysokému nárůstu rozdílu 

v kritických teplotách (parametr ΔTC). Toto chování může indikovat fázovou 

nestabilitu některých oživených pojiv a náchylnost na vznik mozaikových trhlin 

(block cracking). Z hlediska hodnocení relaxačních vlastností je vhodné použít 

parametry m-hodnota a fázový úhel.   

· Některé oživovací přísady s dobrou schopností oživit vlastnosti zestárlého pojiva 

způsobují zároveň vyšší náchylnost k následnému stárnutí u oživeného pojiva. 

Vlivem odlišného reologického chování oživených pojiv dosahují tyto v některých 

případech rychleji kritických oblastí pro hodnocení pojiv, které mohou potenciálně 

znamenat vznik poruch (např. u parametru TVE). Účinnost oživovací přísady by tak 
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neměla být brána jako parametr, který bude rozhodovat o volbě jejího použití na 

obalovně.  

Termooxidační stabilita oživených pojiv – 2. kolo recyklace 

· Při simulaci druhého kola recyklace bylo obecně těžší dosáhnout po oživení 

takových empirických parametrů, aby oživená pojiva mohla být klasifikována 

pomocí ČSN 65 7204. V některých případech by nebylo možné po oživení 

dosáhnout takových parametrů, aby pojiva mohla být klasifikována jako silniční 

asfalt, ani při jakékoli změně dávkování některých přísad. Při penetraci v rozmezí 

například 50/70 by byl bod měknutí pojiv > 54 °C. 

· V druhém kole oživení se při následné simulaci stárnutí u oživených pojiv 

zhoršovaly reologické parametry rychleji, než v prvním kole oživení. Tento jev mohl 

být způsoben například větším kumulovaným obsahem oživovací přísady v 

oživeném pojivu. Reologické chování těchto pojiv bylo často velmi odlišné při 

porovnání s většinou silničních asfaltů i při porovnání s pojivy z R-materiálů.  

· Při druhém cyklu oživení se prohlubuje rozdíl mezi vlastnostmi oživených pojiv a 

referenčním silničním asfaltem 50/70 a silničními asfalty obecně. Zároveň se 

umocňují rozdíly mezi jednotlivými oživovacími přísadami respektive pojivy.  

· Oživovací přísady nejsou ve většině případů schopny oživit viskoelastické 

vlastnosti zestárlého pojiva tak jako pojivo měkčí gradace (160/220). Pojivo měkčí 

gradace oživuje zestárlé pojivo jiným způsobem než oživovací přísady. Z tohoto 

pohledu by bylo zajímavé prozkoumat možnosti používání pojiv gradace 250/330 

nebo 330/430 při výrobě asfaltových směsí jako alternativu k oživovacím 

přísadám.  

· Z hlediska reologického chování bylo nejvíce podobné referenčnímu pojivu pojivo 

oživené aromatických olejem. Tato oživovací přísada byla nejméně účinná a proto 

se musela dávkovat v nejvyšším množství. 

Korelace mezi reologickými parametry 

· Při hledání korelačních vztahů mezi parametry bylo zjištěno, že kritické hodnoty 

bodu měknutí (70 °C a 77 °C) zhruba odpovídají kritickým hodnotám parametru 

G-R tak, jak je odvodil Rowe. Zkouška bodu měknutí může být použita jako 

náhradní parametr pro hodnocení pojiv za středních teplot, protože zároveň velmi 

dobře koreluje také s parametrem TVE. 

· V některých případech (např. závislost penetrace a bodu měknutí) byla zjištěna 

vysoká korelace u reologických parametrů pouze pro určité skupiny pojiv (silniční 

asfalty, oživená pojiva v 1. kole recyklace nebo oživená pojiva v 2. kole recyklace), 

ale nikoli pro celý soubor dat. Toto zjištění vede následně k otázce používání tzv. 

kritických hodnot pro hodnocení asfaltových pojiv jako celku. Tyto kritické 

hodnoty např. pro reologické parametry G-R, TVE nebo TCS a TCm byly empiricky 
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odvozeny na základě zkoušek nemodifikovaných pojiv, přičemž následně došlo 

k jejich aplikaci u požadavků například na pojiva jakkoli modifikovaná. Nicméně jak 

je ukázáno v kapitole 8.9, jednotlivé reologicky odlišné skupiny pojiv mohou 

vykazovat kritické chování při různé úrovni požadavků. V tomto ohledu by bylo 

vhodné, aby došlo ke sledování úseků vozovek s různými typy pojiv s následným 

popsáním jejich vlastností při zjištění poruch trhlinami.  

· Empirické parametry pojiv v kombinaci s vypočítaným penetračním indexem 

mohou posloužit k prvotnímu hodnocení asfaltových pojiv z hlediska jejich 

termooxidační stability. Použití funkčních parametrů následně přináší další 

informace týkající se jejich reologického chování.   

 

Z výše uvedených dílčích závěrů vyplývá, že při používání oživovacích přísad by měla 

panovat především opatrnost a to do doby, než bude ověřeno dlouhodobé chování vozovek 

s vysokým obsahem R-materiálu a těchto přísad v praxi a to zejména u asfaltových směsí 

v obrusných vrstvách.  Při používání oživovacích přísad je nutné hledět zejména do 

budoucnosti a přemýšlet o opakované recyklaci (při prvním kole recyklace nemusí docházet 

k častým problémům s kvalitou směsí), kdy může docházet k tomu, že během recyklace budou 

používány různé oživovací přísady s různým složením. Je proto naprosto nezbytné, aby 

fungoval systém hospodaření s vozovkou a zhotovitel měl co nejvíce informací o materiálu, 

který bude recyklován již před započetím vlastní rekonstrukce. Pokud nebudou informace o 

složení asfaltových směsí (např. způsob oživení zestárlého pojiva, typ použité přísad – účinná 

látka) k dispozici, může to v budoucnu vést k omezené možnosti recyklovatelnosti těchto 

směsí nebo k nadměrnému výskytu poruch.  

Všechny výše uvedené informace bylo možné využít při vytvoření metodiky s názvem 

„Metodika pro návrh dávkování oživovacích přísad“, která je uvedena v příloze a byl vytvořen 

online software, který je dostupný na drese www.rejuvenator.cz. Závěry disertační práce byly 

publikovány ve dvou článcích s impakt faktorem a v několika dalších významných periodikách. 

Vědecká zjištění byla rovněž prezentována na významných evropských konferencích a zároveň 

byla použita při psaní technického dokumentu EAPA s názvem „Recommendation for the use 

of rejuvenators in hot and warm asphalt production“.  

Poznámky k práci a náměty pro další oblasti výzkumu 

Zkoušky provedené v rámci dizertační práce byly zaměřeny především na zkoušení asfaltových 

pojiv (simulovala 100% recyklace), proto by bylo vhodné verifikovat výsledky i na zkouškách 

asfaltových směsí. V takovém případě by totiž došlo k ověření dalších souvislostí týkajících se 

používání oživovacích přísad, např. difúzních schopností přísad, vlivu okrajových podmínek 

výroby na homogenitu vyrobených směsí atd. Některé uvedené informace a souvislosti jsou 

založeny především na reologických měřeních na úrovni zkoušek asfaltových pojiv, a tedy 

některé závěry jsou vyvozeny nepřímo. V dalších navazujících výzkumných pracích by bylo 

vhodné, aby výzkum probíhal nejenom na úrovni asfaltových směsí, ale i na úrovni složení 
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asfaltového pojiva, kdy by například mohlo dojít ke zjištění, proč se v druhém kole recyklace 

(a pravděpodobně i v dalších navazujících kolech recyklace) zhoršují reologické parametry 

oživených pojiv rychleji než při prvotním oživení, v tzv. prvním kole recyklace. Jedním z důvodů 

může být domněnka, že během stárnutí a opakované recyklaci dochází k agregaci asfalténů a 

při použití oživovacích přísad nedochází k jejich disrupci a rozptýlení. Reologie pojiv by pak 

byla nejvíce ovlivněna právě přítomností vyššího množství asfalténů. To by například 

vysvětlovalo fakt, že oživená pojiva mají obecně vyšší tuhost při srovnání se silničními asfalty.  

Je proto možné, že z hlediska oživovacích přísad bude výhodnější používat méně účinné 

přísady, než více účinné přísady, protože do zestárlého pojiva bude dávkováno více „účinné“ 

látky.  Větší pozornost by proto měla být věnována právě složení oživovacích přísad s cílem 

identifikace chemických skupin nebo látek, které ovlivňují vlastnosti pojiva, ať už negativně 

nebo pozitivně, a to vše v souvislosti s dávkováním. K tomuto účelu by mohla částečně sloužit 

například SARA analýza. Pro posouzení oživených pojiv by pak bylo použito některých 

z kompozitních indexů, ani tento přístup nemusí bez problémů, protože v tomto případě se při 

analýze pojiv pracuje s rozpouštědly. Proto by bylo vhodné používat analytické metody, které 

pro analýzu asfaltových materiálů nevyžadují nutnost solvatace analytických vzorků. Problém 

používání některých oživovacích přísad může spočívat i v jejich migraci, kdy vlivem okolních 

podmínek může docházet k jejich vypařování. Tento fenomén byl zkoumán i rámci této práce, 

nebyl však rozpracován do takové podoby, aby mohly být závěry publikovány.  Z tohoto výčtu 

je zřejmé, že práce na zkoumání a popisu fungování oživovacích přísad zdaleka nekončí. 

V současné době totiž neexistuje jiná metoda pro výrobu asfaltových směsí s velmi vysokým 

obsahem R-materiálu, než ta která zahrnuje použití oživovacích přísad.  
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1. Úvod 

Asfaltové pojivo je materiál organického původu, který podléhá degradačním 

procesům. Doposud bylo celkem objeveno na 15 procesů, jež způsobují změny ve struktuře 

asfaltového pojiva. Mezi nejvýznamnější patří působení vzdušného kyslíku, tepla a 

ultrafialového záření [1]. Degradační procesy, které jsou souhrnně označovány jako stárnutí, 

ovlivňují vlastnosti pojiva i jeho odezvu na mechanické a teplotní namáhání. Stárnutí s sebou 

přináší změnu fyzikálně-chemických vlastností, které se u asfaltových pojiv mění v čase.  

Zpravidla se stárnutím pojivo stává tužším a křehčím, což lze popsat posunem oboru 

použitelnosti k vyšším teplotám. Asfaltové pojivo se takto stává v čase odolnější vůči trvalým 

deformacím, ovšem klesá jeho odolnost vůči mrazovým a únavovým porušením. Kombinace 

vlivů dopravy a změn teplot může následně vyvolat vznik trhlin, způsobuje postupné 

zhoršování stavu vozovky s následnou potřebou oprav poškozené vrstvy, případně její úplné 

odstranění. Při odstranění asfaltové vrstvy se tento materiál pak klasifikuje dle EN 13108-8 

a nazývá se termínem znovuzískaná asfaltová směs (site won asphalt). Teprve až upravením 

této znovuzískané asfaltové směsi se získá tzv. R-materiál (reclaimed asphalt). Úpravou se 

v tomto smyslu myslí homogenizace, přetřídění, míchání s jiným R-materiálem, popřípadě 

předrcení tohoto materiálu.  

 Aby bylo možno tuto znovuzískanou asfaltovou směs v podobě R-materiálu znovu 

použít během produkce za horka vyráběných asfaltových směsí, je nutné oživit vlastnosti 

zestárlého asfaltového pojiva takovým způsobem, aby mechanicko-fyzikální chování nově 

vyrobené směsi s R-materiálem odpovídalo chování asfaltové směsi vyrobené pouze 

z primárních surovinových zdrojů [2]. Vlastnosti zestárlého pojiva obsaženého v R-materiálu 

se upravují za účelem zlepšení nízkoteplotního a únavového chování, aniž by byly negativně 

ovlivněny vlastnosti posuzované za vysokých provozních teplot vozovky. V takovém případě 

může být R-materiál použit při výrobě asfaltových směsí ve vysokém množství. Za účelem 

obnovení vlastností zestárlého asfaltového pojiva je možné použít pojiva vyšší gradace nebo 

tzv. oživovací přísady. Přičemž při použití oživovacích přísad hraje klíčovou roli během návrhu 

směsi s vysokým obsahem R-materiálu právě proces výběru a množství dávkování oživovací 

přísady.  

Současná evropská ani česká normová základna neposkytuje definici určující, kdy je 

množství použitého R-materiálu vysoké. Za vysoké množství se dá například považovat 

množství, které již není schopna bez úprav výrobního zařízení, nebo výrobních postupů využít 

tradiční obalovna. Alternativně se dá říci, že vysoké množství je takové, které není schopné 

být oživeno při výrobě směsí s konvenčním silničním pojivem určeným pro výrobu asfaltových 

směsí, přičemž v České republice je povoleno používat až třídu 160/220 dle EN 12591. V tomto 

případě by tak hranice určující vysoké množství ležela okolo 40 % z hmotnosti asfaltové směsi.  

2. Cíle 

Hlavním cílem této metodiky je popis návrhu dávkování oživovacích přísad, které 

jsou používány za účelem obnovení vlastností zestárlého pojiva, čímž je umožněno přidávat 

R-materiál přesahující množství 40 % z hmotnosti asfaltové směsi. Metodika návrhu 
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dávkování přísad je však obecně použitelná i pro dávkování R-materiálu, které je menší, než 

40 %. V současné době v České republice neexistuje žádný standardizovaný ani přibližný 

postup, který by pomohl výrobcům asfaltových směsí při návrhu dávkování těchto přísad. 

Výrobci asfaltových směsí spoléhají pouze na informace od distributora, respektive prodejce, 

které nemusí být v konkrétním případě dostatečně vypovídající pro potřeby výrobce 

asfaltových směsí.   

Cílem této metodiky není stanovení limitních parametrů, které by mělo oživené pojivo 

splňovat nebo determinace chemického složení oživovací přísady, popřípadě pojiva po 

oživení. Jedná se spíše o metodu návrhu, která může uživatele přísad upozornit na možná 

rizika spojená s poddávkováním nebo předávkováním konkrétní zvolené přísady 

a upozorněním na podmínky, kdy k němu může dojít. V obou těchto případech by totiž 

chování vyrobené asfaltové směsi s R-materiálem mohlo být horší než u směsí bez obsahu 

R-materiálu. Metodika je použitelná vždy, když výrobce asfaltové směsi bude chtít porovnat 

účinek jednotlivých oživovacích přísad nebo když se na trhu objeví přísada nová. Představená 

metodika by měla umožnit uživateli získat informace ve třech po sobě jdoucích krocích: 

· Posoudit účinnost konkrétní přísady vzhledem ke změnám mechanicko-

fyzikálního chování zestárlého oživeného asfaltového pojiva.  

· Na základě kalibračních křivek odhadnout optimální množství oživovací přísady 

vzhledem k množství zestárlého pojiva v R-materiálu.  

· Upozornit na případy, kdy nemusí být požadované oživení možné. 

Zavedením metodiky do české silniční praxe bude umožněno výrobcům asfaltových 

směsí lépe využívat materiálové a surovinové zdroje v oblasti silničního stavitelství. Na poli 

recyklace asfaltových směsí se tak usnadní možnost přiblížit se vytyčeným cílům Rady 

Evropské unie pro odpadové hospodářství a recyklaci [3]. 

3. Popis metodiky 

3.1. Vlastní popis metodiky 

Podstatou metodiky výpočtu a návrhu dávkování je přidávání oživovací přísady 

v různém množství do zestárlého asfaltového pojiva s následným sledováním změn jeho 

vlastností. Rozdílné množství oživovací přísady v zestárlém pojivu způsobuje změnu 

sledovaných vlastností zestárlého pojiva. Na základě změny zvoleného parametru je možné 

pomocí regresní funkce následně spočítat množství potřebné k navrácení parametru 

asfaltového pojiva na původní nebo jinak stanovenou hodnotu. Při výpočtu a následném 

návrhu dávkování mohou být kombinovány různé parametry asfaltového pojiva používané pro 

popis chování asfaltových pojiv. Tyto mohou být měřeny pomocí empirických zkoušek nebo 

pomocí moderní dynamicko-mechanické analýzy využívající měření pomocí dynamického 

smykového (DSR) nebo průhybového trámečkového reometru (BBR).   
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3.2. Okrajové podmínky 

V případě této metodiky je při návrhu dávkování uvažován pouze vliv oživovací přísady 

na vlastnosti zestárlého pojiva (tzv. 100 % recyklace). Metodika nepostihuje kombinovaný vliv 

při použití pojiva vyšší gradace a oživovací přísady (např. použití pojiva gradace 70/100 

v kombinaci s oživovací přísadou při výsledné požadované kategorii pojiva 50/70). V této 

metodice je popsán pouze vliv přídavku oživovacích přísad na empirické vlastnosti penetrace 

jehlou dle EN 1426 a bodu měknutí dle EN 1427. K výběru těchto zkoušek bylo přistoupeno 

s ohledem na jejich rozšíření v kontrolních laboratořích na území ČR a dále pak s ohledem na 

parametry silničních asfaltů stanovených v evropské harmonizované normě EN 12591, která 

stanovuje penetraci a bod měknutí za základní parametry k charakterizaci silničních asfaltů 

nesoucí označení CE1. Dále je nutné vzít v potaz normu EN 13108-8 stanovující mimo jiné 

limitní deklarovatelné parametry2 asfaltového pojiva získaného z R-materiálu. Tyto limitní 

deklarovatelné parametry jsou rovněž stanoveny pomocí zkoušky penetrace (EN 1426) a bodu 

měknutí (EN 1427). V neposlední řadě v publikaci [6] je uvedeno, že provedení návrhu 

dávkování dle penetrace povede rovněž ke splnění požadavků dle PG (Superpave performance 

grading) specifikace používané především v USA, Kanadě a dalších zemí k zatřídění asfaltových 

pojiv.  Metodika samotná se vztahuje pouze na pojiva typu silniční asfalt definovaná dle EN 

12591.  

3.3. Zkušební zařízení  

· Penetrometr 

· Zařízení pro stanovení bodu měknutí 

Bližší popis, specifikace přístrojů a návazné potřebné pomůcky jsou specifikovány 

v souvisejících normách popisujících postupy a provedení zkoušek.  

3.4. Pracovní postup 

Zestárlé asfaltové pojivo o hmotnosti 400 g až 1000 g, které je určené k analýze 

účinnosti oživovací přísady, se vloží do laboratorní sušárny vyhřáté na teplotu, přičemž teplota 

ohřevu vzorků pojiva a příprava analytických vzorků se řídí dle ČSN EN 12594. Zestárlé pojivo 

v tomto smyslu může být pojivo vyextrahované z R-materiálu nebo laboratorně zestárlé (ve 

výjimečných případech lze použít i tvrdý silniční asfalt). Následně se asfaltové pojivo vyjme 

z laboratorní sušárny a mícháním se homogenizuje (pojivo ještě nemusí být při vyjmutí v jádru 

plně rozehřáto). Poté se odváží do 4 plechovek stejné množství zkoušeného pojiva (minimálně 

však 100 g). Následně se do plechovek s odváženým množstvím pojiva přimíchává předem 

stanovené množství oživovací přísady, které se běžně udává v procentech hmotnosti 

                                                 
1 Označení CE dokládá, že byl výrobek posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a 

splňuje legislativní požadavky Evropské unie. Výrobce deklaruje, že daný výrobek splňuje příslušné základní 

požadavky, které jsou uvedeny v prohlášení o vlastnostech. Stanovení sledovaných a deklarovaných vlastností se 

provádí na základě příslušných evropských harmonizovaných norem.  
2 Překročení těchto limitních parametrů neznamená nemožnost použití daného R-materiálu. Jedná se pouze o 

limitní parametry z hlediska deklarace vlastností asfaltového pojiva v R-materiálu.  
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zestárlého pojiva. Množství přísady může být voleno s ohledem na její předpokládanou 

účinnost a stupeň zestárnutí oživovaného pojiva, vždy je však nutné volit dostatečný krok 

rozmezí dávkování, např: 0 %, 3 %, 6 % a 9 % nebo 0 %, 4 %, 8 % a 12 %. Při zjišťování účinnosti 

je možné volit i dvě dávky oživovací přísady, např: 0 %, 4 % a 12 %. Použití dvou dávek oživovací 

přísady může vést k mírně odlišným výsledkům oproti použití tří dávek vzhledem ke změně 

rovnice regresní funkce používané pro výpočet dávkování. Rozdíl v dávkování je přitom závislý 

na použitém hodnotícím parametru (většinou je rozdíl v dávkování menší než 1 % z hmotnosti 

zestárlého pojiva). Po nadávkování přísady do zestárlého pojiva se provede ruční nebo 

mechanické míchání vhodným míchadlem po dobu nejméně 60 sekund. Poté se uzavřená 

plechovka s pojivem a oživovací přísadou vloží zpět do laboratorní sušárny po dobu (10 ± 1) 

min. Následně se pojivo s přísadou opětovně míchá po dobu nejméně 60 sekund3. Po úplném 

zhomogenizovaní a zamíchání oživovací přísady do pojiva se provede příprava analytických 

vzorků podle specifikace uvedené v daném zkušebním postupu (EN 1426 a EN 1427). Následně 

se provedou zkoušky připravených pojiv.  

3.5. Vyjádření výsledků 

 Účinnost oživovacích přísad 

Pro účely relativního srovnání účinnosti oživovacích přísad je možné použít parametry 

z regresních funkcí vypočítaných ze závislosti změn sledovaného parametru, viz příklad na 

obrázku 1 vlevo (penetrace) a vpravo (bod měknutí). Na obrázku 1 je patrné, že přídavek 

oživovací přísady způsobuje zvýšení penetrace jehlou, které lze se vzrůstajícím množstvím 

charakterizovat pomocí exponenciální funkce. Pokud se hodnoty penetrace zlogaritmují, je 

možné získat lineární závislost mezi hodnotami penetrace jehlou a procentuálním množstvím 

oživovací přísady. V případě bodu měknutí je závislost mezi dávkovaným množstvím a vlastním 

bodem měknutí lineární. 

 
Obrázek 1 Vývoj penetrace (vlevo) a bodu měknutí (vpravo) v závislosti na dávkovaném množství 

přísady, dvě různé oživovací přísady (příklad) 

                                                 
3 Tento způsob hodnocení je platný, pokud výrobce nestanoví výslovně jiné okrajové podmínky. Např. může být 

nutné oživovací přísadu před aplikací ohřát z důvodu její vysoké viskozity během běžné laboratorní teploty 

(typicky se jedná o přísady s vosky), výrobce může požadovat použití vysokostřižné míchačky aj.  
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Z regresních rovnic průběhu závislosti daného parametru na dávkování se následně 

získají parametry rovnice (aP a bP) (1), pomocí nichž je možné popsat účinnost jednotlivých 

přísad z hlediska penetrace. Čím je parametr ap vyšší, tím se jedná o účinnější oživovací přísadu 

a je tedy možné dávkovat její nižší množství. Na obrázku 1 vpravo je zobrazen vývoj bodu 

měknutí v závislosti na dávkování oživovací přísady. Pokles bodu měknutí lze charakterizovat 

pomocí lineární funkce4. Pomocí parametrů přímky (ak a bk) lze stanovit účinnost jednotlivých 

oživovacích přísad z hlediska bodu měknutí. Parametry přímky jsou v obecném tvaru uvedeny 

v rovnici (2). Čím je parametr ak nižší, tím je účinnost přísady vyšší.  

 

   (1) 

 

Kde ap  - směrnice lineární funkce [-] 

 bb - konstanta lineární funkce [-] 

 X - proměnná  

 

   (2) 

 

Kde ak  - směrnice lineární funkce [-] 

 bb - konstanty lineární funkce [-] 

 X - proměnná 

 

Pro posouzení rozsahu účinnosti oživovacích přísad bylo v rámci tvorby metodiky 
ověřeno chování celkem 11 přísad, které se lišily svým původem, chemickým složením i 
fyzikálními parametry. U těchto přísad bylo zjištěno, že účinnost vyjádřená parametrem aP se 

nacházela v rozmezí 0,18 až 0,08. V případě bodu měknutí byla stanovená účinnost přísad 

posouzené parametrem ak v rozsahu -0,96 až -1,85. Je nutné poznamenat, že hodnoty 

účinnosti přísad se mohou lišit i v závislosti na zkoumaném zestárlém pojivu, s kterým jsou 

míchány, tzn., že rozsah zde uvedených účinností nemusí být definitivní. Nicméně poskytnuté 

rozmezí může sloužit pro relativní posouzení účinnosti konkrétní přísady. Charakteristiky 

použitých přísad je možné najít v seznamu publikací, které předcházely metodice (kap. 7) nebo 

v závěrečných zprávách projektu TJ01000248 „Použití oživovacích přísad pro prodloužení 

životnosti recyklovaných vozovek s vysokým obsahem R-materiálu“.  

 Výpočet   dávkování oživovací přísady 

Po získání parametrů účinnosti z rovnic (1) a (2) zkoumaných přísad lze následně 

provést výpočet dávkování dle rovnice (3) pro penetraci (DOP) a dávkování dle rovnice (4) pro 

bod měknutí (DOK). Za optimální dávkování se v tomto smyslu považuje takové množství 

přísady (vyjádřené intervalem), které odpovídá průniku rozmezí dávkování DOP a DOK. 

                                                 
4 U některých oživovacích přísad může docházet s jejich zvyšujícím se množstvím k nárůstu bod měknutí místo 

očekávaného snížení. Postupy stanovené v metodice se na tyto druhy přísad nevztahují. Tyto přísady v sobě mohou 

obsahovat určitě množství vosku nebo drcené pryže.  
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V tomto intervalu je splněna klasifikace asfaltového pojiva dle EN 12591, jak z pohledu 

penetrace, tak z pohledu bodu měknutí. 

 

   (3) 

 

Kde bp, ap  – parametry lineární funkce [-] 

  

 

 

  (4) 

 

Kde bk, ak  – parametry lineární funkce [-] 

 

V tabulce 1 je uveden příklad výpočtu dávkování pro obnovení parametru penetrace 

zestárlého pojiva. V tabulce 2 je následně uveden výpočet dávkování pro obnovení bodu 

měknutí zestárlého pojiva. Pro posouzení schopnosti oživení bylo v tomto případě pro míchání 

použito laboratorně zestárlé pojivo s počátečními parametry uvedenými v tabulce 3.  

Tabulka 1 Výpočet dávkování přísady pro obnovení penetrace 

Přísada 

Množství oživovací přísady [%] Parametry přímky 

R2 DOP [%] 0 4 8 12 
ap bp 

log pen. [-], (pen [0,1mm]) 

1 3,14 (23) 3,89 (49) 4,61 (100) 5,25 (190) 0,18 3,16 1,00 4,9 

2 3,14 (23) 3,45 (32) 3,79 (44) 4,11 (61) 0,08 3,13 1,00 10,9 

Tabulka 2 Výpočet dávkování přísady pro obnovení bodu měknutí 

Přísada 

Množství oživovací přísady [%] Parametry přímky 

R2 DOK [%] 0 4 8 12 
ak bk 

Bod měknutí [°C] 

1 61,6 54,7 46,0 39,8 -1,85 61,64 1,00 7,4 

2 61,6 57,3 53,9 50,0 -0,96 61,43 1,00 14,1 

Tabulka 3 Vlastnosti silničního asfaltu použitého ve studii účinnosti přísad 

Pojivo 
Penetrace 

[0,1 mm] 

Bod měknutí 

[°C] 

Penetrační index 

[-] 

50/70 (původní) 56 48,0 -1,46 

50/70 (dlouhodobě zestárlé) 23 61,6 -0,34 

Při porovnání výsledků v tabulce 1 a 2 je vidět, že vypočítané dávkování v případě 

penetrace je odlišné od dávkování vypočítaného dle bodu měknutí. Bylo zjištěno, že toto 

chování (rozdílné dávkování přísad pro navrácení původní hodnoty rozdílných parametrů 

asfaltového pojiva) je pro oživovací přísady typické, což bylo potvrzeno například i ve studiích 

[6, 7, 8].  Graficky je ovlivnění vlastností penetrace a bodu měknutí po přidání náhodně 

vybrané oživovací přísady do zestárlého pojiva zobrazeno na obrázku 2. Vlastnosti původního 

a zestárlého pojiva jsou uvedeny v tabulce 3. V tomto případě bylo dávkování pro splnění 

požadavku na parametr penetrace v rozmezí 7,4 % až 10,7 % z hmotnosti zestárlého pojiva, 

zatímco v případě bodu měknutí bylo spočítané dávkování na úrovni 6,8 % až 14,1 %.  
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Z výše zmíněného vyplývá, že v případě požadavku oživení na původní hodnotu bodu 

měknutí, může být překročena hodnota penetrace dané kategorijní třídy asfaltového pojiva. 

Pojivo by tak svými vlastnostmi neodpovídalo zařazení do kategorie dle evropské 

harmonizované normy pro silniční asfalty EN 12591. Z tohoto důvodu je vhodné hledat průnik 

v dávkování přísady dle penetrace a bodu měknutí tak, aby oživené pojivo splnilo požadavky 

dle EN 12591, viz kapitola 3.5.4. 

V rámci výzkumné studie programu ZETA bylo zjištěno, že interval dávkování různých 

oživovacích přísad pro navrácení původní hodnoty penetrace se pohyboval v rozmezí 4,9 % až 

10,9 % z hmotnosti použitého zestárlého pojiva. Z hlediska bodu měknutí se tento interval 

pohyboval v rozmezí 7,4 % až 14,1 % z hmotnosti zestárlého pojiva. V tomto případě bylo pro 

analýzu použito pojivo, jehož vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 
Obrázek 2  Závislost penetrace (logaritmické měřítko) a bodu měknutí na dávkovaném množství 

oživovací přísady (příklad) 

 

Při použití oživovacích přísad byl tak zaznamenán rozdíl oproti způsobu oživení pomocí 

pojiva vyšší gradace (např. 160/220) a použití penetračního pravidla viz rovnice A1 

v EN 13108-1, viz rovnice (5). 

  (5) 

 

Kde    – penetrace pojiva 1 [0,1 mm] 

   – penetrace pojiva 2 [0,1 mm] 

– výsledná penetrace směsi [0,1 mm] 
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 I při použití měkkého pojiva však není možné vrátit vždy zkoumané parametry po 

oživení na původní hodnoty, rozdíly oproti oživovacím přísadám jsou však z pravidla menší, jak 

bylo dokázáno v [4#]. Jak již bylo upozorněno v úvodu a dále pak například v [9], použití 

měkkého pojiva má své limity ve smyslu dosažení požadovaného stupně oživení. Maximální 

dávkování R-materiálu v případě použití pojiva kategorie 160/220 odpovídá zhruba 40 % 

hmotnosti z asfaltové směsi v závislostech na vlastnostech R-materiálu (v případě výsledné 
požadované kategorie pojiva ve směsi 50/70). Při vyšších dávkováních R-materiálu by bylo 

nutné použít nadměrné množství měkkého pojiva a celkové množství pojiva ve směsi by tak 

bylo příliš vysoké.  

 Vlastnosti pojiv v R-materiálech 

V některých případech může být pojivo v R-materiálu zřetelně tužší než pojivo použité 

v rámci výzkumné studie, což může být způsobeno vlivem druhu původního pojiva nebo velmi 

výrazným zestárnutím pojiva ve vozovce. Při kontrole vlastností zestárlých pojiv obsažených 

v R-materiálech na území České republiky bylo zjištěno, že hodnota penetrace znovuzískaných 

pojiv se pohybovala v rozmezí 12 (0,1 mm) až 25 (0,1 mm) s průměrnou hodnotou 16 (0,1 mm) 

± 5 (0,1 mm). Na druhé straně bod měknutí se u těchto pojiv pohyboval v rozmezí 57,8 °C až 

79,6 °C s průměrnou hodnotou 67,1 ± 5,8 °C. Hodnoty penetračního indexu se pohybovaly 

v rozmezí -0,90 až 1,37 s průměrnou hodnotou -0,17 ± 0,62, viz tabulka 4.  

Tabulka 4 Vlastnosti zpětně získaných pojiv z R-materiálů na území ČR 

Pojivo 
Penetrace 

[0,1 mm] 

Bod měknutí 
[°C] 

Penetrační index 

[-] 

R1 12 71,1 0,07 

R2 25 57,8 -0,90 

R3 15 67,3 -0,14 

R4 12 66,4 -0,64 

R5 14 65,4 -0,55 

R6 14 68,4 -0,08 

R7 (PMB) 13 79,6 1,37 

R8 21 63,8 -0,13 

R9 12 68,8 -0,27 

R10 21 62,0 -0,44 

Z výše zmíněných informací a dat lze usuzovat, že v praxi používané dávkované 

množství může být i vyšší než uvedená rozmezí dávkování v této metodice. Rovněž lze 

konstatovat, že pojivo z R-materiálu R7 má v porovnání s ostatními pojivy znatelně vyšší 

penetrační index. Toto pojivo bylo polymerem modifikované, což bylo dokázáno pomocí 

měření na DSR dle EN 14770.  

U pojiv R1 až R10 byly rovněž zjišťovány parametry ap a ak. Bylo zjištěno, že účinnost 

oživovacích přísad se liší v závislosti na pojivu, s kterým jsou tyto přísady míchány.  Lze 

očekávat, že míra variability parametrů ap a ak vyjádřená pomocí variačního koeficientu se 

bude u různých oživovacích přísad pohybovat v rozmezí do 10 %.  
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 Ověření návrhu zvoleného dávkování 

Protože v některých případech může dojít k předávkování nebo poddávkování 

oživovací přísady (viz obr. 2) je vhodné k ověření správného dávkování hodnotit parametr CK 

oživovací přísady podle rovnice (6). Ten se stanoví na základě pomocných výpočtů pomocí 

rovnic (7) a (8). Parametr c v rovnici (6) představuje poměr rozdílů empirických parametrů 

penetrace a bodu měknutí. Parametr d vyjadřuje funkční hodnotu. Číselné hodnoty ve vzorci 

(6) jsou empiricky odvozené konstanty, které byly získány během řešení výzkumného projektu 

TJ01000248. Výpočet platí jen pro podmínky, pro které byl odvozen a pro posouzení pojiva 

kategorie 50/70 dle EN 12591. 

 

  [-]     (6) 

 

 [-] (7) 

 

  [-] (8) 

 

Pokud se vypočítaný parametr CK pohybuje v rozmezí 46 až 54, bude docíleno výroby 

oživeného pojiva splňující podmínky gradační třídy 50/70 v souvislosti s požadavky uvedenými 

v EN 12591. V jiném případě není možné znovuoživené pojivo zařadit do této gradace. 

Parametr CK neslouží ke stanovení skutečného přidávaného množství oživovací přísady, ale 

slouží pouze k ověření výpočtu dávkování dle rovnice (3) a (4). Nedosažení požadovaného 

rozmezí parametru CK může být způsobeno například tím, že zestárlé pojivo obsahuje 

polymerem modifikovaný asfalt, multigrádový asfalt nebo že oživovací přísada není schopna 

obnovit vlastnosti zestárlého pojiva do zvolené kategorie pojiva.  

 Případy, kdy nemusí být možné dosáhnout požadovaného stupně oživení 

Jednotlivé oživovací přísady mají rozdílný vliv na visko-elastické vlastnosti zestárlých 

pojiv, což je graficky zobrazeno na obrázku 1 a číselně vyjádřeno v tabulkách 1 a 2. Dále, jak je 

popsáno například v [2#] a zobrazeno na obrázku 3, schopnost oživení zestárlého pojiva na 

požadované kategorijní hodnoty stanovené v EN 12591 není závislá pouze na dávkovaném 

množství oživovací přísady, respektive její efektivitě. Schopnost oživení je rovněž závislá na 

počátečním penetračním indexu (PI) zestárlého pojiva. Pokud bude penetrační index vyšší, než 

jsou běžně dosahované hodnoty pro silniční asfalty (EN 12591 stanovuje doporučené rozmezí 

pro PI -1,5 až 0,7), je možné, že nebude konkrétní oživovací přísada schopna oživit zestárlé 

pojivo. Vysoký penetrační index může být detekován zejména v následujících případech [4, 5, 

2#]: 

· Oživované pojivo bylo již v minulosti oživeno.  

· Oživované pojivo není silniční asfalt ale nějakým způsobem modifikované 

pojivo (elastomerní a plastomerní přísady, pryžový granulát, vosky aj.) 
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· Oživované pojivo není silniční asfalt, ale tvrdý silniční asfalt, jak je specifikován 

v EN 13924-1. 

Na obrázku 3 jsou porovnány dvě oživovací přísady právě z hlediska schopnosti oživení 

zestárlého pojiva. Zestárlé pojivo, do kterého jsou tyto přísady dávkovány, je popsané 

v tabulce 3, počáteční PI před prvním kolem oživením byl -0,34 u obou přísad. Po oživení byla 

obě pojiva klasifikována jako 50/70. Následně byla tato pojiva stárnuta metodami RTFOT dle 

EN 12607 a PAV dle EN 14769 (expozice PAV byla prodloužena na 40 h). Následně došlo u pojiv 

k opětovnému oživení. Bylo zjištěno, že pojivo s přísadou 1 mělo po dlouhodobém stárnutí po 

1. kole oživení nejenom vysoký penetrační index (1,40), ale tato přísada nebyla schopna oživit 

zestárlé pojivo v 2. kole oživení do kategorie 50/70 nezávisle na dávkovaném množství. Přísada 

2 byla schopna oživení do požadované penetrační třídy i vzhledem k tomu, že během stárnutí 

nenarůstal její penetrační index tolik jako v případě přísady 1.  

 

 
Obrázek 3 Schopnost oživení v závislosti na použité oživovací přísadě a počátečním stavu zestárnutí 

Ve výše zmíněných případech zobrazených na obrázku 3 byla simulována tzv. 100 % 

recyklace, tzn., že došlo pouze k míchání zestárlého pojiva a oživovací přísady. Tuto variantu 

lze považovat za extrémní, protože v praxi vyžaduje velmi speciální vybavení obaloven. V praxi 

bude spíše docházet k výrobě směsí s nižším obsahem R-materiálu. Pokud v daném případě 

nelze dosáhnout požadovaného stupně oživení, lze vždy snížit dávkované množství 

R-materiálu, tak aby pojivo po oživení odpovídalo specifikaci dle EN 12591.   

3.6. Shrnutí postupu návrhu dávkování 

· Stanovení účinnosti oživovacích přísad (kap. 3.5.1). 

· Výpočet dávkování oživovacích přísad pro každý ze sledovaných parametrů (kap. 

3.5.2).  

· Ověření zvoleného dávkování ve smyslu splnění požadavků EN 12591 z pohledu 

penetrace a bodu měknutí (kap. 3.5.4) 

 

4. Srovnání „novosti postupů“ 

V České republice se v silničním stavitelství doposud žádná metoda k určení a návrhu 

optimálního dávkování oživovací přísady nepoužívá. V zahraniční literatuře jsou popsány 

metody návrhu optimálního dávkování dle výpočtu podle jednoho parametru, popřípadě je 
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hodnocení prováděno dle Superpave Performance Grading (PG system) používané v USA [6], 

nikoli však v Evropě. Při návrzích zpravidla není používán ověřovací výpočet pro nastavené 

dávkování a vždy se předpokládá možnost oživení. Zároveň byly oproti zahraniční situaci 

definovány okrajové podmínky, pro které existuje riziko, že se pojivo nepodaří oživit do 

požadovaných tříd penetrace stanovených v EN 12591. 

4.1. Základní popis inovace 

Při vypracování metodiky se vycházelo z předpokladu, že nejběžněji používané zkoušky 

v českých laboratořích k ověření parametrů silničních asfaltů definovaných dle EN 12591 jsou 

zkouška penetrace jehlou (EN 1426) a zkouška bodu měknutí (EN 1427). Tyto zkoušky jsou 

rovněž požadovány při zkouškách pojiv získaných z R-materiálů dle EN 13108-8. Z toho důvodu 

byly právě tyto zkoušky použity pro návrh metodiky.  

V dnešní době je většina výrobců asfaltových směsí odkázána při používání oživovacích 

přísad pouze na informace od distributorů, popřípadě výrobců těchto přísad. Nezřídka se tvrdí, 

že nabízený výrobek disponuje takovým složením, že umožňuje: oživení zestárlého pojiva, 

modifikaci zestárlého pojiva v R-materiálu nebo snížení pracovních teplot výroby a pokládky 

asfaltových směsí. Dále, pro zjednodušení situace se často stává, že distributoři přísad 

doporučují dávkovat pouze jedno stanovené množství bez vazby k materiálovým 

charakteristikám použitého zestárlého pojiva, množství R-materiálu ve směsi nebo doporučují 

příliš zjednodušující výpočet dávkování reflektující pouze jeden materiálový parametr bez 

dalšího ověření vlivu na parametry další.  

Metoda zde představená přináší výrobcům asfaltových směsí nástroj, jak si pomocí 

vlastních laboratorních zkoušek ověřit s použitím zde stanovaných postupů informace od 

distributorů přísad týkající se jejich efektivity a účinku. Následně je možné provést optimalizaci 

dávkování, a to i v kombinaci s výsledky in-situ, kdy je z vyrobené asfaltové směsi 

s R-materiálem a oživovací přísadou vyextrahované pojivo. Další možnost optimalizace návrhu 

asfaltových směsí s vysokým obsahem R-materiálu a oživovací přísady spočívá v použití 

funkčních zkoušek asfaltových směsí stanovených v normách řady EN 12697.  

Postup stanovení optimálního dávkování oživovací přísady přináší několik výhod oproti 

současnému stavu: 

· Jasně stanovuje postup určení účinnosti přísad pomocí běžně dostupných pracovních 

postupů. 

· Uvádí rozsah účinnosti oživovacích přísad vyskytujících se jak na evropském, tak i 

americkém trhu, pomocí parametrů ap a ak, který se pohybuje v rozmezí 0,18 až 0,08 

respektive -0,96 až -1,85.  

· Představuje postupy vhodné pro použití a hodnocení jakékoli nové oživovací přísady, 

která se objeví na trhu. 

· Upozorňuje na případy, kdy nemusí být možné vůbec dosáhnout požadovaného 
stupně oživení s uvedením konkrétního případu (viz. článek 2.5.5). Tato varianta se 

doposud v odborné praxi v ČR nezmiňovala. 
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· Další přínos spočívá v definování rozsahu dávkování přísad tak, aby po oživení byly 

splněny požadavky požadované penetrační třídy s ohledem na penetraci a bod 

měknutí. Při výpočtu parametru CK dle rovnice (6) může být ověřeno, zda je navržené 

dávkování spočítané podle rovnic (3) a (4) dostatečné nebo naopak přebytečné.  

5. Popis uplatnění metodiky 

Metodika návrhu optimálního dávkování oživovacích přísad slouží k zjištění účinnosti 

oživovacích přísad s následným výpočtem a optimalizací jejich dávkování. Nesprávné 

dávkování může vést ke snížené kvalitě vyrobené asfaltové směsi. Při nedostatečném 

dávkování hrozí dřívější vznik únavových a nízkoteplotních trhlin, zatímco při předávkování 

hrozí dřívější vznik trvalých (plastických) deformací.  

Z hlediska navržených postupů může metodika sloužit i k posouzení ekonomické 

výhodnosti dané oživovací přísady. Při kombinaci parametrů ceny a vlastní účinnosti lze 

vyhodnotit i ekonomickou stránku použití přísady. Použití více efektivní přísady z pohledu 

mechanicko-fyzikálních zkoušek nemusí být totiž vždy ekonomicky výhodnější. Při volbě 

použití konkrétní přísady je však nutné brát i ohled na technologické možnosti vybavení 

obalovny. Zpravidla je systém dávkování navržen na minimální a maximální průtok. Zvolené 

dávkování tomu musí vyhovovat. 

Dále bylo upozorněno na případy, kdy není možné zestárlé pojivo oživit. Došlo tak 

k jasné identifikaci potenciálně nevhodných R-materiálů pro výrobu směsí s vysokým nebo 

velmi vysokým obsahem R-materiálu.  V některých případech je však možnost v recyklačních 

dvorech provést smíchání a homogenizaci například „měkčího“ a tvrdšího“ R-materiálu za 

účelem změny parametrů nevhodného R-materiálu na vhodný.  

Představená metodika může sloužit jako pomůcka pro všechny výrobce asfaltových 

směsí, kteří používají při výrobě asfaltové směsi vyšší dávkování R-materiálu spolu v kombinaci 

s oživovacími přísadami.  

Metodický postup zde popsaný je obecně uplatnitelný i v případech, kdy asfaltová směs 

obsahuje méně než 100 % R materiálu. Metodika je pojata jako postup umožňující návrh 

dávkování přísad tak, aby zestárlé pojivo po oživení splňovalo požadavky na pojivo kategorie 

50/70. Metodika je uplatnitelná i pro návrh dávkování přísad, kdy je výsledná požadovaná 

gradace jiná než 50/70, v tomto případě však nelze aplikovat ověřující výpočet parametru CK, 

který je popsán v kapitole 3.5.4 (konstanty v rovnici (6) jsou platné pouze pro pojivo kategorie 

50/70). 

Postup popsaný v metodice je platný pouze v případě použití silničních pojiv. Metodika 

se nevztahuje na použití kombinace jakkoli modifikovaných pojiv (např. polymery, 

nízkoteplotními přísadami, pryžovým granulátem aj.), která jsou dávkována jako čerstvá pojiva 

nebo obsažena v R-materiálu. 
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6. Ekonomické aspekty 

Metoda popisující návrh optimálního dávkování oživovacích přísad může sloužit 

k identifikaci vhodné oživovací přísady pro použití do asfaltové směsi s vysokým obsahem 

R-materiálu, ale i k identifikaci potenciálně nevhodného R-materiálu, nebo přísady pro oživení.  

Tato problematika byla v České republice dosud do jisté míry opomíjena z důvodu 

menšího rozšíření technologie výroby směsí na obalovně s paralelním bubnem. Vzhledem 

k tomu, že asfaltová směs je až 100 % recyklovatelný produkt, lze očekávat, že tento stav se 

bude do budoucna měnit, a to i s ohledem na vytyčené cíle Rady Evropské unie pro odpadové 

hospodářství a recyklaci. Jenom v České republice se v rozmezí let 2006 až 2016 zvýšilo 

používání R-materiálu znovu během výroby asfaltových směsí za horka téměř dvojnásobně, 

přičemž v současnosti je celkově využíváno při této produkci až 17 % dostupného R-materiálu. 

V tomto časovém období se však zvýšilo i množství dostupného R-materiálu, a to trojnásobně 

z 0,6 milionů tun v roce 2006 na 1,8 milionů tun v roce 2016 [9].  

Při takto zvyšujících se objemech výroby směsí s R-materiálem je však kritické právě 

stanovení správného postupu výroby směsí zahrnující kromě stanovení okrajových podmínek 

výroby (doby míchání, teploty jednotlivých složek aj.) rovněž použití a dávkování oživovacích 

přísad. Z tohoto pohledu může sloužit tato metodika jako nástroj vedoucí k významným 

úsporám při výrobě asfaltových směsí, ale i k ušetření finančních prostředků nutných k opravě 

nekvalitně vyrobené asfaltové směsi, kdy dojde k poddávkování nebo naopak předávkování 

oživovací přísady.  
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