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Abstrakt 

Tato disertační práce se zabývá možností využití pryžového granulátu získaného zpracováním 

odpadních pneumatik pro modifikaci silničního asfaltu. Vzniklý asfalt modifikovaný 

pryžovým granulátem se používá jako alternativa polymerem modifikovaného asfaltu v 

hutněných asfaltových směsích. V teoretické části jsou popsány reologické vlastnosti 

asfaltových pojiv a historie a současný stav řešené problematiky ve světě a v ČR. Praktická 

část práce obsahuje popis vlastností vybraných pryžových granulátů a vyrobených asfaltů 

modifikovaných pryžovými granuláty s důrazem na jejich reologické vlastnosti a změnu 

těchto vlastností způsobenou stárnutím při vysoké teplotě. Dále jsou popsány empirické i 

funkční vlastnosti asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. 

Laboratorní vlastnosti asfaltových směsí byly ověřeny v reálných podmínkách provozu na 32 

pokusných úsecích. Na základě výsledků disertační práce bylo umožněno vytvoření 

předběžných technických podmínek Ministerstva dopravy (TP 148) a později jejich 

revidování. V závěru jsou provedené práce shrnuty a zdůrazněny výsledky disertační práce.  
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Abstract 

Presented dissertation thesis is focused on the possibility of using the crumb rubber from 

waste tires for modification of paving grade bitumen. The resulting asphalt rubber can be used 

as an alternative to polymer modified bitumen in compacted bituminous mixtures. The 

theoretical part describes the rheological properties of asphalt binders and the history and 

today state of the art in the world and in the Czech Republic. The practical part of the work 

contains a description of the properties of chosen crumb rubbers and produced asphalt rubbers 

focused on their rheological properties and on change of these properties caused by the aging 

at high temperature. Subsequently, the chosen empirical and functional properties of 

bituminous mixtures with asphalt rubber are described. Laboratory properties of these 

mixtures were verified under real service conditions on 32 test sections. Based on the 

dissertation thesis results the preliminary technical specification of the Ministry of Transport 

(TP 148) and their following revision were approved. The conclusion of the work summarizes 

and highlights the results of the dissertation.  
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1 ÚVOD 

V posledních letech vzrůstá stupeň automobilizace, který je úzce spjat se 

zvyšováním spotřeby paliv, materiálů a výrobků, mezi které lze počítat i automobilové 

pneumatiky. Při jejich průmyslové výrobě vzniká velké množství látek, které je třeba 

později zpracovat nebo uložit na meziskládky nebo skládky. Všeobecně lze říct, že 

ekologicky nejvýhodnějším přístupem je znovupoužití výrobku a materiálové zpracování 

odpadních materiálů, ať už pro stejný nebo jiný účel, než pro jaký byl původní výrobek 

nebo materiál vyroben. Všech těchto možností se využívá i při nakládání s odpadními 

pneumatikami v České republice. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v § 9a uvádí 

hierarchii způsobů nakládání s odpady, kde nejvhodnější je předcházení vzniku odpadů, 

dále příprava k opětovnému použití a recyklace a až na další pozici se řadí jiná vhodná 

využití (například energetické). Je tedy zvýhodňováno využívání odpadů před jejich 

likvidací.  

S rostoucím stupněm automobilizace rovněž dochází ke zrychlenému vývoji poruch 

vozovek v ČR, zvláště vývoji trhlin a výtluků, což vede ke snižování doby životnosti 

asfaltových vozovek. Dalším vedlejším efektem vysokého stupně automobilizace jsou 

hlukové emise vznikající na kontaktu pneumatik s vozovkou, od pohonného agregátu 

a aerodynamický zvuk karoserie, čímž se zvyšuje hluková zátěž v okolí komunikací [129].  

Výše popsané problémy týkající se využití odpadních pneumatik, porušování 

vozovek a vzniku dopravního hluku je možné řešit řadou přístupů či jejich kombinací. 

Existují například technologie spotřebovávající ojeté pneumatiky energeticky jako palivo. 

Spalování pneumatik se nejčastěji provádí v cementářských rotačních pecích, které jsou 

většinou vybaveny zařízením umožňujícím spalovat celé pneumatiky. Od této technologie 

je však snahou ustoupit ve směru materiálového využívání odpadních pneumatik, ať už je 

to protektorování, výroba pryžového granulátu, který lze využít jako surovinu pro výrobu 

povrchů sportovišť, tělocvičen a pěších zón, pro bezpečnostní prvky, zpomalovací prahy, 

elastické dlažby, obrubníky a podobně. Jemné částice pryže lze používat jako sorbenty pro 

likvidace ekologických havárií nebo je možné tento materiál přidávat do asfaltových směsí. 

Pro zabudování pryžového granulátu do asfaltových směsí existuje několik 

postupů, z nichž nejznámější jsou: 

 švédský suchý způsob výroby směsi, kdy se pryžové částice přidávají do 

míchačky obalovny ve stejné fázi jako kamenivo a  

 americký mokrý způsob, při kterém nejprve dochází k promíchání 

pryžového granulátu se silničním asfaltem. Vzniká tak modifikované 

pojivo, které nelze zařadit mezi asfalty modifikované polymery (PmB – 

Polymer modified Bitumen) a nazývá se asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem (CRmB – Crumb Rubber modified Bitumen, hovorově 

„gumoasfalt“).  

Disertační práce se zaměřuje na řešení výše nastíněných problémů použitím 

asfaltových směsí obsahujících asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Zabudováním 

pryžového granulátu do asfaltových směsí dojde nejen k využití odpadního materiálu (ojeté 

pneumatiky) do nového výrobku, kterým je asfaltová směs, ale při správné aplikaci dojde 

rovněž ke zlepšení jejích vlastností. Primárním podnětem pro využití pryžového granulátu 

v asfaltové směsi tedy není pouze zabudovat odpadní materiál, ale zlepšit vlastnosti 

a trvanlivost hutněné asfaltové vrstvy. 
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Disertační práce je rozdělena na část teoretickou, ve které jsou popsány reologické 

vlastnosti asfaltových pojiv a historie a současný stav řešené problematiky ve světě a v ČR 

a na praktickou část, ve které jsou popsány vlastnosti vybraných pryžových granulátů, 

asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty a asfaltových směsí s asfaltem 

modifikovaným pryžovým granulátem. Dále jsou stručně popsány jednotlivé pokusné 

úseky, na kterých byly využity asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým 

granulátem a zpracování technických podmínek TP 148. V závěru jsou provedené práce 

shrnuty a zdůrazněny výsledky disertační práce. 
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2 REOLOGIE ASFALTOVÝCH POJIV 

Asfalt byl používán již kolem roku 4500 př. n. l. v Číně a Mezopotámii. V Evropě 

se první zmínka o asfaltu objevila na konci 15. století po objevení Trinidadu. První pokusy 

o vyrobení asfaltu se datují do 80. let 17. století. Od 19. století se asfalt vyrábí pro 

průmyslové využití. V roce 1876 byla ve městě Washington D.C. provedena první vozovka 

s produktem, který vycházel z destilace ropy a v roce 1895 byl ve Vídni realizován první 

litý asfalt. První modifikace asfaltu proběhla v USA v roce 1938, kdy se do silničního 

asfaltu přidala síra. Od roku 1970 se začíná prosazovat polymerem modifikovaný asfalt. 

Asfalt lze zařadit do skupiny živic společně s dehty, které vznikají koksováním fosilních 

paliv při teplotách blízkých 110 °C a následnou destilací při teplotě okolo 400 °C. Asfalt 

lze dělit na přírodní a ropný. [131] 

Největším zdrojem přírodních asfaltů je jezero Trinidad v karibské oblasti. Asfalt se 

z něj získává zahřátím na teplotu kolem 160 °C a prolitím přes síto se zachycením hrubých 

nečistot a organických zbytků. Tento asfalt se v literatuře označuje Trinidad Epuré, má 

vysokou viskozitu (je příliš tvrdý) pro použití v asfaltových směsích a proto se smíchává 

s ropnými asfalty. V Evropě se naleziště přírodního asfaltu nachází v Albánii v lokalitě 

Selenica. [132] 

Ropný asfalt se vyrábí destilací surové ropy jako vedlejší produkt při produkci 

plynů, paliv a olejů. Ropa vznikla přirozeně z organické hmoty před miliony let za různých 

podmínek teploty a tlaku. Podle chemického a látkového složení lze rozlišit tři základní 

druhy rop: 

 asfaltické ropy, které obsahují větší množství asfaltických látek, 

 poloasfaltické ropy (též poloparafinické) s malým obsahem asfaltických 

látek a 

 neasfaltické (parafinické) s nepatrným množstvím asfaltických látek. 

Výroba ropných asfaltů v rafinerii je třístupňová. V odsolovacích stanicích se 

z ropy odstraní elektrostaticky většina solí. V odpařovací koloně se z ropy odstraní nejlehčí 

podíly a po dalším zahřátí se nastřikuje do atmosférické destilační kolony, kde se 

oddestiluje kerosin, benzín, petrolej a oleje. Zbytkem po destilaci je mazut, ze kterého se 

ve vakuové destilační koloně oddestilují tři olejové frakce lišící se viskozitou. Zbytkem 

z vakuové destilace je asfalt. Asfalt je tedy posledním produktem celého procesu a pro 

silniční stavitelství se běžně upravuje oxidací, čímž se upravují požadované vlastnosti 

asfaltu. Lze tedy rozlišovat následující druhy asfaltů: 

 destilační asfalty, které se získávají přímo po destilaci, 

 polofoukané asfalty, které se vyrábějí z destilačních asfaltů umělým 

stárnutím, oxidací vakuového zbytku, 

 foukané asfalty, které se vyrábějí z destilačních asfaltů umělým stárnutím, 

oxidací k získání vysoce viskózních asfaltů používaných jako izolace proti 

vodě a vlhkosti. [132] 

Vlastnosti silničních asfaltů je možné dále upravit modifikačními přísadami, 

kterými lze dosáhnout lepší přilnavosti pojiva ke kamenivu, snížit teplotní citlivost nebo 

omezit stárnutí asfaltu. Takto upravená pojiva se běžně nazývají modifikované asfalty. 

Nejběžněji používaným typem modifikátorů jsou polymery, které je možné rozdělit do 

dvou hlavních kategorií: 
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 termosetické polymery, které nevratně tvrdnou při zahřátí a pro modifikace 

se běžně nepoužívají a 

 termoplastické polymery, které se při zahřátí stávají reversibilně 

plastickými. Termoplastické polymery se dále dělí na elastomery 

a plastomery.  

Kromě konvenčních polymerních přísad je možné pro modifikaci asfaltového 

pojiva použít např. latex nebo pryžový granulát. [132] 

Asfalt je běžně složen z 80 % až 85 % uhlíku a 10 % až 17 % vodíku, proto lze 

sloučeninu považovat za koloidní směs vysoce molekulárních uhlovodíků obsahujících až 

kolem tisíce různých sloučenin. Zbylá část je složena ze dvou typů atomů: heteroatomů 

a kovů. Heteroatomy, jako například dusík, kyslík a síra, často nahrazují atomy uhlíku 

v molekulární struktuře asfaltu. To přispívá k unikátním fyzikálním a chemickým 

vlastnostem asfaltů způsobených interakcí mezi molekulami. Druh a množství heteroatomů 

jsou funkcí původu ropy a působení jejího stárnutí. Heteroatomy, speciálně síra, které je 

v asfaltu do 7 hmotnostních procent, reagují snadněji než uhlík a vodík se začleněním 

kyslíku (oxidace). Oxidace je primárně součást celkového procesu stárnutí asfaltu. Dále 

nastává vypařování a degradace spojená s působením světla. Atomy kovu, jako například 

vanad, nikl a železo jsou přítomny ve stopových množstvích (typicky mnohem nižší než 

1 %). Důležitost kovových atomů spočívá v tom, že mohou poskytnout údaje o původu 

ropy. [117] 

Koloidní struktura asfaltu je tvořena z asfaltenů a maltenů. Malteny jsou tekuté 

složky rozpustné v nízkomolekulárních parafinických rozpouštědlech a jsou složeny 

z olejů a pryskyřic. Asfalteny a pryskyřice jsou polární složky s vysokou molekulovou 

hmotností. Asfalteny nemají jednotnou chemickou strukturu. Jejich velké molekuly se 

skládají z kondenzovaných aromatických a naftenických jader, alifatických řetězců 

a několika různě zakomponovaných heteroatomů. Alifatické molekuly (někdy také 

parafíny) jsou lineární třírozměrné molekuly (řetězové) a svou povahou jsou podobné oleji 

nebo vosku. Cyklické molekuly (naftenické) jsou třídimenzionální nasycené prstence 

atomů uhlíku s různými připojenými atomy. Aromáty jsou ploché stabilní prstence atomů 

uhlíku se silným zápachem. Všechny tyto typy molekul spolupůsobí s ostatními jiným 

způsobem, což ovlivňuje fyzikální a chemické chování asfaltu. Pryskyřice jsou svým 

složením velmi podobné asfaltenům. Obsahují stejné strukturní části jako asfalteny, ale 

mají nižší molekulovou hmotnost. Asfalteny se shlukují do větších útvarů, kolem kterých 

vytvoří pryskyřice solvatační vrstvu. Do těchto vrstev mohou vniknout i olejové molekuly, 

čímž vznikají micely, které uvnitř ukrývají asfaltenové molekuly. Ve vytvořeném 

koloidním systému jsou micely v kapalné fázi relativně stabilní i při vyšší teplotě. [111], 

[117] 

Chemické vazby zajišťující vzájemné spojení molekul jsou relativně slabé a je 

snadné je porušit teplotou nebo smykovým napětím, což vysvětluje viskoelastickou povahu 

asfaltu – za nízkých teplot se asfalt chová jako pružná látka, za vysokých teplot jako 

kapalina charakterizovaná svou viskozitou. Za běžných teplot má asfaltové pojivo 

vlastnosti pružné i plastické látky, tedy visko-elastické chování, které se popisuje 

reologickými vlastnostmi. Mezimolekulární vazby se poruší například při zahřátí a volném 

tečení asfaltu. Když se asfalt ochladí, slabé vazby se obnoví a chemická struktura se 

navrátí, ne však nutně do stejné struktury jako před zahřátím. Všechny tyto molekuly 

obsažené v asfaltu patří do jedné ze dvou funkčních kategorií: polární a nepolární. Polární 

molekuly vytvářejí „síť“ a dodávají asfaltu jeho elastické vlastnosti. Nepolární molekuly 

vytvářejí „tělo“ materiálu kolem sítě a přispívají k viskóznímu chování asfaltu. Polární 
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a nepolární molekuly existují spolu v homogenní směsi. Slabá interakce mezi molekulami 

při zvýšených teplotách vede k chování asfaltu podobnému Newtonským kapalinám; 

změna viskozity je přímo úměrná teplotní změně. [117] 

Chování asfaltu může být vysvětleno chemickým složením asfaltu, avšak 

komplexnost a kolísání chemické struktury asfaltu činí velice obtížné používat chemickou 

analýzu pro charakterizování užitných vlastností asfaltu a životnosti. Z toho důvodu je 

měření fyzikálních vlastností asfaltu stále primární pro specifikaci a třídění asfaltu. Protože 

chování asfaltového pojiva závisí zejména na teplotě a rychlosti zatížení, vhodná zkouška 

pro asfaltové pojivo by měla zahrnovat oba faktory. Popsané vlastnosti je možné stanovit 

reologickými postupy v přístrojích nazývaných reometr. Reometry jsou adaptabilní pro 

použití s asfaltovými pojivy, takže je možné hodnotit vlivy času i teploty. Dynamický 

smykový reometr (DSR) měří reologické vlastnosti při oscilaci (komplexní smykový 

modul a fázový úhel) při běžných až vysokých teplotách. 

Reologie asfaltových pojiv je v poslední době progresivně rozvíjející se věda, která 

se zabývá studiem deformace hmoty, čili reakce látek na působení vnějších sil 

(deformovatelnost a tokové vlastnosti). Slovo „reologie“ vzniklo z řeckého slova „rheos“, 

což v překladu znamená řeka, tok nebo proudění. Reologie je tedy doslova věda zabývající 

se tokem. Řeší se problematika přetváření hmoty, která je částečně pružná a částečně 

přetvárná a hledají se vztahy mezi napětím, deformací a rychlostí deformace. Reologie 

tedy slouží k popisu konzistence látky pomocí dvou složek – viskozity a elasticity. 

Viskozita je základní veličinou v reologii, která charakterizuje tokové chování a určuje 

míru vnitřního odporu látky vůči vnějšímu zatížení, jinak řečeno odpor proti toku. 

Viskozitu je možné rozlišit na dynamickou a kinematickou, které jsou vzájemně závislé. 

[143], [126] 

a) Dynamická viskozita 

Dynamická viskozita je fyzikální veličinou, která vyjadřuje míru odporu k toku 

kapaliny. Kvantitativně ji lze popsat poměrem mezi tečným napětím a smykovou rychlostí 

(rychlostním gradientem) mezi dvěma teoretickými sousedními vrstvami. Viskozita 

kapaliny namáhané smykem mezi dvěma rovnoběžnými destičkami, které se vzájemně 

pohybují rovnoměrným přímočarým pohybem, je možné popsat Newtonovou rovnicí: 

      ̇ (2.1) 

  … smykové napětí [Pa] 

  … dynamická viskozita [Pa·s] 

 ̇ … smyková rychlost, rychlost smykové deformace [s
-1

] 

Rozměrem dynamické viskozity je (hmotnost)·(délka)
-1

·(čas)
-1

, tzn. kg·m
-1

·s
-1

 = 

N·s·m
-2

 = Pa·s. Smyková rychlost je dána vztahem 
  

  
, kde u je relativní rychlost pohybu 

jedné destičky ke druhé a x je jejich kolmá vzdálenost. 

b) Kinematická viskozita 

Kinematická viskozita je definována jako podíl dynamické viskozity a hustoty 

hodnocené látky. Její rozměr je m
2
·s

–1
.  

Snahou reologie je najít reologický model, který by kvalitně vystihoval chování 

různých látek. Například Hookův zákon předpokládá přímou úměrnost mezi napětím 

a deformací. Tento model dobře vystihuje chování řady kovových materiálů při nepříliš 

velkých napětích a je základem klasické teorie pružnosti. Pro nejjednodušší viskózní 

kapaliny – newtonské kapaliny se předpokládá platnost Newtonova viskózního zákona, tj. 

zákona o přímé úměrnosti mezi napětím a rychlostí deformace (viz rovnice 2.1). 
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Dynamická viskozita je tedy konstantou, která není závislá na velikosti tečného napětí ani 

na smykové rychlosti. 

Dále existují nenewtonské kapaliny, pro něž je vztah mezi napětím a rychlostí 

deformace složitější. Poměr smykového napětí a smykové rychlosti není u těchto látek 

konstantní, ale závisí na hodnotě smykové rychlosti a označuje se jako zdánlivá viskozita 

nebo nenewtonská viskozita. Proto je nutné uvádět spolu s hodnotou viskozity i metodu 

měření a hodnotu smykové rychlosti. Mezi tyto látky se většinou řadí i asfaltová pojiva. 

Popisují se rovnicemi (matematickými modely) v různém tvaru, např.: 

      ̇  (2.2) 

      ̇    (2.3) 

         ̇ (2.4) 

  … smykové napětí [Pa] 

  … dynamická viskozita [Pa·s] 

 ̇… smyková rychlost, rychlost smykové deformace [s
-1

] 

  … exponent vyjadřující stupeň odklonu tokové křivky od newtonského průběhu 

  … koeficient úměrnosti 

   … prahové smykové napětí (mez toku), při kterém se začne projevovat trvalá 

(nevratná, plastická) deformace; při nižších napětích než    se materiál chová jako ideálně 

pružné těleso podle Hookeova zákona. 

Nenewtonské kapaliny je možné rozdělit na: 

a) Pseudoplastické kapaliny (smykem řídnoucí kapalina – shear thinning) – jejich 

zdánlivá viskozita se s rostoucí smykovou rychlostí snižuje a lze je rozdělit na 

pseudoplastické kapaliny a strukturně viskózní kapaliny (lze u nich stanovit dvě 

limitní hodnoty zdánlivé viskozity). Pro pseudoplastické kapaliny platí 

v rovnici 2.3 index n < 1. 

b) Dilatantní kapaliny – jejich zdánlivá viskozita roste s rostoucí smykovou 

rychlostí, toto chování je možné pozorovat velice zřídka. Pro dilatantní chování 

kapaliny platí v rovnici 2.3 index n > 1. 

c) Binghamské kapaliny mají plastickou složku deformace a dochází u nich k toku 

až po překročení prahového smykového napětí (mez toku) a modelují se rovnicí 

2.4. 

Tokové křivky popsaných kapalin jsou uvedeny v obrázku 1. 
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Obrázek 1: Srovnání tokové křivky pseudoplastické kapaliny a dilatantní kapaliny 

[126] 

Kapaliny s časově závislou složkou deformace mění svou zdánlivou viskozitu 

s dobou působení napětí. Jejich chování je hysterezní (výstupní veličina nezávisí jen na 

nezávisle proměnné vstupní veličině, ale i na předchozím stavu systému) – průběh 

viskozity se při zvyšování napětí liší od průběhu při jeho snižování. Rozlišují se dva 

základní typy látek s časově závislou složkou deformace: 

a) Tixotropní látky – jejich zdánlivá viskozita klesá s prodlužující se dobou 

působení napětí (narušení struktury řetězců molekul). 

b) Reopektické látky – jejich zdánlivá viskozita během smykového napětí s časem 

roste, toto chování je možné pozorovat zřídka (vyšší stupeň uspořádání řetězců 

molekul). 

Uvedené jevy mohou nastat přeuspořádáním struktury molekul látky nebo 

například vlivem chemické reakce. Časová závislost uvedených látek je schematicky 

uvedena v obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Závislost dynamické viskozity na čase newtonské, tixotropní a reopexní 

kapaliny 
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Parametry viskozity se silně mění s teplotou. Závislost je exponenciální, lze popsat 

např. rovnicí 2.5 a je způsobena větší tepelnou energií molekul, která zvyšuje 

pravděpodobnost jejich přeskoků. 

      
  

   (2.5) 

  … dynamická viskozita [Pa·s] 

  … hodnota viskozity při referenční teplotě 

   … aktivační energie 

  … univerzální molární plynová konstanta 

  … teplota 

 

Viskozitu newtonských kapalin je možné měřit např. kapilárním Ubbelohdeho 

viskozimetrem nebo Höpplerovým viskozimetrem s padající kuličkou. Pro určování 

zdánlivé viskozity nenewtonských látek jsou tato zařízení nevhodná, proto se používají 

rotační vřetenové viskozimetry nebo reometry. Rotační vřetenový viskozimetr je založen 

na měření torzní síly, kterou působí kapalina na zavěšené vřeteno. Měřicí geometrie 

rotačních viskozimetrů je většinou složena ze dvou soustředných válců, mezi kterými je 

úzká mezera vyplněná hodnocenou kapalinou.  

Existuje celá řada reometrů, čili přístrojů sloužících pro zjišťování reologických 

vlastností látek. Rotační (oscilační) reometry (v silničním stavitelství označované jako 

dynamické smykové reometry – DSR) jsou komplexní přístroje určené k charakterizaci 

reologického chování širokého spektra materiálů. Jsou určeny k popisu dynamické 

viskozity a umožňují měřit i jiné reologické vlastnosti, a to jak v ustáleném smykovém 

modu, tak i v oscilačním modu. Hlavní pracovní část rotačního reometru tvoří dvě souosé 

části geometrie – pohyblivá (rotor) a statická (stator), mezi kterými je umístěn zkoušený 

materiál. Geometrie se používají ve třech základních konfiguracích: válec – válec, deska – 

deska, kužel – deska, z nichž každá je vhodná pro určité konzistence zkoušených materiálů 

a různé druhy měření. Pro neobvyklé materiály (jako například nehomogenní látky nebo 

látky obsahující větší pevné částice) je možné použít speciální druhy geometrií, jako 

například vrtulky, spirály a podobně. [88], [145.] 

Rychlost smykového přetvoření je počítána z úhlové rychlosti rotující části 

geometrie a smykové napětí je určeno krouticím momentem rotoru. Reometry mohou 

pracovat ve dvou režimech: 

a) Nastaví se smykové napětí a měří se rychlost smykového přetvoření (CS – 

Controlled Stress) anebo 

b) Nastaví se rychlost smykového přetvoření a měří se smykové napětí (CR – 

Controlled Rate). 

 

Všechny materiály (od plynů po pevné látky) mohou být rozděleny do tří 

následujících kategorií: 

 viskózní látky – ve zcela viskózních látkách je veškerá přidaná energie 

rozptýlená do tepla, 

 elastické látky – ve zcela elastických materiálech je veškerá přidaná energie 

uložena v látce a 

 viskoelastické látky – vykazují viskózní i elastické chování. [87] 
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Studium reologie asfaltových pojiv je důležitým krokem k charakterizaci jejich 

mechanického chování. Asfaltové pojivo je termoplastický viskoelastický materiál, což 

znamená, že se při nízkých teplotách nebo při vysokých frekvencích zatěžování chová jako 

pružná (elastická) látka a při vysokých teplotách nebo nízkých frekvencích zatěžování jako 

viskózní kapalina. 

Pro dynamicko-mechanickou analýzu reologických vlastností viskoelastických 

materiálů, jako například asfaltových pojiv, se běžně používají oscilační zkoušky, které 

umožňují hodnotit viskózní a elastickou povahu materiálu při široké škále teplot 

a frekvencí zatěžování. Při oscilačních měřeních komplexních modulů tuhosti G* je nutné 

zajistit, aby měření probíhalo v lineárně viskoelastické oblasti zkoušeného materiálu při 

daných okrajových podmínkách. V této oblasti je hodnota G* nezávislá na velikosti 

smykového přetvoření. Lineárně viskoelastická oblast se určí aplikací stupňovitě 

vzrůstajícího smykového přetvoření při konstantní frekvenci a teplotě a sleduje se 

komplexní modul tuhosti. Lineárně viskoelastická oblast je většinou smluvně ohraničena 

smykovým přetvořením, při kterém hodnota G* klesne na 95 % své původní hodnoty. 

DSR se nejčastěji používá pro charakterizování viskózního i elastického chování 

asfaltových pojiv při oscilaci měřením komplexního smykového modulu (|G*|) a fázového 

úhlu (δ) asfaltových pojiv. Komplexní smykový modul |G*| popisuje celkový odpor 

asfaltového pojiva proti deformaci při vystavení opakovaným pulzům smykového napětí. 

Je složen ze dvou složek: elastické (vratné) G‘ označované jako reálná část komplexního 

modulu a viskózní (nevratné) G‘‘ označované jako ztrátový modul. Tyto složky je možné 

určit ze vztahů 2.6 a 2.7. Celkový komplexní smykový modul je pak vyjádřen vztahem 2.8. 

Fázový úhel δ je indikátor relativní velikosti vratné a nevratné deformace. Veličiny G* a δ 

pro asfaltové pojivo jsou vysoce závislé na teplotě a frekvenci zatěžování. Při vysokých 

teplotách se pojiva chovají jako viskózní kapaliny bez schopnosti navrácení do původního 

tvaru. V tomto případě může být asfalt reprezentován vertikální osou (pouze viskózní 

složka) v obrázku 3, přičemž δ = 90 °. Při velice nízkých teplotách se asfalty chovají jako 

elastické materiály, které se navracejí z deformace zcela. Tato vlastnost je reprezentována 

horizontální osou (pouze elastická složka) ve stejném obrázku, přičemž δ = 0 °. 

            (2.6) 

             (2.7) 

             √         (2.8) 

     
   

   (2.9) 

   … reálná část komplexního smykového modulu [Pa] 

    … viskózní složka komplexního smykového modulu [Pa] 

   … komplexní smykový modul [Pa] 

  … fázový úhel (úhel fázového posunu) [°] 
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Obrázek 3: Složky komplexního smykového modulu [128] 

Na obrázku 4 je zachycen vztah mezi působícím smykovým napětím a vyvolaným 

smykovým přetvořením. Software reometru automaticky počítá G* a δ s použitím vztahu 

mezi aplikovaným napětím a vzniklou smykovou deformací. G* se určí podle rovnice 

2.10. Z časového zpoždění průběhu smykového přetvoření za průběhem působícího 

smykového napětí Δt je možné určit fázový úhel δ. 

    
         

         
 (2.10) 

   … komplexní smykový modul [Pa] 

     … maximální hodnota smykového napětí [Pa] 

     … minimální hodnota smykového napětí [Pa] 

     … maximální hodnota smykového přetvoření [ ] 

     … minimální hodnota smykového přetvoření [ ] 

 

 

Obrázek 4: Průběh smykového napětí a vyvolaného smykového přetvoření 
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Při dynamické zkoušce je materiál podroben oscilačnímu smykovému přetvoření   

při úhlové frekvenci  .  

             (2.11) 

       (2.12) 

  … smykové přetvoření [%] 

  … úhlová frekvence smykového přetvoření sinusového tvaru [rad∙s
-1

] 

  … frekvence smykového přetvoření [Hz] 

     … maximální hodnota smykového přetvoření [ ] 

 

Pro lineárně viskoelastické materiály je rovněž odezva smykového napětí tvaru 

sinusoidy, ale je posunuta o fázový úhel podle výrazu 2.13 nebo je možné vzorec upravit 

součtovým vzorcem pro goniometrické funkce ve výrazu 2.14. 

          (    ) (2.13) 

   (        )      (        )      (2.14) 

  … smykové napětí [Pa] 

  … fázový úhel [°] 

     … maximální hodnota smykového napětí [Pa] 

 

Rovnice pro smykové napětí je složena ze dvou složek – ve fázi s přetvořením 

(        ) a fázově posunuté o 90 ° (        ). Vztah mezi smykovým napětím 

a přetvořením může být definován rovnicí 2.15, kde    je reálná (elastická) složka 

komplexního modulu a      je viskózní složka komplexního modulu. Pro dokonale 

elastický materiál je napětí a přetvoření ve fázi, přičemž       a     . Pro dokonale 

viskózní kapaliny     . [87], [58] 

    [                ] (2.15) 

Z rovnic 2.14 a 2.15 je možné získat hodnoty    a    . 

    
    

    
      (2.16) 

     
    

    
     (2.17) 

 

Při oscilační zkoušce v dynamickém smykovém reometru se amplituda napětí měří 

na základě stanovení točivého momentu přenášeného vzorkem pojiva v reakci na 

aplikované napětí. Dynamický smykový reometr měří točivý moment a úhlové pootočení 

a pro výpočet zbývajících parametrů se využívají základní vztahy 2.18 a 2.19. 

   
   

    
 (2.18) 

   
   

 
 (2.19) 

 

  … smykové napětí [Pa] 

  … smykové přetvoření [ ] 

  … maximální působící točivý moment [N·m] 
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  … poloměr destičky [mm] 

  … úhel pootočení [rad] 

  … tloušťka zkušebního vzorku (mezera mezi destičkami) [mm] 

 

Smykové napětí i přetvoření v rovnicích 2.18 a 2.19 jsou závislé na poloměru 

destiček a jejich velikost se mění od středu k obvodu destiček. Výsledné hodnoty 

smykového napětí, smykového přetvoření a komplexního smykového modulu se počítají 

pro maximální hodnotu poloměru. Fázový úhel se stanovuje určením sinusového průběhu 

smykového přetvoření a točivého momentu. 

Výsledky dynamických smykových testů se nejčastěji reprezentují graficky. Je 

možné použít isochrony, což jsou křivky, které vyjadřují chování látky při konstantní 

frekvenci nebo isotermy, což jsou křivky vyjadřující chování látky při konstantní teplotě. 

Protože frekvenční rozsah je u všech dynamických smykových reometrů omezen, je 

nemožné popsat široké rozpětí reologických vlastností materiálu isotermou. Proto se 

využívají hlavní (kmenové, komplexní) křivky (master curves), které zajistí prodloužení 

měřených charakteristik do širšího frekvenčního rozsahu pomocí principu superpozice 

teploty a času zatížení (time temperature superposition principle). Vztah mezi teplotou 

a frekvencí umožňuje pomocí faktorů posunu (shift factor) vyhodnotit měření při různých 

teplotách pomocí jedné hladké křivky při redukované frekvenci. Tato křivka reprezentuje 

chování pojiva při dané teplotě pro široký rozsah frekvencí. Další možností grafického 

vyjádření reologických dat je Blackův diagram, což je závislost mezi komplexním 

modulem a úhlem fázového posunu nebo diagram Cole-Cole, což je vyjádření vztahu mezi 

reálnou částí komplexního smykového modulu a viskózní složkou komplexního 

smykového modulu. [87] 

Na měření reologických charakteristik asfaltových pojiv je založen systém zkoušek 

s označením Superpave. Při procházení nedostatků v existujícím systému se státní správy 

silnic USA rozhodly pro financování výzkumného programu pro vývoj nového systému 

specifikace asfaltového pojiva. V roce 1987 začal Strategic Highway Research Program 

(SHRP) vyvíjet nové zkoušky pro měření fyzikálních vlastností asfaltu. Hlavní výsledek 

tohoto výzkumu o objemu 50 milionů dolarů byla specifikace pojiv Superpave. Nazývá se 

„binder specification“, protože je zamýšlená pro nemodifikované, ale i modifikované 

asfalty. Unikátní rys specifikace Superpave je, že kritéria zůstávají konstantní, ale teplota, 

při které kritéria musí být dosažena, se mění pro rozdílné stupně (performance grades). 

[117] 

Hlavním úkolem specifikace pojiv Superpave je zkoušení asfaltových pojiv 

v podmínkách, které simulují tři kritické úrovně během životnosti pojiva. Zkoušky 

provedené na původním asfaltovém pojivu reprezentují skladování a zacházení s pojivem 

za horka (dynamická viskozita). Druhá úroveň popisuje asfaltové pojivo během výroby 

asfaltové směsi a zabudování směsi do vozovky a je simulována zkouškou stárnutí pojiva 

v tenké vrstvě. Třetí úroveň nastává při stárnutí pojiva po dlouhou dobu ve vrstvě na 

vozovce. Tato úroveň je simulována pro specifikaci zkouškou urychleného dlouhodobého 

stárnutí v tlakové nádobě, přičemž pojivo je vystaveno vysoké teplotě a tlaku, aby se 

simulovaly roky stárnutí pojiva ve vozovce. Je zřejmé, že velká část zkoušek podle 

programu SHRP je spojena se stárnutím asfaltového pojiva. 

Organické molekuly asfaltového pojiva reagují s kyslíkem z okolního prostředí. 

Tato reakce se nazývá oxidace a mění strukturu a složení molekul asfaltu. Oxidace 

zapříčiňuje křehnutí asfaltu (oxidační tvrdnutí, oxidační stárnutí). V praxi značné množství 
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oxidativního stárnutí vzniká před položením asfaltové vrstvy. Na obalovně asfaltových 

směsí se přidává asfalt k horkému kamenivu a asfaltová směs je udržována při zvýšené 

teplotě po určitou dobu.  Protože asfaltové pojivo je ve formě tenkého filmu pokrývajícího 

povrch kameniva, vznikají oxidační reakce mnohem rychleji. 

Další formou stárnutí je odpařování, degradace spojená s působením světla 

a stárnutí strukturní. Vypařování vzniká během horkého míchání a konstrukce, kdy 

vypařené složky mají sklon vypařovat se z asfaltu. Fyzikální tvrdnutí vzniká, pokud je 

asfaltové pojivo vystaveno nízkým teplotám po dlouhé období. Tyto vlivy označované 

souhrnně jako stárnutí způsobují tvrdnutí asfaltů signalizované snižováním hodnoty 

penetrace, zvyšováním bodu měknutí a zvyšováním viskozity. 

Největší význam pro změnu vlastností asfaltového pojiva má stárnutí oxidační, 

které je pomalé a nastává při styku asfaltu se vzduchem. Čím je teplota vyšší, tím víc se 

zvyšuje oxidační účinek. Oxidační reakce se vysvětlují radikálovou reakcí. Reakcí kyslíku 

s vazbami C-H a C=C se tvoří nejprve hydroperoxidy, které reagují dál radikálovým 

mechanismem. Tvoří se polární sloučeniny obsahující kyslík, které se shlukují do útvarů 

s krystalickou strukturou vyšší molekulové hmotnosti. Tím se zvyšuje viskozita, tvrdost 

a křehkost asfaltu. Vlivem slunečního záření, obzvláště infračerveného, dochází 

k urychlení absorpce kyslíku asfaltem a k urychlení procesu stárnutí. Polární kyslíkaté 

heterovazby tvoří přes vodíkové můstky shluky asfaltenů. Oxidační reakce způsobují 

dramatické změny ve fyzikálních vlastnostech a vedou ke ztrátě pojivých vlastností. [89] 

Stárnutí odpařováním je zapříčiněno těkáním lehkých olejových komponent. Proces 

závisí na teplotě a okolních podmínkách. Probíhá nejvíce při zpracování silničních asfaltů 

za horka. Odpar lehkých frakcí se zvyšuje s rostoucí teplotou, rostoucím povrchem 

a měkkostí asfaltu. Stárnutí odpařováním lze hodnotit ztrátou hmotnosti při zkoušce 

zahřívání pojiva v tenké vrstvě. Stárnutí odpařováním je méně významné pro změnu 

vlastností asfaltu než oxidativní stárnutí. [89] 

Stárnutí strukturní představuje změnu koloidní struktury ve směru nárůstu velikosti 

koloidních částic. Částice asfaltenů se shlukují ve větší seskupení, přičemž se uvolňují 

oleje, které vnikají v asfaltové směsi do kameniva. Při tomto procesu asfaltové pojivo 

ztrácí plasticitu, elasticitu a křehne a začnou se tvořit trhliny. Strukturní stárnutí asfaltů 

končí opuštěním koloidně dispergovaného stavu. Nárůstem velikosti částic postupně 

vznikne hrubá disperze a vícefázový systém. [89] 

Dále je možné rozlišovat stárnutí krátkodobé, které vzniká při skladování 

a zpracování a dlouhodobé, které nastává při provozu po zabudování asfaltu do vozovky. 

Při krátkodobém procesu obalování kameniva pojivem má pojivo vysokou teplotu a velký 

měrný povrch. Proto se z asfaltu rychle odpařují těkavé komponenty a dochází k oxidaci. 

Dlouhodobé stárnutí probíhá většinou pozvolna a je ovlivněno mezerovitostí vrstvy 

a teoretickou tloušťkou filmu pojiva na povrchu kameniva. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V následující kapitole je popsán současný stav problematiky týkající se spotřeby 

odpadních pneumatik v asfaltových směsích, dále je pojednáno o používaných materiálech, 

procesech výroby a historii a současném stavu technologie asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem ve světě a v ČR. 

 

3.1 Pneumatiky 

Původně byly pneumatikami (anglicky tire je starší výraz než tyre) nazývány pásky 

z oceli, umístěné na obvodu dřevěných kol kočárů a povozů. Tyto pásy byly ohřáty 

v kovářské výhni, umístěny okolo kola a přibity, což zajišťovalo pevné upevnění na kolo. 

Kovové pásky sloužily ke snížení opotřebení dřevěného kola. [91] 

Ve Velké Británii se v 19. století začal používat výraz „tyre“ pro novodobé 

pneumatiky. V roce 1846 si Robert William Thomson nechal patentovat vynález pryžové 

pneumatiky. John Boyd Dunlop vyrobil pryžovou pneumatiku pro jízdní kolo svého syna 

a v roce 1888 se stal prvním člověkem, který komerčně vyrobil pneumatiku za účelem 

obutí jízdního kola a v roce 1889 začal vyrábět pneumatiky v Irsku také díky procesu 

vulkanizace, který v USA objevil na přelomu 30. a 40. let 19. století Charles Goodyear. 

Francouzská společnost Michelin začala vyrábět pneumatiky pro osobní automobily v roce 

1895. V roce 1900 byla představena kordová výztuž Britem Palmerem a Američanem 

Goodrichem. V roce 1903 si společnost Goodyear patentovala bezdušovou pneumatiku, ale 

vyráběna byla až o 50 let později. Stejná společnost začala v roce 1919 nabízet 

i pneumatiky pro nákladní vozy. Umělá (syntetická) pryž se u pneumatik začala používat 

až v roce 1940 a to díky společnosti BF Goodrich. V roce 1947 byl vyvinut první model 

bezdušové pneumatiky. Duši nahrazuje vrstva speciálního vnitřního pogumování, která 

zabraňuje úniku vzduchu z pneumatiky. V roce 1965 byla v USA představena radiální 

pneumatika. [90], [76] 

Automobilovou pneumatiku je možné také popsat jako dutou pryžovou obruč kol 

silničních vozidel, která je naplněna stlačeným vzduchem. Je složená z pružného pláště 

a pevného ráfku. Stlačený plyn je do pneumatiky zaváděn pomocí ventilku. Tento plyn 

zajišťuje poddajnost pneumatiky a je buď uzavřen v duši, nebo se jedná o pneumatiku 

bezdušovou. Pneumatika přenáší hmotnost vozidla, vede směr jízdy vozidla a u vozidel na 

poháněných kolech přenáší hnací sílu. Slouží k tlumení nárazů a otřesů na nerovnostech 

vozovky a musí odolávat smyku za běžných povětrnostních podmínek a musí být odolná 

proti průrazům a oděru. Pneumatika dále tlumí nárazy, umožňuje valivý pohyb a musí 

vykazovat dostatečnou životnost. [1], [134], [76] 

Novodobá pryžová bezdušová pneumatika je složena z mnoha vrstev, které jsou 

schematicky znázorněny na obrázku 5 a patří mezi ně [79]: 

1. Vnitřní vložka je vrstvou vzduchotěsné syntetické pryže (tzv. vnitřní guma), která 

nahradila duše používané u starších typů pneumatik.  

2. Vrstva kostry se skládá z tenkých textilních vláken uložených rovnoběžně vedle 

sebe, která jsou zalita do kaučukové směsi. Textilní vlákna jsou klíčovou složkou 

ve struktuře pneumatiky a zajišťují její odolnost proti tlaku. Kostra hraje klíčovou 

roli pro pružnost pneumatiky. Kostru pneumatiky tvoří pásy tkaniny, kterým se říká 

kord. Původně bavlněný kord nahradily textilie s názvem nylon nebo rayon. Podle 

směru, kterým jsou vlákna kostry vedena, se pak jedná o plášť diagonální nebo 
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radiální konstrukce. U plášťů diagonálních jsou pásy vláken kostry vedeny od patky 

pláště zpět k patce a kříží se navzájem pod úhlem 30 až 40 stupňů, tedy šikmo na 

rovinu rotace kola. V sedmdesátých letech se začaly v rozhodující míře prosazovat 

radiální pneumatiky. U těchto plášťů jsou pásy vedeny od patky k patce, avšak 

kolmo na osu rotace kola. Ve srovnání s diagonálními pneumatikami radiální pláště 

lépe zachycují boční síly, mají lepší adhezní vlastnosti, méně se opotřebují, kladou 

při jízdě menší valivý odpor, což vede k menší spotřebě paliva. Radiální pláště jsou 

oproti diagonálním poněkud dražší, jsou citlivé na správné huštění a při jízdě na 

nerovné vozovce jsou hlučnější. [93] 

3. Patkou pláště dosedá pneumatika do ráfku. Její úlohou je přenášet točivý moment 

motoru a brzdné síly z ráfku pneumatiky až na kontaktní plochu pneumatiky 

s vozovkou. 

4. Patní lano je kovové lanko, kterým je patka vyztužena. Každá pneumatika obsahuje 

dvě patní lana. 

5. Bočnice chrání pneumatiku před negativními vlivy bočních nárazů, které by mohly 

poškodit plášť. Tato pružná pevná ochranná vrstva tvořená jednou tenkou vrstvou 

tkaniny a pryže na sobě rovněž obsahuje informace o vlastnostech pneumatiky. 

6. Nárazníky hrají klíčovou roli pro mechanickou odolnost pneumatiky. Jsou to pevná 

jemná ocelová lanka mezi dvěma vrstvami pryže, která jsou ale zároveň dostatečně 

pružná, aby pohltila deformace způsobené nerovnostmi vozovky. 

7. Ochranná vrstva snižuje zahřívání při tření a při vysokých rychlostech pomáhá 

udržovat tvar pneumatiky. Aby pneumatika nebyla při vysokých rychlostech 

deformována, po celém obvodu pneumatiky se přidávají do pryže zpevněná 

nylonová vlákna. 

8. Běhoun je částí pneumatiky, která je v kontaktu s vozovkou. Vrstva běhounu je 

odolná proti tlakům, má dostatečnou přilnavost k běžným povrchům vozovek, je 

odolná vůči opotřebení a odírání a musí se co nejméně zahřívat. 

 

 
Obrázek 5: Části pneumatiky [79] 

Hmotnost běžných pneumatik osobních automobilů se obvykle pohybuje v rozmezí 

6 kg až 14 kg, nejčastěji kolem 7 kg. Pneumatiky nákladních vozidel mají hmotnost od 
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20 kg do 95 kg s průměrnou hodnotou 50 kg. Přibližně 80 % celkové hmotnosti pneumatik 

osobních automobilů a 75 % hmotnosti pneumatik nákladních vozidel tvoří směs pryže 

z vulkanizovaných přírodních a syntetických kaučuků, sazí a v menším množství dalších 

přísad. Pneumatiky nákladních automobilů obsahují všeobecně více přírodní pryže, než je 

tomu u osobních automobilů. 

V průběhu provozu se u pneumatiky otírá a obrušuje běhoun, čímž se snižuje její 

hmotnost. Dochází k úbytku materiálů této části pneumatiky a relativní zastoupení 

materiálů se v opotřebené pneumatice v porovnání s novou pneumatikou postupně mění – 

zvyšuje se podíl oceli a textilu a snižuje se podíl pryže a sazí. Pneumatika současně ztrácí 

některé ze svých jízdních vlastností. Rychlost opotřebení a tedy i její životnost závisí 

především na jejím druhu a konstrukci, údržbě a technickém stavu vozidla. U pneumatik 

osobních automobilů dochází k opotřebení po ujetí přibližně 30 000 km až 70 000 km. 

Hmotnost pneumatiky na konci životnosti může být snížena o 10 % až 15 %.  

Podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 341/2002 Sb. o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

nesmí hloubka hlavních dezénových drážek u pneumatik pro osobní vozy klesnout pod 

1,6 mm. Dle zákona 133/2011 Sb. se požaduje hloubka dezénu zimních pneumatik 

minimálně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 

3500 kg nejméně 6 mm. 

Při výrobě pneumatik se provádí řada samostatných operací, jako například 

příprava kaučukové směsi, výroba pogumovaného kordu, výroba běhounů a bočnic, výroba 

patních lan a nárazníků. Tyto komponenty se zkompletují při procesu konfekce, přičemž 

vznikne surový plášť, ze kterého se hotový produkt vytvoří zvulkanizováním v lisu. 

Z hlediska pracovních operací probíhá vulkanizace tak, že se surový plášť vloží do lisovací 

formy lisu tvaru budoucího pláště včetně otisku dezénu, popisu a označení. Působením 

horké tlakové páry se plášť vytvaruje podle formy a zároveň působením vulkanizačního 

činidla kaučuk zvulkanizuje. Tváření výrobku a vulkanizace jsou tedy spojeny v jednu 

operaci. Forma se vystříkává emulzemi separačních činidel, aby nedošlo k přilepení 

výrobku na formu. Po vulkanizaci plášťů obvykle následuje ořezání přetoků, vizuální 

a RTG kontrola, rozdělení do kvalitativních tříd a expedice. [92] 

Mezi nesíťované polymery (kaučuky) vhodné pro výrobu pryže pneumatik patří 

přírodní kaučuk, butadien-styrenový kaučuk, butadienový kaučuk a isoprenový kaučuk. 

Všechny tyto kaučuky obsahují v hlavním řetězci polymeru nenasycené dvojné vazby 

a mohou být vulkanizovány nejčastěji sírou nebo sírovými peroxidy, čímž lze vytvořit 

materiál s vysokou pružností při běžných teplotách. Při výrobě pryže pneumatik se nejprve 

vytvoří kaučuková směs, která se většinou skládá z různých druhů kaučuků, chemikálií 

a přísad. Síťováním (vulkanizací) přechází kaučuková směs v elastický vulkanizát, jehož 

vlastnosti závisejí na složení kaučukové směsi, podmínkách jejich zpracování a stupni 

vulkanizace (tj. počtu příčných vazeb mezi řetězci kaučuku). Z důvodu přítomnosti 

nenasycených vazeb jsou tyto kaučuky citlivé na přítomnost ozonu a kyslíku, proto je 

nutné používat při výrobě vulkanizátu antidegradanty. [76] 

Vulkanizace je fyzikálně chemický proces, při němž působením vulkanizačního 

činidla a teploty dochází v krátkém čase k strukturním změnám kaučukové směsi. Kaučuk 

s lineární strukturou makromolekul se mění v pryž s prostorovou strukturou 

makromolekul. Během vulkanizace se mezi lineárními řetězci tvoří příčné vazby neboli 

můstky různé délky, které způsobí zesíťování struktury látky. Vulkanizací přejde viskózní 

kaučuková směs schopná tváření v síťovanou kaučukovou směs (elastický vulkanizát), 

která je elastická, rozměrově stálá, a vykazuje nižší teplotní citlivost. Vlastnosti 
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vulkanizátu jsou závislé na koncentraci příčných vazeb, na pravidelnosti jejich rozložení 

a na jejich stabilitě. Při procesu vulkanizace kaučukové směsi pro výrobu pneumatik se 

používají následující přísady: 

 vulkanizační činidla (látky schopné spojit chemickými vazbami molekuly 

polymeru kaučukové směsi),  

 aktivátory vulkanizace (zvyšují koncentraci příčných vazeb),  

 urychlovače sirné vulkanizace (zvyšují rychlost a účinnost síťování 

a umožňují řídit jeho průběh),  

 antidegradanty (antioxidanty a antiozonanty),  

 plniva (jsou obsaženy běžně v 30 % hmotnosti, ztužují vulkanizát a používají 

se nejčastěji saze, silika, pigmenty nebo pryskyřice),  

 změkčovadla (umožňují vyšší dávkování plniv),  

 zpracovatelské přísady (zlepšují zpracovatelnost směsí bez negativního 

ovlivnění vlastností vulkanizátů a používají se k ovlivnění míchacího procesu 

nebo chování směsi v průběhu zpracování),  

 retardéry hoření (nejčastěji se používají halogeny nebo oxid antimonitý),  

 adhezivní směsi (pro zvýšení adheze kaučukové směsi ke kovu a textilu) a  

 další speciální přísady (např. pigmenty). 

Hlavním důvodem, proč se kaučuk vulkanizuje, je, že se podstatně vylepší jeho 

mechanické i fyzikálně chemické vlastnosti. Z mechanických vlastností se zvýší pevnost 

v tahu, strukturní pevnost, odolnost v oděru i pružnost, ale zároveň se sníží tažnost. Na 

rozdíl od nevulkanizovaného kaučuku, který je rozpustný v některých organických 

rozpouštědlech, vulkanizovaný kaučuk v nich jen bobtná. Vulkanizovaný kaučuk je také 

méně citlivý ke změnám teploty a zachovává si ohebnost i tuhost ve značném teplotním 

rozsahu. [76] 

3.2 Legislativa týkající se zpracování odpadních pneumatik 

Ekologické zákonodárství se v ČR, resp. v bývalém Československu, systematicky 

řeší až od roku 1990. Před rokem 1990 existoval pouze zákon o ochraně přírody a zákon 

o ochraně ovzduší. Částečně se životním prostředím zabýval vodní a lesní zákon a zákon 

o ochraně půdy. V současné době je v České republice v platnosti zákon č. 17/1992 Sb. 

o životním prostředí. Pneumatiky nejsou zařazeny mezi vybrané ani nebezpečné odpady. 

Jsou určeny jako odpad kategorie „ostatní“ s katalogovým číslem 160103. V rámci 

Evropské unie není nakládání s odpadními pneumatikami upraveno samostatným 

(specifickým) právním předpisem, ale vztahují se k nim obecné směrnice Evropského 

parlamentu, např. o spalování odpadů (2000/76/EC), o skládkování odpadů (99/31/EC) 

nebo o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/EC). 

Vzhledem k tomu, že ČR je členem Evropské unie (EU), je nutné splňovat 

legislativní omezení EU. Všeobecná nařízení EU a právní rámec týkající se nakládání 

s odpady jsou uvedeny ve směrnici Evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 [112], 

která nahrazuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 

o odpadech [113] a zavádí závaznou hierarchii ve zpracování odpadu: 

 předcházení vzniku; 

 příprava k opětovnému použití; 

 recyklace; 

 jiné využití (např. spalování); 

 odstranění (skládkování). 
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Jsou zde také definovány klíčové pojmy, jako jsou odpady, využití a odstraňování 

odpadů, a jsou zavedeny základní požadavky pro nakládání s odpady, zvláště povinnost 

zařízení nebo podniků zabývajících se nakládáním s odpady získat povolení nebo registraci 

a povinnost členských států vypracovat plány pro nakládání s odpady. Dále je zde 

stanovena povinnost nakládat s odpady takovým způsobem, aby se zamezilo nepříznivému 

dopadu na životní prostředí. Směrnice definuje termín „odpad“, kterým rozumí jakoukoliv 

látku nebo předmět, které se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 

požaduje, aby se jí zbavil. Směrnice dále rozlišuje nakládání s odpady ve formě: 

 opětovného použití (jakýkoliv postup, kterým jsou výrobky nebo jejich části, 

které nejsou odpadem, znovu použity pro tentýž účel, pro který byly původně 

určeny),  

 zpracování (využití nebo odstranění, zahrnující i přípravu před využitím nebo 

odstraněním),  

 využití (jakákoli činnost, jejímž hlavním výsledkem je, že odpad slouží 

užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, které by jinak byly použity 

ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad upraven 

k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším 

hospodářství),  

 recyklace (jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na 

výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely) a  

 odstranění (jakákoli činnost, která není využitím, a to i v případě, že tato 

činnost má jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie). 

Ojetá pneumatika tedy může být opětovně použita (protektorováním), využita 

(např. k výrobě energie spalováním), recyklována (výrobou pryžového granulátu) nebo 

odstraněna (např. skládkováním). Článek 4 uvádí hierarchii způsobů nakládání s odpady, 

kde je upřednostňováno předcházení vzniku odpadů, dále opětovné použití, recyklace, jiná 

(např. energetická) využití a nejméně vhodné je odstranění odpadů. 

Skládkování celých pneumatik bylo podle platné směrnice 99/31/EC z 26. dubna 

1999 zakázáno od roku 2003, rozřezané a drcené pneumatiky se na skládky nesmí ukládat 

od roku 2006. Zákazem skládkování pneumatik vznikl pro průmysl problém, jak odpadní 

pneumatiky efektivně využít. Metody využití odpadních pneumatik se po zákazu 

skládkování rozdělily do dvou hlavních oblastí, a to na materiálové využití odpadních 

pneumatik a na energetické využití (spalování) odpadních pneumatik (ten doposud 

umožňuje směrnice Evropského parlamentu 2000/76/EC o spalování odpadu). 

V České republice byla směrnice 99/31/EC implementována vyhláškou č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Ta byla v roce 2005 nahrazena vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky. Nová vyhláška zakázala mj. 

i skládkování odpadních pneumatik a v roce 2006 bylo zakázáno i skládkování 

rozřezaných a drcených pneumatik. Zpětný odběr odpadních materiálů se řídí vyhláškou 

č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. 

Evropské směrnice preferují materiálové využití odpadu před využitím energetickým. 

Odpadové hospodářství České republiky reflektuje vizi EU a též preferuje recyklaci 

odpadu před jeho spalováním. Uvedená problematika je v ČR legislativně řešena zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde se v §9a o hierarchii způsobů nakládání s odpady 

preferuje recyklace odpadů před jiným využitím odpadu. Pro podporu materiálového 

využití svědčí řada fondů (programů) EU, např. fond soudržnosti EU v rámci Operačního 

programu životního prostředí, které na bázi spolufinancování podporují společnosti 

podnikající v oblasti zpracovávání odpadu. [80] 
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Zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů rovněž stanovuje povinnost 

zpětného odběru některých výrobků v ČR, mezi které se počítají i pneumatiky, kterou mají 

výrobci nebo dovozci. Konečný spotřebitel za tuto službu platí recyklační poplatek, který 

se připočítává k ceně výrobku. Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chvíli 

předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. Mezi hlavní problémy zpětného 

odběru pneumatik patří dostupnost míst zpětného odběru a skutečnost, že nejsou veřejně 

známy všechny osoby s povinností zpětného odběru. Dalším problémem může být špatná 

informovanost spotřebitelů, nízká motivace a nedostatečná zodpovědnost výrobců 

a dovozců odebírat odpadní pneumatiky a otázka možností odebírání pneumatik sběrnými 

dvory.  

Celosvětový roční prodej pneumatik se odhaduje na 1,4 miliardy tun a přibližně 

stejné množství se stává odpadem. Vznik odpadních pneumatik v EU se např. v roce 2007 

pohyboval kolem hodnoty 3,2 milionů tun, Česká republika se na celkovém počtu 

odpadních pneumatik v EU podílela hodnotou 77,4 tisíc tun. Vysoký počet odpadních 

pneumatik stále ovlivňuje postupné zpracovávání pneumatik ze starých skládek, čímž se 

vysvětluje hmotnostní rozpor mezi hodnotou produkce odpadních pneumatik a hodnotou 

zpětně odebraných pneumatik v ČR. 

 

3.3 Technologie výroby pryžových granulátů z odpadních 

pneumatik 

Pryžový granulát získaný zpracováním ojetých pneumatik se označuje jako SBR 

granulát, protože je na bázi styrene-butadienové pryže (= styrene-butadiene rubber = SBR). 

Pryžový granulát z odpadních pneumatik lze získat různými metodami. Nejběžnějším 

postupem výroby granulátu je vícenásobné mechanické mletí (drcení) za normální teploty.  

Při této metodě je většinou pneumatika nejprve zbavena patních ocelových lan 

pomocí vytrhávače patních lan (zvláště v případě pneumatik nákladních vozidel), čímž se 

zvyšuje životnost ostří nožů drtičů. Poté pneumatika prochází linkou přes vstupní hrubý 

pomaloběžný sekací stroj – drtič (crackermill process), který zodpovídá za stupeň 

předběžného rozsekání. Zde se uskutečňuje hlavní redukce rozměrů zpracovávaného 

materiálu, který tvar pneumatiky narušuje soustavou širokých nožů umístěných na 

ocelovém válci. Nože mají většinou břity uspořádány do šroubovice a otáčejí se vůči druhé 

sadě (popř. vůči statoru), čímž si materiál samočinně vtahují do drtiče. Sekací stroj tyto 

pneumatiky rozruší na kusy o rozměrech přibližně 150 mm až 300 mm. Dále linky běžně 

obsahují strouhací zařízení se středně rychlým chodem – mezidrtič, který dále zmenšuje 

frakci jednotlivých kusů pneumatik a zároveň uvolňuje většinu oceli z kordů pneumatik. 

Za tímto zařízením bývá zpravidla umístěn výstupní dopravník s magnetem upevněným 

nad pásem dopravníku. Tento magnet slouží k účinnému odstraňování uvolněné oceli 

z pryžového granulátu. Dalším krokem recyklační linky bývá použití recyklačních mlýnů – 

granulátorů (granulator process), které postupně sekají rychle rotujícími noži kusy 

pneumatik na granulát jemnějších frakcí. Obvykle se za sebe umisťují dva granulátory. 

Zároveň se uvolňuje většina textilních vláken obsažených v pneumatikách. Dále následují 

třídicí zařízení, při kterých se třídí pryžový granulát na jednotlivé frakce, větší zrna se 

vracejí zpět na opětovné zpracování a zároveň se odseparovávají zbylé částice oceli 

a textilní vlákna odsávacím zařízením. [101] 

Proces mikromletí (mikromill process) dále snižuje velikost částic pryže na velmi 

jemný pryžový granulát (mikrogranulát – granulát s velikostí zrn menšími než 1 mm). Pro 

úpravu vlastností zrn granulátu je možné na konec výrobní linky zařadit tzv. kalandr, což je 
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zařízení obsahující dva hladké ocelové válce s různou úhlovou rychlostí rotace. Zrna 

granulátu procházejí úzkou štěrbinou mezi těmito válci, přičemž se narušuje jejich tvar 

a vznikají tak členitá zrna tvarem podobná květáku (proces kalandrování).  

Další možností pro výrobu pryžového granulátu SBR je metoda kryogenního 

drcení. Na začátku procesu je pneumatika ochlazena tekutým dusíkem na teplotu kolem     

-80 °C, čímž se dosáhne zkřehnutí pneumatiky tak, aby ji bylo možné rozmělnit sekacím 

strojem. Při této metodě se snadněji oddělují textilní a kovové části kordu od částic pryže. 

Pryžový granulát získaný metodou kryogenního drcení má poměrně vysokou výrobní cenu, 

která je způsobena značnou spotřebou dusíku (přibližně 0,6 kg dusíku na 1 kg pryže). 

Podchlazením pryže rovněž dochází ke změnám jejích vlastností. Částice pryžového 

granulátu získané kryogenním drcením odpadních pneumatik mají menší měrný povrch 

než částice granulátu získané metodou vícenásobného mletí za normální teploty. [130], 

[10]  

Při výrobě granulátu ozonovým rozkladem procházejí pneumatiky vysoce 

koncentrovanou ozonovou atmosférou, kde dochází k jejich rozpadu na pryžovou drť 

a z pneumatiky zůstává jen kovová kostra. Je třeba zajistit, aby na určitý objem pryže 

působila přesná dávka ozonu, proto musí být pneumatiky tříděny podle objemu a druhu. 

Granulát vyrobený ozonovým rozkladem se do asfaltových směsí běžně nepoužívá. 

Pryžový granulát SBR je možné dále dělit podle druhu použitých pneumatik 

vstupujících do výroby, podle zrnitosti nebo podle čistoty (kvalita odseparování částic 

textilního a kovového kordu). Pro výrobu asfaltových směsí obsahujících pryžový granulát 

je nutné, aby byl granulát homogenní, suchý a aby neobsahoval vysoký obsah částic kordu. 

Pryžový granulát se nejčastěji dodává ve velkoobjemových pytlích (tzv. big bag), zpravidla 

tunových nebo půltunových. V USA se pryžový granulát určený pro výrobu asfaltových 

směsí nejčastěji označuje jako Crumb Rubber Modifier a zkracuje CRM.  

EPDM granulát (Ethylen Propylen Diene Monomer = EPDM, popř. Virgin EPDM) 

představuje materiál, který pochází z prvovýroby. Je produkován z pryžových plátů, které 

jsou vyráběny přímo za účelem produkce EPDM granulátu. Pryžový granulát EPDM není 

získáván recyklací a nejedná se tedy o recyklovaný výrobek. Proto je cena EPDM 

granulátů vyšší než cena SBR granulátů a pro výrobu asfaltů modifikovaných pryžovým 

granulátem se nepoužívají. 

 

3.4 Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem 

Technologie přídavku pryžového granulátu do asfaltu a asfaltových směsí se do 

Evropy dostala z USA, kde vznik silničních materiálů s přídavkem pryžového granulátu se 

datuje do konce třetího desetiletí 20. století. V USA se pro popsanou technologii nejčastěji 

používá název Asphalt Rubber (popř. Rubberized Asphalt), z čehož vzniklo slovo 

gumoasfalt, které se hovorově používá pro označení technologie, pojiva i asfaltové směsi. 

Tato technologie se nejčastěji využívá v některých státech USA (Kalifornie, Arizona, 

Texas, Florida, Jižní Karolína, Nebraska) a dále například v Portugalsku, Švédsku, 

Španělsku, Brazílii a Číně. 

 

3.4.1 Reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem 

Gumárenská směs používaná při výrobě pneumatik obsahuje různé složky, z nichž 

hlavní představují syntetický kaučuk a přírodní kaučuk. Po přidání pryžového granulátu 
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získaného zpracováním ojetých pneumatik do asfaltu prudce vzroste dynamická viskozita 

pojiva. To je způsobeno fyzikálním „zahuštěním“ asfaltu, podobně jako u přídavku fileru 

(účinek částic). Poté se začínají uplatňovat procesy, kdy částice pryže absorbují lehké 

frakce asfaltu (malteny). Malteny jsou olejovité látky s nižší molekulovou hmotností, které 

tvoří tekutou fázi koloidního systému pojiva. Tuto interakci lze označit jako „bobtnání 

polymeru“, přičemž se nejedná o chemickou reakci. Současně se na povrchu částic 

pryžového granulátu začne vytvářet gelová vrstva, která je obalena asfaltovou fází, což je 

vidět na obrázku 6 [140]. Odstraněním lehkých složek asfaltu a zvětšením objemu částic 

granulátu dochází k dalšímu zvyšování viskozity pojiva, což vede ke změnám vlastností 

v průběhu času (účinek interakce).  

 

Obrázek 6: Proces fyzikální reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem 

Reakce silničního asfaltu s pryžovým granulátem je závislá zejména na teplotě, 

době trvání reakce, na intenzitě míchání částic pryžového granulátu s asfaltem, chemickém 

složení asfaltu i granulátu, způsobu výroby pryžového granulátu a na velikosti a tvaru 

částic pryže. Rychlejší reakci asfaltu s pryžovým granulátem vykazují silniční asfalty 

s nižší molekulovou hmotností, které obsahují vysoký podíl aromátů a nízký podíl 

asfaltenů [12]. Zrno granulátu s členitým povrchem (podobné sněhové vločce) nasaje díky 

své větší povrchové ploše rychleji a snadněji lehké frakce asfaltu, čímž dojde k prudšímu 

nárůstu viskozity pojiva a naopak zrna kubického tvaru s malou povrchovou plochou 

budou při kontaktu s horkým silničním asfaltem reagovat pomaleji. Jemnozrnný pryžový 

granulát díky svému většímu měrnému povrchu zrn v jednotce hmotnosti rovněž dosáhne 

rychlejší reakce s asfaltem. Při použití jemnozrnného pryžového granulátu se snižuje tuhost 

pojiva při nízkých teplotách a snižuje se teplotní citlivost [12].  

Částice pryžového granulátu při spolupůsobení s asfaltem v průběhu reakční doby 

zvětšují svůj objem trojnásobně až pětinásobně. Po opětovném odstranění asfaltu 

z nabobtnalých částic extrakcí rozpouštědlem získávají částice pryže přibližně původní 

velikost. Při delším spolupůsobení s asfaltem se po extrakci asfaltu rozpouštědlem částice 

pryžového granulátu k sobě více přilepují, zvláště jemnozrnný granulát. To není 

pravděpodobně způsobeno „roztavením“ pryže, ale spíše přítomností malého množství 

asfaltu zbylého v částicích. Při dlouhodobější reakci asfaltu s částicemi pryžového 

granulátu při vysoké teplotě se velikost částic snižuje, nejcitelnější snížení velikosti částic 

proběhne v prvních 180 minutách při vysoké teplotě. Bobtnání částic pryžového granulátu 

způsobuje mikrotrhliny v částicích pryže, které se s rostoucí dobou spolupůsobení 

s horkým asfaltem rozšiřují. To lze vysvětlit degradací pryže při vysoké teplotě 

(devulkanizace a depolymerizace). S rostoucí dobou míchání s asfaltem se začínají 

objevovat „nepryžové“ částice (např. vlákna) uvolněná z rozpadených částic granulátu. 
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Předpokládá se, že minimální teplota pro reakci asfaltu s pryžovým granulátem je kolem 

150 °C. [142] 

V publikaci [98] je popsáno rozlišení účinku interakce pryžového granulátu 

s asfaltem a účinku částic granulátu. Z CRmB byl odstraněn granulát prolitím horkého 

pojiva přes síto 0,18 mm. Na čistém asfaltu, CRmB a CRmB bez pryžového granulátu 

(zachycen na sítě) byly určeny dynamické viskozity a vlastnosti v dynamickém smykovém 

reometru. Pojiva po odfiltrování pryžových částic vykazovala vyšší viskozitu i komplexní 

smykový modul G* než čistý asfalt, což dokazuje pohlcení lehkých frakcí asfaltu 

zachyceným granulátem. Hodnoty viskozity a komplexního smykového modulu se zvyšují 

s vyšším množstvím granulátu, který byl z pojiva odfiltrován, to znamená, že vyšší obsah 

pryžového granulátu absorbuje více podílu pojiva s nižší molekulovou hmotností. Nejvyšší 

hodnoty viskozity a reologických vlastností dosahovalo pojivo s pryžovým granulátem, 

což potvrzuje účinek interakce i účinek částic. Tyto vlivy jsou graficky znázorněny na 

obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění účinku interakce a účinku částic podle [98] 

Po dosažení bodu saturace částic pryže se viskozita pojiva přestává zvyšovat 

a začíná dominovat změkčení částic pryže umožněné devulkanizací, což je proces opačný 

k procesu vulkanizace. To znamená, že dochází k částečné nebo úplné destrukci síťové 

struktury tvořené polysulfidickými, disulfidickými, případně monosulfidickými příčnými 

vazbami vytvořenými v procesu vulkanizace při výrobě pryže. Při vyšších teplotách nebo 

při dlouhodobější reakci asfaltu a pryžového granulátu dochází k depolymerizaci, tzn. 

rozpojení pevnějších hlavních řetězců polymerů. Oba popsané děje (devulkanizace 

a depolymerizace) souhrnně označované jako degradace pryžových částic jsou spojeny 

s postupným snižováním dynamické viskozity CRmB a se změnou jeho viskoelastických 

vlastností v důsledku porušování chemické struktury vulkanizované pryže a „rozpuštění“ 

části pryže do horkého asfaltu. Pevné příčné vazby mezi řetězci polymeru zamezí částicím 

pryže se zcela rozpustit v horkém asfaltu. Tento systém není termodynamicky stabilní 

a vede k silným změnám vlastností v průběhu času, které jsou schematicky znázorněny na 

obrázku 8. [100] [83], [98], [142], [59] 
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Obrázek 8: Časová závislost dynamické viskozity CRmB po přidání pryžového 

granulátu 

Rovněž studie [127] prokazuje, že interakce asfaltu s pryžovým granulátem 

ovlivňuje vlastnosti CRmB v průběhu reakce, které jsou vyjádřeny komplexním 

smykovým modulem G* a fázovým úhlem δ při zkoušce reologických vlastností 

v dynamickém smykovém reometru. Nejprve vzrůstá G*, což je spojeno s „bobtnáním“ 

částic pryže a absorbováním lehkých frakcí asfaltu pryžovým granulátem se současným 

poklesem δ. Později začne převládat termická degradace pryžového granulátu, přičemž 

klesá G* a δ se začne blížit ke své původní hodnotě před přidáním pryžového granulátu, 

tzn. snižuje se elasticita pojiva. Dále bylo zdokumentováno, že při použití jemnozrnnějšího 

pryžového granulátu probíhá reakce rychleji než při použití hrubozrnného granulátu, G* 

dosahuje vyšších hodnot a naopak δ klesá. 

 

3.4.2 Vlastnosti CRmB 

Použitím silničního asfaltu s vyšší viskozitou se vyrobí CRmB s vyšší viskozitou 

v celém rozsahu teplot. Asfalty s nižším obsahem lehkých frakcí (maltenů), které jsou 

absorbovány částicemi pryže, vytvářejí s pryžovým granulátem CRmB s nižší viskozitou 

a nižším stupněm úpravy vlastností (modifikace). Je nutné, aby silniční asfalt byl mísitelný 

(kompatibilní) s pryžovým granulátem. Kompatibilita se určuje chemickým rozborem 

asfaltu i pryže nebo hodnocením nárůstu viskozity CRmB v čase. [57] 

Lze shrnout, že vlastnosti CRmB závisejí na následujících parametrech: 

 zdroj pryžového granulátu a technologie jeho výroby, 

 velikost a tvar částic pryžového granulátu, 

 obsah pryžového granulátu v silničním asfaltu, 

 zdroj a gradace silničního asfaltu, 

 eventuální přísady a jejich koncentrace a 

 teplota a doba mísení silničního asfaltu s pryžovým granulátem. 

V příspěvku [145] byly zjišťovány hodnoty dynamických viskozit rotačním 

vřetenovým viskozimetrem CRmB vyrobeného terminálovou metodou výroby (s obsahem 

10 % pryžového granulátu bez dalších přísad) a kontinuální metodou výroby (s obsahem 

pryžového granulátu vyšším než 15 %) při teplotách 155 °C, 165 °C a 175 °C s různými 
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rychlostmi rotace vřetene. Dynamická viskozita CRmB obsahujícího 10 % pryžového 

granulátu se pohybovala v rozmezí 0,39 Pa·s až 0,44 Pa·s při teplotě 175 °C a CRmB 

s obsahem pryžového granulátu nad 15 % prokázal viskozitu 1,8 Pa·s až 2,0 Pa·s 

v závislosti na rychlosti rotace vřetene. Silnou závislost dynamické viskozity na obsahu 

pryžového granulátu lze využít pro odhad dávkovaného množství pryžového granulátu do 

asfaltu. Na základě výsledků zkoušek bylo konstatováno, že CRmB jsou nenewtonské 

kapaliny vykazující při rostoucí smykové rychlosti snižování viskozity. 

Vlastnosti a životnost CRmB závisejí na elastomerních vlastnostech, které jsou 

ovlivněny způsobem výroby pojiva. Je nutné dosáhnout požadované úrovně reakce 

pryžového granulátu s asfaltem správným rozptýlením částic, aby byla vytvořena síť částic 

pryže v asfaltovém pojivu. V průběhu doby užívání technologie terminálové výroby 

CRmB (viz kapitola 3.4.4) se značně mění názory na optimální obsah pryžového granulátu 

v pojivu. Běžný obsah granulátu je nižší než v případě technologie kontinuální výroby 

pojiva (viz kapitola 3.4.4). Z toho vyplývá i nižší dávkování pojiva do asfaltové směsi. 

Dále se používají různé chemické modifikační přísady v různém množství a rozdílné 

postupy přípravy CRmB. Z toho důvodu je složité popsat užitné vlastnosti a životnost 

asfaltových směsí s CRmB vyrobenými terminálovou metodou a porovnat s vlastnostmi 

asfaltových směsí s CRmB vyrobeným kontinuálním mícháním. Proto je v textu věnována 

pozornost zvláště technologii kontinuálního míchání CRmB. 

 

3.4.3 Stárnutí CRmB 

V odborné literatuře lze najít pouze málo publikací popisujících laboratorní 

modelování stárnutí CRmB. Je to pravděpodobně způsobeno obtížnou interpretací 

výsledků, kdy je při hodnocení změny vlastností komplikované rozhodnout, zda se 

projevuje stárnutí pojiva nebo pouze „doreagování“ asfaltu s pryžovým granulátem (rovněž 

se projevuje zvýšením viskozity), popřípadě termická degradace pryžového granulátu. Ve 

studii [72] je popsán vliv přítomnosti pryžového granulátu na stárnutí CRmB. 

S prodloužením doby a zvýšením teploty míchání asfaltu s pryžovým granulátem dochází 

ke zvýšení viskozity pojiva, což je spojeno se zvýšenou absorpcí lehkých frakcí asfaltu 

pryžovým granulátem. Průběh stárnutí na asfaltové pojivo působí podobně, jako samotné 

míchání (působení vysoké teploty, navíc s působením horkého vzduchu a menší tloušťce 

filmu). Z výsledků gelové permeační chromatografie (GPC) vyplývá, že u CRmB s vyšším 

obsahem pryžového granulátu nastává během míchání vyšší úbytek molekul o nízké 

molekulové hmotnosti (maltenů), které jsou vázány na částice pryže. Děj se po určité době 

omezuje a při úplné saturaci částic pryže k němu přestane docházet úplně. Tímto jevem je 

možné vysvětlit změny viskozity CRmB s dobou stárnutí. 

Při provádění zkoušky krátkodobého stárnutí v RTFOT na vysoce viskózních 

pojivech (např. CRmB) může nastat problém s dokonalým rozlitím pojiva na celý vnitřní 

povrch stěn skleněných nádobek. Pojivo pak nevytvoří tenký film. Lze to řešit vložením 

kovové tyčinky (délka cca 127 mm a průměr 6,35 mm) do nádobek, která se při rotaci 

nádobek odvaluje a pojivo nanáší na celý vnitřní povrch nádobek. Vysoce viskózní pojiva 

mají často tendenci vytékat při zkoušce z otvorů nádobek na vnitřní stěny sušárny RTFOT, 

což je možné vyřešit nakloněním zkušebního zařízení o cca 2 ° k zadní stěně komory. [9] 

V článku [78] byl hodnocen vliv krátkodobého (RTFOT) a dlouhodobého (PAV) 

stárnutí na vlastnosti silničního asfaltu a dvou CRmB s různým obsahem pryžového 

granulátu (8 % a 16 %) pomocí zkoušky penetrace jehlou, dynamické viskozity při teplotě 

135 °C a stanovením komplexního modulu a fázového úhlu v dynamickém smykovém 
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reometru. Zkoušky prokázaly pozitivní vliv přídavku pryžového granulátu na omezení 

stárnutí pojiva snížením poměru naměřených hodnot jednotlivých zkoušek na zestárlých 

pojivech a hodnot zjištěných na nezestárlých pojivech. 

 

3.4.4 Postupy zabudování pryžového granulátu do asfaltových směsí 

Asfaltové pojivo se přítomností pryžového granulátu v asfaltové směsi modifikuje, 

silně zvyšuje viskozitu a lepivost a mění reologické vlastnosti. Zvýšení viskozity umožňuje 

zvýšit obsah pojiva v asfaltové směsi tak, aby pojivo z kameniva nestékalo, což je výhodné 

z hlediska trvanlivosti asfaltové směsi. Navíc je umožněno použití jemnozrnnějších 

asfaltových směsí a vytvoření mezerovité kostry kameniva, která poskytuje obrusné vrstvě 

protihlukové účinky, lepší protismykové vlastnosti a schopnost propouštět srážkovou vodu 

vrstvou. 

Existuje několik postupů pro zabudování pryžového granulátu z ojetých pneumatik 

do asfaltových směsí, z nichž světově nejznámější a nejvyužívanější jsou: 

1.  Suchý proces (označení vzniklo z výrazu „dry process“ pocházejícího z USA) je 

technologie pocházející ze Švédska. Ve světě je tato metoda známá pod obchodním 

označením PlusRide a v ČR pod označením Rubit. Při využití této technologie je pryžový 

granulát zrnitosti 0/1 mm a 1/4 mm přidáván do míchačky obalovny ve stejné fázi jako 

kamenivo. Používají se silniční asfalty gradace 70/100 nebo 50/70 podle ČSN EN 12591 

[21] a kamenivo stejné zrnitosti jako pro směs asfaltového koberce mastixového podle 

ČSN EN 13108-5 [43] se zrnitostí 0/11 mm. Pro dosažení dostatečné homogenity asfaltové 

směsi je nezbytné prodloužit dobu míchání a pro modifikaci silničního asfaltu pryžovým 

granulátem musí zůstat horká asfaltová směs minimálně po dobu jedné hodiny v zásobníku 

asfaltové směsi. Od využívání této metody se však v ČR upustilo.  

2.  Metoda mokrého procesu (název vznikl z označení „wet process“ pocházejícího 

z USA), v ČR nejčastěji označovaná jako asfalt modifikovaný pryžovým granulátem 

a zkratkou CRmB, která vznikla z anglických slov „Crumb Rubber modified Bitumen“. 

Tento postup se v ČR hovorově označuje jako „gumoasfalt“ a je světově nejrozšířenější 

technologií zpracovávající pryžový granulát v asfaltových směsích. Technologii přídavku 

pryžového granulátu do asfaltu je možné rozdělit na kontinuální výrobu pojiva na obalovně 

(continuous blend) a terminálovou výrobu pojiva v rafinerii s přísadami omezujícími 

usazování pryžového granulátu s omezenou dobou zpracovatelnosti (terminal blend). 

Pojiva vyrobená oběma metodami jsou zachycena na obrázku 9. 

 Při kontinuální metodě výroby CRmB se pojivo vyrábí ve speciálním 

mísicím zařízení, které je umístěno na obalovně. Modifikovaný asfalt je 

míchán po celou dobu interakce pryžového granulátu se silničním asfaltem. 

Nejcitlivější vlastností pojiva a ukazatelem kvality je dynamická viskozita, 

která se během skladování za horka mění. Při výrobě CRmB v mobilním nebo 

stacionárním zařízení přímo na obalovně je do asfaltového pojiva vmícháván 

pryžový granulát nejčastěji v množství 15 % až 25 % při teplotě 170 °C až 

185 °C. Poté se pojivo přivádí do reakční nádrže zařízení a stále se 

promíchává. Při míchání asfalt „reaguje“ s pryží a pojivo se modifikuje. 

CRmB se čerpá zubovým čerpadlem k dávkovacímu zařízení obalovny. 

Viskozitu pojiva je nutné kontrolovat rotačním vřetenovým viskozimetrem. 

V literatuře je uváděna možnost dlouhodobého skladování CRmB za běžných 

teplot (nižší než 120 °C), přičemž CRmB je možno po jeho následném ohřátí 
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a promíchání použít. Této technologii se věnuje převážná část disertační 

práce. 

 Při využití terminálové metody výroby CRmB se pojivo většinou vyrábí 

modifikací asfaltu jemnozrnným pryžovým granulátem v rafinerii podobně 

jako modifikovaný asfalt. Většinou se používá nižší množství jemného 

pryžového granulátu (5 % až 15 %) a chemické přísady dočasně udržující 

jemné částice pryže rozptýlené v celém objemu pojiva (evropský přístup). 

Druhou možností je dlouhodobé zahřívání pojiva při vysoké teplotě, přičemž 

se částice pryžového granulátu termickou degradací (nad 220 °C) „rozpustí“ 

(dojde téměř k úplné devulkanizaci a depolymerizaci struktury částic pryže), 

čímž vznikne téměř homogenní pojivo (americký přístup). U obou těchto 

pojiv lze předpokládat, že jsou skladovatelná, nebo alespoň omezeně 

skladovatelná. Proto je nutné dodržet předepsanou dobu trvání dopravy 

a následnou dobu skladování. Vhodné je při skladování CRmB na obalovně 

použít míchadlo. [109] 

 

Obrázek 9: CRmB vyrobený metodou kontinuálního míchání (vlevo) a terminálovým 

postupem výroby (vpravo) [109] 

3.  Technologie koncentrátu asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem 

(zkráceně koncentrát CRmB) je kombinací suchého procesu a metody terminálové 

výroby pojiva. Jedná se o sypký granulovaný koncentrát (předsměs) dodávaný 

v plastových pytlích, připravený v míchacím centru a obsahující 30 % až 50 % pryžového 

granulátu. Po smíchání koncentrátu CRmB se silničním asfaltem lze připravit CRmB 

o různé viskozitě. Při výrobě koncentrátu se jemný pryžový granulát několik hodin míchá 

se silničním asfaltem, přečerpává se a na konci výrobní linky se s postupným přidáváním 

dalšího pryžového granulátu chemickou cestou upravuje do sypké hmoty. Tato metoda 

spojuje výhody obou předešlých postupů, protože je možné tuto předsměs snadno dávkovat 

jako u technologie Rubit spolu s kamenivem do míchačky obalovny, ale větší část 

pryžového granulátu v asfaltu zreagovala již při výrobě koncentrátu jako u terminálové 

výroby pojiva. [55] 

 

Schématické rozdělení výše uvedených nejznámějších technologií zpracovávajících 

pryžový granulát v asfaltových směsích je uvedeno v obrázku 10. 
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Obrázek 10: Schéma rozdělení nejvyužívanějších technologií zpracovávajících 

pryžový granulát v asfaltových směsích 

 

3.5 Asfaltové směsi s CRmB 

Hlavním důvodem modifikace silničních asfaltů pryžovými granuláty je zlepšení 

vlastností asfaltových pojiv a tím i asfaltových směsí a vrstev. To souvisí s kvalitnější 

odolností vrstev vůči vzniku poruch, vyššími užitnými vlastnostmi a prodloužením jejich 

životnosti. Vedlejším efektem je možnost snížení hlukové zátěže v okolí komunikací, 

jestliže se do obrusné vrstvy použije asfaltová směs s CRmB vhodného složení. Dalším 

vedlejším, avšak nezanedbatelným ekologickým benefitem je materiálová spotřeba 

odpadních pneumatik. 

Asfaltové směsi je možné rozdělit podle vedení čáry zrnitosti na: 

 směsi s uzavřenou zrnitostí (dense graded) – čára zrnitosti je plynulá a není 

příliš vhodná pro stmelení asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem; 

pro směsi s uzavřenou zrnitostí je vhodný CRmB vyrobený terminálovým 

postupem, 

 směsi s přerušenou zrnitostí (gap graded) – čára zrnitosti není plynule zrněná 

a většinou jedna nebo více frakcí kameniva chybí a obsah fileru je nízký; 

hrubé kamenivo vytvoří kvalitně zaklíněnou kostru a nejčastěji používaným 

označením tohoto typu směsi v USA je ARAC (Asphalt-Rubber Asphalt 

Concrete), RHMA-G (Rubberized Hot Mix Asphalt – Gap Graded) nebo 

RAC-G (rubberized asphalt concrete – gap graded); s výhodou se používá 

CRmB vyrobený kontinuálním mícháním a 

 směsi s otevřenou zrnitostí (open graded) – zrnitost směsi kameniva má 

vysokou mezerovitost s propojenými dutinami, které umožňují průtok vody, 

kamenivo se většinou skládá ze dvou nebo tří frakcí kameniva s velice 

nízkým obsahem filerických částic a nejčastějším označením tohoto typu 

asfaltové směsi v USA je OGAC, RAC-O, RHMA-O, OGFC nebo ACFC, 

nejčastěji se používá CRmB typu continuous blend. 
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3.5.1 Laboratorní vlastnosti asfaltových směsí s CRmB 

Státní správy silnic Arizony, Floridy ani Texasu nepřisuzují vrstvě směsi typu open 

graded žádnou strukturní hodnotu, tzn. nepředpokládají použitím této vrstvy zvýšení 

únosnosti [139]. To je potvrzeno laboratorními zkouškami tuhosti, kdy mezerovité směsi 

s relativně vysokým obsahem CRmB vykazují nižší tuhost než běžné asfaltové směsi. 

Při návrhu asfaltových směsí s CRmB bývá obtížné určit optimální obsah CRmB 

běžným postupem (vyrobení sad válcových zkušebních těles s různým obsahem pojiva). 

Objemová hmotnost a mezerovitost zkušebních těles vytvořených z asfaltových směsí 

s CRmB vykazuje nižší citlivost na změnu obsahu pojiva než v případě asfaltových směsí 

s konvenčními pojivy. Proto se často návrhové množství pojiva v asfaltových směsích 

s CRmB stanovuje podle doporučení minimálního obsahu CRmB pro jednotlivé druhy 

asfaltových směsí odpovídajících předpisů. [82] 

Studie [73] a [74] srovnávaly výslednou mezerovitost těles hutněných gyrátorem 

vytvořených z asfaltových směsí s konvenčními pojivy a s CRmB. Pro asfaltové směsi 

s konvenčními pojivy měla teplota hutnění v rozmezí 116 °C až 173 °C téměř 

zanedbatelný vliv, kdežto mezerovitost těles obsahujících CRmB významně závisela na 

teplotě hutnění.  

V [2] bylo při provádění zkoušky odolnosti zkušebních těles vůči vodě prokázáno, 

že konvenční asfaltové směsi vykazují vyšší hodnoty pevnosti v příčném tahu skupin 

mokrých i suchých těles a rovněž poměr pevnosti v příčném tahu skupiny mokrých těles 

k pevnosti skupiny suchých těles je nejvyšší. S rostoucím obsahem pryžového granulátu 

v CRmB se snižují pevnosti v příčném tahu i jejich poměr (hodnota ITSR podle normy 

ČSN EN 12697-12 [24]). 

Srovnání modulů tuhosti, únavových charakteristik a odolnosti vůči vzniku trvalých 

deformací běžného asfaltového betonu s konvenčním pojivem a asfaltového betonu 

s CRmB popisuje příspěvek [57]. Asfaltový beton s uzavřenou zrnitostí kameniva 

s mezerovitostí 4,0 % obsahoval 5,5 % silničního asfaltu a asfaltová směs s přerušenou 

zrnitostí kameniva s mezerovitostí 6,0 % obsahovala 8,0 % CRmB s 21 % pryžového 

granulátu. Asfaltová směs s CRmB sice vykazovala nižší moduly tuhosti (5190 MPa, 

16,8 °) než konvenční asfaltový beton (6300 MPa, 19,6 °), naproti tomu dosahovala 

kvalitnějších únavových charakteristik při čtyřbodové zkoušce ohybem. Rovněž odolnost 

vůči trvalé deformaci stanovovaná na válcových tělesech při teplotě 60 °C byla vyšší 

u asfaltové směsi s CRmB. Modelováním životnosti překrytí stávající konstrukce vrstvou 

bylo zjištěno, že asfaltové směsi s CRmB mají delší životnost s ohledem na únavové 

a reflexní trhliny. 

Ve studii [66] jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltové směsi pro obrusné 

vrstvy typu asfaltový koberec drenážní s 8,8 % CRmB (AR-ACFC) a pro ložní vrstvy typu 

asfaltový beton s přerušenou zrnitostí směsi kameniva s 6,8 % CRmB (ARAC) a jejich 

srovnání s běžnou asfaltovou směsí typu asfaltový beton. Asfaltová směs AR-ACFC 

vykazovala mezerovitost 18 % a asfaltová směs ARAC 11 %. 

Silniční asfalt byl míchán s pryžovým granulátem v míchacím zařízení na obalovně 

při teplotě minimálně 163 °C po dobu 45 minut. Vyšší hodnoty viskozity a bodu měknutí 

u CRmB oproti silničnímu asfaltu předpovídají vyšší odolnost proti vzniku trvalých 

deformací a menší sklon čáry viskozity v závislosti na teplotě naznačuje nižší citlivost 

asfaltových směsí s CRmB na teplotu. Protože asfaltové směsi s CRmB mají větší tloušťku 

filmu pojiva na kamenivu a stárnutí pojiva v asfaltové směsi přímo souvisí s tloušťkou 

filmu pojiva, nebylo provedeno přímé srovnání stárnutí konvenčního pojiva a CRmB. Při 
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zkouškách stárnutí by musely být upraveny okrajové podmínky zkoušky pro CRmB ve 

smyslu zvětšení navážky stárnutého CRmB a tím zvětšení tloušťky vrstvy pojiva při 

zkoušce v RTFOT a PAV. 

Zkouškou ve statickém triaxiálním přístroji bylo zjištěno, že asfaltové směsi 

s CRmB vykazují nižší hodnoty koheze c (účinek pojiva), ale vyšší hodnoty úhlu vnitřního 

tření φ (vliv kostry kameniva). Asfaltová směs AR-ACFC dosáhla nejhorší odolnosti proti 

trvalým deformacím, naproti tomu asfaltová směs ARAC vykazuje lepší výsledky než 

směs srovnávací. Při srovnání tuhostí dosahují asfaltové směsi s CRmB vyšší hodnoty 

modulů tuhosti při vysokých teplotách a nízkých frekvencích, ale při nízkých teplotách 

vykazují vyšší moduly tuhosti běžné asfaltové směsi, z čehož se dá usuzovat, že asfaltové 

směsi s CRmB mají vyšší odolnost proti trvalým deformacím při vysokých teplotách 

a proti šíření trhlin při nízkých teplotách. 

Při určování modulů tuhosti na válcových tělesech s uspořádáním zkoušky bez 

bočního tlaku dosahuje srovnávací asfaltová směs vyšších modulů tuhosti v porovnání se 

směsmi s CRmB, výsledky jsou ale ovlivněny vyšší mezerovitostí asfaltových směsí 

s CRmB. Při uspořádání zkoušky s definovaným bočním tlakem je patrná změna v pořadí 

dosažených výsledků, asfaltové směsi s CRmB dosahují vyšších hodnot modulů tuhosti. 

Pro chování vrstvy v praxi se jeví varianta s bočním tlakem jako reálnější napodobení 

skutečného působení ve vozovce a výsledky jsou také v lepší korelaci se zkouškou 

hodnotící trvalé deformace. 

Čtyřbodovou zkouškou únavy byla v laboratoři zjištěna přibližně 3krát vyšší 

únavová životnost u asfaltové směsi AR-ACFC a 15krát vyšší únavová životnost asfaltové 

směsi ARAC ve srovnání s asfaltovým betonem obsahujícím silniční asfalt. Srovnávací 

asfaltová směs dosahovala přibližně 2,5krát až 3krát vyšší pevnosti v příčném tahu na 

tělesech průměru 150 mm vyrobených gyrátorem, než asfaltové směsi s CRmB, rozdíl 

hodnot roste s klesající teplotou. Asfaltové směsi s CRmB vykazovaly mnohem vyšší 

deformace při porušení příčným tahem, z čehož lze usuzovat na nižší náchylnost asfaltové 

směsi k nízkoteplotním trhlinám. [66] 

Z důvodu určení vlivu reakční doby při míchání silničního asfaltu s pryžovým 

granulátem na vlastnosti asfaltových směsí byly vyrobeny dvě asfaltové směsi 

s přerušenou zrnitostí směsi kameniva, která obsahovala 9,0 % CRmB s obsahem 21 % 

pryžového granulátu připravovaného 60 minut a 300 minut. Obě asfaltové směsi 

vykazovaly mezerovitost 4,5 % a mezerovitost směsi kameniva 17,1 %. Asfaltová směs 

s CRmB připravovaným kratší dobu vykázala vyšší pevnosti v příčném tahu přibližně 

o 20 %. Asfaltové směsi s CRmB vykazovaly vyšší moduly tuhosti a nižší fázové úhly než 

srovnávací asfaltová směs s konvenčním pojivem (silniční asfalt 50/70). Prodloužením 

reakční doby při výrobě CRmB se sníží hodnoty modulů tuhosti, což je spojeno 

s degradací částic pryže v horkém asfaltu. Použití pryžového granulátu v asfaltové směsi 

silně zlepšuje její únavovou životnost. Prodloužením reakční doby asfaltu s pryžovým 

granulátem se únavové charakteristiky asfaltových směsí zlepšují. Při zkoušce trvalých 

deformací (opakovaná smyková zkouška na válcových tělesech s konstantní výškou – 

RSST-CH) při teplotách 50 °C a 60 °C bylo zjištěno, že asfaltové směsi s CRmB prokázaly 

kvalitnější odolnost vůči trvalé deformaci než srovnávací asfaltová směs a prodloužením 

reakční doby se odolnost vůči trvalým deformacím mírně snižuje. [84] 

Pro srovnání povrchových vlastností asfaltových směsí s CRmB a asfaltových 

směsí s konvenčními pojivy byly v laboratoři vibračním válcem do formy nahutněny desky 

s mezerovitostí 4 % až 6 % z asfaltových směsí s uzavřenou zrnitostí a přerušenou zrnitostí 

se silničním asfaltem a CRmB vyrobeným terminálovým postupem i kontinuální metodou. 
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Hloubka makrotextury povrchů jednotlivých desek byla určena odměrnou metodou 

a odolnost proti smyku byla hodnocena kyvadlem TRRL. Povrchy desek z asfaltových 

směsí s přerušenou zrnitostí prokázaly větší hloubku makrotextury než asfaltové směsi 

s uzavřenou zrnitostí. Hloubka textury asfaltové směsi s uzavřenou zrnitostí se s vyšším 

obsahem pojiva nezměnila a hloubka textury asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí 

s rostoucím obsahem CRmB vzrostla. Lze to vysvětlit přispěním vyššího obsahu 

pryžového granulátu ke zlepšení makrotextury asfaltové směsi. Asfaltové směsi s CRmB 

vykázaly vyšší hodnoty mikrotextury (PTV) než asfaltové směsi se silničním asfaltem 

a s rostoucím obsahem pojiva se hodnota PTV zvyšovala. [57] 

 

3.5.2 Vlastnosti asfaltových směsí s CRmB in situ 

Výroba a pokládka asfaltových směsí s CRmB vyrobeným metodou kontinuálního 

míchání jsou velice podobné postupům využívaným u asfaltových směsí s konvenčními 

pojivy s několika rozdíly: 

 Výroba modifikovaného pojiva je oddělený proces prováděný nejčastěji na 

obalovně. 

 Teploty míchání směsi a pokládky a hutnění vrstvy jsou vyšší. 

 Z důvodu vysoké lepivosti asfaltové směsi s CRmB není možné vrstvu hutnit 

pneumatikovým válcem. [116] 

 

Studie [125] popisuje životnost asfaltových směsí obsahujících pryžový granulát 

určených pro překrytí porušených kalifornských asfaltových vozovek z hlediska vzniku 

reflexních trhlin a trvalých deformací pomocí simulátoru těžkých nákladních vozidel 

(Heavy Vehicle Simulator – HVS). Pro srovnání jednotlivých úprav byly použity 

následující asfaltové směsi: 

 asfaltová směs s přerušenou zrnitostí a pojivem s minimálně 15 % pryžového 

granulátu vyrobeným terminálovým způsobem (tloušťka 45 mm), 

 asfaltová směs s přerušenou zrnitostí a asfaltem modifikovaným polymerem 

(tloušťka 90 mm), 

 asfaltová směs s přerušenou zrnitostí a asfaltem modifikovaným polymerem 

(tloušťka 45 mm), 

 srovnávací asfaltová směs s uzavřenou zrnitostí směsi kameniva (tloušťka 

90 mm) a 

 asfaltová směs s přerušenou zrnitostí a asfaltem modifikovaným pryžovým 

granulátem vyrobeným kontinuálním mícháním (tloušťka 45 mm). 

Bylo zjištěno, že vrstvy obsahující CRmB (terminálová výroba) a asfalty 

modifikované polymerem byly efektivnější než srovnávací konvenční asfaltová směs při 

omezení šíření reflexních trhlin (při teplotě mezi 15 °C a 20 °C) a také mírně efektivnější 

než asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí s CRmB (kontinuální výroba) běžně používané 

v Kalifornii. Trvalé deformace při udržované teplotě 50 °C byly mírně větší na úpravách 

s tloušťkou 45 mm oproti úpravám o tloušťce 90 mm. Největší odolnost vůči vzniku 

trvalých deformací vykázala konvenční asfaltová směs. 

 

Podobné závěry byly získány ve studii [64]. Pro srovnání životnosti a provozní 

způsobilosti vrstev obsahujících pryžový granulát s konvenčními úpravami realizovala 

v červnu roku 2004 kalifornská správa silnic projekt, který byl proveden jako oprava na 
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dvoupruhové silnici 33 poblíž města Firebaugh. Pokusný úsek obsahoval devět podúseků 

o délce 150 m s různými asfaltovými směsmi obsahujícími pryžový granulát a srovnávací 

úsek běžného asfaltového betonu s uzavřenou zrnitostí směsi kameniva o tloušťce 90 mm. 

Podúseky byly složeny z asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí (s CRmB vyrobeným 

kontinuálním mícháním i terminálovým postupem), z asfaltové směsi s pryžovým 

granulátem přidaným suchým postupem a z asfaltové směsi s uzavřenou zrnitostí 

s terminálově připraveným CRmB. Všechny asfaltové směsi obsahovaly minimálně 15 % 

pryžového granulátu z hmotnosti asfaltu a vykazovaly mezerovitost blízkou 4 %. Dále byla 

vyhodnocována životnost všech úprav s poloviční tloušťkou (45 mm oproti 90 mm).  

Už 4 měsíce po provedení vykazovaly vrstvy obsahující CRmB připravené 

terminálovým postupem známky vypocení asfaltového tmele na povrch vrstvy. Po dvou 

letech provozu byl zjištěn vznik úzkých příčných trhlin v asfaltových směsích s přerušenou 

zrnitostí a kontinuálně připraveným CRmB (s tloušťkou 45 mm i 90 mm) a také 

v asfaltových směsích vyrobených suchým procesem. Asfaltové směsi s přerušenou 

zrnitostí s terminálově připraveným CRmB (obě tloušťky) vykázaly počátek vzniku 

trvalých deformací. Pouze úsek s asfaltovou směsí s uzavřenou zrnitostí a CRmB 

vyrobeným terminálovým postupem a také srovnávací úsek nevykázaly povrchové 

poruchy. 

Po sedmi letech bylo možné vysledovat na několika místech únavové trhliny ve 

vrstvách z asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí (s CRmB vyrobeným kontinuálním 

mícháním) a z asfaltových směsí vyrobených suchým procesem (obě tloušťky). Asfaltové 

směsi s CRmB vyrobeným terminálovým mícháním vykazovaly vypocování asfaltového 

pojiva na povrch vrstev a 90 mm vrstva asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí 

a s terminálově připraveným CRmB vykázala trvalé deformace. Asfaltová směs 

s uzavřenou zrnitostí s CRmB (terminálové míchání) vykázala příčné i podélné trhliny, 

obzvláště vrstva tloušťky 45 mm. Srovnávací úsek byl porušen blokovými trhlinami 

a únavovými trhlinami ve stopách vozidel a příčnými trhlinami. 

Lze shrnout, že životnost 90 mm vrstvy asfaltové směsi s uzavřenou zrnitostí 

a CRmB vyrobeným terminálovým postupem je vyšší než životnost 45 mm vrstvy téže 

směsi. Asfaltové směsi s CRmB vyrobeným terminálovým procesem vykazovaly větší 

hodnoty trvalých deformací než ostatní vrstvy a asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí 

prokázaly největší vývoj trhlin bez ohledu na tloušťku vrstvy. [64] 

Ministerstvo dopravy USA společně s šestnácti státními silničními správami a více 

než třiceti soukromými společnostmi uskutečnilo ve Virginii projekt, který obsahoval 

dvanáct full-scale pokusných úseků (každý o délce 50 m). Na úsecích byly použity dva 

druhy asfaltové směsi – s přerušenou zrnitostí (s CRmB vyrobeným kontinuálním 

mícháním) a s uzavřenou zrnitostí (pro ostatní pojiva). Na úsecích byla použita následující 

pojiva: CRmB vyrobený kontinuálním mícháním (se 17 % obsahem pryžového granulátu) 

a CRmB vyrobený terminálovým postupem (PG 76-28), foukaný asfalt PG 70-28, asfalt 

modifikovaný SBS (PG 70-28 a PG 64-40), asfalt modifikovaný přísadou Elvaloy (PG 70-

28), silniční asfalt s přísadou polyesterových vláken (2 % z hmotnosti kameniva) a pro 

srovnávací úsek byl zvolen silniční asfalt PG 70-22. Dále byl hodnocen vliv tloušťky 

asfaltem stmelených vrstev. 

Tyto úseky byly zatěžovány dvěma simulátory těžkých nákladních vozidel – 

Accelerated Loading Facility (ALF) machines a byla hodnocena odolnost vůči vzniku 

trvalých deformací při teplotě 64 °C a vůči vzniku únavových trhlin. Po 25 000 pojezdech 

simulátorem těžkých vozidel byly na jednotlivých úsecích pozorovány vyjeté koleje 

s hloubkou v rozmezí 8,4 mm až 17,3 mm. Nejvyšší odolnost vůči vzniku trvalých 
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deformací prokázala asfaltová směs s CRmB vyrobeným terminálovým postupem 

a nejnižší asfaltová směs s přísadou Elvaloy. Odolnost vůči trvalé deformaci asfaltové 

směsi s CRmB (kontinuální míchání) byla srovnatelná s výsledkem srovnávací asfaltové 

směsi a ostatními směsmi s polymerem modifikovanými pojivy. 

Úsek obsahující CRmB vyrobený terminálovým postupem prokázal při teplotě 

19 °C vyšší odolnost vůči vzniku trhlin než srovnávací úsek i úsek s foukaným asfaltem, 

ale nižší než ostatní úseky s polymerem modifikovaným asfaltem. Úsek s CRmB 

(kontinuální výroba) dosahoval nejvyšší odolnosti vůči únavě, protože nebyly pozorovány 

žádné vzniklé trhliny ani po 300 000 zatěžovacích pojezdů. Porušení pokusných úseků 

únavovými trhlinami po 100 000 až 300 000 zatěžovacích pojezdů je zaznamenáno 

v obrázku 11. [99]  

 

 

Obrázek 11: Porušení pokusných úseků únavovými trhlinami; zleva: CRmB 

(kontinuální výroba), srovnávací úsek se silničním asfaltem, foukaný asfalt PG 70-28, 

asfalt modifikovaný SBS (PG 70-28), CRmB (terminálová výroba), asfalt 

modifikovaný přísadou Elvaloy (PG 70-28) a silniční asfalt s přísadou polyesterových 

vláken [99] 

V roce 1999 položila arizonská správa silnic pět rozdílných asfaltových obrusných 

vrstev na silnici I-10. Byla použita asfaltová směs s otevřenou zrnitostí s CRmB (AR-

ACFC), asfaltová směs s otevřenou zrnitostí se silničním asfaltem (ACFC), asfaltová směs 

s otevřenou zrnitostí s polymerem modifikovaným asfaltem – SBS (P-ACFC), asfaltový 

koberec drenážní (Permeable European Mixture – PEM) a asfaltový koberec mastixový 

(SMA). Tloušťka vrstvy PEM byla 32 mm a tloušťka zbývajících vrstev byla 19 mm. 

V roce 2007 bylo provedeno měření hlukových emisí jednotlivých úprav metodou malé 

vzdálenosti (mikrofon upevněn u pneumatiky – Close Proximity Method) při rychlostech 

100 km/h, 120 km/h a 135 km/h. Nejnižší hladiny hluku byly pozorovány u asfaltové směsi 

AR-ACFC při všech rychlostech a nejvyšší u asfaltové směsi P-ACFC s rozdílem přibližně 

2,5 dB. Podobné výsledky byly prokázány v laboratoři na odebraných jádrových vývrtech 

při měření zvukové pohltivosti. Hlukové emise byly ovlivněny stavem povrchů po osmi 

letech provozu – vrstva AR-ACFC byla trhlinami a povrchovým opotřebením porušena 

nejméně. [16] 
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V rámci studie [75] bylo po tři roky prováděno srovnání vlastností (hlukové emise, 

trvanlivost, protismykové vlastnosti a propustnost) sedmdesáti dvou kalifornských úseků 

silnic se stářím 0 až 8 let o délce 150 m s různými obrusnými vrstvami: asfaltové směsi 

s otevřenou zrnitostí s CRmB (RAC-O), asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí s CRmB 

(RAC-G), asfaltové směsi s otevřenou zrnitostí s konvenčními pojivy (OGAC) a asfaltové 

směsi s uzavřenou zrnitostí se silničními a polymerem modifikovanými asfalty (DGAC). 

Asfaltové směsi RAC-O prokázaly v průměru nižší počáteční hodnoty 

mezinárodního indexu nerovnosti IRI a nejvyšší hodnoty vykazovala asfaltová směs 

DGAC. Střední hloubka textury (MTD) vzrůstala s dobou provozu úseků a nejnižších 

hodnot dosahovala asfaltová směs DGAC a nejlepší makrotexturu měly asfaltové směsi 

s otevřenou zrnitostí. Rovněž hluk měřený ze stanoviště vzrůstal s dobou provozu vozovek. 

Pro nové vozovky bylo pozorováno, že intenzity hluku vrstev OGAC, RAC-G a RAC-O 

byly nižší než vrstvy DGAC. Redukce hluku oproti asfaltové směsi DGAC byla průměrně 

2,3 dB (A), 1,6 dB(A) resp. 2,9 dB(A). Po uvedení úseků do provozu se intenzita hluku 

asfaltové směsi RAC-G rychle přiblížila hodnotám naměřeným na asfaltové směsi DGAC. 

Intenzita hluku stanovená na asfaltové směsi OGAC se zvyšovala po pěti letech provozu, 

kdežto na asfaltové směsi RAC-O začala vzrůstat až po sedmi letech. Asfaltová směs 

RAC-G vykazovala nejčastěji sklon k vypocování asfaltového tmele oproti třem ostatním 

povrchům. Reflexní trhliny se prokopírovaly většinou rychleji v obrusných vrstvách 

obsahujících CRmB, což bylo pravděpodobně ovlivněno tím, že asfaltové směsi RAC-O 

a RAC-G se často provádí na úseky silně porušené trhlinami. Únavové trhliny vznikaly 

dříve ve vrstvách DGAC a RAC-G než ve vrstvách s otevřenou zrnitostí. 

 

3.5.3 Náklady 

Náklady jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru technologie výstavby, 

údržby nebo oprav vozovek. Principiálně existují dva typy nákladů, které je třeba 

uvažovat: 

 počáteční náklady, do kterých je možné započítat celkové náklady spojené 

s návrhem, inženýrskými činnostmi a výstavbou a 

 náklady na celou dobu životnosti, které jsou složeny z počátečních nákladů 

a nákladů spojených se zvolenou strategií hospodaření s vozovkou. 

Většina studií (např. [65], [138] nebo [17]) zjišťuje, že počáteční jednotková cena 

materiálů obsahujících pryžový granulát je vyšší než cena konvenčních materiálů. 

Nákladový rozdíl spočívá především v: 

 provedené práce na pokusných úsecích byly malého rozsahu (malé projekty),  

 nutné strojní vybavení a materiální potřeby byly nové a navíc nesnadno 

dostupné, proto bylo nutné započítat vysoké náklady na dopravu, 

 asfaltové směsi s CRmB obsahují vyšší množství pojiva, 

 do nedávné doby byly počáteční náklady zvýšeny poplatky za patentová 

práva. 

Důležitými informacemi pro výpočet nákladů na celou dobu životnosti jsou 

informace o dílčích nákladech a odhad předpokládaných životností jednotlivých aplikací. 

V grafu 1 je zachycen vývoj cen asfaltových směsí s CRmB v Arizoně. Během roku 2008 

se silně zvýšila cena silničního asfaltu, ale cena pryžového granulátu se zvýšila jen 

nepatrně. Pryžový granulát je v současné době levnější než silniční asfalt, což snižuje 

jednotkovou cenu CRmB. Tento trend je možné pozorovat i v ostatních zemích. 
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Graf 1: Vývoj počátečních cen asfaltových směsí s CRmB v Arizoně ve srovnání 

s cenami konvenčních asfaltových směsí [140] 

 

Technologie modifikace silničního asfaltu pryžovým granulátem metodou 

kontinuálního míchání je v ČR ve fázi získávání počátečních zkušeností. Proto doposud 

nebylo možné vyhodnotit náklady na celou dobu životnosti provedených vrstev. Z toho 

důvodu bylo provedeno srovnání pouze počátečních nákladů vrstev s CRmB s počátečními 

náklady asfaltových směsí s konvenčními pojivy. Byla uvažována cenová hladina ze 

začátku roku 2013 a pro srovnání byly vybrány následující asfaltové směsi běžně 

používaného složení s tloušťkami 40 mm a 30 mm: 

 asfaltový beton pro obrusné vrstvy se zrnitostí do 11 mm se silničním 

asfaltem – ACO 11 S 50/70, 40 mm, ČSN EN 13108-1 [40] 

 asfaltový koberec mastixový se zrnitostí do 11 mm s polymerem 

modifikovaným asfaltem – SMA 11 S PMB 25/55-55, 40 mm, ČSN EN 

13108-5 [43] 

  asfaltový koberec mastixový se zrnitostí do 8 mm s asfaltem modifikovaným 

pryžovým granulátem – SMA 8 S CRmB 25/55-60, 40 mm, ČSN EN 13108-5 

[43] 

 asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy se zrnitostí do 5 mm s asfaltem 

modifikovaným pryžovým granulátem – BBTM 5 A CRmB 25/55-60, 30 

mm, ČSN EN 13108-2 [41] 

 asfaltový koberec drenážní se zrnitostí do 8 mm s asfaltem modifikovaným 

pryžovým granulátem – PA 8 CRmB 25/55-60, 30 mm, ČSN EN 13108-7 

[44] 

Průměrné ceny jednotlivých vstupních materiálů jsou uvedeny v tabulce 1 bez 

DPH. Cena výroby jedné tuny asfaltové směsi se předpokládá v hodnotě 300 Kč a cena 

dopravy, pokládky a zhutnění jedné tuny asfaltové směsi se předpokládá v hodnotě 

100 Kč. Navýšení ceny jedné tuny CRmB – kontinuální míchání (přeprava, umístění 

a obsluha mísicího zařízení, zvýšené energetické nároky, odpisy apod.) oproti 

konvenčnímu pojivu se předpokládá ve výši 1300 Kč. Počáteční náklady nutné pro 

provedení jednoho metru čtverečního vrstvy a úseku dlouhého 1000 m (šířka komunikace 

9,5 m) jsou srovnány v tabulce 2.  
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Tabulka 1: Ceny vstupních materiálů 

Materiál Cena [Kč/t] Doprava [Kč/t] 

Filer VJM8 530 100 

Kamenivo 0/4 mm 130 80 

Kamenivo 2/5 mm 230 80 

Kamenivo 4/8 mm 250 80 

Kamenivo 8/11 mm 270 80 

Celulózová vlákna 13000 5 

Silniční asfalt 11400 600 

Polymerem modifikovaný asfalt 14400 600 

Pryžový granulát 7500 500 

 

Tabulka 2: Srovnání počátečních nákladů 

Asfaltová směs 
ACO 11 S 

50/70 

SMA 11 S 

PMB 

SMA 8 S 

CRmB 

BBTM 5 A 

CRmB 

PA 8 

CRmB 

Obsah pojiva [%] 5,9 6,5 8,5 9,0 8,5 

Cena 1 tuny asfaltové směsi [tisíce 

Kč] 
1,06 1,23 1,37 1,41 1,37 

Cena 1 m
2
 dané tloušťky vrstvy (30 

mm nebo 40 mm) [Kč] 

139,1 

40 mm 

151,9 

40 mm 

159,6 

40 mm 

118,4 

30 mm 

106,7 

30 mm 

Cena 1 m
2
 tloušťky vrstvy 10 mm 

[Kč] 
34,8 38,0 39,9 39,5 35,6 

Cena úseku 1000 m dané tloušťky 

vrstvy [tisíce Kč] 

1321,8 

40 mm 

1442,8 

40 mm 

1516,4 

40 mm 

1124,4 

30 mm 

1013,3 

30 mm 

Cena úseku tloušťky vrstvy 10 mm 

[tisíce Kč] 
330,4 360,7 379,1 374,8 337,8 

Rozdíl ceny 1 m
2
 tloušťky vrstvy 

10 mm oproti ACO 11 S 50/70 [%] 
± 0 + 9,2 + 14,7 + 13,5 + 2,3 

Rozdíl ceny 1 m
2
 tloušťky vrstvy 

10 mm oproti SMA 11 S PMB [%] 
- 8,4 ± 0 + 5,0 + 3,9 - 6,3 

 

Z tabulky 2 je patrné, že nejnižší počáteční materiálové náklady za tunu asfaltové 

směsi vyžaduje směs asfaltového betonu se silničním asfaltem a následně asfaltový 

koberec mastixový s polymerem modifikovaným asfaltem. Při srovnávání ceny jedné tuny 

asfaltové směsi jsou asfaltové směsi s CRmB dražší přibližně o 30 % než asfaltový beton 

se silničním asfaltem. Provedení vrstvy ze směsi asfaltového koberce drenážního s CRmB 

je díky své nízké objemové hmotnosti jen nepatrně dražší než cena vrstvy asfaltové směsi 

se silničním asfaltem o stejné mocnosti. Nejvyšší počáteční náklady je nutné vynaložit na 

asfaltové směsi SMA 8 S CRmB a BBTM 5 A CRmB. 

Cena asfaltových směsí s CRmB se zvyšuje nejvíce z důvodu nutnosti dávkování 

vyššího obsahu pojiva do asfaltové směsi a také použitím přídavného mísicího zařízení 
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určeného pro smísení asfaltu s pryžovým granulátem. Oproti tomu je cenově výhodné 

nahradit část silničního asfaltu levnějším pryžovým granulátem. 

 

3.5.4 Možnosti použití CRmB v asfaltových směsích 

Podle dostupné literatury je možné CRmB použít jako pojivo ve všech běžně 

vyráběných asfaltových směsích (asfaltové betony, asfaltové koberce mastixové, asfaltové 

koberce drenážní, asfaltové betony pro velmi tenké vrstvy, směsi pro asfaltové vrstvy se 

zvýšenou odolností proti šíření trhlin atd.) při výstavbě, údržbě a opravách pozemních 

komunikací. S výhodou se ovšem použije do vrstev se zvýšenými nároky na odolnost vůči 

vzniku únavových, mrazových a reflexních trhlin a do drenážních vrstev, které by vykázaly 

nedostačující životnost s použitím konvenčních pojiv. Nejčastěji jsou asfaltové směsi 

s CRmB používány pro tenkovrstvé úpravy při opravách a rekonstrukcích vozovek 

porušených trhlinami a korozí. 

Pro navrhování vozovek a konstrukcí s vrstvami z asfaltových směsí s CRmB platí 

předpisy ČSN 73 6114, TP 170 [124] a TP 87 [124]. Při návrhu výše uvedených 

asfaltových směsí je možno použít empirický způsob podle norem ČSN EN 13108-1 [40], 

ČSN EN 13108-2 [41], ČSN EN 13108-5 [43] a ČSN EN 13108-7 [44] nebo funkční 

přístup podle ČSN EN 13108-1 [40].  

CRmB mají vyšší viskozitu než běžné silniční nebo polymerem modifikované 

asfalty. Aby byly asfaltové směsi s tímto viskózním pojivem zpracovatelné, je nutné 

dávkovat vyšší množství pojiva než v případě asfaltových směsí s konvenčními pojivy. 

Díky vyššímu obsahu pojiva a jeho vyšší viskozitě je nutné čáru zrnitosti asfaltových směsí 

s CRmB posunout níže, tj. snížit obsah drobného kameniva v asfaltové směsi tak, aby byl 

zajištěn prostor pro pojivo v kostře kameniva. Návrhové vstupní složení směsi kameniva 

s použitím CRmB leží při spodních mezních čarách zrnitosti příslušných typů asfaltových 

směsí podle uvedených norem. Prakticky to znamená vést čáru zrnitosti směsi kameniva 

při spodní mezi oboru zrnitosti odpovídající směsi uvedené v normě řady 13108. Proto je 

možné vyrábět mezerovité asfaltové směsi a jemnozrnné asfaltové směsi s dodržením 

jejich dostatečné životnosti. Tím je umožněno provádět tenkovrstvé úpravy (běžně 20 mm 

až 30 mm). 

Protože vlastnosti CRmB „vybočují“ z požadavků normy ČSN EN 12591 [21] 

i ČSN EN 14023 [49], nelze CRmB přesně popsat normou ČSN EN 12591 [21] určenou 

pro specifikaci silničních asfaltů ani normou ČSN EN 14023 [49] určenou pro polymerem 

modifikované asfalty, což znamená, že tyto předpisy není možné použít pro klasifikaci 

CRmB. Rovněž složení asfaltových směsí s CRmB je nutné modifikovat oproti asfaltovým 

směsím s konvenčními pojivy. Proto byl vyvinut tlak na vydání nového technického 

předpisu, který by umožnil použití technologie asfaltů modifikovaných pryžovým 

granulátem v hutněných asfaltových směsích v podmínkách ČR. 

Stejně jako konvenční směsi se asfaltové směsi s CRmB rozprostírají finišery pro 

pokládku asfaltových směsí. Z důvodu vyšší „tekutosti“ asfaltové směsi s CRmB je nutné 

plnit násypku finišeru z nákladních automobilů opatrně. Mezerovité asfaltové směsi 

s CRmB je vhodné pokládat na celou šířku vozovky tak, aby vrstva nebyla přerušena 

podélnou spárou zabraňující průtoku srážkové vody. Asfaltové směsi s CRmB s vysokou 

mezerovitostí se běžně hutní  statickým účinkem válců. Použití vibrace při hutnění je 

možné při tloušťce vrstvy větší než 30 mm v první fázi hutnění. Pro zajištění kvalitního 

zhutnění vrstvy se doporučuje provádět hutnění až do teploty vrstvy 60 °C. 
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3.5.5 Shrnutí odlišností technologie asfaltových směsí s CRmB oproti 

asfaltovým směsím s konvenčními pojivy 

Zásadní diferenci oproti běžným pojivům lze spatřovat v nutnosti začlenění 

pryžového granulátu do pojiva, což je spojeno s růstem viskozity pojiva. Směšování se 

nejčastěji provádí pomocí mísicího zařízení na obalovně, přímo v rafinerii nebo přísadou 

pytlovaného koncentrátu do míchačky obalovny. Protože může docházet k problémům se 

skladovací stabilitou pojiva a k usazování částic pryže v pojivu, je nutné pojivo míchat 

nebo dostatečně rychle spotřebovat. Při delší době skladování při vysoké teplotě navíc 

hrozí nebezpečí termické degradace pojiva s postupným zmenšováním částic pryže 

a snižováním pružnosti pojiva. Proto je nutné, aby výrobce stanovil časový průběh reakce 

asfaltu s pryžovým granulátem a vliv devulkanizace a depolymerace granulátu na 

vlastnosti CRmB. Z těchto zjištění výrobce stanovuje teplotu CRmB a odpovídající dobu 

do zpracování CRmB včetně zabudování asfaltové směsi do vozovky. 

Jak bylo uvedeno výše, CRmB vykazují vyšší viskozitu než silniční nebo 

polymerem modifikované asfalty. Aby došlo k dokonalému obalení všech zrn kameniva 

a asfaltová směs s tímto viskózním pojivem byla zpracovatelná, je nutné použít vyšší 

dávkování pojiva do asfaltové směsi, z čehož vyplývá silnější film pojiva na povrchu 

kameniva. Vysoký obsah pojiva umocňuje silnou lepivost asfaltové směsi, která obsahuje 

částice pryže. 

Při použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem jako pojivo v asfaltové 

směsi je nezbytně nutné upravit návrh asfaltové směsi tak, aby bylo umožněno začlenění 

částic pryže do kostry asfaltové směsi. Prakticky to znamená zvýšit mezerovitost směsi 

kameniva vypuštěním části fileru a drobného kameniva, popřípadě navrhnout asfaltovou 

směs s přerušenou zrnitostí kameniva (v USA nazývanou „gap graded“) nebo asfaltovou 

směs s otevřenou zrnitostí kameniva (v USA nazývanou „open graded“). Asfaltová směs 

s přerušenou zrnitostí odpovídá čáře zrnitosti asfaltových koberců drenážních se sníženým 

obsahem fileru a asfaltová směs s otevřenou zrnitostí odpovídá zrnitosti směsi asfaltového 

koberce drenážního. Vyšší viskozita pojiva a přítomnost částic pryže umožní zvýšit obsah 

pojiva v asfaltové směsi. Vysoká viskozita pojiva s „nabobtnanými“ částicemi pryže 

zaručí, že pojivo z kameniva nebude stékat. Zvýšením obsahu pojiva a vypuštěním části 

fileru se docílí dostatečné zpracovatelnosti asfaltové směsi a zvýší se tloušťka filmu pojiva 

na povrchu kameniva (zvýší se koeficient sytosti), což je výhodné z hlediska omezení 

oxidativního stárnutí pojiva, zvýšení pružnosti vrstvy a zvýšení trvanlivosti vrstvy, ale 

nevýhodné z hlediska zvýšení počátečních nákladů. Náklady na opravy je možné snížit 

využitím kalifornských pravidel o ekvivalentních tloušťkách vrstvy, kdy v tabulce jsou 

uvedeny hodnoty tlouštěk asfaltové směsi s přerušenou zrnitostí kameniva s CRmB 

a tlouštěk asfaltové směsi s uzavřenou zrnitostí s konvenčním pojivem tak, aby byly 

hodnoty strukturní životnosti z hlediska vzniku trhlin ekvivalentní. Tloušťky asfaltových 

směsí s CRmB je možné podle tohoto pravidla snížit na 30 % až 67 % [56]. 

Při návrzích směsí asfaltových koberců drenážních s CRmB se řeší kompromis 

mezi trvanlivostí asfaltové směsi (co nejvyšší obsah pojiva) a zvyšováním protihlukových 

účinků vrstvy zvyšováním mezerovitosti asfaltové směsi (co nejnižší obsah pojiva). 

U asfaltových betonů a asfaltových koberců mastixových s CRmB je často 

problematické navrhnout a vyrobit asfaltovou směs s nízkou mezerovitostí (pod 5 %). Lze 

to vysvětlit použitím vysoce viskózního pojiva, přítomností „nabobtnaných“ částic pryže 

a upravené zrnitosti kameniva. Proto je zejména u asfaltových betonů nutné na stavbě 

důsledně dodržovat teploty hutnění a aplikovat dostatečnou hutnicí energii. 



Současný stav řešené problematiky 

 

 43 

V poslední době se začínají uplatňovat asfaltové betony pro velmi tenké vrstvy se 

zvýšenou mezerovitostí (BBTM B dle ČSN EN 13108-2 [41]) s drobnějším maximálním 

zrnem kameniva (např. do 5 mm) pro snížení emisí hluku z obrusné vrstvy. CRmB je 

vhodné pojivo do těchto asfaltových směsí, protože asfaltové směsi většinou mají 

přerušenou zrnitost kameniva a vyšší mezerovitost (7 % až 15 %), navíc přísada pryžového 

granulátu omezí vznikající hluk od odvalující se pneumatiky. 

Při laboratorní výrobě asfaltové směsi s CRmB je nutné omezit dobu nahřívání 

pojiva na teplotu obalování na co nejkratší dobu, aby nedocházelo k nežádoucí termické 

degradaci částic pryže v pojivu. Před dávkováním CRmB do asfaltové směsi při 

laboratorní výrobě je nutné pojivo důkladně promíchat, aby došlo k rovnoměrnému 

rozptýlení částic pryže. Při výrobě zkušebních těles rázovým zhutňovačem hrozí 

u asfaltové směsi PA nebezpečí vysypání zhutněné asfaltové směsi z hutnicí formy. Tomu 

je možné zamezit vložením koleček z tvrdého křídového papíru mezi asfaltovou směs, 

podložku a bicí hlavu hutnícího pěchu a opatrnou manipulací s čerstvě zhutněným tělesem 

ve formě. 

Při provádění kontrolních zkoušek může přítomnost pryžového granulátu ovlivnit 

výsledky provedeného sítového rozboru po extrakci. Pryžový granulát slepuje částice fileru 

a tyto shluky se zachytí na sítech s vyšší nominální velikostí ok síta. Tomu lze částečně 

zabránit vysypáním kameniva na plochý plech, rozmělněním shluků kameniva a pryžového 

granulátu rukou a rozetřením shluků fileru a pryžového granulátu prsty. Další možností je 

určení obsahu pojiva spalováním podle normy ČSN EN 12697-39 [34]. 

Asfaltové směsi s CRmB v laboratoři vykazují většinou nízkou hodnotu odolnosti 

vůči vodě (ITSR). Pro asfaltové směsi s vyšší tloušťkou asfaltového filmu jako mají 

asfaltové směsi SMA a asfaltové směsi s CRmB je hodnota ITSR v souladu s ČSN EN 

13108-5 [43] neprůkazná. 

Při pokládce drenážních koberců s CRmB je nutné zohlednit problematická místa – 

napojení na následující vrstvu a zhutněnou asfaltovou směs kolem vpustí a šachet. V těchto 

místech hrozí nebezpečí zachycování dešťové vody, která při zmrznutí zapříčiní vznik 

trhlin. U asfaltového koberce drenážního je nutno zajistit výtok drenážované vody mimo 

vrstvu propustnou krajnicí, do podélných odvodňovačů nebo do kanalizačních vpustí.  

Pokládku asfaltových směsí BBTM B a PA je vhodné provádět v celé šířce 

pokládané úpravy; při pokládce dvěma finišery jedoucími za sebou musí být jejich 

vzájemná vzdálenost co nejmenší. Při provádění vrstev po polovinách vozovky je nutno 

zajistit spojení vrstev bez použití těsnění do podélné spáry. U asfaltových směsí s CRmB je 

nutné důsledně dodržovat nejnižší přípustné teploty asfaltové směsi a minimální teploty 

vzduchu při pokládce tak, aby bylo možné vrstvu řádně zhutnit a kvalitně zabudovat do 

povrchu vrstvy jednotlivá zrna kameniva. 

Z hlediska některých potenciálně škodlivých organických látek obsažených 

v asfaltových výparech bylo měřením prokázáno, že nejvyšší koncentrace se nacházejí při 

pokládce a jejich koncentrace je pod mezními limity. Charakteristický zápach tvoří 

sloučenina nazývaná benzothiazol, která je uvolňovaná z pryžového granulátu při teplotách 

nad 170 °C. Tato látka je klasifikována pouze jako dráždivá. 
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3.6 Historie a současný stav použití pryžového granulátu 

v asfaltových směsích ve světě 

Vznik silničních materiálů s přídavkem pryžového granulátu pro použití jako 

spojovací nátěry, vysprávky a membrány započal v USA koncem třetího desetiletí 20. 

století. V padesátých letech byl v USA proveden rozsáhlý laboratorní výzkum, hodnotící 

vlivy různých druhů pryže na vlastnosti ropných asfaltů. Výsledky byly publikovány 

v říjnu 1954 v časopisu Public Roads. Zájem a práce v této oblasti rostly tak rychle, jak 

rychle rostl počet patentů popisujících technologie využití pryže v silničním stavitelství. 

V březnu roku 1960 uspořádala společnost Asphalt Institute v Chicagu první sympozium 

o pryži v silničním asfaltu, které sestávalo z pěti prezentovaných a diskutovaných 

příspěvků. 

Koncem 60. let vyvinuly dvě švédské společnosti (Skega AB a AB 

Vaefoerbaetringar) technologii přídavku pryžového granulátu do asfaltové směsi metodou 

suchého procesu s označením Rubit, při které se přidávalo 3 % až 4 % hrubozrnného 

pryžového granulátu do asfaltové směsi pro obrusné vrstvy. Technologie byla pro použití 

v USA patentována v roce 1978 pod obchodním názvem PlusRide (někdy označována jako 

RUMAC) a byla využívána zejména na Aljašce, ve Washingtonu, v Minnesotě, Oregonu, 

Arizoně a v Kalifornii. 

Charles H. McDonald z Phoenixu v Arizoně pracoval s asfaltem a pryžovým 

materiálem, v letech 1960 až 1970 vyvíjel mokrý proces (také nazývaný McDonaldův 

proces). Jako první běžně používal asfalt modifikovaný pryžovým granulátem 

k vysprávkám horkou směsí a k údržbě povrchu. Nátěrové technologie s pryžovým 

granulátem sloužily efektivně jako primární údržba vozovek v intravilánu pro hlavní 

silnice v některých státech USA po dalších 20 let, dokud si intenzity dopravy nevynutily 

náhradu za tenké asfaltobetonové vrstvy. Asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným 

pryžovým granulátem se zrnitostí kameniva typu „gap-graded“ (přerušená čára zrnitosti, 

vyšší mezerovitost směsi kameniva) byly později vyvinuty jako úspěšná náhrada. V roce 

1978 byla poprvé v Kalifornii provedena vrstva s asfaltovou směsí vyrobenou suchým 

procesem, která obsahovala 1 % pryžového granulátu přidaného do kameniva před 

smísením se silničním asfaltem. [5], [17] 

V Arizoně byl proveden první pokusný úsek s hutněnou asfaltovou směsí 

obsahující CRmB v roce 1975 – dva pokusné úseky s asfaltovou směsí s otevřenou 

zrnitostí s rozdílným obsahem CRmB (10,5 % a 8,5 %) byly provedeny na státní silnici 87. 

První vozovky z asfaltového betonu s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

vyrobené s prvotními verzemi mokrého procesu (pojivo a směs kameniva typu „dense 

graded“) byly budovány v roce 1980 a v letech 1981 až 1982 bylo vyvinuto první mísicí 

zařízení určené ke smísení silničního asfaltu s pryžovým granulátem kontinuální metodou. 

Kalifornie začala používat technologii kontinuální výroby CRmB v roce 1978 a během 

deseti následujících let bylo v kalifornii provedeno přibližně dvacet úseků s překrytím 

porušených vozovek s použitím asfaltových směsí s CRmB typu dense graded a open 

graded. [11] 

Dr. H. Barry Takallou vyvinul v roce 1986 na Oregonské Státní univerzitě 

technologii označovanou jako obecný suchý proces (generic dry process, generic RUMAC, 

TAK system) přídavku pryžového granulátu do asfaltové směsi dense graded nebo gap 

graded. Při této metodě se vybírá zrnitost pryžového granulátu (většinou do 2 mm), aby co 

nejlépe doplňovala zrnitost použitého kameniva ve směsi pro danou lokalitu, přičemž 

asfaltová směs obsahuje 1 % až 3 % pryžového granulátu. V roce 1989 byly ve státě New 
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York provedeny dva pokusné úseky a na Floridě jeden pokusný úsek s asfaltovou směsí 

vyrobenou postupem generic dry process. Další pokusné úseky byly provedeny v několika 

dalších státech USA v roce 1991. [11] 

Výzkumná laboratoř pro chladné oblasti (CRREL) hodnotila schopnost různých 

druhů asfaltových směsí rozpojovat led a námrazu. Výsledkem práce byla asfaltová směs 

vycházející z technologie suchého procesu, která obsahuje vysoký hmotnostní obsah 

(kolem 3 %) velice hrubozrnného pryžového granulátu (4,75 mm až 12,5 mm). Přitom bylo 

nutné upravit zrnitost směsi kameniva tak, aby bylo možné do asfaltové směsi pryžový 

granulát umístit. Výsledná asfaltová směs se označuje jako chunk rubber asphalt concrete 

(asfaltový beton s kusy pryže) a vlastnosti vzniklé asfaltové směsi byly popsány pouze 

laboratorními zkouškami. [62] 

Na Floridě bylo v 80. letech vyvinuto pojivo s nízkým obsahem pryžového 

granulátu a v roce 1988 Americké sdružení pro zkoušení a materiály (American Society for 

Testing and Materials, ASTM) publikovalo definici asfaltu modifikovaného pryžovým 

granulátem (Asphalt Rubber): „Směs asfaltového pojiva, recyklované pryže z pneumatik 

a případně jiných přísad, přičemž obsah pryže je minimálně 15 % z celkové hmotnosti 

pojiva; tento pryžový granulát musí dostatečně zreagovat v horkém asfaltu kvůli 

nabobtnání pryžových částic“. V této definici se uvažuje výroba pojiva mokrým procesem, 

který je v USA nejrozšířenějším postupem výroby CRmB. Požadavky na fyzikální 

vlastnosti jsou vyjmenovány v americké materiálové normě ASTM D6114 [8].  

V roce 1987 se kalifornská správa silnic (Caltrans) rozhodla pro upřednostnění 

tenkých vrstev asfaltového betonu s CRmB před tlustšími vrstvami s běžnými pojivy. Do 

roku 1990 byly ve 23 státech USA položeny zkušební úseky s asfaltovou směsí s CRmB. 

V USA se běžně využívá technologie mokrého procesu s přípravou v mísicím zařízení 

umístěným přímo na obalovně a v roce 2001 byla v USA technologie vyjmuta 

z experimentálního stavu. V roce 1992 publikoval Caltrans návrhovou příručku pro 

asfaltové směsi zrnitosti gap-graded s CRmB s názvem Design Guide for Asphalt Rubber 

Hot Mix-Gap Graded (ARHM-GG), založenou na – do té doby –  provedených studiích 

a projektech. Na základě výzkumu provedeného mezi roky 1980 až 1992 vydal Caltrans 

příručku [103], která popisuje pravidla pro redukci tlouštěk vrstev obsahujících CRmB 

oproti konvenčním asfaltovým směsím za předpokladu srovnatelné doby životnosti při 

údržbě a opravách komunikací [67]. Do roku 1995 provedlo Caltrans přes 100 projektů 

týkajících se hutněných asfaltových směsí obsahujících CRmB a do roku 2001 uskutečnilo 

210 projektů po celé Kalifornii. Do roku 1992 byla většina procesů použitelných pro 

zpracování pryže v USA patentována nebo se na ně vztahovalo vlastnické právo a bylo 

snahou prodlužovat platnost nejstarších patentů. Po vypršení lhůty platnosti vlastnických 

práv se technologie začaly rychle rozvíjet a asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným 

pryžovým granulátem (metoda mokrého procesu, kontinuální výroba) jsou nyní 

celosvětově považovány za součást veřejného vlastnictví. V roce 1995 byl započat výzkum 

podporovaný FHWA a některými členskými státy USA. Přesto, že souhrnná studie nebyla 

dokončena, byly publikovány přehledy postupů, procesů a dílčích zpráv, na jejichž základě 

si jednotlivé členské státy vytvořily národní předpisy pro technologii zpracovávající 

pryžový granulát v asfaltových směsích. 

V roce 2005 byl v Kalifornii proveden další výzkum, který ověřil, že pravidla pro 

redukci tlouštěk vrstev obsahujících CRmB z roku 1992 jsou stále platná, ale jejich použití 

bylo zúženo pouze pro údržbu a opravu vozovek. Pro novou konstrukci vozovky nesmí být 

tloušťka vrstev redukována. [5] 
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V současné době se nejvíce asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem jako 

pojivo do hutněných asfaltových směsí používá ve čtyřech státech USA (Arizona, 

Kalifornie, Texas a Florida). Arizona zpracuje 0,5 milionu tun pryžového granulátu 

v asfaltových směsích, Florida 1,2 milionu tun a Texas 0,1 milionu tun pryžového 

granulátu za rok. Roční spotřeba pryžového granulátu v asfaltových směsích v Kalifornii 

značně kolísá, např. v letech 1999 až 2003 mezi 0,3 miliony tun a 1,5 miliony tun. V roce 

2005 byl v Kalifornii schválen plán, že do roku 2013 vzroste spotřeba pryžového granulátu 

v silničních materiálech z 20 % (v roce 2007) na 35 %, přičemž v roce 2010 bylo dosaženo 

30 %. [109] 

V Arizoně se CRmB používá nejčastěji jako pojivo v asfaltových směsích typu 

„open-graded“ a „gap-graded“ nejčastěji pro údržbové technologie nebo pro opravy 

vozovek v tenkých vrstvách od 13 mm do 50 mm. CRmB obsahují přibližně 17 % 

pryžového granulátu. Hutněné asfaltové směsi se pro arizonskou správu silnic navrhují 

vždy v centrální laboratoři.  

Asfaltové směsi typu „open-graded“ se v Arizoně označují jako AR-ACFC (asphalt 

rubber asphalt concrete friction course) nebo zkráceně OGFC (open-graded friction course) 

a obsahují 9 % až 10 % CRmB z hmotnosti kameniva (tj. 8,3 % až 9,1 % z hmotnosti 

asfaltové směsi). Provádějí se od roku 1988 jako obrusné vrstvy, v současnosti běžně 

o tloušťce 12,5 mm (pro překrytí vozovek s asfaltovým krytem) až 25 mm (pro překrytí 

vozovek s cementobetonovým krytem) pro prodloužení životnosti, zlepšení 

protismykových vlastností, omezení trhlin a snížení hluku. Požadavky na zrnitost asfaltové 

směsi AR-ACFC jsou uvedeny v tabulce 5. Rovnice (2.20) se v Arizoně používá pro 

výpočet obsahu CRmB v asfaltové směsi AR-ACFC. Do asfaltové směsi se přidává 1 % 

vápenného hydrátu nebo cementu. Pokud je AR-ACFC použita pro překrytí vozovky 

s cementobetonovým krytem, zvýší se obsah CRmB získaný ze vzorce (2.20) o 1 %, aby se 

zvýšila odolnost asfaltové směsi vůči prokopírování spár a vzniku trhlin. Požaduje se 

minimální tvarový index použitého kameniva 25 % a hodnota ekvivalentu písku (SE) 

minimálně 55 %. Maximální hodnota odolnosti proti drcení (součinitel Los Angeles, LA) 

je 9 % (po 100 otáčkách) a 40 % (po 500 otáčkách). Na asfaltové směsi se provádí zkouška 

stékavosti Schellenbergovou metodou, přičemž stékavost nesmí přesáhnout hodnotu 0,3 %. 

[138], [4] 

 

    [(       )     ]  
    

 
 (2.20) 

BC  je návrhový obsah pojiva z hmotnosti kameniva [%] 

w je nasákavost kameniva (hodnota musí být menší než 2,5 %) [%] 

C je objemová hmotnost kameniva [Mg·m
-3

] 

 

Asfaltové směsi typu „gap-graded“ obsahují nejčastěji 6,5 % až 8,5 % CRmB 

a v Arizoně se označují jako ARAC (asphalt rubber asphalt concrete). Nejčastěji se tato 

směs používá ve vrstvách o tloušťkách 25 mm až 50 mm s mezerovitostí v rozmezí 4,5 % 

až 6,5 % pro překrytí vozovek porušených trhlinami. Do asfaltové směsi se přidává 1 % 

vápenného hydrátu nebo cementu. Požaduje se minimální hodnota ekvivalentu písku (SE) 

55 %. Maximální hodnota odolnosti proti drcení (součinitel Los Angeles, LA) je 9 % (po 

100 otáčkách) a 40 % (po 500 otáčkách). Teplota hutnění asfaltové směsi ARAC při 

návrhu je 163 °C. Minimální hodnota mezerovitosti směsi kameniva (VMA) je 19 % 

a mezní čáry zrnitosti asfaltové směsi ARAC jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Kalifornská správa silnic používá CRmB (nejčastěji kontinuální výroba CRmB) 

v asfaltových směsích typu „dense-graded“, „gap-graded“ i „open-graded“. V Kalifornii se 

do CRmB vmíchává 18 % až 22 % pryžového granulátu (zrnitosti do 2 mm) získaného 

zpracováním odpadních pneumatik. Dále jsou přidávány extender-oleje (směs 

pryskyřičných aromatických uhlovodíků s vysokým bodem vzplanutí používaná pro 

změkčení pryžového materiálu umožněné bobtnáním polymeru a vniknutím mezi molekuly 

pryže) v množství 2,5 % až 6,0 % z hmotnosti silničního asfaltu (tj. 2,4 % až 5,7 % 

z hmotnosti CRmB) a přísada přírodního kaučuku (minimálně 25 % z hmotnosti pryžového 

granulátu). Přírodní kaučuk se získává z některých druhů pneumatik nákladních 

automobilů, popř. z jiných zdrojů (tenisové míčky, ostatní pryžové výrobky). Tyto složky 

se přidávají k podpoře interakce částic pryže s horkým asfaltem. Reakční doba při výrobě 

pojiva je 45 minut při vysokých teplotách (190 ºC až 218 ºC). Minimální obsah pryžového 

granulátu je v Kalifornii 18 % z hmotnosti silničního asfaltu a běžně se pohybuje 

v rozmezí 18 % až 22 %. Stejně jako v ostatních státech USA je požadován interval 

viskozity 1,5 Pa∙s až 4,0 Pa∙s, ovšem pouze Kalifornie stanovuje tuto hodnotu při teplotě 

190 °C, kdežto ostatní státy při teplotě 177 °C nebo 175 °C. Z toho vyplývá, že kalifornské 

CRmB mají požadovanou vyšší dynamickou viskozitu. 

V Kalifornii se návrh asfaltové směsi s CRmB provádí na základě požadavku na 

mezerovitost a stékavost pojiva. Po zvážení vyšších počátečních nákladů na provedení 

vrstvy a sledované delší životnosti kalifornských asfaltových směsí s CRmB zpracovala na 

základě dlouhodobého výzkumu kalifornská správa silnic (Caltrans) návod údržbových 

technologií [56], který umožňuje snížit tloušťky vrstev obsahujících CRmB ve srovnání 

s konvenčními vrstvami z asfaltového betonu, v některých případech až na polovinu. 

Do roku 1992 používala Texaská správa silnic asfaltové směsi s CRmB typu dense-

graded. V současnosti používá CRmB primárně v asfaltových směsích typu „gap-graded“ 

s vysokým obsahem pojiva nebo v asfaltových směsích typu „open-graded“. Asfaltové 

směsi open graded vykazují mezerovitost kolem 20 % a provádějí se v tloušťce 30 mm až 

40 mm. Využívá se jak nízkoviskózních CRmB s obsahem pryžového granulátu kolem 

10 %, tak vysokoviskózních CRmB s obsahem pryžového granulátu kolem 18 % se 

zrnitostí menší než 2,0 mm. Největší využití pryžového granulátu v silničním stavitelství 

Texasu náleží nátěrovým technologiím. 

Na Floridě se používá nejčastěji CRmB s relativně nízkým obsahem jemného 

pryžového granulátu (přibližně 5 % až 15 %) vyrobený metodou terminálového míchání. 

CRmB s minimálním obsahem 5 % pryžového granulátu z hmotnosti asfaltu (tj. 4,8 % 

granulátu z hmotnosti CRmB) se označuje ARB 5 a  CRmB s minimálním obsahem 12 % 

pryžového granulátu z hmotnosti asfaltu (tj. 10,7 % z hmotnosti CRmB) se označuje 

ARB 12. CRmB vyrobené metodou kontinuálního míchání se označuje ARB 20 a obsahuje 

minimálně 16,7 % pryžového granulátu (z hmotnosti CRmB). CRmB se běžně používají 

v asfaltových směsích typu „dense-graded“ a „open-graded“. Důvodem nízkého obsahu 

pryžového granulátu je minimalizování požadavků na speciální postupy zpracování 

a skladování CRmB a také omezení vlivu na postup výroby asfaltových směsí a jejich 

pokládku. [106] 

 

Průběhy mezních čar zrnitosti používaných pryžových granulátů v Arizoně, 

Kalifornii, Texasu a na Floridě jsou číselně vyjádřeny v tabulce 3. V Texasu se pro výrobu 

CRmB používá pryžový granulát s označením „Grade C“ a granulát „Grade B“ pro SAMI 

vrstvy. V Arizoně se používá pryžový granulát s označením „Type A“ pro SAMI vrstvy 

a nátěry a „Type B“ v CRmB pro výrobu asfaltových směsí typu open graded a gap 
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graded. Na Floridě se pro výrobu SAMI vrstev používá pryžový granulát s označením 

„Type C“ a pro výrobu asfaltových směsí granulát s označením „Type A a B“. 

 

Tabulka 3: Číselné vyjádření mezních čar zrnitosti pryžových granulátů vybraných 

států USA (Arizona, Kalifornie, Florida a Texas) vhodné pro výrobu CRmB [127], 

[17] 

Zrnitost 
Arizona 

Type A 

Arizona 

Type B 
Kalifornie 

Florida 

Type A 

Florida 

Type B 

Florida 

Type C 

Texas 

Grade A 

Texas 

Grade B 

Texas 

Grade C 

2,36 100 
 

100 
   

100   

2 95-100 100 98-100 
   

95-100 100  

1,18 0-10 65-100 45-75 
  

100  70-100 100 

0,6 
 

20-100 2-20 

 

100 70-100  25-60 90-100 

0,425 
  

 

 
  

  45-100 

0,3 
 

0-45 0-6 100 40-60 20-40 0-10   

0,15 
  

0-2 50-80 
  

   

0,075 
 

0-5 0 
   

 0-5  

 

V tabulce 4 jsou uvedeny požadavky na CRmB vyrobené technologií kontinuálního 

míchání v Arizoně, Kalifornii, Floridě a Texasu. Tabulka 5 shrnuje číselné vyjádření 

mezních čar zrnitosti jednotlivých asfaltových směsí s CRmB používaných v Arizoně, 

Kalifornii, Floridě a Texasu. 
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Tabulka 4: Požadavky vybraných států USA (Arizona, Kalifornie, Florida a Texas) na vlastnosti CRmB vyrobeného kontinuálním 

mícháním [127], [141], [106] 

Stát Arizona Arizona Arizona Kalifornie Florida Florida Florida Texas Texas Texas 

Označení CRmB 1 2 3 2 ARB 5 ARB 12 ARB 20 I II III 

Minimální obsah 

granulátu, % CRmB 
16,7 16,7 16,7 15,3 4,8 10,7 16,7 15 15 15 

Silniční asfalt PG 64-16 PG 58-22 PG 52-28 AR-4000 PG 67-22 PG 67-22 PG 64-22 PG 58-28, PG 64-22 

Extender olej, % 

CRmB 
nedovoleno 2,4-5,7 dovoleno, ale nepoužívá se 

Minimální reakční 

teplota, °C 
163 190 150 170 bez požadavku 

Maximální reakční 

teplota, °C 
190 218 170 175 190 bez požadavku 

Minimální reakční 

doba, minuty 
60 45 10 15 30 bez požadavku 

Interval dynamické 

viskozity, Pa·s 

1,5-4,0, 

177 °C 

1,5-4,0, 

190 °C 

min. 0,4, 

150 °C 

min. 1,0, 

150 °C 

min. 1,5, 

175 °C 

2,5-5,0, 

175 °C 

1,5-5,0, 

175 °C 

Penetrace jehlou při 

25 °C, 0,1 mm 
- - -  - - - - 25-75 25-75 50-100 

Bod měknutí, 

minimum, °C 
57 54 52 52 - - - 57 54 52 

Bod měknutí, 

maximum, °C 
- - - 74 - - - - - - 

Resilience při 25 °C, 

minimum, % 
25 20 15 18 - - - 25 20 10 
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Tabulka 5: Požadavky vybraných států USA (Arizona, Kalifornie, Florida a Texas) na mezní čáry zrnitosti směsí s CRmB [127] 

 Stát USA Arizona Kalifornie Florida Texas 

Označení ARAC 
AR-

ACFC 

19 mm 

D-MB 

19 mm 

RAC-GG 

12,5 mm 

RAC-GG 

9,5 mm 

G-MB 

12,5 mm 

RAC-O 

9,5 mm 

RAC-O 

ARHM 

GG-B 

ARHM 

GG-C 

ARHM 

GG-D 

FC-5 

Open 

FC-9,5 

Dense 

FC-12,5 

Dense 

PFC 

Open 

SMAR 

Coarse 

SMAR 

Fine 

25 mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 mm 100 100 95-100 95-100 100 100 100 100 90-100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12,5 mm 80-100 - - 83-87 90-100 100 95-100 100 - 90-100 100 85-100 100 90-100 95-100 72-85 100 

9,5 mm 65-80 - 65-80 65-70 83-87 78-92 78-89 90-100 60-75 78-92 78-92 55-75 90-100 - 50-80 50-70 95-100 

4,75 mm 28-42 30-45 49-54 33-37 33-37 33-37 28-37 29-36 28-42 28-42 28-42 15-25 - - 0-8 30-45 40-50 

2,36 mm 14-22 4-8 36-40 18-22 18-22 18-22 7-18 7-18 15-25 15-25 15-25 5-10 32-67 22-58 0-4 17-27 17-27 

1,18 mm - - - - - - 0-10 0-10 - - - - - - - 12-22 12-22 

0,6 mm - - 18-21 8-12 8-12 8-12 - - 5-15 5-15 5-15 - - - - 8-20 8-20 

0,3 mm - - - - - - - - - - - - - - - 6-15 6-15 

0,075 mm 0-2,5 0-2,5 3-8 2-7 2-7 3-7 0-3 0-3 0-5 2-7 2-7 2-4 2-10 2-10 0-4 5-9 5-9 

 SMAR odpovídá zrnitosti gap graded 

 MB je zkratkou pro pojivo s označením Modified Binder vyvinuté v Kalifornii bez požadavku na hodnotu viskozity 
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Některé členské státy USA, jako například Illinois, Colorado nebo Kansas, 

vypracovaly studie proveditelnosti a životnosti úprav obsahujících pryžový granulát 

a nenalezly podstatné zlepšení oproti asfaltovým směsím s nemodifikovanými nebo 

polymerem modifikovanými asfalty při zohlednění vyšších počátečních nákladů 

technologie a proto od této technologie ustoupily [127]. 

V Polsku se technologie mokrého procesu začala prosazovat od roku 2006, kdy 

společnost Bisek zakoupila míchací zařízení Phoenix Environmental, Ltd. pro výrobu 

CRmB na obalovně metodou kontinuální výroby CRmB. V Polsku se technologie CRmB 

uplatňuje při výrobě směsí asfaltového betonu s plynulou čárou zrnitosti (dense graded). 

Pro výrobu pojiva kontinuální metodou se používá silniční asfalt gradace 30/50 nebo 50/70 

a nižší obsah pryžového granulátu (zpravidla kolem 10 %). Technologie je v Polsku stále 

ve fázi testování. V roce 2010 se v Polsku poprvé provedly pokusné úseky obsahující 

koncentrát CRmB. 

Po mezinárodní konferenci v portugalském Vilamoura v roce 2000 byly na dálniční 

síti Brazílie provedeny první pokusné úseky vozovek, jejichž vrstvy obsahovaly pryžový 

granulát. Od té doby se technologie začala rozšiřovat a do roku 2009 bylo v Brazílii 

provedeno přibližně 2000 km silnic, které obsahují pryžový granulát začleněný do 

asfaltové směsi různými metodami. Nejčastěji používaným brazilským přístupem 

zpracovávajícím pryžový granulát do asfaltových směsí je technologie terminálové výroby. 

Asfaltové směsi typu dense graded jsou navrhovány s pojivem obsahujícím 15 % 

pryžového granulátu a asfaltové směsi gap graded většinou obsahují CRmB s vyšší 

viskozitou (dávkováno přibližně 20 % pryžového granulátu z hmotnosti pojiva). 

V současné době se technologie využívá jako alternativa pro klasické technologie při 

údržbových pracích a opravách pro prodloužení životnosti úprav a snížení nákladů na 

údržbu. [133] 

V Itálii se o zavedení výroby CRmB zasadila společnost Asphalt Rubber Italia, 

která byla založena v roce 2006. Společnost vyrábí CRmB metodou kontinuální výroby 

přímo na obalovnách mísicími zařízeními, která jsou dopravena z USA. Společnost je 

schopná CRmB dopravit i na velké vzdálenosti speciálně upravenými přepravníky. Tyto 

přepravníky obsahují nádrž, ve které je umístěno míchací zařízení a vytápění. Podle 

přepravované vzdálenosti je společnost schopná upravit vlastnosti vyráběného CRmB tak, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení během přepravy. Tím je zajištěna možnost dodávky 

CRmB po celé Itálii a také do okolních zemí, což bylo ověřeno dodávkou pojiva do ČR pro 

společnost Skanska a.s. V Itálii se při návrhu asfaltových směsí s CRmB vychází 

z předpisů arizonské správy silnic a využívají se asfaltové směsi se zrnitostí open graded 

a gap graded, jejichž charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 6. [15] 

Ve Španělsku se technologie CRmB využívá zejména z důvodu snížení hlukových 

emisí od dopravy. CRmB se vyrábí mobilními mísicími jednotkami na obalovnách 

asfaltových směsí (metoda kontinuální výroby CRmB) od roku 2006 a používají se tři 

druhy CRmB: 

 zlepšené pojivo (improved binder – BC) obsahující 8 % až 12 % pryžového 

granulátu, 

 modifikované pojivo (modified binder – BMC) obsahující 12 % až 15 % 

pryžového granulátu, 

 modifikované pojivo s vysokou viskozitou (modified binder with high 

viscosity – BMAVC) obsahující 15 % až 22 % pryžového granulátu. 



Současný stav řešené problematiky 

 

 52 

CRmB se využívá v asfaltových směsích typu open graded nebo gap graded 

s obsahem CRmB 8 % až 10 %. [14] 

 

Tabulka 6: Číselné vyjádření mezních čar zrnitosti a obsah CRmB směsi typu open 

graded a gap graded v Itálii [15] 

Typ směsi open graded Gap graded 

           Zrnitost [mm] 

Velikost ok sít [mm] 
16 16 

16 100 100 

12,5 93 – 100 83 – 97 

10 88 – 100 68 – 82 

8 68 – 82 54 – 68 

4 23 – 37 25 – 37 

2 3 – 15 12 – 24 

0,5 2 – 10 7 – 15 

0,063 0 – 3 0 – 3 

Obsah pojiva [%] 8,5 – 9,5 7,5 – 8,5 

 

Technologie míchání pryžového granulátu do asfaltových směsí je v Portugalsku 

podporována státem. Používá se CRmB s minimálně 18 % dávkováním pryžového 

granulátu (běžně 20 % až 22 %) v silničním asfaltu gradace 35/50 nebo 50/70 vyrobené 

technologií mokrého procesu. Od roku 2000 do roku 2009 bylo v Portugalsku vyrobeno 

a spotřebováno 35 000 tun CRmB. Využívá se asfaltových směsí typu open graded a gap 

graded s obsahem CRmB 8 % až 10 % [114]. Mezní čáry zrnitosti asfaltové směsi 

s otevřenou zrnitostí jsou číselně uvedeny v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Číselně vyjádřený průběh mezních čar zrnitosti portugalské asfaltové 

směsi s otevřenou zrnitostí [77] 

                   Typ směsi           

Velikost ok sít [mm] 
open graded 

12,5 92 – 100 

10 82 – 90 

8 68 – 75 

4 29 – 35 

2 8 – 13 

0,5 2 – 6 

0,063 2 – 4 

 

V 80. letech minulého století bylo v Čínské lidové republice provedeno několik 

pokusných úseků se začleněním pryžového granulátu do asfaltové směsi metodou suchého 

procesu. Životnost těchto úprav byla nízká, a proto se od technologie upustilo. Na základě 

omezených zdrojů surovin a nutnosti dosažení udržitelného rozvoje v rychle rostoucím 
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dopravním systému rozhodlo začátkem 21. století čínské Ministerstvo dopravy o řešení 

problému znovuvyužívání odpadních materiálů, mezi které se bezesporu počítají i ojeté 

pneumatiky. V letech 2000 až 2005 se podílelo deset provincií Číny na zkoumání možností 

využití odpadních pneumatik technologií suchého i mokrého procesu a v následujících 

dvou letech se začala technologie mokrého procesu využívat. Nejvíce se rozšířila 

technologie těsnicích membrán – SAMI vrstev (Stress Absorbing Membrane Interlayer) 

a vrstev typu gap graded. Rovněž vrstvy typu open graded se začínají postupně prosazovat. 

Pro použití těchto aplikací byly zároveň vydány pokyny a v letech 2007 až 2009 se 

technologie mokrého procesu rozšířila do dvaceti čínských provincií. Současně byly 

vydány technické předpisy pro použití technologie mokrého procesu a v roce 2009 byla 

v Nanjing (hlavní město provincie Jiangsu) uspořádána mezinárodní konference Asphalt 

Rubber 2009. Do roku 2010 bylo v Číně provedeno přes 1500 km silnic s asfaltovou směsí 

s CRmB, přičemž bylo spotřebováno přibližně 100 000 tun asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem. V současné době existuje v Číně 20 dodavatelů a 9 výrobců 

mísících zařízení pro výrobu CRmB. [114] 

Při návrhu hutněných asfaltových směsí s CRmB se v Číně používá Marshallova 

metoda se snížením požadavku na hodnotu stability, vyšší mezerovitostí směsi kameniva 

(VMA) a vyšším obsahem pojiva (7 % až 9 %) než je požadováno u asfaltových směsí 

s konvenčními pojivy. 

Švédsko vyvinulo v 60. letech minulého století technologii suchého procesu (ve 

Švédsku označovanou jako PlusRide), proto má tato země s přidáváním pryžového 

granulátu dlouholeté zkušenosti. Od technologie bylo postupně upuštěno z důvodu kolísání 

kvality vyrobené asfaltové směsi a nemožnosti kontrolovat celý výrobní proces. Následně 

se od roku 2007 začala prosazovat technologie mokrého procesu, kdy bylo zakoupeno 

mísicí zařízení Phoenix Environmental, Ltd. pro výrobu CRmB (kontinuální výroba) na 

obalovně. Po nezbytných úpravách mísicího zařízení bylo do konce roku 2009 provedeno 

přibližně 15 pokusných úseků s celkovou délkou přibližně 100 km a celkovou hmotností 

vyrobené asfaltové směsi s CRmB v součtu přibližně 57 000 tun. Asfaltové směsi 

obsahovaly vysokoviskózní CRmB s obsahem pryžového granulátu 15 % až 20 % (přístup 

USA podle definice ASTM). Do roku 2012 bylo provedeno dalších zhruba deset úseků 

obsahujících asfaltovou směs s CRmB po celém Švédsku. 

Většina projektů se uskutečnila pod záštitou Swedish Transport Administration 

(STA – Švédská silniční správa). Švédský koncept asfaltové směsi s CRmB byl vytvořen 

ve spolupráci s Arizonskou univerzitou, s VTI Swedish (obdoba českého Centra pro 

dopravní výzkum) a od roku 2009 na tomto konceptu spolupracuje i Vysoké učení 

technické v Brně.  

Ve Švédsku je v zimním období umožněno používání pneumatik s hroty, proto se 

pro obrusné vrstvy navrhují hrubozrnné asfaltové směsi, které lépe odolávají otěru. Z toho 

důvodu se začaly vyvíjet asfaltové směsi podobné asfaltovému koberci mastixovému se 

zrnitostí kameniva do 16 mm (označení GAP 16) resp. do 11 mm (označení GAP 11) 

obsahující 8,3 % až 9,0 % CRmB, přičemž pryžový granulát aplikovaný technologií 

kontinuální výroby je zrnitosti 0/2 mm. Mezní čáry zrnitosti těchto asfaltových směsí jsou 

číselně uvedeny v tabulce 8. Mezerovitost této asfaltové směsi je v rozmezí 2,0 % až 2,5 % 

(hutněno rázovým zhutňovačem dle ČSN EN 12697-30+A1 [31] při teplotě kolem 

170 °C). Tyto asfaltové směsi se používají jako údržbová technologie většinou pro překrytí 

porušených dálničních vozovek s cementobetonovým krytem v tloušťkách 30 mm až 

40 mm pro prodloužení životnosti, snížení hlučnosti a zlepšení protismykových vlastností. 

Překryvná vrstva s asfaltovou směsí s CRmB se běžně lepí spojovacím postřikem 
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z ředěného asfaltu. Švédské Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že pokud nová 

překryvná vrstva cementobetonového krytu bude mít životnost vyšší než čtyři roky (bez 

jakékoliv jiné údržby), koncept bude cenově efektivní. Uvedené asfaltové směsi se ve 

Švédsku osvědčily z důvodu delší životnosti, vyšší odolnosti vůči opotřebení 

pneumatikami s hroty, vyšší odolností vůči prokopírování trhlin a nižší emisí částic při 

pojíždění pneumatikami s hroty oproti asfaltovým směsím s konvenčními pojivy. 

Pro několik pokusných úseků byla vyrobena směs asfaltového koberce drenážního 

se zrnitostí kameniva do 11 mm a do 8 mm s obsahem CRmB 8,3 % až 9,0 % 

a mezerovitostí 15 % až 19 %. Použití směsí drenážních koberců se ve Švédsku 

neosvědčilo ani z hlediska životnosti, ani z hlediska očekávaného dlouhodobého snížení 

hladin hlučnosti. [104] 

 

Tabulka 8: Číselné vyjádření mezních čar zrnitosti směsi typu GAP 16 a GAP 11 ve 

Švédsku [85] 

                   Typ směsi           

Velikost ok sít [mm] 
GAP 16 GAP 11 

31,5 100 - 

22,4 98 – 100 100 

16 85 – 99 98 – 100 

11,2 50 – 80 85 – 99 

8 35 – 55 40 – 62 

5,6 23 – 35 28 – 40 

4 15 – 25 18 – 28 

2 15 – 25 18 – 28 

0,5 11 – 20 11 – 20 

0,125 7 – 13 7 – 13 

0,063 4 – 8 4 – 8 

 

V Jihoafrické republice se asfaltové směsi s přísadou pryžového granulátu začaly 

prosazovat v polovině 80. let 20. století. CRmB se vyrábí technologií mokrého procesu ze 

silničního asfaltu gradace 60/80 nebo 80/100, pryžového granulátu (dávkování 18 % až 

24 % z hmotnosti CRmB) s přísadou extender-olejů (do 3 % z hmotnosti pojiva) 

v patentovaném vysokorychlostním (až 3000 otáček za minutu) mísicím zařízení. Zařízení 

dále obsahuje nádrž, ve které dochází během 1 až 4 hodin k reakci asfaltu s pryží při 

teplotách 180 °C až 210 °C. V Jihoafrické republice se nejčastěji využívá hrubozrnnějších 

asfaltových směsí s CRmB typu dense graded (zrnitost do 13,2 mm nebo do 19 mm) nebo 

open graded (zrnitost do 13,2 mm). Asfaltové směsi obsahují přísadu cementu nebo 

vápenného hydrátu (aktivní filer). Číselné vyjádření mezních čar zrnitosti běžně 

používaných asfaltových směsí v Jižní Africe je uvedeno v tabulce 9. Návrh asfaltové 

směsi se provádí pomocí volumetrických parametrů a Marshallovy zkoušky. Stejně jako 

v Kalifornii je umožněno snížení tlouštěk vrstev s CRmB oproti asfaltovým směsím 

s běžnými pojivy tak, aby se snížily počáteční náklady a předpokládá se ekvivalentní 

životnost s tlustšími vrstvami s běžným pojivem. [95] 
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Tabulka 9: Složení asfaltových směsí s CRmB používané v Jižní Africe [95] 

Typ směsi dense graded semi open graded open graded 

           Zrnitost [mm] 

Velikost ok sít [mm] 
13,2 19,0 19,0 19,0 19,0 13,2 

19,0 100 100 100 100 100 100 

13,2 100 84 – 96 70 – 100 90 – 100 70 – 100 100 

9,5 80 – 100 70 – 84 50 – 82 30 – 50 50 – 80 50 – 70 

4,75 50 – 70 45 – 63 16 – 38 10 – 20 15 – 30 20 – 30 

2,36 32 – 50 19 – 47 8 – 22 8 – 14 10 – 22 5 – 15 

1,18 - 19 – 33 4 – 15 - - - 

0,6 13 – 25 13 – 25 3 – 10 - 6 – 13 3 – 8 

0,3 8 – 18 10 – 18 3 – 8 - - - 

0,15 - 6 – 13 2 – 6 - - - 

0,075 4 – 8 4 – 10 1 – 4 2 – 6 3 – 6 2 – 5 

Aktivní filer [%] 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Obsah pojiva [%] 7,0 7,0 8,5 5,5 5,5 5,5 

Mezerovitost [%] 2 – 6 2 – 6 3 – 7 3 – 7 - - 

 

3.7 Dostupné zahraniční předpisy pro technologii mokrého 

procesu 

V následujícím textu je stručně popsán obsah dostupných předpisů týkajících se 

výroby a použití CRmB a asfaltových směsí s CRmB. 

3.7.1 ASTM D 6114-97 

Základním předpisem USA pro výrobu, vlastnosti a použití CRmB je norma ASTM 

D 6114-97 revidovaná v roce 2002 s názvem Standard Specification for Asphalt-Rubber 

Binder [7]. Tato norma popisuje CRmB složené ze silničního asfaltu, pryžového granulátu 

získaného zpracováním odpadních pneumatik (obyčejně více než 15 % z hmotnosti 

CRmB) a eventuálně dalších přísad pro použití jako pojivo ve vrstvě vozovky. Jsou 

popsány základní požadavky na silniční asfalt a pryžový granulát, který musí obsahovat 

méně než 0,75 % vlhkosti (hmotnostně) a má být volně sypatelný. Objemová hmotnost 

pryže má být (1,15 ± 0,05 Mg/m
3
 a granulát smí obsahovat maximálně 0,01 % kovových 

částic hmotnostně). Obsah vláken kordu nesmí překročit 0,5 % (hmotnostně). Je dovoleno 

použití maximálně 4 % kamenné moučky k zabránění shlukování a slepování pryžových 

částic. Maximální obsah dalších cizorodých znečišťujících látek (např. sklo, písek, dřevo) 

je 0,25 %. Maximální velikost zrna pryžového granulátu je 2,36 mm (doporučeno). 

Požaduje se provedení sítového rozboru pryžového granulátu, určení jeho vlhkosti 

vysušením při teplotě 105 °C a určení obsahu kovových částic pomocí kontaktu 50 g 

vzorku granulátu s magnetem. 

ASTM D 6114-97 [7] rozeznává tři druhy CRmB (Type I, Type II a Type III) podle 

podnebí, ve kterém jsou používány. CRmB typu I běžně zahrnují asfalty tužšího základu 

a jsou obecně doporučovány pro použití v horkém podnebí. Pojiva typu II zahrnují asfalty 

vyšší gradace než typ I. CRmB typu II se používají v mírných klimatických podmínkách. 
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CRmB typu III obyčejně obsahují nejměkčí asfalty a mohou vyžadovat změkčující přísady 

k dosažení specifikovaných fyzikálních vlastností. Typ III je doporučen pro použití 

v mrazivých klimatických podmínkách. 

 

3.7.2 Arizonská norma surovin – Section 1009 

Arizonská správa silnic vydala soubor norem pro silniční a mostní stavby [115], ve 

kterém je v odstavci Section 1009 popsáno dodávání, dávkování a míchání složek nutných 

k výrobě CRmB (Asphalt Rubber Material). Používají se běžné silniční asfalty s penetrací 

jehlou 40 penetračních jednotek až 120 penetračních jednotek a pryžový granulát typu A 

nebo B podle tabulky 3. CRmB musí obsahovat minimálně 20 % pryžového granulátu 

z hmotnosti asfaltu, což odpovídá 16,7 % granulátu z hmotnosti CRmB a používají se 3 

typy CRmB podle gradace použitého silničního asfaltu (typ 1, typ 2 a typ 3). Teplota 

asfaltu musí být v době přidávání pryžového granulátu v rozmezí 177 °C až 204 °C, 

v mísicí nádrži se nesmí vytvořit shluky granulátu větší než 50 mm a výrobce pojiva musí 

doložit, že množství dávkovaného pryžového granulátu se neliší o více než 1 % od 

schváleného množství. Teplota CRmB stanovená okamžitě po dávkování pryžového 

granulátu musí být v rozmezí 163 °C až 190 °C. Během reakční doby (60 minut) musí být 

CRmB nepřetržitě míchán a udržován při téže teplotě. Před použitím CRmB je nutné 

změřit dynamickou viskozitu CRmB ručním analogovým rotačním vřetenovým 

viskozimetrem typu HAAKE. Pokud vyrobené pojivo nesplňuje požadované parametry 

(dynamická viskozita, penetrace kuželem při teplotě 4 °C, bod měknutí a resilience), jsou 

v předpise tabelovány procentuální srážky z ceny. 

Pokud v prvních deseti hodinách po skončení reakční doby klesne teplota CRmB 

pod 163 °C, smí se opětovně zahřát na teplotu 163 °C až 190 °C. CRmB nesmí být 

udržován při teplotě 163 °C až 190 °C déle než 10 hodin. CRmB smí být ochlazen a před 

dalším použitím pozvolna zahříván nad teplotu 163 °C. Opětovné zahřátí CRmB nad 

163 °C smí být provedeno pouze jednou. CRmB nesmí být udržován při teplotách nad 

121 °C déle než 10 dní. 

 

3.7.3 Floridská norma pro CRmB – Section 336 

Floridský předpis [105] popisuje výrobu CRmB pro použití v asfaltových směsích 

a pro asfaltové membrány. Požadavky na silniční asfalt jsou uvedeny v předpise [107] 

a požadavky na pryžový granulát jsou uvedeny v předpise [108]. Požaduje se, aby pryžový 

granulát byl vyroben metodou mechanického mletí (drcení) za normální teploty z ojetých 

pneumatik. Zrnitost odpovídá sloupci „Florida Type B“ nebo „Florida Type C“ tabulky 3. 

Dále jsou v předpisu uvedeny požadavky na chemické složení pryžového granulátu: 

maximálně 25 % výtažku acetonu, 40 % až 55 % syntetického kaučuku, maximálně 8 % 

popela, 20 % až 40 % sazí a 16 % až 45 % přírodního kaučuku. Chemické složení se určí 

postupem uvedeným v [6]. Požadavky na CRmB jsou uvedeny v tabulce 4. Dynamická 

viskozita CRmB se musí kontrolovat minimálně dvakrát denně nebo pro každý vyrobený 

zásobník. Pokud zbyde CRmB v zásobníku na obalovně asfaltových směsí, je možné ho 

smísit se silničním asfaltem tak, aby celkové množství pryžového granulátu v pojivu bylo 

nižší než 2 %. Toto pojivo lze využít pro výrobu konvenční asfaltové směsi. 
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3.7.4 Kalifornská příručka pro použití CRmB 

Příručka pro použití CRmB [5] byla připravena kalifornskou správou silnic a je 

určena pro zaměstnance správy silnic a pracovníky, kteří pracují s CRmB. Příručka shrnuje 

praktické zkušenosti a informace spojené s návrhem, výrobou, výstavbou a kontrolou 

kvality CRmB, silničních materiálů a postřikových technologií a není možné ji považovat 

za technickou normu nebo závazný předpis. Dokument obsahuje podrobný slovník pojmů 

týkajících se využití pryžového granulátu v silničním stavitelství a jeho historii. Dále jsou 

zde zaznamenány hlavní výhody, nevýhody a odlišnosti technologie oproti konvenčním 

silničním materiálům a okomentovány zásady návrhu CRmB a asfaltových směsí s CRmB. 

Kapitola „Výroba CRmB a směsí s CRmB“ shrnuje informace o výrobě CRmB metodou 

kontinuálního míchání na obalovně, potřebném strojním vybavení, běžně používaných 

výrobních procesech a informacích o vzorkování a zkoušení CRmB. Dále jsou zde 

uvedeny základní požadavky na jednotlivé druhy asfaltových směsí s CRmB a postupy 

jejich výroby, dopravy, rozprostírání a hutnění. 

 

3.7.5 Praktická příručka pro použití CRmB 

Praktická příručka pro použití CRmB [140] byla vypracovaná pro Rubber 

Pavements Association (nezisková organizace založená v Arizoně zaměřující se na 

podporu využívání pryžového granulátu v silničním stavitelství) a poskytuje základní 

informace o používaných materiálech, návrhu, použití a systému zkoušení CRmB 

a postřikových technologií, SAM a SAMI vrstev. Dále jsou zde stručně uvedeny zásady 

návrhu asfaltové směsi s CRmB s přerušenou zrnitostí kameniva (ARAC) a s otevřenou 

zrnitostí kameniva (ARFC), výroba těchto asfaltových směsí jejich doprava, pokládka, 

hutnění a jednoduché cenové hodnocení technologie. 

 

3.8 Dosavadní stav technologie CRmB v ČR 

První použití pryžového granulátu v asfaltu se v ČR (resp. v Československu) 

datuje do padesátých let 20. století, kdy se tento materiál používal v pojivech pro nátěry. 

V letech 1985 až 1987 došlo k realizacím asfaltových směsí s pryžovým granulátem 

(asfaltový beton a litý asfalt), zálivek a pružných membrán mezi vrstvy vozovek. Asfaltové 

směsi vycházely z vynálezu kolektivu pracovníků ČVUT a výroba pojiva probíhala při 

teplotách převyšujících 200 °C.  

K dalšímu uplatnění asfaltových směsí s přídavkem pryžového granulátu frakce 

0/4 mm dávkovaného přímo do míchačky obalovny suchým procesem (technologie Rubit) 

došlo v letech 1998 až 2002. Technologie byla testována v různých dopravních 

a klimatických podmínkách. V letech 2001 a 2002 používalo tuto technologii několik 

zhotovitelů, ale většina aplikací nebylo úspěšných. 

Požadované množství pryžového granulátu v pytlích bylo manuálně přidáváno do 

míchačky spolu s kamenivem během počátečního testování výroby asfaltových směsí. 

V běžné výrobě byl pryžový granulát dávkován automaticky pomocí přídavného vážícího 

a dávkovacího systému obalovny. Teplota míchání byla v rozmezí 170 °C až 190 °C. 

Nejprve se smíchalo kamenivo a pryžový granulát a poté se přidávalo pojivo. Asfaltová 

směs se skladovala v zásobnících při teplotách 160 °C až 170 °C po dobu jedné až dvou 

hodin. Během této doby bylo pojivo částečně modifikováno jemnozrnnou pryží. Důležitou 
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podmínkou pro správnou funkci vrstvy bylo požadované rozmezí mezerovitosti (2 % až 

3 %). Nejdůležitější tedy bylo vrstvu řádně zhutnit. 

Požadavky na technologii a životnost suchého procesu byly hodnoceny na několika 

pokusných úsecích. Zkušenosti s technologií Rubit v České republice se dají shrnout do 

následujících bodů [69], [70]: 

 V některých případech nebyly respektovány závěry z diagnostického 

průzkumu a poruchy se projevily během prvních tří let provozu; silně 

zatížené vozovky s trvalými deformacemi a trhlinami se překryly po 

předchozím srovnání povrchu. Porušené obrusné a ložní vrstvy se 

neopravily a proto se poruchy projevily v krátkém čase znovu. 

 Někteří zhotovitelé zkoušeli dosáhnout dobré makrotextury a omezit 

nalepování asfaltové směsi na běhouny válců. Proto začínali zhutňovat až 

po částečném ochlazení povrchu vrstvy a válce dostatečně nedohutnily 

vrstvu asfaltové směsi. Proto se velice brzy objevovala ztráta kameniva 

z povrchu vrstvy. 

 Nižší tloušťka vrstvy než 30 mm společně s nízkou mírou zhutnění 

zapříčinily na vysoce zatížených komunikacích ztrátu kameniva z povrchu 

vrstvy a vznik výtluků. 

 Některé obrusné vrstvy byly dokončeny na podzim v chladných 

podmínkách nebo za deště. Asfaltové směsi bylo obtížné dostatečně zhutnit 

a na některých úsecích byla mezerovitost vyšší než 8 %. 

 Životnost vrstev, které byly nedostatečně zhutněny, byla velice krátká. 

Mezery v asfaltové směsi se vyplnily vodou a účinek dopravy a možné 

elastické deformace obsažených pryžových zrn zapříčinily „pumpování“ 

dešťové vody ve vrstvě. Z kameniva bylo omýváno pojivo a docházelo 

k rozpadání vrstvy. Za mokra docházelo k vytváření trhlin a výtluků.  

Navíc bylo možné pozorovat několik dalších technických chyb: 

 Byl dodáván pryžový granulát s vysokým obsahem vláken, nebyla dodržena 

požadovaná zrnitost granulátu. 

 Kolísalo dávkování pryžového granulátu a asfaltová směs byla 

nehomogenní. 

 Teplota míchání byla nižší a čas míchání se zkracoval, nedošlo k řádně 

homogenizaci asfaltové směsi. 

 Doba skladování asfaltové směsi v zásobnících (reakční doba) se rovněž 

nedodržovala, neprobíhala reakce mezi jemným pryžovým granulátem 

a asfaltem. 

Ve všech těchto případech nebyl pryžový granulát správně zabudován do asfaltové 

směsi, přičemž docházelo k časnému vývoji poruch. Na základě výše uvedených 

zkušeností bylo patrné, že technologie Rubit nemá v podmínkách ČR dostatečnou 

životnost a technologie se přestala užívat. Technologie suchého procesu výroby 

asfaltových směsí s příměsí pryžového granulátu zapříčinila špatnou pověst technologií 

zpracovávajících pryžový granulát do asfaltových směsí. Proto tyto technologie získávají 

v ČR důvěru jen velmi pomalu. 

Od roku 2006 se začíná prosazovat technologie výroby asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem v míchacím zařízení na obalovně (technologie mokrého procesu, 
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kontinuální výroba) a do popředí zájmu se rovněž dostává technologie výroby CRmB 

v rafinerii (terminálová výroba CRmB). Společnost Total Česká republika, s.r.o. 

spolupracuje na přípravě výrobního zařízení pro dávkování přísad do asfaltu. Na ČVUT 

probíhá v současné době výzkum vlastností nízkoviskózního CRmB s nižším obsahem 

pryžového granulátu s různými druhy aditiv pro zlepšení vlastností pojiva, zvláště pak jeho 

skladovací stability. Skupina Shell vyvinula a v ČR použila pojivo řady Mexphalte RM, 

které vykazuje mimo jiné výhodné laboratorní vlastnosti z hlediska skladovací stability. 

Společnost Paramo vyvíjí nízkoviskózní CRmB s nižším podílem pryžového granulátu, 

splňující podmínky skladovací stability hodnocené upraveným postupem. Společnost 

Eurovia CS a.s. (dříve SSŽ) má s používáním pryžového granulátu do asfaltu zkušenosti 

od roku 1990 a vlastní světový patent na jednu z technologií využití pryžového granulátu 

do vozovek z roku 2004. Společnost G Asfalt zakoupila mísicí zařízení pro výrobu CRmB 

metodou kontinuální výroby [130], [100], [3]. 
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je zavedení technologie asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem (CRmB) metodou mokrého procesu (kontinuální výroba CRmB) do 

podmínek České republiky a umožnění jejího využívání v běžné praxi. Toho se docílí 

následujícími dílčími cíli: 

 Sumarizace informací o současném stavu technologie využití pryžového 

granulátu pro modifikaci silničního asfaltu a provedení rešerše odborné 

literatury týkající se dané problematiky 

 Provedení optimalizace složení pojiva a popis jeho empirických 

a reologických vlastností 

 Provedení optimalizace složení asfaltových směsí s CRmB pro podmínky 

ČR a popis jejich empirických a funkčních vlastností 

 Ověření vlastností vybraných asfaltových směsí s CRmB na pokusných 

úsecích 

 Sestavení mechanizmu kontroly vlastností asfaltů modifikovaných 

pryžovými granuláty a vlastností asfaltových směsí s CRmB 

 Vytvoření Technických podmínek Ministerstva dopravy pro technologii 

asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem 
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5 METODIKA ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že technologie kontinuálního míchání pryžového granulátu do 

silničního asfaltu je v ČR nová, nebylo možné navázat na žádnou tuzemskou práci. Proto 

bylo nutné prostudovat zahraniční literaturu popisující zkušenosti s technologií, přičemž 

nejvíce poznatků bylo možné získat z kalifornských, arizonských, floridských a texaských 

publikací. Byly prozkoumány možnosti dodávky pryžových granulátů českými výrobci, 

vhodných pro mísení s běžně používanými silničními asfalty. Dále bylo nutné laboratorně 

popsat vlastnosti vstupních materiálů (silniční asfalt a pryžový granulát) a asfaltů 

modifikovaných pryžovým granulátem (CRmB) vyrobených z dostupných tuzemských 

materiálů. Proto byl v laboratoři zjišťován vliv různých vstupních materiálů, vliv 

dávkování pryžového granulátu, vliv různých postupů výroby, termická degradace, 

skladovací stabilita, reologické vlastnosti a náchylnost k oxidativnímu stárnutí. Pro 

hodnocení vlastností pojiv byly zvoleny následující zkušební postupy: 

 penetrace jehlou podle ČSN EN 1426 [50],  

 bod měknutí, metoda kroužek a kulička podle ČSN EN 1427 [51], 

 penetrace a pružná regenerace – resilience podle ČSN EN 13880-3 [48], 

 dynamická viskozita vřetenovým viskozimetrem podle ČSN EN 13302 [45], 

 vratná duktilita podle ČSN EN 13398 [46], 

 skladovací stabilita podle ČSN EN 13399 [47], 

 stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu podle ČSN EN 

14770 [52], 

 stanovení odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu (metoda RTFOT) 

podle ČSN EN 12607-1 [22]. 

Při zkouškách bylo zjištěno, že nízkoviskózní CRmB (dynamická viskozita nižší 

než 1,5 Pa.s při teplotě 175 °C) nedosahují uspokojivých výsledků z hlediska skladovací 

stability, homogenity, stupně modifikace a stékání pojiva z povrchu kameniva, proto se 

práce zaměřuje na použití vysokoviskózních CRmB v asfaltových směsích. 

Po stanovení laboratorních vlastností CRmB a určení jejich optimálního složení 

a postupu přípravy byly na základě rešerše zahraniční odborné literatury navrženy 

jednotlivé asfaltové směsi s CRmB. Byla provedena optimalizace dávkování CRmB a byly 

zjištěny vlastnosti laboratorně vyrobených asfaltových směsí: 

 maximální objemová hmotnost podle ČSN EN 12697-5+A1 [37], 

 objemová hmotnost zkušebních těles podle ČSN EN 12697-6+A1 [38], 

 mezerovitost a volumetrické charakteristiky podle ČSN EN 12697-8 [39], 

 odolnost vůči vodě podle ČSN EN 12697-12 [24], 

 ztráta částic zkušebních těles asfaltového koberce drenážního podle ČSN 

EN 12697-17+A1 [25], 

 propustnost zkušebního tělesa podle ČSN EN 12697-19+A1 [26], 

 odolnost vůči trvalé deformaci zkouškou pojíždění kolem podle ČSN EN 

12697-22+A1 [27], 

 pevnost v příčném tahu podle ČSN EN 12697-23, 



Metodika řešení 

 

 62 

 odolnost vůči únavě podle ČSN EN 12697-24+A1 [29], 

 tuhost podle ČSN EN 12697-26 [30], 

 propustnost in situ podle ČSN EN 12697-40 [35], 

 nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem 

podle ČSN EN 12697-46 [36]. 

Vlastnosti asfaltových směsí s CRmB byly ověřeny na pokusných úsecích, jejichž 

výstavba byla zdokumentována, byly provedeny kontrolní zkoušky použitých asfaltů 

modifikovaných pryžovými granuláty a asfaltových směsí. Dále byly provedeny odběry 

jádrových vývrtů z vozovkových vrstev, na kterých byly zjištěny objemové charakteristiky 

asfaltových směsí. V pravidelných intervalech byly vyhodnocovány vlastnosti 

provedených hutněných vrstev (dosavadní stav, protismykové vlastnosti, rovinatost 

a hlukové emise). 

Všechny práce byly prováděny s cílem sestavit technický předpis s definováním 

požadovaných vlastností jednotlivých asfaltových pojiv, asfaltových směsí a hutněných 

asfaltových vrstev tak, aby bylo umožněno rozšíření technologie asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem pro běžné používání v technické praxi v podmínkách ČR.  
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6 VÝSLEDKY DISERTACE 

Pro umožnění zavedení technologie asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem 

metodou mokrého procesu (kontinuální výroba CRmB) do podmínek České republiky bylo 

nejprve nutné popsat vlastnosti dostupných pryžových granulátů a zjistit možnosti jejich 

mísení s běžně používanými silničními asfalty. 

 

6.1 Vlastnosti pryžových granulátů 

Existuje několik metod výroby pryžového granulátu zpracováním ojetých 

pneumatik, které jsou popsány v kapitole 3.3. Vzniklé pryžové granuláty mají rozdílné 

vlastnosti, které jsou zhodnoceny v následující kapitole. 

 

6.1.1 Tvar částic pryžových granulátů 

Tvar částic pryžového granulátu je jedním z faktorů ovlivňujících intenzitu 

a průběh reakce se silničním asfaltem a lze předpokládat, že velikost měrného povrchu 

částic granulátu má vliv na zpracovatelnost a vlastnosti vyrobeného pojiva. Tvar částic 

pryžového granulátu a jeho povrchové vlastnosti nejvíce ovlivňuje použitá metoda výroby 

granulátu. Aby bylo možné tyto rozdíly popsat a zhodnotit, byla na konfokálním laserovém 

rastrovacím mikroskopu Olympus LEXT 3100 provedena analýza povrchových vlastností 

částic tří pryžových granulátů s různým postupem výroby. Konfokální mikroskop 

umožňuje submikronové zobrazení povrchů materiálů s nestandardní rozlišovací 

schopností zobrazení a s možností přesného trojrozměrného měření.  

Konfokální mikroskop je druhem optického mikroskopu, jehož výhodou je vyšší 

rozlišovací schopnost daná detekcí světla pouze z ohniskové roviny mikroskopu. 

Základním principem konfokálního mikroskopu je to, že netvoří obraz vcelku, najednou, 

ale bod po bodu, řádkováním. Pomocí řádkování jsou tedy snímány optické body v rovině 

XY a díky přesnému definovanému posuvu objektivu v ose Z, i jednotlivé optické řezy. 

Konfokální obrazy jsou vždy zaostřené a představují jednotlivé optické řezy 

vzorkem. Složení trojrozměrných obrazů vychází z možnosti postupného snímání desítek 

až stovek optických řezů v ose Z. Výhodou zařízení je možnost využití laserového svazku 

společně s tradičními mikroskopovacími technikami a to jak v režimu video – „živý" 

obraz, tak i v režimu laserového konfokálního zobrazení. Mikroskop je vhodný pro 

zvýraznění jemných texturových změn při analýze povrchů a umožňuje získat simultánní 

zobrazení vzorků ve třech rozměrech a ve skutečných barvách. 

Zařízení je vhodné pro analýzu povrchů a umožňuje získat simultánní zobrazení 

vzorků ve třech rozměrech a ve skutečných barvách. [71] 

Pro provedení snímků na konfokálním mikroskopu byly vybrány tři rozdílně 

připravené pryžové granuláty se zrnitostí 0/1 mm. První granulát byl vyroben metodou 

vícenásobného mechanického mletí za běžné teploty (granulát 1). Druhý pryžový granulát 

(granulát 2) byl vyroben stejnou metodou, ale navíc byl po namletí zkalandrován. Třetí 

granulát byl vyroben metodou kryogenního drcení (granulát 3). 
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Obrázek 12: Nitkové grafy povrchů zrn jednotlivých granulátů 

Horní část vybraného zrna všech tří granulátů byla zachycena se 480násobným 

zvětšením a byly vyhotoveny trojrozměrné nitkové grafy jednotlivých zrn (obrázek 12) 

a trojrozměrné grafy zrn v reálných barvách (obrázek 13). Obraz zrna pryžového 

granulátu 1 byl vytvořen z 84 optických řezů vzorkem ve svislé ose, obraz zrna granulátu 2 

z 221 řezů a obraz zrna granulátu 3 z 256 řezů. 

 

Obrázek 13: Trojrozměrné grafy povrchů zrn jednotlivých granulátů v reálných 

barvách 

Z jednotlivých obrázků lze vypozorovat rozdílný tvar jednotlivých zrn granulátů. 

Nejhladší povrch má zrno pryžového granulátu vyrobené metodou kryogenního drcení 

a nejčlenitější povrch má zrno granulátu, který byl po vyrobení vícenásobným mletím za 

běžné teploty zkalandrován. Tyto závěry potvrzuje analýza naměřených dat povrchové 

drsnosti v deseti navzájem kolmých svislých řezech zrnem granulátu. Naměřená data 

zpracovaná statistickou topografickou metodou pro jednotlivé řezy zrnem granulátu jsou 

zaznamenána v příloze A. Povrchové vlastnosti byly pro každé zrno granulátu stanovovány 

na dvaceti svislých řezech (deset řezů kolmých na osu X a deset řezů kolmých na osu Y). 

Po odfiltrování šumu zapříčiněného nepřesnostmi metody vhodným filtrem byl 

vytvořen primární profil v každém řezu zrnem granulátu. Získá se jako sekvence odchylek 

od středové čáry profilu, která je tvořena lineárním polynomickým proložením dat 

metodou nejmenších čtverců. Odchylky od středové čáry vytvářejí primární profil, ze 

kterého se získávají profilové parametry P. Profil drsnosti se získá použitím filtru, který 

odstraňuje z primárního profilu dlouhovlnnou složku a zanechává krátkovlnnou. Z profilu 

drsnosti se určují parametry R. Profil vlnitosti se stanovuje z primárního profilu filtrací 

krátkovlnné složky a získávají se parametry W. Výsledné parametry jsou uvedeny 

v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Průměrné hodnoty aritmetických středních výšek křivek profilu, 

drsnosti a vlnitosti povrchů zrn 

Parametr Granulát 1 Granulát 2 Granulát 3 

Pa [µm] Aritmetická střední výška křivek profilu 10,2166 24,7641 5,5108 

Ra [µm] Aritmetická střední hodnota drsnosti 1,5825 4,5682 0,7460 

Wa [µm] Aritmetická střední hodnota vlnitosti 9,6766 23,9062 5,3529 

 

Z hodnot střední aritmetické hodnoty drsnosti Ra vyplývá, že zrno granulátu 1 

(mechanické mletí za normální teploty) má přibližně 2,1 krát členitější povrch než zrno 

granulátu 3 (kryogenní metoda) a zrno granulátu 2 (mechanické mletí za normální teploty 

+ kalandrování) dokonce 6,1 krát než zrno granulátu 3.  

Z hodnot střední aritmetické hodnoty vlnitosti Wa vyplývá, že zrno granulátu 1 

(mechanické mletí za normální teploty) má přibližně 1,8 krát vlnitější povrch než zrno 

granulátu 3 (kryogenní metoda) a zrno granulátu 2 (mechanické mletí za normální teploty 

+ kalandrování) dokonce 4,5 krát než zrno granulátu 3. 

Analýza povrchu zrn konfokálním mikroskopem potvrzuje výsledky studie [110], 

ve které byla určována povrchová plocha pryžových granulátů sorpcí plynu krypton. 

Povrchová plocha zrn pryžového granulátu vyrobeného mechanickým mletím za běžné 

teploty byla dvojnásobná oproti povrchové ploše granulátu vyrobeného kryogenním 

drcením. 

 

Tabulka 11: Hodnoty směrodatných odchylek a absolutních pravděpodobných chyb 

měření parametrů Pa, Ra a Wa 

Granulát Granulát 1 Granulát 2 Granulát 3 

Parametr 
Směrodat. 

odchylka 

Absolutní 

pravděpodobná 

chyba 

Směrodat. 

odchylka 

Absolutní 

pravděpodobná 

chyba 

Směrodat. 

odchylka 

Absolutní 

pravděpodobná 

chyba 

Pa 3,1452 0,4689 5,5122 0,8217 1,9808 0,2953 

Ra 1,7025 0,2538 1,4412 0,2148 0,1704 0,0254 

Wa 3,1210 0,4653 5,3732 0,8010 1,9960 0,2975 

 

6.1.2 Zrnitost pryžových granulátů 

Podle sekce 1009 americké normy surovin [115] je nutné dodržet zrnitost 

pryžového granulátu v předepsaných mezích. Sítový rozbor byl proveden podle 

ČSN EN 933-1 [53] a ČSN EN 933-2 [54] metodou prosévání za sucha se zkušební 

navážkou s hmotností přibližně 100 g. 

Při prosévání některých druhů pryžových granulátů (obzvláště kalandrovaných 

granulátů) se tvořily na jednotlivých sítech shluky spojených částic granulátu. V tom 

případě se propad zrn spojených jednotlivými výběžky zrn tvořících vzájemně lehce 

spojené shluky zajišťoval pohybem nádobky s plochým dnem po sítě. Zjištěné zrnitosti 

dostupných vhodných pryžových granulátů jsou zachyceny v tabulce 12 a v grafu 2 včetně 

předepsaných mezních čar zrnitosti podle sekce 1009 americké normy surovin [115] 

(granulát Type B). 
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Tabulka 12: Zrnitosti dostupných pryžových granulátů vhodných pro výrobu CRmB 

Dodavatel Označení Zrnitost 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Kovosteel G1 0/0,7 100 100 99,6 37,3 9,0 2,7 0,6 

Montstav GO1000 nezkalandrovaný 0/1 100 100 99,6 33,1 4,4 0,6 0,1 

Montstav GO1000 zkalandrovaný 0/1 100 100 98,7 49,1 6,2 1,3 0,1 

Montstav Ex 0/0,5 100 100 99,9 91,2 37,1 11,1 1,6 

Montstav RTV 0/1 100 100 100 76,3 29,6 6,6 0,9 

Montstav F1 0/1 100 97,9 89,9 74,4 42,9 11,1 1,1 

- Kryogenní drcení 0/1 100 99,5 89,9 4,3 0,5 0,0 0,0 

 

Z grafu je patrné, že zrnitosti testovaných pryžových granulátů většinou 

vyhovovaly požadavkům sekce 1009 americké normy surovin [115] pro pryžový granulát 

typu B. Pouze pryžové granuláty s označením Ex a F1 jsou mírně jemnozrnnější a granulát 

vyrobený kryogenním drcením je hrubozrnný bez jemných částic. Z toho lze usuzovat, že 

z hlediska zrnitosti jsou všechny hodnocené pryžové granuláty vhodné pro výrobu CRmB. 

Pro výrobu CRmB jako pojiva do asfaltových směsí byly ovšem z důvodu dostupnosti 

a kvalitního odseparování kordové výztuže vybrány pryžové granuláty G1 výrobce 

Kovosteel, s.r.o. a GO1000 výrobce MONTSTAV CZ s.r.o.  

Pro dokumentaci pryžových granulátů bylo rovnoměrně rozprostřeno 0,25 g 

granulátů na plochu o velikosti 60 mm x 60 mm s měřítky po stranách. Pryžové granuláty 

jsou zachyceny v obrázcích 14 až 17. 

 

 

Graf 2: Čáry zrnitosti pryžových granulátů ve srovnání s mezními čárami zrnitosti 

Section 1009 [115] 
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Obrázek 14: Pryžové granuláty G1 (vlevo) a GO1000 – nezkalandrovaný (vpravo) 

 

  

Obrázek 15: Pryžové granuláty GO1000 – zkalandrovaný (vlevo) a Ex (vpravo) 

 

  

Obrázek 16: Pryžové granuláty RTV (vlevo) a F1 (vpravo) 
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Obrázek 17: Pryžový granulát Kryogenní drcení 

 

6.2 Vlastnosti asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem 

V následujících kapitolách budou hodnoceny empirické vlastnosti i vlastnosti 

zjištěné v dynamickém smykovém reometru asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty 

s určením vlivu druhu a obsahu pryžového granulátu, reakční doby a oxidativního stárnutí 

pojiva. 

 

6.2.1 Výroba CRmB v laboratoři 

Při laboratorní výrobě asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem byl nejprve 

zahřát silniční asfalt v laboratorní sušárně na teplotu 180 °C. Poté byl v nádobě smísen 

s odpovídajícím množstvím pryžového granulátu s laboratorní teplotou. Následné míchání 

laboratorní míchačkou probíhalo v laboratorní sušárně se stálou teplotou 175 °C po dobu 

60 minut (reakční doba). K míchání byla použita laboratorní míchačka s míchadlem 

umístěným uvnitř sušárny. Rychlost otáčení rotoru míchačky byla 200 otáček za minutu.  

Po ukončení reakční doby byla okamžitě změřena dynamická viskozita vyrobeného 

CRmB příručním analogovým vřetenovým viskozimetrem typu HAAKE s rychlostí rotace 

vřetene (č. 1) 62,5 otáček za minutu při teplotě 175 °C. Následně byly po důkladném 

promíchání CRmB připraveny vzorky na další zkoušky a zbytek pojiva uskladněn. 

 

6.2.2 Vliv druhu použitého pryžového granulátu a reakční doby na 

vlastnosti výsledného pojiva 

Vliv použitého pryžového granulátu a reakční doby na vlastnosti CRmB byl 

zjišťován smísením silničního asfaltu výrobce Paramo, a.s. gradace 50/70 s pěti druhy 

pryžových granulátů s výrobním označením: 

 G1 se zrnitostí 0/0,7 mm výrobce Kovosteel, s.r.o. (RPG Recycling, s.r.o.), 

 GO1000 (nezkalandrovaný) se zrnitostí 0/1 mm výrobce MONTSTAV CZ 

s.r.o., 

 Ex se zrnitostí 0/0,5 mm dodavatele MONTSTAV CZ s.r.o., 

 RTV se zrnitostí 0/1 mm dodavatele MONTSTAV CZ s.r.o., 

 F1 se zrnitostí 0/1 mm výrobce MONTSTAV CZ s.r.o. 
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Pryžový granulát G1 je složen převážně z pneumatik osobních vozidel a vykazuje 

nízký obsah zbytkových vláken kordu a je vyráběn metodou vícenásobného mletí za běžné 

teploty. U pryžového granulátu GO1000 běžně připadá na sto pneumatik osobních 

automobilů jedna pneumatika z nákladního automobilu. Granulát obsahuje tudíž převážně 

syntetický kaučuk. Zrna pryžového granulátu mají spíše „ostré“ hrany. Granulát Ex je 

složen ze směsi granulátů z osobních i nákladních automobilů, poměr výrobce neudává. 

Pryžový granulát s označením RTV obsahuje vysoký podíl pryže z pneumatik z nákladních 

automobilů (cca 70 % až 80 %). Z toho pravděpodobně vyplývá vysoký obsah přírodního 

kaučuku. Granulát F1 je podle výrobce tvořen technickou odpadní pryží. 

 

Penetrace jehlou provedená podle ČSN EN 1426 [50] použitého silničního asfaltu 

byla 69 penetračních jednotek a bod měknutí provedený podle ČSN EN 1427 [51] byl 

47,2 °C. Jako základní obsah pryžového granulátu bylo vybráno dávkování 16,7 % 

granulátu z hmotnosti CRmB (tj. 20 % z hmotnosti asfaltu). Po počátečním smísení 

granulátu s asfaltem a 30 minutách míchání byla při teplotě 175 °C změřena viskozita 

pojiva viskozimetrem. Po 60 minutách (reakční doba) byla viskozita změřena znovu a bylo 

odebráno pojivo pro zkoušky penetrace podle ČSN EN 1426 [50], bodu měknutí podle 

ČSN EN 1427 [51] a pružné regenerace – resilience (dále jen resilience) podle ČSN EN 

13880-3 [48]. Po 90 minutách od počátku mísení byla opět změřena dynamická viskozita 

pojiva a po 120 minutách bylo mísení ukončeno se současným stanovením viskozity 

a odběrem pojiva pro opětovné provedení zkoušek penetrace, bodu měknutí a resilience. 

Z důvodu vysoké hodnoty viskozity pojiva bylo sníženo dávkování pryžového 

granulátu RTV na 14,5 % z hmotnosti CRmB (tj. 17 % z hmotnosti asfaltu) a granulátu Ex 

a G1 na 15,3 % z hmotnosti CRmB (tj. 18 % z hmotnosti asfaltu), v obrázcích znázorněno 

čárkovanou čárou resp. čárkovanou šrafou. Na těchto pojivech byly opět provedeny výše 

popsané zkoušky. Výsledky jsou graficky znázorněny v grafu 3 až 6. 

 

 

Graf 3: Průběhy dynamické viskozity jednotlivých pojiv v čase při teplotě 175 °C 
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Graf 4: Hodnoty penetrace jehlou jednotlivých pojiv 

 

 

Graf 5: Bod měknutí jednotlivých CRmB 

 

 

Graf 6: Hodnoty zkoušky resilience jednotlivých pojiv 
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Graf 3 zachycuje vývoj dynamické viskozity jednotlivých pojiv v závislosti na 

rostoucí době míchání při teplotě 175 °C. Požadované rozmezí je podle požadavků 

arizonské správy silnic 1,5 Pa·s až 4,0 Pa·s po 60 minutách míchání. Až na pojivo 

s granulátem F1 splnily všechny CRmB požadované rozmezí viskozity. S rostoucí dobou 

mísení lze vypozorovat zvyšující se hodnoty viskozity (až na viskozitu pojiva F1, která 

byla konstantní, což je pravděpodobně způsobeno nedostatečnou schopností reagovat 

s asfaltem). V grafu 4 jsou znázorněny výsledky zkoušky penetrace na vyrobených CRmB 

po 60 minutách a 120 minutách. Graf 5 zachycuje srovnání výsledků bodu měknutí 

vyrobených CRmB odebraných po 60 minutách a 120 minutách ve srovnání s bodem 

měknutí použitého silničního asfaltu. Minimální hodnota bodu měknutí je podle 

arizonských i kalifornských požadavků 52 °C. Tuto hodnotu dosáhla všechna pojiva. 

Srovnání resiliencí jednotlivých pojiv je zaznamenáno v grafu 6, přičemž minimální 

hodnota resilience pro CRmB je 20 %. Tento požadavek splnila všechna pojiva až na 

CRmB obsahující pryžový granulát F1. Nejvyšší pružnost vyjádřenou zkouškou resilience 

dosahuje CRmB s granulátem RTV.  

Nejvhodnější zkouškou pro posuzování vlastností asfaltů modifikovaných 

pryžovým granulátem je zkouška dynamické viskozity, protože prokázala vysokou citlivost 

na rozdílné vlastnosti pojiv. Výhodou viskozity je také možnost použití zkoušky přímo po 

míchání asfaltu s granulátem, ostatní zkoušky jsou použitelné až po přípravě vzorků.  

Na vlastnosti pojiv má největší vliv původ, zrnitost a obsah pryžového granulátu, 

viskozita pojiva se zvyšuje s dobou míchání asfaltu s granulátem. 

Na základě výsledků zkoušek lze vypozorovat: 

 Granulát F1 se projevil pouze vlivem přítomnosti zrnitého materiálu 

zahuštěním (účinek inertních částic plniva) a vliv reakce asfaltu a pryže byl 

nedostatečný (účinek interakce). Neprojevila se reakce s asfaltem 

a nezvyšovala se viskozita pojiva v čase. Tento granulát je nevhodný pro 

modifikaci asfaltu. 

 Granulát GO1000 má nejnižší zastoupení jemných částic, poskytnul 

minimální požadovanou viskozitu a minimální množství granulátu je 

16,7 % z hmotnosti CRmB. 

 Granulát RTV má vyšší obsah jemných částic než granulát GO1000, ale 

o málo nižší než granulát Ex. Granulát RTV poskytuje ovšem nejvyšší 

viskozitu; po 60 minutách při teplotě 175 °C již převyšuje horní mez 

požadované viskozity (4,0 Pa.s) a umožňuje snížit dávkování granulátu na 

14,5 % z hmotnosti CRmB, tj. mírně pod minimální množství granulátu 

podle doporučení ASTM D6114-97 [8]. Tuto skutečnost je možné vysvětlit 

původem pryžového granulátu (vysoký obsah přírodního kaučuku 

v pneumatikách nákladních vozidel). 

 Granulát Ex má nejvyšší obsah jemných částic, poskytuje střední hodnotu 

viskozity a umožňuje snížit dávkování granulátu na 15,3 % z hmotnosti 

CRmB.  

 S rostoucí dobou míchání silničního asfaltu s pryžovým granulátem vzrůstá 

hodnota dynamické viskozity (s výjimkou pryžového granulátu vyrobeného 

z technické odpadní pryže, který neprokázal reakci s asfaltem). 

 Smísením pryžových granulátů s různými vlastnostmi od různých výrobců 

se silničními asfalty běžně dostupnými v ČR bylo zjištěno, že optimální 

dávkování pryžového granulátu se nachází v rozmezí 14,5 % až 17,0 %. 
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V rámci tohoto intervalu je zajištěno dostatečné modifikování silničního 

asfaltu a současně zajištěna čerpatelnost pojiva a zpracovatelnost asfaltové 

směsi s CRmB. 

Popsané závěry jsou učiněny na základě hodnot zkoušky viskozity a hodnoty 

zkoušek penetrace, bodu měknutí a resilience je rovněž potvrzují. Granulát RTV je 

z dodaných vzorků nejvíce účinný pro dosažení požadovaných vlastností asfaltu 

modifikovaného pryžovým granulátem, protože obsahuje vysoký podíl pryže z pneumatik 

nákladních automobilů a tudíž i vysoký obsah přírodního kaučuku. Vzhledem k původu 

granulátu je ovšem značně nákladný a nesnadno dostupný. 

Při provádění laboratorních zkoušek CRmB byly zjištěny některé odlišnosti oproti 

chování konvenčních pojiv: 

 Zkouška penetrace vykazovala větší rozptyl výsledků, což je zapříčiněno 

přítomností částic pryže v pojivu a ovlivnění vniku jehly do povrchu 

vzorku. Proto je nutné penetraci měřit na místech hladkých a lesklých, 

stanovit 4 výsledky a do průměru nejnižší naměřenou hodnotu penetrace 

nezapočítávat. 

 Při měření bodu měknutí kulička předtím, než se dotkne základní desky, 

často poruší vrstvu, kterou je obalena, nebo lze pozorovat odlepení asfaltu 

od kuličky. Tato měření je nutné považovat za platná, pokud splňují 

podmínku přípustného rozdílu dvou měření. 

 

6.2.3 Reologické vlastnosti CRmB 

Z důvodu hledání optimálního složení asfaltu modifikovaného pryžovým 

granulátem (CRmB) a popisu jeho vlastností byly laboratorně vyrobeny asfalty 

modifikované pryžovým granulátem s různým obsahem pryžového granulátu. Na těchto 

pojivech byly stanoveny vybrané reologické vlastnosti v dynamickém smykovém reometru 

(DSR). Pro zkoušky byl použit silniční asfalt výrobce OMV gradace 50/70, pryžový 

granulát G1 výrobce Kovosteel, s.r.o. se zrnitostí 0/0,7 mm a polymerem vysoce 

modifikovaný asfalt PmB 45/80-75 výrobce Paramo a.s. Hodnoty penetrace jehlou při 

teplotě 25 °C a bodu měknutí asfaltových pojiv jsou uvedeny v tabulce 13. Postupem 

uvedeným v odstavci 6.2.1 byl smísen silniční asfalt OMV 50/70 s 11 %, 13 %, 15 % 

a 17 % pryžového granulátu z hmotnosti CRmB, což odpovídá 12,4 %, 14,9 %, 17,6 % 

a 20,5 % pryžového granulátu z hmotnosti silničního asfaltu. 

 

Tabulka 13: Vlastnosti asfaltových pojiv stanovené v laboratoři 

Asfaltové pojivo OMV 50/70 PmB 45/80-75 

Penetrace jehlou, ČSN EN 1426, 25 °C [0,1 mm] 60 55 

Bod měknutí, ČSN EN 1427 [°C] 47,7 82,3 

 

Po vyrobení jednotlivých CRmB a důkladném promíchání byly připraveny vzorky 

pojiv pro určení reologických vlastností dynamickým smykovým reometrem odkápnutím 

potřebného množství pojiva do formy ze silikonového dvousložkového kaučuku. Dále byly 

připraveny vzorky pojiv pro zkoušky penetrace jehlou, bodu měknutí, dynamické 

viskozity, penetrace a pružné regenerace (resilience) a vratné duktility. Výsledné hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce 14. Z tabulky je patrné, že s rostoucím obsahem pryžového 
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granulátu se snižuje penetrace a zvyšuje bod měknutí, viskozita, resilience i vratná 

duktilita. Graficky jsou vlastnosti jednotlivých použitých pojiv zaznamenány 

v Heukelomově grafu pojiv (graf 7). 

 

Tabulka 14: Vlastnosti CRmB 

Asfaltové pojivo 
50/70 + 11 % 

granulátu 

50/70 + 13 % 

granulátu 

50/70 + 15 % 

granulátu 

50/70 + 17 % 

granulátu 

Penetrace jehlou, ČSN EN 1426 [0,1 mm] 45 42 38 35 

Bod měknutí, ČSN EN 1427 [°C] 55,2 59,7 61,2 64,7 

Dynamická viskozita, ČSN EN 13302 [Pa·s] 0,7 0,9 1,9 2,7 

Resilience, ČSN EN 13880-3  [%] 15 20 21 27 

Vratná duktilita, ČSN EN 13398 [%] 40,0 52,9 55,1 60,5 

 

 

Graf 7: Heukelomův graf pojiv 

 

Pro reologická měření byl využit rotační reometr Kinexus britského výrobce 

Malvern, který je zachycen na obrázku 18. Zařízení slouží k určování reologických 

vlastností materiálů (oscilací a rotací), zvláště pak asfaltů a asfaltových pojiv. Reometr 

umožňuje mimo jiné měření komplexního smykového modulu a úhlu fázového posunu 

v širokém rozsahu zkušebních frekvencí (1 μHz až 150 Hz) a teplot (-40 °C až 200 °C) při 

zkoušce v oscilačním smyku podle ČSN EN 14770 [52]. Přístroj je schopen vyvinout 

krouticí moment v rozsahu 0,05 μNm až 200 mNm při měření viskozity i při oscilačních 

zkouškách. Rotační reometr je složen z tuhého rámu, vzduchem poháněného motoru, 

ovládacího panelu, výměnné horní a dolní geometrie (slouží pro umístění a zatěžování 
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vzorku materiálu) a uchycení horní geometrie. Výměnné cartridge slouží pro uchycení 

spodních geometrií a regulaci teploty geometrie a vzorku. Teplotní regulace je prováděna 

z obou stran vzorku (shora i zespodu), aby se zamezilo teplotním spádům po výšce vzorku.  

 

Obrázek 18: Rotační reometr Kinexus 

Před vlastním měřením byly na vybraných pojivech určeny oblasti lineárně 

viskoelastického chování (linear viscoelastic region) při okrajových zkušebních teplotách 

a frekvencích zatěžování. Tím byla určena maximální možná smyková přetvoření na 

zkušební vzorky pro další zkoušky. Lineárně viskoelastické oblasti vybraných pojiv jsou 

zobrazeny v grafu 8. Při teplotách 30 °C až 35 °C tedy bylo s rezervou zvoleno smykové 

přetvoření 0,50 %, při teplotách 40 °C až 45 °C bylo smykové přetvoření 1,00 % a při 

teplotách 50 °C až 60 °C bylo smykové přetvoření 1,50 % souhrnně pro všechna pojiva. 

 

Graf 8: Určení lineárně viskoelastické oblasti vybraných pojiv 
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Na pojivech byla provedena reologická měření v oscilaci s řízeným smykovým 

přetvořením (controlled strain) v rotačním reometru Kinexus výrobce Malvern. Byl určen 

komplexní smykový modul pojiv (G*) a úhel fázového posunu (δ) při teplotách běžně 

dosahovaných v letních měsících: 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C a 60 °C (čas na 

přetemperování byl vždy nejméně 10 minut) a při sadách frekvencí zatěžování 0,1 Hz až 

10 Hz (frequency sweeps). Průměr vzorku (tj. průměr měřicích destiček) byl 25 mm 

a tloušťka vzorku (velikost mezery, tj. vzdálenost horní a dolní destičky) byla pro silniční 

asfalt a polymerem modifikovaný asfalt 1 mm a pro asfalty modifikované pryžovým 

granulátem 2 mm. Větší tloušťka vzorků CRmB a průměr vzorků 25 mm při všech 

teplotách a frekvencích byly zvoleny z důvodu eliminování vlivu přítomnosti částic pryže 

a tudíž značné nehomogenity pojiva na výsledky reologických měření [63], [97]. Při 

umístění vzorku silničního asfaltu do reometru se nejprve nahřály destičky na teplotu 

70 °C, vzorek se sevřel destičkami a přebytek vzorku se opatrně seřízl nahřátou špachtlí. 

Obdobně byly umístěny do destiček reometru vzorky CRmB a polymerem modifikovaného 

asfaltu s tím rozdílem, že teplota destiček při vkládání PmB byla 80 °C a CRmB 90 °C. 

Seříznutý vzorek CRmB umístěný v destičkách reometru je zachycen na obrázku 19. 

 

 

Obrázek 19: Vzorek CRmB umístěný mezi destičkami reometru po seříznutí 

 

Na grafu 9 je zaznamenáno srovnání hlavních (kmenových) křivek (master curves) 

komplexních modulů jednotlivých pojiv, které byly vytvořeny časově teplotní superpozicí 

metodou volného posunu (free shifting) při teplotách 30 °C až 60 °C a frekvencích 

zatěžování 0,1 Hz až 10 Hz pro referenční (řídící) teplotu 30 °C. Z křivek je možné 

vysledovat, že asfalty modifikované pryžovým granulátem mají téměř v celém sledovaném 

časově frekvenčním rozsahu vyšší tuhosti než silniční i polymerem modifikovaný asfalt. 

Při zvolených nízkých teplotách a vysokých frekvencích zatěžování se tuhost pojiv 

srovnává, z čehož vyplývá, že CRmB mají nižší teplotní citlivost než běžné silniční asfalty 

a tedy širší obor plasticity. Na grafu 10 jsou uvedeny hlavní křivky úhlu fázového posunu 

jednotlivých pojiv. Je z nich patrné, že CRmB mají v celém hodnoceném teplotně 

frekvenčním rozsahu nižší úhel fázového posunu než silniční asfalt, což svědčí o vyšší 

pružnosti asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem. Lze to vysvětlit vytvořením 

polymerní sítě, ve které elastické vlastnosti pryže převládnou nad typicky viskózním 

chováním nemodifikovaného silničního asfaltu. Tento trend má úzkou vazbu na obsah 

granulátu – s rostoucím obsahem pryžového granulátu se pojivo stává tužší a pružnější. 

Pouze u vysoce modifikovaného asfaltu polymerem je fázový úhel nižší v oblasti 

pod 0,001 Hz (v průběhu hlavní křivky) než je tomu v případě CRmB. Lze to vysvětlit 

vlivem přítomnosti polymerní přísady, která získává převahu nad viskózním chováním 
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asfaltu, ve kterém je rozptýlena. Detailní srovnání závislosti komplexního modulu na 

frekvenci zatěžování při teplotě 60 °C jednotlivých pojiv je uvedeno v grafu 11. 

V grafu 12 a 13 jsou uvedeny isochrony komplexního modulu a fázového úhlu při 

frekvenci zatěžování 1,0 Hz ve výše uvedeném teplotním intervalu. CRmB mají v celém 

sledovaném teplotním rozsahu vyšší tuhost než silniční asfalt a polymerem modifikovaný 

asfalt a také nižší teplotní citlivost. Podíl komplexního modulu CRmB se 17 % granulátu 

při teplotě 60 °C k modulu zjištěnému při teplotě 30 °C (při frekvenci 1 Hz) je 36, zatímco 

stejný poměr pro silniční asfalt je 126 a pro polymerem modifikovaný asfalt 83. Teplotní 

citlivost CRmB závisí na dávkovaném množství pryžového granulátu, podíly komplexních 

modulů při teplotě 30 °C a 60 °C jsou pro CRmB s 11 %, 13 %, 15 % resp. 17 % granulátu 

65, 50, 39 resp. 37. Nejvyšší fázové úhly dosahoval při teplotách 30 °C až 60 °C silniční 

asfalt a následoval polymerem modifikovaný asfalt. Fázový úhel polymerem 

modifikovaného asfaltu se ovšem při teplotě nad 55 °C snižuje, což je vítaná vlastnost 

vzhledem k omezení tvorby trvalých deformací. Fázové úhly CRmB byly silně závislé na 

dávkovaném množství pryžového granulátu – s rostoucím obsahem pryžového granulátu 

fázový úhel klesá v celém sledovaném teplotním rozsahu. 

 

 

Graf 9: Srovnání hlavních křivek komplexních modulů pojiv 
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Graf 10: Hlavní křivky úhlu fázového posunu jednotlivých pojiv 

 

 

Graf 11: Závislost komplexního modulu na frekvenci zatěžování při teplotě 60 °C 
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Graf 12: Isochrony komplexních modulů pojiv při frekvenci zatěžování 1 Hz 

 

 

Graf 13: Isochrony fázových úhlů pojiv při frekvenci zatěžování 1 Hz 
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Cole-cole diagram jednotlivých pojiv je zaznamenán v grafu 14. Cole-cole diagram 

je závislostí reálné a imaginární složky komplexního modulu pojiva. Čím je průběh pojiva 

blíže ose s reálnou složkou komplexního modulu (G‘), tím je pojivo pružnější a odolnější 

vůči vzniku trhlin a čím je průběh pojiva blíže ose s imaginární složkou komplexního 

modulu (G‘‘), tím je pojivo plastičtější a má sklon k tvorbě trvalých deformací. Z grafu lze 

říct, že CRmB s vysokým obsahem pryžového granulátu vykazují nejpružnější chování. 

Vhodnější zobrazení reologického chování je formou Blackova diagramu, což je závislost 

komplexního modulu a úhlu fázového posunu. Blackův diagram je zaznamenán pro 

jednotlivá pojiva v grafu 15. Zobrazení silničního asfaltu i polymerem modifikovaného 

asfaltu má pro tyto druhy pojiv běžný charakteristický tvar. U polymerem modifikovaného 

asfaltu je vidět, že při komplexním modulu pod 1000 kPa se začne silně projevovat vliv 

modifikační přísady a úhel fázového posunu se začne snižovat (pružnější chování pojiva). 

Průběh silničního asfaltu se s rostoucí teplotou asymptoticky blíží k hodnotě úhlu fázového 

posunu 90 °, čili pojivo se blíží chování viskózní kapaliny.  

S tvarem křivek asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem v Blackově 

diagramu je doposud v odborné literatuře málo zkušeností. Je možné říct, že pryžový 

granulát zajišťuje pojivu vyšší tuhost, což je ostatně patrné i z grafu 9 a 12. Dále je možné 

vypozorovat, že s rostoucím obsahem pryžového granulátu roste pružnost CRmB, protože 

klesá úhel fázového posunu (zakřivení průběhu Blackova diagramu CRmB). To je výhodné 

z hlediska předpokládaného omezení vzniku trvalých deformací ve vozovce a omezení 

vzniku trhlin v případě použití takovýchto pojiv v asfaltových směsích. Tvar (zakřivení 

tvaru S) průběhu Blackova diagramu ve sledovaném teplotně frekvenčním rozsahu se zdá 

být charakteristické pro asfalty modifikované pryžovými granuláty. 

 

 

Graf 14: Cole-cole diagramy jednotlivých pojiv 
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Graf 15: Blackův diagram jednotlivých pojiv 
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Tabulka 15: Vlastnosti CRmB 
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P
m

B
 4

5
/8

0
-7

5
  

Penetrace jehlou, ČSN EN 1426 

[0,1 mm] 

0 60 45 42 38 35 55 

72 40 40 43 45 40 58 

Bod měknutí, ČSN EN 1427 [°C] 
0 47,7 55,2 59,7 61,2 64,7 82,3 

72 52,5 59,7 60,5 62,6 65,1 70,5 

Dynamická viskozita, 

ČSN EN 13302, 175 °C [Pa·s] 

0 0,05 0,7 0,9 1,9 2,7 0,11 

72 0,06 1,0 1,2 2,5 4,2 0,15 

Resilience, ČSN EN 13880-3  

[%] 

0 1 15 20 21 27 14 

72 7 17 18 21 24 20 

Vratná duktilita, ČSN EN 13398 

[%] 

0 6,0 40,0 52,9 55,1 60,5 98,0 

72 25,1 64,8 69,2 74,7 76,5 90,1 

 

Graf 16 až 21 shrnují vývoj komplexního modulu jednotlivých pojiv v závislosti na 

době uložení pojiva při teplotě 180 °C pomocí hlavních křivek vytvořených z izoterm 

s referenční teplotou 30 °C. V grafu 22 až 27 je zachycen vliv doby uložení pojiv při 

teplotě 180 °C na hlavní křivky fázového úhlu pro stejnou referenční teplotu. 

Komplexní modul silničního asfaltu s gradací 50/70 se s rostoucí dobou vystavení 

vysoké teplotě zvyšoval v celém frekvenčním rozsahu a fázový úhel se snižoval. Lze to 

vysvětlit termickým stárnutím pojiva (zvyšování viskozity a křehnutí). Sklon hlavní křivky 

komplexního modulu polymerem modifikovaného asfaltu se s rostoucí dobou při teplotě 

180 °C zmenšoval. Hodnoty hlavní křivky fázového úhlu polymerem modifikovaného 

asfaltu se nejprve ve své levé části zvyšovaly a po osmi hodinách při teplotě 180 °C se 

fázové úhly začaly snižovat. Lze tedy usuzovat, že zpočátku převládá vliv modifikační 

přísady a poté začne dominovat termické stárnutí základního asfaltu. Opačný vývoj hlavní 

křivky fázových úhlů prokázaly asfalty modifikované pryžovým granulátem. Fázové úhly 

se do 22 hodin snižovaly a poté se průběhy hlavních křivek fázových úhlů s redukovanou 

frekvencí pod 0,01 Hz začaly opět zvyšovat. Zaoblení tvaru „S“ hlavních křivek fázových 

úhlů CRmB se postupně posunuje směrem k nižším frekvencím a hlavní křivka s časem 

umístění v sušárně rozšiřuje svůj průběh (hlavní křivku není možné vyhladit do hladké 

křivky). Hlavní křivky komplexních modulů CRmB vykazovaly přímý tvar a uložení 

pojiva při vysoké teplotě se zdá málo významné pro tvar a polohu těchto křivek. Na 

výsledky reologických měření CRmB měla negativní vliv jejich značná nehomogenita, 

která byla zapříčiněna náhodným rozptýlením částic pryžového granulátu ve vzorcích 

pojiv. 

 



Výsledky disertace 

 

 82 

 

Graf 16: Hlavní křivky komplexních modulů silničního asfaltu gradace 50/70 

 

 

Graf 17: Hlavní křivky komplexních modulů CRmB obsahujícího 11 % granulátu 
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Graf 18: Hlavní křivky komplexních modulů CRmB obsahujícího 13 % granulátu 

 

 

Graf 19: Hlavní křivky komplexních modulů CRmB obsahujícího 15 % granulátu 
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Graf 20: Hlavní křivky komplexních modulů CRmB obsahujícího 17 % granulátu 

 

 

Graf 21: Hlavní křivky komplexních modulů polymerem modifikovaného asfaltu 
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Graf 22: Hlavní křivky fázových úhlů silničního asfaltu gradace 50/70 

 

 

Graf 23: Hlavní křivky fázových úhlů CRmB obsahujícího 11 % granulátu 
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Graf 24: Hlavní křivky fázových úhlů CRmB obsahujícího 13 % granulátu 

 

 

Graf 25: Hlavní křivky fázových úhlů CRmB obsahujícího 15 % granulátu 
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Graf 26: Hlavní křivky fázových úhlů CRmB obsahujícího 17 % granulátu 

 

 

Graf 27: Hlavní křivky fázových úhlů polymerem modifikovaného asfaltu 
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Na grafech 28 až 33 jsou zaznamenány Blackovy diagramy jednotlivých pojiv 

v závislosti na době uložení při teplotě 180 °C. Vzhledem k tomu, že hlavní křivky 

komplexních modulů mají přímkový tvar, vykazuje tvar Blackových diagramů 

geometrickou podobnost s grafy hlavních křivek fázových úhlů jednotlivých pojiv. 

Blackův diagram silničního asfaltu má obloukový tvar a dokladuje termické stárnutí pojiva 

poklesem fázového úhlu s rostoucí dobou vystavení pojiva vysoké teplotě. Blackův 

diagram polymerem modifikovaného asfaltu je shora ohraničen fázovým úhlem 71 ° 

a s prodlužující se dobou při vysoké teplotě se průběh posunuje k nižším fázovým úhlům, 

přičemž komplexní modul zůstává téměř nezměněn. 

Fázové úhly asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem se v části s nízkými 

komplexními moduly do 22 hodin stárnutí snižovaly a poté se průběhy hodnoty fázových 

úhlů Blackových diagramů začaly opět zvyšovat. Z toho lze odvodit, že CRmB v prvních 

22 hodinách po vyrobení zlepšují při teplotě 180 °C své vlastnosti – dochází k doreagování 

asfaltu s pryžovým granulátem a ke zvyšování pružnosti pojiva. S dalším udržováním 

pojiva při vysoké teplotě už začne dominovat degradace pryžového granulátu a CRmB 

začne zhoršovat své vlastnosti, Blackův diagram se pozvolna začne přibližovat tvaru 

Blackova diagramu silničního asfaltu. Zaoblení tvaru „S“ Blackových diagramů CRmB se 

postupně posunuje směrem k nižším komplexním modulům a průběh Blackova diagramu 

s časem umístění v sušárně rozšiřuje svůj průběh.  

 

 

Graf 28: Vývoj Blackova diagramu silničního asfaltu gradace 50/70 
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Graf 29: Vývoj Blackova diagramu CRmB obsahujícího 11 % granulátu 

 

 

Graf 30: Vývoj Blackova diagramu CRmB obsahujícího 13 % granulátu 
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Graf 31: Vývoj Blackova diagramu CRmB obsahujícího 15 % granulátu 

 

 

Graf 32: Vývoj Blackova diagramu CRmB obsahujícího 17 % granulátu 
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Graf 33: Vývoj Blackova diagramu polymerem modifikovaného asfaltu 
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s pryžovým granulátem. Z naměřených dat je možné shrnout, že při teplotě 180 °C dochází 

přibližně po dobu 22 hodin k reakci silničního asfaltu s pryžovým granulátem a tudíž ke 

zlepšování vlastností CRmB (zvyšování pružnosti pojiva). Po této době již začne převládat 

degradace částic pryžového granulátu (devulkanizace a depolymerizace vysokou teplotou) 

a pojivo začne vykazovat zhoršování svých vlastností. Reologická měření by bylo vhodné 

zopakovat na CRmB udržovaných při jiných teplotách než 180 °C, aby bylo možné určit 

vliv teploty na rychlost změny vlastností pojiva (například při teplotách 170 °C a 190 °C). 

Je možné odhadnout, že při zvýšení teploty se bude zkracovat doba, po které začne 

docházet k degradaci částic pryžového granulátu. 

 

6.2.4 Odolnost CRmB proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu 

Pojiva popsaná v odstavci 6.2.3 byla podrobena stárnutí kombinovaným účinkem 

tepla a vzduchu modifikovanou zkouškou tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě 

(Rolling Thin Film Oven Test – RTFOT).  

Zkouška tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě je popsána v normě 
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používá sušárna s dvojitou stěnou a elektrickým ohřevem, jejíž rozměry udává norma 

ČSN EN 12607-1 [22]. Pro umístění pojiva slouží osm válcových skleněných nádobek. 
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Kombinovaný účinek tepla a vzduchu se stanoví změnou hmotnosti pojiva v nádobkách 

nebo změnou vlastností asfaltového pojiva, které jsou určovány před a po stárnutí. Pro 

popis změny vlastností se používají zkoušky penetrace jehlou, bodu měknutí nebo 

dynamické viskozity. Změny vlastností pojiva po stárnutí je rovněž možné vyjádřit 

reologickými vlastnostmi zjištěnými v DSR. 

Při zkoušce stárnutí prováděné na CRmB docházelo často k vykapávání části pojiva 

z nádobek na topné prvky sušárny. Bylo to zapříčiněno vysokou viskozitou pojiva. Tvořily 

se kapky pojiva, které v nepravidelných intervalech vykapávaly ze skleněných nádobek. 

S vyšším obsahem pryžového granulátu v pojivu (vyšší viskozita) a s delší dobou stárnutí 

docházelo k vytékání vzorku z nádobky ve větším množství. Z toho důvodu nebylo možné 

určit vliv stárnutí změnou hmotnosti jednotlivých nádobek. Tato vlastnost je popsána 

rovněž v ČSN EN 12607-1 [22] v kapitole „Předmět normy“. Pro vyřešení problému 

vytékání CRmB byly skleněné nádobky doplněny o „nástavec“ z tenkého plechu o délce 

přibližně 30 mm, který byl těsně vsunut do otvoru v horní části nádobky a zvenku utěsněn 

silikonovou páskou. Úprava nádobek, která nebrání proudění vzduchu, je zachycena na 

obrázku 20.  

 

 

Obrázek 20: Skleněné nádobky určené pro zkoušku RTFOT doplněné o plechové 

nástavce 

Kromě běžných podmínek zkoušky stárnutí (75 minut při teplotě 163 °C ± 1 °C 

s přívodem vzduchu 4,0 l/minutu ± 0,2 l/minutu) byla na pojiva aplikována trojnásobná 

doba stárnutí (225 minut), aby bylo možné popsat vývoj stárnutí v čase. Existují korelace 

mezi trojnásobným RTFOT a zkouškou dlouhodobého stárnutí v PAV. Předpokládá se, že 

trojnásobná doba stárnutí lépe vystihne rozdílné chování pojiv po stárnutí.  

Na nezestárlých pojivech a pojivech zestárlých byly provedeny zkoušky penetrace 

jehlou, bodu měknutí, penetrace a pružné regenerace (resilience), vratné duktility a zjištěny 

reologické vlastnosti v DSR. 

V grafu 34 jsou zaznamenány hodnoty penetrace jehlou jednotlivých pojiv změřené 

při teplotě 25 °C v závislosti na době stárnutí. Nejvyšší hodnotu penetrace jehlou 

vykazoval silniční asfalt bez přídavku pryžového granulátu a pak také polymerem 

modifikovaný asfalt. Se zvyšujícím se obsahem pryžového granulátu klesá hodnota 



Výsledky disertace 

 

 93 

penetrace, což svědčí o zvyšování viskozity pojiva. Rovněž s rostoucí dobou stárnutí se 

snižuje hodnota penetrace všech pojiv. Největší změnu penetrace po 225 minutách stárnutí 

vykázal čistý silniční asfalt (36 penetračních jednotek), což je snížení o 60 % z původní 

hodnoty. Naproti tomu u CRmB obsahujícího 17 % pryžového granulátu se penetrace 

snížila o 12 penetračních jednotek, což je pouze 34 % snížení. 

 

 

Graf 34: Penetrace jehlou jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 

 

Z grafu 35 je patrné, že nejvyšší hodnotu bodu měknutí dosahoval nezestárlý 

polymerem modifikovaný asfalt, přičemž se hodnota bodu měknutí se stárnutím snižovala, 

na rozdíl od bodu měknutí ostatních pojiv. S rostoucím obsahem pryžového granulátu 

v CRmB docházelo k nárůstu hodnoty bodu měknutí, což opět souvisí s nárůstem viskozity 

pojiva. Bod měknutí silničního asfaltu se po 225 minutách stárnutí zvýšil o 24 %, bod 

měknutí CRmB obsahujícího 11 % pryžového granulátu se zvýšil o 26 % a bod měknutí 

CRmB obsahujícího 17 % pryžového granulátu se zvýšil o 14 % ze své původní hodnoty 

před zkouškou RTFOT. 

 

 

Graf 35: Bod měknutí jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 
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Hodnota penetrace a pružné regenerace – resilience jednotlivých CRmB silně 

závisela na obsahu pryžového granulátu (graf 36). Schopnost pojiva vrátit se do původního 

stavu (pružnost) roste s množstvím pryžového granulátu. S rostoucím obsahem pryžového 

granulátu mělo navíc stárnutí na hodnotu resilience klesající vliv (rozdíl 38 % u CRmB 

s obsahem 11 % pryžového granulátu a 2 % u CRmB obsahujícího 17 % pryžového 

granulátu). Resilience silničního asfaltu byla nízká, protože toto pojivo neobsahuje žádnou 

modifikační přísadu. Resilience polymerem modifikovaného pojiva byla rovněž spíše 

nízká, což je pravděpodobně způsobeno jeho nízkou „tvrdostí“, čili viskozitou. To 

potvrzuje pozvolné zvyšování hodnoty resilience se stárnutím (zvyšováním viskozity) 

u všech pojiv. V případě CRmB dochází působením vysoké teploty k doreagovávání 

pryžového granulátu s asfaltem a navíc asfaltová fáze pojiva stárnutím zvyšuje svou 

viskozitu a křehne, což souvisí se snižováním viskózních vlastností a zvyšováním 

elastických vlastností (pružnosti) pojiva.  

Podobný vývoj v čase stárnutí vykazovala zkouška vratné duktility CRmB, což je 

vidět v grafu 37. Podle očekávání vykazoval nejnižší hodnoty vratné duktility silniční 

asfalt a s rostoucí dobou stárnutí tato hodnota mírně rostla. Vratná duktilita prudce naroste 

při přidání pryžového granulátu do silničního asfaltu, v případě 11 % dávkování pryžového 

granulátu 6,7krát a v případě 17 % dávkování granulátu více než 10krát. Rozdíl vratné 

duktility pojiv stárnutých 75 minut a 225 minut je zanedbatelný. Mírný nárůst vratné 

duktility je pravděpodobně opět spojen s nárůstem viskozity pojiva. Rovněž rostoucí obsah 

pryžového granulátu v CRmB příliš nezvyšoval hodnotu vratné duktility. Pouze 

polymerem modifikovaný asfalt vykázal snížení hodnoty vratné duktility se stárnutím, což 

neodpovídá zkoušce resilience. 

 

 

Graf 36: Resilience jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 
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Graf 37: Vratná duktilita jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 

Z grafu 38 je patrné, že s rostoucí dobou stárnutí se zvyšuje komplexní modul 

všech pojiv určený při teplotě 60 °C a frekvenci zatěžování 1 Hz. Komplexní modul 

silničního asfaltu se po 225 minutách stárnutí zvýšil 2,6krát, zatímco modul polymerem 

modifikovaného asfaltu pouze 1,8krát. Zvýšení obsahu pryžového granulátu v CRmB vede 

k omezení zvýšení komplexního modulu zapříčiněné stárnutím: komplexní modul CRmB 

s 11 % pryžového granulátu se 225 minutovým stárnutím zvýšil 1,9krát, modul CRmB 

s 13 % i 15 % pryžového granulátu 1,5krát a modul CRmB se 17 % pryžového granulátu 

1,4krát. Rovněž výsledky měření komplexních modulů po 75 minutovém stárnutí 

prokázaly, že s rostoucím obsahem pryžového granulátu se nárůst komplexního modulu 

snižoval (podíl 1,4 CRmB s 11 % granulátu a 1,1 CRmB se 17 % granulátu). 

Fázový úhel polymerem modifikovaného asfaltu se s rostoucí dobou stárnutí 

metodou RTFOT téměř neměnil a fázový úhel silničního asfaltu se po 225 minutách 

stárnutí snížil z původní hodnoty o 5 %. Fázový úhel asfaltů modifikovaných pryžovým 

granulátem se nejvíce snížil v prvních 75 minutách stárnutí, přičemž následujících 

150 minut stárnutí mělo na fázový úhel zanedbatelný vliv. 

 

 

Graf 38: Komplexní modul jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 
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Graf 39: Fázový úhel jednotlivých pojiv v závislosti na době stárnutí 

V grafech 40 až 42 je přehledně zachycen vliv obsahu pryžového granulátu 

v CRmB na výsledky zkoušek penetrace jehlou, bodu měknutí, resilience, vratné duktility 

a na výsledky reologických měření (komplexní modul a fázový úhel při teplotě 60 °C 

a frekvenci zatěžování 1 Hz) pro nezestárnutá i zestárnutá pojiva postupem RTFOT. Je 

patrné, že s rostoucím dávkováním pryžového granulátu roste viskozita pojiv (klesá 

hodnota penetrace, roste hodnota bodu měknutí i komplexní modul) a posiluje se pružné 

chování (roste hodnota resilience a vratné duktility a klesá fázový úhel). 

  

Graf 40: Penetrace jehlou a bod měknutí CRmB v závislosti na obsahu pryžového 

granulátu 

  

Graf 41: Resilience a vratná duktilita CRmB v závislosti na obsahu pryžového 

granulátu 
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Graf 42: Komplexní modul a fázový úhel CRmB při teplotě 60 °C a frekvenci 

zatěžování 1 Hz v závislosti na obsahu pryžového granulátu 

V následujících obrázcích jsou zachyceny závislosti jednotlivých zkoušek asfaltů 

modifikovaných pryžovým granulátem (penetrace jehlou, bod měknutí, vratná duktilita, 

resilience a komplexní modu a fázový úhel při teplotě 60 °C a frekvenci 1 Hz) nezestárlých 

a po stárnutí postupem RTFOT (75 minut a 225 minut) s různým dávkováním pryžového 

granulátu (11 %, 13 %, 15 % a 17 %). Z grafů je vidět, že většina zkoušek poskytuje 

těsnou závislost. Hodnota spolehlivosti lineární regrese (korelační koeficient R
2
) všech 

sledovaných závislostí je v rozmezí 0,53 až 0,99, přičemž 93,3 % sledovaných závislostí 

dosahuje hodnot koeficientu korelace větších než 0,8. Korelační koeficienty R
2
 závislostí 

jednotlivých zkoušek pojiv jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

  

Graf 43: Závislost penetrace na resilienci a bodu měknutí 

 

  

Graf 44: Závislost vratné duktility na resilienci a bodu měknutí 
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Graf 45: Závislost bodu měknutí na resilienci a vratné duktility na penetraci 

 

  

Graf 46: Závislost penetrace a resilience na komplexním modulu 

 

  

Graf 47: Závislost vratné duktility a bodu měknutí na komplexním modulu 

 

  

Graf 48: Závislost komplexního modulu a penetrace na fázovém úhlu 
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Graf 49: Závislost resilience a vratné duktility na fázovém úhlu 

 

 

Graf 50: Závislost bodu měknutí na fázovém úhlu 

 

Na grafech 51 až 53 jsou zachyceny hlavní křivky komplexních modulů 

jednotlivých pojiv s určením vlivu stárnutí metodou RTFOT po dobu 75 minut a 225 minut 

(trojnásobné RTFOT). Lze vypozorovat, že kombinací tepla a vzduchu se zvyšuje 

komplexní modul v celém sledovaném teplotním i frekvenčním rozsahu a zvýšení 

komplexního modulu je patrnější v případě trojnásobného stárnutí (225 minut). Na grafech 

54 až 56 je zachyceno stárnutí vlivem tepla a vzduchu pomocí Blackových diagramů 

jednotlivých pojiv. Silniční asfalt dosahuje stárnutím snížení fázového úhlu a zvýšení 

komplexního smykového modulu. Snížení fázového úhlu je výraznější při nízkých 

teplotách (vysoká tuhost) než při vysokých teplotách. Lze to vysvětlit oxidativním 

stárnutím silničního asfaltu. Vliv stárnutí modifikovaných pojiv se liší od projevů stárnutí 

nemodifikovaných silničních asfaltů. Blackovy diagramy ukazují složitou povahu 

binárních systémů (asfalt + modifikační přísada). V porovnání se silničním asfaltem 

prokázala nezestárlá modifikovaná pojiva zvýšené komplexní smykové moduly a zároveň 

snížené fázové úhly při vyšších teplotách. V průběhu stárnutí polymerem modifikovaný 

asfalt částečně ztrácí elastický příspěvek modifikační přísady při vyšších teplotách (posun 

Blackova diagramu doleva), ale přesto si pojivo ponechává znatelně pružnější chování 

oproti silničnímu asfaltu.  

Asfalty modifikované pryžovým granulátem stárnutím dosáhly zvýšení 

komplexních smykových modulů, ale také dalšího snížení fázových úhlů, což svědčí 

o dodatečné reakci s pryžovým granulátem při vysoké teplotě. Lze předpokládat, že s delší 

dobou stárnutí metodou RTFOT by fázové úhly již vzrůstaly. Při nízkých teplotách došlo 

oxidačním stárnutím u všech sledovaných pojiv k poklesu fázového úhlu. 
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Tabulka 16: Koeficienty korelace závislostí jednotlivých zkoušek pojiv 

0 minut stárnutí 

 

Penetrace, 
ČSN EN 1426 

[0,1 mm] 

Bod měknutí, 
ČSN EN 1427 

[°C] 

Resilience,  
ČSN EN 13880-3 

[%] 

Vratná 
duktilita, ČSN 
EN 13398 [%] 

Modul, 60 °C, 
1 Hz [kPa] 

Fáz. úhel, 60 
°C, 1 Hz [°] 

Penetrace [0,1 mm] - 0,946 0,941 0,847 0,935 0,953 

Bod měknutí [°C] - - 0,991 0,965 0,999 0,967 

Resilience [%] - - - 0,935 0,994 0,931 

Vratná duktilita [%] - - - - 0,966 0,942 

Modul, 60 °C, 1 Hz [kPa] - - - - - 0,955 

Fáz. úhel, 60 °C, 1 Hz [°] - - - - - - 

75 minut stárnutí 

 
Penetrace   
[0,1 mm] 

Bod měknutí 
[°C] 

Resilience [%] 
Vratná 

duktilita [%] 
Modul, 60 °C, 

1 Hz [kPa] 
Fáz. úhel, 60 
°C, 1 Hz [°] 

Penetrace [0,1 mm] - 0,914 0,972 0,973 0,941 0,954 

Bod měknutí [°C] - - 0,980 0,956 0,993 0,992 

Resilience [%] - - - 0,974 0,994 0,992 

Vratná duktilita [%] - - - - 0,956 0,985 

Modul, 60 °C, 1 Hz [kPa] - - - - - 0,990 

Fáz. úhel, 60 °C, 1 Hz [°] - - - - - - 

225 minut stárnutí 

 
Penetrace   
[0,1 mm] 

Bod měknutí 
[°C] 

Resilience [%] 
Vratná 

duktilita [%] 
Modul, 60 °C, 

1 Hz [kPa] 
Fáz. úhel, 60 
°C, 1 Hz [°] 

Penetrace [0,1 mm] - 0,831 0,977 0,903 0,821 0,887 

Bod měknutí [°C] - - 0,927 0,640 0,851 0,940 

Resilience [%] - - - 0,831 0,877 0,950 

Vratná duktilita [%] - - - - 0,533 0,638 

Modul, 60 °C, 1 Hz [kPa] - - - - - 0,975 

Fáz. úhel, 60 °C, 1 Hz [°] - - - - - - 

 

  

Graf 51: Hlavní křivka komplexního modulu silničního asfaltu a polymerem 

modifikovaného asfaltu 
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Graf 52: Hlavní křivka komplexního modulu CRmB s 11 % pryžového granulátu a 

13 % pryžového granulátu 

 

  

Graf 53: Hlavní křivka komplexního modulu CRmB s 15 % pryžového granulátu a 

17 % pryžového granulátu 

 

  

Graf 54: Blackův diagram silničního asfaltu a polymerem modifikovaného asfaltu 

0,1

1

10

100

1000

10000

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

G
* 

[k
P

a]
 

f [Hz] 

Silniční asfalt + 11%
granulátu
75 minut stárnutí

225 minut stárnutí

0,1

1

10

100

1000

10000

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

G
* 

[k
P

a]
 

f [Hz] 

Silniční asfalt + 13%
granulátu
75 minut stárnutí

225 minut stárnutí

0,1

1

10

100

1000

10000

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

G
* 

[k
P

a]
 

f [Hz] 

Silniční asfalt + 15%
granulátu
75 minut stárnutí

225 minut stárnutí

0,1

1

10

100

1000

10000

0,0001 0,001 0,01 0,1 1 10

G
* 

[k
P

a]
 

f [Hz] 

Silniční asfalt + 17%
granulátu
75 minut stárnutí

225 minut stárnutí

0,1

1

10

100

1000

10000

45 55 65 75 85

K
o

m
p

le
xn

í m
o

d
u

l G
* 

[k
P

a]
 

Úhel fázového posunu δ [°] 

Silniční asfalt 50/70

75 minut stárnutí

225 minut stárnutí

0,1

1

10

100

1000

10000

45 55 65 75 85

K
o

m
p

le
xn

í m
o

d
u

l G
* 

[k
P

a]
 

Úhel fázového posunu δ [°] 

PmB 45/80-75

75 minut stárnutí

225 minut stárnutí



Výsledky disertace 

 

 102 

  

Graf 55: Blackův diagram CRmB s 11 % pryžového granulátu a 13 % pryžového 

granulátu 

 

  

Graf 56: Blackův diagram CRmB s 15 % pryžového granulátu a 17 % pryžového 

granulátu 

 

Z reologických měření a zkoušek stárnutí CRmB je patrné, že působením vysoké 

teploty (např. během míchání či opětovného zahřívání) dochází k výrazným změnám jejich 

vlastností, které jsou způsobeny dobíhající reakcí pryžového granulátu s asfaltem. Při 

teplotách do 163 °C (teplota používaná při zkoušce RTFOT) ovšem pravděpodobně příliš 

nedochází ke změnám spojeným s degradací pryžového granulátu, a pokud byly 

pozorovány změny vlastností v závislosti na stárnutí, pak lze předpokládat, že se jedná 

převážně o změny způsobené stárnutím silničního asfaltu. 

Stárnutím dochází k tvrdnutí pojiva (zvyšování viskozity), což reflektuje snížení 

hodnot penetrace jehlou a zvýšení komplexního modulu. Zvýšení obsahu pryžového 

granulátu v CRmB vede k nárůstu hodnoty resilience – pryžový granulát tak slouží jako 

částečný antioxidant, jeho přidáním se zpomaluje degradace vlivem působení vysoké 

teploty. Stárnutí metodou RTFOT se ukázalo být významným ukazatelem citlivosti pojiv 
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Stárnutí asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem při zkoušce RTFOT bylo 

oproti silničnímu asfaltu a polymerem modifikovanému asfaltu nápadně odlišné. Silniční 

asfalt výrazně stárnul, pojivo se stávalo viskóznější a tvrdší. Silniční asfalt 50/70 po 
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ovšem dodrženy požadavky ČSN EN 12591 [21] pro toto stárnutí. Delší stárnutí již snížilo 

druh asfaltu na gradaci 20/30. 

Polymerem modifikovaný asfalt naopak vykázal degradaci polymeru a stárnutí 

asfaltu. Penetrace sice poklesla, ale zároveň poklesl bod měknutí. Vývoj bodu měknutí po 

stárnutí je tak obrácený, než jaký byl předpokládán.  

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem vykazoval vlastnosti podle obsahu 

pryžového granulátu. Původní asfalt byl s označením 25/55-55 pro obsah pryžového 

granulátu do 13 % a 25/55-60 při vyšším obsahu granulátu. Při standardním stárnutí 

(75 minut) se pojivo změnilo v penetraci přibližně o 20 % při nízkých obsazích granulátu 

a o 15 % při vyšších obsazích granulátu. Bod měknutí se zvýšil nejvýše o 6,5 °C. Při 

dlouhodobém stárnutí došlo k dalšímu snížení hodnoty penetrace o přibližně stejné 

hodnoty penetrace jako u standardní zkoušky stárnutí a o 13 % až 25 % snížení bodu 

měknutí oproti původní hodnotě. Z těchto závěrů je možné usuzovat, že pryžový granulát 

omezuje stárnutí asfaltových pojiv. 

 

6.2.5 Skladovací stabilita CRmB 

V některých případech je nutné CRmB po vyrobení po nějakou dobu skladovat 

nebo dokonce převést na krátkou vzdálenost. Kromě výše uvedené reakce asfaltu 

a pryžového granulátu při vysoké teplotě dochází k postupnému rozsazování jednotlivých 

fází CRmB a částečné sedimentaci pryžových částic u dna nádrže. V případě pojiv 

vyrobených terminálovým postupem může dokonce dojít k vyplavávání pryžových částic 

k hladině pojiva, což bývá způsobeno dávkováním nadměrného množství polymerní 

přísady, která má za úkol udržet částice pryžového granulátu rozptýleny v celém objemu 

pojiva. Proto bylo nutné popsat intenzitu a časový vývoj usazování pryžových částic 

v CRmB. 

Skladovací stabilita modifikovaných asfaltových pojiv se posuzuje postupem 

uvedeným v ČSN EN 13399 [47]. Pojivo se opatrně nalije do hliníkové tuby a umístí se ve 

svislé poloze do laboratorní sušárny se zvolenou teplotou. Po dané době se tuba vyjme ze 

sušárny a ve svislé poloze se nechá zchladnout. Hliníková tuba se sloupne a vzorek se 

příčně rozdělí na třetiny. Na pojivu pocházejícím z vrchní a spodní třetiny se provádí 

nejčastěji zkouška bodu měknutí, popřípadě jiné vhodné zkoušky pojiv. Jako mezní 

parametr se zpravidla uvádí rozdíl bodu měknutí mezi vrchní a spodní třetinou pojiva 5 °C. 

Pro laboratorní zkoušky skladovací stability byl vybrán silniční asfalt Paramo 

gradace 70/100, který byl smísen se dvěma druhy pryžového granulátu vyrobeného 

společností MONTSTAV CZ, s.r.o. Dále byla skladovací stabilita určena na CRmB 

vyrobeném polskou společností Bisek, který obsahuje polský silniční asfalt gradace 30/50 

a jemnozrnný pryžový granulát. Pro srovnání byly zkoušky provedeny i na polymerem 

modifikovaném asfaltu PmB 45/80-75. Pro určení skladovací stability v mísicím zařízení 

byl vyroben CRmB smísením asfaltu výrobce CHZ Litvínov gradace 50/70 s přibližně 

16,7 % pryžového granulátu výrobce MONTSTAV CZ, s.r.o. Vlastnosti použitých 

materiálů jsou popsány v tabulce 17. V grafu 57 je uvedena závislost dynamické viskozity 

jednotlivých pojiv na teplotě určená vřetenovým viskozimetrem typu HAAKE v teplotním 

rozsahu 100 °C až 180 °C. 
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Tabulka 17: Vlastnosti materiálů použitých pro zkoušky skladovací stability 

Označení pojiva Pojivo 1 Pojivo 2 Pojivo 3 Pojivo 4 Pojivo 5 Pojivo 6 

Asfalt 

Výrobce Paramo Paramo Paramo Polsko OMV Litvínov 

Gradace 70/100 70/100 70/100 30/50 45/80-65 50/70 

Penetrace [0,1 mm] 70 - 59 42 

Bod měknutí [°C] 47,0 - 76,5 53,2 

Viskozita [Pa·s] 0,14 - 0,60 0,18 

Pryžový 

granulát 

Výrobce Montstav Montstav Montstav Polsko - Montstav 

Úprava granulátu 

0,0/1,4 

30 % 

zkalandr. 

0,0/1,4 

100 % 

zkalandr. 

0,0/1,4 

100 % 

zkalandr. 

0,0/0,8  - 

0,0/1,4  

30 % 

zkalandr. 

Dávkování granulátu 

[% z hmotnosti asfaltu] 
20,0 20,0 11,0 cca 11,0 0,0 cca 20,0 

Dávkování granulátu 

[% z hmotnosti CRmB] 
16,7 16,7 9,9 cca 9,9 0,0 cca 16,7 

Penetrace CRmB [0,1 mm] 42 40 50 33 59 - 

Bod měknutí CRmB  [°C] 60,0 61,0 51,5 57,7 76,5 - 

Viskozita CRmB [Pa·s] 2,80 3,50 0,22 0,34 0,60 3,40 

Resilience CRmB [%] 26 28 15 20 26 - 

 

 

Graf 57: Závislost dynamické viskozity jednotlivých pojiv na teplotě 

 

Pro laboratorní zkoušky byla připravena pojiva (1, 2 a 3) mísením silničního asfaltu 

s pryžovým granulátem v laboratorní míchačce při teplotě 175 °C po dobu 60 minut. Poté 

byla pojiva opatrně přelita do hliníkových tub a vložena do laboratorní sušárny s teplotou 

180 °C na dobu 2, 4, 8, 22, 32, 48 a 72 hodin. Pro každé pojivo a časový úsek v sušárně 

byly použity tři tuby. Pojiva dodaná do laboratoře (pojivo 4 a 5) byla pouze zahřáta na 

teplotu 180 °C, zamíchána a dávkována do hliníkových tub a následně vložena spolu 

s ostatními pojivy do laboratorní sušárny. 

Skladovací stabilita pojiva 6 byla rovněž ověřována přímo v mísicím zařízení 

umístěném na obalovně Reimo a.s. v Kytíně. Přibližně 6,5 tuny pojiva bylo připraveno 

běžným způsobem míchání silničního asfaltu a pryžového granulátu s dosažením teploty 
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pojiva 175 °C. Následně se činnost míchacího zařízení zastavila, pojivo zůstalo bez 

míchání v horizontální válcové reakční nádrži s obsahem pro 8 t pojiva a v průběhu času 

po dobu 22 hodin byly odebírány vzorky CRmB z horní části nádrže (naběračkou na 

násadě) a spodní části nádrže (vypouštěcím ventilem). Vzhledem k tomu, že bylo vypnuto 

i topení nádrže, byla po celou dobu zkoušky zaznamenávána teplota CRmB ve výškách: 

150 mm od hladiny CRmB, v polovině výšky pojiva u stěny nádrže a 150 mm ode dna 

nádrže, čímž byl získán graf vychládání pojiva (viz graf 58). 

 

 

Graf 58: Průběh teplot při zkoušce skladovací stability v mísicím zařízení 

 

Pro hodnocení skladovací stability vybraných pojiv byly použity zkoušky penetrace 

podle ČSN EN 1426 [50], bodu měknutí podle ČSN EN 1427 [51], dynamické viskozity 

ručním analogovým vřetenovým viskozimetrem při teplotě 175 °C podle ČSN EN 13302 

[45] a penetrace a pružné regenerace (resilience) podle ČSN EN 13880-3 [48] z vrchní 

a spodní třetiny hliníkových tub. Následně bylo pojivo z vrchní i spodní třetiny tuby 

rozpuštěno v trichlorethylenu, přičemž se rozpuštěný asfalt odplavoval a zbytkový granulát 

se zachycoval na sítě 0,09 mm. Po odpaření rozpouštědla z pryžového granulátu byl určen 

hmotnostní podíl zbytkového granulátu s částicemi většími než 0,09 mm ve zkoušeném 

pojivu. Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v grafech 59 až 63. Čárkovanou čárou jsou 

zvýrazněny dolní mezní hodnoty podle ASTM D 6114-97 [8] a čerchovanou čárou jsou 

vyznačeny horní mezní hodnoty jednotlivých parametrů podle stejného předpisu pro 

CRmB vyrobené metodou kontinuálního míchání. Tabulka 18 shrnuje výsledky zkoušek 

vrchní a spodní třetiny všech pojiv po 72 hodinách skladování v tubách při teplotě 180 °C. 

Na grafu 59 je zachycen rozdíl penetrace mezi vrchní a spodní třetinou pojiv 

v závislosti na době jejich uložení v tubě. Rozdíl penetrace se pohyboval v rozmezí 

0 penetračních jednotek až 5 penetračních jednotek s průměrnou hodnotou 2 penetrační 

jednotky. Podle nízkých rozdílů odpovídajících hodnot lze usuzovat, že tato zkouška není 

vhodná pro posuzování skladovací stability CRmB ani PmB. S dobou skladování pojiva při 

vysoké teplotě vykazuje penetrace CRmB rostoucí tendenci (překrývá vliv termického 

stárnutí asfaltu), což je pravděpodobně způsobeno degradací částic pryže. Mírný pokles 

penetrace u pojiva 6 je možné vysvětlit pozvolnější reakcí asfaltu s pryžovým granulátem 

při nižší teplotě v mísicím zařízení zapříčiněné vychládáním pojiva oproti teplotě použité 
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při zkoušce skladovací stability v laboratoři (180 °C). Penetrace PmB se v průběhu doby 

skladování v tubách při teplotě 180 °C mírně snížila stárnutím. Nejnižší hodnoty penetrace 

byly – podle očekávání – zjištěny u CRmB obsahujícího silniční asfalt 30/50 (pojivo 4) 

a také u pojiva vyrobeného v mísicím zařízení (pojivo 6). Všechny CRmB splnily 

požadavek [8] na penetraci jehlou (25 penetračních jednotek až 75 penetračních jednotek). 

 

Tabulka 18: Výsledky zkoušek vrchní a spodní třetiny pojiv po 72 hodinách 

skladování v tubách při teplotě 180 °C 

Zkouška Část tuby Pojivo 1 Pojivo 2 Pojivo 3 Pojivo 4 Pojivo 5 Pojivo 6* 

Penetrace, 

ČSN EN 1426 

[0,1 mm] 

Vrchní 60 61 68 32 52 25 

Spodní 60 62 67 36 54 25 

Rozdíl 0 1 1 4 2 0 

Bod měknutí, 

ČSN EN 1427 

[°C] 

Vrchní 53,3 57,5 47,5 58,1 75,8 72,6 

Spodní 60,2 59,8 55,9 59,1 78,1 73,7 

Rozdíl 6,9 2,3 8,4 1,0 2,3 1,1 

Resilience, 

ČSN EN 13880-3 

[%] 

Vrchní 18 19 1 16 25 34 

Spodní 26 24 20 22 25 33 

Rozdíl 8 5 19 6 0 1 

Viskozita, 175 °C, 

ČSN EN 13302 

[Pa·s] 

Vrchní 1,4 2,7 0,2 0,33 0,55 3,5 

Spodní 6,0 4,4 2,8 0,50 0,55 3,7 

Rozdíl 4,6 1,7 2,4 0,2 0,0 0,2 

Obsah granulátu 

po extrakci 

[% z hmotnosti 

pojiva] 

Vrchní 7,5 9,7 0,1 0,1 - 12,7 

Spodní 13,0 11,2 10,7 5,5 - 14,6 

Rozdíl 5,5 1,5 10,6 5,4 - 1,9 

Ztráta 

granulátu 
6,45 6,25 4,50 7,10 - 3,05 

* Výsledky zkoušek po 22 hodinách skladování v nádrži mísicího zařízení 

 

 

Graf 59: Závislost penetrace pojiv na době skladování 
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Graf 60: Závislost bodu měknutí pojiv na době skladování 

 

 

Graf 61: Závislost resilience pojiv na době skladování 

 

 

Graf 62: Závislost dynamické viskozity pojiv na době skladování 
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Graf 63: Závislost zbytkového obsahu granulátu po extrakci CRmB rozpouštědlem 

na době skladování 

 

Polymerem modifikovaný asfalt vykazoval maximální rozdíl bodu měknutí mezi 

vrchní a spodní třetinou pojiva 3,2 °C. Pojivo tedy splnilo požadavek ČSN EN 14023 [49] 

pro skladovací stabilitu (maximálně 5 °C) a lze říci, že zkouška bodu měknutí je na rozdíl 

od ostatních sledovaných vlastností vhodná pro hodnocení skladovací stability polymerem 

modifikovaných asfaltů. Bod měknutí CRmB s dobou skladování v tubách při vysoké 

teplotě vykazuje klesající tendenci, což odpovídá postupnému nárůstu penetrace. Vyšší 

hodnotu bodu měknutí má většinou pojivo ze spodní třetiny tuby, což je ovlivněno 

přítomností vyššího množství pryžového granulátu. Největší rozdíl bodu měknutí mělo 

pojivo 3 (asfalt 70/100 + 9,9 % povrchově upraveného granulátu – 8,4 °C po 72 hodinách) 

následované pojivem 1 (asfalt 70/100 + 16,7 % běžného granulátu – 6,9 °C). Z výsledků 

lze usuzovat, že skladovací stabilita vyjádřená bodem měknutí se bude zhoršovat se 

snižujícím se dávkovaným množstvím pryžového granulátu v CRmB. U pojiva 2 (asfalt 

70/100 + 16,7 % povrchově upraveného granulátu) se rozdíl bodu měknutí snížil na 2,3 °C 

po 72 hodinách skladování, tedy na hodnotu odpovídající polymerem modifikovanému 

asfaltu. Rozdíl bodu měknutí horní a spodní části pojiva 6 z mísicího zařízení byl 1,1 °C po 

22 hodinách. 

V grafu 61 jsou shrnuty hodnoty zkoušky resilience sledovaných pojiv 

s požadovanou minimální hodnotou 20 %. Resilience polymerem modifikovaného asfaltu 

nezávisela na době skladování při vysoké teplotě, dosahovala hodnot přibližně 26 % 

a rozdíly mezi resiliencí vrchní a spodní třetiny pojiva byly do 2 %. Resilience CRmB 

roste s vyšším obsahem pryžového granulátu a vykazuje v čase klesající tendenci. Nejvyšší 

rozdíl resilience mezi CRmB horní a spodní třetiny tuby mělo pojivo 3 s nízkým obsahem 

pryžového granulátu. Stejně jako u zkoušky bodu měknutí je při hodnocení zkoušky 

resilience patrný pozitivní vliv povrchového zpracování použitého pryžového granulátu 

v pojivu 2 oproti pojivu 1. Resilience pojiva získaného z horní a spodní části mísicího 

zařízení i její rozdíl byl po dobu 22 hodin přibližně neměnný, což lze opět vysvětlit 

snižující se teplotou pojiva v nádrži mísicího zařízení a pomalejší reakcí granulátu v pojivu 

při nižší teplotě. 

Nejnižší hodnoty dynamické viskozity dosahoval asfalt modifikovaný polymerem 

s minimálními rozdíly mezi viskozitou pojiva horní a spodní třetiny tuby. Dynamické 

viskozity CRmB dosahují největších rozdílů v porovnání s ostatními použitými zkouškami. 
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Proto by tato zkouška byla výhodná pro hodnocení skladovací stability CRmB. Z důvodu 

velkého rozpětí hodnot viskozity různých CRmB by však hodnocení mělo mít tvar podílu 

(dynamická viskozita pojiva spodní třetiny / dynamická viskozita pojiva vrchní třetiny). 

Pojiva s vyšší viskozitou ve spodní třetině tuby by pak nabývala hodnoty větší než jedna. 

Hodnoticím kritériem by byl interval mezních hodnot podílů viskozit. V tabulce 19 jsou 

zaznamenány hodnoty rozdílů a podílů dynamické viskozity spodních a horních třetin 

jednotlivých pojiv po 72 hodinách při teplotě 180 °C. Z grafu 62 je patrné, že dynamická 

viskozita CRmB nejprve po dobu do 8 hodin narůstá a s delší dobou skladování při vysoké 

teplotě pozvolna klesá. Nejvyšší hodnoty viskozity je možné vypozorovat u pojiv 

s nejvyšším dávkováním pryžového granulátu. Povrchově upravený granulát měl příznivý 

vliv na snížení podílu i rozdílu viskozit ze spodní a horní třetiny tuby oproti pojivu 

s běžným granulátem. Pojivo 3 s nižším dávkováním granulátu vykazovalo vyšší podíl 

viskozit spodní a horní třetiny tuby než u pojiv s 16,7 % granulátu. Pojivo 4 obsahující 

silniční asfalt 30/50 prokázalo nízký podíl viskozit spodní a horní třetiny, i když hodnoty 

viskozity pojiva byly překvapivě nízké po celou dobu skladování. Viskozita pojiva 6 se 

oproti počáteční hodnotě po 22 hodinách díky nižší teplotě v nádrži mísicího zařízení 

mírně zvýšila. Nejvyšší vliv na viskozitu má povrchově upravený pryžový granulát 

(pojivo 2), ten vykazuje nejrychlejší reakci s navýšením viskozity pojiva, ale po 30 h se již 

viskozity od pojiva 1, které obsahuje stejné množství zachyceného (a také nezachyceného) 

granulátu, prakticky neliší. V grafu 62 jsou zakresleny mezní hodnoty dynamické viskozity 

podle [8] pro CRmB vyrobené metodou kontinuálního míchání (1,5 Pa∙s až 4,0 Pa∙s při 

teplotě 175 °C). 

 

Tabulka 19: Rozdíly a podíly dynamické viskozity spodních a horních třetin 

jednotlivých pojiv po 72 hodinách skladování 

Pojivo 1 2 3 4 5 6* 

Rozdíl viskozit [Pa·s] 4,60 1,70 2,60 0,17 0,00 0,20 

Podíl viskozit [ ] 4,29 1,63 14,00 1,52 1,00 1,06 

* Výsledky zkoušek po 22 hodinách skladování v nádrži mísicího zařízení 

 

Pro posuzování skladovací stability CRmB je vhodná extrakce částic pryže 

rozpouštědlem. Pryžový granulát zrna menší než 0,09 mm totiž téměř neobsahuje, takže 

rozdílné množství zachycené pryže po rozpuštění CRmB rozpouštědlem na sítě 0,09 mm 

poměrně spolehlivě stanoví možnost skladování. Tento postup potvrdil závěry získané 

vyhodnocením zkoušky dynamické viskozity pro jednotlivá pojiva. Nejvyšší hmotnostní 

rozdíly zbytkového granulátu získané z horní a spodní třetiny pojiva v tubách vykazovala 

pojiva s nízkým obsahem pryžového granulátu a nejmenší rozdíl vykázalo pojivo 2 a 6. 

Podíl granulátu v pojivech získaných z mísicího zařízení spíše kolísal, což potvrzuje, že 

vlastnosti CRmB se při nižších teplotách mění pozvolněji a usazování částic je rovněž 

pomalejší. V každém případě lze z této zkoušky odvodit, že pryžový granulát se bez 

míchání rychle usazuje a již po dvou hodinách je dosažena taková sedimentace, která se již 

po další dobu příliš nemění. Výjimkou je pojivo 2 s povrchově upraveným granulátem – 

vyšší usazení částic bylo dokumentováno až po dvou dnech při teplotě 180 °C. 

Pokud se týče výsledků zachyceného granulátu na sítě 0,09 mm, je třeba si rovněž 

povšimnout ztráty hmotnosti granulátu jako množství granulátu, které prošlo tímto sítem. 

Vyjadřuje to množství zrn, která se zmenšila, tj. devulkanizovala a depolymerovala. 

Nejvyšší hmotnostní ztrátu vykázalo pojivo 4 vyrobené z jemného granulátu 0/0,8 mm. 



Výsledky disertace 

 

 110 

Výsledné hodnoty zkoušek CRmB z horní a spodní třetiny byly zprůměrovány 

(průměr hodnot jednotlivých zkoušek pojiv 1, 2, 3, 4 a 6 po různé době vystavení teplotě 

180 °C) a vyneseny do grafů. Při vzájemném porovnání výsledků jednotlivých zkoušek 

CRmB lze nalézt korelaci mezi penetrací a bodem měknutí (R
2
 = 0,54), bodem měknutí 

a resiliencí (R
2
 = 0,58), resiliencí a viskozitou (R

2
 = 0,48), resiliencí a obsahem 

zachyceného granulátu po extrakci (R
2
 = 0,73) a viskozitou a obsahem zachyceného 

granulátu po extrakci (R
2
 = 0,78). Uvedené závislosti výsledků jednotlivých zkoušek jsou 

zachyceny v grafech 64 až 68.  

 

  

Graf 64: Závislost mezi penetrací a bodem měknutí a penetrací a resiliencí všech 

CRmB 

 

  

Graf 65: Závislost mezi penetrací a viskozitou a penetrací a obsahem zachyceného 

granulátu všech CRmB 

 

  

Graf 66: Závislost mezi bodem měknutí a resiliencí a bodem měknutí a viskozitou 

všech CRmB 
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Graf 67: Závislost mezi bodem měknutí a obsahem zachyceného granulátu a 

resiliencí a viskozitou všech CRmB 

 

  

Graf 68: Závislost mezi resiliencí a obsahem zachyceného granulátu a viskozitou a 

obsahem zachyceného granulátu všech CRmB 

Zrno granulátu s členitým povrchem (podobné sněhové vločce) absorbuje díky své 

větší povrchové ploše rychleji a snadněji lehké frakce asfaltu, čímž dojde k rychlejšímu 

nárůstu viskozity pojiva a naopak zrna kubického tvaru s malou povrchovou plochou 

budou při kontaktu s horkým silničním asfaltem reagovat pomaleji. Použití granulátu 

s členitým povrchem zrn pryže má podle naměřených výsledků (pojivo 1 versus pojivo 2) 

rovněž pozitivní vliv na skladovací stabilitu pojiv. Členitá zrna se pravděpodobně lépe 

vznášejí v horkém asfaltu a díky jejich většímu objemu při stejném hmotnostním 

dávkování dochází k častějším kontaktům s okolními pryžovými částicemi a pomalé 

sedimentaci s malými rozdíly vlastností pojiva. 

V obrázku 21 je zachyceno srovnání zbytkového granulátu pojiva 1 po extrakci 

asfaltu rozpouštědlem přes síto 0,09 mm. V levé části je vidět načechraný měkký granulát 

získaný po dvou hodinách působení teploty 180 °C a vpravo je ztvrdlý a spojený granulát 

(kolem granulátu byla viskózní hmota, která sušením stmelila jednotlivá zrna do tuhé 

hmoty) získaný extrakcí asfaltu rozpouštědlem po 72 hodinách skladování při teplotě 

180 °C. Fotografie dokumentují fyzikální změny pryže vznikající dlouhodobou interakcí 

s horkým asfaltem, což potvrzuje změna vlastností CRmB v průběhu jejich skladování při 

vysokých teplotách. 

Tento proces degradace způsobuje obavy ze změn vlastností zejména CRmB 

vyrobeného terminálovým způsobem v průběhu jeho skladování, které jsou zachyceny ve 

stanovisku Německého svazu pro asfaltové vozovky (Deutscher Asphalt verband) 

popsaném v [96]. Zde je uvedena nutnost stanovení maximální doby dopravy a skladování 

CRmB při vysoké teplotě z důvodu nebezpečí vzniku separace fází pojiva a tím vzniklé 

změny hodnoty viskozity a je doporučena doba do zpracování pojiva maximálně 3 dny. 
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Obrázek 21: Srovnání části zbytkového granulátu pojiva 1 po extrakci asfaltu 

rozpouštědlem (vlevo po 2 hodinách a vpravo po 72 hodinách při teplotě 180 °C) 

 

Pro asfalty modifikované pryžovými granuláty (CRmB) se jeví vhodné hodnotit 

skladovací stabilitu pomocí dynamické viskozity z horní a spodní třetiny výšky pojiva 

v tubě. Tato zkouška projevila nejvyšší citlivost a rozlišovací schopnost. Nejspolehlivější 

zkouškou skladovací stability se jeví stanovení sedimentace pryžového granulátu určením 

rozdílného obsahu pryžového granulátu v horní a spodní třetině pojiva v tubě po extrakci 

asfaltu. Tato zkouška dokladuje sedimentaci pryžového granulátu okamžitě po přerušení 

míchání při výrobě CRmB. Výjimkou je přidání povrchově upraveného pryžového 

granulátu v množství vyšším než 15 %, tento CRmB vyhovuje všem výše uvedeným 

laboratorním podmínkám skladovací stability, ale v provozních podmínkách je přesto 

nutné postupovat velmi opatrně. 

Dynamická viskozita CRmB s dobou skladování v tubách při teplotě 180 °C 

nejprve roste a po 4 až 8 hodinách vykazuje klesající tendenci, což odpovídá postupnému 

nárůstu penetrace a klesání bodu měknutí pojiva. Příčinou je zmenšování částic pryže 

vysokou teplotou (devulkanizace a depolymerizace). Této zkušenosti s chováním pojiv 

s přísadou pryžového granulátu jsou si vědomi i výrobci modifikovaných asfaltů 

přidávající pryžový granulát a upozorňují na omezenou dobu použití těchto pojiv 

způsobenou degradací pryžového granulátu vysokou teplotou. 

Asfalty modifikované pryžovým granulátem jsou v běžném smyslu chápání 

skladovatelnosti pojiv, tj. skladování pojiv v izolovaném zásobníku s postupným 

vychládáním a před použitím k výrobě asfaltové směsi znovu ohřátím na teplotu 

zpracovatelnosti, podmíněně skladovatelné nebo neskladovatelné. Při teplotě pojiv 

potřebné pro zabudování pryžových granulátů do asfaltu s jejich pozitivním přínosem 

(reakce pryžového granulátu s asfaltem při teplotě nad 175 °C) s postupným pomalým 

vychládáním na teplotu nižší než 160 °C a s následným ohřevem na teplotu zpracování 

(případně několikanásobným ohřevem) pryžový granulát degraduje a příznivé vlastnosti 

CRmB se zhoršují. Proto by měl být každý CRmB vybaven popisem doby zpracovatelnosti 

v závislosti na teplotě a čase, které budou limitovat jeho použití. Takto vymezená 

skladovací stabilita může být příčinou komplikací při zavádění do výroby.  

Jako schůdné se jeví definování způsobu výroby a stanovení požadavků pro každý 

způsob výroby, které zaručí prokázání vlastností a jejich kontrolu před výrobou asfaltové 

směsi (namísto hodnocení skladovací stability pojiv): 
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 Míchacím zařízením vyrábějícím CRmB přistaveným přímo k obalovně pro 

její potřebu; toto zařízení umožní uplatnit režim dávkování asfaltu 

a pryžového granulátu, dobu míchání, skladování a teplot vyráběného pojiva 

a asfaltové směsi tak, aby nedocházelo k žádným problémům se sedimentací 

a nepříznivými změnami pryžového granulátu.  

 Výrobou a dopravou CRmB (skladovatelného) k obalovně se stanoveným 

teplotním režimem a přípustnou dobou pro jeho zpracování s kontrolou 

vlastností při zpracování (např. porovnání zkoušek v prohlášení o shodě 

a před použitím k výrobě asfaltové směsi). 

 Kombinací obou způsobů s výrobou CRmB při nižší teplotě a s přepravou 

v přepravníku vybaveném míchacím zařízením a ohřevem se stanovením 

a kontrolou teplotního a časového režimu pro zpracování a kontrolou 

viskozity před použitím CRmB. 

Pro každý způsob výroby bude nutno stanovit podmínky pro ověření vlastností, 

které by prokazovaly, že procesy devulkanizace a depolymerace pryžového granulátu 

ovlivnily vlastnosti CRmB jen v přípustných mezích.  

Je rovněž vhodné rozdělit CRmB na: 

 vysokoviskózní s obsahem pryžového granulátu v rozmezí 15 % až 25 %, 

 nízkoviskózní s obsahem pryžového granulátu v rozmezí 5 % až 15 %. 

Rozdělení pojiv umožní jejich využití pro různé asfaltové směsi. Vysokoviskózní 

CRmB se s výhodou budou používat pro směsi drenážního koberce (případně koberců 

tenkých) a nízkoviskózní se budou používat v ostatních asfaltových směsích. Oba typy 

CRmB lze vyrobit všemi výše uvedenými způsoby výroby. Každý způsob výroby a druh 

CRmB má své výhody a je předpoklad uplatnění všech různě vyrobených modifikovaných 

asfaltů s použitím pryžových granulátů. 

 

6.3 Vlastnosti asfaltových směsí s CRmB 

CRmB je možné použít ve všech běžně vyráběných asfaltových směsích (zejm. 

asfaltových betonech, asfaltových kobercích mastixových, asfaltových kobercích 

drenážních nebo asfaltových betonech pro velmi tenké vrstvy). S výhodou se ovšem 

použijí do vrstev se zvýšenými nároky na odolnost vůči vzniku únavových, mrazových 

a reflexních trhlin a do drenážních vrstev pro zvýšení jejich životnosti. Je ovšem nezbytně 

nutné upravit návrh asfaltové směsi tak, aby bylo umožněno začlenění částic pryže do 

kostry asfaltové směsi. Prakticky to znamená zvýšit mezerovitost směsi kameniva 

vypuštěním části fileru a drobného kameniva, popřípadě navrhnout asfaltovou směs 

s přerušenou zrnitostí kameniva (v USA nazývanou „gap graded“). Z důvodu vyšší 

viskozity pojiva a přítomnosti částic pryže je nutné zvýšit obsah pojiva do asfaltové směsi. 

Zvýšením obsahu pojiva a vypuštěním části fileru se silně zvýší tloušťka filmu pojiva na 

povrchu kameniva (zvýší se koeficient sytosti), což je výhodné z hlediska omezení 

oxidativního stárnutí pojiva, zvýšení pružnosti a zvýšení trvanlivosti vrstvy. Vysoká 

viskozita pojiva s „nabobtnanými“ částicemi pryže zaručí, že pojivo z povrchu kameniva 

nebude stékat. Při návrhu drenážních koberců s protihlukovými účinky se řeší kompromis 

mezi trvanlivostí asfaltové směsi (co nejvyšší obsah pojiva) a zvyšováním protihlukových 

účinků vrstvy zvyšováním mezerovitosti asfaltové směsi (co nejnižší obsah pojiva). 
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U asfaltových betonů s CRmB je často problematické navrhnout a vyrobit 

asfaltovou směs s nízkou mezerovitostí (pod 5 %). Lze to vysvětlit použitím vysoce 

viskózního pojiva, přítomností „nabobtnaných“ částic pryže a upravené zrnitosti kameniva 

(nízký obsah fileru). Proto je u asfaltových betonů nutné na stavbě důsledně dodržovat 

teploty hutnění a aplikovat dostatečnou hutnicí energii. 

V poslední době se začínají uplatňovat asfaltové betony pro velmi tenké vrstvy se 

zvýšenou mezerovitostí (BBTM B dle ČSN EN 13108-2 [41]) s drobnějším maximálním 

zrnem kameniva (např. do 5 mm) pro snížení emisí hluku z obrusné vrstvy. CRmB je 

vhodné pojivo do těchto asfaltových směsí, protože směsi většinou mají přerušenou 

zrnitost kameniva a vyšší mezerovitost (7 % až 15 %), navíc přísada pryžového granulátu 

částečně omezí vznikající hluk od odvalující se pneumatiky. Dále je výhodné CRmB 

využít do asfaltových směsí pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin 

(Stress Absorbing Layers – SAL dle TP 147 [119]) z důvodu jeho pružnosti a možnosti 

dávkovat zvýšený obsah pojiva do asfaltové směsi (z důvodu vysoké viskozity CRmB). 

 

6.3.1 Výběr asfaltových směsí s CRmB pro laboratorní zkoušky, jejich 

popis a optimalizace dávkování pojiva 

Výběr asfaltových směsí byl proveden tak, aby bylo možné do sestavovaného 

technického předpisu správně nastavit požadované parametry jednotlivých asfaltových 

směsí, upřesnit požadavky na jednotlivé asfaltové směsi uvedené v odpovídajících 

normách řady ČSN EN 13108, popsat odlišnosti oproti asfaltovým směsím s konvenčními 

asfaltovými pojivy a ověřit laboratorní vlastnosti asfaltových směsí. Návrhy vybraných 

asfaltových směsí poskytly podklad pro počáteční zkoušky typu (ITT dle ČSN EN 13108-

20 [42]) jednotlivých pokusných úseků. Na asfaltových směsích byly provedeny zkoušky 

odolnosti vůči vzniku trvalých deformací zkouškou pojíždění kolem dle ČSN EN 12697-

22+A1 [27], zkouška odolnosti zkušebních těles vůči vodě dle ČSN EN 12697-12 [24], 

zkouška nízkoteplotních vlastností a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem dle 

ČSN EN 12697-46 [36], tuhost dle ČSN EN 12697-26 [30], odolnost vůči únavě dle 

ČSN EN 12697-24+A1 [29] a ztráta částic zkušebních těles asfaltového koberce 

drenážního dle ČSN EN 12697-17+A1 [25]. 

 

Pro navrhování vozovek a konstrukcí s vrstvami z asfaltových směsí s CRmB platí 

předpisy ČSN 73 6114 [19], TP 170 [124] a TP 87 [125]. Při návrhu výše uvedených 

asfaltových směsí je možno použít empirický způsob podle norem ČSN EN 13108-1 [40], 

ČSN EN 13108-2 [41], ČSN EN 13108-5 [43] a ČSN EN 13108-7 [44] nebo funkční 

přístup podle ČSN EN 13108-1 [40]. Návrhové vstupní složení směsi kameniva s použitím 

CRmB leží při spodních mezních čarách zrnitosti příslušných typů asfaltových směsí podle 

uvedených norem.  

Níže popsané asfaltové směsi byly vyrobeny v laboratoři podle ČSN EN 12697-

35+A1 [33] smísením kameniva s odpovídajícím obsahem CRmB při teplotě 170 °C 

kromě asfaltových směsí s označením (3) ACO 11 CRmB, (9) BBTM 11 A CRmB, (12) PA 

8 CRmB, (13) PA 8 CRmB, (14) PA 8 CRmB a (18) SMA 16 CRmB, které byly odebrány na 

stavbě pokusných úseků. 

Pro návrhy asfaltových směsí s CRmB byla využita vápencová moučka z vápenky 

Mokrá a kamenivo z lomu Luleč (droba). Asfaltové směsi označené (9) BBTM 11 A 

CRmB, (12) PA 8 CRmB a (13) PA 8 CRmB obsahovaly kamenivo z lomu Bytíz (žula) 
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a vápencovou moučku Čertovy Schody, asfaltová směs (3) ACO 11 CRmB obsahovala 

kamenivo amfibolit a asfaltová směs (18) SMA 16 CRmB obsahovala kamenivo žula.  

Pro výrobu CRmB byl využit silniční asfalt výrobce OMV gradace 50/70, CHZ 

Litvínov gradace 50/70, pro asfaltovou směs (3) ACO 11 CRmB polský asfalt gradace 

30/50 a pro asfaltovou směs (18) SMA 16 CRmB švédský asfalt gradace 70/100. CRmB 

obsahovaly pryžový granulát s označením G1 o zrnitosti 0/1 mm výrobce Kovosteel, s.r.o. 

(RPG Recycling, s.r.o.), granulát GO1000 se zrnitostí 0/1 mm výrobce Montstav CZ s.r.o. 

a Darta s.r.o. a polský a švédský pryžový granulát se zrnitostí 0/1 mm. Všechny vyrobené 

CRmB splňovaly požadavky [8] (1,5 Pa·s až 4,0 Pa·s při teplotě 175 °C) kromě asfaltové 

směsi označené (5) ACL 16 CRmB, na které byl zjišťován vliv obsahu nízkoviskózního 

CRmB na funkční vlastnosti asfaltové směsi a dále směsí (3) ACO 11 CRmB a (17) SMA 

LA 8 CRmB. Vlastnosti pojiv použitých v asfaltových směsích jsou uvedeny v tabulce 20.  

 

Tabulka 20: Vlastnosti pojiv použitých pro stmelení jednotlivých asfaltových směsí 
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(1) ACO 11 S 70/100 0,0 82 46,8 - 0,065 

(2) ACO 11 CRmB 15,3 43 69,0 26 2,6 

(3) ACO 11 CRmB 10,0 31 61,6 23 1,0 

(4) ACL 16 CRmB 10,0 37 61,5 22 1,2 

(5) ACL 16 CRmB 16,3 28 71,3 33 5,0 

(6) BBTM 5 A CRmB 13,8 39 59,9 24 1,7 

(7) BBTM 5 B CRmB 13,8 39 59,9 24 1,7 

(8) BBTM 8 B CRmB 15,3 43 69,0 26 2,6 

(9) BBTM 11 A CRmB 20,0 39 65,2 29 6,2 

(10) PA 8 CRmB 15,3 43 69,0 26 2,6 

(11) PA 8 CRmB 15,3 43 69,0 26 2,6 

(12) PA 8 CRmB 16,7 69 58,0 22 2,6 

(13) PA 8 CRmB 17,7 33 65,1 31 3,3 

(14) PA 8 CRmB 15,3 45 61,8 28 3,0 

(15) PA 11 CRmB 15,3 32 65,1 29 1,5 

(16) SMA 8 CRmB 13,8 39 59,8 24 1,7 

(17) SMA LA 8 CRmB 9,9 41 59,7 23 1,2 

(18) SMA 16 CRmB 20,0 - - - - 

(19) SAL 5 CRmB 16,3 28 71,2 33 4,5 

(20) SAL 5 CRmB 16,3 28 71,2 33 4,5 

(21) SAL 5 CRmB 16,3 28 71,2 33 4,5 

(22) SAL 5 CRmB 16,3 28 71,2 33 4,5 

(23) SAL 8 CRmB 16,3 28 71,2 33 4,5 
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Základní údaje o použitých materiálech, složeních a volumetrických 

charakteristikách jednotlivých asfaltových směsí jsou uvedeny v tabulce 21. Na základě 

rešerše zahraniční literatury a všeobecně platných doporučení byly provedeny návrhy čáry 

zrnitosti jednotlivých asfaltových směsí, které jsou souhrnně uvedeny v tabulce 22. 

Zkušební (Marshallova) tělesa byla vyrobena podle ČSN EN 12697-30+A1 [31] 

2x50 údery rázového zhutňovače při teplotě 155 °C, kromě asfaltové směsi (17) SMA LA 8 

CRmB která byla hutněna podle doporučení při teplotě 135 °C. Objemová hmotnost 

zkušebních těles byla určena postupem pro nasycený suchý povrch (tělesa s uzavřeným 

povrchem) – postup B podle ČSN EN 12697-6+A1 [38] kromě směsí asfaltového koberce 

drenážního, asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5 B a asfaltové směsi 

SMA LA, jejichž objemové hmotnosti byly stanoveny z rozměrů. Z důvodu vysoké 

lepivosti byla maximální objemová hmotnost určena pyknometrickou zkouškou podle 

ČSN EN 12697-5+A1 [37] v rozpouštědle (trichlorethylen).  
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Tabulka 21: Základní údaje o jednotlivých asfaltových směsích 
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(1) ACO 11 S 70/100 Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 - - 6,2 3,9 18,1 78,5 9,89 

(2) ACO 11 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 8,5 3,1 21,6 85,7 16,70 

(3) ACO 11 CRmB Obalovna Vápenec amfibolit 30/50 0/1 mm Nízkoviskózní 5,3 7,4 20,3 64,0 4,36 

(4) ACL 16 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Nízkoviskózní 5,8 7,3 20,1 63,7 8,57 

(5) ACL 16 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 5,8 6,6 19,5 66,0 8,57 

(6) BBTM 5 A CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 8,2 7,6 25,0 69,7 6,50 

(7) BBTM 5 B CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 8,2 11,4 28,1 59,5 7,82 

(8) BBTM 8 B CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 8,5 6,3 24,2 73,9 18,90 

(9) BBTM 11 A CRmB Obalovna Čertovy Schody Bytíz Litvínov 50/70 Darta 0/1,4 Vysokoviskózní 8,3 5,5 24,1 77,1 14,30 

(10) PA 8 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 8,5 22,0 36,9 40,5 26,18 

(11) PA 8 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 9,5 19,0 36,0 47,3 29,58 

(12) PA 8 CRmB Obalovna Čertovy Schody Bytíz Litvínov 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 8,7 18,3 34,9 47,6 15,90 

(13) PA 8 CRmB Obalovna Čertovy Schody Bytíz Litvínov 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 8,7 18,3 34,9 47,6 15,90 

(14) PA 8 CRmB Obalovna Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 8,0 15,5 31,0 49,9 14,75 

(15) PA 11 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč Litvínov 50/70 Montstav 0/1 Vysokoviskózní 6,5 23,7 35,4 32,9 15,58 

(16) SMA 8 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 7,0 6,7 22,0 69,6 6,04 

(17) SMA LA 8 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Nízkoviskózní 6,6 20,2 32,5 37,9 7,38 

(18) SMA 16 CRmB Obalovna Vápenec žula 70/100 0/1 mm Vysokoviskózní 8,7 2,4 22,1 89,0 7,70 

(19) SAL 5 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 10,0 3,6 25,1 85,7 7,71 

(20) SAL 5 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 10,0 6,7 27,6 75,9 10,32 

(21) SAL 5 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 12,0 4,0 29,2 86,2 12,66 

(22) SAL 5 CRmB Laboratoř Mokrá Luleč OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 10,0 2,8 24,6 88,5 5,70 

(23) SAL 8 CRmB Laboratoř Kunčice Žumberk OMV 50/70 Kovosteel 0/1 Vysokoviskózní 9,5 2,0 23,8 91,7 10,19 
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Tabulka 22: Číselné vyjádření čar zrnitosti kameniva jednotlivých asfaltových směsí 

Druh směsi 
Propady na jednotlivých sítech v % [mm] 

22 16 11 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

(1) ACO 11 S 70/100 100 100 96 72 43 30 20 12 7 5 3,6 

(2) ACO 11 CRmB 100 100 95 72 39 27 18 10 6 4 2,8 

(3) ACO 11 CRmB 100 100 95 55 27 21 15 12 10 9 8,2 

(4) ACL 16 CRmB 100 99 71 60 36 27 20 15 10 6 3,7 

(5) ACL 16 CRmB 100 99 71 60 36 27 20 15 10 6 3,7 

(6) BBTM 5 A CRmB 100 100 100 100 80 36 26 20 14 9 7,6 

(7) BBTM 5 B CRmB 100 100 100 100 75 24 18 14 10 7 6,3 

(8) BBTM 8 B CRmB 100 100 100 95 30 20 13 8 5 3 2,5 

(9) BBTM 11 A CRmB 100 100 97 62 33 19 12 8 6 4 3,5 

(10) PA 8 CRmB 100 100 100 94 14 8 6 4 3 2 1,9 

(11) PA 8 CRmB 100 100 100 94 14 8 6 4 3 2 1,9 

(12) PA 8 CRmB 100 100 100 97 25 14 9 7 6 5 3,3 

(13) PA 8 CRmB 100 100 100 97 25 14 9 7 6 5 3,3 

(14) PA 8 CRmB 100 100 100 88 20 13 10 9 7 5 3,2 

(15) PA 11 CRmB 100 100 82 29 12 8 7 6 5 3 2,6 

(16) SMA 8 CRmB 100 100 100 96 35 27 22 18 14 10 7,3 

(17) SMA LA 8 CRmB 100 100 100 94 22 16 13 11 10 7 5,7 

(18) SMA 16 CRmB 100 98 68 44 24 22 19 17 14 10 7,5 

(19) SAL 5 CRmB 100 100 100 100 93 41 30 24 18 11 7,5 

(20) SAL 5 CRmB 100 100 100 100 93 40 28 21 15 8 5,0 

(21) SAL 5 CRmB 100 100 100 100 93 40 28 21 15 8 5,0 

(22) SAL 5 CRmB 100 100 100 100 84 65 49 38 27 17 10,6 

(23) SAL 8 CRmB 100 100 100 97 44 33 25 19 14 10 5,5 

 

V následujícím textu jsou uvedeny výsledné hodnoty optimalizace dávkování 

pojiva do jednotlivých asfaltových směsí. Z důvodu vyššího obsahu pojiva v asfaltových 

směsích s CRmB byla optimalizace dávkování pojiva provedena na sadách těles s obsahem 

CRmB odstupňovaným o 0,5 %. 

 

a) Srovnávací směs asfaltového betonu ACO 11 S 70/100  

Pro srovnání výsledků laboratorních zkoušek asfaltových směsí s CRmB byla 

vyrobena srovnávací směs asfaltového betonu pro obrusné vrstvy se zrnitostí do 11 mm (1) 

ACO 11 S 70/100 s konvenčním pojivem (silniční asfalt gradace 70/100). Zrnitost směsi je 

vedena při spodní mezi oboru zrnitosti ČSN EN 13108-1 [40] tak, aby se svým složením 

co nejvíce blížila složení asfaltových směsí s CRmB a optimalizace dávkování pojiva je 

zaznamenána v tabulce 23. Z důvodu splnění kritéria mezerovitosti byl obsah pojiva 

zvýšený oproti požadavku na minimální hodnotu obsahu pojiva národní přílohy normy 

ČSN EN 13108-1 [40]. 
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Tabulka 23: Optimalizace dávkování pojiva srovnávací směsi ACO 11 S 70/100 

Asfaltová směs (1) ACO 11 S 70/100 

Obsah pojiva, [% směsi] 5,8 6,2 6,6 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2331 2343 2365 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2450 2438 2421 

Mezerovitost, [%] 4,9 3,9 2,3 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 18,1 18,1 17,6 

Stupeň vyplnění mezer [%] 73,2 78,5 86,9 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 9,21 9,89 10,57 

 

b) Asfaltový beton s CRmB  

Zrnitost asfaltové směsi (2) ACO 11 CRmB byla navržena podle čáry zrnitosti 

srovnávací asfaltové směsi, pouze byl snížen obsah fileru o 0,8 % a obsah pojiva byl 

zvýšen o 2,3 %. Asfaltová směs (3) ACO 11 CRmB byla odebrána při výrobě asfaltové 

směsi obrusné vrstvy v polské Wroclawi. Asfaltová směs se vyznačuje použitím silničního 

asfaltu gradace 30/50 a poměrně nízkým obsahem nízkoviskózního CRmB (5,3 %). Obsah 

pryžového granulátu v CRmB byl přibližně 10 %. 

Asfaltové směsi (4) ACL 16 CRmB a (5) ACL 16 CRmB byly využity pro srovnání 

vlastností asfaltových směsí s CRmB s různou viskozitou. Asfaltová směs (4) ACL 16 

CRmB obsahovala nízkoviskózní CRmB s obsahem 10,0 % pryžového granulátu 

a asfaltová směs (5) ACL 16 CRmB obsahovala vysokoviskózní CRmB s obsahem 

pryžového granulátu 16,3 %. Pro zdůraznění rozdílu chování obou asfaltových směsí byl 

zvolen obsah pryžového granulátu tak, aby hodnota dynamické viskozity nízkoviskózního 

CRmB byla mírně pod dolní mezí hodnoty viskozity požadovanou [8] (1,2 Pa∙s při teplotě 

175 °C) a hodnota dynamické viskozity vysokoviskózního CRmB byla mírně nad horní 

mezí hodnoty viskozity požadovanou [8] (5,0 Pa∙s při teplotě 175 °C). Protože se jedná 

o asfaltovou směs určenou pro ložní vrstvu, byl obsah CRmB snížen na 5,8 %. 

Optimalizace dávkování pojiva do jednotlivých asfaltových směsí je zachycena 

v tabulce 24. 

 

Tabulka 24: Optimalizace dávkování pojiva asfaltové směsi ACO 11 a ACL 16 s 

CRmB 

Asfaltová směs 
(2) ACO 11 

CRmB 

(3) ACO 11 

CRmB 
(4) ACL 16 CRmB (5) ACL 16 CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 8,0 8,5 9,0 5,3 5,3 5,8 6,3 5,3 5,8 6,3 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2258 2263 2262 2494 2291 2292 2297 2273 2304 2322 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2368 2335 2309 2693 2483 2472 2457 2474 2467 2461 

Mezerovitost, [%] 4,6 3,1 2,0 7,4 7,7 7,3 6,5 8,1 6,6 5,6 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 22,0 21,6 21,6 20,3 19,4 20,1 20,4 19,7 19,5 19,7 

Stupeň vyplnění mezer [%] 78,9 85,7 90,6 64,0 60,2 63,7 68,1 58,8 66 71,3 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 15,63 16,70 17,77 4,36 7,79 8,57 9,36 7,79 8,57 9,36 
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c) Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s CRmB  

CRmB jsou vhodné pro asfaltové směsi s vyšší mezerovitostí směsi kameniva a pro 

jemnozrnné asfaltové směsi. Tyto vlastnosti splňují asfaltové betony pro velmi tenké 

vrstvy. Proto byly provedeny čtyři návrhy asfaltových směsí tohoto typu. Prvním z nich je 

asfaltová směs označená (6) BBTM 5 A CRmB, obsahující 8,2 % vysokoviskózního CRmB 

a vykazující mezerovitost 7,6 %. 

Mírně vyšší mezerovitost dosahuje asfaltová směs (7) BBTM 5 B CRmB (11,4 %) 

se stejným obsahem vysokoviskózního CRmB a níže vedenou čárou zrnitosti směsi 

kameniva (obsah filerických částic 6,3 %). 

Asfaltová směs (8) BBTM 8 B CRmB s obsahem 8,5 % vysokoviskózního CRmB 

obsahuje kamenivo do 8 mm a má díky nízkému obsahu filerických částic velkou 

teoretickou tloušťku asfaltového filmu na povrchu kameniva (18,9∙10
-3

 mm). 

Při výrobě asfaltové směsi pro pokusný úsek Solopisky byla odebraná asfaltová 

směs (9) BBTM 11 A CRmB. Obsahuje 8,3 % vysokoviskózního CRmB a mezerovitost 

5,5 %. CRmB byl vyroben ze silničního asfaltu Litvínov 50/70 a pryžového granulátu se 

zrnitostí 0/1,4 mm výrobce Darta s.r.o. Protože byl granulát hrubozrnný, bylo možné 

dávkovat až 20 % pryžového granulátu do silničního asfaltu. 

Optimalizace dávkování CRmB je uvedena v tabulce 25. Asfaltová směs (9) BBTM 

11 A CRmB byla použita na pokusném úseku Solopisky, který je popsán v kapitole 6.4. 

 

Tabulka 25: Optimalizace dávkování pojiva do asfaltové směsi BBTM 5, BBTM 8 a 

BBTM 11 (úsek Solopisky) s CRmB 

Asfaltová směs 
(6) BBTM 5 A 

CRmB 

(7) BBTM 5 B 

CRmB 

(8) BBTM 8 B 

CRmB 

(9) BBTM 11 A 

CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 7,7 8,2 8,7 7,7 8,2 8,7 8,0 8,5 9,0 7,8 8,3 8,8 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2199 2210 2201 2110 2120 2145 2178 2186 2195 2265 2278 2281 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2406 2391 2377 2404 2392 2379 2349 2333 2320 2426 2411 2395 

Mezerovitost, [%] 8,6 7,6 7,4 12,2 11,4 9,8 7,3 6,3 5,4 6,6 5,5 4,8 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 24,9 25 25,8 27,9 28,1 27,8 24,0 24,2 24,4 24,0 24,1 24,4 

Stupeň vyplnění mezer [%] 65,4 69,7 71,3 56,1 59,5 64,6 69,7 73,9 77,9 72,3 77,1 80,5 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 6,07 6,50 6,93 7,30 7,82 8,34 17,69 18,90 20,12 13,37 14,30 15,24 

 

d) Asfaltový koberec drenážní s CRmB  

Pro popis vlastností asfaltových koberců drenážních bylo vybráno šest asfaltových 

směsí, jejichž optimalizace dávkování pojiva je zaznamenána v tabulce 26 a 27. Směsi 

asfaltového koberce drenážního (10) PA 8 CRmB a (11) PA 8 CRmB byly provedeny se 

stejnou čárou zrnitosti kameniva, obě asfaltové směsi obsahovaly pouze 1,9 % filerických 

částic. První z nich obsahuje 8,5 % vysokoviskózního CRmB a druhá 9,5 % CRmB. Proto 

jsou to asfaltové směsi s nevětší teoretickou tloušťkou asfaltového filmu na povrchu 

kameniva (26,18∙10
-3

 mm resp. 29,58∙10
-3

 mm). 

Asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB a (13) PA 8 CRmB byly odebrány při realizaci 

pokusného úseku Michelská v Praze. Jedná se o stejné asfaltové směsi s tím rozdílem, že 

první asfaltová směs obsahuje CRmB připravovaný v míchacím zařízení přibližně 10 hodin 

při teplotě 190 °C, čímž se snížila viskozita pojiva. Lze to vysvětlit rozkladem částic 
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pryžového granulátu postupnou devulkanizací (rozpojení můstků síry) a „rozpuštěním“ 

granulátu v horkém asfaltu. Poté byla z důvodu nutnosti zvýšení viskozity pojiva přidána 

2 % pryžového granulátu. Tím se zvýšila hodnota dynamické viskozity na 2,6 Pa∙s při 

teplotě 175 °C. Druhá asfaltová směs je stmelena CRmB připraveným mícháním silničního 

asfaltu s pryžovým granulátem po dobu 45 minut při teplotě 168 °C a měla dynamickou 

viskozitu 3,3 Pa∙s při teplotě 175 °C.  

Asfaltová směs (14) PA 8 CRmB s vysokoviskózním CRmB byla odebrána při 

realizaci pokusného úseku na ulici Otakara Ševčíka v Brně. Asfaltová směs obsahuje 8,0 % 

CRmB a má mezerovitost 15,5 %. Oba pokusné úseky jsou popsány v kapitole 6.4. 

Asfaltová směs (15) PA 11 CRmB obsahuje 6,5 % vysokoviskózního CRmB 

a z důvodu nižšího obsahu CRmB a vysoké mezerovitosti se její použití předpokládá pro 

spodní vrstvu dvouvrstvých asfaltových koberců drenážních. 

 

Tabulka 26: Optimalizace dávkování pojiva asfaltové směsi PA 8 a PA 11 s CRmB 

Asfaltová směs (10+11) PA 8 CRmB (15) PA 11 CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 6,0 6,5 7,0 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 1815 1826 1844 1864 1861 1860 1863 1875 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2356 2340 2317 2301 2286 2455 2442 2429 

Mezerovitost, [%] 23,0 22,0 20,4 19,0 18,6 24,2 23,7 22,8 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 36,9 36,9 36,4 36,0 36,5 35,0 35,4 35,4 

Stupeň vyplnění mezer [%] 37,8 40,5 43,9 47,3 49,0 30,7 32,9 35,6 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 24,51 26,18 27,87 29,58 31,31 14,30 15,58 16,87 

 

Tabulka 27: Optimalizace dávkování pojiva asfaltové směsi PA 8 (úsek Michelská) a 

PA 8 (úsek Otakara ševčíka) s CRmB 

Asfaltová směs (12) PA 8 CRmB (13) PA 8 CRmB (14) PA 8 CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 8,2 8,7 9,2 8,2 8,7 9,2 7,5 8,0 8,5 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 1971 1984 2008 1971 1984 2008 1998 2012 2031 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2460 2428 2399 2460 2428 2399 2398 2382 2367 

Mezerovitost, [%] 19,9 18,3 16,3 19,9 18,3 16,3 16,7 15,5 14,2 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 35,4 34,9 34,1 35,4 34,9 34,1 31,1 31,0 30,8 

Stupeň vyplnění mezer [%] 43,9 47,6 52,1 43,9 47,6 52,1 46,3 49,9 53,9 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 14,90 15,90 16,90 14,90 15,90 16,90 13,79 14,79 15,80 

 

e) Asfaltový koberec mastixový s CRmB 

Pro popis vlastností asfaltových koberců mastixových byly vybrány tři asfaltové 

směsi, jejichž volumetrické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 28. Do asfaltových koberců 

mastixových s CRmB není nutné přidávat nosiče pojiva ve formě celulózových vláken, 

protože tuto funkci plní pryžový granulát. Asfaltová směs (16) SMA 8 CRmB obsahuje 

7,0 % vysokoviskózního CRmB. Směs nízkohlučného asfaltového koberce mastixového 

(17) SMA LA 8 CRmB (LA = Lärmarm = nízkohlučný) se v poslední době používá zejména 
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u intravilánových vozovek ve Spolkové republice Německo a jedná se o kompromis mezi 

asfaltovým kobercem drenážním a asfaltovým kobercem mastixovým. Asfaltová směs (17) 

SMA LA 8 CRmB obsahuje 6,6 % nízkoviskózního CRmB. Vysoká mezerovitost této 

asfaltové směsi je zapříčiněna vedením čáry zrnitosti směsi kameniva a nízkou teplotou 

hutnění zkušebních těles rázovým zhutňovačem (135 °C). 

Asfaltová směs (18) SMA 16 CRmB byla odebrána při výrobě asfaltové směsi 

obrusné vrstvy ve Švédsku pro Švédskou silniční správu. Asfaltová směs obsahuje 8,7 % 

vysokoviskózního CRmB, vysoký obsah fileru (7,5 %) a nízkou mezerovitost (2,4 %). 

Obsah pryžového granulátu v CRmB byl přibližně 20 %. Do asfaltové směsi byla přidána 

adhezní přísada Wetfix AP 17 v množství 0,2 % z dávkování asfaltu. Parametry pojiva se 

nepodařilo zjistit (viz tabulka 20). 

 

Tabulka 28: Optimalizace dávkování pojiva asfaltové směsi SMA 8, SMA LA 8 a 

SMA 16 s CRmB 

Asfaltová směs (16) SMA 8 CRmB 
(17) SMA LA 8 

CRmB 

(18) SMA 16 

CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 6,5 7,0 7,5 6,2 6,6 7,0 8,7 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2265 2274 2290 1947 1941 1965 2302 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2450 2436 2420 2448 2433 2419 2359 

Mezerovitost, [%] 7,6 6,7 5,4 20,5 20,2 18,8 2,4 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 21,7 22,0 21,9 32,1 32,5 32,0 22,1 

Stupeň vyplnění mezer [%] 65,2 69,6 75,5 36,2 37,9 41,3 89,0 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 5,58 6,04 6,51 6,90 7,38 7,86 7,70 

 

f) Asfaltová směs pro asfaltovou vrstvu se zvýšenou odolností proti šíření 

trhlin (SAL) s CRmB 

Asfalty modifikované pryžovým granulátem mají obecně vysokou odolnost vůči 

vzniku a šíření trhlin. Proto je CRmB vhodný do asfaltových směsí, které mají omezit 

šíření trhlin. Podle TP 147 [119] se označují jako asfaltové směsi pro asfaltové vrstvy se 

zvýšenou odolností proti šíření trhlin a označují se zkratkou SAL (Stress Absorbing 

Layer). Proto byly navrženy čtyři asfaltové směsi se zrnitostí do 5 mm a jedna asfaltová 

směs se zrnitostí do 8 mm, jejichž optimalizace dávkování pojiva je uvedena v tabulce 29 a 

30. Do asfaltových směsí pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL) byl 

vybrán vysokoviskózní CRmB. V asfaltové směsi (19) SAL 5 CRmB byla oproti 

požadavkům TP 147 [119] snížena čára zrnitosti kameniva tak, aby byl v kostře kameniva 

vytvořen prostor pro vysoký obsah vysokoviskózního pojiva. Mezerovitost asfaltové směsi 

3,6 % byla rovněž mírně vyšší, než vyžaduje TP 147 [119]. 

Asfaltová směs (20) SAL 5 CRmB byla navržena obdobně jako asfaltová směs (19) 

SAL 5 CRmB s tím rozdílem, že byl snížen obsah fileru o 2,5 %. Tím se zvýšila 

mezerovitost i mezerovitost směsi kameniva. 

Asfaltová směs (21) SAL 5 CRmB má čáru zrnitosti vedenou stejně jako předešlá 

asfaltová směs s tím rozdílem, že obsahuje 12,0 % CRmB. 

Asfaltová směs (22) SAL 5 CRmB byla navržena podle požadavků TP 147 [119], 

protože obsahuje 10 % CRmB, mezerovitost je 2,8 %, mezerovitost směsi kameniva je 
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24,6 % a koeficient sytosti je 6,2. Ostatní asfaltové směsi byly navrženy tak, aby se zvýšila 

mezerovitost směsi kameniva. Tím se uvolnil prostor pro vysoký obsah vysoce viskózního 

pojiva. 

V asfaltové směsi (23) SAL 8 CRmB je obsaženo 9,5 % vysokoviskózního CRmB 

a opět snížený obsah filerických částic. 

 

Tabulka 29: Optimalizace dávkování pojiva asfaltových směsí SAL 5 s CRmB 

Asfaltová směs (19) SAL 5 CRmB (20, 21) SAL 5 CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 9,5 10,0 10,5 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2237 2237 2218 2179 2175 2187 2198 2182 2168 

Maximální objemová hmotnost 

[kg/m
3
] 

2333 2320 2299 2348 2330 2319 2309 2274 2259 

Mezerovitost, [%] 4,1 3,6 3,5 7,2 6,7 5,7 4,8 4,0 4,0 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 24,5 25,1 25,9 27,1 27,6 27,8 28,1 29,2 31,1 

Stupeň vyplnění mezer [%] 83,2 85,7 86,4 73,4 75,9 79,5 82,9 86,2 87,1 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 

mm] 
7,28 7,71 8,14 9,75 10,32 10,89 11,48 12,66 13,88 

 

Tabulka 30: Optimalizace dávkování pojiva asfaltových směsí SAL 5 a SAL 8 s 

CRmB 

Asfaltová směs (22) SAL 5 CRmB (23) SAL 8 CRmB 

Obsah pojiva, [% směsi] 9,5 10,0 10,5 9,0 9,5 10,0 

Objemová hmotnost [kg/m
3
] 2267 2262 2252 2389 2393 2398 

Maximální objemová hmotnost [kg/m
3
] 2340 2328 2315 2456 2441 2431 

Mezerovitost, [%] 3,1 2,8 2,7 2,7 2,0 1,4 

Mezerovitost směsi kameniva [%] 23,8 24,6 25,5 23,4 23,8 24,4 

Stupeň vyplnění mezer [%] 86,9 88,5 89,3 88,3 91,7 94,4 

Tloušťka asfaltového filmu [10
-3

 mm] 5,39 5,70 6,02 9,60 10,19 10,78 

 

Postup návrhu asfaltových směsí s CRmB podle ČSN 73 6160 [20] se ukázal jako 

neúčinný. Provedené zkoušky s rozsahem dávkování ±1 % CRmB ve směsi nevedly ke 

stanovení optimálního obsahu pojiva. Bylo proto využito zahraničních zkušeností pro 

návrh asfaltových směsí s CRmB a takto byla připravena zkušební tělesa pro funkční 

zkoušení asfaltových směsí. Funkčními zkouškami, které lépe simulují podmínky 

a zatížení, kterým je asfaltová směs vystavena ve vrstvě vozovky, se následně stanovily 

vlastnosti rozhodující pro popis asfaltových směsí a předpokládanou trvanlivost a další 

přínosy nebo zápory z různých požadovaných hledisek. 

 

6.3.2 Odolnost asfaltových směsí vůči vzniku trvalých deformací 

zkouškou pojíždění kolem dle ČSN EN 12697-22+A1 [27] 

Z důvodu vysokého obsahu pojiva v asfaltových směsích s CRmB bylo nutné ověřit 

odolnost navržených asfaltových směsí vůči vzniku trvalých deformací. Proto byly 
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lamelovým zhutňovačem podle ČSN EN 12697-33+A1 [32] nahutněny desky 

z asfaltových směsí při teplotě 155 °C tak, aby míra zhutnění desek byla v rozmezí 99 % až 

100 % ve srovnání s objemovou hmotností válcových zkušebních těles střední sady 

optimalizace dávkování pojiva jednotlivých asfaltových směsí. Odolnost vůči vzniku 

trvalých deformací byla určena zkouškou pojíždění kolem postupem uvedeným v ČSN EN 

12697-22+A1 [27] v malém zkušebním zařízení na vzduchu při konstantní teplotě 50 °C 

a to i pro směsi typu SAL i přes to, že podle TP 147 [119] se odolnost vůči vzniku trvalých 

deformací směsí SAL určuje při teplotě 40 °C. Podstatou zkoušky je náchylnost asfaltové 

směsi k deformaci. Ta se měří pomocí hloubky vyjeté koleje vzniklé opakovaným 

pojezdem zatíženého kola. Odolnost asfaltových směsí vůči trvalým deformacím 

jednotlivých směsí je hodnocena pomocí přírůstku hloubky vyjeté koleje WTSAIR 

a průměrné poměrné hloubky vyjeté koleje PRDAIR v tabulce 31. Průběh absolutní hloubky 

vyjeté koleje je zachycen v grafu 69 a závislost poměrné hloubky vyjetých kolejí na počtu 

zatěžovacích cyklů je uvedena v grafu 70. V legendách grafů jsou čáry seřazeny sestupně 

podle hodnoty trvalé deformace po 10 000 zatěžovacích cyklech. 

 

Tabulka 31: Výsledky zkoušky trvalých deformací 

Asfaltová směs WTSAIR [mm/10
3
 cyklů] PRDAIR [%] 

(1) ACO 11 S 70/100 0,038 2,5 

(2) ACO 11 CRmB 0,016 1,6 

(3) ACO 11 CRmB 0,060 2,9 

(4) ACL 16 CRmB 0,054 2,6 

(5) ACL 16 CRmB 0,036 2,8 

(6) BBTM 5 A CRmB 0,032 2,5 

(7) BBTM 5 B CRmB 0,020 2,0 

(8) BBTM 8 B CRmB 0,020 2,8 

(9) BBTM 11 A CRmB - - 

(10) PA 8 CRmB - - 

(11) PA 8 CRmB 0,084 3,4 

(12) PA 8 CRmB 0,196 4,5 

(13) PA 8 CRmB 0,068 3,6 

(14) PA 8 CRmB 0,018 1,8 

(14+15) PA 8 (20 mm) + PA 11 

(40 mm) CRmB 
0,058 1,6 

(16) SMA 8 CRmB 0,052 1,9 

(17) SMA LA 8 CRmB 0,156 4,2 

(18) SMA 16 CRmB 0,094 3,8 

(19) SAL 5 CRmB 0,016 1,5 

(20) SAL 5 CRmB 0,012 1,7 

(21) SAL 5 CRmB 0,032 4,1 

(22) SAL 5 CRmB 0,048 4,5 

(23) SAL 8 CRmB 0,068 3,3 

Požadavek ČSN EN 13108-1 

pro obrusné vrstvy 
0,07 5,0 

Požadavek ČSN EN 13108-1 

pro ložní vrstvy 
0,05 3,0 



Výsledky disertace 

 

 125 

 

 

Graf 69: Průběh hloubky vyjeté koleje jednotlivých asfaltových směsí v závislosti na 

počtu cyklů 

 

 

Graf 70: Průběh poměrné hloubky vyjeté koleje jednotlivých asfaltových směsí 

v závislosti na počtu cyklů 

 

Z tabulky 31 vyplývá, že skupina směsí asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy 

vykázala v průměru nejvyšší odolnost vůči vzniku deformace (nejnižší průměr hodnot 

WTSAIR i PRDAIR). Překvapivě nejhorší odolnost vůči deformaci prokázala skupina směsí 

asfaltového koberce mastixového, která je ovšem ovlivněna výsledkem asfaltové směsi 

(17) SMA LA 8 CRmB s poměrně vysokou mezerovitostí, která byla hutněna při nízké 
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teplotě (135 °C). Srovnávací asfaltová směs (1) ACO 11 S 70/100 dosahovala průměrnou 

odolnost vůči vzniku trvalé deformace. 

Národní příloha normy ČSN EN 13108-1 [40] vyžaduje pro obrusné vrstvy 

z asfaltového betonu maximální poměrnou hloubku koleje PRDAIR 5,0 % a maximální 

přírůstek hloubky koleje WTSAIR 0,07 mm/10
3
 cyklů. Stejné požadavky jsou uvedeny 

v národní příloze normy ČSN EN 13108-5 [43] pro asfaltové koberce mastixové. Pro ložní 

vrstvy z asfaltového betonu se požaduje maximální poměrná hloubka koleje PRDAIR menší 

než 3,0 % a maximální přírůstek hloubky koleje WTSAIR menší než 0,05 mm/10
3
 cyklů. TP 

147 [119] požadují na vrstvy SAL hodnotu PRDAIR maximálně 8,0 % a WTSAIR 

maximálně 0,08 mm/10
3
 cyklů při teplotě 40 °C. Stanovení odolnosti směsi asfaltového 

betonu pro velmi tenké vrstvy a asfaltového koberce drenážního se nepožaduje. Až na 

asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB, (12) PA 8 CRmB, (17) SMA LA 8 CRmB a (18) SMA 16 

CRmB splnily všechny asfaltové směsi požadavky na odolnost vůči trvalým deformacím 

pro obrusné vrstvy. Asfaltová směs (5) ACL 16 CRmB splnila i požadavky pro ložní vrstvy, 

zatímco asfaltová směs (4) ACL 16 CRmB o málo nesplnila požadavek maximálního 

přírůstku hloubky koleje. 

Asfaltová směs (4) ACL 16 CRmB s nízkoviskózním CRmB vykázala vyšší 

hodnotu přírůstku hloubky vyjeté koleje WTSAIR i vyšší hodnotu průměrné poměrné 

hloubky vyjeté koleje PRDAIR oproti stejné asfaltové směsi (5) ACL 16 CRmB 

s vysokoviskózním CRmB. Z grafu průběhu hloubky vyjeté koleje jednotlivých 

asfaltových směsí v závislosti na počtu cyklů je vidět, že obě asfaltové směsi vykazují 

prakticky stejný průběh hloubky vyjeté koleje a mají tudíž srovnatelnou odolnost vůči 

trvalé deformaci. Dá se říct, že na odolnost vůči trvalé deformaci má větší vliv kostra 

kameniva oproti hodnotě dynamické viskozity CRmB. 

Asfaltová směs (7) BBTM 5 B CRmB s vyšší mezerovitostí a vyšší tloušťkou filmu 

asfaltového pojiva na povrchu kameniva prokázala vyšší odolnost vůči trvalé deformaci 

než asfaltová směs (6) BBTM 5 A CRmB s plynuleji vedenou čárou zrnitosti směsi 

kameniva, což lze pravděpodobně vysvětlit kvalitnějším zaklíněním zrn kameniva směsi se 

zalomenou čárou zrnitosti kameniva.  

I přes vysoký obsah CRmB (9,5 %) a extrémně vysokou tloušťku asfaltového filmu 

(téměř 30 · 10
-3

 mm, což odpovídá koeficientu sytosti 8,2) vykazuje asfaltová směs (11) 

PA 8 CRmB uspokojivou odolnost vůči vzniku trvalé deformace, což lze opět přičítat 

zaklínění kostry kameniva ve směsi s otevřenou zrnitostí. I přes nižší obsah pojiva a nižší 

mezerovitost vykazovaly asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB a (13) PA 8 CRmB odebrané při 

pokládce pokusného úseku horší odolnosti vůči vzniku trvalých deformací, která může být 

ovlivněna použitím snadněji ohladitelného (hladšího) kameniva. To potvrzuje vysoká 

odolnost vůči trvalé deformaci asfaltové směsi (14) PA 8 CRmB. Asfaltová směs (13) PA 8 

CRmB vykazuje lepší odolnost proti vzniku trvalých deformací než asfaltová směs (12) PA 

8 CRmB, což je způsobeno vyšší tuhostí pojiva obsahujícího pryžový granulát s nižším 

stupněm devulkanizace.  

Před výrobou dvouvrstvé zkušební desky (14+15) PA 8 (20 mm) + PA 11 (40 mm) 

CRmB byl proveden zhutňovací pokus – rázovým zhutňovačem byla vyrobena dvouvrstvá 

zkušební tělesa tak, aby bylo možné zjistit zahutnění jemnozrnné asfaltové směsi horní 

vrstvy do asfaltové směsi hrubozrnnější. Poté byla lamelovým zhutňovačem vyrobena 

dvouvrstvá zkušební deska tloušťky 60 mm (40 mm PA 11 s 6,5 % CRmB + 20 mm PA 8 

s 8,0 % CRmB), jejíž řez po zkoušce ve vyjížděči kolejí je zachycen na obrázku 22. 

Nejprve byla vyrobena deska PA 11 s tloušťkou 40 mm a po vychladnutí byla na desku 

nahutněna směs PA 8, jejíž množství bylo navýšeno o 10 %. Souvrství splňuje požadavek 
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pro obrusné vrstvy vytvořené z asfaltového betonu, na což mohlo mít vliv zaklínění 

převažující frakce kameniva v asfaltové směsi, použití vysoce viskózního pojiva a kvalitní 

kamenivo (droba). 

 

 

Obrázek 22: Příčný řez dvouvrstvou deskou po zkoušce vyjíždění kolejí 

 

Vyhovující odolnost vůči trvalé deformaci vykázala pouze asfaltová směs (16) SMA 

8 CRmB, ostatní dvě směsi asfaltového koberce mastixového požadavek národní přílohy 

normy ČSN EN 13108-5 [43] nesplnily. Překvapivě nízkou odolnost vykázala i asfaltová 

směs (18) SMA 16 CRmB, která se v současné době ve velké míře používá pro překrytí 

porušených betonových dálničních vozovek ve Švédsku. 

I přes rozdílný obsah fieru mají asfaltové směsi (19) SAL 5 CRmB a (20) SAL 5 

CRmB srovnatelnou a vysokou odolnost vůči vyjíždění kolejí. Přidáním 2 % CRmB do 

asfaltové směsi (20) SAL 5 CRmB se odolnost vůči trvalé deformaci znatelně snížila 

(asfaltová směs (21) SAL 5 CRmB). Asfaltová směs (22) SAL 5 CRmB splňující požadavky 

na volumetrické složení dosáhla nejnižší odolnosti vůči deformaci ze všech směsí SAL se 

zrnitostí kameniva do 5 mm, což je zapříčiněno pozvolným vedením čáry zrnitosti 

kameniva a nízkou mezerovitostí asfaltové směsi. Obdobného výsledku dosáhla asfaltová 

směs (23) SAL 8 CRmB. Všechny směsi typu SAL splnily požadavky TP 147 [119] na 

odolnost vůči deformaci, i když byla stanovována při teplotě 50 °C. Proto by bylo možné 

uvažovat o vyšším dávkování pojiva, což by mohlo umožnit zvýšení odolnosti asfaltové 

směsi vůči trhlinám. 

I přes vyšší obsah pojiva v asfaltových směsích s CRmB, než je běžné 

u konvenčních asfaltových směsí, prokázaly tyto asfaltové směsi většinou dostatečnou 

odolnost vůči vzniku trvalých deformací. 

 

6.3.3 Odolnost zkušebních těles vůči vodě dle ČSN EN 12697-12 [24] 

Odolnost asfaltové směsi vůči vodě byla zjišťována podle normy ČSN EN 12697-

12 [24] metodou A. Zkouška se provede tak, že sada těles ve tvaru válce se rozdělí na dvě 

skupiny podle jejich tloušťky a objemové hmotnosti. První skupina je udržována při 

laboratorní teplotě na suchu a druhá skupina se vloží do vakuové komory, kde se vytvoří 

během (10±1) min. tlak (6,7±0,3) kPa. Tlak se během této doby postupně snižuje, aby 

nedošlo k porušení těles. Požadovaný tlak se udržuje po dobu (30±5) min. Poté se tělesa 

vloží do vodní lázně se zvýšenou teplotou (40 °C) na dobu 72 hodin. Válcová tělesa byla 

vyrobena 2x25 údery rázového zhutňovače. Na každé ze dvou skupin těles se určí pevnost 
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v příčném tahu při předepsané zkušební teplotě (v této práci 25 °C nebo 15 °C) podle 

ČSN EN 12697-23 [28]. Výsledkem zkoušky je poměr pevnosti v příčném tahu skupiny 

mokrých ITSw těles k pevnosti v příčném tahu stanovené na skupině suchých těles ITSd 

vyjádřený v procentech (hodnota ITSR). Výsledky zkoušky odolnosti zkušebních těles 

vůči vodě jsou uvedeny v tabulce 32 a grafech 71 a 72. 

 

Tabulka 32: Souhrnné výsledky zkoušky odolnosti zkušebních těles vůči vodě 

Asfaltová směs Zkušební teplota [°C] ITSw [kPa] ITSd [kPa] ITSR [%] 

(1) ACO 11 S 70/100 25 552,9 647,0 85,5 

(2) ACO 11 CRmB 25 342,6 484,3 70,7 

(3) ACO 11 CRmB 15 1600,2 1920,1 83,3 

(4) ACL 16 CRmB 15 737,1 1349,9 54,6 

(5) ACL 16 CRmB 15 692,1 1617,2 42,8 

(6) BBTM 5 A CRmB 15 1211,9 1703,2 71,2 

(8) BBTM 8 B CRmB 25 411,0 530,2 77,5 

(9) BBTM 11 A CRmB 25 367,0 430,9 85,2 

(10) PA 8 CRmB 25 346,8 510,7 67,9 

(11) PA 8 CRmB 25 255,5 324,0 78,9 

(12) PA 8 CRmB 15 330,6 424,4 77,9 

(13) PA 8 CRmB 15 473,5 619,0 76,5 

(14) PA 8 CRmB 15 748,6 997,3 75,1 

(15) PA 11 CRmB 15 404,1 552,9 73,1 

(16) SMA 8 CRmB 15 1260,0 1659,9 75,9 

(17) SMA LA 8 CRmB 15 591,3 1007,3 58,7 

(18) SMA 16 CRmB 15 1409,1 1486,9 94,8 

(20) SAL 5 CRmB 15 754,8 1545,2 48,8 
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Graf 71: Odolnost zkušebních těles vůči vodě při zkušební teplotě 25 °C 

 

 

Graf 72: Odolnost zkušebních těles vůči vodě při zkušební teplotě 15 °C 
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asfaltové směsi s označením +. Pro směsi asfaltového betonu bez označení není podle 

ČSN EN 13108-1 [40] stanovení parametru ITSR požadováno. Stejné požadavky platí pro 

směsi asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s tím rozdílem, že se předpokládá zrnitost 

8 mm a 11 mm. Odolnost vůči vodě směsí asfaltového koberce mastixového není 

podle ČSN EN 13108-5 [43] nutno stanovovat. Je to z toho důvodu, že pro asfaltové směsi 

s vyšší tloušťkou asfaltového filmu (jako mají směsi SMA) je hodnota ITSR neprůkazná. 

Pro asfaltové koberce drenážní platí podle ČSN EN 13108-7 [44] požadavek ITSR 

minimálně 70 % a pro vozovky s TDZ S, I a II se požaduje ITSR minimálně 80 %. 

Z výsledků lze říct, že asfaltové směsi s CRmB dosahují spíše nízkých odolností 

zkušebních těles vůči vodě. Pouze tři asfaltové směsi s CRmB dosáhly vyšší hodnoty ITSR 

než 80 % ((3) ACO 11 CRmB, (9) BBTM 11 A CRmB a (18) SMA 16 CRmB), přičemž 

poslední z nich navíc obsahovala adhezní přísadu a tudíž asfaltová směs vykazovala 

nejvyšší hodnotu parametru ITSR. Srovnávací asfaltová směs dosáhla rovněž hodnoty 

ITSR vyšší než 80 %. Hodnotu 70 % ITSR přesáhlo celkem 12 asfaltových směsí s CRmB 

ze 17 zkoušených. Nejvyšší průměrnou hodnotu ITSR dosáhla skupina směsí asfaltového 

betonu pro velmi tenké vrstvy a asfaltového koberce drenážního. 

Snížením zkušební teploty z 25 °C na 15 °C bylo dosaženo zvýšení průměrných 

pevností v příčném tahu mokrých i suchých sad těles, i když průměr hodnot parametru 

ITSR se spíše snížil. I přesto, že se jedná o značně odlišné asfaltové směsi, bylo možné 

vypozorovat závislost pevností v příčném tahu suchých i mokrých těles na mezerovitosti 

jednotlivých asfaltových směsí při zkušební teplotě 15 °C, což je vidět v grafu 73. Protože 

teoretická tloušťka filmu pojiva na povrchu kameniva má při návrhu asfaltové směsi úzký 

vztah k mezerovitosti, bylo možné vysledovat závislost pevnosti v příčném tahu i na 

tloušťce filmu pojiva. Na hodnotu parametru ITSR neměla mezerovitost ani teoretická 

tloušťka filmu pojiva na povrchu kameniva jednotlivých asfaltových směsí prokazatelný 

vliv.  

 

  

Graf 73: Vliv mezerovitosti a tloušťky filmu pojiva jednotlivých asfaltových směsí na 

pevnost v příčném tahu skupiny suchých i mokrých těles při zkušební teplotě 15 °C 

 

Asfaltová směs (3) ACO 11 CRmB vykázala nejvyšší hodnoty pevností v příčném 

tahu, což je způsobeno použitím silničního asfaltu gradace 30/50. Z nižší hodnoty ITSR 

asfaltové směsi (5) ACL 16 CRmB s vysokoviskózním CRmB oproti asfaltové směsi (4) 

ACL 16 CRmB s nízkoviskózním CRmB lze usuzovat, že zvyšující se obsah pryžového 

granulátu má negativní vliv na hodnotu ITSR. 

I přes jemnozrnnost směsi kameniva vykazovala asfaltová směs (6) BBTM 5 A 

CRmB vysokou pevnost v příčném tahu. Asfaltové směsi (8) BBTM 8 B CRmB a (9) BBTM 

11 A CRmB dosahovaly mírně vyšších hodnot parametru ITSR. S vyšším obsahem CRmB 

R² = 0,762 

R² = 0,565 

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15 20 25

P
ev

n
o

st
 v

 p
ří

č.
 t

ah
u

 IT
S 

[k
P

a]
 

Mezerovitost směsi [%] 

ITSd

ITSw

R² = 0,802 

R² = 0,643 

0

500

1000

1500

2000

0 5 10 15 20

P
ev

n
o

st
 v

 p
ří

č.
 t

ah
u

 IT
S 

[k
P

a]
 

Tloušťka filmu pojiva [·10-3 mm] 

ITSd

ITSw



Výsledky disertace 

 

 131 

v asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB a tudíž i tlustším filmem CRmB vzrostl oproti asfaltové 

směsi (10) PA 8 CRmB parametr ITSR, ale pevnosti v příčném tahu se podle očekávání 

snížily přibližně o jednu třetinu.  

Nejnižších pevností v příčném tahu dosahovaly směsi asfaltového koberce 

drenážního. Asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB a (13) PA 8 CRmB z pokusného úseku 

Michelská v Praze vykazovaly srovnatelné odolnosti vůči vodě vyhodnocením poměru 

pevností v příčném tahu mokrých a suchých těles ITSR. Hodnoty pevností suchých 

i mokrých těles v příčném tahu jsou ovšem u první asfaltové směsi v průměru o 30 % nižší 

než u druhé směsi. To lze vysvětlit vyšším stupněm degradace pryžového granulátu 

obsaženého v pojivu z první asfaltové směsi (delší doba reakce asfaltu s pryžovým 

granulátem při vyšší teplotě). Rovněž asfaltové směsi (14) PA 8 CRmB a (15) PA 11 CRmB 

dosáhly srovnatelné hodnoty ITSR. Směsi asfaltového koberce mastixového dosahovaly 

vysokých pevností v příčném tahu, což je pravděpodobně způsobeno vyšším obsahem 

filerických částic. Srovnatelně vysokou pevnost v příčném tahu měla asfaltová směs (20) 

SAL 5 CRmB, u které ovšem byl parametr ITSR nižší než 50 %. 

Z důvodu velké tloušťky CRmB na povrchu kameniva je – stejně jako v případě 

směsí asfaltového koberce mastixového – hodnota ITSR pro asfaltové směsi s CRmB 

neprůkazná a tudíž dostatečně nevystihuje reálnou odolnost asfaltové směsi vůči působení 

vody. 

 

6.3.4 Nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky 

tahem dle ČSN EN 12697-46 [36] 

Mrazové (smršťovací) trhliny vznikají ve vozovkách při poklesu teploty pod 

určitou kritickou hodnotu a proces částečně ovlivňuje velmi rychlý pokles teploty. Na 

povrchu se vytvoří příčná smršťovací trhlinka oslabující asfaltové vrstvy. Tato trhlina 

opakovanými poklesy teplot roste do hloubky obrusné vrstvy. Jakmile dosáhne 

vzájemného spojení s ložní nebo podkladní vrstvou vozovky, začne se šířit do hloubky 

nebo naruší spojení jednotlivých vrstev. Chování asfaltové směsi při nízkých teplotách 

závisí nejvíce na vlastnostech použitého asfaltu a jeho tvrdosti (viskozitě), obsahu asfaltu 

a částečně na složení asfaltové směsi. 

Při zjišťování nízkoteplotního chování asfaltových směsí pomocí jednoosé zkoušky 

v tahu s rovnoměrně klesající teplotou (Thermal Stress Restrained Specimen Test – 

TSRST) se vychází z toho, že asfaltové vrstvy vozovky fungují jako nekonečný pás. Je-li 

vybrán element tohoto nekonečného pásu, na který působí smršťovací síly způsobené 

snížením teploty, pak každá další navazující část elementu pomáhá tato napětí přenášet, 

tudíž navazující části způsobují „vetknutí“ sledovaného elementu. Jestliže na element 

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

Účelem zkoušky je zjistit kritickou teplotu a velikost tahové síly (napětí) zkušebního tělesa 

z asfaltové směsi při porušení trhlinou, které vzniká při jeho ochlazování konstantní 

rychlostí z výchozí teploty za podmínky zamezení zkracování tělesa – tzn. při dodržení 

nulové podélné deformace. 

V tabulce 33 jsou shrnuty výsledky zkoušky nízkoteplotních charakteristik – 

kritická teplota a kritické napětí. V případě asfaltových směsí s CRmB někdy při zkoušce 

nedojde k porušení křehkým lomem (trhlinou), pouze poklesne tahové napětí a dojde 

k přerozdělení a relaxaci vnitřního napětí ve zkušebním tělese. Tento údaj je uveden 

v posledním sloupci tabulky. Pokud se většina těles asfaltové směsi porušila trhlinou, 

kritická teplota označuje teplotu, při které došlo k trhlině a kritické napětí je napětím, které 



Výsledky disertace 

 

 132 

vyvolalo v tělese trhlinu. Pokud se většina zkušebních těles asfaltové směsi neporušila 

trhlinou, ale pouze došlo k poklesu tahového napětí, je v tabulce zaznamenáno „Ne“ 

a kritická teplota je teplotou, při které bylo dosaženo maximálního tahového napětí 

(označeno jako Kritické napětí).  

 

Tabulka 33: Souhrnné výsledky zkoušky nízkoteplotních vlastností jednotlivých 

směsí 

Asfaltová směs Kritická teplota [°C] Kritické napětí [MPa] Porušení trhlinou 

(1) ACO 11 S 70/100 -15,8 2,83 Ano 

(2) ACO 11 CRmB -22,0 2,46 Ano 

(3) ACO 11 CRmB -17,3 2,78 Ano 

(4) ACL 16 CRmB -16,4 2,06 Ano 

(5) ACL 16 CRmB -17,8 1,78 Ne 

(6) BBTM 5 A CRmB -22,4 3,40 Ano 

(7) BBTM 5 B CRmB -24,9 2,82 Ano 

(8) BBTM 8 B CRmB -24,7 2,31 Ano 

(9) BBTM 11 A CRmB -20,6 2,29 Ano 

(10) PA 8 CRmB -20,9 0,83 Ne 

(11) PA 8 CRmB -26,4 0,93 Ne 

(12) PA 8 CRmB -24,4 2,18 Ano 

(13) PA 8 CRmB -20,7 1,78 Ano 

(14) PA 8 CRmB -25,1 1,50 Ne 

(15) PA 11 CRmB -24,7 2,31 Ano 

(16) SMA 8 CRmB -20,3 3,23 Ano 

(17) SMA LA 8 CRmB -23,5 1,39 Ne 

(18) SMA 16 CRmB -25,5 3,95 Ano 

(19) SAL 5 CRmB -22,0 3,48 Ano 

(20) SAL 5 CRmB -23,7 2,80 Ne 

(21) SAL 5 CRmB -20,8 2,50 Ne 

(22) SAL 5 CRmB -22,8 3,37 Ano 

(23) SAL 8 CRmB -24,4 2,83 Ne 

 

Závislosti tahového napětí na klesající teplotě jednotlivých zkušebních těles jsou 

pro jednotlivé druhy asfaltových směsí zaznamenány v grafech 74 až 78 a souhrnné 

srovnání průměrných průběhů jednotlivých asfaltových směsí je zachyceno v grafu 79, 

přičemž je zdůrazněna teplota při maximálním tahovém napětí. 
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Graf 74: Závislosti tahového napětí na klesající teplotě skupiny směsí AC 

 

 

Graf 75: Závislosti tahového napětí na klesající teplotě skupiny směsí BBTM 
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Graf 76: Závislosti tahového napětí na klesající teplotě skupiny směsí PA 

 

 

Graf 77: Závislosti tahového napětí na klesající teplotě skupiny směsí SMA 
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Graf 78: Závislosti tahového napětí na klesající teplotě skupiny směsí SAL 

 

 

Graf 79: Souhrnné srovnání průměrných průběhů nízkoteplotních charakteristik 

jednotlivých asfaltových směsí 
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Vzhledem k tomu, že se některé asfaltové směsi s CRmB při zkoušce 

nízkoteplotních charakteristik neporušují trhlinou, byla zkouška na zkušebním tělese dvou 

vybraných asfaltových směsí ((10) PA 8 CRmB, (11) PA 8 CRmB) provedena opakovaně. 

Znamená to, že jedno vybrané zkušební těleso bylo zatíženo mrazovými cykly. Výsledné 

závislosti tahového napětí na klesající teplotě zkušebního tělesa jsou uvedeny v grafu 80 

a maximální dosažené hodnoty tahového napětí jsou srovnány v grafu 81. Maximální 

tahová napětí vykazují s rostoucím počtem zatěžovacích cyklů klesající tendenci, ale 

i přesto nedošlo u žádné asfaltové směsi k tvorbě mrazové trhliny. Při pátém cyklu už 

prakticky nedochází ke změně maximálního napětí. Vyššího tahového napětí bylo 

dosaženo u asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB, snížením obsahu CRmB o 1 % maximální 

napětí kleslo asi o čtvrtinu.  

 

 

Graf 80: Závislosti tahového napětí na teplotě zkušebního tělesa při opakované 

zkoušce nízkoteplotních charakteristik 

 

 

Graf 81: Maximální dosažené hodnoty tahového napětí při opakované zkoušce 

nízkoteplotních charakteristik 
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Při sledování závislosti volumetrických parametrů jednotlivých asfaltových směsí 

a nízkoteplotních charakteristik byla nalezena slabá závislost kritického napětí na tloušťce 

asfaltového filmu a na mezerovitosti asfaltových směsí (korelační koeficient byl v obou 

případech mírně vyšší než 0,5). Tato závislost je zachycena v grafu 82. Při zvětšování 

tloušťky asfaltového filmu na povrchu kameniva a při snižování mezerovitosti se zvyšuje 

hodnota kritického napětí. 

Asfaltové směsi vykazovaly kritickou teplotu v rozmezí -15,8 °C až -26,4 °C, 

přičemž v případě asfaltových směsí (5) ACL 16 CRmB, (10) PA 8 CRmB, (11) PA 8 

CRmB, (14) PA 8 CRmB, (17) SMA LA 8 CRmB, (20) SAL 5 CRmB, (21) SAL 5 CRmB 

a (23) SAL 8 CRmB nedošlo ve zkušebních tělesech ke vzniku trhliny. V tomto případě se 

tedy jedná o teplotu, která odpovídá maximálnímu dosaženému tahovému napětí a je 

možné usuzovat, že tato vlastnost je z hlediska nízkoteplotního chování výhodná. Kritické 

napětí se nacházelo v intervalu 0,83 MPa a 3,95 MPa. 

 

  

Graf 82: Závislost kritického napětí na tloušťce asfaltového filmu a mezerovitosti 
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Nejnižších kritických teplot a nejnižších kritických napětí dosahovaly v průměru 

asfaltové směsi asfaltového koberce drenážního, přičemž 50 % z nich se mrazovou trhlinou 

neporušilo. U asfaltových směsí (10) PA 8 CRmB a (11) PA 8 CRmB s velice nízkým 

obsahem filerických částic a vysokou mezerovitostí nedošlo ke vzniku mrazové trhliny. 

Zvýšením obsahu CRmB o 1 % došlo k mírnému nárůstu maximálního tahového napětí. 

Tělesa vytvořená z asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB se trhlinou porušovala při nižší teplotě 

(o cca 4 °C) než tělesa vyrobená z asfaltové směsi (13) PA 8 CRmB. Z toho je možné 

usuzovat, že nižší viskozita zdegradovaného pojiva asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB 

příznivě ovlivnila nízkoteplotní chování asfaltové směsi. V případě asfaltové směsi (14) 

PA 8 CRmB rovněž nedošlo ke vzniku křehkého lomu a maximální tahové napětí bylo 

dosaženo při teplotě -25 °C. Vysoce mezerovitá asfaltová směs (15) PA 11 CRmB určená 

pro ložní vrstvy dvouvrstvých drenážních koberců dosahovala kritického napětí 2,3 MPa 

a kritické teploty téměř -25 °C. 

Nízkoteplotní charakteristiky asfaltových koberců mastixových byly v průměru 

srovnatelné s nízkoteplotními charakteristikami asfaltových betonů pro velmi tenké vrstvy. 

K porušení trhlinou většinou nedocházelo v případě asfaltové směsi (17) SMA LA 8 CRmB 

s vysokou mezerovitostí. Velice kvalitních nízkoteplotních charakteristik dosahovala 

hrubozrnná asfaltová směs (18) SMA 16 CRmB, ke vzniku mrazové trhliny docházelo při 

teplotě -25,5 °C a kritické napětí bylo nejvyšší ze všech srovnávaných asfaltových směsí. 

Na rozdíl od asfaltové směsi (19) SAL 5 CRmB se asfaltová směs (20) SAL 5 CRmB 

vyznačující se vyšší mezerovitostí neporušila trhlinou (křehkým lomem). Rovněž v případě 

zkušebních těles vyrobených z asfaltových směsí (21) SAL 5 CRmB s vyšším dávkováním 

CRmB a (23) SAL 8 CRmB nevznikla trhlina, pouze došlo k poklesu tahového napětí. 

Naopak tělesa z asfaltové směsi (22) SAL 5 CRmB splňující požadavky TP 147 [1] se 

porušila křehkým lomem. Zajímavé může být srovnání výsledků asfaltových směsí (20) 

SAL 5 CRmB a (21) SAL 5 CRmB, kdy bylo použito 10 % a 12 % CRmB. U asfaltové 

směsi s nižším obsahem pojiva bylo dosaženo vyššího maximálního napětí, navíc při nižší 

teplotě, než v případě asfaltové směsi s vyšším dávkováním pojiva. Křivka se do teploty 

přibližně -20 °C liší zcela minimálně.  

Závislosti tahových napětí na teplotě se v celém rozsahu teplot u jednotlivých směsí 

SAL nepatrně liší, rozdíly mohou být spojeny s obsahem filerických částic (ztužením 

pojiva), tloušťkou asfaltového filmu a mezerovitostí. Směsi SAL s výpočtem stanovenou 

teoretickou tloušťkou asfaltového filmu vyšší než 10·10
-3

 mm se neporušily přetržením, 

napětí se snižováním teploty od jisté teploty začalo klesat a na hodnotě poklesu 

u jednotlivých zkušebních těles na 90 % až 50 % maximálního dosaženého napětí se napětí 

ustálilo a až do minima teploty ve zkušební komoře se těleso neporušilo trhlinou. Rovněž 

ostatní asfaltové směsi, u nichž nedošlo k porušení náhlým lomem, vykazovaly spíše vyšší 

tloušťku filmu pojiva na povrchu kameniva (nad 10·10
-3

 mm). Výjimku tvoří asfaltové 

směsi (5) ACL 16 CRmB s vysokoviskózním CRmB a (17) SMA LA 8 CRmB s vysokou 

mezerovitostí. 

 

6.3.5 Tuhost asfaltových směsí dle ČSN EN 12697-26 [30] 

Modul tuhosti je materiálová, teplotně a časově proměnná charakteristika 

vazkopružného přetváření při krátkodobém namáhání harmonicky proměnným zatížením. 

Z důvodů viskoelastických vlastností asfaltových směsí dochází k fázovému opoždění 

(fázový posun) mezi napětím a poměrným přetvořením. Fázový posun způsobují také 

setrvačné síly vznikající při harmonickém kmitání při zkoušce, kdy se zkušební těleso 
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pohybuje při vychýlení volného konce jedním směrem a setrvačné síly působí opačným 

směrem, tento vliv je ovšem výpočtem vyloučen. Velikost harmonického zatěžování 

odpovídá maximálnímu přetvoření (střídavé protažení a stlačení) krajních vláken 

zkušebního tělesa o velikosti do 5·10
-5

 m/m. Při těchto přetvářeních se neprojevuje únava 

materiálu. 

Moduly tuhosti byly určeny podle normy ČSN EN 12697-26 [30] dvoubodovou 

zkouškou ohybem na komolých klínech (trapezoidech). Měřicí zařízení pro měření modulů 

tuhosti bylo vyrobeno v Silničním vývoji Brno, nyní se nachází na VUT FAST v Brně na 

Ústavu pozemních komunikací. Při měření je zkušební těleso vytemperováno na zkušební 

teplotu, která se standardně volí -5 °C, 10 °C, 15 °C, 25 °C a 40 °C (s tolerancí ± 0,5 °C) 

a vetknuto v klimatizované komoře. Na horní část trapezoidu se přichytí táhlo se snímačem 

síly a deformace. Na boční obdélníkovou plochu tělesa se připojí čidlo teploměru. Modul 

tuhosti se měří při frekvencích 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz a 25 Hz. Návrhovou hodnotou 

v souladu s TP 170 [124] je modul tuhosti stanovený při teplotě 15 °C a frekvenci 

zatěžování 10 Hz. Návrhové hodnoty modulu tuhosti uvedené v TP 170 závisejí na 

použitém druhu pojiva a mezerovitosti směsi. 

Hodnota modulu tuhosti stanovená při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz jednotlivých 

asfaltových směsí je uvedena v tabulce 34. Dále je zde uveden poměr modulu tuhosti 

stanoveného při teplotě -5 °C a modulu tuhosti stanoveného při teplotě 40 °C a poměr 

modulu tuhosti stanoveného při teplotě -5 °C a modulu tuhosti stanoveného při teplotě 

25 °C (při frekvenci zatěžování 10 Hz) tak, aby bylo možné hodnotit teplotní závislost 

tuhosti jednotlivých asfaltových směsí.  

 

Tabulka 34: Souhrnné výsledky modulů tuhosti jednotlivých asfaltových směsí 

Asfaltová směs 
Modul tuhosti, 15 

°C, 10 Hz [MPa] 

Modul (-5 °C, 10 Hz) / 

modul (40 °C, 10 Hz) 

Modul (-5 °C, 10 Hz) / 

modul (25 °C, 10 Hz) 

(1) ACO 11 S 70/100 6641 10,0 2,7 

(2) ACO 11 CRmB 4396 7,7 3,0 

(3) ACO 11 CRmB 7799 6,2 2,3 

(4) ACL 16 CRmB 7843 6,6 2,3 

(5) ACL 16 CRmB 7613 6,9 2,3 

(6) BBTM 5 A CRmB 7021 - 2,8 

(7) BBTM 5 B CRmB 5429 - 3,3 

(8) BBTM 8 B CRmB 3804 10,2 3,5 

(9) BBTM 11 A CRmB 5118 9,6 2,8 

(11) PA 8 CRmB 1490 13,7 4,6 

(12) PA 8 CRmB 3073 11,6 3,9 

(13) PA 8 CRmB 3816 9,8 3,0 

(14) PA 8 CRmB 4095 9,1 3,3 

(16) SMA 8 CRmB 6080 8,6 3,0 

(17) SMA LA 8 CRmB 3761 11,2 3,5 

(18) SMA 16 CRmB 7353 8,4 2,7 

(20) SAL 5 CRmB 6070 7,0 2,8 
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Teplotní závislost modulů tuhosti jednotlivých asfaltových směsí v teplotním 

rozsahu -5 °C až 40 °C je patrná i v grafu 83 při frekvenci zatěžování 10 Hz. V legendě 

grafu jsou závislosti tuhosti na teplotě seřazeny sestupně podle hodnoty modulu tuhosti při 

teplotě -5 °C. V příloze B jsou uvedeny podrobné výsledky modulů tuhosti jednotlivých 

asfaltových směsí při teplotách -5 °C až 40 °C a frekvencích zatěžování 5 Hz až 25 Hz. 

Národní příloha normy ČSN EN 13108-1 [40] (Funkční přístup) požaduje 

minimální hodnotu modulu tuhosti směsí asfaltového betonu pro obrusné i ložní vrstvy 

7000 MPa při teplotě 15 °C a frekvenci 10 Hz. Se snižující se teplotou a zvyšující se 

frekvencí zatěžování se zvyšuje hodnota modulu tuhosti asfaltové směsi. Z naměřených 

výsledků je vidět široký rozsah tuhostí jednotlivých asfaltových směsí. Z důvodu 

zvýšeného obsahu pojiva v asfaltových směsích s CRmB oproti asfaltovým směsím 

s konvenčními pojivy dosahují asfaltové směsi s CRmB nižších tuhostí. Nejvyšší 

průměrnou tuhost dosahovaly směsi asfaltového betonu a nejnižší průměrnou tuhost 

vykázaly směsi asfaltového koberce drenážního s CRmB.  

 

 

Graf 83: Závislost modulů tuhosti asfaltových směsí na teplotě při frekvenci 10 Hz 

 

Směs asfaltového betonu se silničním asfaltem nedosáhla tuhosti požadované 

národní přílohou normy ČSN EN 13108-1 [40], což může být způsobeno vedením čáry 

zrnitosti při spodním okraji oboru zrnitosti a tím pádem i vyšším obsahem pojiva 

(z důvodu splnění kritéria mezerovitosti). Nízká tuhost asfaltové směsi (2) ACO 11 CRmB 

je pravděpodobně způsobena vysokým obsahem CRmB a zvláště velkou tloušťkou filmu 

pojiva na povrchu kameniva. Vysoké moduly tuhosti asfaltové směsi (3) ACO 11 CRmB 

jsou zapříčiněny použitím silničního asfaltu gradace 30/50 pro výrobu CRmB a nízkým 

obsahem pojiva. Tato asfaltová směs vykazuje nejnižší teplotní citlivost, která je 

způsobena zaoblením závislosti tuhosti na teplotě při teplotě cca 15 °C. Asfaltové směsi 
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s vysokoviskózním CRmB mírně nižší při nízkých teplotách. To je výhodné z hlediska 

teplotní citlivosti asfaltové směsi a lze to vysvětlit nižší teplotní citlivostí v závislosti na 

obsahu pryžového granulátu v silničním asfaltu. Z výsledků měření tuhosti je zřejmé, že 

obě asfaltové směsi splňují požadavky Národní přílohy normy ČSN EN 13108-1 [40]. 

Z funkčního navrhování obsaženého v TP 170 je ovšem chápání minimálních modulů 

tuhosti podle Národní přílohy uvedené normy nadbytečné, protože je možné pro výpočet 

přetvoření použít stanovený modul tuhosti a toto přetvoření se porovná s naměřenými 

únavovými vlastnostmi. 

Jemnozrnná asfaltová směs (6) BBTM 5 A CRmB s nižší mezerovitostí i nižší 

tloušťkou filmu pojiva dosahovala vyšších tuhostí a nižší teplotní citlivosti než asfaltová 

směs (7) BBTM 5 B CRmB. Asfaltová směs (8) BBTM 8 B CRmB s velkou tloušťkou filmu 

pojiva prokázala nejnižší tuhost a nejvyšší teplotní citlivost ze skupiny směsí asfaltového 

betonu pro velmi tenké vrstvy. Díky vysokému obsahu hrubozrnného pryžového granulátu 

v CRmB vykázala asfaltová směs (9) BBTM 11 A CRmB nízkou závislost tuhosti na 

teplotě. Nejnižší tuhost a silná teplotní závislost tuhosti asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB 

byla zapříčiněna velice vysokým obsahem pojiva a vysokou mezerovitostí. Asfaltová směs 

(12) PA 8 CRmB (vyšší stupeň devulkanizace pryžového granulátu v pojivu) během 

zkoušky vykazovala nižší hodnoty modulů tuhosti než asfaltová směs (13) PA 8 CRmB a to 

v průměru přibližně o 20 %, což dokazuje vyšší viskozitu CRmB vyrobeného při nižší 

teplotě. Nižší teplotní citlivost bylo možné vysledovat u asfaltové směsi (13) PA 8 CRmB. 

Nejvyšší tuhosti skupiny směsí asfaltového koberce drenážního dosáhla asfaltová směs 

(14) PA 8 CRmB s nejnižším dávkováním pojiva a nejvyšší mezerovitostí.  

Nízká tuhost asfaltové směsi (17) SMA LA 8 CRmB s nízkoviskózním CRmB oproti 

asfaltové směsi (16) SMA 8 CRmB je zapříčiněna její vysokou mezerovitostí a vyšší 

tloušťkou filmu pojiva. V případě hrubozrnné asfaltové směsi (18) SMA 16 CRmB s nízkou 

mezerovitostí bylo dosaženo modulů tuhosti splňujících požadavek Národní přílohy normy 

ČSN EN 13108-1 [40]. Křivka závislosti modulů tuhosti této asfaltové směsi na teplotě 

prokázala zajímavý tvar, od teploty přibližně 10 °C došlo ke snížení sklonu. 

Modul tuhosti asfaltové směsi (20) SAL 5 CRmB stanovený při teplotě 15 °C 

a frekvenci 10 Hz byl mírně vyšší než 6000 MPa. 

Poměrně těsná závislost byla nalezena mezi tuhostí asfaltových směsí a tloušťkou 

filmu asfaltového pojiva na povrchu kameniva i přesto, že složení jednotlivých asfaltových 

směsí se značně liší. Korelační koeficient R
2
 dosahoval hodnoty téměř 0,7. S větší 

tloušťkou filmu pojiva tuhost asfaltových směsí klesá. Korelace byla nalezena i mezi 

tuhostí jednotlivých asfaltových směsí a jejich mezerovitostí, i když korelační koeficient 

byl 0,5, jak je vidět v grafu 84. 

Z grafu 85 lze vypozorovat, že teplotní citlivost je ovlivněna tloušťkou asfaltového 

filmu – s rostoucí tloušťkou filmu pojiva vzrůstá poměr modulů tuhosti stanovených při 

teplotě -5 °C k modulům tuhosti stanoveným při teplotě 25 °C. Rovněž mezerovitost 

souvisí s teplotní citlivostí asfaltových směsí, což může být zapříčiněno vztahem 

mezerovitosti a obsahu pojiva – z důvodu dodržení trvanlivosti asfaltové směsi je nutné 

s vyšší mezerovitostí dávkovat vyšší obsah pojiva. Proto také s rostoucí mezerovitostí 

vzrůstala teplotní citlivost asfaltových směsí. Koeficient korelace byl ovšem nižší než 0,5. 
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Graf 84: Závislost modulů tuhosti asfaltových směsí na tloušťce asfaltového filmu a 

mezerovitosti 

 

  

Graf 85: Podíl modulu tuhosti stanoveného při teplotě -5 °C a 25 °C v závislosti na 

tloušťce asfaltového filmu a mezerovitosti 

 

6.3.6 Odolnost vůči únavě dle ČSN EN 12697-24 [29] 

Únava je definována jako následek pozvolného porušování vnitřní struktury 

zhutněné asfaltové směsi opakovaným střídavým zatížením. Projevuje se postupným 

poklesem modulu tuhosti v závislosti na počtu zatěžovacích cyklů. Stanovuje se tedy 

životnost asfaltové směsi, která se definuje jako počet opakování zatížení do porušení 

zkušebních těles. Životnost tělesa je ukončena buď trhlinou (lomem) nebo poklesem 

modulu tuhosti na polovinu počáteční hodnoty. 

Existují dvě metody zjišťování únavových charakteristik asfaltové směsi: 

 Kontrolované poměrné přetvoření (Strain control) – nastaví se počáteční 

přetvoření, které je po dobu celé zkoušky konstantní, v průběhu zkoušky klesá 

s rostoucím počtem zatěžovacích cyklů ohybová síla a z toho vyplývá i pokles 

modulu tuhosti. Zkouška končí poklesem modulu tuhosti na poloviční 

hodnotu. Uvedená metoda byla použita v této práci. 

 Kontrolovaná síla (Stress control) – nastaví se stálá amplituda síly, konstantní 

po celou dobu zkoušky, s rostoucím počtem cyklů roste přetvoření. Zkouška 

končí trhlinou nebo vzrůstem poměrného přetvoření na dvojnásobek své 

počáteční hodnoty. 
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Tloušťka asfaltového filmu [103 mm] 
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Tloušťka asfaltového filmu [103 mm] 
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U zkoušky s konstantní velikostí poměrného přetvoření je porušení vazby mezi 

namáhanými částicemi hmoty zaznamenáno poklesem silového odporu a tento odpor 

porušené vazby není přenášen na ostatní vazby. Pokles modulu je tedy plynulý, bez 

náhlého celkového porušení vzorku trhlinou. Rozdělení přetvoření a napětí není v celém 

tělese stejné, je soustředěno do nebezpečného průřezu. Zde se také koncentruje porušování 

vazeb. U zkoušky se stálou velikostí opakovaného zatížení musí při porušení jedné vazby 

mezi namáhanými částicemi hmoty přenést úměrnou část silového odporu této porušené 

vazby ostatní vazby mezi částicemi. Zvýšené napětí mezi zbývajícími vazbami zvětšuje 

rychlost únavy materiálu až do porušení trhlinou. 

V této práci se předpokládá použití CRmB do vrstev obrusných popř. ložních, 

přesto byla provedena měření únavových charakteristik čtrnácti vybraných asfaltových 

směsí. Pro zjišťování únavových charakteristik asfaltových směsí se použije stejné měřicí 

zařízení jako pro zkoušení modulů tuhosti asfaltových směsí. Únavová zkouška probíhá při 

konstantní teplotě +10 °C (s tolerancí ± 0,5 °C) a při stálé frekvenci zatěžovacích cyklů 

25 Hz. 

Při měření únavových charakteristik se nastaví měřicí zařízení tak, aby byla 

dosažena maximální amplituda poměrného přetvoření zkušebního tělesa v rozsahu cca 

1,0·10
-4

 až 4,0·10
-4

. V tomto rozsahu lze očekávat životnost zkušebních těles v rozmezí 10
3
 

až 10
7
 cyklů. Zařízení se uvede v činnost a změří se amplituda síly a průhybu. Zkouška 

probíhá do té doby, než měřená síla klesne na polovinu. Měření je opakováno 

i u zbývajících zkušebních těles tak, aby byl rovnoměrně pokryt rozsah 10
3
 až 10

6
 

zatěžovacích cyklů. Výsledky se interpretují únavovými charakteristikami a Wöhlerovými 

diagramy (závislost velikosti deformace na počtu cyklů do dosažení únavy 

v logaritmickém měřítku): 

                 (5.1) 

   … maximální amplituda poměrného přetvoření na počátku měření 

a, b … zjišťované parametry únavové zkoušky, a je kvocient únavové přímky a b je 

její sklon 

N … počet opakování zatěžování 

 

Únavová charakteristika a se nahrazuje charakteristikou    jako velikost 

počátečního přetvoření odvozená z únavové zkoušky při 10
6
 zatěžovacích cyklech: 

              (5.2) 

   … průměrná velikost přetvoření odvozená z únavové přímky při 10
6
 

zatěžovacích cyklech 

 

Počet zatížení odpovídající počátečnímu přetvoření ve zkušebním tělese    se 

stanoví: 

       (
  

  
)
 

 (5.3) 

   
 

 
 … charakteristika únavy  

Charakteristiky únavy se získají regresní analýzou. Čím vyšší je    a B, tím je vyšší 

odolnost proti opakovanému zatěžování. Únavové charakteristiky jednotlivých 

srovnávaných asfaltových směsí (průměrná velikost přetvoření odvozená z únavové 

přímky při 10
6
 zatěžovacích cyklech, charakteristika únavy B odvozená od sklonu únavové 
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přímky a koeficient korelace) jsou uvedeny v tabulce 35. Wöhlerův diagram únavy 

jednotlivých asfaltových směsí je zachycen v grafu 86. Únavové charakteristiky nebyly 

stanoveny na asfaltových směsích (6) BBTM 5 A CRmB, (7) BBTM 5 B CRmB, (10) PA 8 

CRmB, (15) PA 11 CRmB, (16) SMA 8 CRmB, (19) SAL 5 CRmB, (21) SAL 5 CRmB, (22) 

SAL 5 CRmB a (23) SAL 8 CRmB. 

 

 

Graf 86: Wöhlerův diagram únavy jednotlivých asfaltových směsí 
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Poměrné přetvoření 

(1) ACO 11 S 70/100

(2) ACO 11 CRmB

(3) ACO 11 CRmB

(4) ACL 16 CRmB

(5) ACL 16 CRmB

(8) BBTM 8 B CRmB

(9) BBTM 11 A CRmB

(11) PA 8 CRmB

(12) PA 8 CRmB

(13) PA 8 CRmB

(14) PA 8 CRmB

(17) SMA LA 8 CRmB

(18) SMA 16 CRmB

(20) SAL 5 CRmB
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Tabulka 35: Souhrnné výsledky únavových charakteristik jednotlivých asfaltových 

směsí 

Asfaltová směs ε6 [·10
-6

] B [ ] R
2
 [ ] 

(1) ACO 11 S 70/100 130 4,55 0,942 

(2) ACO 11 CRmB 221 7,78 0,872 

(3) ACO 11 CRmB 109 5,17 0,803 

(4) ACL 16 CRmB 132 7,13 0,849 

(5) ACL 16 CRmB 130 6,75 0,854 

(8) BBTM 8 B CRmB 206 6,84 0,938 

(9) BBTM 11 A CRmB 124 5,24 0,849 

(11) PA 8 CRmB 219 6,68 0,873 

(12) PA 8 CRmB 216 6,58 0,855 

(13) PA 8 CRmB 171 6,12 0,836 

(14) PA 8 CRmB 162 6,19 0,830 

(17) SMA LA 8 CRmB 122 6,10 0,851 

(18) SMA 16 CRmB 145 5,99 0,919 

(20) SAL 5 CRmB 138 5,42 0,844 

 

Funkční přístup národní přílohy normy ČSN EN 13108-1 [40] požaduje pro 

asfaltové směsi ložních a podkladních vrstev minimální hodnotu parametru    115·10
-6

. Na 

parametr B není v tomto předpise uveden minimální požadavek. Srovnávané asfaltové 

směsi dosahovaly širokého rozpětí parametru    (109·10
-6

 až 221·10
-6

) a parametru B 

v rozmezí 4,55 (u asfaltové směsi se silničním asfaltem) až 7,78. Kromě asfaltové směsi 

(3) ACO 11 CRmB splnily všechny asfaltové směsi požadavek ČSN EN 13108-1 [40] na 

minimální hodnotu parametru   . Nejvyšší průměrné hodnoty parametrů únavy dosáhly 

směsi asfaltového koberce drenážního. 

Vzhledem k vyššímu obsahu pojiva (součinitel sytosti 4,54) asfaltové směsi (1) 

ACO 11 S 70/100 dosáhla tato asfaltová směs kvalitní hodnotu parametru    i přes použití 

nemodifikovaného silničního asfaltu. Nejvyšších únavových charakteristik dosáhla 

asfaltová směs (2) ACO 11 CRmB, což je pravděpodobně způsobeno dostatečně vysokým 

obsahem CRmB, nízkým obsahem filerických částic a nízkou mezerovitostí. Naproti tomu 

asfaltová směs (3) ACO 11 CRmB dosáhla nejnižší hodnotu    a z asfaltových směsí 

s CRmB i nejnižší hodnotu parametru B. Je to způsobeno použitím silničního asfaltu 

gradace 30/50 pro výrobu CRmB a velice nízkým obsahem pojiva v asfaltové směsi. 

Asfaltové směsi (4) ACL 16 CRmB a (5) ACL 16 CRmB vykazují srovnatelné únavové 

charakteristiky. Asfaltový beton s nízkoviskózním pojivem vykazuje mírně vyšší odolnost 

proti únavě díky mírně vyšší hodnotě sklonu únavové přímky B. To lze vysvětlit 

nahrazením části silničního asfaltu pryžovým granulátem v asfaltové směsi 

s vysokoviskózním CRmB. 

Díky vysokému obsahu CRmB a tudíž i dostatečné tloušťce filmu pojiva na 

povrchu kameniva, dosahovala asfaltová směs (8) BBTM 8 B CRmB vysokých hodnot 

obou parametrů únavy. Horší únavové charakteristiky asfaltové směsi (9) BBTM 11 A 

CRmB je možné vysvětlit vysokým obsahem hrubozrnného pryžového granulátu v CRmB. 

Asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB a (12) PA 8 CRmB nabývaly srovnatelných a kvalitních 

únavových charakteristik. Zatímco kvalitní únavové vlastnosti směsi (11) PA 8 CRmB jsou 

zapříčiněny velice tlustým filmem pojiva na povrchu kameniva, příznivého únavového 
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chování asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB se dosáhlo snížením viskozity CRmB nadměrnou 

devulkanizací (rozpojení můstků síry) a „rozpuštěním“ částic pryžového granulátu 

v asfaltu v průběhu reakční doby při vysoké teplotě. Hodnota poměrného přetvoření po 10
6
 

zatěžovacích cyklech asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB je o 20 % vyšší než asfaltové směsi 

(13) PA 8 CRmB. Mírně horších únavových vlastností dosáhla asfaltová směs (14) PA 8 

CRmB s 8 % dávkováním CRmB. 

Nižší hodnoty únavových parametrů asfaltové směsi (17) SMA LA 8 CRmB jsou 

způsobeny nízkým obsahem pojiva a vysokou mezerovitostí asfaltové směsi. Kvalitnější 

parametr    byl zjištěn u hrubozrnné asfaltové směsi (18) SMA 16 CRmB. 

U jemnozrnné asfaltové směsi (20) SAL 5 CRmB s 10 % dávkováním CRmB bylo 

dosaženo parametru    v hodnotě 138·10
-6

. 

Asfaltové směsi s CRmB dosahovaly nižších koeficientů korelace R
2
 (v průměru 

0,865) než srovnávací asfaltová směs (0,942), z čehož lze usuzovat na nižší homogenitu 

asfaltových směsí s CRmB oproti asfaltovým směsím s konvenčními pojivy. Mezi 

mezerovitostí a únavovými vlastnostmi nebyl nalezen vztah, korelační koeficient R
2
 byl 

0,08 pro parametr    a 0,02 pro parametr B. Slabá korelace (0,15) byla získána i mezi 

tloušťkou asfaltového filmu a parametrem B. Naproti tomu parametr    koreloval 

s tloušťkou filmu pojiva na povrchu kameniva jednotlivých asfaltových směsí, což je vidět 

v grafu 87. Korelační koeficient nabýval hodnoty 0,68 a lze tedy říct, že s rostoucí 

tloušťkou filmu pojiva se zlepšují únavové vlastnosti asfaltových směsí s CRmB. 

 

 

Graf 87: Závislost parametru ε6 a tloušťky filmu pojiva jednotlivých asfaltových 

směsí 

 

6.3.7 Ztráta částic zkušebních těles asfaltového koberce drenážního dle 

ČSN EN 12697-17 

Na směsích asfaltového koberce drenážního s CRmB byla provedena zkouška 

ztráty částic v bubnu Los Angeles podle ČSN EN 12697-17+A1 [25]. Zkušební tělesa se 

postupně vkládají do otlukového bubnu bez ocelových koulí. Bubnem se otáčí rychlostí 3,1 

rad/s až 3,5 rad/s 300 otáčkami. Z rozdílů hmotností těles před zkouškou a po zkoušce se 

určí hodnota ztráty částic. Zkouška simuluje povrchové opotřebení vrstvy dopravním 

zatížením a ztrátu zrn kameniva z povrchu vrstvy vytvořené ze směsi asfaltového koberce 

drenážního. 
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Graf 88: Ztráta částic směsí asfaltového koberce drenážního 

 

Nejvyšší ztráta částic asfaltové směsi (15) PA 11 CRmB je způsobena vysokou 

mezerovitostí asfaltové směsi a nízkým obsahem CRmB. Ostatní asfaltové směsi prokázaly 

srovnatelné hodnoty ztráty částic. Zvýšení ztráty částic asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB 

oproti asfaltové směsi (10) PA 8 CRmB je pravděpodobně způsobeno příliš vysokým 

obsahem pojiva a tím pádem nízkou tuhostí asfaltové směsi. Asfaltová směs (12) PA 8 

CRmB obsahující asfalt modifikovaný pryžovým granulátem vyrobený při vysoké teplotě 

s dlouhou reakční dobou dosáhla nejnižší hodnoty ztráty částic. Asfaltová směs (13) PA 8 

CRmB vykázala ztrátu částic více než dvojnásobnou. Asfaltová směs (14) PA 8 CRmB 

dosáhla díky své nízké mezerovitosti nízkou hodnotu ztráty částic. 

 

6.3.8 Shrnutí výsledků zkoušek asfaltových směsí 

V této kapitole jsou shrnuty výsledky jednotlivých zkoušek asfaltových směsí. Dále 

jsou zde popsány zjištěné vzájemné závislosti výsledků jednotlivých zkoušek. V tabulce 36 

jsou shrnuty výsledky laboratorních zkoušek srovnávaných asfaltových směsí. 
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Tabulka 36: Souhrn výsledků laboratorních zkoušek srovnávaných asfaltových směsí 
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(1) ACO 11 S 70/100 6,2 3,9 9,89 0,038 2,5 85,5 -15,8 2,83 6641 130 4,55 - 

(2) ACO 11 CRmB 8,5 3,1 16,70 0,016 1,6 70,7 -22,0 2,46 4396 221 7,78 - 

(3) ACO 11 CRmB 5,3 7,4 4,36 0,060 2,9 83,3 -17,3 2,78 7799 109 5,17 - 

(4) ACL 16 CRmB 5,8 7,3 8,57 0,054 2,6 54,6 -16,4 2,06 7843 132 7,13 - 

(5) ACL 16 CRmB 5,8 6,6 8,57 0,036 2,8 42,8 -17,8 1,78 7613 130 6,75 - 

(6) BBTM 5 A CRmB 8,2 7,6 6,50 0,032 2,5 71,2 -22,4 3,40 7021 - - - 

(7) BBTM 5 B CRmB 8,2 11,4 7,82 0,020 2,0 - -24,9 2,82 5429 - - - 

(8) BBTM 8 B CRmB 8,5 6,3 18,90 0,020 2,8 77,5 -24,7 2,31 3804 206 6,84 - 

(9) BBTM 11 A CRmB 8,3 5,5 14,30 - - 85,2 -20,6 2,29 5118 124 5,24 - 

(10) PA 8 CRmB 8,5 22,0 26,18 - - 67,9 -20,9 0,83 - - - 8,1 

(11) PA 8 CRmB 9,5 19,0 29,58 0,084 3,4 78,9 -26,4 0,93 1490 219 6,68 12,9 

(12) PA 8 CRmB 8,7 18,3 15,90 0,196 4,5 77,9 -24,4 2,18 3073 216 6,58 3,3 

(13) PA 8 CRmB 8,7 18,3 15,90 0,068 3,6 76,5 -20,7 1,78 3816 171 6,12 7,2 

(14) PA 8 CRmB 8,0 15,5 14,75 0,018 1,8 75,1 -25,1 1,50 4095 162 6,19 4,1 

(15) PA 11 CRmB 6,5 23,7 15,58 0,058 1,6 73,1 -24,7 2,31 - - - 23,4 

(16) SMA 8 CRmB 7,0 6,7 6,04 0,052 1,9 75,9 -20,3 3,23 6080 - - - 

(17) SMA LA 8 CRmB 6,6 20,2 7,38 0,156 4,2 58,7 -23,5 1,39 3761 122 6,10 - 

(18) SMA 16 CRmB 8,7 2,4 7,70 0,094 3,8 94,8 -25,5 3,95 7353 145 5,99 - 

(19) SAL 5 CRmB 10,0 3,6 7,71 0,016 1,5 - -22,0 3,48 - - - - 

(20) SAL 5 CRmB 10,0 6,7 10,32 0,012 1,7 48,8 -23,7 2,80 6070 138 5,42 - 

(21) SAL 5 CRmB 12,0 4,0 12,66 0,032 4,1 - -20,8 2,50 - - - - 

(22) SAL 5 CRmB 10,0 2,8 5,70 0,048 4,5 - -22,8 3,37 - - - - 

(23) SAL 8 CRmB 9,5 2,0 10,19 0,068 3,3 - -24,4 2,83 - - - - 
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V grafech 89 až 92 jsou uvedeny vzájemné závislosti výsledků zkoušek 

jednotlivých asfaltových směsí, jejichž korelační koeficient je vyšší než 0,25. Žádná 

kombinace výsledků zkoušek nevykázala silnou závislost (tzn. korelační koeficient větší 

než 0,7). U ostatních kombinací výsledků zkoušek nebyl nalezen žádný vzájemný vztah 

(korelační koeficient nižší než 0,2). Nízké korelační koeficienty byly dosaženy z toho 

důvodu, že do srovnání výsledků zkoušek vstupovaly asfaltové směsi s velice rozdílnými 

složeními. 

Při narůstajícím parametru WTSAIR (přírůstek hloubky vyjeté koleje) při zkoušce 

vyjíždění kolejí logicky vzrůstá i parametr PRDAIR (poměrná hloubka vyjeté koleje) při 

stejné zkoušce. Z pravé části grafu 89 je možné taky usuzovat na nárůst ztráty částic 

asfaltového koberce drenážního s klesající hodnotou poměrné hloubky vyjeté koleje. 

Korelační koeficient lineární regresní funkce je ovšem velice nízký (méně než 0,3) a je 

stanoven pouze z pěti bodů. Silnější závislost lze nalézt mezi kritickou teplotou určenou při 

zkoušce nízkoteplotních charakteristik a modulem tuhosti asfaltových směsí stanoveným 

při teplotě 15 °C a frekvenci zatěžování 10 Hz. Při snižování tuhosti asfaltové směsi 

vykazuje kritická teplota (teplota při maximálním tahovém napětí) klesající tendenci. 

Slabou závislost bylo možné nalézt i mezi únavovou charakteristikou    a kritickou 

teplotou – s rostoucí únavovou životností se zlepšovala i nízkoteplotní kritická teplota. 

V grafu 90 je zachycena závislost modulu tuhosti a kritického napětí, s rostoucí tuhostí 

asfaltových směsí rostlo i maximální napětí určené při zkoušce nízkoteplotních 

charakteristik. Těsnější korelaci lineární regresní přímky (0,55) vykázala závislost modulu 

tuhosti a únavového parametru    – s klesající tuhostí asfaltových směsí se únavová 

charakteristika asfaltových směsí zlepšovala. Pro odhad závislosti tuhosti asfaltových 

směsí a ztráty částic by bylo potřeba určit tyto zkoušky na více asfaltových směsích, lze ale 

očekávat nárůst hodnoty ztráty částic s klesající tuhostí asfaltových směsí. Při porovnání 

únavových charakteristik v grafu 92 je možné očekávat, že při zlepšení jednoho únavového 

parametru se zlepší i parametr druhý. 

Prakticky použitelnou závislostí je vyjádření závislosti modulu tuhosti a únavové 

charakteristiky   . Při nižším modulu vrstvy z dané směsi se zvýší přetvoření při namáhání 

vrstvy ve vozovce, ale zvýší se odolnost proti únavě. Přetvoření se nezvyšuje úměrně 

klesajícímu modulu (zatížení přenesou ostatní vrstvy vozovky a podloží), ale počet 

namáhání se zvyšuje podle rovnice s mocnitelem B (v hodnotě 5 až 7). 

 

  

Graf 89: Závislost parametru PRDAIR a WTSAIR a závislost ztráty částic a parametru 
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Graf 90: Závislost modulu tuhosti a kritické teploty a závislost parametru ε6 a 

kritické teploty 

 

  

Graf 91: Závislost modulu tuhosti a kritického napětí a závislost parametru ε6 a 

modulu tuhosti 

 

  

Graf 92: Závislost ztráty částic a modulu tuhosti a závislost parametru B a 

parametru ε6 
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6.4 Pokusné úseky 

Na základě stanovení vlastností asfaltových směsí s CRmB pomocí laboratorních 

zkoušek byly vypracovány počáteční zkoušky typu (ITT – Initial Type Testing) pro 

jednotlivé asfaltové směsi podle ČSN EN 13108-20 [42]. Na základě těchto ITT byly 

několika zhotoviteli realizovány pokusné úseky s cílem ověřit vlastnosti asfaltových vrstev 

vytvořených z asfaltových směsí s CRmB v reálných podmínkách provozu. Realizace 

vrstev prováděly společnosti Reimo a.s., Skanska a.s., Alpine Bau CZ, s.r.o., Strabag, a.s., 

ISB Brno, spol. s r.o., Swietelsky stavební s.r.o. a M – Silnice, a.s. Asfalt modifikovaný 

pryžovým granulátem dodaly společnosti Reimo a.s., Asphalt Rubber Italia S.r.l., Bisek 

a G Asfalt s.r.o. 

V letech 2007 až 2012 bylo provedeno celkem 32 pokusných úseků obsahujících 

asfaltovou směs s CRmB, přičemž bylo vyrobeno téměř 11700 tun asfaltové směsi 

s CRmB. Tyto asfaltové směsi obsahovaly 990 tun asfaltu modifikovaného pryžovým 

granulátem, přičemž bylo spotřebováno 175 tun pryžového granulátu. 

Realizace jednotlivých pokusných úseků byla zdokumentována, byly provedeny 

kontrolní zkoušky asfaltových pojiv i asfaltových směsí a dále byly provedeny odběry 

jádrových vývrtů pro zjištění volumetrických charakteristik provedených asfaltových 

vrstev. V pravidelných intervalech je sledován stav pokusných úseků s ohledem na 

trvanlivost asfaltových vrstev a v průběhu času jsou sledovány protismykové vlastnosti 

a podélné nerovnosti povrchů vozovek vybraných pokusných úseků a dále se provádí 

měření hladiny hluku metodou malé vzdálenosti (CPX – Close Proximity Method) 

vybraných úseků a hydraulické propustnosti vrstev asfaltových koberců drenážních. 

V tabulce 37 jsou shrnuty základní údaje o jednotlivých pokusných úsecích 

a podrobné informace o úsecích jsou uvedeny v kartách úseků v příloze C. V uvedené 

tabulce je hodnocen současný stav každého pokusného úseku jeho oznámkováním 

v rozsahu kategorií od 1 do 5 (1 – bezporuchový stav, 5 – havarijní stav). 

 

6.4.1 Pokusný úsek 1 – Obalovna Kytín 

První pokusná pokládka vrstvy asfaltové směsi s CRmB proběhla na přelomu září 

a října 2007 v areálu obalovny firmy Reimo a.s. v Kytíně (pokusný úsek 1). Byla položena 

obrusná vrstva asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy se zrnitostí do 11 mm 

(BBTM 11) s proměnlivou tloušťkou v rozmezí 30 mm až 70 mm. Pro výrobu CRmB bylo 

použito mísicí zařízení Phoenix Environmental Ltd. zakoupené společností Reimo a.s. 

I přes vysoké dopravní zatížení nákladními automobily, pomalou dopravu a přes namáhání 

vrstev změnou směru vozidel při manévrování a otáčení nevykazuje pokusný úsek 

prozatím závažnější poruchy. 

 

6.4.2 Pokusný úsek 2 – III/1157, Solopisky 

První pokládka asfaltové směsi s CRmB na silniční síti proběhla v ČR mezi obcemi 

Černošice a v průtahu obce Solopisky v říjnu roku 2007. Položená asfaltová směs byla 

typu asfaltový beton s kamenivem Bytíz o zrnitosti do 11 mm (ACO 11). Obsah pojiva 

podle počáteční zkoušky typu činil 8,3 %, pojivo obsahovalo přibližně 20,0 % pryžového 

granulátu. Mezerovitost asfaltové směsi podle počáteční zkoušky typu byla 5,5 % a vrstva 

vykazovala mezerovitost 8,5 %. Obrusná vrstva byla položena na zfrézovaný povrch 

stávající komunikace, opatřený spojovacím postřikem s použitím dvou finišerů, jedoucích 
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těsně za sebou. Položená vrstva byla za finišery dohutňována dvěma vibračními válci 

s hladkými běhouny. Na tomto úseku byl použit hrubozrnný pryžový granulát se zrnitostí 

do 2,0 mm, který navíc neobsahoval téměř žádné částice pod 0,25 mm. Již po roce bylo 

patrné vypadávání tohoto hrubozrnného granulátu z vrstvy asfaltové směsi a vrstva se 

začala porušovat povrchovou korozí (viz obrázek 23).  

 

 

Obrázek 23: Povrchová koroze vrstvy ACO 11 na úseku 2 po 18 měsících provozu 

 

6.4.3 Pokusný úsek 3 – Vjezd do obalovny Reimo, Kytín 

V červenci 2008 byla provedena zkušební pokládka 21 tun směsi asfaltového 

koberce drenážního s CRmB se zrnitostí směsi kameniva do 8 mm na pokusném úseku 3 

před areálem obalovny v Kytíně na ložní vrstvu asfaltového betonu pro ložní vrstvy se 

zrnitostí do 11 mm s 15 % recyklátu. Po nanesení spojovacího postřiku byla finišerem 

provedena pokládka 30 mm vrstvy asfaltového koberce drenážního s CRmB v šířce 

přibližně 6 m (po polovinách). Teplota čerstvě položené asfaltové směsi za finišerem byla 

130 °C až 145 °C.  

Z provozních důvodů bylo pojivo namícháno pět dní před pokládkou a udržováno 

při snížené teplotě (130 °C až 160 °C) v mísicím zařízení. Byl použit pryžový granulát 

firmy GRG. V asfaltové směsi bylo použito kamenivo Zbraslav 0/4 mm a Bytíz 4/8 mm. 

Obsah CRmB v asfaltové směsi činil 9,2 %. I přes značné zatížení úseku projíždějícími 

nákladními automobily z obalovny nevykazuje pokusný úsek poruchy. Nižší mezerovitost 

oproti ITT (15,2 %) byla zapříčiněna přehutněním směsi obrusné vrstvy vysokým hutnícím 

účinkem těžkého válce. 

 

6.4.4 Pokusný úsek 4 – Michelská, Praha 

Realizace pokusného úseku 4 proběhla na místní komunikaci Michelská v Praze za 

vlhkého podzimního počasí v říjnu a listopadu 2008, kdy se ranní teploty pohybovaly 

kolem 5 °C. Při dešti musela být pokládka přerušena. Byla provedena pokládka 70 mm 

vrstvy asfaltového betonu pro ložní vrstvy s konvenčním pojivem a na spojovací postřik 

vrstva 30 mm asfaltového koberce drenážního s CRmB. Ve směsi obrusné vrstvy bylo 
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použito kamenivo Zbraslav 0/4 mm a Bytíz 4/8 mm, vápencová moučka byla nahrazena 

vápenným hydrátem (1,5 % z hmotnosti kameniva), který se dávkoval z pytlů na věži 

obalovny sypným otvorem do míchačky. Silniční asfalt gradace 50/70 byl modifikován 

16,7 % pryžového granulátu mechanicky mletého za běžné teploty. Obsah pojiva 

v asfaltové směsi podle počáteční zkoušky typu činil 8,7 %.  

S ohledem na vysoké hodnoty dopravního zatížení, dopravní situaci a nemožnost 

vyloučení dopravy, byly práce rozděleny do čtrnácti pracovních úseků. Tato skutečnost 

nepříznivě ovlivnila plynulost pokládky, teplota asfaltové směsi se v důsledku toho někdy 

dostávala na spodní hranici přípustného rozsahu. Bylo vytvořeno příliš mnoho příčných 

pracovních spár a při dokončování denní pokládky už jednotlivá zrna kameniva nebyla 

v těchto případech dostatečně zakotvena a došlo zde ke ztrátě kameniva z této tenké vrstvy. 

U některých příčných spár došlo také k nepevnému napojení a bylo proto dodatečně 

přistoupeno k jejich proříznutí a utěsnění zálivkou. Celým úsekem prochází podélná 

pracovní spára a při jejím napojování došlo k částečnému překrytí již dokončeného 

povrchu. V současné době se na úseku vyskytuje povrchová koroze a vzniká problém 

s odtokem dešťové vody do uličních vpustí, kde ocelový lem kanalizace nedovoluje vtok 

vody do vpusti z drenážní vrstvy a kolem několika vpustí se objevují trhliny v obrusné 

vrstvě zapříčiněné zmrznutím zachycené vody v zimním období. Rovněž při napojení na 

původní obrusnou vrstvu pracovními spárami, které nejsou správně odvodněny, se kolem 

některých spár vytvářejí trhliny. Na úseku je rovněž několik vysprávek z toho důvodu, že 

pod mezerovitou obrusnou vrstvu nebyla použita těsnicí vrstva nebo ložní vrstva se 

sníženou mezerovitostí do 5 % a do konstrukce vozovky vnikla dešťová voda. Ta narušila 

spojení vrstev a vrstvu podkladní a na několika místech došlo ke vzniku trhlin a deformaci 

vozovky s prolomením, což je vidět na obrázku 24. 

 

 

Obrázek 24: Deformace vozovky úseku 4 po 18 měsících provozu 

 

6.4.5 Pokusný úsek 5 – R4, MÚK Kytín 

Pokládka asfaltového koberce drenážního s CRmB na MÚK Kytín proběhla v říjnu 

2009. Na zkušebním úseku mimoúrovňové křižovatky Kytín bylo odfrézováno 100 mm 

asfaltových vrstev a položena ložní vrstva asfaltového betonu se silničním asfaltem 

v tloušťce 70 mm. Na dvojitý spojovací postřik byla položena obrusná vrstva asfaltového 

koberce drenážního se zrnitostí kameniva do 8 mm s asfaltem modifikovaným pryžovým 

granulátem (CRmB). Bylo použito kamenivo frakce 0/4 mm z lokality Zbraslav a frakce 
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4/8 mm z lokality Litice a 1,5 % vápenného hydrátu, který se dávkoval přímo ze sila 

obalovny na sypké materiály (podle počáteční zkoušky typu). Jako pojivo byl použit asfalt 

gradace 50/70 a pryžový granulát firmy Montstav CZ s.r.o. Na vrstvě asfaltového koberce 

drenážního se objevilo pouze několik trhlin kolem kanalizačních vpustí. 

 

6.4.6 Pokusný úsek 6 – I/18, Bohutín - Láz 

Na ložní vrstvu asfaltového betonu a dvojitý spojovací postřik byla položena 

obrusná vrstva asfaltového koberce drenážního se zrnitostí kameniva do 8 mm s asfaltem 

modifikovaným pryžovým granulátem. Bylo použito kamenivo 0/4 mm Zbraslav a 4/8 mm 

Litice a 1,5 % vápenného hydrátu, který se dávkoval přímo ze sila obalovny na sypké 

materiály. Přesto, že na úseku došlo k problému s nedostatečnou únosností vozovky při 

jejím okraji, byla akce dokončena. Zhotovitel provedl veškerá opatření pro zdárné 

dokončení stavby komplikované navíc provádění za běžného silničního provozu. 

Nedostatečná únosnost se hned první zimu projevila mrazovými zdvihy vozovky, které 

ovšem nezpůsobily trhliny v asfaltových vrstvách. 

 

6.4.7 Pokusný úsek 7 – Poděbradská, Praha, klesání 

V červnu 2010 byl proveden úsek délky 1080 m s obrusnou vrstvou asfaltového 

koberce drenážního s CRmB se zrnitostí kameniva do 8 mm v tloušťce 30 mm na novou 

vrstvu asfaltového betonu pro ložní vrstvy s konvenčním pojivem na místní komunikaci 

Poděbradská v Praze (směr na západ). Již jeden rok od realizace začalo docházet 

k ojedinělému vypadávání zrn kameniva z povrchu vrstvy. 

 

6.4.8 Pokusný úsek 8 – Poděbradská, Praha stoupání 

V září roku 2010 byl realizován pokusný úsek 8 v protisměru komunikace 

Poděbradská v Praze (směr na východ). CRmB pro výrobu asfaltové směsi byl dopraven 

z Itálie společností Asphalt Rubber Italia S.r.l. Po odfrézování 100 mm asfaltových vrstev 

byla provedena ložní vrstva asfaltového betonu a na spojovací postřik byla položena vrstva 

asfaltového koberce drenážního v tloušťce 30 mm. Pokusný úsek je zatím bez poruch. 

 

6.4.9 Pokusný úsek 9 – Otakara Ševčíka, Brno 

Na úseku 9 bylo v srpnu 2010 nejprve odfrézováno 100 mm asfaltových vrstev. Po 

odfrézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že tloušťka asfaltových vrstev byla 

proměnlivá a v některých místech došlo při frézování k odstranění všech asfaltových vrstev 

až na vrstvu stmelenou cementem C8/10. Ložní vrstva byla provedena jako asfaltový beton 

ACL 22 S s polymerem modifikovaným asfaltem. Provádění opravy po polovinách šířky 

jízdního pásu přineslo problém s vytvořením podélné pracovní spáry v drenážním koberci 

a bylo upuštěno od provedení zálivky spáry, aby nebylo zabráněno průtoku vody.  

Vlastní realizace obrusné vrstvy asfaltového koberce drenážního se zrnitostí do 

8 mm se setkala s provozními problémy při přípravě pojiva. Míchací zařízení polské 

společnosti Bisek bylo nastaveno na dávkování nižšího množství pryžového granulátu 

(12 %) a granulátu o zrnitosti do 1 mm. Pracovníci z počátku nepřizpůsobili dávkování. 

Také při dopravě granulátu se zvýšila vlhkost granulátu a bylo obtížné dosáhnout potřebné 

viskozity vyšší než 1,5 Pa.s při 175 °C a teplota nedosáhla teplotu 175 °C potřebnou pro 
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reakci asfaltu s pryžovým granulátem. Byla proto zvýšena teplota kameniva získaného 

z lokality Luleč tak, aby bylo v zásobníku hotové asfaltové směsi dosaženo teploty 175 °C 

a asfaltová směs zde byla uložena nejméně 1 h pro zajištění potřebné reakce. Nižší 

viskozita by se mohla projevit na snížené odolnosti proti trvalé deformaci. 

Pro zvýšení dávkování granulátu a vyšší ohřev pojiva se zpomalila výroba 

modifikovaného pojiva a výroba a pokládka asfaltové směsi se protáhla do pozdních 

nočních hodin. Pokládka asfaltové směsi za umělého osvětlení poněkud ovlivnila vzhled, 

rovnost a zhutnění vrstvy. Podobné problémy s dávkováním pryžového granulátu 

a ohřevem pojiva se projevily i při výrobě pojiva v následujícím týdnu.  

Na úseku se vyskytl problém s proměnnou tloušťkou asfaltem stmelených vrstev 

a v některých částech úseku byla tato tloušťka pouze 80 mm nově položených vrstev. 

Ukázalo se, že tato tloušťka je vysoce namáhána a zejména nezabrání průsaku vody do 

vrstvy stmelené cementem, zvláště když obrusná vrstva tloušťky 30 mm vykazuje 

mezerovitost téměř 20 % a pod touto mezerovitou vrstvou nebyla použita těsnicí vrstva. 

V těchto místech se účinkem solí začala porušovat cementem stmelená vrstva (rozpad 

mnohdy až na nestmelené kamenivo) a asfaltové vrstvy se porušují trhlinami 

a deformacemi a bylo nutné tato místa opravit vysprávkami. Poruchy ovšem velice brzo 

začínají vznikat znovu i na těchto vysprávkách. Uvedená porucha je v počátečním stadiu 

zachycena na obrázku 25. 

 

 

Obrázek 25: Porušování cementem stmelené vrstvy v počátečním stadiu 

 

6.4.10 Pokusný úsek 10 až 15 – Obalovna Jihlava 

Na konci srpna 2011 byly provedeny pokusné pokládky asfaltových směsí s CRmB 

na manipulačních plochách v areálu obalovny firmy Skanska a.s. v Jihlavě. Úsek byl 

rozdělen na šest podúseků, na kterých byly provedeny vrstvy ze směsí asfaltového koberce 

drenážního se zrnitostí do 11 mm, asfaltového koberce mastixového se zrnitostí do 8 mm, 

asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy BBTM 5 A a BBTM 5 B, asfaltového betonu se 

zrnitostí do 11 mm a poslední podúsek byl vytvořen z dvouvrstvého asfaltového koberce 

drenážního PA 11 + PA 8. Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem dodala pro tento 

úsek společnost G Asfalt s.r.o. Všechny podúseky vykazují bezporuchový stav. 

 

6.4.11 Pokusný úsek 16 – II/398, Vranov nad Dyjí - Onšov 

Na pokusném úseku 16 o délce 500 m byla provedena pokládka asfaltového 

koberce drenážního se zrnitostí do 11 mm v tloušťce 40 mm. Bylo použito kamenivo 
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z lokality Rančířov, silniční asfalt gradace 50/70 výrobce OMV a pryžový granulát 

výrobce Montstav CZ s.r.o. Tento nízkohlučný kryt vykazoval mezerovitost blízkou 12 % 

a je v současné době bez poruch. 

 

6.4.12 Pokusný úsek 17 – II/350, Přibyslav – hranice okresu 

Na konci října roku 2011 byla realizována pokládka úseku o délce 1760 m na silnici 

číslo II/350. Byla položena vrstva asfaltového betonu s CRmB s kamenivem do 11 mm 

s 8,0 % dávkováním pojiva (podle počáteční zkoušky typu) v tloušťce 40 mm. 

Mezerovitost vrstvy stanovená z jádrových vývrtů byla 5,3 %. Vrstva v současnosti 

nevykazuje žádné poruchy. 

 

6.4.13 Pokusný úsek 18 – I/49, Zádveřice 

Oprava vozovky silnice I/49 (pokusný úsek 18) byla provedena frézováním 

a položením asfaltového koberce drenážního s CRmB v tloušťce 30 mm o délce 223 m. 

Průměrná mezerovitost vrstvy stanovená z odebraných jádrových vývrtů byla 18,4 %. 

Provedená vrstva v současné době vykazuje pět příčných trhlin prokopírovaných 

z podkladních vrstev. 

 

6.4.14 Pokusný úsek 19 – II/358, Skuteč 

Pokusný úsek 19 na silnici II/358 zahrnoval opravu obrusnou vrstvou asfaltového 

koberce drenážního s CRmB se zrnitostí kameniva do 8 mm v tloušťce 30 mm. Délka 

úseku je 560 m. Úsek nevykazuje žádná porušení. 

 

6.4.15 Pokusný úsek 20 – I/53, Lechovice 

Na pokusném úseku 20 byla provedena oprava vozovky výměnou obrusné vrstvy 

za asfaltový koberec mastixový s CRmB se zrnitostí kameniva do 8 mm v tloušťce 30 mm. 

Asfaltová směs obsahovala 8,5 % pojiva a mezerovitost vrstvy stanovená na jádrových 

vývrtech byla průměrně 7,9 %. Úsek nevykazuje žádná porušení. 

 

6.4.16 Pokusný úsek 21 – Fryčajova, Brno 

Práce na místní komunikaci Fryčajova v Brně zahrnovaly výměnu obrusné vrstvy 

za vrstvu asfaltového koberce drenážního s CRmB v tloušťce 30 mm s mezerovitostí 

15,5 % podle počáteční zkoušky typu. I přesto, že vrstva byla položena v nepříznivých 

klimatických podmínkách v listopadu roku 2011, doposud nevykazuje žádné poruchy. 

 

6.4.17 Pokusný úsek 22 – Rebešovice 

V květnu 2012 proběhla pokládka obrusné vrstvy asfaltového koberce mastixového 

s CRmB v tloušťce 30 mm při opravě průtahu obce Rebešovice. Při této akci byla ověřena 

dodávka CRmB přepravníkem asfaltu na krátkou vzdálenost, uskladnění CRmB 

v zásobníku asfaltu obalovny se skladováním za stálého čerpání CRmB (sáním CRmB 

zubovým čerpadlem a jeho vracením zpět do nádrže se CRmB udržovalo v pohybu 

a omezila se tak sedimentace pryžového granulátu). Následná výroba v obalovně 
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AMMANN s výkonem 160 t/h proběhla bez komplikací, vrstva dosahuje průměrnou 

mezerovitost 5,3 % a nevykazuje doposud poruchy. 

 

6.4.18 Pokusný úsek 23 – Dobrovského - Žabovřeská, Brno 

Stejná asfaltová směs jako v případě pokusného úseku č. 22 byla položena jako 

obrusná vrstva tloušťky 30 mm na nově vybudovaném sjezdu z ulice Hradecké (od mostu 

nad ulicí Královopolskou) na R42. Vrstva obsahuje 8,5 % pojiva a vykazuje mezerovitost 

5,0 %. 

 

6.4.19 Pokusný úsek 24 – Veslařská, Brno 

V případě úseku 24 se v červnu 2012 jednalo o opravu velmi poškozené obrusné 

vrstvy, která byla odfrézována na výšku po vyrovnání tak, aby mohla být položena vrstva 

BBTM 5 A v tloušťce 30 mm. Vrstva měla průměrnou mezerovitost 10,6 %, která byla 

stanovena na jádrových vývrtech. Vrstva kvůli deštivému počasí byla položena jen na 

polovině úseku, druhá polovina se pokládala až po týdnu. Po celou dobu bylo pojivo 

uloženo v zásobníku při teplotě do 155 °C. Před vlastním zpracováním se pojivo ohřálo na 

teplotu 165 °C a výroba, doprava a pokládka proběhla bez problémů. Na sledovaném 

úseku se prozatím nevyskytují žádné poruchy. 

 

6.4.20 Pokusný úsek 25 – Svatoplukova, Brno 

Jedná se o čtyřpruhovou silnici R42. Práce byly prováděny pouze o víkendu, 

nejprve se položila ložní vrstva z konvenční asfaltové směsi a následující den obrusná 

vrstva BBTM 8 A s CRmB. Při druhé pokládce bylo pojivo v zásobníku připraveno 

a skladováno celkem 40 hodin. Pojivo splňovalo požadavky a výroba, doprava a pokládka 

proběhla bez problémů, úsek prozatím nevykazuje poruchy. 

 

6.4.21 Pokusný úsek 26 – Koliště, Brno 

Pokusný úsek 26 je místní komunikací s nejméně dvěma jízdními pruhy, které se 

v prostoru ulice Cejl rozšiřují do 4 pruhů v jednom směru. Ve vozovce se vyskytovaly 

příčné rozvětvené trhliny na celou tloušťku asfaltových vrstev a v obrusné vrstvě se 

vytvářely hluboké vyjeté koleje a podélné vlny. Byly navrženy dvě varianty opravy: a) 

klasická výměna krytových vrstev na tloušťku 100 mm se sanací trhlin podle TP 115 

s použitím výztužné textilie přes příčné trhliny a jako alternativní návrh b) frézování pouze 

60 mm a položení dvou vrstev – asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin 

(SAL 5) v tloušťce 30 mm a BBTM 5 A ve stejné tloušťce, přičemž obě vrstvy obsahovaly 

CRmB. Místo výztužné textilie se navrhovalo použití SAMI vrstvy z CRmB. Správce 

komunikace Brněnské komunikace a.s. vybral druhou variantu jako finančně méně 

náročnou, která byla v červenci 2012 realizována. Na úseku se prozatím nevyskytují 

poruchy. 

 

6.4.22 Pokusný úsek 27 – Nádvoří Chrlice 

V provozovně kovovýroby v Chrlicích se opravovaly vnější prostory s různými 

vozovkami, kde převládaly cementobetonové plochy. Povrch byl vyrovnán asfaltovou 
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vrstvou různé tloušťky a do hloubky 90 mm byla položena vrstva SAL 5 v tloušťce 20 mm 

až 30 mm tak, aby se zabránilo prokopírování trhlin a odlišného chování na hranách 

různých vozovek. Vrstva SAL 5 se snadno pokládala i ručně v nepřístupných místech. 

Úprava prozatím nevykazuje závažnější poruchy. 

 

6.4.23 Pokusný úsek 28 – Poděbradská, Praha 

Tímto úsekem byla dokončena oprava místní komunikace Poděbradská v Praze (od 

ulice Průmyslová po Slévačskou). Vozovka vykazovala množství poruch trhlinami, 

nerovnostmi s velkým množstvím oprav vysprávkami a dalšími poruchami. Po odfrézování 

a provedení ložní vrstvy s konvenčním pojivem byla provedena vrstva asfaltového koberce 

drenážního s CRmB v tloušťce 30 mm. Vrstva nevykazuje doposud žádné poruchy. 

 

6.4.24 Pokusný úsek 29 – Hradecká, Brno 

Vozovka silnice II/640 byla porušena množstvím příčných trhlin, nerovností na 

trhlinách a vysprávkami zejména tryskovou metodou. Úsek byl v září 2012 opraven 

vrstvou SAL 5 v tloušťce 25 mm, ACL 16 S v tloušťce 60 mm a SMA 8 S v tloušťce 

30 mm. Vrstvy SAL 5 a SMA 8 S obsahovaly CRmB. Úsek je prozatím bez poruch. 

 

6.4.25 Pokusný úsek 30 – R46, Drysice  

Levý pruh vozovky se v listopadu 2012 opravoval výměnou krytových vrstev, 

přičemž obrusná vrstva byla provedena z asfaltového koberce mastixového s CRmB se 

zrnitostí kameniva do 8 mm v tloušťce 30 mm s mezerovitostí vrstvy 6,6 %. Pokládka již 

proběhla při nepřízni počasí, bylo vlhko a teplota při pokládce byla max. 8 °C. Přesto úsek 

doposud nevykazuje poruchy. 

 

6.4.26 Pokusný úsek 31 – Chrlice 

Opravovaný úsek vozovky třetí třídy v těsné zástavbě v projektu obsahoval 

obrusnou vrstvu PA 11 s CRmB v tloušťce 40 mm. Ve vozovce bylo zabudováno množství 

poklopů. S výjimkou odložení realizace o celý týden díky mrazivému počasí se při 

realizaci nevyskytl žádný větší problém. Asfaltová směs obsahovala 8,0 % pojiva 

a vykázala mezerovitost 16,3 %. 

 

6.4.27 Pokusný úsek 32 – Hustopeče 

Cementobetonová vozovka realizovaná v roce 1968 byla segmentována, vyrovnána 

frézováním (čímž byly CB desky také zeslabeny) a na ni byla položena vrstva SAL 5 

s CRmB v tloušťce 25 mm a vrstva asfaltového koberce mastixového s polymerem 

modifikovaným asfaltem se zrnitostí kameniva do 11 mm v tloušťce 40 mm. Pokládka 

probíhala již za šera a tmy a byl nasazen jen malý hutnicí válec. Při pokládce druhého 

pruhu ve směru na Břeclav došlo na úseku k dopravnímu kolapsu a část úseku SAL 5 byla 

nezhutněna a poškozena. 
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Tabulka 37: Tabulka pokusných úseků 

Č. Úsek 
SV/24 

hodin 

TV/24 

hodin 
Asfaltová směs Stav Silnice 

Datum 

provedení 

Délka 

úseku, m 

Tl. vrstvy, 

mm 

Plocha, 

m2 

Hmotnost 

směsi, t 
Zhotovitel 

Obsah 

granulátu, % 

Obsah 

CRmB, % 

Mezerovitost, 

ITT, % 

Mezerovitost 

vrstvy, % 

1 Obalovna Kytín - - BBTM 11  1 ÚK 9.-10.2007 - 30 - 70 4000 300 Reimo 20,0 8,3 7,0 - 10,0 8,0 - 12,0 

2 III/1157, Solopisky 1809 314 BBTM 11  3 III/1157 10.2007 1800 20 - 50 10800 1060 Reimo 20,0 8,3 5,5 8,5 

3 Vjezd obalovny Reimo, Kytín - - PA 8  1 ÚK 7.2008 50 30 300 21 Reimo 18,0 9,2 20,8 15,2 

4 Michelská, Praha 29374 7500 PA 8  3 MK 10.-11.2008 1220 30 7800 850 Reimo 16,7 8,7 18,3 15,6 

5 R4, MÚK Kytín - - PA 8  2 R4 10.2009 1400 30 12000 800 Reimo 16,7 8,5 18,0 15,3 

6 I/18, Bohutín - Láz 6612 545 PA 8  2 I/18 10.-11.2009 2250 30 16000 1000 Reimo 16,7 8,5 18,0 14,9 

7 Poděbradská, Praha, klesání 27512 6200 PA 8  2 MK 6.2010 1080 30 8600 540 Reimo 18,0 8,7 18,0 - 

8 Poděbradská, Praha stoupání 27512 6200 PA 8  1 MK 9.2010 1080 30 5600 370 Skanska 20,0 8,5 18,0 15,8 

9 Otakara Ševčíka, Brno 35183 5653 PA 8  4 I/42 8.2010 500 30 9070 560 Skanska 15,3 8,0 15,5 19,6 

10 

Obalovna Jihlava 

- - PA 11 + PA 8  1 

ÚK 

8.2011 48 30+20 580 49+25 Skanska 16,4+18,9 6,5+8,0 24,4+18,8 23,0+14,0 

11 - - PA 11  1 8.2011 55 40 545 57 Skanska 16,4 8,0 17,5 - 

12 - - SMA 8 S  1 8.2011 105 30 630 72 Skanska 10,9 7,5 4,3 - 

13 - - BBTM 5 B  1 8.2011 44 25 370 28 Skanska 18,9 7,7 12,2 14,9 

14 - - BBTM 5 A  1 8.2011 31 25 370 24 Skanska 10,9 7,7 8,6 - 

15 - - ARC 11  1 8.2011 21 40 177 21 Skanska 18,9 8,0 2,3 3,0 

16 II/398, Vranov nad Dyjí - Onšov 2050 106 PA 11  1 II/398 9.2011 500 40 3600 233 Skanska 16,4 8,0 17,5 11,8 

17 II/350, Přibyslav – hranice okresu 445 41 AC 11  1 II/350 10.2011 1760 40 10560 916 Skanska 16,0 8,0 2,3 5,3 

18 I/49, Zádveřice 10846 2015 PA 8  3 I/49 10.2011 223 30 2350 152 Alpine 16,5 8,5 15,0 18,4 

19 II/358, Skuteč 2534 293 PA 8  1 II/358 10.-11.2011 560 30 5100 317 Skanska 16,4 8,5 14,5 17,2 

20 I/53, Lechovice 6420 1701 SMA 8 S  1 I/53 11.2011 1100 30 4400 300 Alpine 15,0 8,5 5,8 7,9 

21 Fryčajova, Brno 8058 877 PA 8  1 II/374 11.2011 300 30 2400 136 Skanska 16,4 8,2 15,5 17,8 

22 Rebešovice 4800 250 SMA 8 S  1 III/41614 5.2012 450 30 2400 159 Strabag 15,6 8,5 5,8 5,3 

23 Dobrovského - Žabovřeská, Brno 16609 2557 SMA 8 S  1 I/42 5.2012 1000 30 8000 424 Strabag 16,8 8,5 5,8 5,0 

24 Veslařská, Brno 5800 350 BBTM 5 A  1 MK 6.2012 600 30 4800 306 ISB 15,0 9,0 7,2 10,6 

25 Svatoplukova, Brno 42555 5858 BBTM 8 A  1 I/42 7.2012 550 30 7800 517 ISB 15,3+16,3 8,2 7,1 8,9 

26 Koliště, Brno 18000 520 SAL 5 + BBTM 5 A  1 MK 7.2012 300 30+30 3800 320+300 Swietelsky 15,3 10,0+9,0 2,2+9,9 1,9+9,7 

27 Nádvoří Chrlice - 26 SAL 5  1 ÚK 7.2012 - 30 2000 201 Skanska 16,3 10,0 2,6 1,6 

28 Poděbradská, Praha 27512 6200 PA 8 (ARCT)  1 MK 8.2012 760 30 5500 330 Skanska 18,0 8,6 15,5 16,2 

29 Hradecká, Brno 16609 2557 SMA 8 S  1 II/640 9.2012 600 30 12000 659 Strabag 17,0 8,5 5,8 - 

30 R46, Drysice  21679 5040 SMA 8 S  1 R46 11.2012 500 30 2000 135 Strabag 17,8 8,5 5,8 6,6 

31 Chrlice 5100 320 PA 11  1 III/15282 11.2012 500 40 3500 245 Strabag 16,0 8,0 16,8 16,3 

32 Hustopeče 9025 1786 SAL 5  2 II/425 11.2012 500 30 3500 240 M-Silnice 17,0 10,0 2,2 2,3 
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Vyhodnocením současného stavu třiceti dvou pokusných úseků obsahujících vrstvy 

vytvořené z různých asfaltových směsí s CRmB je možné shrnout, že technologie asfaltu 

modifikovaného pryžovým granulátem může být v určitých případech vhodnou technologií 

pro provedení asfaltových vrstev. Při využití technologie je ovšem nutné dbát na její 

specifika. Na základě zkušeností získaných při výrobě asfaltu modifikovaného pryžovým 

granulátem a asfaltových směsí s tímto pojivem a na základě zkušeností získaných při 

pokládkách asfaltových vrstev s CRmB a při provádění kontrolních zkoušek je možné 

shrnout následující poznatky: 

 je nutné použití CRmB s vyhovující hodnotou dynamické viskozity, 

 je třeba provést výrobu CRmB tak, aby nebyla zbytečně překračována doba 

zahřívání pojiva na vysokou teplotu a aby byla teplota v požadovaném 

intervalu, 

 na obalovně je nutné věnovat zvláštní pozornost výkonu čerpadla 

dávkovacího systému asfaltu, 

 z důvodu vysoké viskozity CRmB je nutné provádět pokládku a hutnění při 

příznivých klimatických podmínkách, 

 je nutné dodržet teplotu asfaltové směsi s CRmB v požadovaných mezích, 

 z důvodu obsahu pryžového granulátu v pojivu je nutné modifikovat 

provádění kontrolních zkoušek asfaltových směsí; z důvodu nebezpečí 

zanesení sít částicemi pryžového granulátu při provádění rozboru asfaltové 

směsi s CRmB nelze používat automatický analyzátor,  

 při provádění kontrolních zkoušek může přítomnost pryžového granulátu 

ovlivnit výsledky provedeného sítového rozboru po extrakci – pryžový 

granulát slepuje částice fileru a tyto shluky se zachytí na sítech s většími 

otvory (tomu lze částečně zabránit vysypáním kameniva na plochý plech, 

rozmělněním shluků kameniva a pryžového granulátu rukou a rozetřením 

shluků fileru a pryžového granulátu prsty). 

Zvláštní požadavky jsou kladeny na provádění vrstev asfaltového koberce 

drenážního s CRmB a jejich údržbu. Pro jejich řádnou funkci je nutno dodržet technické 

zásady, zejména je nutné: 

 zpracovat při opravě vozovky náležitý diagnostický průzkum, který 

prokáže, že opravená vozovka nebude mít konstrukční poruchy, 

 pod vrstvu asfaltového koberce drenážního použít SAMI vrstvu nebo 

minimálně aplikovat dvojitý spojovací postřik na ložní vrstvu, která bude 

mít nízkou mezerovitost (maximálně 5 %), 

 zamezit přitékání vody z okolí vozovky nebo z okolních zpevněných nebo 

nezpevněných ploch, 

 umožnit odtok vody pronikající vrstvou mimo vozovku do odvodňovacích 

zařízení dostatečnou kapacitou, 

 zajistit organizaci dopravy, která umožní plynulou pokládku drenážního 

koberce bez pracovních podélných spár, 

 při nutnosti provedení pracovních spár nebo při napojení na jiné relativně 

nepropustné obrusné vrstvy musí být napojení provedena tak, aby výsledný 

sklon od spáry byl do propustné vrstvy a směřoval k odvodňovacímu 

zařízení, 
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 provést šikmé napojení vrstvy asfaltového koberce drenážního na následnou 

část vozovky tak, aby bylo zaručeno rychlé odvedení srážkové vody ze 

spáry, 

 zabránit použití inertních posypů, 

 mezerovitou vrstvu pravidelně čistit speciálními čisticími vozy. 

  

6.5 Zpracování technických podmínek TP 148 

Aby bylo možné technologii asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem zavést 

v ČR do běžné praxe, bylo nutné vydat technický předpis, který by definoval specifika 

technologie a stanovil zásady pro použití konstrukčních vrstev vozovek z hutněných směsí 

stmelených silničním asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem při výstavbě, údržbě 

a opravách pozemních komunikací. Dále bylo nutné definovat zásady složení, návrhu 

a výroby asfaltové směsi a provádění a kontroly asfaltové vrstvy. 

 

6.5.1 Předběžné technické podmínky TP 148 [120] 

Na základě provedených prací shrnutých v předložené disertační práci bylo možné 

v roce 2008 začít pracovat na technických podmínkách Ministerstva dopravy. Vzhledem 

k tomu, že existovaly Technické podmínky č. 148 z roku 2001 s názvem „Hutněné 

asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik“ [123], které popisovaly již 

nevyužívaný suchý způsob výroby asfaltových směsí s přídavkem pryžového granulátu 

(technologie Rubit), bylo Ministerstvem dopravy rozhodnuto, že tento předpis bude 

revidován. 

Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně proto byl sestaven text 

nových TP 148, který byl pomocí e-mailové korespondence předložen v srpnu 2008 

odborné veřejnosti k připomínkování. Po zapracování připomínek bylo svoláno 

připomínkové jednání, na kterém bylo rozhodnuto, že novým Technickým podmínkám 

TP 148 [120] bude prozatím ponechán status „Předběžné“ z důvodu novosti technologie 

v podmínkách ČR a předpis byl 16. 2. 2009 schválen Ministerstvem dopravy s platností od 

1. 3. 2009. Zpracovatelem předpisu bylo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 

(Doc. Ing. Jan Kudrna, CSc. a Ing. Ondřej Dašek) a mezi spolupracující byly zahrnuty 

společnosti CONSULTEST s.r.o. a EUROVIA Services, s.r.o. Předpis je uveden v plném 

znění v příloze D. 

Předpis s názvem „Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým 

granulátem z pneumatik“ [120] stanovuje zásady pro použití konstrukčních vrstev vozovek 

z hutněných směsí stmelených silničním asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

získaným z ojetých pneumatik a jinými pryžovými materiály při výstavbě, údržbě 

a opravách pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch, nemotoristických 

komunikací a zpevněných krajnic. Stanovuje zásady složení, návrhu a výroby asfaltové 

směsi s CRmB a provádění a kontroly asfaltové vrstvy. Předpis obsahuje jedenáct kapitol 

a dvě přílohy. 

V kapitole „Termíny a definice“ je popsána nová terminologie pro technologii, 

která vyplynula z jednání s odbornou veřejností. Asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem je rozdělen do tří kategorií: neskladovatelný, omezeně skladovatelný 

a skladovatelný. Pojivo neskladovatelné se obvykle vyrábí kontinuálním mícháním 

silničního asfaltu s pryžovým granulátem bez dalších přísad či úprav přímo na obalovně ve 
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speciálním mísicím zařízení a většinou je nelze přepravovat. Pojivo s omezenou 

skladovatelností se vyrábí různými technologiemi. Skladovací stabilita se ověřuje 

postupem podle ČSN EN 13399 [47] po dvoudenním umístění při teplotě 165 °C. 

Skladovatelné pojivo má vlastnosti obdobné jako asfalty modifikované polymery podle 

ČSN EN 14023 [49] včetně skladovací stability. Při výrobě takových pojiv se používají 

různé přísady a speciální technologie. 

V předpisu jsou dále popsány požadavky na stavební materiály a jejich kontrola 

a četnost ověřování kvality. V kapitole „Stavební práce“ jsou popsány práce spojené 

s výrobou, dopravou, pokládkou, hutněním a ošetřením asfaltových směsí s CRmB. Jsou 

zde uvedeny požadované zkoušky a požadované hodnoty pro jednotlivé druhy asfaltových 

směsí s CRmB. Kapitola „Ekologie“ definuje ekologické požadavky a požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární ochranu. 

Přílohy k dokumentu popisují doporučené obory zrnitostí kameniva při použití 

neskladovatelného nebo omezeně skladovatelného pojiva u směsí asfaltového betonu, 

asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy, asfaltového koberce drenážního a asfaltového 

koberce otevřeného a příklady odvodnění vrstev vytvořených z asfaltového koberce 

drenážního. 

 

6.5.2 Technické podmínky TP 148 [121] 

V září roku 2011 bylo s představiteli Odboru pozemních komunikací Ministerstva 

dopravy dohodnuto, že je nutné předběžné technické podmínky [120] přepracovat tak, aby 

předpis obsahoval nejnovější informace o technologii a zároveň aby získal status finálních 

technických podmínek. Do konce roku 2011 byl text přepracován a poté proběhlo 

připomínkové řízení. Po dvou připomínkových jednáních byl text předpisu schválen 

a přepracované technické podmínky s názvem „Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem 

modifikovaným pryžovým granulátem“ [122] byly v lednu 2012 odevzdány Odboru 

pozemních komunikací Ministerstva dopravy. Celý text je obsažen v příloze E. Předpis byl 

oznámen v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu Rady 98/34/ES ze dne 22. června 

1988, o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel 

pro služby informační společnosti, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

98/48/ES ze dne 20. července 1998. V současné době tento předpis čeká na notifikaci 

členskými státy EU. 

Zásadním rozdílem revidovaného textu [122] oproti předpisu z roku 2009 [120] je 

rozdělení asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem podle hodnoty viskozity na 

nízkoviskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB A) a vysokoviskózní 

asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB B). Dále je umožněno použití 

technologie pytlovaného koncentrátu asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem 

(koncentrát CRmB) a škála asfaltových směsí, které je možné vyrábět s CRmB, byla 

rozšířena o směsi typu asfaltový koberec mastixový. 

Technické podmínky [122] jsou rozděleny do dvanácti kapitol a obsahují tři 

přílohy. Kapitola „Termíny a definice“ je doplněna o nové technické pojmy a v kapitole 

„Užití v PK“ jsou vyjmenovány zásady návrhu a provádění jednotlivých asfaltových směsí 

s CRmB a vozovkových vrstev. V části „Stavební materiály“ jsou uvedeny požadavky na 

kamenivo, asfalt, pryžový granulát, koncentrát CRmB, asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem a přísady. Zásadní tabulkou pro hodnocení vlastností CRmB je tabulka 

s názvem „Vlastnosti CRmB“ (viz tabulka 38). 
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Tabulka 38: Vlastnosti CRmB [122] 

Pojivo 
CRmB 

A – nízkoviskózní 
3)

 B – vysokoviskózní 
4)

 

Obvyklé dávkování pryžového granulátu,  

% z hmotnosti pojiva 
5 – 15 15 – 25 

Dynamická viskozita, ČSN EN 13302, Pa∙s 
0,5 až 2,0 

1)
  

při 160 °C 

1,5 až 4,0 

při 175 °C 

Penetrace 25 °C, ČSN EN 1426, p.j. 
2)

 25 až 75 25 až 75 

Bod měknutí, ČSN EN 1427, °C 
2)

 min. 55 min. 60 

Resilience při 25 °C, ČSN EN 13880-3, % min. 15 min. 20 

Hustota pojiva, ČSN EN 15326, Mg∙m
-3

 Deklaruje se 

POZNÁMKA: 
1)  

Informativní hodnota. Při použití přísad mohou mít nízkoviskózní CRmB viskozitu mírně odlišnou. 

Výrobce musí v takovém případě deklarovat hodnoty viskozity jím vyrobeného pojiva, které budou 

ověřovány kontrolními zkouškami. Vlastnosti asfaltové směsi musí splnit všechny požadavky předpisů 

pro příslušnou vrstvu vozovky. 
2)  

Pro postupy uvedených zkoušek platí následující odchylky: Penetrace CRmB se měří na místech 

hladkých a lesklých a stanovují se 4 výsledky; do průměru se nejnižší naměřená penetrace nezapočítává. 

Při měření bodu měknutí kulička předtím, než se dotkne základní desky, někdy poruší vrstvu CRmB, 

kterou je obalena, nebo lze pozorovat odlepení CRmB od kuličky; taková měření jsou platná, pokud 

splňují podmínku přípustného rozdílu dvou měření. 
3)   

CRmB A lze podrobněji specifikovat např. jako CRmB 45/75-55. 
4)   

CRmB B lze podrobněji specifikovat např. jako CRmB 25/55-60. 

 

V kapitole „Stavební směs“ jsou uvedeny požadavky na složení jednotlivých 

asfaltových směsí s CRmB a požadované hodnoty zkoušek (obsah CRmB, mezerovitost, 

odolnost proti trvalé deformaci, propustnost zkušebních těles asfaltového koberce 

drenážního a ztráta částic zkušebních těles asfaltového koberce drenážního). Dále je zde 

uvedena poznámka, že na asfaltových směsích s CRmB se nepožaduje stanovovat odolnost 

zkušebních těles vůči vodě podle ČSN EN 12697-12 [24] z toho důvodu, že pro asfaltové 

směsi s vyšší tloušťkou asfaltového filmu jako mají směsi asfaltového koberce 

mastixového a asfaltové směsi s CRmB je hodnota ITSR neprůkazná. 

V dalším textu (kapitola „Stavební práce“) je uvedeno, že výrobce CRmB 

specifikuje vlastnosti vyrobeného pojiva v Technologickém předpisu (TePř) a dále 

podmínky výroby CRmB, asfaltových směsí s CRmB, dopravy asfaltových směsí s CRmB, 

úpravy vozovky před pokládkou a podmínky vhodné pro pokládku vrstev s asfaltovou 

směsí s CRmB. V odstavci „Prokazování shody“ jsou uvedeny požadavky na provádění 

počátečních zkoušek typu a kontrolních zkoušek a jsou zde uvedeny minimální četnosti 

kontrolních zkoušek jednotlivých materiálů.  

Příloha 1 předpisu shrnuje doporučené čáry zrnitosti kameniva jednotlivých 

asfaltových směsí s CRmB a požadované tloušťky asfaltových vrstev a v Příloze 2 je 

popsán modifikovaný postup stanovení obsahu rozpustného pojiva v asfaltové směsi 

s CRmB s oddělením pryžového granulátu při zkoušce s rozpouštědlem. Zkouška je 

modifikací zkoušky podle ČSN EN 12697-1 [23]. Modifikace zkoušky má za cíl stanovit 

obsah pryžového granulátu se zrny většími než 0,063 mm. Při zkoušce se do pyknometru 

vsype vzorek asfaltové směsi a zalije rozpouštědlem s hustotou vyšší než je objemová 

hmotnost pryžového granulátu. Po dvouhodinovém odstátí a zamíchání se směs asfaltu, 

rozpouštědla a částic pryžového granulátu scedí přes zkušební síto 0,063 mm. Částice 
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pryžového granulátu zůstanou zachyceny na sítě a rozpuštěný asfalt s částicemi pryžového 

granulátu menšími než 0,063 mm se zachytí do nádoby. Celý postup se znovu zopakuje. 

Síto s pryžovým granulátem se proplachuje rozpouštědlem nad nádobou s rozpouštědlem 

a asfaltem do té doby, dokud do nádoby neteče čisté rozpouštědlo. Síto s pryžovým 

granulátem se vysuší a pryžový granulát na sítě se zváží. Hmotnost odpovídá hmotnosti 

zachyceného pryžového granulátu. Obsah pyknometru a v nádobě zachycená směs asfaltu 

a rozpouštědla se vloží do extraktoru a provede se běžná extrakce pojiva extrakční 

odstředivkou. 

Třetí příloha předpisu obsahuje návod pro provedení odvodnění vrstvy asfaltového 

koberce drenážního. 
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7 ZÁVĚR A SHRNUTÍ 

Řešení problematiky v předložené disertační práci bylo vyvoláno požadavkem na 

zavedení technologie zpracovávající pryžový granulát metodou kontinuálního míchání 

silničního asfaltu s pryžovým granulátem získávaným zpracováním ojetých pneumatik 

v podmínkách ČR. Realizované experimenty zahrnují nejen popis vlastností materiálů, tj. 

pryžového granulátu, asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a asfaltové směsi 

s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem v laboratorních podmínkách, ale také 

ověření vlastností vrstev obsahujících asfaltovou směs s asfaltem modifikovaným 

pryžovým granulátem (CRmB) na pokusných úsecích, které byly provedeny ve spolupráci 

s několika stavebními společnostmi. 

Disertační práce zahrnuje několik dílčích úkolů: 

 Sumarizace informací o současném stavu technologie využití pryžového granulátu 

pro modifikaci silničního asfaltu a provedení rešerše odborné literatury týkající se 

dané problematiky 

 Provedení optimalizace složení pojiva a popis jeho empirických a reologických 

vlastností 

 Provedení optimalizace složení asfaltových směsí s CRmB pro podmínky ČR 

a popis jejich empirických a funkčních vlastností 

 Ověření vlastností vybraných asfaltových směsí s CRmB na pokusných úsecích 

 Sestavení mechanizmu kontroly vlastností asfaltů modifikovaných pryžovými 

granuláty a vlastností asfaltových směsí s CRmB 

 Vytvoření Technických podmínek Ministerstva dopravy pro technologii asfaltu 

modifikovaného pryžovým granulátem 

 

Na základě provedených laboratorních zkoušek v rámci disertační práce lze 

formulovat následující závěry: 

 Smísením pryžových granulátů s různými vlastnostmi od různých výrobců se 

silničními asfalty běžně dostupnými v ČR bylo zjištěno, že optimální dávkování 

pryžového granulátu se nachází v rozmezí 14,5 % až 17,0 %. V rámci tohoto 

intervalu je zajištěno dostatečné modifikování silničního asfaltu a současně 

zajištěna čerpatelnost pojiva a zpracovatelnost asfaltové směsi s CRmB. 

 Hodnota dynamické viskozity asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem závisí 

zejména na druhu použitého silničního asfaltu, zrnitosti a původu pryžového 

granulátu, dávkovaném obsahu pryžového granulátu a teplotě a době mísení 

silničního asfaltu s pryžovým granulátem a je vždy vyšší než dynamická viskozita 

silničního asfaltu. 

 Zkouška penetrace jehlou podle [50] vykazovala v případě asfaltů modifikovaných 

pryžovým granulátem větší rozptyl výsledků, než u silničních asfaltů. To je 

zapříčiněno přítomností částic pryže v pojivu a ovlivněním vniku jehly do povrchu 

vzorku. To lze omezit provedením vpichů na místech hladkých a lesklých, stanovit 

čtyři výsledky a do průměru nejnižší naměřenou hodnotu penetrace nezapočítávat. 
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 Při měření bodu měknutí podle [51] kulička předtím, než se dotkne základní desky, 

často poruší vrstvu CRmB, kterou je obalena, nebo lze pozorovat odlepení pojiva 

od kuličky. Tato měření lze považovat za platná, pokud splňují podmínku 

přípustného rozdílu dvou měření. 

 Zkoušky CRmB je vhodné doplnit o zkoušku penetrace a pružné regenerace 

(resilience) podle [48] určenou původně pro zálivky za horka, která umožňuje 

popsat elastomerní vlastnosti (pružnost) pojiva. 

 Z oscilačních měření v dynamickém smykovém reometru lze odhadnout, že asfalty 

modifikované pryžovým granulátem mají v celém sledovaném časově frekvenčním 

rozsahu vyšší hodnoty komplexních modulů tuhosti a nižší hodnoty fázového úhlu 

než silniční asfalt. Lze to vysvětlit vytvořením polymerní sítě, ve které elastické 

vlastnosti pryže převládnou nad typicky viskózním chováním nemodifikovaného 

silničního asfaltu. Tento trend má úzkou vazbu na obsah pryžového granulátu – 

s rostoucím obsahem pryžového granulátu se pojivo stává tužší a pružnější. 

 Asfalty modifikované pryžovým granulátem prokázaly při zjišťování reologických 

vlastností v DSR snížení fázových úhlů v části s nízkými komplexními moduly do 

22 hodin stárnutí při vysoké teplotě a poté se průběhy hodnot fázových úhlů 

Blackových diagramů začaly opět zvyšovat.  

 Pomocí Blackových diagramů lze odvodit, že asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem v prvních 22 hodinách po vyrobení zlepšuje skladováním při teplotě 

180 °C své vlastnosti – dochází k doreagování asfaltu s pryžovým granulátem a ke 

zvyšování pružnosti pojiva (roste fázový úhel). S dalším udržováním pojiva při 

vysoké teplotě (180 °C) začíná dominovat degradace pryžového granulátu, přičemž 

se začnou zhoršovat vlastnosti pojiva, tvar Blackova diagramu se pozvolna začne 

přibližovat tvaru Blackova diagramu silničního asfaltu.  

 Při zkoušce odolnosti proti stárnutí vlivem tepla a vzduchu (RTFOT) bylo zjištěno, 

že asfalty modifikované pryžovým granulátem s rostoucí dobou stárnutí zvyšují 

svou tuhost. Pro účinnější rozlišení odolnosti vůči stárnutí pojiv se jeví vhodné 

použití trojnásobné doby zkoušky (225 minut namísto 75 minut). 

 Skladovací stabilitu asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem lze hodnotit 

pomocí rozdílu dynamické viskozity z horní a spodní třetiny výšky pojiva v tubě. 

Nejspolehlivější zkouškou pro posuzování skladovací stability se jeví stanovení 

sedimentace pryžového granulátu určením rozdílného obsahu pryžového granulátu 

v horní a spodní třetině pojiva v tubě po extrakci asfaltu. 

 Skladovací stabilitu CRmB je možné příznivě ovlivnit použitím vhodného 

pryžového granulátu s velkým měrným povrchem částic. Horší výsledky 

skladovací stability prokázaly asfalty modifikované nízkým obsahem pryžového 

granulátu (nízkoviskózní CRmB). 

 I přes vyšší obsah pojiva v asfaltových směsích s CRmB, než je běžné 

u konvenčních asfaltových směsí, dosahují tyto asfaltové směsi dostatečnou 

odolnost vůči vzniku trvalých deformací. 

 Z důvodu velké tloušťky CRmB na povrchu kameniva je – stejně jako v případě 

směsí asfaltového koberce mastixového – hodnota poměru pevnosti v příčném tahu 

mokrých a suchých těles (ITSR) pro asfaltové směsi s CRmB neprůkazná a tudíž 

dostatečně nevystihuje reálnou odolnost asfaltové směsi vůči působení vody. 
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 Zkušební tělesa vytvořená z asfaltové směsi s  teoretickou tloušťkou filmu CRmB 

na povrchu kameniva větší než 10∙10
-3

 mm se většinou neporušovala trhlinou při 

jednoosé zkoušce nízkoteplotních charakteristik podle ČSN EN 12697-46 [36], což 

je výhodné z hlediska omezení vzniku trhlin. Toto chování se u asfaltových směsí 

s konvenčními pojivy neprojevuje. 

 Tuhost a únavové charakteristiky asfaltových směsí s CRmB byly ovlivněny 

tloušťkou filmu CRmB na povrchu kameniva – s rostoucí tloušťkou filmu pojiva na 

povrchu kameniva klesala tuhost a vzrůstala teplotní citlivost asfaltových směsí 

a zlepšovaly se jejich únavové charakteristiky. 

 

V průběhu přípravy, provádění, kontroly a hodnocení pokusných úseků 

obsahujících asfaltové vrstvy se směsmi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

byly zjištěny následující závěry a doporučení: 

 Je nutné použití CRmB s vyhovující hodnotou dynamické viskozity, s čímž souvisí 

nutnost věnovat zvláštní pozornost výkonu čerpadla dávkovacího systému asfaltu. 

 Z důvodu vysoké viskozity CRmB je nutné provádět pokládku a hutnění 

asfaltových vrstev při příznivých klimatických podmínkách. 

 Pod vrstvu asfaltového koberce drenážního je nutné použít vrstvu se sníženou 

mezerovitostí (do mezerovitosti 5 %) nebo asfaltový postřik z CRmB (SAMI 

vrstvu). 

 Vlastnosti asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty jsou předvídatelné, jsou 

dány především druhem a množstvím pryžového granulátu a použitého silničního 

asfaltu. Jako kontrolní zkoušku je vhodné použít zkoušku dynamické viskozity při 

teplotě 175 °C těsně před spotřebováním pojiva obalovnou a poté v laboratoři 

provést zkoušky penetrace jehlou podle [50], bodu měknutí podle [51] a resilience 

podle [48] s upřesněním popsaným v TP 148 [120]. 

 Z důvodu obsahu pryžového granulátu v pojivu je nutné modifikovat běžné 

provádění kontrolních zkoušek asfaltových směsí; k zamezení zanesení zkušebních 

sít částicemi pryžového granulátu při provádění rozboru asfaltové směsi s CRmB 

nelze používat automatický analyzátor. 

 Při provádění kontrolních zkoušek může přítomnost pryžového granulátu ovlivnit 

výsledky sítového rozboru po extrakci – pryžový granulát slepuje částice fileru 

a tyto shluky se zachytí na sítech s většími otvory (tomu lze částečně zabránit 

vysypáním kameniva na plochý plech, rozmělněním shluků kameniva a pryžového 

granulátu rukou a rozetřením shluků fileru a pryžového granulátu prsty) nebo je 

možné použít upravený postup stanovení obsahu CRmB v asfaltové směsi s CRmB 

s oddělením pryžového granulátu, který je popsaný v příloze 2 TP 148 [121]. 

Provedené práce týkající se technologie asfaltu modifikovaného pryžovým 

granulátem metodou kontinuálního míchání v ČR byly v rámci této disetační práce 

zdokumentovány a popsány tak, aby bylo možné vyhodnotit přínosy resp. nedostatky 

technologie a zavést tuto technologii do běžného užívání v ČR. Z toho důvodu byly 

v průběhu roku 2008 zpracovány Předběžné technické podmínky Ministerstva dopravy ČR 

s názvem „Hutněné asfaltové vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem“ 

a s označením TP 148 [120] a v únoru roku 2009 byly schváleny. Předpis stanovuje zásady 

pro použití konstrukčních vrstev vozovek z hutněných asfaltových směsí stmelených 
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asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem a dále shrnuje zásady složení, návrhu 

a výroby asfaltové směsi s CRmB a provádění a kontroly asfaltové vrstvy.  

V roce 2011 byly TP 148 přepracovány a revidovány a po připomínkovém řízení 

české odborné veřejnosti byly v roce 2012 předány k notifikaci členskými státy EU. Tyto 

TP 148 [121] již zahrnují použití CRmB v asfaltových směsích, které mohou být vyrobeny 

všemi známými a v ČR dostupnými způsoby výroby (kontinuální míchání, terminálová 

výroba i technologie koncentrátu CRmB), přičemž asfaltové směsi jsou blíže 

specifikovány, aby bylo možno využít přednosti těchto asfaltových směsí. Vydáním 

uvedeného předpisu bylo umožněno zavedení technologie asfaltu modifikovaného 

pryžovým granulátem do podmínek České republiky a její využívání v běžné praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a  - kvocient únavové přímky 

A   - hodnota viskozity při referenční teplotě  

AC  - asfaltový beton (asphalt concrete) 

ACFC  - asfaltová směs s otevřenou zrnitostí (asphalt concrete friction course) 

AR  - asfalt modifikovaný pryžovým granulátem, gumoasfalt (asphalt rubber) 

ARAC  - asfaltová směs s CRmB s přerušenou zrnitostí (asphalt-rubber asphalt 

concrete) 

AR-ACFC  - asfaltová směs s CRmB s otevřenou zrnitostí (asphalt rubber asphalt 

concrete friction course) 

b - sklon únavové přímky 

B - charakteristika únavy 

BBTM  - asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (bétons bitumineux trés minces) 

BC  - návrhový obsah pojiva z hmotnosti kameniva [%] 

C  - chemická značka uhlíku 

C  - objemová hmotnost kameniva [Mg·m
-3

] 

CRM  - pryžový granulát (crumb rubber modifier) 

CRmB   - asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (crumb rubber modified 

bitumen) 

CR - kontrolovaná rychlost smykového přetvoření (controlled rate) 

CS - kontrolované napětí (controlled stress) 

DSR  - dynamický smykový reometr 

EPDM - materiál z prvovýroby (Ethylen Propylen Diene Monomer) 

f - frekvence smykového přetvoření [Hz] 

GPC - gelová permeační chromatografie (gel permeation chromatography) 

G* - komplexní modul tuhosti [MPa] 

G‘ - reálná část komplexního modulu tuhosti [MPa] 

G‘‘ - imaginární část komplexního modulu tuhosti, ztrátový modul [MPa] 

H - chemická značka vodíku 

HVS - simulátor těžkých vozidel (heavy vehicle simulator) 

IRI - mezinárodní index podélné nerovnosti (international roughness index) 

ITSd - pevnost v příčném tahu skupiny suchých těles [kPa] 

ITSR - poměr pevnosti v příčném tahu skupiny mokrých a suchých těles [%] 

ITSw - pevnost v příčném tahu skupiny mokrých těles [kPa] 

ITT - počáteční zkouška typu (initial type testing) 

K   - koeficient úměrnosti  

LA  - hodnota odolnosti proti drcení (Los Angeles value) 

LA  - nízkohlučný (Lärmarm) 
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MK  - místní komunikace 

MTD  - střední hloubka textury (mean texture depth) 

n   - exponent vyjadřující stupeň odklonu tokové křivky od newtonského 

průběhu  

N  - počet opakování zatěžování při zkoušce únavy 

OGAC  - asfaltová směs s CRmB s otevřenou zrnitostí (open graded asphalt 

concrete) 

OGFC  - asfaltová směs s CRmB s otevřenou zrnitostí (open graded friction course) 

PA  - asfaltový koberec drenážní (porous asphalt) 

Pa  - aritmetická střední výška křivek profilu [µm] 

PAV  - tlaková nádoba pro stárnutí (pressure ageing vessel) 

PEM  - asfaltový koberec drenážní (Permeable European Mixture) 

PK  - pozemní komunikace 

PL  - ztráta částic (particle loss) [%] 

PmB   - polymer modified bitumen – polymerem modifikovaný asfalt 

PRDAIR - průměrná poměrná hloubky vyjeté koleje [%] 

PTV  - součinitel tření zjištěný kyvadlem – mikrotextura (pendulum test value) 

r  - poloměr měřicích destiček reometru [mm] 

R  - univerzální molární plynová konstanta 

Ra  - aritmetická střední hodnota drsnosti [µm] 

RAC-G  - asfaltová směs s CRmB s přerušenou zrnitostí (rubberized asphalt concrete 

– gap graded) 

RAC-O - asfaltová směs s CRmB s otevřenou zrnitostí (rubberized asphalt concrete 

– open graded) 

RHMA-G - asfaltová směs s CRmB s přerušenou zrnitostí (rubberized hot mix asphalt 

– gap graded) 

RHMA-O - asfaltová směs s CRmB s přerušenou zrnitostí (rubberized hot mix asphalt 

– open graded) 

RTFOT - tepelná stálost v tenké pohybující se vrstvě 

SAL  - asfaltová směs pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření 

trhlin (stress absorbing layer) 

SAM  - těsnicí membrána (Stress Absorbing Membrane) 

SAMI  - těsnicí membrána – mezivrstva (Stress Absorbing Membrane Interlayer) 

SBR  - styrene-butadienová pryž (styrene-butadiene rubber)  

SBS  - styrene-butadiene-styrene 

SE  - ekvivalent písku (sand equivalent) 

SMA  - asfaltový koberec mastixový (stone mastic asphalt) 

t  - tloušťka zkušebního vzorku v reometru [mm] 

T  - teplota 

TePř  - technologický předpis 
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TP  - Technické podmínky 

u   - relativní rychlost pohybu  

ÚK  - účelová komunikace 

VFB  - stupeň vyplnění mezer (voids filled with bitumen) 

VMA  - mezerovitost směsi kameniva (voids in mineral aggregate) 

w  - nasákavost kameniva [%] 

Wa  - aritmetická střední hodnota vlnitosti [µm] 

WTSAIR   - přírůstek hloubky vyjeté koleje [mm/10
3
 cyklů] 

x   - kolmá vzdálenost měřicích destiček reometru [mm]  

γ  - smykové přetvoření [ ] 

γmax  - maximální hodnota smykového přetvoření [ ] 

γmin  - minimální hodnota smykového přetvoření [ ] 

 ̇  - smyková rychlost, rychlost smykové deformace [s
-1

] 

δ  - fázový úhel, úhel fázového posunu [°] 

ΔG  - aktivační energie 

ε0  - maximální amplituda poměrného přetvoření na počátku měření 

η   - dynamická viskozita [Pa·s]  

Θ  - úhel pootočení [rad] 

τ   - smykové napětí [Pa]  

τmax  - maximální hodnota smykového napětí [Pa] 

τmin  - minimální hodnota smykového napětí [Pa] 

τ0   - prahové smykové napětí, mez toku [Pa]  

ω   - úhlová frekvence smykového přetvoření [rad∙s
-1

]  
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PŘÍLOHA A – DATA POVRCHOVÉ DRSNOSTI V DESETI 

NAVZÁJEM KOLMÝCH ŘEZECH ČÁSTICÍ PRYŽOVÉHO 

GRANULÁTU 

V následující tabulce jsou zaznamenána naměřená data povrchové drsnosti zrna 

granulátu zpracovaná statistickou topografickou metodou. Povrchové vlastnosti byly pro 

každé zrno granulátu stanovovány na dvaceti svislých řezech (deset řezů kolmých na osu X 

a deset řezů kolmých na osu Y). 

Po odfiltrování šumu zapříčiněného nepřesnostmi metody vhodným filtrem byl 

vytvořen primární profil v každém řezu zrnem granulátu. Získá se jako sekvence odchylek 

od středové čáry profilu, která je tvořena lineárním polynomickým proložením dat 

metodou nejmenších čtverců. Odchylky od středové čáry vytvářejí primární profil, ze 

kterého se získávají profilové parametry P. Profil drsnosti se získá použitím filtru, který 

odstraňuje z primárního profilu dlouhovlnnou složku a zanechává krátkovlnnou. Z profilu 

drsnosti se určují parametry R. Profil vlnitosti se stanovuje z primárního profilu filtrací 

krátkovlnné složky a získávají se parametry W.  

 

Tabulka P1: Naměřená data povrchové drsnosti zrna pryžového granulátu 

 Pryžový granulát 1 Pryžový granulát 1 Pryžový granulát 1 

Průměr 10,2166 1,5825 9,6766 24,7641 4,5682 23,9062 5,5108 0,746 5,3529 

Maximum 15,9362 7,5054 15,3076 32,841 7,1938 31,1489 8,577 1,1712 8,4743 

Minimum 5,3637 0,4183 5,3014 13,8678 2,126 13,3421 2,722 0,4268 2,602 

Rozsah 10,5725 7,0871 10,0062 18,9732 5,0678 17,8068 5,855 0,7444 5,8723 

Sigma 3,1452 1,7025 3,121 5,5122 1,4412 5,3732 1,9808 0,1704 1,996 

3 Sigma 9,4355 5,1075 9,363 16,5367 4,3237 16,1195 5,9424 0,5113 5,9881 

Č. řezu Pa Ra Wa Pa Ra Wa Pa Ra Wa 

1 6,4593 1,2997 5,5696 27,1839 5,816 26,1884 2,8104 0,8469 2,7167 

2 7,4687 1,1385 7,064 24,9633 3,9856 24,1841 2,843 0,7276 2,7578 

3 8,2881 1,1564 8,0025 18,3189 2,126 17,4682 2,722 0,8224 2,602 

4 6,6997 1,0844 6,5907 13,8678 4,9206 13,3421 2,7748 0,723 2,6508 

5 5,3637 1,0492 5,3014 14,5963 6,1036 14,0194 3,595 0,5722 3,3308 

6 6,3479 0,6342 6,1124 19,2109 4,3155 18,064 4,0249 0,662 3,7849 

7 9,2585 0,4243 9,2735 19,5261 6,442 18,2214 5,3581 0,7983 4,9496 

8 7,3998 3,4118 6,5043 28,041 4,4877 27,233 6,5162 0,7691 6,3097 

9 11,1067 3,7772 10,4401 28,7238 4,3178 28,264 7,4397 0,9449 7,1519 

10 12,2415 1,096 11,1252 25,1716 5,7734 24,0097 8,3315 1,1712 8,2483 

11 9,5829 0,7644 9,4698 21,8954 7,1938 21,5353 3,4777 1,0447 3,2117 

12 12,1448 0,4392 11,9257 26,8661 4,6452 26,7798 4,6538 0,6436 4,5475 

13 13,1589 0,5284 13,0173 22,3067 2,3477 21,8336 6,4737 0,604 6,405 

14 14,901 0,514 14,7085 23,8291 3,6705 23,5115 6,3797 0,58 6,2728 

15 15,9362 0,4183 15,3076 26,0288 6,5787 25,0121 6,4548 0,6413 6,387 

16 13,5641 2,7227 12,6286 30,3647 4,4407 29,9086 6,4267 0,7506 6,3452 

17 12,4555 0,7859 11,4843 31,1555 3,0881 31,0601 6,3905 0,7222 6,1691 

18 11,35 2,0845 10,2972 31,822 2,3145 31,1489 7,3184 0,4268 7,1496 

19 7,7552 7,5054 6,3185 32,841 4,3565 28,6057 7,6473 0,6534 7,594 

20 12,8498 0,8162 12,3911 28,5692 4,4396 27,7331 8,577 0,8156 8,4743 
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PŘÍLOHA B – PODROBNÉ VÝSLEDKY MĚŘENÍ MODULŮ 

TUHOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

 

 

Obrázek P1: Moduly tuhosti asfaltové směsi (1) ACO 11 S 70/100 

 

 

Obrázek P2: Moduly tuhosti asfaltové směsi (2) ACO 11 CRmB 
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Obrázek P3: Moduly tuhosti asfaltové směsi (3) ACO 11 CRmB 

 

 

Obrázek P4: Moduly tuhosti asfaltové směsi (4) ACL 16 CRmB 

 

 

Obrázek P5: Moduly tuhosti asfaltové směsi (5) ACL 16 CRmB 
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Obrázek P6: Moduly tuhosti asfaltové směsi (6) BBTM 5 A CRmB 

 

 

Obrázek P7: Moduly tuhosti asfaltové směsi (7) BBTM 5 B CRmB 

 

 

Obrázek P8: Moduly tuhosti asfaltové směsi (8) BBTM 8 B CRmB 
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Obrázek P9: Moduly tuhosti asfaltové směsi (9) BBTM 11 A CRmB 

 

 

Obrázek P10: Moduly tuhosti asfaltové směsi (11) PA 8 CRmB 

 

 

Obrázek P11: Moduly tuhosti asfaltové směsi (12) PA 8 CRmB 
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Obrázek P12: Moduly tuhosti asfaltové směsi (13) PA 8 CRmB 

 

 

Obrázek P13: Moduly tuhosti asfaltové směsi (14) PA 8 CRmB 

 

 

Obrázek P14: Moduly tuhosti asfaltové směsi (16) SMA 8 CRmB 
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Obrázek P15: Moduly tuhosti asfaltové směsi (17) SMA LA 8 CRmB 

 

 

Obrázek P16: Moduly tuhosti asfaltové směsi (18) SMA 16 CRmB 

 

 

Obrázek P17: Moduly tuhosti asfaltové směsi (20) SAL 5 CRmB 
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PŘÍLOHA C – KARTY POKUSNÝCH ÚSEKŮ 
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1 PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 
 
Technické podmínky (dále jen TP) stanovují zásady pro použití konstrukčních vrstev vozovek 
z hutněných směsí stmelených silničním asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 
z ojetých pneumatik při výstavbě, údržbě a opravách pozemních komunikací (dále jen PK), 
dopravních a jiných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných krajnic a stanovují 
zásady složení, návrhu, výroby směsi, provádění a kontroly vrstvy. 

Vrstva z hutněné asfaltové směsi podle těchto TP se vyznačuje tím, že se drcená, mletá nebo 
jinak upravená pryž z ojetých pneumatik přidává do silničního asfaltu v míchacím zařízení, 
modifikuje vlastnosti asfaltu a připravené pojivo se používá pro výrobu asfaltových směsí. 
Některé postupy při výrobě asfaltových pojiv s přidáním pryže z pneumatik jsou ve světě 
patentovány. Postup, při kterém se přidává 15 % až 25 % pryžového granulátu bez zvlá tních 
úprav pojiva patentován není. 1 

Pojivo modifikované pryžovým granulátem příznivě ovliv uje vlastnosti asfaltové vrstvy  
nízkoteplotní chování (odolnost proti vytváření smr ovacích trhlin a proti prokopírování trhlin), 
únavové chování (odolnost proti únavě s omezením vzniku sí ových a mozaikových trhlin), 
hlučnost a protismykové vlastnosti povrchu. 

Zhotovitel musí zpracovat technologický předpis (TePř) odpovídající a rozpracovávající tyto 
TP, který musí být předložen k odsouhlasení objednateli. Doporučuje se, aby TePř byl 
konzultován se zpracovatelem TP. 

TP nahrazují TP 148 z roku 2001, kde byla obsažena technologie přidávání pryžového 
granulátu přímo do míchačky obalovny (tzv. suchý zp sob výroby asfaltových směsí 
s pryžovým granulátem). Asfaltové směsi s přidáním pryžového granulátu lze vyrábět podle 
ČSN pro ložní a podkladní vrstvy při prokázání předepsaných parametr . 

 

2 TERMÍNY A DEFINICE 

2.1 Základní termíny 

Základní termíny z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN 73 6100 a v dal ích 
citovaných a souvisejících normách. 

2.2 Nové termíny a jejich označování 

2.2.1 asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (označení CRmB) 2  pojivo ze silničního 
asfaltu, pryžového granulátu a případně dal ích přísad připravené v mísicím zařízení 

2.2.2 pryžový granulát  odpadní pryž zbavená příměsí kordu a upravená mechanicky 
drcením a mletím, popř. kalandrováním 

2.2.3 asfaltová směs s CRmB (označení směs s CRmB)  hutněná směs kameniva zrnitosti 
asfaltového betonu nebo koberce tenkého nebo drenážního s pojivem CRmB 

V technické dokumentaci se vrstva označuje jako příslu ný typ směsi s CRmB. 

PŘÍKLAD 1  Asfaltový beton s velikostí maximálního zrna 11 mm pro obrusnou vrstvu vozovky třídy 
dopravního zatížení např. I, se zvý enou odolností proti tvorbě trvalých deformací, s CRmB, ve vrstvě 
tlou ky 40 mm, připravený podle těchto TP a ČSN EN 13108-1, se označí: 

                                                
1
  Technologie vychází ze zahraničních zku eností a z českého aplikovaného výzkumu a vývoje. 

2
 Převzato z anglického výrazu Crumb Rubber Modified Bitumen (asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem). 



 231 

ACO 11 S, CRmB, 40 mm, ČSN EN 13108-1, TP 148 

PŘÍKLAD 2  Asfaltový koberec drenážní s velikostí maximálního zrna 8 mm pro obrusnou vrstvu 
vozovky, s CRmB, ve vrstvě tlou ky 25 mm, připravený podle těchto TP a ČSN EN 13108-7, se označí: 

PA 8, CRmB, 25 mm, ČSN EN 13108-7, TP 148 

 

3 UŽITÍ V PK 

3.1 Užití směsí s CRmB není omezeno; je možné jejich použití na v ech pozemních 
komunikacích. S výhodou se směsi použijí v místech: 

 pro snížení hluku zp sobovaného silničním provozem, 

 požadovaného snížení tlou ky obrusné vrstvy, k provedení tenkých kryt , k překrytí 
povrchových vad obrusných vrstev a nehomogenních obrusných vrstev opatřených 
vysprávkami a trhlinami utěsněnými zálivkami, 

 v obrusných i podkladních vrstvách pro omezení prokopírování reflexních trhlin nebo pro 
snížení celkové tlou ky asfaltových vrstev včetně překrytí vozovky s cementobetonovým 
krytem nebo vozovky z dílc  (panel ). 

3.2 Obrusná vrstva ze směsí s CRmB se pokládá na ložní nebo podkladní vrstvu ze 
zhutněné asfaltové směsi. Směs PA se pokládá na vrstvu vhodnou pro obrusné vrstvy (ACO). 

3.3 Podkladní vrstvy ze směsí s CRmB se pokládají na vrstvy stmelené hydraulickým 
pojivem, na vozovky s cementobetonovým krytem (bez pohyblivých desek na spárách, tj. bez 
pumpování desek) nebo na kryty z dílc . Vrstvu lze díky její vysoké odolnosti v či trhlinám 
použít jako vrstvu k omezení íření trhlin podle TP 147 nebo TP 115 (jako SAL, Stress 
Absorbing Layer). 

3.4 Pro navrhování vozovek a konstrukcí s vrstvami ze směsí s CRmB platí předpisy 
ČSN 73 6114, TP 170 a TP 87. Při návrhu vozovky je možno použít empirický zp sob podle 
řady norem ČSN EN 13108-X nebo funkční přístup podle ČSN EN 13108-1.  

3.5 Při navrhování vozovky podle TP 170 část A Katalog vozovek nebo při navrhování oprav 
podle TP 87 mohou být vrstvy s modifikovaným asfaltem nahrazeny vrstvami ze směsí 
s CRmB ve stejné tlou ce. Vrstvy ACO (  a bez označení) o tlou ce 50 (40) mm lze nahradit 
vrstvou ACO s CRmB v tlou ce 40 (30) mm. Vrstvy BBTM, PA a AKO s CRmB nesnižují 
celkovou tlou ku navržených asfaltových vrstev (zvy uje se tlou ka ložní vrstvy). 

3.6 Potřebné návrhové charakteristiky směsí s CRmB pro návrh vozovky podle TP 170, 
část B Návrhová metoda se předpokládají v minimálních kategoriích podle ČSN EN 13108-1, 
jak je uvedeno v tabulce 1 těchto TP. V případě použití na velkých stavbách s cílem snížení 
celkové tlou ky asfaltových vrstev se doporučuje návrhové charakteristiky stanovit měřením 
podle ČSN EN 12697-26 a ČSN EN 12697-24 a při posouzení vozovky použít součinitel 
aplikace únavové zkou ky, jak je uvedeno v poznámce 2 k tabulce 1. 
 

 

4 STAVEBNÍ MATERIÁLY 

4.1 Kamenivo 

Pro kamenivo platí ve kerá ustanovení příslu né ČSN EN 13108 a ČSN EN 13043 ve v ech 
druzích a typech asfaltových směsí. 
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Tabulka 1 – Kategorie funkčních vlastností CRmB směsí 

 

Typ vrstvy z CRmB směsi 

Minimální kategorie funkční vlastnosti 1) 

AC BBTM B, PA A PA B 

Modul tuhosti  
(návrhový modul pružnosti) 

Smin4 500 Smin3 500 Smin1 500 

Odolnost proti únavě 2) 
εmin160 

Poznámky:  
1) 

Moduly tuhosti je možno zvý it např. přidáním vápenného hydrátu v množství 20 % obsahu silničního 
asfaltu namísto přidání stejného množství vápencové moučky nebo lze použít i jiné přísady. 

2) 
Pro výpočet vozovky dle TP 170 je minimální hodnota charakteristiky únavy B = 6, přičemž se použije 

součinitel aplikace únavové zkou ky podle B.10.2.9 TP 170 u = 1,25. 

4.2 Asfalt 

Na výrobu CRmB se použije silniční asfalt odpovídající ČSN EN 12591. 

4.3 Pryžový granulát 

4.3.1 Zrnitost granulátu získaného mechanicky (drcením, mletím a jinými úpravami) musí pro 
pojiva, u kterých se skladovatelnost (samovolné usazování těž ího granulátu rozptýleného 
v pojivu) neposuzuje, odpovídat čarám zrnitosti uvedeným v tabulce 2. Doporučuje se 
homogenizace strojním mícháním ze 2 až 3 úzkých frakcí granulátu. 

4.3.2 Zrnitost granulátu získaného použitím kalandrování nebo jiné technologie úpravy pryže 
se m že li it od mezí uvedených v tabulce 2, av ak maximální zrno musí být men í nebo 
rovno 2 mm.  

4.3.3 V případě zkalandrovaného pryžového granulátu lze zrnitost informativně stanovit 
proséváním, při kterém se propad zrn spojených jednotlivými výběžky zrn tvořících vzájemně 
lehce spojené shluky zaji uje pohybem nádobky s plochým dnem po sítě. 

Tabulka 2 – Mezní čáry zrnitosti pryžového granulátu pro pojiva, u kterých se 
skladovatelnost neposuzuje 

Velikost otvoru síta, mm 2 1 0,5 0,25 0,063 

Horní mez, % 100 100 40 18 5 

Dolní mez, % 100 55 15 4 0 

4.3.4 Pryžový granulát má mít stálou objemovou hmotnost ( 60 kg m-3), vlhkost niž í než 
0,75 %, obsah částic oceli niž í než 0,01 %, vláken méně než 0,5 % a jiné zneči tění (písek, 
sklo, dřevo apod.) smí být nejvý e 0,25 %. K zabránění slepování granulátu se ov em 
připou tí použití mastku v množství nejvý e 4 %. 

4.3.5 Vlastnosti pryžového granulátu deklaruje jeho výrobce podle bod  4.3.1 až 4.3.4 včetně 
jeho rámcového složení (např. druh použitých pneumatik). 

4.4 Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB) 

Asfalty modifikované pryžovým granulátem se rozdělují podle své skladovatelnosti do tří 
skupin: 

- skladovatelnost se neposuzuje, 

- skladovatelnost se posuzuje upravenou metodikou zkou ení, 

- skladovatelnost se posuzuje jako u modifikovaných asfalt . 
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4.4.1 CRmB, jehož skladovatelnost se neposuzuje, se obvykle vyrábí mícháním asfaltu 
s pryžovým granulátem bez dal ích přísad či úprav. Vět inou ho nelze přepravovat a zařízení 
pro modifikaci bývá přímo napojeno na obalovnu asfaltových směsí. Pro případ přepravy 
CRmB je nutné dodržovat technologické pokyny jeho výrobce týkající se teplot CRmB 
a zp sobu homogenizace. Požadované vlastnosti CRmB jsou uvedeny v tabulce 3. 

4.4.2  CRmB, jehož skladovatelnost se ověřuje postupem podle ČSN EN 13399 3 při teplotě 
165 °C po 2 dnech, musí mít po provedené zkou ce rozdíl bodu měknutí z horní a dolní části 

vzorku KK  5 °C. Požadované vlastnosti CRmB jsou uvedeny v tabulce 3. 

4.4.3 CRmB, jehož skladovatelnost se ověřuje podle ČSN EN 13399 při teplotě 180 °C po 
3 dnech, má vlastnosti jako asfalty modifikované polymery. Při výrobě takových pojiv se 
používají r zné přísady a speciální technologie. Tento CRmB se hodnotí podle 
ČSN EN 14023. 

Tabulka 3 – Vlastnosti CRmB 

Pojivo 
CRmB 

podle 4.4.1 podle 4.4.2 

Obvyklé dávkování pryžového granulátu, 
% z hmotnosti pojiva 

15  25 5  15  

Viskozita, ČSN EN 13302, Pa s 
1,5 až 4,0  
při 175 °C 

0,5 až 1,01) 

při 150 °C 

Penetrace 25 °C, ČSN EN 1426, p.j. 2) 25 až 75 25 až 75 

Bod měknutí, ČSN EN 1427, °C 2) min. 55 min. 55 

Resilience při 25 °C, ČSN EN 13880-3, % min. 20 min. 20 

Poznámka: 

1) 
Informativní hodnota. Při použití přísad mohou mít pojiva podle 4.4.2 viskozitu mírně odli nou. 

Výrobce musí v takovém případě deklarovat hodnoty viskozity jím vyrobeného pojiva, které budou 
ověřovány kontrolními zkou kami. Vlastnosti pojiva a asfaltové směsi musí splnit v echny ostatní 
požadavky předpis  pro příslu nou vrstvu vozovky. 

2) 
Jednotlivé výsledky zkou ek nespl ují postup podle uvedených ČSN EN. Penetrace se měří na 

místech hladkých a lesklých a stanovují se 4 výsledky; do pr měru se nejniž í naměřená penetrace 
nezapočítává. Při měření bodu měknutí kulička předtím, než se dotkne základní desky, poru í vrstvu, 
kterou je obalena, nebo lze pozorovat odlepení asfaltu od kuličky; taková měření jsou platná, pokud 
spl ují podmínku přípustného rozdílu dvou měření. 

 

4.5 R-materiál 

Přidávání R-materiálu se nedoporučuje. 

4.6 Přísady 

4.6.1 Jako přísada do směsi s CRmB se ke zvý ení tuhosti a trvanlivosti doporučuje použít 
např. vápenný hydrát v množství odpovídajícím min. 20 % hmotnosti CRmB. 

4.6.2 V případě potřeby je možno použít dal í přísady, např. adhezní. 
 

 

                                                

3 Podmínky skladování jsou shodné jako u americké zkou ky LAST (Laboratory Asphalt Stability Test), 
zavedené v rámci Superpave (Publication No FH A-HRT-04-111). 
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5 STAVEBNÍ SMĚS 

5.1 Složení 

5.1.1 Směs kameniva se skládá z jednotlivých frakcí kameniva, fileru a případně vápenného 
hydrátu, který nahrazuje příslu né množství fileru. Návrhové vstupní složení směsi kameniva 
s použitím CRmB podle 4.4.1 a 4.4.2 leží při spodních mezních čarách zrnitosti příslu ných 
typ  směsí podle ČSN EN 13108-1,-2 a -7. Meze zrnitosti pro jednotlivé typy směsí jsou 
specifikovány v příloze 1. 

5.1.2 Obsah CRmB se prokazuje zkou ením tří sad zku ebních těles s odstup ovaným 
množstvím pojiva o 0,5 %. 

5.2 Technické požadavky 

5.2.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti se prokazují na zku ebních tělesech připravených 
podle ČSN EN 12697-30 a požadované vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 5. 
 

 

6 STAVEBNÍ PRÁCE 

6.1 Výroba CRmB 

6.1.1 CRmB se vyrábí mícháním asfaltu s pryžovým granulátem r znými zp soby, případně 
s přidáním r zných přísad. Výrobce zp sob výroby CRmB specifikuje v TePř. CRmB musí 
spl ovat požadavky uvedené v tabulce 3 nebo ČSN EN 14023. 

6.1.2 Výroba CRmB podle 4.4.1 musí probíhat za stálého míchání při teplotách 170 °C až 
185 °C po dobu 45 až 60 minut od dosažení teploty 170 °C. CRmB nesmí být vystaven 
teplotám v rozsahu 170 °C až 185 °C déle než 10 h. Pokud je teplota niž í než 120 °C, doba 
skladování je omezena na nejvý e 10 dní a následně m že být CRmB jednou opět pozvolna 
ohřát na teplotu dávkování pojiva. 

6.1.3 Před započetím dávkování vyrobeného CRmB do obalovny se kontroluje viskozita 
rotačním viskozimetrem. 

6.1.4 Jestliže několikadenním skladováním dojde k poklesu viskozity pojiva pod mez uvede-
nou v TePř, je nutno pojivo upravit, a to obvykle přidáním pryžového granulátu a rozmícháním 
obdobným jako při výrobě p vodního pojiva. 

6.2 Výroba směsí s CRmB 

6.2.1 Výroba směsí s CRmB se provádí podle požadavk  ČSN EN 13108-21; k výrobě lze 
použít pouze automatizované obalovací soupravy s požadovanou technickou úrovní  
a potřebným hodinovým výkonem nejméně 100 t případně doplněné dávkováním tekutých  
a sypkých přísad. 

6.2.2 Maximální pracovní teploty kameniva a CRmB podle 4.4.1 pro obalování směsí s CRmB 
jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 – Maximální teploty pro obalování kameniva 

Vrstva CRmB ( °C) Kameniva ( °C) 

ACO, ACL, ACP,  180 180 

BBTM, PA, AKO 180 165 

Poznámka:Teplota kameniva nemá být vy í než teplota CRmB. 
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Tabulka 5 – Zkoušky a požadované hodnoty pro jednotlivé druhy směsí s CRmB 

Vlastnost 

Hutněná asfaltová směs podle EN 13108-X ČSN 
73 6121 1 

a) 
2 7 

AC 
b)

 BBTM PA  

A
C

O
 D

 S
  

A
C

L
 D

 S
 

A
C

O
 D

 +
  

A
C

L
 D

 +
 

A
C

O
 D

  

A
C

L
 D

  

A
C

P
 D

 S
  

A
C

P
 D

 +
 

B A B 
AKO 8 

c) 

Počet úder  zhut ovače 2  75 2  50 2  50 2  50 2  50 

Minimální obsah CRmB podle 
d) 

4.4.1, % hmotnosti směsi s CRmB
 

Po extrakci, ČSN EN 12697-1  

obrusná 7,5, ložní 7,0 
 

obrusná 6,3, ložní 5,9 

6,5 

 
5,5 

8,3 
 

7,0 

8,5 
 

7,2 

8,5 
 

7,2 

8,5 
 

7,0 

Zrnitost, ČSN EN 12697-2 viz příloha 1 

Mezerovitosti v % objemu
 
 

 směsi, zkou ka typu, Ms 

 směsi, kontrolní zkou ka, Ms 

 směsi kameniva, VMAmin 
 e)

 

 vrstvy, kontrolní zkou ka, Ms 
g)

 

ČSN EN 12697-8
 

 

3 až 5 

2 až 6 

19 

2 až 6 

 

11 až 15 

10 až 16 

 

10 až 16 

 

14 až 18 

13 až 19 

 

11 až 18
 

 

18 až 22
 f) 

16 až 23 

 

14 až 22 

 

10 až 15 

8 až 15 

23 

8 až 15 

Odolnost v či vodě  

ČSN EN 12697-12 
80 70 

80 (S),  

70 (+)
 

70 

80 (S, I, II) 

Odolnost proti trvalé deformaci: 
 

PRDAIR (%) / WTSAIR (mm/10
3
 

cykl ) 

ČSN EN 12697-22, malé zařízení, 
metoda B, na vzduchu při 
předepsané teplotě

 h)
 

5 / 
0,07 

- i) - 
i)
 - 

i)
 -

i)
 - 

i)
 

Propustnost: minimální horizontální 
Kh / minimální vertikální Kv 

ČSN EN 12697-19 

- - - 

Kh 1,5/Kv 1,5 

(S, I, II) 

Kh 1,0/Kv 1,0 

 

Ztráta částic 

ČSN EN 12697-17 
- - 

PL15
 
(S, I) 

PL20 (II, III) 

a) 
U označení asfaltových beton  je obecně použito písmeno D pro označení nominálního síta v mm. 

b) 
Pokud se AC použije jako vrstva podle 3.3, musí vrstva spl ovat požadavky TP 115 nebo TP 147.

 

c) 
Vrstva AKO podle přílohy B ČSN 73 6121 s CRmB se m že použít do obrusné vrstvy vozovek v ech tříd dopravního 

zatížení. 

d) 
Při použití CRmB podle 4.4.2 nebo 4.4.3 směs musí spl ovat požadavky ČSN EN 13108-X nebo ČSN 73 6121. 

e) 
Informativní hodnota platná pro obrusné vrstvy. 

f) 
Pokud podle ustanovení v 5.13 ČSN EN 13108-7:2008 se použije kategorie vertikální nebo horizontální propustnosti, 

stanovuje se mezerovitost jen jako kontrolní zkou ka. 

g) 
Minimální hodnoty mezerovitosti na vývrtech jsou niž í zmen ením povrchové mezerovitosti vrtáním a řezáním. 

h) 
Při zkou ení je nutno provádět opatření proti nalepování směsi na pryžová zatěžovací kola (použitím f lie, posypem 

fileru apod.). 

i) 
Po dobu platnosti těchto TP je vhodné výsledky zkou ky odolnosti proti trvalým deformacím doložit u v ech směsí 

s CRmB; je možno připravit i souvrství ložní a obrusné vrstvy. 
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6.3 Doprava směsí s CRmB  

6.3.1 Proti nalepování směsí s CRmB na stěny a dno zavážecího vozíku a na ložní prostor 
dopravních prostředk  se doporučuje použít vhodné roztoky a emulze. Petrolej, nafta, benzín 
a jiná rozpou tědla není dovoleno používat. 

6.3.2 Od výroby směsí s CRmB do jejího položení je přípustný časový interval maximálně 3 h. 
Při dopravě asfaltové směsi od obalovny na místo zpracování musí být směs chráněna proti 
ochlazování a zneči ování. 

6.4 Úprava vozovky před pokládkou 

6.4.1 Podklad pro pokládku vrstev směsí s CRmB musí spl ovat požadavky předpis  na 
vrstvy, podle nichž byly provedeny. Provede se spojovací postřik v množství 0,15 kg/m2 až 
0,25 kg/m2. 

6.4.2 Při pokládce na staré asfaltové vrstvy vozovky musí být opraveny výtluky vysprávkou 
z asfaltového betonu a utěsněny trhliny. Nerovnosti přesahující tolerance položené vrstvy musí 
být odstraněny frézováním nebo vyrovnávací vrstvou. Povrch musí být dokonale oči těn od 
uvolněného materiálu, prachu a nečistot. Po oči tění se provede spojovací postřik v dávkování 
podle stavu povrchu 0,25 kg/m2 až 0,35 kg/m2 na odfrézovaný povrch nebo mezerovitý povrch 
0,30 kg/m2 až 0,50 kg/m2 v souladu s tabulkou 3 ČSN 73 6121. 

6.4.3 Drenážní koberec PA se vždy klade na ložní vrstvu z ACO a spojovací postřik musí být 
z modifikované kationaktivní emulze v množství nejméně 0,50 kg/m2 zbytkového asfaltu 
(postřik se provádí obvykle ve dvou vrstvách). 

6.4.4 U drenážního koberce PA je nutno zajistit výtok drenážované vody mimo vrstvu 
propustnou krajnicí nebo do podélných odvod ovač ; příklad možného ře ení je obsažen 
v příloze 2. 

6.5 Podmínky pro pokládku 

Minimální teploty vzduchu pro pokládku uvedené v souladu s tabulkou 4 ČSN 73 6121 jsou pro 
směsi s CRmB uvedeny v tabulce 6. Při minimálních teplotách nesmí rychlost větru 
přesáhnout 7,5 m/s. 

 
Tabulka 6 – Minimální teploty vzduchu 

Vrstva Při pokládce ( °C) Za posledních 24 h 
( °C) 

ACL, ACP, AC +5 +3 

ACO, BBTM, PA, AKO +10 +6 

 

6.6 Pokládka vrstev ze směsí s CRmB 

6.6.1 Směsi s CRmB se plynule rozprostírají fini ery. Pro kryty vozovek dálnic, rychlostních 
silnic a rychlostních místních komunikací musí být použity fini ery s automatickým nivelačním 
zařízením. 

6.6.2 Ruční rozprostírání směsi je nutné omezit na minimum s tím, že plocha musí být pečlivě 
upravena hrably. 

6.6.3 Při plnění násypek fini eru je třeba postupovat opatrně, aby nedo lo k vysypání vět ího 
množství směsi s CRmB, než je objem násypky. 
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6.6.4 Příli  ochlazené a ztvrdlé kusy směsi (rohové klíny apod.) musí být z korby fini eru 
odstraněny. 

6.6.5 Minimální teploty rozprostírání směsi s CRmB podle 4.4.1 jsou v souladu 
s ČSN 73 6121 a jsou upřesněny v tabulce 7. 

6.6.6 Minimální teploty rozprostírání směsi s CRmB podle 4.4.2 a 4.4.3 musí být uvedeny 
v TePř zhotovitele. 

Tabulka 7 – Minimální teploty při rozprostírání CRmB směsi 

Nejnižší přípustná teplota směsi podle tloušťky vrstvy v mm  

do 30 30 až 50 

160 °C 150 °C 

6.6.7 Podélné i příčné pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídat  
s přesahem nejméně 200 mm. Je třeba volit takovou ířku pokládky, aby pracovní podélný 
spoj ve vrstvách se nenacházel ve stopě kol vozidel v jízdním pruhu. 

6.6.8 V případě pokládky obrusné vrstvy ACO po polovinách ířky se musí okraj hutnit válcem 
s přítlačnou boční opěrou nebo část obtížně zhutnitelného okraje vrstvy první pokládky před 
položením druhé poloviny odstranit frézováním a svislou plochu opatřit spojovacím postřikem 
nebo použít samolepicí těsnicí pásek. 

6.6.9 Pokládku BBTM B, PA a AKO je vhodné provádět v celé ířce pokládané úpravy; při 
pokládce dvěma fini ery jedoucími za sebou musí být jejich vzájemná vzdálenost co nejmen í. 

6.6.10  Směsi s CRmB se hutní obvykle statickým účinkem válc  a jejich sestavami, které 
zajistí dosažení požadovaného zhutnění. Použití vhodných vibračních válc  je možné při 

tlou kách  35 mm v první fázi zhut ování (maximálně 3 pojezdy) s výjimkou vrstev PA. 
Dohut ování směsi se provádí až do teploty 60 °C. Řádné zhutnění je podmínkou trvanlivosti 
úpravy. 

6.6.11  Pro snížení počáteční lepivosti povrchu a pro zvý ení počátečních protismykových 
vlastností obrusné vrstvy z ACO lze povrch zdrsnit posypem nebo podr ováním. Tímto 
opatřením se zvý í hlučnost při odvalování pneumatik. Opatření se provede jen se souhlasem 
objednatele. 
 

7 SYSTÉM JAKOSTI 
 
Zhotovitel musí prokázat zp sobilost pro zaji tění jakosti při výrobě CRmB, směsí s CRmB 
a provedení hutněných vrstev ze směsí s CRmB podle MP SJ-PK č.j. 20840/01-120, část II/4, 
ve znění pozděj ích změn (úplné znění Věstník dopravy č. 18/2008). 

Zhotovitel musí dále prokázat zp sobilost v oblasti zku ebnictví (laboratorní činnost) podle 
téhož MP, část II/3 a podle TKP, kap. 1. 

Jakost provádění se považuje za zaji těnou, jsou-li v praxi splněny požadavky SJ-PK, 
obchodních podmínek staveb PK, ZDS, resp. smlouvy o dílo a příslu ných ustanovení TKP, 
kap. 7. 

Na výrobu CRmB musí mít zhotovitel zpracován TePř. Stejně tak musí být TePř zpracován na 
výrobu směsí s CRmB, dopravu, pokládku vrstev z těchto směsí a jejich kontrolu. 
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8 PROKAZOVÁNÍ SHODY 

8.1 Druhy zkoušek 

8.1.1 Požadované vlastnosti stavebních materiál , směsí s CRmB a z nich položených vrstev 
se ověřují v rámci počátečních zkou ek typu a dále kontrolními zkou kami podle tabulky 8 
těchto TP. 

8.1.2 Zkou ky musí provádět laboratoř spl ující podmínky stanovené SJ-PK (MP SJ-PK, část 
II/3) a mající zku enosti se směsmi s CRmB. 

8.2 Prokazování shody stavebních materiálů, CRmB a směsí s CRmB 

8.2.1 Počáteční zkou ky typu 

8.2.1.1 V rámci počátečních zkou ek typu se kameniva a asfalt dokladují prohlá ením 
o shodě. U pryžového granulátu a přísad se přikládají doklady výrobce. 

8.2.2 Zkou ka typu se provede v souladu s 5.1 těchto TP. V případě použití CRmB podle 
4.4.1 se doporučuje konzultace zkou ky typu se zpracovatelem TP. 

8.2.3 Při první pokládce směsi podle nové zkou ky typu se provede hutnicí pokus za dozoru 
laboratoře, která ji zpracovala. 

8.2.4 Kontrolní zkou ky 

8.2.4.1 Kontrolní zkou ky materiál , CRmB a směsí s CRmB prokazují shodu vlastností 
s požadavky počátečních zkou ek typu. Výrobce směsí s CRmB musí mít na obalovně 
zpracovaný a zavedený plán kvality podle ČSN EN 13108-21, ve kterém je uvedena četnost 
kontroly a rozsahu zkou ení vstupních materiál  pro systém řízení výroby. Kontrolní zkou ky 
se provádějí podle vý e uvedeného plánu kvality výrobce. 

8.2.4.2 Tabulka 8 uvádí četnosti zkou ek materiál , CRmB a směsí s CRmB. 

8.2.4.3 Výsledky zkou ek jsou předkládány objednateli a jsou součástí přejímacího postupu. 

8.2.4.4 Na rozsáhlej ích zakázkách se doporučuje provádět i zkou ky funkčních vlastností 
podle 3.6 pro zaji tění zpětné vazby k posouzení této technologie. Pro směsi podle 3.3 se 
doporučuje provést i zkou ku nízkoteplotních vlastností se stanovením teploty vzniku trhliny 
a dosažené pevnosti v tahu. 

8.2.5 Protože jde o novou technologii, doporučuje se, aby se u významných staveb provádělo 
dlouhodobé sledování staveb. Rovněž se doporučuje, aby objednatel informoval zpracovatele 
těchto TP a poskytl mu potřebné údaje, zejména o kontrolních zkou kách. 

8.3 Prokazování shody hotové vrstvy 

Prokazování shody hotové vrstvy sestává ze zkou ek prováděných na vzorcích z hotové 
vrstvy odebraných podle ČSN EN 12697-27 a z měření prováděných na hotové vrstvě. 

Tabulka 9 uvádí požadované zkou ky, jejich četnost a povolené odchylky. 

 

9 EKOLOGIE 

Silniční směsi podle těchto TP jsou přínosné z ekologického hlediska v d sledku snížení hluku 
p sobeného silničním provozem. V některých případech přispívají ke zvý ení bezpečnosti 
zlep ením viditelnosti za de tě a zvý ením úrovně protismykových vlastností. Kromě toho 
dochází také k materiálovému využití odpadních ojetých pneumatik. 
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Tabulka 8 – Kontrolní zkoušky stavebních materiálů, CRmB a směsi s CRmB 

Materiál Zkouška Zkušební norma Četnost zkoušek
 

Kamenivo 

Zrnitost, obsah jemných částic ČSN EN 933-1
 

2 000 t (každé frakce) 

Kvalita jemných částic MBF 
1)

 ČSN EN 933-9 5 000 t (u frakcí DDK, SDK) 

Tvarový index SI ČSN EN 933-4 5 000 t (každé frakce HDK) 

Přídavný filer 
Zrnitost ČSN EN 933-1 500 t 

Kvalita jemných částic MBF 
1)

 ČSN EN 933-9 2 000 t 

Asfalt 
Penetrace ČSN EN 1426 150 t 

Bod měknutí ČSN EN 1427 150 t 

Pryžový granulát Zrnitost ČSN EN 933-1 
2)

 
1krát z každé dodávky, 
nejméně 1krát na 20 t 

CRmB 

Viskozita 

pojiva podle 4.4.1 

pojiva podle 4.4.2 

ČSN EN 13302 

 

1krát na 10 t CRmB 
3) 

1krát na 50 tun CRmB, av ak 
nejméně jednou denně 

Penetrace ČSN EN 1426 1krát na 300 t 

Bod měknutí ČSN EN 1427 1krát na 300 t 

Resilience  ČSN EN 13880-3 1krát na 300 t 

Směs s CRmB 

Teplota směsi ČSN EN 12697-13 Každá arže 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost, odběr na 
obalovně 

ČSN EN 12697-1 
ČSN EN 12697-2 
ČSN EN 12697-8 

V závislosti na dosažené 
provozní úrovni obalovny 
podle ČSN EN 13108-21, 
povolené odchylky složení 
podle tabulky 12 ČSN 73 6121 

Odolnost proti trvalým 
deformacím ACO S a ACO S 

ČSN EN 12697-22 15 000 t 

Teplota u fini eru ČSN EN 12697-13 1krát za hod. 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost, odběr u fini eru 

ČSN EN 12697-1 
ČSN EN 12697-2 
ČSN EN 12697-8 

1 000 pro obrusné vrstvy 
2 000 t pro ostatní vrstvy 
povolené odchylky složení 
podle tabulky 12 ČSN 73 6121 

Vrstva Tlou ka kladené vrstvy ČSN EN 12697-36 1krát za hod. 

1)
 Při obsahu jemných částic > 3 % hmotnostně. 

2)
 Při stanovování zrnitosti zkalandrovaného pryžového granulátu se postupuje podle 4.3.3. 

3)
 Vy í četnost zkou ek viskozity u pojiva podle 4.4.1 je potřebná pro ověření stálosti dávkování 

granulátu a podmínek výroby 

 

Pro výrobu a pokládku směsí s CRmB pojivem platí obecné ekologické požadavky. 

Z hlediska ochrany zdraví a pracovní hygieny je třeba d sledně dbát na to, aby nebyly 
překračovány maximální teploty pro manipulaci a výrobu CRmB a následnou výrobu i pokládku 
směsí s CRmB uvedené v těchto TP nebo v TePř výrobce či v bezpečnostních listech těchto 
pojiv. 

Pro asfaltová pojiva typu CRmB musí výrobce doložit ekologická rizika. Určujícími riziky v této 
souvislosti jsou úrove  expozice výpar  a aerosol , které se při výrobě a zpracování z pojiva 
uvol ují, jakož i potenciál vyluhování kodlivých látek do podzemních vod a p dy. Údaje budou 
obsaženy v bezpečnostních listech pojiv CRmB. 
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Z hlediska některých potenciálně kodlivých organických látek obsažených v asfaltových 
výparech a aerosolech neexistují v ČR pro koncentrace emise při jejich uvol ování v případě 
CRmB a směsí s CRmB poznatky. U výrobce CRmB se požaduje, aby při zavedení 
technologie výroby pojiva nebo směsi zajistil zpracování emisní studie odbornými pracovi ti. 
Pro technologii podle 4.4.1 bude tato studie provedena v rámci ře ení výzkumného projektu 
MPO 2A-3TP1/099. 

Tabulka 9 – Kontrolní zkoušky hotových vrstev 

Vlastnost Zkouška Četnost zkoušek Požadavek
 

Mezerovitost 
Na vývrtech 1  1 500 m

2
, min. 2krát

 

viz tabulka 5 těchto TP 
Nedestruktivně  1  500 m

2
, min. 2krát 

Tloušťka vrstvy 
1)

 Na vývrtech 1  1 500 m
2
, min. 2krát 

Pr měrná tlou ka min. 0,9 h (při h 
do 30 mm až 0,85 h), minimální 
tlou ka  min 0,8 h  

Spojení vrstev 
2) 

Na vývrtech 1  1 500 m
2
, min. 2krát

 Smyková síla podle tabulky 15 
ČSN 73 6121 

Nerovnost 

Podélná Latí o délce 4 m 
Pr běžně ve v ech 
jízdních pruzích 

Povolené odchylky podle tabulky 16 
ČSN 73 6121 

Příčná Latí o délce 2 m 

Na D, R a RMK 
v příčných řezech po 
20 m, u ostatních PK po 
40 m 

Mezinárodní index 
IRI 

ČSN 73 6175 
Na D, R a RMK 

3) 

v každém jízdním pruhu, 
u ostatních PK pokud je 
měření včetně 
zku ebního postupu 
požadováno ve smlouvě 

Na PK s dovolenou rychlostí 50 km/h 
a niž í klasifikační stupe  2, ostatní 
PK stupe  1 

Protismykové 
vlastnosti 

ČSN 73 6177 
Pro zvý ené požadavky klasifikační 
stupe  1, pro ostatní PK stupe  2 

Odchylky od 
projektových výšek 

Nivelací 

Na D, R a RMK 
3)

 

v příčných řezech po 
10 m; ve vzdálenosti 
25 m před a za mosty, na 
mostech a v přechodnici 
po 5 m, na ostatních PK 
po 40 m  

Viz tabulka 17 ČSN 73 6121 

Příčný sklon 
4)

 Nivelací 
Pro D, R a RMK odchylka v celém 
profilu nejvý e 0,4 %, pro ostatní PK 
0,5 % 

1) 
Tlou ky vrstev lze stanovit i z rozdíl  geodetického zaměření jednotlivých vrstev, h je projektová tlou ka 

2) 
Tlou ka vrstvy, která má být usmýknuta, má být vět í než 25 mm. 

3) 
D  dálnice, R  rychlostní silnice, RMK  rychlostní místní komunikace 

4) 
Musí být vždy zaji těno dobré odvodnění povrchu. Je možno použít i jiné zařízení, poskytující shodné 

výsledky. 

 

 

 

10 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu zaji uje zhotovitel ve spolupráci s 
objednatelem podle obecně platných zásad a vnitřních předpis  platných pro jeho činnost v 
této oblasti. Tyto musí být promítnuty do technologických a pracovních předpis  podle daných 
podmínek. 
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Výrobce CRmB nebo směsi s CRmB vždy určí pracovní ochranné pom cky a zajistí pravidelná 
kolení personálu o jejich správném používání. Při manipulaci s horkým CRmB se jedná o 

ochranu obličeje. Při zpracování směsí s CRmB se jsou kladeny na ochranné pracovní oděvy, 
ochranné rukavice, vy í pevnou pracovní obuv stejné požadavky jako pro jiné asfaltové směsi 
a podle dosavadních zahraničních zku eností nejsou ve vět ině případ  s ohledem ke 
vdechovaným koncentracím výpar  potřebné dýchací ochranné pom cky. Pokud jsou práce 
prováděny v uzavřených prostorách, doporučuje se využít respirátory vybavené aktivním uhlím 
nebo obdobnou organickou filtrační látkou. 

Zvlá tní opatření vyžadují bezpečnostní opatření při pracích na pozemních komunikacích 
prováděných za běžného nebo omezeného silničního provozu. Tato opatření vyplývají z 
dopravně inženýrského opatření (DIO). Pro zaji tění bezpečnosti pracovník  a účastník  
silničního provozu musí být pracovi tě řádně označeno dopravními značkami usměr ujícími 
provoz soustavou svislých dopravních značek a dopravních zařízení formou přechodných 
úprav provozu na PK. 

 

 

11 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
 

ČSN EN 933-1 Zkou ení geometrických vlastností kameniva  Část 1: Stanovení zrnitosti  
Sítový rozbor 

ČSN EN 933-4 Zkou ení geometrických vlastností kameniva  Část 4: Stanovení tvaru zrn  
Tvarový index 

ČSN EN 933-9 Zkou ení geometrických vlastností kameniva  Část 9: Posouzení jemných 
částic  Zkou ka methylenovou modří 

ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová pojiva  Stanovení penetrace jehlou 

ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva  Stanovení bodu měknutí  Metoda kroužek a 
kulička 

ČSN EN 12591 Specifikace pro silniční asfalty 

ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  Část 1: 
Obsah rozpustného pojiva 

ČSN EN 12697-2 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  Část 2: 
Zrnitost 

ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  Část 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 

ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  Část 
12: Stanovení odolnosti zku ebního tělesa v či vodě 

ČSN EN 12697-13 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 13: Měření teploty 

ČSN EN 12697-17 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 17: Ztráta částic zku ebního tělesa asfaltového koberce drenážního 

ČSN EN 12697-18 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 18: Stékavost pojiva 

ČSN EN 12697-19 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 19: Propustnost zku ebního tělesa 

ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 22: Zkou ka pojíždění kolem 

ČSN EN 12697-24 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 24: Odolnost v či únavě 
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ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 26: Tuhost 

ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 27: Odběr vzork  

ČSN EN 12697-30 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 30: Příprava zku ebních těles rázovým zhut ovačem 

ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi  Zku ební metody pro asfaltové směsi za horka  
Část 36: Stanovení tlou ky asfaltové vozovky 

ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
leti tních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi  Specifikace pro materiály  Část 1: Asfaltový beton 

ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi  Specifikace pro materiály  Část 2: Asfaltový beton pro 
velmi tenké vrstvy 

ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi  Specifikace pro materiály  Část 7: Asfaltový koberec 
drenážní 

ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi  Specifikace pro materiály  Část 20: Zkou ky typu 

ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi  Specifikace pro materiály  Část 21: Řízení výroby 
u výrobce 

ČSN EN 13302 Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity asfaltu rotačním vřetenovým 
viskozimetrem 

ČSN EN 13399 Asfalty a asfaltová pojiva  Stanovení skladovací stability modifikovaných 
asfalt  

ČSN EN 13880-3 Zálivky za horka  Část 3: Zku ební metoda pro stanovení penetrace 
a pružné regenerace (resilience) 

ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva  Systém specifikace pro polymerem modifikované 
asfalty 

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy. Provádění a kontrola shody 

ČSN 73 6160 Zkou ení asfaltových směsí, 2008 

ČSN 73 6175 Měření rovnosti povrch  vozovek, 2008 

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrch  vozovek, 2008 

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek, 1997 

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem, 2008 

TP 147 Užití asfaltových membrán a výztužných prvk  v konstrukci vozovek, 2001 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, 2004 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 

           kapitola 1 V eobecně 

           kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy 

TePř 2 Stanovení nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí při řízeném ochlazování 
zku ebních těles, VUT FAST PKO, 2005 

MP Systém jakosti v oboru PK, Věstník dopravy 18/2008  

Výzkumný projekt MPO 2A-3TP1/099 Technologie pro zlep ení povrchu vozovky na 
nehodových úsecích pozemních komunikací, nositel projektu VUT v Brně, FAST 
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Příloha 1 
P1.1 Výchozí předpoklady pro čáry zrnitosti kameniva při použití 

CRmB 

P1.1.1 Čáry zrnitosti pro jednotlivé směsi s CRmB musí vytvořit vět í mezerovitost směsi 
kameniva pro uložení pojiva s nabobtnalým pryžovým granulátem, přitom pryžový granulát 
částečně nahrazuje funkci jemného kameniva. 

P1.1.2 Čáry zrnitosti spl ují požadavky příslu ných ČSN EN 13108-X obsažené 
v tabulkách 1 a v ČSN 73 6121 v tabulce B.4. 

P1.1.3 ACO má zúžený obor zrnitosti a její spodní mez je vedena níže než v tabulce 
NA.E.5.1 ČSN EN 13108-1. 

P1.1.4 BBTM B spl uje tabulku NA.5.1 ČSN EN 13108-2. 

P1.1.5 PA nemusí spl ovat požadavky tabulky NA-5 ČSN EN 13108-7 (neobsahuje v echny 
kategorie mezerovitosti). 

P1.2 Čáry zrnitosti kameniva při použití CRmB podle 4.4.1 a 4.4.2 

P1.2.1 Čáry zrnitosti jednotlivých směsí s CRmB jsou uvedeny v tabulce P1. 

P1.2.2 Meze zrnitosti mohou být upraveny na základě posouzení dosahovaných 
protihlukových vlastností a jejich trvanlivosti (úprava dávkování pojiva, mezerovitosti směsí 
a úprava tlou těk vrstev). 

P1.2.3 Tlou ky vrstev uvedené v tabulce P1 pokrývají přípustné tlou ky pro vyrovnání 
nerovností při údržbě a opravě vozovek. 

Tabulka P1 –Meze zrnitosti pro jednotlivé typy směsí 
a přípustné tloušťky položených vrstev 

Zrnitost / 
síto (mm) 

ACO  ACL, ACP  BBTM B PA A  PA B  AKO 

8 11  16  22  8 11 8 11 8 11 8 

31,5    100        

22,4   100 90 100        

16  100 90 100 65 85  100  100  100  

11,2 100 90 100   100 90 100 100 87 100 100 87 100 100 

8 90 100 50 75 30 50 30 50 90 100 30 50 87 100 30 50 87 100 12 32 85-100 

4 28 50 28 45 25 40 25 40 20 40 20 35 20 40 20 35 10 22 10 22 25 35 

2 17 35 17 35 20 35 20 35 15 25 15 25 13 20 13 20 5 12 5 12 8 18 

0,5     7 17 8 18 2 12 5 12 3 12 3 12  

0,125 3 8 3 8 2 9 2 9        

0,063 3 5 3 5 2 5 2 5 4 6 4 6 2 4 2 4 1 3 1 3 2 4 

Tlou ky 
vrstev 
v mm 

25 45 30 50 50 70 60 80 15 35 20 40 20 35 25 40 20 35 25 40 20 30 
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PŘÍLOHA 2 

PŘÍKLADY ODVODNĚNÍ DRENÁŽNÍHO KOBERCE 

 
DETAIL A: Uspořádání vrstev vozovky při liniovém odvodňovacím systému v případě 

asfaltového koberce drenážního (PA) 

 

 

KerbDrain nahrazuje stávající betonové obrubníky a snadno se připojuje ke stávajícímu 
odvodnění pomocí kanalizačních vpustí. Systém odvádí vodu po celé délce linie obrubník .   
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DETAIL B: Uspořádání vrstev vozovky při uliční vpusti v případě použití asfaltového 
koberce drenážního (PA) 

 

Rozměry X1, X2, Y1, Y2 a Z závisí na typu mříže a jemu příslu ném rámu. 

 

Obrázek P2.1 - Fotografie skutečného provedení 
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1 PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 
 
Technické podmínky (dále jen TP) stanovují zásady pro použití konstrukčních vrstev vozovek 
z hutněných směsí stmelených silničním asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 
z ojetých pneumatik při výstavbě, údržbě a opravách pozemních komunikací (dále jen PK), 
dopravních a jiných ploch, nemotoristických komunikací a zpevněných krajnic. TP stanovují 
zásady pro výrobu a hodnocení asfaltového pojiva, návrh, výrobu a kontrolu směsi a pro 
provádění a kontrolu vrstvy. 

Vrstva z hutněné asfaltové směsi podle těchto TP se vyznačuje tím, že se granulovaná, mletá 
nebo jinak upravená pryž z ojetých pneumatik přidává do silničního asfaltu v míchacím 
zařízení, kde modifikuje vlastnosti asfaltu a takto připravený modifikovaný asfalt se používá pro 
výrobu asfaltových směsí. Tento asfalt nesplňuje požadavky ČSN EN 12591 a ČSN EN 14023, 
ale je možno jej použít v souladu s národními přílohami ČSN EN 13108-X.  

V asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem je možné použít vyšší 
obsah pojiva. Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem tak umožňuje příznivě ovlivnit 
vlastnosti asfaltové vrstvy – nízkoteplotní chování (odolnost proti vytváření smršťovacích trhlin 
a proti prokopírování trhlin), únavové chování (odolnost proti únavě s omezením vzniku 
síťových a mozaikových trhlin), hlučnost a protismykové vlastnosti povrchu přičemž pojivo má 
zvýšenou odolnost vůči stárnutí. 

V TP jsou zahrnuty všechny dostupné způsoby výroby asfaltů modifikovaných pryžovým 
granulátem a jsou specifikovány zvláštnosti jeho použití v hutněných asfaltových směsích podle 
ČSN EN 13108-1, 2, 5 a 7 a ČSN 73 6121.  

TP nahrazují předběžné TP 148 z roku 2009, které vycházely ze zahraničních zkušeností 
a aplikovaného výzkumu. Tyto TP již vycházejí z českých výzkumných prací a posouzení 
realizovaných vozovek v ČR a v zahraničí. 

Technické podmínky byly oznámeny v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1988, o postupu poskytování informací v oblasti technických 
norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998. 

Požadavky Technických podmínek se nevztahují na výrobky vyráběné a/nebo prodávané 
v souladu s platnými právními předpisy v jiném členském státě Evropské unie nebo Turecka 
nebo vyráběné v souladu s platnými právními předpisy ve státě ESVO, který je smluvní stranou 
Dohody o EHP. 

 

2 TERMÍNY A DEFINICE 

2.1 Základní termíny 

Základní termíny z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny v ČSN 73 6100 a v dalších 
citovaných a souvisejících normách. 

2.2 Nové termíny a jejich označování 

2.2.1  asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (označení CRmB) 1 – pojivo ze silničního 
asfaltu, pryžového granulátu a případně dalších přísad připravené v mísicím zařízení; pojivo je 
heterogenní fázový systém skládající se ze vzájemně působících fází nabobtnalého pryžového 
granulátu a asfaltové matrice; toto fyzikální uspořádání a vzájemná součinnost jednotlivých fází 
vede ke kvalitativně novým fyzikálně mechanickým vlastnostem asfaltového pojiva 
                                                
1
 Převzato z anglického výrazu Crumb Rubber modified Bitumen (asfalt modifikovaný pryžovým 

granulátem). 
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2.2.2 nízkoviskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (označení CRmB A) –
pojivo ze silničního asfaltu a případně dalších přísad s obsahem 5 % až 15 % pryžového 
granulátu připravené v mísicím zařízení 

2.2.3 vysokoviskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (označení CRmB B) –
pojivo ze silničního asfaltu a případně dalších přísad s obsahem 15 % až 25 % pryžového 
granulátu připravené v mísicím zařízení  

2.2.4 pryžový granulát – odpadní pryž z pneumatik zbavená příměsí kordu a upravená 
mechanicky granulováním a/nebo mletím, popř. kalandrováním 

2.2.5 koncentrát asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (koncentrát CRmB) – 
sypký (pytlovaný) koncentrát (předsměs) CRmB připravený v mísicím zařízení obsahující až 
50 % pryžového granulátu umožňující po smíchání se silničním asfaltem připravit CRmB 
o různé viskozitě  

2.2.6 asfaltová směs s CRmB (označení směs s CRmB) – směs kameniva zrnitosti 
asfaltového betonu nebo asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy, asfaltového koberce 
mastixového, drenážního nebo otevřeného, která je stmelená CRmB  

V technické dokumentaci se vrstva označuje jako příslušný typ směsi s CRmB. 

PŘÍKLAD 1 – Asfaltový beton s velikostí maximálního zrna 11 mm pro obrusnou vrstvu vozovky třídy 
dopravního zatížení např. I, s použitím nízkoviskózního CRmB, ve vrstvě tloušťky 40 mm, připravený 
podle těchto TP a ČSN EN 13108-1, se označí: 

ACO 11 S, CRmB A, 40 mm, TP 148 

PŘÍKLAD 2 – Asfaltový koberec drenážní s velikostí maximálního zrna 8 mm pro obrusnou vrstvu 
vozovky, s použitím vysokoviskózního CRmB, ve vrstvě tloušťky 30 mm, připravený podle těchto TP 
a ČSN EN 13108-7, se označí: 

PA 8, CRmB B, 30 mm, TP 148 

 

3 UŽITÍ V PK 

3.1 Užití směsí s CRmB není nijak omezeno; je možné jejich použití na všech pozemních 
komunikacích obdobně jako směsi s polymerem modifikovanými asfalty podle ČSN EN 14023. 
Vysokoviskózní CRmB se s výhodou použijí ve směsích v případech: 

 požadovaného snížení hluku způsobovaného silničním provozem, 

 požadovaného snížení tloušťky obrusné vrstvy k překrytí povrchových vad obrusných vrstev 
a nehomogenních obrusných vrstev opatřených vysprávkami a trhlinami utěsněnými 
zálivkami, 

 v obrusných i podkladních vrstvách pro omezení prokopírování reflexních trhlin nebo pro 
snížení celkové tloušťky asfaltových vrstev včetně překrytí vozovky s cementobetonovým 
krytem nebo vozovky z dílců (panelů). 

3.2 Obrusná vrstva ze směsí s CRmB se pokládá na ložní nebo podkladní vrstvu ze 
zhutněné asfaltové směsi. Směs BBTM B a PA se pokládá na vrstvu vhodnou pro obrusné 
vrstvy (ACO nebo ACL s návrhovou mezerovitostí do 6 %) nebo se povrch opatří podrceným 
postřikem z asfaltové membrány (SAMI podle Technických podmínek TP 147). 

3.3 Podkladní vrstvy ze směsí s CRmB se pokládají na vrstvy stmelené hydraulickým 
pojivem, na vozovky s cementobetonovým krytem (bez pohyblivých desek na spárách, tj. bez 
pumpování desek) nebo na kryty z dílců. Vrstvu s vysokoviskózním CRmB lze díky její vysoké 
odolnosti vůči trhlinám použít jako vrstvu k omezení šíření trhlin podle Technických podmínek 
TP 147 nebo TP 115 (jako SAL – Stress Absorbing Layer). 
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3.4 Pro navrhování vozovek a konstrukcí s vrstvami ze směsí s CRmB platí předpisy 
ČSN 73 6114, TP 170 a TP 87. 

3.5 Při navrhování vozovky podle TP 170 část A Katalog vozovek mohou být vrstvy 
s polymerem modifikovaným asfaltem nahrazeny vrstvami ze směsí s CRmB ve stejné 
tloušťce. Při navrhování údržby podle TP 87 asfaltovým betonem pro velmi tenké vrstvy 
(BBTM) se postupuje podle vzorového technologického listu VTL 4. Při výměně obrusné vrstvy 
podle VTL 5 lze místo vrstvy ACO nebo SMA se silničním asfaltem nebo modifikovaným 
asfaltem o tloušťce 50 (40) mm použít vrstvu ACO nebo SMA s vysokoviskózním CRmB 
v tloušťce 40 (30) mm s dosažením stejné doby životnosti obrusné vrstvy. V případě výměny 
krytových vrstev podle VTL 6 s obrusnou vrstvou o nižší tloušťce (např. v tloušťkách do 30 mm) 
se navýší tloušťka ložní vrstvy. 

3.6 V případě navrhování vozovky podle návrhové metody TP 170, část B jsou potřebné 
návrhové moduly pružnosti směsí s CRmB uvedeny v tabulce 1. Při použití směsí ve 
vozovkách s dopravním zatížením ve vyšší třídě než II se doporučuje se návrhové 
charakteristiky stanovit měřením podle ČSN EN 12697-26 a ČSN EN 12697-24. Vzhledem 
k tomu, že je možno očekávat hodnoty parametrů únavové zkoušky s minimálními ε6 160 až 
190 a B vyššími než 5, vzniká možnost výrazného snížení tlouštěk asfaltových vrstev. V tom 
případě je podle Dodatku 1 TP 170 nutno ověřit odolnost vůči únavě na zkušebních úsecích 
nebo pokusných polích s modelováním vysokého počtu zatížení.  

Tabulka 1 – Kategorie funkčních vlastností směsí s CRmB 

Typ vrstvy ze směsi s 
CRmB 

Minimální kategorie funkční vlastnosti 1) 

AC, SMA, BBTM A AC, SMA BBTM B, PA A 3) PA B 3) 

CRmB nízkoviskózní vysokoviskózní 2)  

Modul tuhosti  
(návrhový modul pružnosti) 

Smin5500 Smin5500 Smin4500 Smin3600 

POZNÁMKY:  
1) 

Moduly tuhosti při teplotě 15 °C a frekvenci zatěžování 10 Hz. Moduly pružnosti je možno zvýšit např. 
přidáním vápenného hydrátu v množství 20 % obsahu silničního asfaltu namísto přidání stejného 
množství vápencové moučky nebo lze použít i jiné přísady se stejným účinkem. 

2) 
Je možno také použít nízkoviskózní CRmB s přísadami.  

3) 
PA A je asfaltový koberec drenážní s mezerovitostí směsi mezi 14 % a 18 %, PA B je asfaltový 
koberec drenážní s mezerovitostí směsi mezi 18 % a 22 %. 

 

4 STAVEBNÍ MATERIÁLY 

4.1 Kamenivo 

Pro kamenivo platí veškerá ustanovení příslušné ČSN EN 13108 a ČSN EN 13043 ve všech 
druzích a typech asfaltových směsí. Pro úseky vozovek se zvýšenými požadavky na 
protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se doporučuje kamenivo splňující ohladitelnost PSV 
nejméně 56. 

4.2 Asfalt 

Na výrobu CRmB se použije silniční asfalt odpovídající ČSN EN 12591. Doporučuje se použít 
asfalt 50/70 nebo70/100. 

4.3 Pryžový granulát 

4.3.1 Zrnitost granulátu získaného mechanicky (granulováním, mletím a jinými úpravami) 
odpovídá čarám zrnitosti uvedeným v tabulce 2. Doporučuje se homogenizace strojním 
mícháním z 2 až 3 úzkých frakcí granulátu. 
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4.3.2 Zrnitost granulátu získaného použitím kalandrování nebo jiné technologie úpravy 
povrchu pryžového granulátu se může lišit od mezí uvedených v tabulce 2, avšak maximální 
zrno musí být menší než 2 mm. V případě zrnitosti mimo doporučené mezní čáry zrnitosti se 
vlastnosti pojiva musí prokázat. 

4.3.3 V případě povrchově upravovaného pryžového granulátu lze zrnitost informativně 
stanovit proséváním, při kterém se propad zrn spojených jednotlivými výběžky zrn tvořících 
vzájemně lehce spojené shluky zajišťuje pohybem nádobky s plochým dnem po sítě (např. 
penetrační miska). 

4.3.4 Pryžový granulát má mít stálou objemovou hmotnost (±60 kgm–3), vlhkost nižší než 
0,75 %, obsah částic oceli nižší než 0,01 %, vláken méně než 0,5 % a jiné znečištění (písek, 
sklo, dřevo apod.) smí být nejvýše 0,25 %. K zabránění slepování granulátu se ovšem připouští 
použití mastku v množství nejvýše 4 %.  

Tabulka 2 – Doporučené mezní čáry zrnitosti pryžového granulátu  

Velikost otvoru síta, mm 2 1 0,5 0,25 0,063 

Horní mez, % 100 100 100 32 4 

Dolní mez, % 100 52 10 0 0 

4.3.5 Vlastnosti pryžového granulátu deklaruje jeho výrobce podle bodů 4.3.1 až 4.3.4 včetně 
jeho rámcového složení (např. druh použitých pneumatik). 

4.4  Koncentrát asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (koncentrát CRmB) 

Koncentrát se specifikuje obsahem pryžového granulátu a doporučeným dávkováním 
koncentrátu do silničního asfaltu pro dosažení CRmB, který bude vhodný pro různé druhy 
asfaltových směsí (pro získání nízkoviskózních a vysokoviskózních CRmB). Přesné dávkování 
se ověřuje v laboratoři promícháním asfaltového pojiva s koncentrátem CRmB v takovém 
poměru, aby byly splněny požadavky uvedené v tabulce 3. 

4.5   Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB) 

4.5.1 CRmB se podle viskozity při teplotě zpracování v obalovně dělí na: 

 A   nízkoviskózní (s obsahem pryžového granulátu v rozmezí 5 % až 15 %), 

 B   vysokoviskózní (s obsahem pryžového granulátu v rozmezí 15 % až 25 %). 

4.5.2   Vlastnosti CRmB obou typů jsou specifikované v tabulce 3. Oba typy CRmB mohou být 
podrobněji specifikovány podobně jako v případě PmB. 
 

Tabulka 3 – Vlastnosti CRmB 

Pojivo 
CRmB 

A – nízkoviskózní 3) B – vysokoviskózní 4) 

Obvyklé dávkování pryžového granulátu,  
% z hmotnosti pojiva 

5 – 15 15 – 25 

Dynamická viskozita, ČSN EN 13302, Pas 
0,5 až 2,0 1)  
při 160 °C 

1,5 až 4,0 
při 175 °C 

Penetrace 25 °C, ČSN EN 1426, p.j. 2) 25 až 75 25 až 75 

Bod měknutí, ČSN EN 1427, °C 2) min. 55 min. 60 

Resilience při 25 °C, ČSN EN 13880-3, % min. 15 min. 20 

Hustota pojiva, ČSN EN 15326, Mgm-3 Deklaruje se 
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POZNÁMKA: 
1) 

Informativní hodnota. Při použití přísad mohou mít nízkoviskózní CRmB viskozitu mírně odlišnou. 
Výrobce musí v takovém případě deklarovat hodnoty viskozity jím vyrobeného pojiva, které budou 
ověřovány kontrolními zkouškami. Vlastnosti asfaltové směsi musí splnit všechny požadavky předpisů 
pro příslušnou vrstvu vozovky. 

2) 
Pro postupy uvedených zkoušek platí následující odchylky: Penetrace CRmB se měří na místech 
hladkých a lesklých a stanovují se 4 výsledky; do průměru se nejnižší naměřená penetrace 
nezapočítává. Při měření bodu měknutí kulička předtím, než se dotkne základní desky, někdy poruší 
vrstvu CRmB, kterou je obalena, nebo lze pozorovat odlepení CRmB od kuličky; taková měření jsou 
platná, pokud splňují podmínku přípustného rozdílu dvou měření. 

3)  
CRmB A lze podrobněji specifikovat např. jako CRmB 45/75-55. 

4)  
CRmB B lze podrobněji specifikovat např. jako CRmB 25/55-60. 

4.5.3 CRmB se obvykle vyrábí mícháním asfaltu s pryžovým granulátem těmito způsoby: 

1. V míchacím zařízení vyrábějícím CRmB přistaveným přímo k obalovně pro její potřebu 
(angl. „Continuous Blend“). Toto zařízení umožní uplatnit režim výroby a teplot tak, aby 
nedocházelo k žádným problémům způsobeným nepříznivými změnami pryžového 
granulátu a sedimentací. 

2. Výrobou v míchacím zařízení a dopravou CRmB k obalovně (angl. „Terminal Blend“). 
Výrobce informuje o skladovací stabilitě tohoto pojiva nebo o způsobu zajištění stejnorodosti 
pojiva při stanoveném teplotním režimu. V závislosti na teplotě je stanovena přípustná doba 
od výroby CRmB do zabudování asfaltové směsi s CRmB do vozovky, zpravidla do tří dnů. 

3. Kombinací obou způsobů s výrobou CRmB v míchacím zařízení a s přepravou 
v přepravníku vybaveném míchacím zařízením a případně ohřevem s dodržením 
předepsaného teplotního a časového režimu pro dopravu a výrobu asfaltové směsi do doby 
zabudování asfaltové směsi s CRmB do vozovky. 

4. Přidáním sypkého asfaltového koncentrátu CRmB – předsměs (koncentrát obsahuje až 
50 % pryžového granulátu); dávkovačem sypkých přísad nebo pytlovaných dávek (namísto 
celulózových vláken) se koncentrát přidává do míchačky obalovny s běžnou výrobou 
asfaltových směsí, přičemž vzniklý CRmB v asfaltové směsi má vlastnosti v souladu s těmito 
TP. 

4.5.4 Výrobce CRmB uvede ve své výrobkové specifikaci nejméně údaje podle tabulky 3 
a dále tyto údaje: 

1. skladovací teploty s maximálními přípustnými dobami vystavení této teplotě (nejméně 
s údajem celkové doby vystavení teplotě vyšší než 160 °C od výroby do doby zabudování 
asfaltové směsi s CRmB do vozovky), 

2. skladovací stabilitu nebo stanovení podmínek skladování k zabránění sedimentace 
pryžového granulátu, 

3. minimální a maximální teploty pro obalování kameniva, případně požadavek na dobu 
míchání a dobu skladování vyrobené asfaltové směsi. 

POZNÁMKA: 

Při modifikaci asfaltu pryžovým granulátem dochází k těmto jevům: 

1. Při teplotě vyšší než 160 °C pryžový granulát v asfaltu absorbuje relativně nízkomolekulární látky 
(maltény) se současným nárůstem objemu částic pryže (bobtnání). Bobtnáním dochází ke zvýšení 
viskozity pojiva a pojivo získává pružné vlastnosti. Rychlost této reakce závisí zejména na teplotě 
asfaltu a druhu pryžového granulátu. 

2. Absorpce nízkomolekulárních látek zvyšuje relativní podíl asfalténů v asfaltové fázi a tím dochází 
k dalšímu zvýšení viskozity. 
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3. Při delší době vystavení teplotě převyšující 160 °C dochází k postupnému zmenšení částic pryže 
působením devulkanizace a depolymerizace, přičemž viskozita a pružnost (resilience) CRmB 
pozvolna klesají. 

4. Výrobce stanoví časový průběh reakce asfaltu s pryžovým granulátem a vliv devulkanizace 
a depolymerace granulátu na vlastnosti CRmB. Z těchto zjištění výrobce stanovuje teplotu CRmB 
a odpovídající dobu do zpracování CRmB včetně zabudování asfaltové směsi do vozovky. 

5. Částice pryže v CRmB také sedimentují (pokud se nepoužijí přísady) a ve spodní části zásobníku je 
asfalt viskóznější než v části horní. 

6. Míra sedimentace CRmB se vyjadřuje skladovací stabilitou podle ČSN EN 13399, podle níž se pojivo 
v hliníkové tubě vystavuje působení teploty 180 °C po 3 dny a následně se stanovuje rozdíl bodu 
měknutí mezi dolní a horní třetinou pojiva z této tuby. Obvykle se požaduje maximální rozdíl bodu 
měknutí ≤5 °C (v souladu v ČSN EN 14023). Některé nízkoviskózní CRmB se takové teplotě 
nevystavují a teplota pro stanovení skladovací stability může být nižší (např. 160 °C). Doba uložení 
v tubě odpovídá možné době přepravy a skladování do výroby asfaltové směsi. Pokud nejsou údaje 
o skladovací stabilitě uvedeny, dodavatel poskytne informaci upřesňující podmínky skladování 
a přepravy CRmB (teplota, doba vystavení této teplotě, případně požadavek na míchání CRmB 
v zásobníku), aby nedošlo k separaci složek. 

7. Pro způsob výroby podle odstavce 4.5.3.4 se z požadavků v 4.5.4 uvádí jen specifikace 3. 

4.6 R-materiál 

Přidávání R-materiálu do vrstev typu BBTM B a PA se nedoporučuje. 

4.7 Přísady 

4.7.1 Jako přísada do směsi s CRmB se ke zvýšení tuhosti a trvanlivosti doporučuje použít 
např. vápenný hydrát v množství odpovídajícím min. 20 % hmotnosti asfaltu nebo jiná ověřená 
aditiva k dosažení stejného účinku. 

4.7.2 V případě potřeby je možno použít další přísady, např. adhezní. 

4.7.3 Nosiče pojiva (vlákna) nejsou při použití CRmB potřeba, stékavost se ověřuje v 
počátečních zkouškách typu podle ČSN EN 12697-18. 
 
 

5 STAVEBNÍ SMĚS 

5.1 Složení 

5.1.1 Směs kameniva se skládá z jednotlivých frakcí kameniva, fileru a případně vápenného 
hydrátu, který nahrazuje příslušné množství fileru. Upřesněné meze zrnitosti pro jednotlivé typy 
směsí jsou specifikovány v příloze 1. 

5.1.2 Druh a obsah CRmB v jednotlivých typech směsí s CRmB je upřesněn v tabulce 4 
a poznámkami pod tabulkou.  

5.2 Technické požadavky 

5.2.1  Požadavky na směsi vycházejí z ČSN EN 13108-20. 

5.2.2 Fyzikálně-mechanické vlastnosti se prokazují na zkušebních tělesech připravených 
podle ČSN EN 12697-30 a požadované vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 4. Referenční teploty 
pro přípravu zkušebních těles stanovuje výrobce CRmB na základě charakteristik viskozity 
a předpokládaných reálných podmínek, které je možno dosáhnout na místě pokládky. 
Požadované hodnoty odolnosti proti trvalým deformacím směsí s CRmB jsou nastaveny pro 
použití v kvalitě S (tj. pro AC platí 2  75 úderů zhutňovače), pro nižší kvalitu (pro nižší třídu 
dopravního zatížení než II) se kvalita směsi s CRmB již nerozlišuje. 
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POZNÁMKA: 

Požadavek stanovení odolnosti proti vodě podle ČSN EN 12697-12 se v souladu s ČSN EN 13108-5 
nepožaduje. Pro směsi s vyšší tloušťkou asfaltového filmu jako mají směsi SMA a směsi s CRmB je 
hodnota ITSR neprůkazná. 

Tabulka 4 – Zkoušky a požadované hodnoty pro jednotlivé druhy směsí s CRmB 
 a vrstev ze směsí s CRmB 

Vlastnost 

Asfaltová směs podle EN 13108-X 

1 5 2 7 

AC 
a)

 SMA BBTM, AKO 
b) 

PA 

A
C

O
 

A
C

L
  

A
C

P
  

S
M

A
 D

 S
 

A B A B 

Počet úderů zhutňovače 2  75 (50) 2  50 2  50 

Doporučený minimální obsah 
 c) d) 

CRmB v % 
 
hmotnosti směsi: 

                

- nízkoviskózního CRmB A 
 
 6,5 5,8 5,5 7,0 7,0 

 e)
 7,0

  e)
  7,0

  e)
 7,0

  e)
 

- vysokoviskózního CRmB B 
 f)

 
 
 7,0 6,3 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

- po extrakci, ČSN EN 12697-1 
g) 

5,5 4,8 4,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

Zrnitost, ČSN EN 12697-2 viz příloha 1 

Mezerovitost v % objemu: 
 h)

                 

- směsi, zkouška typu, Ms 4  6 4  7 4  8 4  7 7  10 11  15 1418
i) 

18 22
i)
 

- směsi, kontrolní zkouška, Ms 3  7 3  8 3 9 4  8 6  11 8  16 13  19 16  23 

- směsi kameniva, VMAmin 
j)
 19 18 18 21 24 27 29 32 

- vrstvy, kontrolní zkouška, Ms 
k) l)

 3  8 3  9 3 10 4  9 5  12 8  18 11  20 15  24 

ČSN EN 12697-8                 

Odolnost proti trvalé deformaci 
m)

: 

5/ 
0,07 

3/ 0,05 
5/ 

0,07 
- 

 n)
  - 

 n)
  - 

 n)
  -  n) 

PRDAIR (%)/WTSAIR (mm/10
3 

cyklů) 

ČSN EN 12697-22, malé zařízení, 
metoda B, na vzduchu při teplotě 
50 °C 

n)
 

Propustnost: 
j)
 

 -  -  -  - 

Kh1,5/ 
Kv1,5  

(S, I, II),  
 Kh1,0/Kv1,0 

min. horizontální Kh /  
min. vertikální Kv 

ČSN EN 12697-19 

Ztráta částic: 
 -  -  - 

PL15 (S, I),  
PL20 (II, III) ČSN EN 12697-17 

POZNÁMKY k tabulce 4:
 

a)
 Pokud se AC použije jako vrstva podle 3.3, musí směs dokladovat nízkoteplotní vlastnosti. 

b)
 Asfaltový koberec otevřený (AKO) podle přílohy B ČSN 73 6121 s CRmB se může použít do obrusné 

vrstvy vozovek všech tříd dopravního zatížení a platí pro ni požadované hodnoty BBTM B. 
c) 

Doporučený obsah pojiva se koriguje na objemovou hmotnost kameniva ρd násobením faktorem: 

d


650,2
   

d) 
Doporučené

 
minimální obsahy CRmB platí pro zrnitost kameniva 8 mm, v případě ACL a ACP do 

16 mm. Pro nižší nebo vyšší zrnitosti se minimální množství pojiva upravuje v závislosti na zrnitosti 
kameniva. 
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e)  
Platí v případě použití přísad do CRmB. 

f) 
 V případě použití přísad (způsob výroby podle 4.5.3. odst. 2 a 4) mohou být doporučené minimální 

obsahy pojiva nižší až o 1 % (úměrně obsahu pojiva). 
g) 

V případě stanovení obsahu pojiva podle přílohy 2 je zjišťován obsah extrahovatelného CRmB. Při 
stanovení obsahu pojiva podle ČSN EN 12697-39 je zjišťován celkový obsah CRmB.  

h)
 Stanovení

 
mezerovitosti směsí AC a SMA podle ČSN EN 12697-8 vychází ze stanovené objemové 

hmotnosti podle ČSN EN 12697-6, článku 9.3 (postup vážením ve vodě) a u BBTM, PA a AKO 
z článku 9.5 (měřením rozměrů zkušebního tělesa). Z důvodu vysoké lepivosti pojiva se maximální 
objemová hmotnost směsi s CRmB volumetrickým postupem stanovuje podle ČSN EN 12697-5 
způsobem v rozpouštědle (týká se jak ITT, tak kontrolních zkoušek). Uvedené hodnoty mezerovitosti 
jsou o 1 % až 2 % vyšší než uvádí požadavky ČSN EN 13108-1 až 7. 

i)
 Pokud se podle ustanovení v 5.13 ČSN EN 13108-7 použije kategorie vertikální nebo horizontální 

propustnosti, stanovuje se mezerovitost jen jako kontrolní zkouška. 
j)
 Informativní hodnota.

 
 

k) 
Minimální hodnoty mezerovitosti stanovené na vývrtech ze směsí BBTM, PA a AKO (stanovené 
měřením z rozměrů) bývají nižší zmenšením makrotextury povrchů zkušebních těles vzniklých 
vrtáním a řezáním.  

l) 
Mezerovitost hotové vrstvy musí odpovídat 8.3.3. 

m) 
Při zkoušení je nutno provádět opatření proti nalepování směsi na pryžová zatěžovací kola (použitím 
fólie, posyp filerem apod.). 

n) 
Zkoušky odolnosti proti trvalým deformacím je vhodné doložit výsledky u všech směsí s CRmB pro 
dopravní zatížení vyšší než ve třídě III a je možno připravit i souvrství ložní a obrusné vrstvy. Pro 
obrusné vrstvy se doporučuje provádět zkoušky i při teplotě 60 °C a požadované charakteristiky se 
pak deklarují.  

 

6 STAVEBNÍ PRÁCE 

6.1 Výroba CRmB 

6.1.1 Výrobce CRmB způsobem výroby podle 4.5.3.1 a 4.5.3.3 specifikuje v Technologickém 
předpisu (TePř) a CRmB musí nejméně splňovat požadavky uvedené v tabulce 3 nebo v 
ČSN EN 14023. 

6.1.2 Před započetím dávkování vyrobeného CRmB podle 4.5.3.1 a 4.5.3.3 do obalovny se 
kontroluje viskozita rotačním viskozimetrem. Viskozita se musí pohybovat v rozmezí požadavků 
uvedených v tabulce 3, přičemž v závislosti na použití vyrobené směsi se uvedený interval 
může blíže specifikovat a viskozita se potom deklaruje. 

6.2 Výroba směsí s CRmB 

6.2.1 Výroba směsí s CRmB se provádí podle požadavků ČSN EN 13108-21; k výrobě lze 
použít pouze automatizované obalovny s požadovanou technickou úrovní s potřebným 
hodinovým výkonem nejméně 100 t a doplněné dávkováním sypkých a tekutých přísad. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat výkonu čerpadla dávkovacího systému asfaltu. 

6.2.2 Maximální pracovní teploty pro obalování směsí s CRmB v žádném místě obalovny 
nesmí překročit teplotu 180 °C (pokud výrobce nestanoví jinou teplotu). Doporučuje se, aby 
teplotě 180 °C byly směsi vystaveny po dobu nejvýše 8 h. 

6.3 Doprava směsí s CRmB 

6.3.1 Proti nalepování směsí s CRmB se na stěny a dno zavážecího vozíku a na ložní prostor 
dopravních prostředků použijí běžně používané separační prostředky. Petrolej, nafta, benzín 
a jiná rozpouštědla není dovoleno používat. 
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6.3.2 Při dopravě asfaltové směsi od obalovny na místo zpracování musí být směs chráněna 
proti ochlazování a znečišťování. 

6.4 Úprava vozovky před pokládkou 

6.4.1 Podklad pro pokládku vrstev směsí s CRmB musí splňovat požadavky předpisů na 
vrstvy, podle nichž byl proveden. 

6.4.2 Před pokládkou směsí s CRmB se provede spojovací postřik z modifikované 
kationaktivní emulze v množství 0,25 kg/m2 až 0,40 kg/m2 zbytkového asfaltu (v závislosti na 
textuře a mezerovitosti podkladu). V případě použití směsí obrusných vrstev s návrhovou 
mezerovitostí vyšší než 7 % je třeba zvýšit množství zbytkového asfaltu na 0,45 kg/m2 až 
0,60 kg/m2. 

6.4.3 Obrusné vrstvy směsí s CRmB s návrhovou mezerovitostí vyšší než 10 % vyžadují 
sníženou mezerovitost ložní vrstvy na nejvýše 6 %. Při vyšší mezerovitosti ložní vrstvy je třeba 
provést postřik podle Technických podmínek TP 147 (SAMI vrstva). 

6.4.4 Při pokládce na staré asfaltové vrstvy vozovky musí být opraveny výtluky vysprávkou 
z asfaltového betonu a utěsněny trhliny. Nerovnosti přesahující tolerance položené vrstvy musí 
být odstraněny frézováním nebo vyrovnávací vrstvou (nerovnosti podkladu nesmí být větší než 
±20 mm na podkladní vrstvě a ±10 mm na ložní vrstvě). Povrch musí být dokonale očištěn od 
uvolněného materiálu, prachu a nečistot. Po očištění se provede spojovací postřik podle 6.4.2. 
U drenážního koberce PA je nutno zajistit výtok drenážované vody mimo vrstvu propustnou 
krajnicí nebo do podélných odvodňovačů; některé příklady možného řešení jsou obsaženy 
v příloze 3. 

6.5 Podmínky pro pokládku 

Minimální teploty vzduchu pro pokládku uvedené v souladu s tabulkou 4 ČSN 73 6121 jsou pro 
směsi s CRmB uvedeny v tabulce 5. Při minimálních teplotách nesmí rychlost větru přesáhnout 
7,5 m/s. 

Tabulka 5 – Minimální teploty vzduchu 

Vrstva Při pokládce (°C) Za posledních 24 h (°C) 

ACL, ACP,  +5 +3 

ACO, SMA, BBTM, PA, AKO +10 +6 

6.6 Pokládka vrstev ze směsí s CRmB 

6.6.1 Směsi s CRmB se plynule rozprostírají finišery. Pro kryty vozovek dálnic, rychlostních 
silnic a rychlostních místních komunikací musí být použity finišery s automatickým nivelačním 
zařízením. 

6.6.2 Ruční rozprostírání směsi je nutné omezit na minimum s tím, že plocha musí být pečlivě 
upravena hrably. 

6.6.3 Při plnění násypek finišeru je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k vysypání většího 
množství směsi s CRmB, než je objem násypky. 

6.6.4 Příliš ochlazené a ztvrdlé kusy směsi (rohové klíny apod.) musí být z korby finišeru 
odstraněny. 

6.6.5 Minimální teploty rozprostírání směsi s vysokoviskózním CRmB jsou v souladu 
s ČSN 73 6121 a jsou upřesněny v tabulce 6. Teploty PA mohou být o 10 °C nižší. 
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6.6.6 Minimální teploty rozprostírání směsi s nízkoviskózním CRmB se buď shodují 
s hodnotami v tabulce 6, nebo musí být stanoveny výrobcem pojiva.  

6.6.7 Podélné i příčné pracovní spoje ve vrstvách ležících nad sebou se musí vystřídat 
s přesahem nejméně 200 mm. Je třeba volit takovou šířku pokládky, aby se pracovní podélný 
spoj ve vrstvách nenacházel ve stopě kol vozidel v jízdním pruhu. 

Tabulka 6 – Minimální teploty při rozprostírání směsi s CRmB B 

Nejnižší přípustná teplota směsi podle tloušťky vrstvy v mm  

do 30 30 až 50 

160 °C 150 °C 

6.6.8 V případě pokládky obrusné vrstvy ACO a SMA po polovinách šířky se musí okraj hutnit 
válcem s přítlačnou boční opěrou, nebo část obtížně zhutnitelného okraje vrstvy první pokládky 
před položením druhé poloviny odstranit, a svislou plochu opatřit spojovacím postřikem nebo 
použít samolepicí těsnicí pásek. 

6.6.9 Pokládku BBTM B a PA je vhodné provádět v celé šířce pokládané úpravy; při pokládce 
dvěma finišery jedoucími za sebou musí být jejich vzájemná vzdálenost co nejmenší. Při 
provádění vrstev po polovinách vozovky je nutno zajistit spojení vrstev bez použití těsnění do 
podélné spáry. Vhodné pracovní spáry lze dosáhnout překrytím hotové vrstvy novou směsí na 
výšku odpovídající nadvýšení vrstvy na dohutnění a šířku 50 mm; zahutněním se tenká nová 
vrstvička směsi nad dříve položenou vrstvu do vrstvy zatlačí. 

6.6.10 Směsi s CRmB se hutní obvykle statickým účinkem válců a jejich sestavami, které 
zajistí dosažení požadovaného zhutnění. Použití vhodných vibračních válců je možné při 

tloušťkách vrstvy  35 mm v první fázi zhutňování (maximálně 3 pojezdy) s výjimkou vrstev PA. 
Dohutňování směsi se provádí až do teploty 60 °C. Řádné zhutnění je podmínkou trvanlivosti 
úpravy.  

6.6.11 Před pokládkou směsi s CRmB podle nové počáteční zkoušky typu pro dopravní 
zatížení ve třídě II a vyšší se musí provést hutnicí pokus za dozoru laboratoře, která ji 
zpracovala. 

 

7 SYSTÉM JAKOSTI 

Systém řízení výroby CRmB se provádí v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném 
znění.   

Požadavky na systém řízení výroby směsí s CRmB se neodlišuje od ČSN EN 13108-21 
s výjimkou kontroly obsahu pojiva, který je upřesněn v tabulce 4. 

Zhotovitelé hutněných vrstev ze směsí s CRmB musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti 
podle Metodického pokynu SJ-PK č. j. 20840/01-120, část II/4, ve znění pozdějších změn 
(úplné znění Věstník dopravy č. 25/2010). 

Zhotovitel musí dále prokázat způsobilost v oblasti zkušebnictví (laboratorní činnost) podle 
téhož Metodického pokynu, část II/3 a podle Technických kvalitativních podmínek, kap. 1. 

Jakost provádění se považuje za zajištěnou, jsou-li v praxi splněny požadavky SJ-PK, 
obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, zadávací dokumentace stavby, resp. 
smlouvy o dílo a příslušných ustanovení Technických kvalitativních podmínek, kap. 7. 
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8 PROKAZOVÁNÍ SHODY 

8.1 Druhy zkoušek 

8.1.1 Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí s CRmB a z nich položených vrstev 
se ověřují počátečními zkouškami typu a kontrolními zkouškami podle norem, podle kterých se 
směsi vyrábí a pokládají. Zkoušky dalších materiálů podle těchto TP jsou uvedeny v tabulce 7. 

8.1.2 Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř splňující podmínky stanovené Metodickým 
pokynem SJ-PK, část II/3 a mající zkušenosti se směsmi s CRmB nebo s takovou laboratoří 
spolupracující. 

8.2 Prokazování shody stavebních materiálů, CRmB a směsí s CRmB 

8.2.1 Počáteční zkoušky typu 

8.2.1.1 V rámci počátečních zkoušek typu CRmB se vlastnosti asfaltu dokladují prohlášením 
o shodě. U pryžového granulátu a přísad se přikládají doklady výrobce podle 4.3.5. Zkouška 
typu při výrobě CRmB podle způsobu výroby 4.5.3.1 a 4.5.3.4 prokazuje splnění vlastností 
připraveného pojiva, které jsou uvedeny v 4.5.2. 

8.2.1.2 Zkouška typu směsi s CRmB se provede v souladu s ČSN EN 13108-20 s doplněním 
požadavků uvedených v kapitole 5 těchto TP. Při stanovování mezerovitostí směsí je třeba 
zdůraznit poznámku h) pod tabulkou 4.  

8.2.1.3 Na rozsáhlejších zakázkách se doporučuje provádět i zkoušky funkčních vlastností 
podle 3.6. Pro směsi podle 3.3 se doporučuje provést i zkoušku nízkoteplotních vlastností 
podle prEN 12697-46 se stanovením teploty vzniku trhliny a dosažené pevnosti v tahu nebo 
zkoušku ohybem na půlválcovém zkušebním tělese podle ČSN EN 12697-44. 

POZNÁMKY:   

1. Při laboratorní výrobě směsi s CRmB je nutné omezit dobu nahřívání pojiva na teplotu obalování na 
co nejkratší dobu. Před dávkováním CRmB do směsi při laboratorní výrobě je nutné pojivo důkladně 
promíchat, aby došlo k rovnoměrnému rozptýlení částic pryže. 

2. Při výrobě Marshallových těles ze směsi PA hrozí nebezpečí vysypání zhutněné asfaltové směsi 
z formy. Tomu je možné zamezit vložením koleček z tvrdého křídového papíru mezi směs, podložku a 
bicí hlavu hutnicího pěchu a opatrnou manipulací s čerstvě nahutněným Marshallovým tělesem ve 
formě. 

8.2.2 Postupy posuzování shody 

8.2.2.1 Výrobce musí vytvořit, dokumentovat a udržovat systém řízení výroby, aby zabezpečil, 
že jeho výrobek uvedený na trh bude odpovídat svými parametry požadavkům stanoveným v 
technických specifikacích.  

8.2.2.2 Pro CRmB a směsi s CRmB vydává výrobce prohlášení o shodě na základě 
posouzení shody autorizovanou osobou podle příslušných předpisů.   

8.2.3  Kontrolní zkoušky 

8.2.3.1 Kontrolní zkoušky materiálů, CRmB a směsí s CRmB prokazují shodu vlastností 
s požadavky počátečních zkoušek typu. Výrobce směsí s CRmB musí mít na obalovně 
zpracovaný a zavedený plán kvality podle ČSN EN 13108-21, ve kterém je uvedena četnost 
kontroly a rozsahu zkoušení vstupních materiálů pro systém řízení výroby. Kontrolní zkoušky 
se provádějí podle výše uvedeného plánu kvality výrobce. 
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8.2.3.2 Tabulka 7 doplňuje zkoušky a četnosti zkoušek materiálů pro výrobu CRmB uvedené 
v tabulce 10 ČSN 73 6121, případně v tabulce A.1, včetně doplnění četnosti zkoušek podle 
tabulek D.7 a D.8.  

8.3 Prokazování shody hotové vrstvy 

8.3.1 Prokazování shody hotové vrstvy sestává ze zkoušek podle ČSN 73 6121. Zkoušky 
vrstev PA se doporučuje doplnit o zkoušku propustnosti podle ČSN EN 12697-40. 

8.3.2 Požadované zkoušky, jejich četnost a povolené odchylky složení směsí jsou uvedeny 
v tabulkách 13, 14, 15, 16, 17 a v tabulce A.2 ČSN 73 6121.  

8.3.3 Na rozdíl od tabulky 13 ČSN 73 6121 se mezerovitosti vrstev AC a SMA mohou 
odchylovat od zkoušky typu o -2 % až +3 %, ale maximální mezerovitosti vrstev uvedené 
v tabulce 4 těchto TP musí být dodrženy. Mezerovitosti vrstev stanovené na vývrtech ze směsí 
BBTM, AKO a PA se mohou odchylovat od počáteční zkoušky typu o ±3 % s dodržením 
maximálních mezerovitostí podle tabulky 4 těchto TP.  

Tabulka 7 – Kontrolní zkoušky stavebních materiálů, CRmB a směsi s CRmB 

Materiál Zkouška Zkušební norma Četnost zkoušek
 

Pryžový granulát Zrnitost ČSN EN 933-1 
1)

 
1krát z každé dodávky, nejméně 
1krát na 20 t 

CRmB 

Viskozita podle 4.5.3.1 ČSN EN 13302 
1krát na 30 tun CRmB, avšak 
nejméně jednou denně 

Viskozita podle 4.5.3.3 
2)

  
a 4.5.3.4 

3)
 

ČSN EN 13302 1krát na 300 t 

Penetrace při 25 °C 
2) 

ČSN EN 1426 1krát na 300 t 

Bod měknutí 
2)

 ČSN EN 1427  1krát na 300 t 

Resilience při 25 °C 
2)

 ČSN EN 13880-3   1krát na 300 t 

Směs s CRmB 
Zrnitost, obsah CRmB, 
mezerovitost, odběr na 
obalovně 

ČSN EN 12697-1 
ČSN EN 12697-2 
ČSN EN 12697-8 
ČSN EN 12697-39 

1 000 t, nejméně však jednou 
denně; povolené odchylky složení 
podle tabulky 12, ČSN 73 6121 a 
mezerovitosti podle tabulky 4 
těchto TP 

1)
 Při stanovování zrnitosti zkalandrovaného pryžového granulátu se postupuje podle 4.3.3. 

2)
 Jako kontrolní zkoušky lze v případě použití pojiva vyrobeného způsobem 4.5.3.2 a 4.5.3.3 převzít výsledky 

výstupní kontroly dodavatele CRmB popř. výsledky dozorových kontrol. 
3)

 Kontrolní zkouška se provádí po laboratorním promíchání, jak je uvedeno v 4.4. 

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK SMĚSÍ S CRmB: 

1. Z důvodu nebezpečí zanesení sít částicemi pryžového granulátu se při provádění rozboru směsi 
nedoporučuje používat automatický analyzátor. Zanesená síta po extrakci pojiva je možné čistit 
nanesením rozpouštědla na síta s přilepenými částicemi pryžového granulátu a ometením štětcem. 

2. Zkušební laboratoř si musí ověřit správnost extrakčního stanovení množství pojiva ve směsi, 
popřípadě sítového rozboru ještě před zahájením provádění kontrolních zkoušek. Ověření musí 
probíhat na vzorcích asfaltové směsi připravené v laboratoři s přesným dávkováním pryžového 
granulátu v CRmB, složením kameniva a obsahu CRmB.  

3. Při provádění kontrolních zkoušek může přítomnost pryžového granulátu ovlivnit výsledky 
provedeného sítového rozboru po extrakci. Pryžový granulát slepuje částice fileru a tyto shluky se 
zachytí na sítech s většími otvory. Tomu lze částečně zabránit vysypáním kameniva na plochý plech, 
rozmělněním shluků kameniva a pryžového granulátu rukou a rozetřením shluků fileru a pryžového 
granulátu prsty. I přesto může být obsah fileru při stanovení zrnitosti nižší o 1 % až 2 % podle 
celkového množství fileru. 
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8.3.4 Výsledky zkoušek CRmB musí být ve shodě 4.5.2. Výsledky směsí s CRmB musí být ve 
shodě s tabulkou 4 TP a tabulkou 12 ČSN 73 6121.  
 

 

9 EKOLOGIE 

Asfaltové směsi podle těchto TP jsou přínosné z ekologického hlediska v důsledku 
materiálového zpracování ojetých pneumatik. V případě drenážních úprav je ekologický přínos 
také v důsledku snížení hluku působeného silničním provozem, dále zvýšením bezpečnosti 
zlepšením viditelnosti za deště a zvýšením úrovně protismykových vlastností. 

Pro výrobu a pokládku směsí s CRmB platí obecné ekologické požadavky. 

Z hlediska ochrany zdraví a pracovní hygieny je třeba důsledně dbát na to, aby nebyly 
překračovány maximální teploty pro manipulaci a výrobu CRmB a následnou výrobu i pokládku 
směsí s CRmB uvedené v těchto TP nebo v TePř výrobce.  

Pro asfaltová pojiva typu CRmB musí výrobce doložit ekologická rizika. Určujícím rizikem v této 
souvislosti je úroveň expozice výparů, které se při výrobě a zpracování z pojiva uvolňují. Podle 
dosud provedených měření při zpracování CRmB a směsí s CRmB dochází k uvolňování 
nebezpečných látek typu karciongenních PAU v koncentracích o několik řádu nižších než jsou 
přípustné limity podle vyhlášky 205/2009 Sb. Benzothiazol obsažený v pryžových granulátech 
byl zjištěn ve výparech ve stopových množstvích (koncentrace benzothiazolu by neměla 
překročit 20 mg/m3) a jeho účinek v těchto koncentracích je klasifikován pouze jako dráždivý. 
 
 
 

10 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ 
OCHRANA 

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu zajišťuje zhotovitel ve spolupráci 
s objednatelem podle obecně platných zásad a vnitřních předpisů platných pro jeho činnost 
v této oblasti. Tyto musí být promítnuty do technologických a pracovních předpisů podle 
daných podmínek. 

Výrobce CRmB nebo směsi s CRmB vždy určí pracovní ochranné pomůcky a zajistí pravidelná 
školení personálu o jejich správném používání. Při manipulaci s horkým CRmB se jedná 
o ochranu obličeje. Při zpracování směsí s CRmB jsou na ochranné pracovní oděvy, ochranné 
rukavice a vyšší pevnou pracovní obuv kladeny stejné požadavky jako pro jiné asfaltové směsi 
a podle dosavadních zkušeností nejsou ve většině případů s ohledem ke vdechovaným 
koncentracím výparů potřebné dýchací ochranné pomůcky. Pokud jsou práce prováděny 
v uzavřených prostorách, doporučuje se využít respirátory vybavené aktivním uhlím nebo 
obdobnou organickou filtrační látkou. 

Zvláštní opatření vyžadují bezpečnostní opatření při pracích na pozemních komunikacích 
prováděných za běžného nebo omezeného silničního provozu. Tato opatření vyplývají 
z dopravně inženýrského opatření (DIO). Pro zajištění bezpečnosti pracovníků a účastníků 
silničního provozu musí být pracoviště řádně označeno dopravními značkami usměrňujícími 
provoz soustavou svislých dopravních značek a dopravních zařízení formou přechodných 
úprav provozu na PK. 
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11 CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
 

ČSN EN 933-1 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – 
Sítový rozbor 

ČSN EN 933-4 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení tvaru zrn – 
Tvarový index 

ČSN EN 933-9 Zkoušení geometrických vlastností kameniva – Část 9: Posouzení jemných 
částic – Zkouška methylenovou modří 

ČSN EN 1426 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou 

ČSN EN 1427 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek 
a kulička 

ČSN EN 12591 Asfalty a asfaltová pojiva – Specifikace pro silniční asfalty 

ČSN EN 12697-1 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 1: 
Obsah rozpustného pojiva 

ČSN EN 12697-2 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 2: 
Zrnitost 

ČSN EN 12697-8 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: 
Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 

ČSN EN 12697-12 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě 

ČSN EN 12697-13 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 13: Měření teploty 

ČSN EN 12697-17 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního 

ČSN EN 12697-18 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 18: Stékavost pojiva 

ČSN EN 12697-19 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 

ČSN EN 12697-22 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 22: Zkouška pojíždění kolem 

ČSN EN 12697-24 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 24: Odolnost vůči únavě 

ČSN EN 12697-26 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 26: Tuhost 

ČSN EN 12697-27 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 27: Odběr vzorků 

ČSN EN 12697-30 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 

ČSN EN 12697-36 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 

ČSN EN 12697-39 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 39: 
Obsah asfaltu stanovený spalováním 

ČSN EN 12697-40 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 40: 
Propustnost in situ 

ČSN EN 12697-44 Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – 
Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese 

prEN 12697-46 Bituminous mixtures – Test methods for hot mix asphalt – Part 46: Low 
Temperature Cracking and Properties by Uniaxial Tension Tests 
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ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 
letištních a jiných dopravních ploch 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 

ČSN EN 13108-2 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 2: Asfaltový beton pro 
velmi tenké vrstvy 

ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec 
mastixový 

ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 7: Asfaltový koberec 
drenážní 

ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 20: Zkoušky typu 

ČSN EN 13108-21 Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 21: Řízení výroby 
u výrobce 

ČSN EN 13302 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení viskozity asfaltu rotačním vřetenovým 
viskozimetrem 

ČSN EN 13399 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení skladovací stability modifikovaných 
asfaltů 

ČSN EN 13880-3 Zálivky za horka – Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace 
a pružné regenerace (resilience) 

ČSN EN 14023 Asfalty a asfaltová pojiva – Systém specifikace pro polymerem modifikované 
asfalty 

ČSN EN 15326 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení hustoty a specifické hmotnosti – 
Metoda s pyknometrem a kapilární zátkou 

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy. Provádění a kontrola shody  

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí  

ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek  

ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek  

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 

TP 147 Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky  

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací+ Dodatek 1 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 

           kapitola 1 Všeobecně 

           kapitola 7 Hutněné asfaltové vrstvy 

MP Metodický pokyn Ministerstva dopravy, Systém jakosti v oboru PK, Věstník dopravy 
25/2010 

 

 

12 OBDOBNÉ ZAHRANIČNÍ PŘEDPISY 
 

Technische Lieferbedingungen für Gummimodifizierte Bitumen. TL RmB-StB By, 2010 

ASTM D 6114 – 97, Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder, 2002 

Standard Specifications for Road and Bridge Construction, Section 1009, Asphalt-rubber 
material, Arizona Department of Transportation, 2008 
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Příloha 1 
 

P1   DOPORUČENÉ ČÁRY ZRNITOSTI KAMENIVA SMĚSÍ S CRmB 

 

P1.1 Výchozí předpoklady pro čáry zrnitosti kameniva při použití 
CRmB 

P1.1.1 Čáry zrnitosti pro jednotlivé směsi s CRmB musí vytvořit větší mezerovitost směsi 
kameniva pro uložení pojiva s nabobtnalým pryžovým Proto se doporučují čáry zrnitosti 
kameniva s nižším obsahem jemného kameniva. 

P1.1.2 Čáry zrnitosti splňují požadavky příslušných ČSN EN 13108-1, 2, 5 a 7 obsažené 
v tabulkách 1 a v ČSN 73 6121 v tabulce B.4 (směs AKO). 

P1.1.3 Čáry zrnitosti oproti národním přílohám příslušných ČSN EN 13108-1, 5 a 7 mají 
nižší přípustný propad na sítech od 2 mm do 0,063 mm. 

P1.1.4 PA nesplňuje požadavky tabulky NA-5 ČSN EN 13108-7, protože tato nezavádí 
všechny kategorie mezerovitosti asfaltové směsi. 

P1.2 Čáry zrnitosti kameniva při použití CRmB 

P1.2.1 Čáry zrnitosti jednotlivých směsí s CRmB jsou uvedeny v tabulce P1. 

P1.2.2 Z hlediska protihlukových vlastností se dává přednost zrnitosti do 8 mm nebo 5 mm. 

P1.2.3 Tloušťky vrstev uvedené v tabulce P1 pokrývají přípustné tloušťky pro vyrovnání 
nerovností při údržbě a opravě vozovek. 
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Tabulka P1 – Úprava čar zrnitosti kameniva pro jednotlivé typy směsí s CRmB oproti Národním přílohám ČSN EN 13108-1, 2, 5 a 7, 
ČSN 73 6121, příloha B a přípustné tloušťky položených vrstev  

Zrnitost / síto (mm) 31,5 22,4 16 11,2 8 5,6 4 2 0,5 0,125 0,063 
Tloušťky 

vrstev v mm 

ACO 
8       100 90–100   45–70 25–45   43–10 3–8 25–45 

11     100 90–100 68–80   38–50 25–40   4–10 3–7 30–50 

ACL, ACP 
16   100 90–100   54–70   36–52 26–38   4–9 3–7 50–70 

22 100 90–100 72–82   50–60   34–46 24–34   4–9 3–7 60–80 

SMA 

5         100 90–100   24-38   9–15 6–11 15–30 

8       100 90–100   28–42 20–30   9–12 6–11 25–40 

11     100 90–100 45–60   26–38 20–28   9–12 6–11 30–50 

BBTM A 

5         100 90–100   25–35 10–20   6–9 20–30 

8       100 90–100   40–60 25–35 15–25   6–8 20–35 

11     100 90–100 40–60   30–45 25–35 7–17   6–8 25–35 

BBTM B 

5         100 90–100   15–25 8–18   5–7 20–35 

8       100 90–100   20–40 15–25 7–17   4–6 20–35 

11     100 90–100 30–50   20–35 15–25 8–18   4–6 20–40 

PA A 
8       100 87–100   20–30 8–20 5–12   2–4 20–35 

11     100 87–100 30–50   20–35 13–20 5–12   2–4 25–40 

PA B 
8       100 87–100   10–20 5–12 3–12   1–3 20–35 

11     100 87–100 12–32   10–20 5–12 3–12   1–3 25–40 

AKO 8       100 85–100   25–35 8–18     2–4 20–30 
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Příloha 2 
 

P2 STANOVENÍ OBSAHU CRmB VE SMĚSI S CRmB S ODDĚLENÍM 
PRYŽOVÉHO GRANULÁTU VE ZKOUŠCE S ROZPOUŠTĚDLEM 

 

P2.1   Účel zkoušky 
Postupem uvedeným v této příloze se přesněji stanoví obsah CRmB ve směsi s CRmB 
v souladu s ČSN EN 12697-1.  Stanovuje se obsah pryžového granulátu o velikosti zrn větších 
než 0,063 mm a rozpuštěného asfaltu s obsahem pryžového granulátu v asfaltu se zrny 
menšími než 0,063 mm. Tímto způsobem se upravuje požadovaný obsah pojiva v kontrolní 
zkoušce uvedený v tabulce 4. 

 

P2.2   Postup zkoušky 

Zkouška je modifikací zkoušky podle ČSN EN 12697-1 Stanovení rozpustného obsahu pojiva 
extrakční průtokovou odstředivkou (za studena). Modifikace zkoušky má za cíl stanovit obsah 
pryžového granulátu se zrny většími než 0,063 mm a je založena na následujícím postupu 
oddělení pryžového granulátu v pojivu po rozpuštění směsi s CRmB v pyknometru: 

1. Vzorek směsi s CRmB připravený podle ČSN EN 12697-28 se vsype do pyknometru 
s objemem 1000 cm3; zváží se, zalije se čistým rozpouštědlem s hustotou vyšší než je 
objemová hmotnost pryžového granulátu (např. perchlorethylen). 

2. Takto připravený vzorek se nechá dvě hodiny ustát při laboratorní teplotě.  

3. Poté se obsah pyknometru míchá 3 minuty kovovou tyčinkou, aby se částice 
nerozpuštěného pryžového granulátu uvolnily z kameniva a vyplavaly k hladině 
rozpouštědla.  

4. Směs asfaltu, rozpouštědla a částic pryžového granulátu se scedí přes zkušební síto 
0,063 mm; částice pryžového granulátu zůstanou zachyceny na sítě a rozpuštěný asfalt 
s částicemi pryžového granulátu menšími než 0,063 mm se zachytí do nádoby. Aby se 
s rozpouštědlem a pojivem neodplavilo i kamenivo, provádí se slévání asfaltu, rozpouštědla 
a pryžového granulátu z pyknometru do té doby, než se nad hladinu začnou vynořovat zrna 
kameniva.  

5. Pyknometr se znovu doplní rozpouštědlem a promíchává se 3 minuty kovovou tyčinkou, 
aby se zajistilo promíchání usazeného materiálu.  

6. Směs asfaltu, rozpouštědla a částic pryžového granulátu se opět scedí přes zkušební síto 
0,063 mm jako v bodě 4.  

7. Síto s pryžovým granulátem se proplachuje rozpouštědlem nad nádobou s rozpouštědlem 
a asfaltem do té doby, dokud do nádoby neteče čisté rozpouštědlo.  

8. Síto s pryžovým granulátem se vysuší při teplotě 105 °C do dosažení konstantní hmotnosti.  

9. Po ochlazení se pryžový granulát na sítě zváží. Hmotnost odpovídá hmotnosti 
zachyceného pryžového granulátu. 

10. Obsah pyknometru a v nádobě zachycená směs asfaltu a rozpouštědla se vloží do 
extraktoru a provede se běžná extrakce pojiva extrakční odstředivkou.  
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11. Z rozdílu hmotnosti asfaltové směsi s CRmB a hmotnosti kameniva včetně fileru po extrakci 
se stanoví obsah CRmB bez nerozpustného podílu původního asfaltu použitého k výrobě 
CRmB. Nerozpustný podíl asfaltu lze vypočítat ze vztahu: 0,014•f + 0,05, kde f je obsah 
částic kameniva prošlých při extrakci sítem 0,063mm v % hmotnosti celkového kameniva. 

 

P2.3   Přesnost stanovení obsahu CRmB 

Použitím upřesněného postupu přesto zůstane část pryžového granulátu zachycena ve směsi 
kameniva a částečně ovlivňuje stanovení zrnitosti kameniva na jednotlivých sítech. Je tudíž 
nutné, aby bylo dodrženo znění poznámek 2 a 3 v 8.3.3. 
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Příloha 3 
 

P3 ODVODNĚNÍ DRENÁŽNÍHO KOBERCE  

 

P3.1   Účel  
Obrusnou vrstvu z drenážního koberce je třeba odvodnit na úrovni ložní vrstvy.  

 

P3.2   Provedení odvodnění  
 

P3.2.1  U vozovek s nezpevněnou krajnicí se krajnice provede jen do úrovně ložní vrstvy nebo 
se provedení krajnice použije propustný materiál.  

P3.2.2  Odvodnění vrstvy drenážního koberce s obrubníkem a kanalizací se zajistí použitím: 

 Vpustí s rámem (ocelových nebo z recyklované pryže), přičemž v rámu jsou mezery nebo 
otvory umožňující odtok vody v úrovni ložní vrstvy (viz obrázek P3.1). 

 Obrubníků s vnitřním odvodněním napojeným na kanalizaci, např. typ KerbDrain podle 
www.aco.cz (ACO KerbDrain) nebo STORA KERB typ SK podle www.imcoma.com, (viz 
příklad zabudování obrubníku níže).  

 Drenážním žlábkem v ložní vrstvě vyplněným drenážní vrstvou nebo drenážní ocelovou 
ohebnou hadicí se zaústěním do kanalizační vpusti. 

 

 

 

Obrázek P3.1 –  Příklad ocelového rámu s mezerami umožňující odtok vody z ložní vrstvy 

http://www.aco.cz/
http://www.imcoma.com/
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Obrázek P3.1 –  Příklad zabudování obrubníku s vnitřním odvodněním 
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