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Diplomová práce Bc. Michala Pěnčíka se zabývá změnou vlastností asfaltových pojiv vlivem
jeho stárnutí.  Cílem práce bylo sledovat změnu charakteristik asfaltového pojiva metodou
BSA a vyhodnotit jak vlastnosti zpětně získaného pojiva po metodě stárnutí, tak i jaký je vliv
stárnutí pojiva na změnu modulu tuhosti asfaltové směsi. 

Celá diplomová práce se dělí  celkem na třináct  částí.  V první kapitole  je stručně shrnuta
řešená problematika diplomové práce. Další dvě kapitoly popisují problematiku reologického
chování asfaltového pojiva,  jeho stárnutí  a metody,  kterými se simuluje stárnutí  pojiva.  V
kapitole 3.4.1 je zmíněna metoda simulující laboratorní stárnutí asfaltové směsi BSA. V této
části  by  bylo  vhodné  doplnit  informaci,  jakou  část  „života“  asfaltové  směsi  tato  metoda
simuluje. Zda se jedná o krátkodobé stárnutí tj. metoda simuluje výrobu, dopravu a pokládku
asfaltové směsi nebo má charakterizovat vlastnosti směsi po několika letech zabudování v
konstrukci vozovky.

V praktické části práce byl sledován vliv stárnutí na asfaltových pojivech, tak na asfaltové
směsi a to na asfaltech od tří různých výrobců pojiva. Vlastnosti zestárlého a nezestárlého
pojiva byly popsány řadou empirických a funkčních zkoušek. Jako velmi přínosné se ukazuje
sledování vlastností pojiva na třech typech vzorků: referenční – nezestárlý, zpětně získaný –
zestárlý zpětně získaný. Vliv stárnutí pojiva na vlastnosti asfaltové směsi byl sledován při
měření  modulů  tuhosti  na  trapezoidech.  Praktická  část  práce  obsahuje  značné  množství
výsledků laboratorních zkoušek, tabulky a grafy výsledků. Z této části práce je zřejmý široký
rozsah diplomové práce a její pracnost a časová náročnost. 

Výsledky laboratorních zkoušek lze interpretovat různě. Student uvádí, že na asfaltové pojivo
Lotos  má  metoda  stárnutí  BSA  nejmenší  vliv,  jelikož  změna  vlastností  mezi  stavem po
extrakci  a  BSA  je  minimální.  Nedalo  by  se  však  konstatovat,  že  pojivo  Lotos  stárne
nejrychleji, protože změna mezi stavem „referenční pojivo“ a „pojivo po extrakci“ je největší
a pojivo je už jen výrobou tak zestárlé, že proces BSA má na něj dodatečně minimální vliv
(např. hodnoty penetrace a bodu měknutí u pojiva Lotos a Orlen jsou si po metodě BSA velice
blízké). Jaký je názor studenta na takovou interpretaci výsledků?

Předložená práce splnila podmínky zadání a doporučuji ji k obhajobě. Je logicky členěna,
jazykově solidně zpracována. Práce je doprovázena bohatou fotodokumentací. 

Doplňující otázka:

1) Můžete popsat základní reologické modely asfaltových směsí. 
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