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Anotace 

Navrhování asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálů vůči novým surovinám při 

výrobě asfaltových směsí pro použití v silničním stavitelství je vzhledem k environmentálním a 

ekonomickým výhodám správným trendem posledních let. V této bakalářské práci je řešena a 

posouzena možnost použití R-materiálu v podílu 40 % s měkkým asfaltem 160/220 k návrhu 

směsi pro ložnou vrstvu vozovkového souvrství ACL 16+. Nejprve byl proveden rozbor 

použitého R-materiálu, extrakce pojiva, zrnitost kameniva, penetrace a bod měknutí pojiva. 

Následně byla navrhnuta asfaltová směs dle ČSN EN 13108.1. Pro porovnání vlastností byly 

použity dvě referenční asfaltové směsi. Směs s 40% podílem R-materiálu a s asfaltem 50/70 a 

asfaltová směs bez R-materiálu s asfaltem 50/70. Pro navrženou směs a pro referenční směsi 

byly provedeny následující zkoušky: moduly tuhosti, odolnost vůči vodě a mrazu, měření 

šíření trhlin, odolnost proti trvalým deformacím a maximální objemová hmotnost. Výsledky a 

vyhodnocení jsou zpracovány v tabulkách a grafech a jsou součástí bakalářské práce.  

Klíčová slova: R-materiál, recyklace, měkký asfalt, návrh asfaltové směsi 

Abstract 
The design of asphalt mixtures with a higher proportion of R-materials versus new 

materials in the production of new asphalt mixtures in use for road construction is an 

important trend in the recent years due to environmental and economic advantages. In this 

Bachelor Thesis, the possibility of R-material use in a proportion of 40 % with soft asphalt 

160/220 is being considered and evaluated in order to the design the mixture for the layer of 

ACL 16+. Firstly, analysis of the R-material, binder extraction, aggregate grain size, 

penetration and binder softening point were performed. Subsequently, the asphalt mixture 

was designed according to ČSN EN 13108.1. Two reference asphalt mixtures were used to 

compare the properties (performance): a mixture consisting of 40% R-material and 50/70 

asphalt and an asphalt mixture without R-material with 50/70 asphalt. The following tests 

were performed for the suggested mixture and the reference mixtures: stiffness modulus, 

water and frost resistance, crack growth measurements, permanent deformation resistance 

and maximum bulk density. The results and evaluations are elaborated in tables and charts 

and they are part of the bachelor thesis. 

Key words: R-material, recycling, soft asfalt, asfalt mix design 
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1. Úvod 

Ochrana životního prostředí a šetření přírodních zdrojů je nezbytným předpokladem 

udržitelného rozvoje. Používání asfaltového recyklátu (R-materiál) při výrobě asfaltových 

směsí pro vozovková souvrství je dle mého názoru jednou z rozhodujících cest jak v silničním 

stavitelství udržitelný rozvoj zajistit. Používání R-materiálů v silničním stavitelství není 

novinkou, ale jeho využití je, i ve srovnání s vyspělými zeměmi, poměrně nízké. Je potřeba 

hledat všechny možnosti k výrazně vyššímu využití všech materiálů získaných při výstavbě, 

rekonstrukcích a opravách staveb. Používání R-materiálů je dle mého názoru pro zhotovitele i 

ekonomicky zajímavé, neboť R-materiál je zdroj kvalitního materiálu (pojiva a kameniva) za 

velmi příznivou cenu. Při nutnosti pravidelného obnovování vozovkových souvrství i zdroj 

dostatečně vydatný, a je zajímavé se jeho využitím ve velké míře zabývat. Je zřejmé, že 

využívání R-materiálu je ekonomicky výhodné z hlediska zhotovitelů i z celospolečenského 

hlediska. Rozhodně špatné řešení by bylo, kdyby vyfrézovaný (vybouraný) R-materiál skončil 

na skládkách, deponiích, nebo se používal jiným méně vhodným způsobem. K výraznému 

zvýšení využívání R-materiálu bude nutné přizpůsobit technické podmínky (TP), ČSN a další 

předpisy.  

Přes všechny uvedené výhody používání je nezbytné zajistit při výrobě asfaltových 

směsí s použitím R-materiálu kvalitní směsi s požadovanými vlastnostmi a s požadovanou 

životností. K tomu účelu je potřeba provést mnoho návrhů směsí s různým obsahem 

použitého R-materiálu s různými asfalty a s případným použitím přísad, jejich laboratorní 

odzkoušení, vyhodnocení jejich vlastností a posouzení možnosti použití. 

Ve své práci jsem se zabýval návrhem a laboratorním odzkoušením asfaltové směsi 

s použitím většího podílu R-materiálu a s použitím měkkého asfaltu bez použití rejuvenátorů 

a porovnání této asfaltové směsi s referenčními vzorky asfaltových směsí. 
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2. Stárnutí asfaltového pojiva 

Asfaltové pojivo obsažené v asfaltové směsi je v průběhu své životnosti vystaveno 

vnějšímu prostředí. Vlivem vnějších faktorů (změny teplot, vzdušný kyslík, ultrafialové záření) 

asfaltové pojivo mění své vlastnosti a má tendenci tvrdnou. Tyto změny můžeme sledovat pří 

empirických zkouškách, jako je penetrace a bod měknutí. Díky tomu se mění vlastnosti 

asfaltové směsi. Narůstá tuhost, vozovka má větší schopnost přenášet zatížení, ale zároveň 

roste riziko vzniku trhlin při nízkých teplotách a rychlejší degradace vozovky. Ke stárnutí 

dochází už při výrobě asfaltové směsi, jejím skladování, přepravě a pokládce. 

2.1 Faktory ovlivňující stárnutí asfaltového pojiva 

 Termooxidační stárnutí 

Termooxidační stárnutí pojiva je soubor chemických procesů závislých především na 

teplotě a přístupu kyslíku k asfaltovému pojivu. Dochází při tom k zabudování atomů kyslíku 

do organických uhlovodíkových molekul. To ovlivňuje zejména fyzikální vlastnosti pojiva jako 

je pružnost, modul tuhosti, nízkoteplotní křehkost atd. Tyto degradační změny souhrnně 

označujeme jako oxidační stárnutí asfaltového pojiva. 

K oxidačnímu stárnutí nejvíce dochází při technologických procesech, jako je 

skladování asfaltového pojiva na obalovně, výroba asfaltové směsi, transport a pokládka. 

Oxidační stárnutí pojiva pokračuje po celou dobu životnosti asfaltové vozovky. Projevují se 

zde další faktory, jako difúzní odpor asfaltového filmu, který se zvyšuje s tloušťkou, 

propustnost asfaltové vrstvy pro molekuly kyslíku (úměrné mezerovitosti a tloušťce asfaltové 

vrstvy), vliv ultrafialového slunečního záření. Tyto reakce jsou velmi pomalé a jsou silně 

ovlivněny teplotou. Čím vyšší je teplota, tím je oxidační účinek vyšší. [1] 

 Destilační stárnutí 

Destilační stárnutí se nejvíce projevuje u asfaltových pojiv zpracovávaných za horka a 

také u některých typů asfaltů, u kterých dochází ve větší míře k štěpení uhlovodíkových 

molekul a vzniku nízkomolekulárních sloučenin nebo které obsahují lehké olejové podíly. 

Působí-li vyšší teplota déle, tak se tyto oleje odpařují. Stárnutí destilací je závislé především 
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na teplotě, velikosti povrchu a penetraci asfaltu. Oxidační stárnutí má však mnohem větší 

význam na změnu vlastností pojiva než destilační. [1] 

 Migrační procesy (exudační stárnutí) 

Migrační procesy jsou obdobou destilačního stárnutí, probíhají však za normálních 

teplot mnohem menší rychlostí. Tyto procesy jsou typické pro asfaltová pojiva, do kterých 

jsou přimíchány fluxuační oleje nebo pokud nejsou při výrobě použity dostatečně výkonné 

destilační kolony. Částice asfalténů se seskupují ve větší celky a postupem času vzniká 

disperze a vícefázový systém, v důsledku asfaltovému pojivu klesá plasticita, elasticita a pojivo 

křehne. [1] 

 Strukturální stárnutí (fyzikální tvrdnutí) 

Ke strukturálnímu stárnutí asfaltového pojiva dochází, pokud je pojivo po delší časové 

období vystaveno nízkým teplotám. Tento proces je většinou reverzibilní. Dochází 

k reorganizaci a zafixování molekul (vodíkové můstky) a není spojen s chemickými změnami 

v materiálu. Tyto procesy zvyšují tvrdost pojiva. [1] 

2.2 Laboratorní metody simulující stárnutí asfaltových pojiv 

Stárnutí asfaltových pojiv lze posoudit pomocí laboratorních zkoušek. Hlavní roly ve 

změnách má hlavně tloušťka asfaltového filmu, mezerovitost směsi, vliv kameniva a přísady. 

Laboratorní metody lze rozdělit na krátkodobé, které simulují odolnost pojiva během výroby 

asfaltové směsi, transportu a pokládky a na dlouhodobé, které simulují stárnutí pojiva na 

vozovce po 10 letech životnosti. Změny vlastností pojiva se testují pomocí zkoušek penetrace 

a kroužek kulička. [2] 

 RTFOT – rolling thin film oven test 

Jde o zkoušku tepelné stálosti v tenké pohybující se vrstvě. Určuje odolnost proti 

stárnutí vlivem tepla a vzduchu do malých tlouštěk. Simuluje stárnutí pojiva během výroby a 

pokládky asfaltové směsi. Zkoušku upravuje norma ČSN EN 12607-1 [16]. 
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Pro zkoušku se používá sušárna s dvojitou stěnou a elektrickým ohřevem s teplotou 

163 °C. Pojivo se umisťuje do válcových skleněných nádobek, do kterých se fouká ohřátý 

vzduch. [1] [2] 

 

 RFT – rotating flask test 

Zkouška simuluje krátkodobé stárnutí asfaltového pojiva během obalování kameniva. 

Stárnutí pojiva se provádí v destilační rotační vakuové baňce při teplotě nejčastěji 165°C. 

Zkoušku upravuje norma ČSN EN 12607-3 [17]. [1] [2] 

 

Obr. 1: RTFOT [23]                                   Obr. 2: RFT [23] 

 PAV – pressure ageing vessel 

PAV je urychlený test dlouhodobého stárnutí. Předpokládané stárnutí asfaltového 

pojiva je 10-20 let. Tento test vychází ze zkoušky krátkodobého stárnutí RTFOT, to znamená, 

že pojivo už je termooxidačně zatíženo. Provádí se v předehřáté tlakové nádobě (2,1 MPa) po 

dobu 20 nebo 65 hodin. Zkoušku upravuje norma ČSN EN 14769 [18]. [1] [2] 

 RCAT – rafting cylinder aging test 

Metoda simuluje dlouhodobé stárnutí. Asfaltové pojivo je umístěno do horizontálně 

rotujícího ocelového válce při teplotě 85°C a po dobu 140 hodin se do nádoby vhání kyslík. 

Zkoušku upravuje norma ČSN EN 14769 [18]. [1] [2] 
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Obr. 3: PAV [23] 

 

2.3 Oživení vlastností asfaltového pojiva 

Asfaltové pojivo postupně vlivem stárnutí tvrdne. Použijeme-li pro výrobu asfaltové 

směsi R-materiál, musíme vlastnosti jeho pojiva kompenzovat. Optimální výsledné tvrdosti 

nového pojiva lze dosáhnou přimícháním změkčovadel asfaltového pojiva (rejuvenátorů) 

nebo smícháním s novým měkčím asfaltovým pojivem. 

Podíl znovu aktivovaného pojiva může dosahovat od 0 do 100% v závislosti na mnoha 

parametrech (druh nového pojiva, kompatibilita mezi starým a novým pojivem, čas míchání, 

teplota obalení kameniva atd.) V případě, že není použita správná technologie, může 

postupem času dojít k předčasnému poškození asfaltové směsi. Prvním extrémem je situace, 

kdy nedochází k téměř žádné reaktivaci zestárlého pojiva (černý kámen). Vzniká mezivrstva 

mezi novým pojivem a kamenivem. Druhý extrém nastává reaktivací veškerého zestárlého 

pojiva a dokonalou homogenizací starého a nového pojiva. V reálu je ve většině případů 

reaktivace částečná a nachází se někde mezi těmito extrémy.[3] 
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Obr. 4: různé mechanismy regenerace během recyklačního procesu [3] 

 Pozn.: Brand-nex mix (Nová asfaltová směs); Ageing (Stárnutí); RAP (R-materiál); New materials + 
recycling process (Nové materiály + recyklační proces); 0 % Re-use (0 % reaktivace); Black rock (Černý kámen); 
Partial remobilisation (Částečná reaktivace); 100 % Remobilization (100 % reaktivace); Non homogeneous 
(Nehomogenní); Homogeneous (homogenní) 

2.3.1 Rejuvenátory 

Rejuvenátory se používají k reaktivaci vlastností zestárlého asfaltového pojiva. Jde o 

olejový extrakt, získaný například během zpracování ropy, z bio-olejů, z biomasy nebo 

z papírenské výroby. Obnovují vhodný poměr obsahu asfalténů a malténů. Dělíme je na 

fluxační přísady, které snižují viskozitu pojiva a rejuvenační přísady, které obnovují chemickou 

strukturu a přerušují proces shlukování asfalténů. [4] 

Rejuvenátory umožňují vyšší dávkování R-materiálu. Bez jejich použití není možné 

dosáhnout požadovaných vlastností výsledného pojiva. Výhodou je jednoduché přidávání bez 

nutnosti dalšího skladovacího sila, jak je nutné při výrobě směsí s použitím pojiv s vyšší 

penetrací. 
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Lze je aplikovat smícháním s R-materiálem na obalovně nebo přímo na povrch 

vozovky. Dávkují se v rozmezí 3 až 4%. 

2.3.2 Použití měkkých asfaltů 

Vlastnosti ztvrdlého asfaltového pojiva v R-materiálu lze kompenzovat přidáním 

měkkého pojiva s nižší viskozitou. Na základě znalosti parametrů zestárlého pojiva a množství 

dávkovaného R-materiálu do nové směsi je možno výpočtem stanovit optimální dávkování 

pojiva s vyšší hodnotou penetrace. Výhoda této varianty je, že při dokonalém promísení může 

dojít nejen ke změkčení, ale i k obnově fyzikálních a chemických vlastností.[5] 
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3. Recyklace asfaltových vozovek 

Recyklace stavebních materiálů je velmi důležitá pro zachování udržitelného rozvoje a 

ochranu životního prostředí. Přináší mnoho nepopiratelných výhod: 

 Opětovné využití vybouraných materiálů 

 Snižování objemu odpadů 

 Omezení čerpání neobnovitelných zdrojů 

 Úspora energií 

 Snížení celkových nákladů na opravu vozovky při zachování kvality 

 Snižování dalších nežádoucích vlivů (hluk, zatížení komunikací, doba výstavby) 

Při správném způsobu použití technologií jsou recyklované vozovky v mnoha 

případech stejně hodnotné jako vozovky vyrobené standardním způsobem. Využívání 

recyklovaných materiálů tedy nemusí být na úkor kvality stavebního díla.[10][7] 

3.1 R-materiál 

R-materiál je asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo 

drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek a asfaltové směsi z neshodné nebo 

nadbytečné výroby. Jedná se o více jak 95% asfaltových materiálů (Ra), s max. obsahem 5% 

hm. ostatních recyklovaných materiálů.[11] 

Frézování vrstev vozovek se provádí za studena pomocí silničních fréz. Aby se dosáhlo 

co nejvyšší kvality znovu získaného materiálu, je třeba frézovat jednotlivé konstrukční vrstvy 

samostatně. Díky tomu je možné použít materiál z obrusné vrstvy opět do obrusu. Je potřeba 

počítat s tím, že během frézování a úpravě dochází ke změně zrnitosti R-materiálu. Použití 

upraveného R-materiálu je závislé na druhu vrstvy, ze které byl R-materiál získán (tabulka 1). 

Maximální množství R-materiálu, které dovoluje norma ČSN EN 13108-1, upravuje tabulka 2. 

Znovuzískaná asfaltová směs, která vzniká při selektivním frézování jednotlivých 

konstrukčních vrstev, se skladuje odděleně a to podle typu konstrukční vrstvy. Je vhodné 

skladovat R-materiál v suchu pod zastřešením. V případě, že je mokrý, zvyšují se tím 

energetické nároky na jeho vysušení. 
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Před znovupoužitím je třeba R-materiál analyzovat, musí splňovat požadavky zejména 

na vlastnosti zestárlého pojiva, kameniva a znečisťujících látek. [20] 

 

R-materiál získaný z: 

Použití do nově vyráběných směsí pro: 

Litý 
asfalt 

Asfaltová 
obrusná vrstva 

Asfaltová ložní 
vrstva 

Asfaltová horní 
podkladní vrstva 

Litého asfaltu ANO ANO2) ANO2) ANO 

Asfaltové obrusné vrstvy 
1) NE ANO ANO ANO 

Asfaltové obrusné a ložní 
vrstvy NE ANO2) ANO ANO 

Asfaltové obrusné a ložní 
vrstvy s modifikovaným 
pojivem 

NE ANO ANO ANO 

Asfaltové ložní vrstvy 1) NE ANO2) ANO ANO 

Asfaltové horní 
podkladní vrstvy 1) NE NE NE ANO 

Asfaltové obrusné, ložní 
vrstvy  
a horní podkladní vrstvy 
– neselektivní frézování 

NE NE ANO2) ANO 

1)Jedná se o materiál selektivně vyfrézovaný a skladovaný oddělené od ostatního R-materiálu 
2) Nutné další ověření/zkoušky pro prokázání vhodnosti použití R-materiálu do dané asfaltové 

směsi (vrstvy). 

Tab. 1: Možnosti přidání upraveného R-materiálu do nově vyráběných směsí [5] 

Tab. 2: Maximální povolený obsah R-materiálu v asfaltových směsích [21] 

Obrusné vrstvy Ložní vrstvy Podkladní vrstvy 

Druh směsi 
R-materiál 

(%) 
Druh směsi 

R-materiál 
(%) 

Druh směsi 
R-materiál 

(%) 

ACO 8 25 → 35 ACL 16 S 30 → 40 ACP 16 S 50 → 60 

ACO 8 CH 25 → 35 ACL 16 + 30 → 50 ACP 16 + 60 → 70 

ACO 11 + 0 → 30 ACL 16 40 → 50 ACP 22 S 50 → 60 

ACO 11 25 → 35 ACL 22 S 30 → 40 ACP 22 + 60 → 70 

ACO 16 + 0 → 30 ACL 22 + 30 → 50   

ACO 16 25 → 35 ACL 22 40 → 50   
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3.2 Recyklace za horka na místě 

Výhodou recyklace na místě je ve využití místního materiálu a nezatížení silniční sítě 

dopravou, dále je to rychlost opravy a nízká ekonomická náročnost. 

Strojní sestavu pro recyklaci za horka tvoří předehřívače, které opravovanou 

asfaltovou vrstvu pozvolna nahřívají na potřebnou teplotu. Remixer tuto nahřátou vrstvu 

rozpojí frézovacím bubnem a promíchá s přidanými komponenty (asfalt, kamenivo, přísady). 

Nakonec vyhřívané lišty směs rozprostřou a zhutní. Pomocí této technologie se provádějí čtyři 

varianty recyklace. 

 Remix 

Jedná se přetvarování recyklované vozovky a zlepšení jejích fyzikálně-mechanických 

vlastností přidáním přísad. Nejprve se rozprostře přidané kamenivo, ohřeje se asfaltová směs 

a přidá se změkčující přísada, asfalt, případně předobalená směs kameniva. Následuje 

promíchání, zpětné rozprostření a uhutnění asfaltové směsi.[6][7] 

 

Obr. 5: remix [6] 

 Remix plus 

Stejně jako v případě technologie remix dochází k přetvarování a zkvalitnění asfaltové 

vrstvy a současně se pokládá nová obrusná vrstva systémem horké na horké. Recyklovaná 

vrstva a nová obrusná vrstva se hutní současně. [6][7] 
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Obr. 6: remix plus [6] 

 Reshave 

Jedná se o přetvarování asfaltové vrstvy. Tuto metodu lze použít pouze tehdy, 

splňuje-li asfaltové pojivo obsažené ve směsi požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

Asfaltová směs se nahřeje, rozpojí a nakypří. Následně se urovná a zhutní. [6][7] 

 Repave 

Tato technologie je podobná technologii reshave, s tím rozdílem, že na urovnanou 

vrstvu se přidává nová vrstva o tloušťce 10 až 40 mm. Obě vrstvy se následně hutní současně. 

[6][7] 

 

Obr. 7: repave [6] 
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3.3 Recyklace za horka na obalovně 

V případě recyklace za horka na obalovně může být podíl R-materiálu v nově 

vyrobené směsi 10-100%. Čím vyšší je jeho podíl tím větší jsou požadavky na úpravu nové 

směsi (modifikovaný asfalt, rejuvenátory, měkký asfalt). Díky tomu dosahují recyklované směsi 

podobných vlastností, jako asfaltové směsi z nových materiálů. V poslední době se používá 

větší dávkování R-materiálu. 

Odfrézovaný R-materiál se převáží na obalovnu nebo recyklačního centra, kde je 

uskladněn nebo dále upraven. V běžné obalovně asfaltových směsí, která používá R-materiál, 

jsou přídavná technologická zařízení pro nasypání, skladování, přemisťování, sušení, ohřev a 

smíchání R-materiálu s přírodními materiály. Složení zařízení pro využití R-materiálu závisí na 

jeho maximálním přípustném množství, způsobu sušení a ohřevu, způsobu dávkování a 

míchání s přírodními materiály. Jestliže se používá malé množství R-materiálu do 10 nebo 20 

% z celkové hmotnosti asfaltové směsi, je na šaržové obalovně nejvhodnější dávkování R-

materiálu bez jeho ohřevu. Při použití většího množství R-materiálu (od 20 % do 50 %) je R-

materiál vysušen a ohřán v přídatném zařízení, které je součástí obalovny.[9] 

Používanými metodami jsou dávkování R-mat přímo do míchačky šaržové obalovny, 

předehřátí R-materiálu v paralelním bubnu nebo dvouplášťovém bubnu a metoda Drum-mix 

(kontinuální obalovna). 

 

Obr. 8: šaržová obalovna [13] 
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V prvním případě je nejprve předehřáto nové kamenivo v sušícím bubnu a následně 

přidán R-materiál. Přenos tepla probíhá během míchání z kameniva na R-materiál. U směsi s 

vysokým obsahem R-materiálu není možné dosáhnout adekvátního přenosu tepla. Z tohoto 

důvodu je maximální množství přidávaného R-materiálu kolem cca 25%. Tento způsob 

předávání tepla je však energeticky náročnější a při větším množství R-materiálu 

neekonomický. Další problém je s vlhkostí, kdy R-materiál leží na nezastřešené skládce. [13] 

 
Obr. 9: šaržová obalovna s přidáváním R-materiálu přímo do míchačky [13] 

Další metodou je předehřátí R-materiálu v paralelním bubnu. To řeší energetickou 

náročnost přenosu tepla a umožňuje mnohem větší dávkování R-materiálu než v případě 

přenosu tepla během míchání. Při výrobě asfaltových směsí do podkladních vrstev je možné 

užít směs tvořenou R-materiálem až z 80 %. V Případě, že je použit materiál vyfrézovaný 

podle konstrukčních vrstev, lze použít materiál z obrusné vrstvy zpět do obrusné vrsty.[13] 
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Obr. 10: šaržová obalovna s paralelním sušícím bubnem [13] 

Variantou paralelního bubnu je technologie dvouplášťového bubnu. Buben je 

rozdělen na vnější a vnitřní část. Ve vnitřní části je vyhříváno nové nepoužité kamenivo 

proudem horkého vzduchu. Následně se dostává do vnější části bubnu, kde se předehřívá R-

materiál. Zde dochází k promísení za přidání pojiva a fileru. Výhodou je energetická efektivita, 

protože dochází k ohřevu zároveň v jednom bubnu. 

 

Obr. 11: dvouplášťový buben [24] 
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Poslední metodou je technologie kontinuální obalovny. R-materiál se přidává přímo 

do sušícího bubnu s proudem nebo proti proudu horkého vzduchu přibližně v polovině 

procesu za přidání asfaltového pojiva a fileru. Tato metoda vyžaduje konstantní kvalitu 

vstupních materiálů. [13] 

Dříve docházelo k problému s takzvaným modrým dýmem, který je škodlivý vůči 

životnímu prostředí a nevyhovuje hygienickým podmínkám na pracovišti. Dnes je možné díky 

technologickým inovacím používat tuto technologii k výrobě směsí s obsahem až 50% R-

materiálu.[14] 

 

Obr. 12: kontinuální obalovna [13] 

3.3 Recyklace za studena 

Recyklaci za studena lze rozdělit podle výroby recyklované směsi na recyklaci na místě 

a v míchacím centru. V případě recyklace na místě dochází ke všem technologickým krokům 

na stavbě. Pokud je zapotřebí, tak se nejprve rozhrne na vozovku kamenivo nebo R-materiál 

z důvodu zlepšení zrnitosti směsi. Následuje recyklační kolona, která v jednom pracovním 

cyklu rozpojí konstrukční vrstvy pomocí frézovacího bubnu, dávkuje požadované množství 

pojiva (hydraulické pojivo, asfaltová emulze, pěnoasfalt), promísí novou směs a následně 

rozhrne a předhutní. V případě recyklace v míchacím centru je odfrézovaný materiál odvezen 

do míchacího centra, kde je upraven a následně opět převezen na stavbu. [8] 

Recyklaci lze provádět i bez pojiva za účelem reprofilace a homogenizace nestmelené 

vrstvy. 
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Obr. 13: fréza [8] 

 

 

Obr. 14: varianta principu recyklace za studena [8] 

 



             ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

                        Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

 

24 

 

Recyklace za studena je technologie velmi přívětivá k životnímu prostředí, jejíž dopady 

jsou minimální. Nedochází k žádnému odtěžování materiálu a jeho ukládání na skládkách a je 

docilováno nižší energetické náročnosti. Mezi další výhody patří nižší dopravní nároky a 

rychlost prováděných oprav. Tuto technologii lze použít i v případě, obsahují-li konstrukční 

vrstvy dehet s celkovým množstvím PAU >25 mg.kg-1 sušiny.[22] 

Velmi důležitá je důsledná diagnostika vozovky, která určí vhodnost použití této 

technologie. V rámci projektových prací je nutno vypracovat laboratorní návrh recyklované 

směsi.[8] 
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4. Praktická část 

Cílem praktické části bakalářské práce je návrh a posouzení asfaltobetonové směsi pro 

ložní vrstvu ACL 16+ za použití vyššího množství R-materiálu a přidáním měkkého 

asfaltového pojiva označená jako směs č.1. Pro porovnání navržené směsi byly vyrobeny dvě 

referenční směsi, jedna se stejným obsahem R-materiálu a přidáním tvrdšího asfaltového 

pojiva označená jako směs č.2 a druhá bez použití R-materiálu a použitím tvrdšího 

asfaltového pojiva označená jako směs č.3. 

4.1 Postup řešení 

Nejprve byla provedena analýza R-materiálu. Byla provedena extrakce asfaltového 

pojiva a zrnitostní rozbor kameniva. Z vyextrahovaného pojiva byla zjištěna penetrace dle 

ČSN EN 1426 [25] a bod měknutí dle ČSN EN 1427 [26]. 

Na základě těchto dat byla pomocí teoretického výpočtu dle normy ČSN EN 13108-1 

[21]navržena asfaltová směs a dvě referenční směsi. 

Z těchto směsí byla vyrobena zkušební válcová (Marshallova) tělesa dle ČSN EN 

12697-30 [27] a desky dle ČSN EN 12697-33 [28]. Na Marshallových tělesech byla zjištěna 

objemová hmotnost dle ČSN EN 12697-6 [29], mezerovitost dle ČSN EN 12697-8 [30], 

pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12697-12 [31], moduly tuhosti dle ČSN EN 12697-26 [32], 

odolnost vůči šíření trhlin dle ČSN EN 12697-44 [33]. Na deskách byla provedena zkouška 

pojíždění kolem dle ČSN EN 12697-22 [34]. 

Dále byla vyextrahována pojiva obsažená ve zkušebních směsích a zjištěna penetrace 

a bod měknutí pro porovnání teoretického výpočtu a reality. 

4.2 Analýza R-materiálu 

4.2.1 Extrakce asfaltového pojiva 

Extrakce asfaltového pojiva byla provedena pomocí extrakčního přístroje. Cca 0,6kg R-

materiálu bylo vloženo do sítové nádoby a ta následně do extraktoru. Poté byla vložena 

patrona, která slouží k zachycování nejjemnějších částic vzorku. Tyto částice se od 



             ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

                        Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

 

26 

 

rozpouštědla oddělují pomocí odstředivé síly. Následně byl přístroj uveden do provozu a 

vzorek se promýval v perchlóru, který se používá jako průmyslové rozpouštědlo. Po cca 20 

minutách byl perchlór s rozpuštěným asfaltovým pojivem zachycen do skleněné baňky. 

Poté byl přístroj znovu spuštěn, aby se docílilo dokonalého očištění kameniva od 

asfaltového pojiva. Po vypnutí přístroje bylo kamenivo vysušeno od zbytků rozpouštědla. 

Následně byla zjištěna hmotnost a byl proveden zrnitostní rozbor. Z rozdílu hmotností před a 

po extrakci bylo vypočítáno procentuální zastoupení asfaltového pojiva. Celý proces byl 

proveden dvakrát a výsledky byly zprůměrovány. 

První vzorek obsahoval 5,7% a druhý 5,1% asfaltového pojiva. Průměr je roven 5,4%. 

Záznam o zkouškách je přiložen v příloze. 

 
Obr. 15: extrakční přístroj 

4.2.2 Zrnitostní rozbor 

Zrnitostní rozbor byl proveden metodou prosévání za sucha v souladu s českou 

technickou normou ČSN EN 933-1 (Zkoušení geometrických vlastností kameniva).  

Zkouška spočívá v roztřídění a oddělení jednotlivých frakcí kameniva pomocí sady sít 

sestavených sestupně s klesající velikostí otvorů. V tomto případě byla použita síta o 

jmenovitých velikostech 22,4; 16; 11,2; 8; 5,6; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 a 0,063. Sada sít je 

zakončena dnem. 

Kamenivo musí být před zahájení zkoušky vysušeno při teplotě 110 ± 5°C do ustálení 

hmotnosti. V tomto případě došlo k vysušení během extrakce v extrakčním zařízení. 
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Po prosetí se zjistila hmotnost kameniva zachyceného na jednotlivých sítech. K 

materiálu, který zbyl na dně, se připočetl materiál zachycený v patroně. 

 

Obr. 16: prosévací přístroj 

Ze získaných hmotností na jednotlivých sítech byla sestavena křivka zrnitosti. 

Zrnitostní rozbor byl proveden dvakrát a následně spočítán průměr. V tabulce č.3 je obsažen 

výpočet průměrné křivky zrnitosti R-materiálu a v grafu č.1 je vyobrazena křivka zrnitosti. 

Záznamy o jednotlivých zkouškách jsou uvedeny v příloze. 

síto propady [g] zbytky [%] celkové 
zbytky [%] 

celkové 
propady 

[%] 
22 0,0 0,0 0,0 100,0 
16 0,0 0,0 0,0 100,0 

11,2 67,0 5,8 5,8 94,2 
8 162,0 14,1 19,9 80,1 

5,6 160,6 13,9 33,8 66,2 
4 102,3 8,9 42,7 57,3 
2 160,3 13,9 56,6 43,4 
1 120,3 10,4 67,1 32,9 

0,5 90,6 7,9 75,0 25,0 
0,25 71,1 6,2 81,1 18,9 

0,125 41,8 3,6 84,8 15,2 
0,063 29,6 2,6 87,3 12,7 

<0,063 145,7 12,7 100,0 0,0 

Tab. 3: výpočet křivky zrnitosti 
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         Graf. 1: křivka zrnitosti kameniva z R-materiálu 

4.2.3 Vakuová destilace 

Aby se na asfaltovém pojivu dal stanovit bod měknutí a penetrace, je třeba asfaltové 

pojivo rozpuštěné v perchlóru vydestilovat vakuovou destilací. 

Vakuový destilační přístroj se skládá z olejové lázně, do které je ponořena laboratorní 

baňka s roztokem. Ta je přichycena na rotační zařízení, ke kterému je připojen chladič. 

V chladiči kondenzuje odpařené rozpouštědlo a odtéká do shromažďovací baňky. Dále je 

k zařízení připojena vakuová pumpa. 

Nejprve probíhala destilace při teplotě 120°C a atmosférickém tlaku, dokud nebylo 

možné pozorovat změnu objemu roztoku v baňce. Poté byla připojena vakuová pumpa 

s udržovaným podtlakem na hodnotě 2,0± 0,5kPa a teplotě 160°C. Po uplynutí 15 minut, kdy 

už nebyla pozorována kondenzace perchlóru, byla destilace ukončena. 

Asfaltové pojivo bylo poté nalito do zkušebních nádob pro zkoušku penetrace a bodu 

měknutí. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Ce
lk

ov
é 

pr
op

ad
y 

[%
]

Velikost otvoru síta [mm]



             ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

                        Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

 

29 

 

 

Obr. 17: vakuové destilační zařízení 

4.2.4 Bod měknutí 

Stanovení bodu měknutí bylo provedeno v souladu s českou technickou normou ČSN 

EN 1427 (Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička). 

Bodem měknutí je definována teplota, za které má asfaltové pojivo danou konzistenci. 

Pro potřeby zkoušky je potřeba připravit zkušební vzorky. Asfaltové pojivo bylo po 

destilaci nalito s mírným přebytkem do nádob tvaru kroužků. Po zchlazení byl přebytek 

seříznut nahřátým nožem a povrch zarovnán s okrajem kroužku. Poté byly vzorky ponechány 

při laboratorní teplotě po dobu 30 minut. Zhotoveny byly 4 vzorky. 

 

Obr. 18: připravené vzorky pro bod měknutí 
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Zkouška probíhá v kapalinové lázni s čerstvě převařenou destilovanou nebo 

neionizovanou vodou, aby nedocházelo k ovlivňování zkoušky vzduchovými bublinami, které 

se při stoupající teplotě vytváří na povrchu vzorků. Dva kroužky se umístí do kádinky s lázní 

vytemperované na 5°C ± 1°C a přemístí do zkušebního zařízení. Na začátku zkoušky se na 

kroužky umístí kuličky a následně se kapalina zahřívá rychlostí 5°C/minutu. Vlivem gravitace 

se kuličky propadají skrz kroužky s asfaltem. Jakmile se kulička obalená v asfaltovém pojivu 

propadne o 25mm ± 0,4mm, zaznamená se teplota. V tomto případě byl použit automatický 

přístroj, který zaznamenává propad kuličky pomocí paprsku světla. Průměr naměřených teplot 

je bod měknutí. Pokud je rozdíl v naměřených teplotách větší než 1°C pro bod měknutí do 

80°C, musí se zkouška opakovat. 

 
Obr. 19: automatický přístroj              Obr. 20: lázeň se vzorky 

V tomto případě byla zkouška prováděna dvakrát. Jeden ze vzorků byl nestandardní, 

tudíž byl průměr spočítán ze tří hodnot. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.4. 

vzorek č. °C 
  1 76,3 
  2 73,5 nestandartní vzorek 

3 76,3 
  4 76,0 
  průměr 76 
  

Tab. 4: výsledky bodu měknutí R-materiálu 
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4.2.5 Penetrace 

Penetrace byla stanovena v souladu s českou technickou normou ČSN EN 1426 

(Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou). Pro potřeby této práce je popsán 

běžný postup do penetrace 330[mm*10-1]. Norma definuje penetraci jako konzistenci vzorku 

materiálu vyjádřenou jako hloubku v desetinách milimetru, do které svisle vnikne 

normalizovaná jehla za stanovených podmínek teploty, zatížení a doby zatěžování. 

Pro potřeby zkoušky byl zhotoven zkušební vzorek nalitím asfaltového pojiva do 

normou předepsané nádoby. Zkouška probíhá v zařízení zvaném penetrometr. Vzorek byl 

temperován ve vodní lázni o teplotě 25°C po dobu 90 minut. Očištěná penetrační jehla se 

nasadí do nástavce a pomalu se snižuje k nádobě se vzorkem, dokud se jehla nedotkne svého 

obrazu na povrchu vzorku. Následně se uvolní jehla se závažím 100g po dobu 5 sekund a 

přístroj zaznamená penetraci. Zkouška se následně opakuje vždy s jinou jehlou. 

 
Obr. 21: penetrační zařízení                               Obr. 22: vzorek ve vodní lázni 

Jednotlivé vpichy musejí být vzdáleny od stěn nádoby minimálně 10mm a od sebe 

minimálně 10mm. Norma stanovuje minimálně tři vpichy, jejichž maximální rozdíl je stanoven 

v tabulce č.5. V této práci byly realizovány vpichy 4. Výsledná hodnota penetrace je spočítána 

jako aritmetický průměr jednotlivých vpichů a vyjádřena v desetinách milimetru. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce č.6. 
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Tab. 5: maximální rozdíl měření [25] 

 
vzorek č. mm mm*10-1 

1 1,06 10,6 
2 1,04 10,4 
3 1,05 10,5 
4 1,02 10,2 

průměr 1,04 10 

Tab. 6: výsledky penetrace R-materiálu 

 

4.3 Návrh asfaltové směsi 

Znovuzískaná asfaltová směs resp. R-materiál obsahuje asfaltové pojivo, které již nemá 

stejné parametry jako původní pojivo. Je to způsobeno procesy stárnutí. Z technického 

hlediska je tento asfalt mj. tvrdší a křehčí. Pokud bychom parametry pojiva zpětně získaného 

z R-materiálu sledovali základními empirickými zkouškami pojiva, bude toto mít obecně nižší 

hodnotu penetrace, vyšší teplotu bodu měknutí a vyšší teplotu bodu lámavosti podle Fraasse 

dle ČSN EN 12593.[12] 

Pokud bychom dávkovali R-materiál do nově vyráběné asfaltové směsi bez jeho 

ošetření, od určitého množství dávkovaného R-materiálu bychom vybočili z deklarované 

gradace (nově dávkovaného) pojiva. Toto množství R-materiálu lze stanovit na základě 

výpočtu pomocí vzorců: (uvedených v normativní příloze A normy ČSN EN 13 108-1) 

Tento výpočet lze aplikovat pouze v případě, že v R-materiálu bylo použito pojivo 

typu silničního asfaltu a bude se používat i jako přidávané pojivo. 

 Pro výpočet penetrace pojiva v asfaltové směsi se použije vzorec: 
 
a lg pen1 + b lg pen2 = (a + b) lg penmix 
 
kde  penmix je vypočítaná hodnota penetrace pojiva ve směsi obsahující  

R- materiál; 
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 pen1 je hodnota penetrace pojiva znovuzískaného z R-materiálu; 
 pen2 je hodnota penetrace přidávaného pojiva; 
 a a b jsou hmotnostní podíly pojiva z R-materiálu (a) a z přidávaného pojiva 

(b) ve směsi; přičemž: a + b = 1. 
 

 Pro výpočet hodnoty bodu měknutí pojiva v asfaltové směsi se použije vzorec: 
 
TR&B mix = a  TR&B1 + b  TR&B2 
 
kde TR&B mix je vypočítaná hodnota bodu měknutí pojiva ve směsi obsahující  

R-materiál; 
 TR&B 1 je hodnota bodu měknutí pojiva znovuzískaného z R-materiálu; 
 TR&B 2 je hodnota bodu měknutí přidávaného pojiva; 
 a a b jsou hmotnostní podíly pojiva z R-materiálu (a) a z přidávaného pojiva 

(b) ve směsi; přičemž a + b = 1. 

  

směs 
pojivo 
celkem 

[%] 
R-mat [%] 

penetrace 
přidaného 

pojiva 
[mm*10-1] 

bod 
měknutí 

přidaného 
pojiva [°C] 

penetrace 
výsledného 

pojiva 
[mm*10-1] 

bod 
měknutí 

výsledného 
pojiva [°C] 

navrhované 
pojivo 

ACO 11 
50/70  5,6 

10 70 48 58 51 50/70 
20 90 46 59 52 70/100 
30 120 43 59 53 100/150 
40 170 39 58 53 160/220 

ACL 16+ 
50/70  

5 

10 70 48 57 51 50/70 
20 100 44 61 51 70/100 
30 130 40 57 52 100/150 
40 200 38 56 54 160/220 

ACP 16+ 
50/70  

4,5 

10 80 48 63 51 70/100 
20 100 43 58 51 70/100 
30 150 39 57 52 100/150 
40 220 35 51 55 160/220 
50 550   51 46   
60 1000   37 55   

Tab. 7: návrhy přidaných pojiv pro různé směsi a množství R-materiálu 

 

V tabulce č.7 jsou vypočítané návrhy výsledných asfaltových pojiv pro tři směsi ACL 

16+ 50/70 dle zadání práce a informativně směsi ACO 11 50/70 a ACP 16+ 50/70 s různým 

množstvím R-materiálu. K návrhu byla použita asfaltová pojiva různé tvrdosti za účelem 

získání výsledného pojiva 50/70. Pro pojivo extrahované z R-materiálu byla zkouškou 
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stanovena penetrace 10[mm*10-1] a bod měknutí 76°C. Jak je vidět u směsi ACP 16+ 50/70, 

při vyšším zastoupení R-materiálu u asfaltobetonové podkladní vrstvy, který dovoluje norma, 

si nevystačíme pouze s měkkým pojivem, ale musíme přidat další změkčující přísady.  

V této bakalářské práci posuzuji směs ACL 16+ 50/70 s 40% podílem R-materiálu. 

Přidané pojivo 160/220 má hodnotu penetrace 200 a bod měknutí 38°C. Křivka zrnitosti 

odpovídá požadavků na asfaltové směsi ložních vrstev podle ČSN EN 13108-1. Bylo použito 

kamenivo frakce 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 ze Zbraslavi a filer z Velkých Hydčic. 

Celkový propad sítem v % 

síta R-mat 11/16 8/11 4/8 0/4 filer směs min max 
22 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0     
16 100,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 90 100 

11,2 94,2 4,0 92,0 100,0 100,0 100,0 76,0     
8 80,1 0,0 3,0 97,0 100,0 100,0 63,7 52 80 

5,6 66,2 0,0 1,0 37,0 99,0 100,0 49,9     
4 57,3 0,0 0,0 7,0 95,0 100,0 41,8 31 61 
2 43,4 0,0 0,0 1,0 51,0 100,0 25,1 20 45 
1 32,9 0,0 0,0 1,0 31,0 100,0 18,1     

0,5 25,0 0,0 0,0 1,0 23,0 98,0 15,1     
0,25 18,9 0,0 0,0 1,0 17,0 94,0 12,8     
0,125 15,2 0,0 0,0 1,0 13,0 86,0 10,8 4 16 
0,063 12,7 0,1 0,2 1,4 9,4 72,3 8,7 3 10 

<0,063 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

poměr [%] 40 20 10 10 13 7 
   Tab. 8: návrh křivky zrnitosti 

 

Dále byly vyrobeny dvě směsi pro porovnání výsledků. První se stejnou křivkou 

zrnitosti a podílem R-materiálu a tvrdším asfaltovým pojivem 50/70. Druhá se stejnou křivkou 

zrnitosti bez použití R-materiálu a pojivem 50/70. 
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           Graf 2: křivka zrnitosti navržené směsi ACL 16+ 

 

4.4 Výroba zkušebních těles 

4.4.1 Výroba směsi 

Příprava směsi byla provedena v souladu s ČSN EN 12697-35. Jednotlivé frakce 

kameniva se navážily a daly temperovat do odvětrávané sušárny při referenční teplotě ±5°C , 

v případě směsi č.1 s měkkým pojivem na 135°C. Druhé dvě směsi byly temperovány na 

150°C. Dále byl navážen R-materiál a temperován na referenční teplotu po dobu 3 hodin. 

Pojivo bylo temperováno v uzavřené nádobě s pootevřeným víkem po dobu 3 hodin. 

 
Obr. 23: navážené kamenivo                    Obr. 24: odvětrávaná sušárna 
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Míchání proběhlo v laboratorní míchačce, která se nejprve předehřála na referenční 

teplotu ±5°C. Zvážené kamenivo se bez fileru nasypalo do mísící komory a následně se 

přidalo pojivo. Potřebné množství pojiva se odměřilo postupným vážením nádoby s přesností 

na 1%. Jednotlivé složky se nejprve promísily v mísící komoře a poté byl přidán filer. Doba 

míchání byla 5 minut. 

 

      Obr. 25: laboratorní míchačka 

4.4.2 Marshallova tělesa 

Marshallova tělesa byla připravena dle ČSN EN 12697–30 Asfaltové směsi – Zkušební 

metody pro asfaltové směsi za horka – Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým 

zhutňovačem. Na přípravu těles byla použita směs vyrobená v laboratoři. Na každé těleso 

bylo použito 1200 g ± 50 g směsi. Směsi byly před přípravou těles ohřáty v klimatické 

komoře. Směs s měkkým asfaltem byla ohřáta na 135°C, směs s tvrdším asfaltem a směs bez 

R-materálu na 150°C. Připravená ohřátá směs byla nasypána do formy pro Marshallova tělesa. 

Přebytečná směs byla odstraněna a povrch byl urovnán. Takto bylo postupně připraveno 15 

těles z každé asfaltové směsi a vždy 9 bylo zhutněno 2 x 25 rázy (25 rázů z každé strany) na 

rázovém zhutňovači a 6 těles 2 x 50 rázy. 
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      Obr. 26: rázový zhutňovač              Obr. 27: Marshallovo těleso před hutněním 

 

      Obr. 28: hydraulický lis                          Obr. 29: zhutněná tělesa 

 

4.4.3 Výroba desek 

Výroba desek byla provedena v souladu s ČSN EN 12697-33. Nejprve byly stanoveny 

objemové hmotnosti marshallových těles zhutněných 2x50 rázy, z nichž byly stanoveny 

navážky na základě rozměrů formy. Asfaltové směsi byly temperovány na referenční teploty 

v odvětrávané sušárně společně s podkladní deskou a plechem, které se vložily do 

zhutňovacího zařízení. Aby se směs nepřilepila k formě, tak byla ošetřena silikonovým olejem. 

Zarovnaný povrch byl přikryt plechem, na který byly vyskládány lamely. Zhutňovač pomocí 

několika pojezdy válce postupně desky hutní. Tento proces se ještě dvakrát opakuje, je tak 

simulováno reálné hutnění na stavbě. 
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Bylo vyrobeno 6 desek, 2 od každé směsi, jak je vyžadováno pro zkoušku odolnosti 

proti vzniku trvalých deformací. 

 
Obr. 30: hutnící zařízení                                      Obr. 31: zhutněné desky 

 

4.5 Objemová hmotnost zhutněných těles 

Objemová hmotnost zhutněného zkušebního tělesa byla stanovena dle ČSN EN 

12697-6. Použity byly dva způsoby. U těles zhutněných 2x25 údery byla objemová hmotnost 

změřena podle rozměrů válcového tělesa: 

 

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

       m1 je hmotnost suchého tělesa, v g; 

       h je výška zkušebního tělesa, v mm, 

       d je průměr tělesa, v mm 

U těles zhutněných 2x50 údery byla změřena pomocí metody, kdy se tělesa nejprve 

zváží za sucha. Poté se sytí ve vodní lázni nejméně 30 min. Změří se hmotnosti ponořených 

nasycených těles. Následně se vyndají, osuší a ihned se zváží. Výpočet se provede následovně: 
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kde ρbssd je objemová hmotnost SSD, v kg/m3 ; 

       m1 je hmotnost suchého tělesa, v g; 

       m2 je hmotnost tělesa ve vodě, v g; 

       m3 je hmotnost tělesa nasyceného vodou a povrchově osušeného, v g; 

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

Hustota hody byla 998,8kg/m3. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách č. 

vzorek č. 
Ø výška Ø průměr objem hmotnost 

obj. 
hmot. 

[mm] [mm] [mm^3] [g] [kg/m^3] 

1 68,2 101,7 553897,3 1199,3 2165 
2 63,6 102,0 519937,0 1200,7 2309 
3 64,3 101,9 524849,9 1196,6 2280 
4 62,0 102,4 510341,6 1197,1 2346 
5 62,4 101,8 507984,3 1190,0 2343 
6 63,8 101,8 519387,4 1197,8 2306 
7 65,1 101,8 530503,5 1202,1 2266 
8 64,7 102,2 530113,6 1196,7 2257 
9 64,9 101,9 528430,5 1198,5 2268 

    
Ø 2282 

Tab. č.9: směs č.1 s R-materiálem a měkkým pojivem hutněný 2x25 údery 

vzorek 
č. 

Ø výška Ø průměr objem hmotnost 
obj. 

hmot. 
[mm] [mm] [mm^3] [g] [kg/m^3] 

1 64,1 101,8 521704,6 1182,1 2266 
2 63,6 102,2 521766,3 1197,2 2295 
3 63,7 101,9 519363,1 1193,2 2297 
4 64,0 101,7 519209,4 1194,0 2300 
5 64,4 101,9 525708,8 1193,9 2271 
6 66,8 101,9 544343,4 1194,6 2195 
7 66,0 101,8 537033,5 1200,6 2236 
8 63,0 101,9 513977,6 1185,6 2307 
9 64,9 102,2 532956,8 1205,1 2261 

    
Ø 2270 

Tab. č.10: směs č.2 s R-materiálem a tuším pojivem hutněný 2x25 údery 
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vzorek 
č. 

Ø výška Ø průměr objem hmotnost 
obj. 

hmot. 
[mm] [mm] [mm^3] [g] [kg/m^3] 

1 67,1 101,8 546252,3 1202,5 2201 
2 66,2 101,8 538441,2 1188,9 2208 
3 68,0 101,8 553307,5 1194,9 2160 
4 67,9 101,9 553688,3 1194,7 2158 
5 67,2 101,7 545989,7 1195,9 2190 
6 66,4 102,2 544997,6 1192,5 2188 
7 67,7 101,9 551488,4 1196,7 2170 
8 67,2 101,8 547416,8 1191,5 2177 
9 66,5 103,1 555939,6 1198,5 2156 

    
Ø 2179 

Tab. č.11: směs č.3 bez R-materiálem a tuším pojivem hutněný 2x25 údery 

vzorek č. 
suhý 

pod 
vodou 

osušený 
obj. 

hmot. 
[g] [g] [g] [kg/m^3] 

1 1202,0 714,8 1204,3 2453 
2 1152,4 685,2 1155,0 2450 
3 1184,5 698,6 1189,3 2411 
4 1202,6 715,6 1204,0 2459 
5 1195,8 715,0 1197,6 2475 
6 1204,8 715,9 1206,4 2453 

   Ø 2450 

Tab. č.12: směs č.1 s R-materiálem a měkkým pojivem hutněný 2x50 údery 

vzorek č. 
suhý 

pod 
vodou osušený 

obj. 
hmot. 

[g] [g] [g] [kg/m^3] 

1 1206,2 716,6 1207,7 2453 
2 1206,0 714,8 1208,2 2441 
3 1200,9 701,5 1208,1 2368 
4 1203,3 712,4 1205,5 2437 
5 1202,7 712,7 1205,0 2440 
6 1196,9 710,9 1198,9 2450 

   Ø 2432 

Tab. č.13: směs č.2 s R-materiálem a tuším pojivem hutněný 2x50 údery 
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vzorek č. 
suchý 

pod 
vodou 

osušený 
obj. 

hmot. 
[g] [g] [g] [kg/m^3] 

1 1198,5 693,5 1202,0 2354 
2 1199,6 694,5 1202,3 2360 
3 1210,0 701,2 1214,3 2355 
4 1182,3 684,5 1185,9 2355 
5 1195,3 693,9 1198,4 2366 
6 1193,8 693,0 1196,8 2367 

   
Ø 2360 

Tab. č.14: směs č.3 bez R-materiálem a tuším pojivem hutněný 2x50 údery 

 

4.6 Maximální objemová hmotnost směsi 

Maximální objemová hmotnost byla stanovena u všech směsí, navržené i dvou 

referenčních, volumetrickým postupem dle ČSN EN 12697-5. Zkouška se provádí pomocí 

pyknometru. Nejprve se stanoví hmotnost prázdného pyknometru o známém objemu. 

Následně se naplní vysušeným vzorkem a po temperaci na okolní teplotu se opět stanoví 

jeho hmotnost. Potom se naplní odvzdušněnou vodou nebo rozpouštědlem (při stanovení 

maximálních objemových hmotností v rámci této bakalářské práce byla použita voda). Po 

vyrovnání teploty vodní lázně a vzorku a doplnění vody do pyknometru po značku na 

nástavci se tento vyjme a opět se stanoví jeho hmotnost. 

Výpočet byl proveden podle rovnice: 

 𝜌 =
m2−m1

10
6

∗Vp−(m3−m2 )/ρw

 

ρmv – maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v Megagramech na kubický metr 
(Mg/m3 ), s přesností 0,001 Mg/m3  

m1 – hmotnost pyknometru, nástavce a pružiny v gramech (g)  

m2 – hmotnost pyknometru, nástavce, pružiny a zkušebního vzorku v gramech (g)  

m3 – hmotnost pyknometru, nástavce, pružiny, zkušebního vzorku a vody nebo rozpouštědla 
v gramech (g)  

Vp – objem pyknometru při naplnění po referenční značku nástavce v metrech kubických (m3) 

ρw – hustota vody v Megagramech na metr kubický  
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Hustota vody při zkoušce v závislosti na teplotě vody, ve které byla tělesa ponořena, 

byla stanovena dle následujícího vztahu:  

𝜌𝑤 = 1,000 165 84 + (7,93 ∗ 𝑡 − 5,29 ∗ 𝑡 2 )/1 000 000 

ρw – hustota vody v Megagramech na kubický metr (Mg/m3 ), s přesností 0,001 Mg/m3 t – 
teplota vody ve stupních Celsia (°C) 

směs Vp 
[cm3] 

m1 [g] m2 [g] m3 [g] 
ρmw 

[kg/m3] 
1 1320,6 699,6 1444,5 2465,5 2501,4 
2 1305,7 699,6 1508,5 2489,6 2505,5 
3 1314,0 707,2 1494,6 2490,8 2491,9 

Tab. č.15: výsledky maximálních objemových hmotností 

 

4.7 Mezerovitost 

Mezerovitost zkušebních těles byla stanovena dle normy ČSN EN 12697-8. 

Mezerovitost je objem mezer ve zkušebním tělese asfaltové směsi vyjádřený v % celkového 

objemu tělesa. Mezerovitost tělesa se vypočítá pomocí maximální objemové hmotnosti směsi 

a objemové hmotnosti zkušebního tělesa podle vzorce: 

 

kde Vm je mezerovitost směsi s přesností 0,1 % (v/v); 

       𝜌m maximální objemová hmotnost směsi v kg/m3 ; 

       𝜌b objemová hmotnost zkušebního tělesa v kg/m3. 

směs Ρm [kg/m3] Ρb [kg/m3] Vm [%] 
1 2501 2450 3,8 
2 2505 2432 4,2 
3 2492 2360 5,5 

Tab. č.16: výsledky mezerovitostí 

Dle normy ČSN EN 13 108-1 je pro směs ACL 16+ mezerovitost omezena na 4-6% pro 

zkoušku ITT(initial type testing-počáteční zkouška typu, která ověřuje zda asfaltová směs 



             ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

                        Využití vyšších množství R-materiálu v kombinaci s měkkými asfaltovými pojivy 

 

43 

 

vyhovuje technické specifikaci a stanovuje ukazatele všech výrobcem deklarovaných 

vlastností) a 3-8% pro kontrolní zkoušku při výrobě asfaltových směsí. Mezerovitost směsí 

s obsahem R-materiálu posuzované v rámci této práce dosahuje krajních minimálních 

hodnot. 

4.8 Moduly tuhosti 

Modul tuhosti byl pro zkušební tělesa zhutněná 2x50 údery stanoven dle ČSN EN 

12697-26 zkouškou příčného tahu na válcových tělesech. Zkušební tělesa byla před 

provedením zkoušky nejméně 4 hodiny temperována na teploty 0°C, 15°C, 27°C a 40°C. Při 

zkoušce se měří příčné deformace Marshallových těles vznikající zatěžováním kmitavými 

impulsy v termostatické komoře. Deformace každého zkušebního tělesa byly měřeny ve dvou 

polohách. Přístroj je vybaven softwarem pro měření deformací a výpočet modulu tuhosti. 

 

Obr. 32: zařízení na měření modulů            Obr. 33: zkoušené těleso 
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Graf č.3: porovnání modulů tuhosti jednotlivých směsí 

Jak je vidět v grafu č.3 , směs č.2 s R-materiálem a tvrdším přidaným pojivem dosahuje 

při všech měřených teplotách vyšších hodnot modulu tuhosti než směs č.3 bez R-materiálu, 

zatímco směs č.1 s R-materiálem a měkkým pojivem dosahuje nižších hodnot než směs č.3. 

Vzájemný poměr modulů tuhosti se zvětšuje s rostoucí teplotou. Teplotní citlivosti (poměr 

modulů při teplotě 0°C a 40°C) jsou pro směs č.1 20,18; č.2 6,97 a č.3 13,45. Směs č.1 

s měkkým pojivem je teplotně nejcitlivější, zatímco směs č.2 s tvrdším pojivem je teplotně 

nejstabilnější. V příloze jsou uvedeny měření jednotlivých těles. 

4.9 Měření trhlin 

Zkušební tělesa byla podrobena zkoušení náchylnosti ke vzniku a šíření trhlin. 

Zkoušení proběhlo dle ČSN EN 12697- 44, zkouškou ohybem na půlválcovém tělese. Pro tato 

měření byla použita tělesa zhutněná 2x50 rázy, válcová tělesa byla nejprve upravena, 

seříznuta na výšku 50 mm a rozříznuta kolem svislé osy na dvě tělesa. Do těchto těles, které 

tvoří po rozříznutí polovinu válce byla uprostřed ploché části tělesa vyříznuta 10 mm drážka, 

čímž bylo zajištěno, že napětí při zkoušce bylo směřováno do této požadované oblasti tělesa. 

Tělesa byla umístěna do přístroje na válečková ložiska a pásky k podepření tělesa a 

zatěžována zatěžovacím páskem přístroje.  Vzorky byly temperovány na teploty -10°C a 0°C a 
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při této teplotě probíhaly i zkoušky. Přístroj zaznamenával vyvinutou sílu, naměřené 

deformace a spotřebovanou práci. Z těchto naměřených údajů byla stanovena náchylnost ke 

vzniku trhlin a jejich šíření v čase. 

 

Obr. 34: půlválcová tělesa po zkoušce 

směs teplota 
[°C] 

Napětí při porušení 
(MPa) 

Kritická hodnota 
(N/mm^3/2) 

Energie do max. 
hodnoty (J) 

Celková energie 
zkoušky (J) 

1 

0 

4,74 32,6 1,2 1,6 

2 5,45 37,6 1,1 2,2 

3 4,72 32,5 1,1 2,3 

1 

-10 

6,31 43,5 1,5 1,8 

2 5,33 36,8 1,3 1,3 

3 5,09 35,1 1,7 2,4 

Tab. č.17: výsledky zkoušky měření trhlin 

Podrobná měření jednotlivých těles jsou uvedena v příloze. Mnoho zkoušených těles 

neodpovídá kritériím platné zkoušky (tvar trhliny nespadá do dané výseče). Z důvodu malého 

počtu vzorků těles, tak výsledky nejsou zcela vypovídající. Z použitelných měření vyplývá, že 

směs č.1 je náchylnější vůči rozvoji trhlin v čase než směs č.3. Při teplotě -10°C je směs č.1 

odolnější vůči vzniku trhliny, zatímco při teplotě 0°C se rozdíl ztrácí. U směsi č.2 je při nízké 

teplotě vidět nižší odolnost vůči rozvoji trhlin v čase. Z výsledků měření vyplývá, že směs č.2 

s nejtvrdším pojivem (penetrace extrahovaného pojiva 21[mm*10-1]) je odolnější vůči vzniku 

trhlin při teplotě 0°C než zbývající směsi, což odpovídá teoretickým předpokladům. Při 

teplotě -10°C vyšla jako nejodolnější směs č.1 s R-materiálem a měkkým asfaltem. 
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4.10 Zkouška pojíždění kolem 

Zkouška pojíždění kolem byla provedena dle ČSN EN 12697-22+A1. Pro vlastní 

zkoušku byly připraveny 2 zkušební desky o rozměrech L=320 mm, l=250 mm a h=60 mm 

z každé asfaltové směsi. Byla stanovena objemová hmotnost zkušebních těles. Pro zkoušku 

bylo použito malé zkušební zařízení silniční laboratoře ČVUT. Připravená tělesa-desky byly 

následně vloženy do zkušebního zařízení vždy dvě desky vedle sebe a nejprve temperovány 

na teplotu 50°C. Zkouška byla provedena na vzduchu. Po temperaci bylo vloženo do 

zkušebního zařízení závaží a spuštěna vlastní zkouška. Ta spočívá v 10 000 pojezdech kolem 

zkušebního zařízení. Zkušební zařízení měří hloubku vyjeté koleje a přírůstek hloubky 

v jednotlivých cyklech pomocí senzorů a naměřené hodnoty ukládá v elektronické podobě.  

směs WTS [mm] PRD [%] 
1 0,045 2,8 
2 0,025 2,3 
3 0,04 2,7 

Tab. č.18: výsledky zkoušky pojíždění kolem 

Z výsledů je vidět, že směs č.1 s R-materiálem a měkkým pojivem a směs č.3 bez R-

materiálu dosahují podobných hodnot, zatímco směs č.2 s R-materiálem s tužším pojivem je 

vůči trvalým deformacím odolnější. To odpovídá změřeným modulům tuhosti. V příloze jsou 

uvedeny protokoly ze zkoušek. 

 

Obr. 35: zařízení pro zkoušku pojíždění kolem 
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4.11 Stanovení pevnosti v příčném tahu 

Zkouška stanovení pevnosti v příčném tahu byla provedena dle ČSN EN 12697-23 na 

3 zkušebních Marshallových tělesech pro každou asfaltovou směs zhutněných 2x25 rázy. 

Tělesa byla nejprve temperována za sucha na 15°C a po té stlačena lisem rychlostí 50 mm za 

minutu až do maximálního zatížení (porušení tělesa). Z maximálního zatížení se pro každé 

zkušební těleso následně vypočítá pevnost v příčném tahu ITS. 

Výsledky jsou uvedeny v kapitole 4.13. 

 4.12 Stanovení odolnosti asfaltové směsi vůči vodě 

Zkouška stanovení odolnosti asfaltové směsi vůči vodě byla provedena dle ČSN EN 

12697-12. Tři zkušební Masrhallova tělesa pro každou asfaltovou směs zhutněná 2x25 rázy 

byla nejprve vložena do vakuové komory s vodou, ve které byl tlak 6,7 kPa. Po jedné hodině 

byla zkušební tělesa na 72±4 hodiny ponořena do vody o teplotě 40°C a před zkouškou 

temperována na 15°C. Potom byla tělesa stlačena lisem rychlostí 50 mm za minutu až do 

maximálního zatížení (porušení tělesa). Z naměřených hodnot byl vypočítán poměr pevností 

v příčném tahu těles temperovaných ve vodě a na suchu ITSR. 

Výsledky jsou uvedeny v kapitole 4.13. 

4.13 Stanovení odolnosti asfaltové směsi proti účinkům 

mrazu 

Pro stanovení odolnosti asfaltových směsí proti účinkům mrazu neexistuje v České 

republice žádný normativní předpis. Pro účely bakalářské práce byl použit postup dle 

americké normy AASHTO T 283. Zkušební tělesa byla uložena na 20 minut do vakuové 

komory. Potom byla vložena do igelitového sáčku, bylo přidáno 10 ml. vody ke každému 

vzorku a následně umístěny do mrazáku na dobu 16 hodin. Po vyndání byly tělesa 

temperována 24 hodin ve vodě teplé 60°C. Před vlastní zkouškou byla tělesa ještě 

temperována pří teplotě 15°C. Takto připravené vzorky byly stlačeny v lisu rychlostí 50 mm za 

minutu až do maximálního zatížení (porušení tělesa).  Z naměřených hodnot byl vypočítán 
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poměr pevnosti v příčném tahu těles prošlých zmrazovacím cyklem, těles temperovaných ve 

vodě a těles temperovaných na suchu ITSRf. 

směs ITSd [MPa] ITSw [MPa] ITSf [MPa] ITSR [%] ITSRf [%] 
1 1,816 1,719 1,679 95 92 
2 2,919 2,540 2,668 87 91 
3 2,073 1,566 1,448 76 70 

Tab. č.19: výsledky pevnosti v příčném tahu, tělesa zkoušená za sucha (ITSd), tělesa 

zkoušená na odolnost vůči vodě (ITSw), telesa zkoušená na odolnost vůči účinkům 

mrazu(ITSf), poměr pevností pro odolnost vůči vodě (ITSR) a účinkům mrazu (ITSRf) 

Minimální poměr pevností v příčném tahu pro odolnost vůči vodě ITSR pro směsi ACL 

16+ je 70% dle ČSN EN 13108-1. To splňují všechny směsi. Nejodolnější je směs č.1 s R-

materiálem a měkkým pojivem. Kompletní měření těles je uvedeno v příloze. Směsi č.1 a 2 

s R-materiálem jsou odolnější vůči účinkům vody a mrazu. 

4.14 Bod měknutí a penetrace 

Na závěr bylo vyextrahováno pojivo ze všech směsí a zjištěn bod měknutí a penetrace 

pojiva postupem podle kapitoly 4.2. Zjištěné výsledky zaznamenané do tabulek č.20 a 21 a 

hodnoty stanovené teoretickým výpočtem v případě směsí č.1 a 2 a změřené v případě směsi 

č.3 byly porovnány v grafech č.4 a 5. 

 
směs č. pojivo 

50/70 
 

1 2 3 
vzorek č. [°C] [°C] [°C] [°C] 

1 55,6 68,5 61,4 50,4 
2 55,7 68,6 61,3 50,5 
3 55,8 68,6 61,2 50,3 
4 55,7 68,5 61,2 50,4 

průměr 55,7 68,5 61,3 50,4 

Tab. č.20: výsledky bodů měknutí asfaltových pojiv směsí po extrakci 
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směs č. pojivo 

50/70 
 

1 2 3 
vzorek č. [mm*10-1] [mm*10-1] [mm*10-1] [mm*10-1] 

1 44,5 22,1 32,4 56,5 
2 43,3 21,4 32,7 54,7 
3 42,6 20,7 32,0 55,3 
4 43,1 20,9 32,1 53,5 

průměr 43 21 32 55 

Tab. č.21: výsledky penetrace asfaltových pojiv směsí po extrakci 

 

Graf č.4: porovnání bodů měknutí 

 

Graf č.5: porovnání penetrací 
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V případě bodu měknutí vyšly teoretické hodnoty u všech směsí nižší než u hodnot 

změřených. V případě penetrace byly změřené hodnoty extrahovaného pojiva nižší než 

hodnoty dle teoretického výpočtu. To lze odůvodnit zestárnutím pojiva během výroby 

asfaltové směsi a následné extrakci asfaltového pojiva. Tento proces je možné simulovat 

krátkodobým stárnutím (zkouška RTFOT). Pojivo se může dostat o gradační třídu níž.[15] 
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5. Závěr 

Porovnáním výsledků navržené směsi s R-materiálem a měkkým pojivem a referenční 

směsí s R-materiálem a tvrdším pojivem a směsí bez R-materiálu bylo zjištěno následující. 

Mezerovitost směsi s R-materiálem a měkkým pojivem byla 3,8% a byla nejnižší ze všech 

směsí (ČSN EN 13108-1 požaduje rozmezí 4 až 6%). Moduly tuhosti směsi s R-materiálem a 

měkkým pojivem byly nejnižší ze všech vzorků při všech teplotách. Zkouška pojíždění kolem 

prokázala, že směsi s R-materiálem a měkkým pojivem a bez R-materiálu dosahují přibližně 

stejných parametrů. Nejodolnější vůči trvalým deformacím byla směs s R-materiálem a 

tvrdším pojivem. Navržená směs s R-materiálem a měkkým pojivem je odolnější vůči účinkům 

vody a mrazu (ITSR=95%, ITSRf=92%) než odolnost referenčních směsí.  

Navržená směs vykazuje celkem vyhovující výsledky, avšak pro použití směsi s vyšším 

podílem R-materiálu a přidáním měkkého asfaltu by bylo potřeba provést další návrhy směsí, 

tak aby bylo dosaženo optimálního složení a vyhovujících parametrů asfaltové směsi pro 

ložné vrstvy vozovkového souvrství. 

Při návrhu asfaltové směsi je jedním z rozhodujících parametrů určení vlastností R-

materiálu a jeho vhodnosti ve smyslu ČSN EN 13108 část 8 R-materiál. Při výrobě asfaltových 

směsí na obalovnách bude proto nutné garantovat odzkoušené vlastnosti R-materiálu po 

celou dobu jeho používání. Bude nutné s nejvyšší pečlivostí zajistit, aby při vytváření deponií 

R-materiálu nedocházelo ke smíchání materiálu s odlišnými vlastnostmi a tím používání do 

výroby R-materiál s odlišnými vlastnostmi, než předpokládal návrh dané asfaltové směsi. 

Použití asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálu je z enviromentálních a 

ekonomických důvodů žádoucí za předpokladu správného návrhu asfaltových směsí (správné 

receptury) a dodržení technologické kázně ve všech etapách získávání, úpravy, skladování a 

dávkování R-materiálů ve výrobě asfaltových směsí.  
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10. Přílohy 
ZRNITOSTNÍ ROZBOR A STANOVENÍ OBSAHU POJIVA R-MATERIÁLU 

       vzorek číslo 1 
    celková hmotnost před extrakcí 603,2 g 

   hmotnost po extrakci 568,6 g 
   patrona prázdná 755,4 g 
     plná 826,6 g 
   obsah asfaltového pojiva 5,7 % 
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[mm] 

propady 
[g] 

zbytky 
[%] 

celkové 
zbytky 

[%] 

celkové 
propady 

[%] 
22 0,0 0,0 0,0 100,0 
16 0,0 0,0 0,0 100,0 

11,2 41,1 7,2 7,2 92,8 
8 70,8 12,5 19,7 80,3 

5,6 77,7 13,7 33,3 66,7 
4 50,1 8,8 42,2 57,8 
2 77,4 13,6 55,8 44,2 
1 60,3 10,6 66,4 33,6 

0,5 46,2 8,1 74,5 25,5 
0,25 36,9 6,5 81,0 19,0 
0,125 21,0 3,7 84,7 15,3 
0,063 15,0 2,6 87,3 12,7 
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ZRNITOSTNÍ ROZBOR A STANOVENÍ OBSAHU POJIVA R-MATERIÁLU 
 
 
 

      vzorek číslo 2 
    celková hmotnost před extrakcí 616,0 g 

   hmotnost po extrakci 584,3 g 
   patrona prázdná 765,3 g 
     plná 839,8 g 
   obsah asfaltového pojiva 5,1 % 
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[mm] 

propady 
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zbytky 
[%] 

celkové 
zbytky 

[%] 

celkové 
propady 

[%] 
22 0,0 0,0 0,0 100,0 
16 0,0 0,0 0,0 100,0 

11,2 25,9 4,4 4,4 95,6 
8 91,2 15,6 20,0 80,0 

5,6 82,9 14,2 34,2 65,8 
4 52,2 8,9 43,2 56,8 
2 82,9 14,2 57,4 42,6 
1 60,0 10,3 67,6 32,4 

0,5 44,4 7,6 75,2 24,8 
0,25 34,2 5,9 81,1 18,9 
0,125 20,8 3,6 84,6 15,4 
0,063 14,6 2,5 87,1 12,9 

<0,063 75,2 12,9 100,0 0,0 
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PROTOKOL O ZKOUŠCE POJÍŽDĚNÍ KOLEM: SMĚS č.1 

 
Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím 
provedeno dle ČSN EN 12697-22 

Zkouška opakovaného pojíždění kolem 

objednavatel: 
 

druh směsi 
 výrobce 

 
druh pojiva 

 
číslo objednávky: 

 

MZ vzorku 
č.1 99,5 % 

datum výroby vzorku 
 

MZ vzorku 
č.2 99,9 % 

datum zkoušky 
 

tloušťka 
desky 1  

60,00 
mm 

teplota přípravy těles 135 oC 
tloušťka 
desky 2  

60,00 
mm 

teplota zkoušky 50 oC 
průměrná tloušťka 
desek 

60,00 
mm 

 
 

kolo 
průměrná hloubka koleje  po 

5 000 cyklech v mm 

průměrná hloubka 
koleje  po     10 

000 cyklech v mm 
 d 10 000 - d 5 000  (mm) 

1 1,85 2,11 0,26 
2 1,45 1,64 0,19 

průměr 1,65 1,88 0,23 
přírustek hloubky koleje WTS AIR                        

xxxxxxxd 10 000 - d 5 000 

xxxxxxxxxxxxxxxxx5 0,045 mm 

PRDAIR 2,8 %   

0
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0 2000 4000 6000 8000 10000
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PROTOKOL O ZKOUŠCE POJÍŽDĚNÍ KOLEM: SMĚS č.2 

 
Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím 
provedeno dle ČSN EN 12697-22 

Zkouška opakovaného pojíždění kolem 

objednavatel: 
 

druh směsi 
 výrobce 

 
druh pojiva 

 
číslo objednávky: 

 

MZ vzorku 
č.1 99,5 % 

datum výroby vzorku 
 

MZ vzorku 
č.2 99,9 % 

datum zkoušky 
 

tloušťka 
desky 1  

60,00 
mm 

teplota přípravy těles 150 oC 
tloušťka 
desky 2  

60,00 
mm 

teplota zkoušky 50 oC 
průměrná tloušťka 
desek 

60,00 
mm 

 
 

kolo 
průměrná hloubka koleje  po 

5 000 cyklech v mm 

průměrná hloubka 
koleje  po     10 

000 cyklech v mm 
 d 10 000 - d 5 000  (mm) 

1 1,52 1,70 0,18 
2 1,19 1,26 0,07 

průměr 1,36 1,48 0,13 
přírustek hloubky koleje WTS AIR                        

xxxxxxxd 10 000 - d 5 000 

xxxxxxxxxxxxxxxxx5 0,025 mm 

PRDAIR 2,3 %   

0

1

2

3

4

5

0 2000 4000 6000 8000 10000

levá stopa pravá stopa průměr
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PROTOKOL O ZKOUŠCE POJÍŽDĚNÍ KOLEM: SMĚS č.3 

 
Zkouška odolnosti asfaltových směsí proti trvalým deformacím 
provedeno dle ČSN EN 12697-22 

Zkouška opakovaného pojíždění kolem 

objednavatel: 
 

druh směsi 
 výrobce 

 
druh pojiva 

 
číslo objednávky: 

 

MZ vzorku 
č.1 99,5 % 

datum výroby vzorku 
 

MZ vzorku 
č.2 99,9 % 

datum zkoušky 
 

tloušťka 
desky 1  

60,00 
mm 

teplota přípravy těles 150 oC 
tloušťka 
desky 2  

60,00 
mm 

teplota zkoušky 50 oC 
průměrná tloušťka 
desek 

60,00 
mm 

 
 

kolo 
průměrná hloubka koleje  po 

5 000 cyklech v mm 

průměrná hloubka 
koleje  po     10 

000 cyklech v mm 
 d 10 000 - d 5 000  (mm) 

1 1,44 1,58 0,14 
2 1,84 2,10 0,26 

průměr 1,64 1,84 0,20 
přírustek hloubky koleje WTS AIR                        

xxxxxxxd 10 000 - d 5 000 

xxxxxxxxxxxxxxxxx5 0,04 mm 

PRDAIR 2,7 %   
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OBJEM HMOTNOST TĚLES PODLE ROZMĚRŮ 
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OBJEM HMOTNOST TĚLES PODLE ROZMĚRŮ 
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OBJEM HMOTNOST TĚLES PODLE ROZMĚRŮ 
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PŘÍČNÉ PEVNOSTI TELES ZKOUŠENÝCH NA ODOLNOST VŮČI VODĚ A ÚČINKŮM PROTI 
MRAZU 

 
tělesa zkoušená za sucha ITSd 

směs těleso def[mm] F[kN] D [mm] H [mm] ITSd [MPa] Ø ITSd [MPa] 

1 
b8 3,07 17,62 102,2 64,7 1,698 

1,816 b7 1,90 20,15 101,8 65,1 1,934 
b1 2,05 19,79 101,7 68,2 1,816 

2 
d9 3,08 32,01 102,2 64,9 3,070 

2,919 d6 2,67 31,05 101,9 66,8 2,905 
d7 2,26 29,34 101,8 66,0 2,780 

3 
f3 3,14 23,25 101,8 68,0 2,139 

2,073 f4 3,22 21,21 101,9 67,9 1,951 
f9 3,16 22,95 103,1 66,5 2,129 

 

tělesa zkoušená na odolnost vůči vodě ITSw 

směs těleso def[mm] F[kN] D [mm] H [mm] ITSw [MPa] Ø ITSw [MPa] 

1 
b4 2,54 16,63 102,4 62,02 1,668 

1,719 b2 2,56 16,80 102,0 63,63 1,648 
b5 2,63 18,36 101,8 62,35 1,841 

2 
d4 2,46 26,89 101,7 63,96 2,633 

2,540 d8 2,58 26,10 101,9 62,99 2,588 
d3 2,45 24,47 101,9 63,70 2,400 

3 
f2 2,75 17,33 101,8 66,16 1,638 

1,566 f1 3,05 15,73 101,8 67,10 1,466 
f5 3,10 17,11 101,7 67,17 1,594 

 

tělesa zkoušená na odolnost vůči účinkům mrazu ITSf 

směs těleso def[mm] F[kN] D [mm] H [mm] ITSf [MPa] Ø ITSf [MPa] 

1 
b6 2,68 17,05 101,8 63,80 1,671 

1,679 b9 3,28 17,48 101,9 64,86 1,685 
b3 2,53 17,30 101,9 64,31 1,680 

2 
d5 2,24 29,15 101,9 64,45 2,825 

2,668 d1 2,28 24,75 101,8 64,11 2,415 
d2 2,42 28,22 102,2 63,57 2,765 

3 
f6 2,59 15,38 102,2 66,41 1,442 

1,448 f7 2,58 15,45 101,9 67,69 1,427 
f8 2,82 15,87 101,8 67,21 1,476 
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ MODULŮ TUHOSTI 

Moduly - směs č.1 

vzorek 
č. 

 0°C Ø 0°C 15°C Ø 15°C 27°C Ø 27°C 40°C Ø 40°C 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 20612 21504 21058 7732 7784 7758 2819 2772 2796 1333 910 1122 
2 20597 20007 20302 8626 8237 8432 3131 2951 3041 1017 1119 1068 
3 17172 18431 17802 7123 6421 6772 2686 2602 2644 949 999 974 
4 20756 20141 20449 7745 7765 7755 4342 4951 4647 1132 793 963 
5 22638 21183 21911 7061 7778 7420 2574 2282 2428 1194 1146 1170 
6 19006 22786 20896 7493 6992 7243 2485 2124 2305 767 776 772 

  
Ø 20403 

 
Ø 7563 

 
Ø 2977 

 
Ø 1011 

 

Moduly - směs č.2 

vzorek 
č. 

 0°C Ø 0°C 15°C Ø 15°C 27°C Ø 27°C 40°C Ø 40°C 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 24673 24182 24428 12123 13005 12564 5616 8671 7144 2626 2758 2692 
2 25685 26584 26135 14743 14270 14507 12084 6098 9091 3622 4235 3929 
3 22383 22944 22664 13315 14446 13881 6097 5369 5733 4586 3533 4060 
4 25579 24986 25283 12477 17727 15102 6008 5936 5972 3866 7758 3866 
5 23358 25008 24183 13305 13092 13199 6414 5882 6148 3195 2857 3026 
6 23769 23634 23702 14288 14264 14276 6315 6084 6200 3886 3001 3444 

  
Ø 24399 

 
Ø 13921 

 
Ø 6715 

 
Ø 3503 

 

Moduly - směs č.3 

vzorek 
č. 

 0°C Ø 0°C 15°C Ø 15°C 27°C Ø 27°C 40°C Ø 40°C 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

1 21099 20013 20556 9953 9167 9560 3704 3618 3661 1184 3943 2564 
2 24598 24265 24432 8078 8258 8168 3564 3352 3458 1110 1245 1178 
3 37251 24797 24797 9495 7785 8640 2671 2424 2548 1195 1549 1372 
4 20724 23637 22181 8943 9662 9303 3214 3141 3178 1142 2933 2933 
5 22875 18950 20913 10792 10212 10502 3890 3751 3821 1114 621 868 
6 20545 24356 20545 9064 10143 9604 3356 2973 3165 815 1189 1002 

  
Ø 22237 

 
Ø 9296 

 
Ø 3305 

 
Ø 1653 
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ TRHLIN 
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ TRHLIN 

 

 

 

 

 

 


