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ABSTAKT  

Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. 

Takovéto investice dosahají i v malém rozsahu dopravních staveb milionových částek. 

Životnost asfaltových směsí, resp. asfaltových vrstev ve vozovkách, je klíčová pro udržitelnost 

silniční sítě. Životnost a kvalitu asfaltových vrstev přitom ovlivňuje celá řada faktorů a vlivů. 

Jedním ze zásadních poškození v České republice jsou  

kromě trvalých deformací (vyjetých kolejí), také mrazové a únavové trhliny. Trvalé deformace 

vznikají vlivem zatížení a vysokých teplot. Mrazové trhliny vznikají na opačném spektru teplot 

– při nízkých teplotách. Problematika únavy je potom zcela samostatný a značně komplexní 

fenomén, který souvisí se schopnostmi materiálu dlouhodobě odolávat opakujícím se účinkům 

zatížení od dopravy i klimatu.  

Cílem této disertační práce je nastavit jednoduché metodiky pro zkoušení a hodnocení 

asfaltových směsí v oboru nízkých teplot za účelem zvýšení znalostí o asfaltových směsích a 

tím zvýšení jejich životnosti.  

V teoretické části disertační práce jsou shrnuty vlivy ovlivňující životnost asfaltových vozovek, 

jsou uvedeny možnosti zvyšování trvanlivosti konstrukcí vozovek a jsou teoreticky shrnuty 

metody stanovení nízkoteplotních vlastností používané ve světě. 

V praktické části disertační práce jsou nastaveny dvě metodiky zkoušení nízkoteplotních 

vlastností. Mezi těmi metodikami je určována korelace a jsou stanoveny doporučené hodnoty 

nízkoteplotních parametrů. Dále tato práce stanovuje doporučení, jak upravit návrh asfaltové 

směsi, pokud některý z testovaných parametrů nevyhoví doporučené hranici. 
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ABSTACT 

An important part of state budget are investments in development and maintenance of road 

infrastructure. Such investments are always planned in advance and reach cost of millions 

even in small-scale road projects. Durability of asphalt mixtures and asphalt layers made of 

them is crucial for sustainability of road infrastructure. Durability and quality of asphalt layers 

are influenced by many factors. One of the major damages of pavement constructions in the 

Czech Republic apart from permanent deformations (rutting) are thermal induced cracks and 

fatigue-related cracks. Permanent deformations are caused by traffic load and high 

temperatures. Thermal induced (frost) cracking occurs on the opposite temperature spectrum 

– at low temperatures. The issue of fatigue is then a completely separate phenomenon, which 

is related to ability of the material to withstand repeated effects of traffic load and climate 

changes in the long term. 

The aim of this dissertation is to determine simple methods for testing and evaluating of 

asphalt mixtures in range of low temperatures in order to increase knowledge about asphalt 

mixtures and thus increase their service life. 

The theoretical part of the dissertation summarizes the factors affecting durability of asphaltic 

roads, states the possibilities of increasing the durability and theoretically summarizes the 

methods of determining properties in low-temperature range used in the world. 

In the practical part of the dissertation, two methods for testing properties in low-

temperature range are determined. A correlation between these methods is calculated and 

recommended values are set. In addition, there are recommendations how to adjust the 

design of the asphalt mixture if any of the tested parameters does not meet the recommended 

limit. 
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Seznam zkratek a symbolů  

~ 
 cca, přibližně 

3PB  pevnost v tahu za ohybu stanovená tříbodovým ohybem na trámečkových 

zkušebních tělesech bez definované trhliny 

AC  Asfaltový beton 

ACL  asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACO  asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACP  asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

aged 
 zestárlý 

ai [mm] hloubka drážky zkušebního tělesa 

b [mm] šířka zkušebního tělesa 

CR  pryžový granulát 

CRMB   asfaltové pojivo modifikované pryžovým granulátem  

DCT 

 

pevnost excentrickým tahem na válcových zkušebních tělesech (Disk-Shaped 

Compact Tension Test) 

Di [mm] průměr zkušebního tělesa 

ES  [MPa] Modul tuhosti v tahu za ohybu  

S  [%] Maximální relativní přetvoření  

F [N] maximální hodnota použitého svislého zatížení 

f(ai/Wi) [-] geometrický faktor zkušebního tělesa 

Fmax,i [N] maximální síla zkušebního tělesa 

Gf [J/m2] lomová energie 

Gf,Fmax [J/m2] lomová energie do hodnoty maximální síly 

h [mm] průměrná tloušťka zkušebního tělesa 

h  [mm] výška zkušebního tělesa 

IA [-] index stárnutí 

IDT 

 

zkouška pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese (Indirect tensile creep 

and strengh test) 

IT-CY  zkouška v příčném tahu na válcových zkušebních tělesech 

k  [-] naměřený součinitel plochy zatížení 

Klc,i  [N/mm3/2] odolnost vůči lomu zkušebního tělesa (lomová houževnatost)  

l  [mm] vzdálenost podpor zkušebního tělesa 

LLP 
 

Long-Life Pavements 

ø 
 průměr 

P [N/mm3/2] největší dosažená síla 

PG 
 výkonová třída asfaltového pojiva (Performance Grade) 

PMB  polymerem modifikované asfaltové pojivo 

RBL 
 

asfaltové beton s vyšším obsahem asfaltového pojiva - "rich bottom layer" 

ri [mm] poloměr zkušebního tělesa 

Ri  [MPa] pevnost v tahu za ohybu  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Seznam zkratek a symbolů 

 

 

 

Strana | 5  

 

S’m   [MPa] modul tuhosti upravený na součinitel plochy zatížení 0,60 

S0, S15, S27 [MPa] modul tuhosti stanovený při teplotě 0 °C, resp. 15 °C, resp. 27 °C 

SCB  odolnost vůči šíření mrazové trhliny na půlválcových tělesech s definovanou 

trhlinou (Semi-Circular Bending Test) 

Sm   [MPa] modul tuhosti 

SMA  asfaltový koberec mastixový 

TCT 
 

creepová zkouška v tahu (Tensile Creep Test)  

ti [mm] tloušťka zkušebního tělesa 

TSRST 

 

zkouška nízkoteplotních vlastností rovnoměrným řízeným poklesem teploty 

(Thermal Stress Restrained Specimen Test) 

UTSST  

 

zkouška nízkoteplotních vlastností rovnoměrným řízeným poklesem teploty 

(Uniaxial Thermal Stress and Strain Test) 

UTST 
 

zkouška jednoosým tahem (Uniaxial Tension Stress Test) 

V [%] mezerovitost 

virgin 
 nezestárlý 

VMT  asfaltová směs s vysokým modulem tuhosti 

W [J] lomová práce (SCB test) 

W3BP [J] lomová práce (3PB test) 

WF,max [J] lomová práce do hodnoty maximální síly (SCB test) 

Wi [mm] výška zkušebního tělesa 

Y1 [-] faktor intenzity napětí při standardním režimu I 

Ys [mm] (korigovaný) průhyb zjištěný uprostřed rozpětí při okamžiku porušení vzorku 

z [mm] amplituda horizontální deformace zjištěná v průběhu zatěžovacího cyklu 

ΔWi [mm] svislý posun při maximální síle 

εmax [%] přetvoření při maximální síle  

σmax, i  [N/mm2] maximální napětí při porušení  

ν [-] Poissonovo číslo 
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1. ÚVOD  

Důležitou položkou státního rozpočtu jsou investice do rozvoje a správy silniční infrastruktury. 

Takovéto investice jsou vždy dlouhodobě plánovány a dosahají i v malém rozsahu dopravních 

staveb milionových částek. Finanční prostředky na infrastrukturu pocházejí z daní občanů, 

kteří si za své peníze přejí co nejkvalitnější a nejtrvalejší pozemní komunikace. Jednou z 

nejdůležitějších otázek při sestavování rozpočtu by zcela jistě měla proto být otázka týkající se 

nákladů životního cyklu stavebních konstrukcí, tedy prostředků vynaložených na stavbu a 

údržbu konstrukce v rámci celé životnosti ve vyhovujícím stavu. Bohužel až příliš často se ve 

stavební praxi setkáváme s tím, že opravená nebo nově vybudovaná asfaltová vozovka 

vykazuje po krátké době poruchy v množství, které zcela jistě nekoresponduje s výší 

vynaložených prostředků. Důvody mohou být různé – nevhodně navržená konstrukce vozovky, 

nevhodně zvolené asfaltové pojivo, nekvalitní výroba asfaltové směsi, nedostatečně kvalitní 

pokládka asfaltové vrstvy a další. Do konstrukce asfaltové vozovky vstupuje široká škála vlivů, 

které mohou ovlivňovat její kvalitu, avšak velmi často bývá příčinou tlak investora na co 

nejnižší cenu díla, resp. nepřipravenost nebo neochota opustit zažitý režim realizace veřejných 

zakázek pouze s cenovým kritériem.  

V případě konstrukcí (ať už vozovek či jakýkoliv jiných stavebních objektů) existují dva základní 

pohledy na investici – pořizovací cena a náklady životního cyklu konstrukce. Pořizovací cena je 

prvotní cena za výstavbu. Cena zahrnuje návrh, výrobu a pokládku asfaltové vrstvy; po 

zahájení provozu se již další výdaje nezapočítávají. Cena životního cyklu zahrnuje nejen 

pořizovací náklady, ale také náklady na údržbu a provoz v rámci celého životního cyklu. 

V případě asfaltových vozovek se počítá s teoretickým návrhovým obdobím životnosti 

konstrukce 25 let, což znamená, že do nákladů životního cyklu by měly být zahrnuty veškeré 

výdaje na údržbu a opravy vozovky po dobu minimálně 25 let.  

V nedávné době byla pořizovací cena vozovky nejzásadnějším parametrem pro vhodný výběr 

varianty řešení. Tento neduh se naštěstí částečně podařilo eliminovat, ale i přesto hraje ve 

výběrovém řízení nízká cena velmi podstatnou roli. Nízká pořizovací cena však neznamená 

automaticky nízkou cenu z hlediska životního cyklu vozovky. Nízké pořizovací náklady 

zpravidla znamenají vyšší náklady na údržbu a opravu vozovky během jejího návrhového 

období. Do životního cyklu vozovky je nutné započítat nejen přímé náklady jako je cena 

materiálu, výstavby, platy zaměstnanců a podobně, ale je nutné také započítat snížení 

komfortu řidičů při provozu na poničeném povrchu vozovky a zohlednit jejich časové ztráty 

vlivem dopravně inženýrských omezení v době údržby, oprav či rekonstrukce. Nejnižší 

pořizovací cena z pohledu životního cyklu vozovky velmi často znamená nejvyšší celkové 

náklady.  

Konstrukce vozovek by tedy měly být navrhovány nejen z hlediska primárních nákladů, ale 

především z dlouhodobého hlediska zahrnujícího cenu a dobu údržby a oprav. Proto by jak 

stát, tak jednotlivá města měly mít dlouhodobý plán využití finančních prostředků do 
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infrastruktury a ne pouze krátkodobé 1-4 leté plány závislé na volební období dané politické 

strany nebo koalice. 

Životnost asfaltových směsí je klíčová pro udržitelnost silniční sítě (v České republice je dle 

Českého statistického úřadu ~97 % vozovek z asfaltových směsí [95]). Životnost a kvalitu 

asfaltových vrstev ovlivňuje celá řada faktoru a vlivů. Jedním ze zásadních poškození v České 

republice jsou kromě trvalých deformací (vyjetých kolejí), také mrazové a únavové trhliny. 

Trvalé deformace vznikají vlivem zatížení a vysokých teplot. Mrazové trhliny vznikají na 

opačném spektru teplot, při nízkých teplotách. Problematika únavy je potom zcela samostatný 

fenomén, který souvisí se schopnostmi materiálu dlouhodobě odolávat opakovaným účinkům 

zatížení od dopravy i klimatu.  

Návrhová norma ČSN 73 6121 („Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy“) vyžaduje u 

asfaltové směsi pro zkoušky typu pouze stanovení zrnitosti, obsahu asfaltového pojiva, 

mezerovitosti, odolnosti vodě a odolnosti vůči trvalé deformaci, přičemž poslední dvě zkoušky 

se neprovádí u všech typů asfaltových směsí. Chování asfaltové směsi z hlediska její únavové 

odolnosti nebo z hlediska chování v oboru nízkých teplot nejsou považovány za kritické, byť 

tomu stav pozemních komunikací v ČR zcela neodpovídá. U asfaltových směsí s vysokým 

modulem tuhosti (VMT) musí být v souladu s TP 151 navíc ještě stanoven modul tuhosti při 

15 °C. Dále je (pouze) doporučeno provést zkoušku odolnosti vůči únavě, stanovit relaxaci a 

pevnosti v tahu za ohybu při teplotě 0 °C. Zkouška odolnosti vůči trvalým deformacím, 

odolnosti vůči únavě a proti vzniku trhliny je prováděna pouze na žádost investora.  

Uvedený velmi omezený rámec zkoušek nám stanovuje složení směsi (zrnitost, obsah 

asfaltového pojiva, mezerovitost), chování za vysokých teplot a dává nám určitou představu o 

trvanlivosti směsi v podobě zjišťování odolnosti vůči vodě (ITSR). Z těchto zkoušek se však 

nedozvíme nic o chování asfaltové směsi při nízkých teplotách; pomineme skutečnost, že už 

vůbec se nedozvíme informaci o kombinovaném účinku nízké teploty a stárnutí zdegradované 

asfaltové směsi.  
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE  

Cílem práce je nastavit jednoduchou metodiku pro zkoušení a hodnocení asfaltových směsí 

v oboru nízkých teplot za účelem zvýšení znalostí o asfaltových směsích a tím zvýšení jejich 

životnosti. Záměrem je použitím jednoduchých principů, které budou schopny kvalitně 

provádět a hodnotit i běžně vybavené laboratoře (tedy bez nároků na náročná a nákladná 

zkušební zařízení typu univerzálních testerů pro pokročilé dynamické zkoušky). 

Použitím drahých zkušebních zařízení lze získat komplexnější a rozsáhlejší data, ale taková 

zařízení se často vyskytují v jedné, nebo maximálně ve dvou zkušebních laboratořích v České 

republice, a to především na univerzitních pracovištích. Jejich široké použití nemá pro zkušební 

laboratoře ekonomický smysl. Příkladem může být zkouška odolnosti vůči únavě dle normy 

ČSN EN 12697-24. Tato zkouška dává velmi komplexní data o asfaltové směsi z hlediska 

trvanlivosti a životnosti vrstvy, avšak její provedení je časově a finančně tak náročné, že tuto 

zkoušku provádějí výrobci asfaltových směsí pouze v případě, že ji po nich investor vyžaduje. 

Bez přání investoru tuto zkoušku zpravidla neprovádějí. 

Cílem je tedy zpracování relativně jednoduché metodiky (metodik) pro zhodnocení 

asfaltových směsí v oboru nízkých teplot, kterou si budou moci zkušební laboratoře výrobců 

asfaltových směsí sami provést, kontrolovat a hodnotit a případně upravit návrh asfaltové 

směsi tak, aby asfaltová směs dosáhla lepších vlastností – delší životnosti. Pokud bude 

nastaveno více metodik, dalším dílčím cílem je nalezení potenciální korelace mezi zkušebními 

parametry těchto metodik.  

Cílem práce je potom také stanovení doporučených hodnot zkušebních parametrů, které 

uvedené metodiky budou obsahovat. 
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3. VLASTNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ŽIVOTNOST ASFALTOVÝCH VOZOVEK  

Jedním z relativně jednoduchých, ale bohužel dražších řešení zvýšení životnosti konstrukce 

vozovek může být zvolení zcela odlišného způsobu návrhu vozovky, než který se doposud 

v České republice používal. Jedná se o koncept návrhu „trvalých“ vozovek („perpetual 

pavement“) nebo jinak označovaných vozovek s dlouhou životností („long life pavements“). 

Koncept „perpetual pavement“ byl poprvé formulován v USA asociací Asphalt Pavement 

Alliance v roce 2000. [124] Princip těchto konstrukcí spočívá v návrhu a provedení vozovky tak, 

aby se dosáhlo životnosti asfaltového souvrství min. 50 let bez nutnosti výrazných oprav či 

rekonstrukcí, pouze s pravidelným obnovením obrusné vrstvy v závislosti na jejím poškození. 

Podnětem pro rozvoj teorie trvalých vozovek byl fakt, že některé úseky asfaltových vozovek 

v USA se vyznačovaly vynikajícím stavem i přesto, že byly vybudovány v 60. letech dvacátého 

století. Podrobnějším zkoumáním bylo zjištěno, že v některých bodech mají stejné rysy, které 

jsou nejspíše důvodem jejich dlouhodobé živostnosti. Ve většině případů se jednalo o tzv. „full-

depth“ nebo „deep-strength“ konstrukce, tedy o konstrukce kde vrstvy vykazují dobré 

pevnostní charakteristiky i při prodlouženém životním cyklu.  

„Full-depth“ konstrukce je definována jako asfaltové souvrství s poměrně masivní, pružnou, 

podkladní vrstvou s vysokým obsahem asfaltového pojiva. Asfaltové souvrství je podkládáno 

přímo na zemní pláň, bez použití dalších nestmelených vrstev. V případě nutnosti je možné 

zemní pláň stabilizovat hydraulickými nebo jinými pojivy. Ložní a obrusná vrstva mohou být 

dle potřeby dimenzovány s menší tloušťkou. [124] 

„Deep-strength“ konstrukce je obdobná konstrukce s masivní pružnou podkladní vrstvou, ale 

oproti předchozímu typu je vždy pokládána na zrnitý materiál s kontrolovanou zrnitostí. Tato 

mezivrstva je důležitá především při větší hloubce promrzání nebo v případě 

předpokládaného účinku vysokého dopravního zatížení.  [124] 

Podle umístění v konstrukci vozovky jsou jednotlivé asfaltové vrstvy namáhány účinky dopravy 

(mechanického namáhání) a atmosférickými vlivy. Mezi požadavky zlepšování vlastností 

konstrukce vozovky (prodloužení provozní způsobilosti) patří zvyšování tuhosti, zvyšování 

odolnosti proti trvalým deformacím a prodloužení životnosti. Tyto požadavky je možné 

ovlivňovat složením asfaltové směsi, množstvím asfaltového pojiva, modifikací asfaltového 

pojiva nebo modifikací samotné asfaltové směsi.  

Přístup k návrhu „trvalých“ vozovek je odlišný od běžného návrhu asfaltových vozovek. Při 

klasickém návrhu asfaltové vozovky je prvním krokem návrh konstrukce vozovky buď 

inženýrským odhadem nebo výběrem z katalogu vozovek TP 170.  [152] Pro tento empirický 

návrh jsou určující odhad růstu intenzity dopravy (nejvyšší předpokládané dopravní zatížení), 

kvalita materiálů a tloušťka jednotlivých vrstev. Pro daný stupeň kvality materiálu tloušťka 

asfaltových vrstev roste s rostoucím dopravním zatížením, nicméně není ekonomické jí 

navyšovat do nekonečna. V určitém bodě tloušťka dosáhne již takové úrovně, že je dostatečná 
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i pro to největší předpokládané zatížení a další navyšovaní vrstev způsobí pouze zbytečné 

dodatečné přímé náklady vlastní investice.  

Pro „trvalé“ vozovky se v USA osvědčil oproti tradičnímu empirickému návrhu spíše model 

mechanicko-empirický. Pro mechanicko-empirický návrh konstrukce jsou určující poznatky ze 

zkoumání reakce asfaltové vrstvy na tah, tlak a přetvoření. Tyto parametry jsou použity ke 

stanovení hodnoty maximálního tahového přetvoření na spodní straně podkladní vrstvy 

vozovky. Toto přetvoření by mělo vykazovat dostatečnou výkonovou rezervu vůči limitnímu 

únavovému prahu FEL („fatigue endurance limit“). Prahové únavové přetvoření je definováno 

jako největší přetvoření, při kterém se počet cyklů zatížení, nutný k vyvolání únavového 

porušení, blíží nekonečnu. Základním předpokladem pro návrh „trvalých“ vozovek je tedy 

navrhnout vozovku tak, aby přetvoření na spodní straně podkladní asfaltové vrstvy bylo menší, 

než je hodnota únavového prahu FEL. Při překročení maximálního tahového napětí ve vrstvě 

dochází ke vzniku únavových trhlin. Únavové trhliny vznikají na spodní hraně nejnižší asfaltové 

vrstvy a šíří se zpravidla vždy směrem nahoru do celé konstrukce (tzv. „bottom-up cracking“). 

Typický příklad mechanicko-empirického návrhu je na Obr. 1. 

 

 

 Zjednodušený diagram mechanicko-empirického návrhu konstrukce vozovky [124] 
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3.1. Zkušenosti ze zahraničí 

3.1.1. USA 

Jak již bylo uvedeno výše, vozovky s dlouhou životností mají praktický základ právě v USA. 

Organizace APA („Asphalt Pavement Alliance“) uděluje dokonce každý rok ceny vozovkám, 

které splňují kritéria „trvalých“ vozovek, tedy vozovka je v provozu minimálně 35 let, výměna 

obrusné vrstvy proběhla průměrně maximálně jednou za 13 let a po celou dobu životnosti 

nebyly zapotřebí opravy do hloubky větší než 4 palce (~10 cm). Od roku 2001, kdy se cena 

začala udělovat, získalo toto ocenění 144 asfaltových vozovek. „Vítězné“ vozovky se z hlediska 

stáří pohybují v rozpětí 35 až 99 let od uvedení do provozu s tím, že průměrné stáří vozovky 

v době získání ocenění je 45,4 roku. [82] 

Jednou z první vozovek oceněných organizací APA byla pozemní komunikace I/90 ve státě 

Washington postavená v letech 1964-67. Pozemní komunikace má délku 13,3 míle (~20,4 km). 

Tloušťka konstrukce se od západu na východ zmenšuje, na východní straně má podkladní a 

ložní vrstva tloušťku 14,5 palce (~36,8 cm), na západě už pouze 9,5 palce (~24,1 cm). První 

poruchy se v obrusné vrstvě objevily až téměř po 20 letech. Poté byla část obrusné vrstvy 

odfrézována a nahrazena 5 cm nové obrusné vrstvy. Další obnova obrusné vrstvy byla 

provedena až na začátku 90. let minulého století. [82] 

Další příkladem „trvalé“ vozovky je mezistátní silnice č. 40 v Caddo Country. Tato pozemní 

komunikace byla používána především v době, než byla dokončena slavná americká Route 66. 

Silnice č. 40 byla postavena v roce 1961 a vydržela bez nutnosti oprav a zásahů v neporušeném 

stavu až do roku 1991. Vozovka byla konstruována na osmi-palcové (~20,3 cm) podkladní 

vrstvě. [82] 

 

3.1.2. Kanada 

Dle organizace Transport Canada 73 % obyvatel používá auto k cestě do práce. Dalších 7 % 

používá autobusové linky jako primární dopravní prostředek cesty do práce. Navíc 41 % 

veškerého zboží je dopravováno kamionovou dopravou. Z toho vyplývá, že silniční 

infrastruktura hraje klíčovou roli v každodenním životě všech Kanaďanů. [24] 

Životnost vozovek v klimatickém prostředí jako je Kanada, je snižována především 

zmrazovacími cykly, které se střídají s táním. První stavební projekt odpovídající definici 

„trvalých“ vozovek se v Kanadě datuje už v roce 1957. Komunikace Don Valley Parkway je 

první kanadskou vozovkou, která získala ocenění APA [24]. Na této komunikaci byla do roku 

2004 pouze dvakrát obnovena obrusná vrstva, jinak byla konstrukce ponechána bez nutnosti 

většího zásahu.  

Ontarijské ministerstvo dopravy vytvořilo projekt na implementaci „trvalých“ vozovek, 

především kvůli zvýšení životnosti vozovek. V rámci projektu byla vybudována řada konstrukcí 

vozovek, které budou v delším časovém úseku sledovány. Příkladem vozovek vybudovaných 

v rámci tohoto projektu jsou např. dálnice 401 blízko Woodstocku, dálnice 7 v Carletonu a 
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dálnice 406 blízko Thoroldu. Do konstrukcí vozovek byly zabudovány snímače a čidla pro 

monitorování a měření chování vozovky [69]. 

Dalším příkladem je 8 km úsek dálnice u města Hamilton postavený v roce 2007. Použití 

asfaltové směsi se zvýšeným obsahem asfaltového pojiva v podkladní vrstvě (RBL) umožnilo 

snížit tloušťku asfaltových vrstev z 300 mm na 240 mm.  Při monitoringu pokusného úseku po 

7 letech provozu nebyly objeveny žádné závady, přestože dopravní zatížení je vysoké 

(90 000 vozidel za den). [71] 

 

3.1.3. Evropa 

V Evropě jsou „trvalé“ vozovky označovány jiným pojmem, a sice jako „Long-Life Pavements“ 

(LLP), tedy vozovky s dlouhou životností. Pracovní skupina „European Long-Life Pavement 

Group (ELLPAG)“ definovala v nedávné minulosti vozovky s dlouhou životností jako „typ 

vozovky, kde se nevyskytnou žádné významné poruchy v podkladních vrstvách nebo horní 

podkladní asfaltové vrstvě za předpokladu, že bude prováděna správná údržba povrchu, tedy 

obrusné vrstvy.“ [65] Na rozdíl od americké definice „trvalých“ vozovek, která stanovuje 

vozovku jako trvalou, pokud vydrží bez zásadních oprav alespoň 50 let, se zde neobjevuje 

žádné minimální časové období životnosti vozovky. Všechny vrstvy vozovky, kromě obrusné 

vrstvy, jsou totiž považovány za trvalé. 

Při návrhu konstrukce vozovky s dlouhou životností existují dle organizace EAPA [65] dvě 

varianty. První variantou je návrh podkladní asfaltové vrstvy s vysokým obsahem pojiva při 

současném zachování klasických tlouštěk jednotlivých vrstev. Takto navržená podkladní vrstva 

je charakteristická zvýšenou odolností proti projevům únavy. Druhou variantou je celkové 

zvýšení tlouštěk všech vrstev při současném zachování běžné skladby konstrukce a 

jednotlivých vrstev. Tato metoda však vede k robustním a předimenzovaným konstrukcím, 

které jsou často velmi drahé.  

Ve Velké Británii už v 90. letech prodloužili návrhové období vozovek z 20 let na 40 let. 

Na podobné návrhové období mají zavedené koncepty i v Německu a ve Francii. Ostatní země 

Evropy se s různou mírou připravenosti a rychlosti snaží přiblížit podobnému trendu. [73] 

 

3.2. Konstrukce vozovky 

Pro zhotovení vozovek s dlouhou životností se předpokládá zhotovení tří relativně silných 

asfaltových vrstev spolu s jednou nestmelenou podkladní vrstvou. Každá vrstva by měla být 

speciálně navržena tak, aby odolávala takovému zatížení a napětí, které v dané vrstvě působí. 

Zároveň se nesmí opomenout správně navržené spolupůsobení vrstev, aby na jejich rozhraní 

nedocházelo k separaci vrstev a nevznikaly poruchy. 

Asfaltové souvrství běžně zahrnuje 3 vrstvy - obrusnou, ložní a horní podkladní. Obrusná vrstva 

je ve stálém kontaktu s klimatickými vlivy a pneumatikami vozidlem. Její nejdůležitější funkcí 

je zachování dobrého komfortu jízdy řidiče (protismykové vlastnosti, odolnost vůči otěru, 
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ohladitelnosti apod.), vysoká odolnost vůči vzniku trvalých deformací a vysoká odolnost vůči 

vzniku mrazových trhlin, na kterou se v běžných konceptech velmi často zapomíná. Ložní 

vrstva přenáší zatížení do podkladní vrstvy a měla by vykazovat především vysokou tuhost, 

odolnost vůči trvalým deformacím a odolnost proti vzniku mrazových trhlin. Podkladní 

asfaltová vrstva slouží především k roznášení zatížení. Vysoká tuhost je sice do určité míry 

pozitivní, ale vrstva by měla být spíše flexibilní a schopná reagovat na zatížení a to s rezervou 

na co největší počet opakujících se účinků zatížení. Příliš vysoká tuhost vrstvy pak může 

způsobovat vznik únavových trhlin na spodní hraně vrstvy. 

 

 Typická konstrukce asfaltové vozovky [124] 

 

3.2.1. Spodní podkladní vrstva 

Podloží pod „trvalými“ vozovkami by vždy mělo být dostatečně únosné. V případě konstrukcí 

„full-depth“ není nutné používat žádnou spodní podkladní vrstvu z nestmeleného materiálu. 

V případě těchto konstrukcí je doporučeno pouze stabilizovat podloží tak, aby modul 

přetvárnosti vyhovoval požadovaným parametrům – logicky tento požadavek na pláni je vyšší. 

V případě druhého typu konstrukcí, tzv. „deep-stength“ je doporučeno použití podkladní 

vrstvy z nestmeleného materiálu, který plní ochranou funkci a chrání konstrukci před 

negativními účinky vody a promrzání a dále roznáší zatížení do podloží.  

 

 

 

 

 

 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Vlastnosti ovlivňující životnost asfaltových vozovek 

 

 

 

Strana | 14  

 

3.2.2. Horní podkladní vrstva 

Na nejspodnější asfaltovou vrstvu působí největší tahová napětí v konstrukci vozovky. 

Podkladní vrstva by proto měla být navržena tak, aby byla schopna roznášet napětí v tahu za 

ohybu a akumulovat tahová přetvoření bez projevů únavových poruch.  

Pokud vlivem zatížení dojde ke vzniku trhliny na spodní hraně konstrukce, tato únavová 

(„bottom-up“) trhlina se šíří směrem vzhůru celou konstrukcí vozovky.  

 

 

 Únavová („bottom-up”) trhlina [120] 

 

V České republice je obvyklé pro tyto vrstvy používat směsi typu ACP nebo VMT s maximální 

velikostí zrna 16 mm nebo 22 mm. Tyto směsi jsou pro návrh „trvalých“ vozovek z řady ohledů 

zčásti nebo plně nevhodné. Zejména dnes dosud dále neupravený koncept VMT první 

generace založený výhradně na tuhosti, není již plně trendem, který by moderní silniční 

stavitelství chtělo sledovat. Z pohledu životnosti konstrukce je důležitá především dostatečná 

pružnost (elasticita) asfaltové směsi a odolnosti vůči únavě a stárnutí. Lepších únavových 

vlastností lze dosáhnout zvýšení obsahu asfaltového pojiva o minimálně 0,5 %. Takovýmto 

vrstvám se říká „rich bottom layers“ – RBL. Dále se doporučuje snížení mezerovitosti směsi na 

zhruba 2-3 % a zjemnění čáry zrnitosti v oboru drobného kameniva a jemných částic [146]. 

Alternativním řešením je využití konceptu asfaltového koberce mastixového, který je upraven 

pro typ směsi SMA 16 L nebo SMA 22 L známý především v Německu jako SMA 16 B S nebo 

SMA 22 B S. V tomto případě se kombinují tři přístupy – mírně vyšší obsah asfaltového pojiva, 

přerušená čára zrnitosti a mezerovitost v úzkém intervalu 3-4 %. 

Vyšší obsah asfaltového pojiva v asfaltové směsi pro podkladní vrstvy má za důsledek jejich 

vyšší pružnost, ale na druhou stranu může mít částečně zhoršený dopad na odolnost vůči vyjetí 

kolejí. Asfaltové směsi s vyšším obsahem asfaltového pojiva s nižší mezerovitostí jsou do určité 

míry náchylnější na vznik trvalých deformací. Z toho důvodu je nezbytné, aby směsi typu RBL 

byly vždy překryty vrstvami vysoce odolnými vůči trvalým deformacím (vyjetí kolejí).  

Zvýšení modulu tuhosti horní podkladní vrstvy se samozřejmě i v tomto případě zdá být jedním 

ze směrů, avšak je nutné zabránit indukovanému tahovému napětí ve vyvolání přílišného 

přetvoření. Modul tuhosti je často zvyšován buď použitím asfaltového pojiva nižší gradace, 
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nebo dokonce snížením obsahu asfaltového pojiva. Ani jedna z těchto cest se zcela neshoduje 

s koncepcí „trvalých“ vozovek. Z předchozích výzkumů vyplývá, že zvýšení tloušťky konstrukce 

je v tomto případě vhodnějším parametrem než zvyšování modulu tuhosti. Tato skutečnost i 

v ČR jde proti některým trendům, jež v důsledku snahy o „zlevnění“ konstrukcí vozovek spíše 

prosazují jejich subtilnější podobu.    

Horní pokladní a ložní vrstvě je níže věnována ještě podrobnější kapitola se zaměřením na 

vhodné materiály a návrhy asfaltových směsí.  

 

3.2.3. Ložní vrstva 

Ložní vrstva by měla být v konstrukci vozovky tou nejtužší vrstvou. Hlavní funkcí ložní vrstvy je 

přenášení dopravního zatížení a tím odolávat z hlediska kumulace nevratné složky přetvoření 

jejich degradaci v podobě projevů trvalých deformací. Tato vrstva proto musí mít dostatečně 

vysokou odolnost vůči tvorbě trvalých deformací, ale současně musí být pružná a odolná vůči 

vzniku mrazových trhlin. Tuhosti asfaltové vrstvy lze docílit návrhem hrubé kostry kameniva 

s tzv. „stone-on-stone“ kontaktem jednotlivých zrn. Takto navržená kostra bez problémů 

roznese zatížení, aniž by došlo k jejímu porušení. Pružnosti vrstvy lze dosáhnout použitím 

modifikovaných asfaltových pojiv. 

 

3.2.4. Obrusná vrstva 

Obrusná vrstva je nejsvrchnější vrstvou konstrukce vozovky a je ve stálém kontaktu 

s klimatickým prostředím a pneumatikami vozidel. Tato vrstva musí být navržena tak, aby byla 

schopna odolávat velkému dopravnímu zatížení a v měnících se klimatickým podmínkám 

zůstala bez známek poškození v podobě trhlin, trvalých deformací nebo ztráty protismykových 

vlastností. Preferovaný typ asfaltové směsi pro „trvalé“ vozovky je asfaltový koberec 

mastixový (SMA) nebo asfaltový beton s kvalitně modifikovaným asfaltovým pojivem. V obou 

případech je výhodnější, pokud asfaltová směs nemá příliš otevřenou strukturu, která by 

umožňovala rychlejší pronikání vzdušného kyslíku a tím urychlovala stárnutí. Asfaltová směs 

typu SMA má přerušenou čáru zrnitosti, vysoký obsah asfaltu a svou skladbou je schopná 

přenášet velká dopravní zatížení. Asfaltový beton do obrusných vrstev má v porovnání 

s asfaltovou směsí typu SMA menší obsah asfaltového pojiva a plynulou čáru zrnitosti.   

Obrusná vrstva je jedinou vrstvou v konceptu „trvalých“ vozovek, která vyžaduje pravidelnou 

údržbu (výměnu). Pokud je prováděna pravidelná údržba a opravy jsou prováděny včas a při 

dostatečné technologické kázni, je zaručena ochrana ostatních vrstev vozovky, a tudíž může 

být využit potenciál prodloužení životnosti celé konstrukce. Je nutné provádět pravidelnou 

vizuální kontrolu povrchu a při vzniku povrchových trhlin včas navrhnout adekvátní opravu. 

Při porušení obrusné vrstvy se totiž do spodních vrstev dostává voda a dochází k jejich rychlejší 

degradaci, zejména pokud se takovým jevům nepředchází. 
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3.3. Návrh asfaltových směsí zapadajících do konceptu „trvalých“ vozovek 

3.3.1. Směsi typu VMT 

Směsi s vysokým modulem tuhosti (dále pouze VMT), kterou jsou již řadu let známým řešením 

pro konstrukce netuhých vozovek, jsou však mnohem intenzivněji rozvíjeny spíše v zahraničí 

než v České republice, kde setrváváme víceméně na první generaci tohoto typu asfaltové 

směsi. VMT směsi jsou využívány k dosažení vysoké odolnosti proti trvalým deformacím a 

únavě, tím že mají vysokou tuhost/pevnost a jsou schopny lépe odolávat účinkům zatížení a 

klimatickým vlivům. Díky konstrukčním vlastnostem tohoto typu asfaltové směsi je možné v 

porovnání s běžnými asfaltovými betony snížit tloušťku asfaltové vrstvy a tím i tloušťku celé 

konstrukce vozovky.  

Zvýšený modul tuhosti je v České republice obvykle dosahován použitím asfaltového pojiva 

s nižší gradací (nejčastěji 20/30), popřípadě lze použít aditiva pro další zlepšení vlastností 

asfaltové směsi (např. vosky zvyšující tuhost). V České republice je tedy často do toho typu 

směsí používáno tvrdé silniční pojivo gradace 20/30, v některých případech se aplikují 

multigrádová asfaltová pojiva a častější při realizaci nebo v projektové dokumentaci dnes jsou 

i modifikovaná asfaltová pojiva PMB 25/55-60 nebo PMB 10/40-65. Použití modifikovaného 

asfaltového pojiva má význam především při použití směsi v ložní vrstvě, kde se tím zvyšuje 

odolnost vrstvy proti vzniku trvalých deformací. 

Asfaltové směsi VMT jsou v České republice navrhovány a prováděny dle technických 

podmínek vydaných Ministerstvem dopravy TP 151. [151] Dle požadavků TP 151 jsou povinně 

sledovány kromě volumetrických parametrů asfaltové směsi pouze odolnost proti tvorbě 

trvalých deformací, odolnost proti negativním účinkům vody a modul tuhosti na válcových 

zkušebních tělesech při teplotě 15 °C. Dále jsou stanoveny minimální hranice pro odolnost vůči 

únavě, pevnost v tahu za ohybu a maximální hranice pro pokles napětí při zkoušce relaxace. 

Nicméně sledování únavových parametrů se až na výjimky neprovádí. Tyto naposledy 

jmenované funkční zkoušky jsou pouze doporučené a nejsou ve všech případech vyžadovány. 

Nutnost provedení těchto zkoušek závisí buď na požadavku investora, nebo na podmínkách 

dalších návrhových předpisů.  

Principy asfaltových směsí VMT v ČR vycházejí z konceptu pro francouzské směsi EME2 

(„Enrobé à module Élevé 2“). Tyto směsi byly vyvinuty v průběhu 90. letech ve Francii a později 

se staly oblíbenými v dalších zemích Evropy. Filozofií směsí EME2 je vysoký modul tuhosti, 

dobrá odolnost proti trvalým deformacím a vysoká odolnost proti únavě. Během vývoje těchto 

asfaltových směsí bylo zjištěno, že díky použité návrhové metodě je možné predikovat chování 

a vlastnosti těchto směsí. Při návrhu byl kladen velký důraz na výběr kvalitních vstupních 

materiálů a na správný laboratorní návrh. Zjednodušeně lze závěry shrnout tak, že ve směsích 

EME2 je použito velmi tvrdé asfaltové pojivo (ve Francii nejčastěji gradace 10/20) s jeho vyšším 

procentuálním zastoupením – okolo 6 %. Ve směsích VMT dle TP 151 se požaduje množství 

asfaltového pojiva v rozmezí od pouze 4,1 % do 5,6 % v závislosti na koeficientu sytosti a 
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volumetrických parametrů. Francouzský přístup se tak v porovnání s požadavky v ČR do určité 

míry blíží konceptu asfaltové směsi typu RBL.  

Díky takto upraveným vlastnostem je možné dosáhnout dlouhé životnosti konstrukce i při 

snížení tloušťky asfaltové vrstvy. Snaha o snížení tloušťky asfaltové vrstvy souvisí se snížení 

tloušťky celé konstrukce, snížením výrobních nákladů a také snížení dodatečných nákladů na 

údržbu (optimalizace nákladů životního cyklu). Snížení tloušťky asfaltové vrstvy u asfaltových 

směsí VMT však nemusí vést ke snížení primárních výrobních nákladů. Materiál používaný pro 

tyto druhy směsí by měl být velmi kvalitní a to především z pohledu asfaltového pojiva a jeho 

procentuálního zastoupení ve směsi.  

Asfaltové pojivo tvoří podstatnou část ceny výsledné asfaltové směsi, i přestože ho bývá ve 

směsích „pouze“ 5 až 6 %. Použité asfaltové pojivo má největší vliv na výsledné vlastnosti 

asfaltové směsi, takže je velmi důležité zvolit správný zdroj i typ. Vývoj ceny asfaltového pojiva 

se skokově mění v závislosti na ceně ropy a světové poptávce. Do jisté míry souvisí i 

s preferencemi výroby petrochemického průmyslu, kdy například velmi tvrdá silniční pojiva se 

stávají omezeně dostupnou komoditou. Pokud se zaměříme pouze na evropský trh, tak 

asfaltové pojivo bývá levnější v zimních měsících, kdy je poptávka nízká, protože zpravidla 

neprobíhá stavební sezóna. Ceny pojiva během jara stoupají a kumulují se až do podzimního 

vrcholu, kdy je poptávka nejvyšší a tím pádem je i nejvyšší cena. Bez ohledu na použitý typ 

asfaltové směsi tak jedním z řešení je jiné rozložení stavebních prací v průběhu stavební 

sezóny.  

Různé zdroje a rafinérie prodávající asfaltová pojiva mohou mít ceny lišící se až v řádu tisíci 

korun za tunu materiálu. Je důležité si uvědomit, že kvalita takových asfaltových pojiv se velmi 

často výrazně liší a nízká cena často znamená méně kvalitní produkt nebo produkt, jehož 

vlastnosti se liší dodávku od dodávky. I přesto že do asfaltové směsi dáme vyšší obsah 

asfaltového pojiva, nejsou zaručeny dobré vlastnosti, pokud pojivo bude pocházet z levného 

„nekvalitního“ zdroje. Kvalita asfaltového pojiva by měla být na obalovnách dlouhodobě 

sledována, aby byla zaručena dostatečná kvalita výsledného produktu a dlouhodobá stabilita 

vyráběných asfaltových směsí a realizovaných asfaltových vrstev. 

 

3.3.2. Asfaltové směsi typu RBL 

Jako asfaltové směsi typu RBL („rich bottom layers“) jsou zpravidla označovány směsi 

používané do podkladních vrstev, které obsahují o 0,5 % asfaltového pojiva více, než běžná 

asfaltová směs. Směsi typu RBL jsou v některé zahraniční literatuře označovány i jiným názvem 

FRL („fatigue resistant layer“), tedy vrstvy s vysokou odolností vůči únavě (např. v [139]). 

Nejdůležitější funkcí toho typu směsí je vysoká odolnost vůči únavě a vysoká 

trvanlivost/životnost. Vrstva slouží především k přenášení napětí z dopravního zatížení a 

k zamezení případů porušení na spodní hraně podkladní vrstvy (vzniku únavové trhliny), kdy 

dochází v krátké době k destrukci zbytku konstrukce.  
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Na směsi typu RBL neexistuje v současné době žádný návrhový ani zkušební předpis, ale 

koncept těchto typů asfaltových směsí je již řešen v připravované normě ČSN 73 6120 (Stavba 

vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody), která by měla vejít v platnost 

počátkem roku 2021.  

Z publikovaných výzkumů je patrné, že zvýšení obsahu asfaltového pojivo o alespoň 0,5 % se 

prokazatelně zvyšuje odolnost vrstvy vůči únavě. Vrstva se tak stává flexibilnější a snáze 

přenáší opakovaná zatížení. Dle [124] je doporučeno nejen spoléhat na zvýšení asfaltového 

pojiva ve směsi, ale zároveň mírně zvýšit tloušťku vrstvy pro dosažení požadovaných 

návrhových hodnot životnosti „trvalých“ vozovek (50 let).  

Dále má pozitivní vliv na požadované vlastnosti směsi snížení mezerovitosti směsi. Běžné 

asfaltové betony pro podkladní vrstvy se navrhují v rozmezí 5-7 % pro zkoušky typu (ITT). 

Kontrolní zkoušky směsí mají hranici mezerovitosti širší – v rozmezí 4-9 %. Pro směsi typu RBL 

je doporučena mezerovitosti v rozmezí pouze 2-4 % pro vytvoření kompaktnější, subtilnější 

směsi. Připravovaná norma ČSN 73 6120 stanovuje rozmezí mezerovitosti pro zkoušky typu 3-

5,5 % a pro kontrolní zkoušky 2-7 %, což odpovídá nastavenému evropskému trendu. Ruku 

v ruce se snížením mezerovitosti jde zjemnění čáry zrnitosti. Zjemnění čáry zrnitosti má 

pozitivní vliv na odolnosti směsi vůči vzniku trhlin. [170] 

 

 

 Návrhová zrnitost asfaltových směsí typu ACP (dle ČSN 73 6121) a ACP RBL (dle připravované 
ČSN 73 6120) 

 

3.4. Asfaltové směsi typu SMA do ložních vrstev 

Asfaltové koberce mastixové (SMA) jsou více jak 30 let primárně používány do obrusných 

vrstev velmi zatížených vozovek. V posledních letech se především v Německu v řadě aplikací 

na vysoce zatížených pozemních komunikacích začínají používat s upravenými obory zrnitosti 

a v provedení s maximálním zrnem 16 mm nebo 22 mm i do ložních vrstev.  

Obdobně se tento koncept začal rozvíjet i ve Velké Británii a to například pod označením 

Viabase®. U nás byl v roce 2017 realizován pokusný úsek na pozemní komunikaci II/236 úsek 
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Kačice-Smečno s použitím asfaltové směsi SMA 22 L. Realizaci pokusného úsek předcházelo 

podrobné laboratorní posouzení jak směsí SMA 22 L, tak i SMA 16L, které nakonec nebyly na 

úseku použity. S ohledem k záměru v rámci tohoto zkušebního úseku ověřit vedle vlastního 

konceptu směsi SMA 22L i možnosti využití asfaltového R-materiálu v tomto typu směsi byly 

dále provedeny podvarianty s uplatněním 30 % a 50 % asfaltového R-materiálu frakce 0/16 

mm. Tímto přístupem se sleduje jiný z všeobecných trendů v Evropě, kterým je směřování k 

bezodpadové společnosti a k využití R-materiálu s přidanou hodnotou, kde lze částečně využití 

i opětovně aktivovaného asfaltového pojiva. Asfaltová vrstva se směsi SMA 22 L byla 

provedena ve zvýšené tloušťce 100 mm a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem, který vyplynul 

z diagnostického průzkumu opravované pozemní komunikace, byla potřeba zesílení 

konstrukce z důvodu dosažení její vyšší únosnosti. Na počátku se tak nabízelo zvolit tradiční 

řešení s uplatněním tří asfaltových vrstev nebo navrhnout alternativu, která bude dále 

monitorována pro ověření předpokladu její funkčnosti. Alternativou bylo provedení jedné 

vrstvy ve zvýšené tloušťce. Druhým důvodem byl cíl na tuto ložní vrstvu realizovat obrusnou 

vrstvu, jejíž tloušťka nepřesáhne 35 mm. Pro tento účel se zvolily asfaltové směsi BBTM 8 NH 

a SMA 8 NH, přičemž tloušťka pokládané vrstvy se pohybovala v rozmezí 30-35 mm. [165][163] 

Asfaltové směsi SMA pro ložní vrstvy vozovek se vyznačují přerušenou čárou zrnitosti a vyšším 

obsah asfaltového pojiva, pokud je porovnáme s tradičními asfaltovými betony. Přerušená 

čára zrnitosti zaručuje pevnou minerální kostru z hrubého kameniva, která je spojena 

asfaltovým mastixem tvořeným pojivem, vápencovou moučkou a drobným kamenivem. Díky 

svému složení směsi SMA velmi dobře odolávají dopravnímu zatížení a mají vysokou odolnost 

vůči trvalým deformacím (vyjetí kolejí). Současně u nich je opakovaně prokázána lepší 

trvanlivost. 

 

 Návrhová zrnitost asfaltových směsí typu ACP (dle ČSN 73 6121) a SMA L (dle připravované 
ČSN 73 6120) 

Jak již bylo naznačeno, jsou asfaltové směsi SMA do ložních vrstev navrhovány s maximálním 

zrnem velikosti 16 mm, případně 22 mm, s vysokým obsahem kvalitního modifikovaného 

asfaltového pojiva (zpravidla nižší penetrace), s vysokým obsahem vápencového fileru a 
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s celulózovým či obdobným vláknem. Směsi se navrhují s nízkou mezerovitostí ve velmi úzkém 

intervalu 3-4 % pro zkoušky typu a 2,5-5 % pro kontrolní zkoušky.  

Stejně jako pro asfaltové směsi typu ACP RBL neexistuje v současné době platný český předpis 

pro návrh směsí typu SMA L, avšak i tyto směsi budou stanoveny v připravované normě 

ČSN 73 6120, přičemž hranice v ní nastavené vycházejí jak z rešerše zahraničních zkušeností, 

tak i z výsledků kontrolních zkoušek z pokusného úseku.  
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4. NÍZKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH SMĚSÍ  

V České republice průměrné denní teploty ovzduší v zimních měsících na řadě míst klesají 

hluboko pod 0 °C a to například i v některých větších městech. Situace v horských oblastech je 

samozřejmě mnohem horší. Nízké teploty zapříčiňují smršťování asfaltových vrstev a tím 

dochází k nárůstu tahových napětí. Tahové napětí roste se snižující se teplotou nebo při 

rychlém poklesu teploty povrchu. Když napětí dosáhne mezní pevnosti asfaltové směsi v tahu, 

dojde k porušení vrstvy – na povrchu obrusné vrstvy vznikne mrazová trhlina. Opakovanými 

poklesy teploty a působením vody se trhlina zvětšuje a prokopírovává se do zbytku konstrukce 

(vzniká tzv. „top-down“ trhlina).  

 

 Příklad nízkoteplotní trhliny na vývrtu [86] 

 

V okamžiku, kdy trhlina dosáhne spodní hrany obrusné vrstvy, mohou nastat dvě situace. 

Trhlina se buď šíří dál do nižších asfaltových vrstev, nebo naruší vzájemné spojení vrstev. 

V obou případech dochází k postupnému rozrušení konstrukce vozovky. Přesto tento typ 

porušení není vnímán, např. na rozdíl od trvalé deformace, jako kritický, ačkoli pro životnost 

vozovky může mít obdobně negativní dopady a následky a to především v okamžiku, kdy se 

včas nepodchytí. Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům na pravidelnou údržbu 

vozovek dochází často velmi rychle k rozšiřování trhlin a k urychlování degradace vozovky. 

Trhliny – ať již mrazové nebo únavové – znamenají ve vozovce slabé místo, kudy může do 

konstrukce vnikat voda a znamenat velmi rychlý vývoj porušení. 
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 Znázornění vzniku a vývoje trhliny [155] 

V grafu na Obr. 8 jsou zpracovány měsíční teploty vzduchu naměřené na meteorologických 

stanicích na Lysé hoře a v Praze Ruzyni v posledních 10 letech (2010-2020). V grafu jsou 

znázorněny jak měsíční průměrné teploty, tak teplotní extrémy (minimální a maximální teploty 

v daném měsíci). Z grafu je patrné, že minimální teploty často v zimních měsících překračují --

10 °C a i v Praze dokonce mohou klesat až k -20 °C.  

Ze statistických dat vychází, že více než 1/3 roku byly v posledních 10 letech v Praze průměrné 

denní teploty nižší než 5 °C a na Lysé hoře dokonce více než ½ roku. Naopak dnů, kdy průměrná 

denní teplota přesáhla v Praze 20 °C, bylo pouze 10 % a na Lysé hoře dokonce pouze 1 %. 

Průměrné měsíční teploty nepřesáhly v Praze 22 °C a na Lysé hoře 17 °C. Z čehož vychází, že 

konstrukce jsou v České republice vystaveny ve významně větší míře nízkým teplotám, než 

těm extrémně vysokým. Přesto se na nízké teploty v návrhu asfaltových vozovek nepohlíží jako 

na důležité hledisko s výjimkou zahrnutí indexu mrazu do výpočtu vozovkového souvrství. 

 

 

 Teploty na meteorologické stanice v letech 2010-2020 
[Zdroj: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data# (zpracováno do grafu)] 

 

 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data
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Chování asfaltových směsí v oboru nízkých teplot může být stanoveno řadou laboratorních 

postupů, které se liší jak tvarem zkušebních těles, tak použitými zařízeními, stanovovanými 

parametry, zkušebními teplotami apod. Nejpoužívanější zkušební metody v oboru nízkých 

teplot ve světě i v Evropě jsou např. [76] - [16]:  

 dvou-, tří-, nebo čtyř-bodová zkouška v tahu za ohybu na trámkových tělesech 
s definovanou nebo nedefinovanou trhlinou; 

 stanovení odolnosti proti šíření trhliny na půlválcových zkušebních tělesech (SCB); 

 zkouška excentrickým tahem na diskových tělesech (DCT); 

 zkouška pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese (IDT); 

 zkouška rovnoměrným řízeným poklesem teploty – ochlazovací zkouška (TSRST); 

 zkouška jednoosým tahem (UTSST); 

 zkouška Texas Overlay; 

 a další. 
 
 

 

 Příklad zatěžování zkušebních těles [126] 

 

Pro tento výzkum byly vybrány dvě základní metody, které je možné při určitých modifikacích 

používat v běžných laboratořích v České republice: 

 odolnost vůči šíření mrazové trhliny na půlválcových tělesech s definovanou trhlinou 

(Semi-Circular Bending Test - SCB test); 

 a pevnost v tahu za ohybu stanovená tříbodovým ohybem na trámečkových 

zkušebních tělesech bez definované trhliny (3PB).  

Tyto zkoušky budou dále podrobně specifikovány a budou prezentovány výsledky zkoušek 

provedených na téměř 400 asfaltových směsích v průběhu posledních 7 let.  

Zkouška odolnost vůči šíření mrazové trhliny na půlválcových tělesech s definovanou trhlinou 

(SCB test) je používána v řadě světových výzkumů a je považována za všestrannou, cenově 

efektivní zkoušku se spolehlivými výsledky. Zkouška je nenáročná na technické zařízení a dá se 

provádět i na jádrových vývrtech z vozovky. Tvar půlválcových zkušebních těles je pro zkoušení 

laboratorních vzorků, nebo vzorků odebraných z vozovky vhodnější než trámková tělesa - 
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půlválcová tělesa mají kratší rozpětí, komplexnější geometrii a jejich příprava je jednodušší. 

Opakovatelnost a reprodukovatelnost zkoušky vykazují dobré hodnoty.  

Druhou vybranou metodou je zkouška stanovení pevnosti v tahu za ohybu. Tato zkouška je 

v České republice vyžadována jako jeden z parametrů pro zkoušky typu asfaltových směsí 

s vysokým modulem tuhosti VMT (dle TP 151). Tato metoda má tedy jistou tradici a historii 

v České republice, jakkoli je používána jen okrajově. Zkouška je podobně nenáročná na 

vybavení laboratoře a samotné provedení zkoušky. Příprava zkušebních těles vyžaduje nejprve 

výrobu rozměrných deskových těles, ze kterých jsou jednotlivé trámky řezány. 

Rozsah zkoušených parametrů byl rozšířen o stanovení modulu tuhosti metodou 

opakovaného namáhání v příčném tahu válcového tělesa (IT-CY) při teplotě 15 °C (později byly 

přidány i hodnoty stanovené při 0 °C a 27 °C). Stanovení modulu tuhosti je běžnou zkouškou 

prováděnou pro zjištění deformačních charakteristik směsi. Modul tuhosti při zkušební teplotě 

15 °C je v České republice určujícím parametrem dle návrhové metodiky TP 170.  

V rámci prováděného výzkumu byly hodnoty pevnosti v tahu za ohybu a lomové houževnatosti 

porovnávány jak s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C, tak v některých případech i 

s modulem stanoveném při 0 °C nebo 27 °C. Stanovení modulu tuhosti je přitom v České 

republice vyžadováno opět pouze pro směsi typu VMT a to pouze při teplotě 15 °C. U jiných 

směsí není tento parametr požadován. Stanovení modulu tuhosti je náročnější než předchozí 

jmenované zkoušky. V tomto případě je nutný speciální zkušební rám. Stanovení modulu 

metodou IT-CY provádí pouze jediná laboratoř v České republice a to silniční laboratoř Fakulty 

stavební ČVUT. Další zkušební přístroj pro stanovení modulu tuhosti je k dispozici na VUT 

v Brně. Ten však používá jinou z metod stanovení modulu tuhosti dle ČSN EN 12697-26, a sice 

dvoubodovou zkoušku na tělesech tvaru komolého klínu. V neposlední řadě existují v ČR dvě 

zařízení, kde lze tuhost asfaltové směsi stanovit čtyřbodovou zkouškou na trámkovém 

zkušebním tělese.  
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5. ZKUŠEBNÍ METODY  

V této kapitole jsou teoreticky popsány různé typy zkušebních metod, které se ve světě 

používají pro stanovení nízkoteplotních vlastností. 

 

5.1. Pevnost excentrickým tahem na válcových zkušebních tělesech - Disk-Shaped 
Compact Tension Test (DCT) 

Princip zkoušky pevnosti excentrickým tahem na válcových tělesech je rozevírání zkušebního 

tělesa za použití horizontálních sil přes tažné vidlice a kolíky umístěné v otvorech tělesa. Síly 

jsou aplikovány v opačném horizontálním směru.  

 

 Zkouška excentrickým tahu na válcových tělesech [21] 

Metoda zkoušení je popsána v normě ASTM D7313-13 [22]. Metoda dovoluje použití 

zkušebních těles odebraných vývrty nebo zhutněných na gyrátoru. Tělesa mají průměr 

150 mm a na požadovanou výšku a tvar jsou upravována laboratorní pilou. Zkušební těleso je 

oříznuto, jsou do něj udělány dva otvory pro uchycení tažných kolíků a vytvořena trhlina 

(drážka) přesně definovaného rozměru.  

Při seřezávání těles a vytváření otvorů pro tažné kolíky je třeba provádět práce velmi precizně. 

Jakékoliv poškození tělesa během vrtání otvorů může mít za následek vznik lokálních trhlin a 

tím pádem vytvoření slabého místa. První pokusy měření excentrického tahu byly prováděny 

na velkých tělesech [171], do kterých bylo snadnější vyvrtat přesné otvory a tím zamezit vzniku 

předčasných kolapsů. Časem byla tělesa zmenšována (dnes jsou používána tělesa o průměrů 

150 mm a tloušťce 50 mm), aby bylo možné test provádět i na tělesech odebraných vývrty 

z konstrukce stavby či vozovky. Avšak je nutné zdůraznit, že předčasný kolaps u těles 

o Ø 150 mm vlivem vrtání otvorů vykazovalo téměř 50 % testovaných těles z betonu [32]; u 

asfaltových vzorků je poměr vyloučených těles nižší, avšak ne o tolik. Tento fakt je největší 

nevýhodou této metody.  Zkouška je aplikovatelná na všechny druhy kvazikřehkých materiálů 

a nebyla vytvořena primárně pro zkoušení asfaltových směsí.  
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Jako zkušební tělesa se dají použít různé tvary těles (viz Obr. 11), avšak v silničním stavitelství 

a stavitelství obecně jsou válcová tělesa nejvhodnějším z důvodu odběru vzorku na stavbě 

(vývrty), i přestože válcová tělesa obecně vykazují zhoršenou opakovatelnost zkoušky (riziko 

předčasného kolapsu je vyšší). [18] 

 

 Možné tvary zkušební těles pro zkoušku DCT [18] 

Teplota zkoušení je doporučena o 10 °C vyšší, než nižší teplota PG gradace asfaltového pojiva. 

Tedy pokud zkušební těleso obsahuje asfaltové pojivo PG 58-34, je doporučená teplota 

zkoušení -24 °C.  

Těleso je zatěžováno konstantní rychlostí 1 mm/min. Výsledným parametrem zkoušky je 

lomová energie, tedy množství práce potřebné k iniciaci trhliny.  

 

 

5.2. Zkouška pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese - Indirect tensile creep and 
strengh test (IDT)  

Princip zkoušky pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese (IDT test) je zatížení zkušebního 

tělesa konstantní silou po daný časový úsek. Zkouška je definována v normě AASHTO T322 [1]. 

Zkušební tělesa o průměru 150 mm jsou připravena na gyrátoru a seříznuta na požadovanou 

výšku 38 až 50 mm (1,5 až 2,0 palce). Na zkušební těleso jsou po obou seříznutých stranách 

umístěny v na sebe kolmém směru vždy 4 sondy měření deformace. Asfaltové směsi jsou 

obvykle zkoušeny při třech teplotách 0, -10, -20 °C, avšak při použití tvrdých nebo naopak velmi 

měkkých asfaltových pojiv mohou být použity jiné teploty zkoušení. Zkušební těleso je 

natemperováno na zkušební teplotu a zatěžováno vhodnou velikostí síly po dobu 100 nebo 

1 000 sekund. Síla by měla vyvodit deformaci tělesa mezi 0,00125 mm a 0,0190 mm pro 

zkušební těleso o průměru 150 mm. Během zatěžování je zaznamenávána deformace v obou 

směrech v závislosti na velikosti síly a čase. Výsledným parametrem této části zkoušky je mezní 

hodnota deformace („creep compliance“). Mezní hodnota deformace je spočítána 

z deformace v horizontálním i vertikálním směru, velikosti zatížení a průřezu zkušebního 

tělesa.  
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 Zkouška pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese [156] 

 

 

 Zkouška pevnosti v příčném tahu na válcovém tělese [122] 

 

Po této nedestruktivní části zkoušky je provedena zkouška pevnosti v příčném tahu (ITS) se 

zatěžovací rychlost 12,5 mm/min. Obvyklá teplota zkoušení je -10 °C, ale v závislosti na PG 

gradaci asfaltového pojiva může být použita i jiná teplota. Ze zkoušky je určena mezní hodnota 

pevnosti v příčném tahu. 

 

 Porušení tělesa po zkoušce IDT [156] 
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Výhodou této zkoušky je snadná příprava zkušební těles a relativní snadnost provedení 

zkoušky. Nevýhodou může být umisťování magnetických sond, které potřebuje jistou zručnost 

uživatele, a časová náročnost nedestruktivní části zkoušky (zkouška může trvat i několik 

hodin). 

Univerzita Florida Institute of Technology aplikuje ve svých výzkumných projektech modifikaci 

této zkoušky, kdy je měření prováděno při +10 °C za účelem simulace únavové trhliny. [122] 

 

 

5.3. Nízkoteplotní vlastnosti dle evropské normy ČSN EN 12697-46  

Norma ČSN EN 12697-46 stanovuje různé postupy stanovení nízkoteplotních vlastností na 

podobném principu, jednotlivé postupy se mezi sebou liší především typem použitého zatížení 

(síla, deformace, teplota). Zkoušky se provádějí na válcových nebo hranolových zkušebních 

tělesech. Délka zkušebního tělesa je 160 mm a výška a šířka, resp. průměr zkušebního tělesa 

se liší dle maximální velikosti zrna kameniva od 40 do 60 mm. Zkušební těleso se do zkušebního 

rámu osazuje pomocí přilepení speciálním lepidlem.  

Norma ČSN EN 12697-46 je jedna z mála norem pro stanovení nízkoteplotních vlastností 

přijatých v ČR. Postupy popsané touto normou aktivně využívá silniční laboratoř VUT v Brně 

ve svých výzkumných pracích. Komerční využití zkoušky je však téměř nulové.  

 

5.3.1. Zkouška jednoosým tahem – Uniaxial Tension Stress Test (UTST) 

Při zkoušce jednoosým tahem je zkušební těleso natahováno konstantní rychlostí až do 

porušení vzorku. Rychlost zatěžování závisí na počáteční délce zkušebního tělesa a je 

definována jako δε = (0,625±0,025) %/min. Při standardní délce zkušebního tělesa 160 mm, 

zatěžovací rychlost odpovídá hodnotě 1 mm/min.  

Výslednými parametry zkoušky jsou pevnost v tahu a přetvoření při porušení tělesa při 

zkušební teplotě. Pevnost v tahu je vypočítána z podílu maximální tahové síly a průřezové 

plochy zkušebního tělesa.  

Doporučená teplota měření je +20, +5, -10 a -25 °C. 

 

 

 Schéma zkoušky jednoosým tahem 
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5.3.2. Zkouška nízkoteplotních vlastností rovnoměrným řízeným poklesem teploty - 
Thermal Stress Restrained Specimen Test (TSRST) 

Zkouška je v Evropě stanovena v ČSN EN 12697-46  [47] a v USA je definována normou 

AASHTO TP 10  [2]. Při této zkoušce je zkušební těleso upevněno v upínací čelisti tak, že je 

zachována jeho konstantní délka a je postupně snižována jeho teplota. Vlivem řízeného 

snižování teploty dochází ke vzniku napětí ve vzorku a k jeho smršťování. Při dosažení mezního 

tahového napětí dojde k porušení vzorku.  

 

 

 Schéma zkoušky nízkoteplotních vlastností rovnoměrným řízeným poklesem teploty 

Výsledkem zkoušky je časově závislé kryogenní (tahové) napětí, maximální napětí při porušení 

a teplota při porušení. Teplotu je nutné měřit uvnitř zkušebního tělesa za použití slepého 

tělesa s teplotním čidlem, nebo mít zoptimalizován teplotní rozdíl mezi teplotou 

v klimakomoře a uvnitř tělesa (teplota ve středu zkušebního tělesa vykazuje vůči teplotě 

klimatické komory zpoždění).  

Nevýhodou této zkoušky je časová náročnost. Norma ČSN EN 12697-46 doporučuje začít 

zkoušku při teplotě +20 °C a postupně teplotu snižovat rychlostí 10 °C/hod. V závislosti na 

druhu asfaltové směsi může zkouška trvat od 3 do 5 hodin. Další nevýhodou je lepení tělesa 

k upínacím čelistem. Pokud není použito dostatečně kvalitní lepidlo, může dojít k uvolnění 

tělesa a tím k předčasnému ukončení zkoušky.  

 

 

 Zkušební zařízení pro provádění zkoušek jednoosým tahem při nízkých teplotách [47] 
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Tato metoda byla také mírně modifikována do zkoušky UTSST (Uniaxial Thermal Stress and 

Strain Test) na univerzitě University of Nevada, Reno. UTSST využívá podobný systém měření, 

jen využívá menších válcových těles o průměru 57 mm a výšce 140 mm. [121] 

 

 
 

 Zkouška nízkoteplotních vlastností rovnoměrným řízeným poklesem teploty -UTSST 
(vlevo) a TSRST (vpravo) [156] 

 

5.3.3. Creepová zkouška v tahu – Tensile Creep Tests (TCT) 

Tato zkouška doplňuje soubor výše uvedených měření prováděných dle ČSN EN 12697-46, kdy 

při této metodě zůstává konstantní napětí a teplota a monitoruje se šíření deformace. Po 

skončení zatěžování se dále měří regrese deformace. Výsledkem zkoušky je zanesení 

naměřených hodnot deformace v závislosti na čase do reologického modulu s cílem získat 

reologické parametry materiálu.  

Doporučené zkušební teploty jsou stejně jako u UTST, tedy +20, +5, -10 a -25 °C.  

Nevýhodou zkoušky je opět časová náročnost, kdy je doporučeno udržovat konstantní napětí 

po dobu 8 hodin a po ukončení zatěžování další 2 hodiny zaznamenávat regresi. 

 

 

 Schéma creepové zkoušky v tahu 
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5.4. Semi-circular bending test (SCB) - Odolnost vůči šíření mrazové trhliny na 
půlválcových tělesech 

Odolnost vůči šíření mrazové trhliny na půlválcových tělesech (SCB test) je stanovena v celé 

řadě světových předpisů. Zkouška je v mírných nuancích prováděna téměř po celém světě, 

obvykle v rámci výzkumných projektů.  

Princip je shodný pro všechny metodiky a spočítá v tříbodovém tahu za ohybu aplikovaném 

na půlválcové zkušební těleso s definovanou trhlinou na spodní hraně. Zpravidla zkušební 

tělesa o průměru 150 mm jsou připravena na gyrátoru a seříznuta na požadovanou výšku. 

Seříznutá tělesa jsou poté rozpůlena a na spodní hraně každé poloviny je vytvořena přesně 

definovaná trhlina s danou hloubkou, šířkou a úhlem vůči spodní hraně. Výška zkušebních 

těles, hloubka, šířka a úhel trhliny se mění dle použitého postupu. Stejně jako se mění 

zatěžovací rychlost, teplota zkoušení a výsledné parametry zkoušky. 

  

 Odolnost vůči šíření mrazové trhliny – metoda z ČSN EN 12697-44 [46] 

České republice nejbližší je evropská norma ČSN EN 12697-44, která stanovuje šířku 

zkušebního tělesa na 50 mm, dále je určena šířka trhliny 0,35 mm a její hloubka 10 mm. Trhlina 

by měla být provedena v kolmém směru vůči spodní hraně tělesa přesně v její polovině. Jako 

zkušební teplota je doporučena teplota 0 °C, není však stanovena jako jediná přípustná a 

požadovaná.  

Zkouška probíhá aplikací síly v kolmém směru přes zatěžovací rám. Zatěžovací rychlost je 

určena jako 5 mm/min. Výslednými parametry jsou přetvoření při maximální síle, maximální 

napětí a odolnost vůči lomu, tzv. kritická hodnota lomové houževnatosti.  
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 Odolnost vůči šíření mrazové trhliny [83] 

 

Hodnota lomové houževnatosti charakterizuje odolnost materiálu proti iniciaci křehkého 

porušení v oblasti kořene trhliny a to za platnosti předpokladů lineárně elastické lomové 

mechaniky (LELM). LELM předpokládá, že se trhlina šíří při elastickém stavu napjatosti, a 

předpokládá platnost Hookeova zákona v oblasti blízko u kořene trhliny, tedy mezi napětím a 

deformací se předpokládá lineární závislost. Za určitých předpokladů je LELM schopna popsat 

napěťové deformační poměry u kořene trhliny i při existenci malé plastické zóny. [107] 

Americká verze normového postupu AASHTO 105 stanovuje šířku zkušební tělesa pouze 

25 mm. Hloubka trhliny je 15 mm a její šířka 1 mm. Zkouška by měla být provedena při teplotě 

o 10 °C vyšší než je nižší teplota určena PG gradaci asfaltového pojiva. Zkouška je prováděna 

pomocí sondy CMOD („crack opening displacement“), která roztahuje definovanou trhlinu 

zatěžovací rychlostí 0,03 mm/min.  Snížená rychlost zkoušky zaručuje kvalitní záznam průběhu 

deformace a síly, ale zvyšuje čas trvání zkoušky (cca 30 minut). Výsledným parametrem 

zkoušky je lomová energie, které je spočítána jako integrál plochy zatěžovací křivky 

přepočítaná na zatěžovací průřez.   

 

 

 Odolnost vůči šíření mrazové trhliny (SCB test) – AASHTO postup [122] 
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Ve výzkumných pracích existuje řada dalších upravených metodik, které využívají jiné 

zatěžovací rychlosti, jiné šířky trhlin a stanovují další zkušební parametry. Souhrn některých 

metodik je uvedený v následující tabulce. 

 

Tab. 1. Souhrn vybraných výzkumný prací a specifik metodik zabývajících se SCB testem 

 zatěžovací 
rychlost 

průměr tělesa šířka tělesa délka trhliny šířka trhliny 
teplota 

zatěžování 

ASTM D8044-16 [23] 0,5 mm/min 150 mm 57 mm 25, 32 a 38 mm -  

AASHTO TP105-13 [3] 0,03 mm/min 150 mm 25 mm 25 mm - dle PG 

Lu et al.[111] 1 mm/min 100 mm 30 mm 5 až 20 mm 2 mm  

Omranian et al. [127] 5 mm/min 150 mm 50 mm 15 mm 6 mm  

Riara et al. [135] 0,5 mm/min 150 mm 50 mm - 4 mm -10 °C 

Nsengiyumva [126] 1 až 5 mm/min 150 mm 50 mm 5 až 25 mm - 15 až 40 °C 

Illinois Flexibility index 
test [170] 

50 mm/min 150 mm 50 mm 15 mm 2 mm 25 °C 

  

 

 Zkušební tělesa s různou šířkou definované trhliny [126] 

 

Lineární lomová mechanika je založena na analýze velikosti a rozdělení napětí a deformace v 

těsné blízkosti čela trhliny. Vychází z lineární závislosti mezi napětím a deformací. Při napěťové 

analýze těles s trhlinou se rozlišují tři základní způsoby namáhání (stavy) tělesa s trhlinou s 

možností oddělování materiálu v jejím kořeni: 

 Mód I (Tah) – je charakterizován vnější silou působící kolmo na rovinu lomu; 

 Mód II (Smyk) – je charakterizován vnějšími silami působícími ve směru šíření trhliny; 

 Mód III (Střih) – je charakterizován orientací vnějších sil ve směru rovnoběžném s 

čelem trhliny (antirovinná smyková deformace). 
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 Módy porušování zkušební tělesa [9] 

 

Lomovou houževnatost lze definovat jako kritickou hodnotu faktoru intenzity napětí v 

okamžiku vzniku nestabilního šíření trhliny. 

U SCB testu lze dle úhlu definované iniciační trhliny pozorovat různé režimy prostorového 

namáhání trhliny. Pokud je trhlina provedena kolmo ke spodní hraně (jak je tomu v metodice 

zkoušky definované v ČSN EN 12697-44), uplatňuje se mód namáhání I (tah). Pokud je trhlina 

provedena pod úhlem jedná se o namáhání dle kombinace módu I a II. Namáhání dle 

kombinovaného módu I a II je prováděno i v případě, že podpěrná ložiska nejsou uložena 

symetricky od definované trhliny. Pokud je jedna z podpěr v blízkosti trhliny, může se jednat i 

mód namáhání II.  

 

 Geometrie SCB test dle kombinovaného módu I a II – trhlina pod úhlem β [109] 

 

 

 Geometrie SCB test dle módu I (vlevo), kombinovaného módu I a II (uprostřed) a módu 
II (vpravo) [67] 
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Většina běžných metod se zabývá SCB testem dle módu I, existuje však i řada výzkumných 

prací a projektů, které jsou zaměřeny na porovnání kombinovaného módu zatěžování, ať už 

posunem jednoho z podpěrných ložisek (např.[7] až [12],[67] ), nebo prováděním trhliny pod 

určitým úhlem (např. [28],[109]).  

 

 

5.5. Pevnost v tahu za ohybu (tříbodový ohyb) 

Pevnost v tahu za ohybu je stanovena v metodice definované v Technických podmínkách 

Ministerstva dopravy ČR, TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí 

s vysokým modulem tuhosti VMT.  

Pevnost v tahu za ohybu je stanovena na trámkových tělesech o rozměrech 50x50x320 mm 

tříbodovým ohybem. Technické podmínky TP 151 specifikují zkušební teplotu mezi -20 °C a 

0 °C. V silniční laboratoři ČVUT v Praze, která je jedinou laboratoří v ČR, která zkoušku 

standardně provádí, byla historicky používána teplota -5 °C. V roce 2013 došlo ke změně 

zkušební teploty a od té doby se pevnost v tahu za ohybu stanovuje výlučně při teplotě 0 °C. 

Stejná teplota zkoušení jako je používána u SCB zkoušky měla sloužit k snadnějšímu porovnání 

s dalšími zkušebními parametry.  

Zkušební předpis definuje dvě zkušební rychlosti - 50 mm/min a 1,25 mm/min. Vyšší 

zatěžovací rychlost slouží primárně k určení maximální síly při zkoušce relaxace. Nižší 

zatěžovací rychlost se používá ke stanovení pevnosti v tahu za ohybu.  

Výslednými parametry této zkoušky jsou maximální relativní přetvoření, pevnost v tahu za 

ohybu a modul tuhosti v tahu za ohybu.  

 

 Pevnost v tahu za ohybu 

 

Zkouška se v určitých modifikacích využívá i jinde ve světě, ale její rozšíření není takové jako 

např. u SCB zkoušky. Souhrn některých metodik je uvedený v následující tabulce. 
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Tab. 2. Souhrn vybraných výzkumný prací a specifik metodik zabývajících se tříbodovým ohybem na 

trámkových tělesech 

 
rychlost 

zatěžování 
rozměr zkušebních 

těles 
teplota délka trhliny další specifikace 

Zeng [176] 0,7 mm/min 250x50x50 mm 5 °C 10 mm 
trhlina 0, 20 a 40 

mm od středu 

Yin [174] 2,0 mm/min 300x50x50 mm 5 °C 20 mm 
trhlina 0, 20 a 40 

mm od středu 

Yoo [175] - 300x50x50 mm -10 a 20 °C 0 mm  

KS F 2395 [100] - 300x50x50 mm -10 °C 0 mm  

Hasni [80] - 450x127x152,4 mm 25 °C 0 až 25,30 mm  

 

 

 

 

 Simulace zatížení při tříbodové zkoušce v tahu za ohybu [80] 
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6. POUŽITÉ METODY A JEJICH MODIFIKACE  

6.1. Odolnost vůči šíření mrazové trhliny (SCB test) – modifikace zkušebního postupu 

Odolnost vůči šíření mrazové trhliny (SCB test) byla prováděna dle požadavků vycházejících z 

normy ČSN EN 12697-44, avšak s modifikacemi, které lépe vyhovují českému zkušebnictví a 

s rozšířením zkušebních parametrů. Princip této zkoušky zůstává stejný, tedy tříbodový tah za 

ohybu aplikovaný na půlválcové zkušební těleso s definovanou trhlinou na spodní hraně.  

 

6.1.1. Rozměry zkušebního tělesa 

Norma vyžaduje zkušební těleso hutněné na gyrátoru dle normy ČSN EN 12697-31 

s průměrem 150 mm a výškou 50 mm. Tento požadavek byl vzhledem k charakteru zkušebních 

těles používaných v České republice pozměněn. Zkouška odolnosti vůči šíření mrazové trhliny 

byla oproti požadavkům normy prováděna na zkušebních tělesech hutněných na Marshallově 

pěchu (dle normy ČSN EN 12697-30) s průměrem 100 mm, která se standardně vyrábí pro 

stanovení mezerovitosti asfaltové směsi, případně pro stanovení tuhosti metodou IT-CY. 

Hutnění zkušebních těles na gyrátoru nemá v České republice historii a tradici. Laboratoře 

běžně pracují s tělesy zhutněnými na Marshallově pěchu a to jak při kontrolních zkouškách, 

tak při výzkumu a vývoji nových asfaltových směsí. Zařízení typu gyrátor schopných hutnit 

asfaltová zkušební tělesa průměru 150 mm dle normy ČSN EN 12697-31 je v České republice 

pouze velmi malý počet (s největší pravděpodobností pouze jediný na ČVUT). 

 

 

 Modifikovaná zkouška odolnosti vůči šíření mrazové trhliny (SCB test) 

 

Zkušební tělesa byla seříznuta na požadovanou výškou 50 mm na laboratorní pile a rozříznuta. 

Řezací práce je nutné provádět precizně, rovnoběžně a centricky. Jakékoliv nepřesnosti 

mohou negativně ovlivňovat výsledky zkoušky. Pokud má těleso na spodní zatěžované hraně 

jakoukoliv nerovnost, dochází zde zpravidla ke vzniku nejslabšího místa a průběh závislosti síly 

na deformaci i celkové výsledky zkoušky jsou tímto negativně ovlivněny.   

Na obrázku Obr. 30 je příklad zkušebního tělesa, na jehož spodní hraně byly nepřesnosti 

způsobené opotřebovanosti (ztupěním) laboratorní pily. Na obou hranách zkušebního tělesa 
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byla nerovnost, přičemž na pravé straně byla nerovnost větší. Na zkušebním tělese je zcela 

zřejmé, že došlo k propagaci trhliny i mimo definovanou drážku a tím pádem musí být těleso 

vyloučeno z konečného hodnocení (viz níže – platnost výsledků).  

 

 

 Odlomení hrany zkušebního tělesa vlivem nepřesných řezacích prací 

 
6.1.2. Definovaná drážka 

Na spodní hraně každé poloviny byla vytvořena přesně definovaná trhlina hloubky 10 mm a 

šířky 0,9 mm – šířka trhliny představuje další odlišnost, které byla věnována dlouhodobě 

pozornost na ČVUT v Praze a s ohledem k dostupnosti vhodných řezných kotoučů, které by 

jednoduše mohly pořídit i další komerční laboratoře s dodavateli na českém trhu, byla zvolena 

tato šířka drážky. Norma ČSN EN 12697-44 vyžaduje šířku definované trhliny 0,35 mm, avšak 

na základě dlouhodobějšího sledování bylo přistoupeno ke zvětšení šířky této trhliny zejména 

z důvodu problematického zajištění takto tenkého řezacího listu (v zásadě existují 1-2 američtí 

dodavatelé) a z důvodu jeho rychlého opotřebení. Všechna níže prezentovaná data byla 

stanovena s šířkou trhliny 0,9 mm. 

 

6.1.3.  Zkušební teplota 

Standardně je zkouška odolnosti vůči šíření trhliny prováděna při teplotě 0 °C. V průběhu let 

byla zkouška prováděna při teplotách -5 °C a -10 °C, avšak tyto výsledky nebyly uspokojivé a 

nebylo provedeno velké množství stanovení. Ve většině případů docházelo k velmi rychlé 

propagaci trhliny a ke vzniku křehkého lomu.  

Místo nižších teplot byla pozornost zaměřena na opačné spektrum teplot, tedy na teploty nad 

0 °C, což je ostatně přístup, který je v Severní Americe v posledních letech poměrně intenzivně 

sledován. Zkouška odolnosti vůči šíření trhliny byla prováděna při teplotách 5 °C, 15 °C nebo 

25 °C. Při těchto teplotách lze mluvit o šíření únavové trhliny. U asfaltových směsí byly 

stanoveny stejné parametry jako v případě záporných teplot. Při použití vyšších zkušebních 

teplot byly výsledky uspokojivé s dostatečně malým rozptylem dat měření pro jednotlivá 

zkušební tělesa. Současně lze uvažovat o obdobě indexu teplotní citlivosti, který je používán 
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v případě charakteristiky modulu tuhosti, tzn. prověřit význam a přínos popisu kvality 

asfaltové směsi pomocí takového poměrového ukazatele. 

 

6.1.4. Zatěžovací rychlost 

V prvních fázích měření byla zvolena zkušební teplota 0 °C a zatěžovací rychlost v souladu 

s požadavky normy, tedy 5 mm/min. Při pozdějších měřeních byla zkušební rychlost snížena 

v postupných krocích až na úroveň 1 mm/min, aby se nakonec ustálila na 2,5 mm/min. Od 

poloviny roku 2017 jsou všechna měření odolnosti vůči šíření trhliny při všech zkušebních 

teplotách prováděna při zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min. 

Důvodem snížení zatěžovací rychlosti byla snaha o získání lepších korelací s výsledky zkoušky 

pevnosti v tahu za ohybu prováděné při stejné teplotě a s uplatněním zatěžovací rychlosti 

1,25 mm/min (dle TP 151) a současně i snaha získat později závislost měřené veličiny na 

teplotě, kdy pro teploty od 5 °C výše již lze hovořit spíše o únavové než mrazové trhlině. Zde 

je potom nižší zatěžovací rychlost mnohem důležitější s ohledem k co nejlepšímu přiblížení se 

skutečnému stavu, kdy mezi jednotlivými cykly zatížení ve vozovce je vždy relaxační perioda. 

Jakkoli samozřejmě platí, že i takto snížená zatěžovací rychlost neumožňuje nijak dramatickou 

relaxaci zkušebního tělesa při jeho zatěžování a nijak nepředstavuje provádění zkoušky 

v oboru lineární viskoelasticity. 

Rychlost zatěžování při SCB testu se liší nejen geografickou oblastí (Evropa, Asie, USA a další), 

ale také zatěžovací teplotou. Rozpětí zatěžovacích rychlostí je v normových předpisech dáno 

od 0,5 mm/min (např. ASTM D8044-16 [23]) až do 50 mm/min (např. AASHTO TP105-13[3]) a 

je často odvislé od normové zatěžovací teploty. Nižší nebo naopak vyšší zatěžovací rychlost se 

výjimečně používá při výzkumu nebo při použití nestandardní teploty zkoušení.  

Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min se v modifikovaných podmínkách zkoušky zdá být jako 

optimální i při použití vyšších zkušebních teplot (v rozmezí 15-25 °C). 

 

 

6.1.5. Zkušební parametry 

Výslednými normovými parametry této zkoušky jsou přetvoření při maximální síle, maximální 

napětí a odolnost vůči lomu, tzv. kritická hodnota lomové houževnatosti. Všechny tyto tři 

parametry vycházejí z hodnoty dosažené maximální síly a deformace, tedy v okamžiku 

porušení zkušebního tělesa (iniciace trhliny). 

Zkušební parametry byly vypočítány dle následujících rovnic uvedených v ČSN EN 12697-44, 

verze z roku 2011 [131]: 

 

Přetvoření εmax při maximální síle [%]: 

𝜀𝑚𝑎𝑥,𝑖 =
𝛥𝑊𝑖

𝑊𝑖
∗ 100% 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Použité metody a jejich modifikace 

 

 

 

Strana | 40  

 

kde  Wi výška zkušebního tělesa, [mm];  

  ΔWi svislý posun zkušebního tělesa „i“ při maximální síle, [mm]. 

 

Maximální napětí při porušení σmax, i [N/mm2] 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 =
4,263 ∗ 𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑖

𝐷𝑖 ∗ 𝑡𝑖
 

kde  Di průměr zkušebního tělesa, [mm]; 

  ti tloušťka zkušebního tělesa, [mm]; 

  Fmax,i maximální síla zkušebního tělesa, [N]. 

 

Odolnost vůči lomu Klc,i zkušebního tělesa (lomová houževnatost) [N/mm3/2]: 

𝐾𝑙𝑐,𝑖 = 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 ∗ 𝑓 (
𝑎𝑖

𝑊𝑖
) 

kde   Wi  výška zkušebního tělesa, [mm]; 

  ai  hloubka drážky zkušebního tělesa, [mm]; 

  σmax,i  napětí při porušení zkušebního tělesa, [N/mm2]; 

  f(ai/Wi) geometrický faktor zkušebního tělesa, [-]. 

 

Geometrický faktor zkušebního tělesa [-]: 

f (
ai

Wi

) = −4,9965 + 155,58 ∗ (
ai

Wi

) − 799,94 ∗ (
ai

Wi

)
2

+ 2141,9 ∗ (
ai

Wi

)
3

− 2709,1 ∗ (
ai

Wi

)
4

+ 1398,6 ∗ (
ai

Wi

)
5

 

 

Geometrický faktor je závislý na tvarové funkci a je stanoven pro danou geometrii tělesa s 

trhlinou, daný typ zatížení a příslušné okrajové podmínky. 

V roce 2016 došlo k evropské revizi normy prEN 12697-44. Tato norma však nebyla nakonec 

přijata. V této revizi normy došlo k úpravě výpočtu odolnosti vůči lomu (lomové 

houževnatosti): 

 

Odolnost vůči lomu Klc,i,2016 zkušebního tělesa (lomová houževnatost) dle znění normy z roku 

2016 [N/mm3/2]: 

𝐾𝑙𝑐,𝑖,2016 = 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 ∗ √𝜋 ∗ 𝑎𝑖 ∗ 𝑓 (
𝑎𝑖

𝑊𝑖
) 

Geometrický faktor zkušebního tělesa dle znění normy z roku 2016 [-]: 

𝑓 (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

)
2016

= −0,623 + 29,29 ∗ (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

) − 171,2 ∗ (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

)
2

+ 457,1 ∗ (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

)
3

− 561,2 ∗ (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

)
4

+ 265,54 ∗ (
𝑎𝑖

𝑊𝑖

)
5

 

kde jednotlivé parametry zůstávají stejné jako v předchozím případě. 
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Změnou výpočtů dochází ke změně hodnoty lomové houževnatosti. Ve výsledcích jsou 

prezentována data vypočítána dle obou verzí normy, avšak jako určující jsou brána data 

vypočítána dle normy platné v České republice (verze normy z roku 2011). Pro zkušební 

tělesa Ø 100 mm platí, že lomová houževnatost stanovená dle postupu z normy z roku 2016, 

je v průměru o cca 8 % nižší, než hodnota spočítaná dle postupu z normy z roku 2011. 

 

V prosinci 2019 došlo k nové revizi normy, kde opět došlo k významné změně výpočtu lomové 

houževnatosti a tentokrát i maximálního napětí.  

 

Maximální napětí při porušení σmax, i, 2019 dle znění normy z roku 2019 [N/mm2]: 

𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖,2019 =
𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑖

𝐷𝑖 ∗ 𝑡𝑖
 

kde  Di průměr zkušebního tělesa, [mm]; 

  ti tloušťka zkušebního tělesa, [mm]; 

  Fmax,i maximální síla zkušebního tělesa, [N]. 

 

Odolnost vůči lomu Klc,i,2019 zkušebního tělesa (lomová houževnatost) dle znění normy z roku 

2019  [N/mm3/2]: 

𝐾𝐼𝑐,𝑖,2019 = 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝑖 𝑌1 √𝜋𝑎𝑖   

kde  Y1 faktor intenzity napětí při standardním režimu I, [-]; 

  ai hloubka drážky zkušebního tělesa, [mm]. 

 

𝑌1 = 4,782 − 1,219 ∗ (
𝑎𝑖

𝑟𝑖
) + 0,063 ∗ 𝑒𝑥𝑝 (7,045 ∗ (

𝑎𝑖

𝑟𝑖
)) 

kde   ri poloměr zkušebního tělesa v milimetrech (mm). Di = 2ri; [mm].; 

  ai hloubka drážky zkušebního tělesa, [mm]. 

Vzhledem k tomu, že norma byla schválena až v prosinci 2019, není výpočtový postup 

stanovení maximálního napětí a lomové houževnatosti v této disertační práci použit a 

prezentován. 

Výpočet lomové houževnatosti dle tohoto postupu byl proveden na menším množství 

zkušebních sad a pro zkušební tělesa Ø 100 mm platí, že lomová houževnatost stanovená dle 

postupu z normy z roku 2019, je v průměru o cca 15 % nižší, než hodnota spočítaná dle 

postupu z normy z roku 2011.  
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6.1.6. Další zkušební parametry – lomová energie a práce 

Nad rámec normového postupu byl průběh zkoušky snímán záznamovým zařízením a pomocí 

získaných dat byl vykreslen pracovní diagram. Pracovní (zatěžovací) diagram je zajímavý 

z několika hledisek. Normový postup ho nevyžaduje, protože pracuje pouze s maximální 

hodnotou dosažené síly, avšak během výzkumu se opakovaně ukázalo, že hodnocení dat 

pouze z hlediska maximální síly, tedy především s využitím lomové houževnatosti, která nám 

popisuje iniciaci trhliny, může být částečně zavádějící. Do jisté míry to představuje analogii 

k dříve prováděné duktilitě u asfaltových pojiv a její postupnou modifikaci na silovou duktilitu, 

která poskytuje více relevantních informací. 

Zatěžovací diagram byl použit k výpočtu lomové práce „W“ – [J]. Lomová/deformační práce je 

spočítána jako integrál zatěžovací křivky, tedy jako plocha pod křivkou od zahájení zkoušky po 

iniciaci a úplnou propagaci trhliny. Lomová práce byla stanovována ve dvou stádiích – 

do hodnoty maximální síly (iniciace trhliny) – „WFmax“ a do hodnoty úplné propagace trhliny – 

„W“, kdy napětí (síla) ve zkušebním tělese klesne na „nulovou“ nebo „kvazi-nulovou“ hodnotu. 

V počáteční fázi byla tato „nulová“ hodnota stanovena velmi přísně na 0,1 kN, ale ukázalo se, 

že limit je zbytečně nízký (průběh zkoušky se zbytečně natahuje, přičemž nedochází již 

k nárůstu lomové práce), takže byla zvolena vyšší hranice. U jemnozrnných směsí byla po 

sériích zkušebních variant určena jako „nulová“ hodnota hranice 0,3 kN. Vzhledem ke 

struktuře a složení hrubých asfaltových směsí byla u směsí s maximální velikostí zrna ≥16 mm 

hranice zvýšena na 0,5 kN. U hrubozrnných směsí velmi záleží na homogenitě a rozložení 

velkých zrn skrze zkušební těleso. U hrubozrnných směsí se může objevit jev, kdy dojde 

k zaklínění velkých zrn kameniva a dochází tak k dalšímu nárůstu síly (jakkoliv nelogickému). 

Z těchto důvodů byla hranice odtěžování zvýšena na 0,5 kN. 

V řadě případů tato spodní pomocná mez není ani nutná, protože dochází k porušení těles tzv. 

křehkým lomem, kdy po iniciaci trhliny dojde k náhlému poklesu napětí.  

V pozdějších fázích výzkumu byly lomové práce přepočítány na lomové energie „Gf,Fmax“ a „Gf“ 

– [J/m2] tak, jak jsou využívány v amerických předpisech AASHTO. Lomová energie je lomová 

práce přepočítána na zatěžovací plochu.  

Lomová energie Gf [J/m2] je spočítána dle vzorce: 

𝐺𝑓 =
𝑊

𝑡 ∗ (𝑤 − 𝑎)
 

kde  W  lomová práce [J]; 

t  tloušťka zkušebního tělesa [m]; 

 w   výška zkušebního tělesa [m]; 

 a  hloubka uměle vyříznuté trhliny/drážky [m]. 

Lomová energie je rozhodujícím faktorem provádění této zkoušky dle americké metody 

AASHTO TP 105-13. Americký předpis využívá odlišných rozměrů těles, velikosti drážky i 
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zatěžovací teploty než evropský předpis, ale samotný princip zatěžování je stejný (viz Kapitola 

5.4). V pojetí amerického postupu nejde pouze o iniciaci trhliny, ale i o její další šíření, kdy 

z kvalitativního hlediska roli může hrát i rychlost, kterou se trhlina šíří. Na druhé straně 

zeměkoule je přitom rozhodující lomová energie a lomová houževnatost není vůbec 

stanovena, ačkoli se v minulosti využívala též. Z pohledu zkvalitnění vyráběných asfaltových 

směsí je ideální hodnocení obou stanovených charakteristik pro lepší porozumění daným 

asfaltovým směsím.  

Na Obr. 31 je simulováno, jak může být zavádějící hodnotit asfaltové směsi pouze dle jednoho 

ze zkušebních parametrů. Na levém grafu obě testované asfaltové směsi dosáhly shodné 

hodnoty lomové práce do maximální hodnoty 2,25 J, avšak z podhledu lomové houževnatosti 

dosáhla asfaltová směs typu ACL 16S téměř dvojnásobné hodnoty tohoto parametru. Naopak 

na pravém grafu dosáhly obě asfaltové směsi shodné hodnoty lomové houževnatosti, avšak 

asfaltová směsi SMA 11S vykazovala o cca 70 % vyšší lomovou práci do maximální síly a téměř 

trojnásobnou celkovou lomovou práci.  

Při hodnocení pouze jediného kritéria (z pohledu evropské nebo americké normy) by směsi 

byly hodnoceny jako rovnocenné, ale při přidání dalšího hodnotícího parametru, je zřejmé, že 

se jednotlivé směsi od sebe podstatně liší. 

 

 

 Porovnání zkušebních parametrů asfaltových směsí různých typů 

 

6.1.7. Další zkušební parametry  

V poslední fázi výzkumných prací bylo zhodnocení dat rozšířeno o stanovení parametrů tečen 

zatěžovacího diagramu. Tečny byly určeny jak v zatěžovací fázi (rychlost zatěžování), tak i v 

odtěžovací části (rychlost „relaxace“, resp. postupného uvolňování napětí v materiálu 

v důsledku propagace trhliny).  
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Pro zjednodušení a lepší pochopení parametrů, budou jednotlivé parametry demonstrovány 

na stejné asfaltové směsi ACP 16S 50/70 zkoušené při dvou teplotách – 0 °C a 25 °C, jejíž 

základní lomové charakteristiky jsou uvedeny na Obr. 32.  

 

 Základní zatěžovací diagram a parametry asfaltové směsi ACP 16S 50/70 

Zatěžovací úhly/sklony tečen byly stanovovány v místě 50 % Fmax v zatěžovací větvi (viz 

obrázek Obr. 33). Při teplotě 0 °C je nárůst zatížení výrazně vyšší – sklon křivky je 11,88, což 

odpovídá 85,2°. Při teplotě 25 °C je nárůst zatížení pozvolnější (2,65 → 69,3°). Při porovnání 

různých typů asfaltových směsí zkoušených při stejných teplotách lze ze sklonu zatěžování 

určit jistý poměr tuhosti a křehkosti materiálu. Čím je sklon pozvolnější, tím je zpravidla 

asfaltová směs flexibilnější – dosahuje vyšších deformací při stejných zatížením a tím zpravidla 

i vyšších lomových energií nutných ke zlomení zkušebního tělesa.  

 

 Sklon zatěžovací křivky asfaltové směsi ACP 16S 50/70 při dvou zkušebních teplotách 

V odtěžovací části křivky byly určovány sklony v několika fázích (90 %, 50 % a 10 % Fmax) včetně 

sklonu v inflexním bodě.  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Použité metody a jejich modifikace 

 

 

 

Strana | 45  

 

 

 Vyznačené body v odtěžovací části křivky asfaltové směsi ACP 16S 50/70 při dvou 
zkušebních teplotách 

 

Vzhledem k tomu, že výstupní výpočtový program je vypracován v základní verzi MS Excel, aby 

bylo možné jeho použití pro odbornou veřejnost, je nutné brát hodnoty souřadnic inflexního 

bodu s určitou rezervou. Pro správné a přesné určení inflexní bodu je mnohem vhodnější 

použití výpočtů v sofistikovanějším softwaru (jako např. MatLab) nebo použití rozšířených 

funkcí MS Excel. Výsledky níže prezentované v praktické části jsou určeny z tvaru odtěžovací 

křivky odpovídajícímu polynomu 3. řádu. Pro přesnější výsledky je vhodnější použití polynomu 

minimálně 5. řádu, který v řadě případů více odpovídá reálnému tvaru odtěžovací křivky. 

Avšak v takovém případě je nutné řešení rovnice kubické paraboly pro určení polohy 

inflexního bodu, což není v běžné základní verzi MS Excel možné.  

 

 Sklony odtěžovacích křivek asfaltové směsi ACP 16S 50/70 při dvou zkušebních 
teplotách 

 

Pro použití odbornou veřejností v každodenní praxi silničního stavitelství je vhodnější použití 

jednodušších jednoznačných parametrů, tedy hodnot vycházejících poměrově z maximální 

dosažené síly. Použití sklonů v inflexních bodech je vhodně spíše pro výzkumné a vědecké 

použití, kdy je možné přesné určení polohy inflexního bodu.  
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I v odtěžovací části křivky platí, že čím je sklon zatěžovací křivky nižší, tím je asfaltová směs 

pružnější, tedy lépe relaxuje nebo pomaleji umožňuje propagaci trhliny v porovnání 

s asfaltovou směsí s nižším sklonem. U asfaltové směsi měřené při 0 °C je patrný velmi rychlý 

pokles napětí (89,8°). Zkušební těleso je téměř porušeno křehkým lomem, kdy při dosažení 

maximální síly dochází k náhlému poklesu napětí na nulu.  

Dále byl určen tzv. flexibility index (FI) – „index pružnosti“, který je vypočítán jako poměr 

celkové lomové energie Gf a sklonu odtěžovací části křivky mezi 90 % Fmax a 50 % Fmax. Čím 

vyšší FI je, tím je zkušební těleso lépe odolné proti šíření mrazových nebo únavových trhlin 

v závislosti na tom, při jaké teplotě je zkouška prováděna. Tento index může být dalším 

vhodným ukazatelem, který byl zaveden v minulosti v Severní Americe kvůli lepšímu 

pochopení chování asfaltových směsí. Dle evropské normy je rozhodujícím kritériem kritická 

hodnota lomové houževnatosti, která vychází z maximální síly. Naopak rozhodujícím faktorem 

dle americké normy je právě lomová energie, která ale nezahrnuje hodnocení dle velikosti 

maximální síly a deformace v okamžiku porušení. FI může toto simulovat. Křehké asfaltové 

směsi (např. směsi s vysokým modulem tuhosti nebo směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

bez dostatečného změkčení) zpravidla vykazují velmi rychlý nárůst síly při malých deformacích. 

Odtěžovací část bývá zpravidla velmi strmá (úhel téměř 90°, což se blíží nebo odpovídá 

porušení křehkým lomem). Naopak asfaltové směsi s vyšší očekávanou pružností (např. směsi 

s pojivy typu PMB) vykazují pomalejší nárůst zatížení (síly) s většími deformacemi. Odtěžovací 

část křivky bývá zpravidla pozvolnější. Oba tyto extrémní stavy mohou vykazovat stejné 

hodnoty jednoho z lomových parametrů, index pružnosti (FI) tak může být využit pro další 

zhodnocení vlastností asfaltových směsí.  

Čím více parametrů je známých u zkoušených asfaltových směsí, tím může být lépe simulováno 

jejich chování ve vozovce a to navzdory již uvedené skutečnosti, že se nepohybujeme 

v lineárně viskoelastické oblasti, která je z hlediska posuzování vazkopružných vlastností 

rozhodující.  
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6.1.8. Platnost výsledků 

Během zatěžování se trhlina propaguje od vrchní části definované trhliny, kde vzniká největší 

napětí, směrem proti aplikované síle.  

 

 

 Průběh napětí při SCB testu [119] 

 

Dle normy ČSN EN 12697-44 se zkouška považuje za platnou, pokud se trhlina vyskytuje v 

oblasti ± 10 % průměru zkušebního tělesa od středu zatěžovacího pásku. Pokud je trhlina vně 

této plochy, pak je těleso z hodnocení vyřazeno. Dle normového postupu by pro výpočet 

průměrné hodnoty lomové houževnatosti měly být použity minimálně 4 platné výsledky.  

 

 

 Kritérium pro výsledek platné zkoušky 

Při použití zkušebních těles se sníženým průměrem (∅ 100 mm) v kombinaci s asfaltovými 

směsmi s vyšší maximální velikosti kameniva (≥16 mm) může dojít k častějšímu zneplatnění 

zkoušky vlivem propagace mimo vymezený rámec. V případě použití hrubších asfaltových 

směsí je vždy nutné provádět zkoušku na zvýšeném počtu zkušebních těles tak, aby i po 

vyloučení neplatných vzorků byly vždy minimálně 4 platné vzorky. Standardním souborem pro 

stanovení parametrů zkoušky odolnosti proti šíření trhliny prezentovaných výsledků 

v praktické části disertační práce bylo 6 zkušebních těles. 

Zatěžovací diagram může také sloužit k porovnání správnosti zatěžování (zda je zatěžování 

konstantní a nedochází k poklesům napětí). Na Obr. 38 je příklad zatěžovacích diagramů 
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6 zkušebních těles jedné asfaltové směsi (standardní soubor prováděné zkoušky). U jednoho 

zkušebního tělesa (v grafu označené černě) došlo k poklesu napětí a pak k následnému 

opětovanému nárůstu. Takový průběh zatěžování je nestandardní a zkušební těleso by mělo 

být z hodnocení vyřazeno, přestože dosahuje nejvyšší hodnoty. Bez záznamového zařízení 

není možné určit správnost zatěžování ani eliminovat některé nelogické průběhy. Tím může 

docházet velmi rychle ke zkreslení výsledného hodnocení.  

 

 

 Zatěžovací diagram – příklad nekonstantního průběhu zatěžování tělesa 

 

Takovýto pokles napětí a jeho následný opětovný vzrůst může být způsoben řadou faktorů. 

Nejčastěji je na vině nekvalitní řezací práce. Řezací práce musí být prováděny vždy s co nejvyšší 

kvalitou a pečlivostí, aby byl povrch zkušebního tělesa na zatěžovací ploše hladký. Pokud je na 

spodní zatěžovací hraně jakákoliv nerovnost (i velmi malá), je tím determinováno nejslabší 

místo a první propagace trhliny nastane jinde než v definované drážce a po případném 

odlomení této nerovnosti dochází k opětovnému nárůstu síly. 

 

 Zkušební těleso po zkoušce odolnosti vůči šíření mrazové trhliny – VMT 22 20/30 – 
šíření trhliny mimo platnou oblast 

 

Dalším faktorem může být rozložení zrn v rámci zkušebního tělesa. Pokud je vyrobené těleso 

nehomogenní, případně obsahuje vyšší poměr hrubých zrn (22 mm), může docházet 

k zaklínění zrn mezi sebou. To způsobí dodatečný nárůst napětí. Zkoušku může také negativně 

ovlivňovat rozložení a natočení hrubých zrna ve směsi. Zrna maximální velikosti 22 mm mohou 
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vzhledem k charakteru dosud volených zkušebních těles (Ø 100 mm a šířka 50 mm) negativně 

ovlivňovat propagaci trhliny.  

 

 Zkušební těleso po zkoušce odolnosti vůči šíření mrazové trhliny – VMT 22 20/30 – 
šíření trhliny mimo platnou oblast 

 

Další faktorem doplněným nad rámec normového postupu bylo vyloučení hodnot zkušebních 

parametrů, které se liší o více než ± 25 % od průměrné hodnoty. Norma ČSN EN 12697-44 

žádný takový limitní požadavek nedává a lze tedy použít všechny naměřené hodnoty, ale 

použití hodnot nad tento limit do výpočtu průměrné hodnoty zbytečně zvětšuje směrodatnou 

odchylku měření. Pokud se lomová houževnatost daného zkušebního tělesa liší od průměrné 

hodnoty o více než ± 25 %, je z hodnocení vyřazena celá série parametrů výsledků (včetně 

lomové práce, energie a případně dalších). Pokud se liší hodnota lomové práce, jsou vyřazeny 

pouze všechny následující výsledky, ale hodnota lomové houževnatosti v hodnocení zůstává. 

Hodnota lomové houževnatosti je v tomto případě nadřazena dalším parametrům.   

 

6.1.9. Modifikace zatěžovacích plocha tělesa a podpěrného zkušebního rámu 

Norma ČSN EN 12697-44 stanovuje, že na spodní hranu zkušebního tělesa by měly být 

umístěny kovové pásky/plíšky, tak aby docházelo k rovnoměrnému roznášení napětí do tělesa. 

Plíšky by na zkušební tělesa měly být dostatečně pevně přichyceny (např. přilepeny 

vteřinovým lepidlem). Každý plíšek musí být umístěn přímo nad středem válečkového ložiska. 

Rozměry plíšků jsou stanoveny jako D = 52±1 mm; Š = 20±0,2 mm a V = 1,0±0,2 mm.  

 

 

 Zkušební tělesa (po zkoušce a před zkouškou) s přilepenými plíšky 
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V rámci výzkumu bylo od použití kovových pásků postupem času ustoupeno. K tomuto kroku 

bylo přistoupeno po porovnání řady sérií zkušebních těles a všechny dále prezentované 

výsledky se zatěžovací rychlostí 2,5 mm/min byly stanoveny bez podpůrných plíšků, pokud 

není uvedeno jinak.  

Od plíšků bylo mimo jiné upuštěno z důvodu, že v žádné jiné světové metodice, krom té 

evropské nejsou plíšky při zkoušce používány (např. [84], [3], [4], [23]) 

Díky většímu objemu zkoušených těles byla objevena rizika používání pásků, např. při delší 

době temperování na nízkou teplotu (až -10 °C), docházelo k odpadání plíšků vlivem příliš 

nízké teploty, vlivem malé tloušťky pásků docházelo k jejich velmi rychlé deformaci (ohýbání 

rohů pásků), při jakékoliv nerovnosti řezu zkušebního tělesa nebylo možné pásek správně 

upevnit, v řadě případů docházelo vlivem zvýšeného napětí k předčasnému uvolnění pásku od 

tělesa apod. Především z těchto důvodů bylo postupně přistoupeno k dalšímu zkoušení bez 

použití podpěrných pásků. 

Výsledky porovnání série zkušebních těles s a bez osazených podpůrných plíšků jsou 

prezentovány v Kapitole 7.3.1.  

V rámci stanovení platnosti výsledků s a bez osazených podpůrných plíšků byla provedena 

také série měření na upraveném válečkovém ložisku, kdy ložisko mělo základní rozměr, tak jak 

ho udává norma, bylo pohyblivé ve všech směrech, avšak na horní ploše bylo seříznuto tak, 

aby jeho rozměry odpovídaly rozměrům podpůrných plíšků.  

S takto upravenou podpěrou byl proveden pouze omezený počet vzorků. Velmi záhy se 

ukázalo, že daná hypotéza je zcela milná a úpravou zatěžovacího ložiska dochází k negativnímu 

ovlivnění průběhu zkoušky.  

Během zkoušení docházelo k zatlačení seříznutých částí podpěr do zkušebního tělesa a tím 

k jeho další nežádoucí deformaci. U zkušebních těles se často objevila trhlina v místě mimo 

definovanou drážku, tedy díky upravenému ložisko došlo k odlišnému rozložení zatížení a ve 

zkušebním tělese vzniklo nejslabší místo jinde.   

Přesnější popis úpravy ložisek a stanovené výsledky jsou shrnuty v Kapitole 7.3.2. 

 

 

 Porovnání běžného podpěrného ložiska (v přední části) a upraveného (v zadní části) 
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6.1.10. Vliv stárnutí – ovlivnění životnosti asfaltové směsi 

Zkušební tělesa vybraných asfaltových směsí byla rozdělena do dvou skupin, kde první skupina 

těles byla ponechána v laboratorních podmínkách a druhá skupina byla vystavena simulaci 

stárnutí. Simulované laboratorní stárnutí bylo provedeno dle metodiky popsané v prEN 12697-

52. Marshallova tělesa byla uložena po dobu 5 dní v laboratorní sušárně s cirkulací vzduchu při 

teplotě 85 °C. Po simulaci stárnutí byl na tělesech stanoven modul tuhosti při min. 15 °C a poté 

byla tělesa rozřezána na zkušební půlválce pro stanovení lomových parametrů. Opakujícími 

měřeními bylo prokázáno, že objemová hmotnost se vlivem stárnutí nemění.  

Vlivem stárnutí asfaltové směsi dochází do jisté míry k nárůstu pevnostních charakteristik 

(pevnosti a tuhosti). To je očekávaný jev s ohledem k charakteristickému chování asfaltového 

pojiva. Vlivem stárnutí je nejvíce ovlivněno právě asfaltové pojivo. U kameniva dochází 

k téměř nulovému stárnutím.  

Zoxidované asfaltové pojivo se stává tvrdším (snižuje se jeho penetrace a narůstá bod 

měknutí) a tím jsou ovlivněny pevnostní i deformační charakteristiky asfaltové směsi. Pojivo 

je sice tvrdší (tužší), ale na druhou stranu se zpravidla stává křehčím a méně odolným proti 

náhlým změnám klimatických podmínek v kombinaci s opakovaným účinkem zatížení. Zestárlé 

pojivo je méně pružné a tak může docházet k snadnější iniciaci a následné propagaci trhlin, 

což se dotýká jak problematiky mrazových, tak i únavových trhlin. 

Pro každý zkušební parametr (včetně parametrů modulu tuhosti a zkoušky pevnosti v tahu za 

ohybu) byl vypočítán tzv. index stárnutí. Index stárnutí definuje poměr parametrů zestárlého 

a nezestárlého tělesa. Index stárnutí ukazuje termooxidativní degradační potenciál 

asfaltového pojiva v asfaltové směsi. Čím je index stárnutí nižší, bližší 100 %, tím je zkušební 

těleso méně náchylné ke stárnutí.  

𝐼𝐴 =  
𝑋𝑎𝑔𝑒𝑑

𝑋𝑢𝑛𝑎𝑔𝑒𝑑
× 100% 

kde  IA  index stárnutí, [%]; 

  Xaged  zkušební parametr zestárlého tělesa; 

Xunaged  zkušební parametr nezestárlého tělesa. 

 

Čím se hodnota indexu stárnutí blíží více hodnotě 1,0, tím má stárnutí menší vliv na vlastnosti 

asfaltové směsi. Čím je naopak index vyšší, tím dochází k výraznějšímu stárnutí asfaltového 

pojiva (zvyšuje se jeho tuhost) a taková směs může potenciálně dříve vykázat některé typy 

poruch, jež jsou podmíněné degradací celého kompozitu. Lze současně s určitou opatrností 

říci, že čím je index stárnutí blíže hodnotě 1, tím bude asfaltová směs pravděpodobně více 

trvanlivá – lze očekávat její delší životnost.  

Obecně lze zevšeobecnit, že čím je asfaltová směs tužší, tím bývá zpravidla nižší lomová 

houževnatost, avšak do charakteristik této zkoušky vstupuje celá řada faktorů, díky kterým 
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vlastnosti asfaltové směsi v oboru nízkých teplot nelze nikdy předem přesně predikovat. U 

pevnostních a deformačních charakteristik jako je modul tuhosti či pevnost v tahu za ohybu 

dochází téměř ve všech případech k nárůstu dané charakteristiky vlivem stárnutí. Zestárlé 

asfaltové pojivo je tužší a tím zvyšuje hodnoty uváděných pevnostních či deformačních 

charakteristik. U zkoušky lomové houževnatosti se projevuje nejen vyšší tuhost zestárlého 

pojiva, ale také jeho vyšší křehkost. Půlválcová zkušební tělesa mají na spodní hraně 

definovanou drážku a tak nedochází vždy vlivem stárnutí k nárůstu lomové houževnatosti. 

Hodnota lomové houževnatosti záleží na řadě faktorů, jako je druh asfaltového pojiva, typu 

asfaltové směsi, přítomnost/množství asfaltového R-materiálu, množství dalších přísad apod.  

 

 

6.1.11. Shrnutí modifikované metody SCB testu 

V následující tabulce je provedeno shrnutí navržených a experimentálně ověřovaných 

modifikací a odklonů od postupu SCB testu dle ČSN EN 12697-44. 

Tab. 3. Shrnutí modifikací SCB testu  

  normový postup modifikovaný postup 

Zkušební těleso hutnění gyrátor, 
dle ČSN EN 12697-31 

rázový zhutňovač, 
dle ČSN EN 12697-30 

průměr Ø 150 mm Ø 100 mm 

Trhlina hloubka 10 mm 10 mm 

šířka 0,35 mm 0,9 mm 

Zatěžovací rychlost 5,0 mm/min 2,5 mm/min 

Zkušební teplota 0 °C 0 °C 
-10 °C, 15 °C, 25 °C 

Zkušební parametry  kritická hodnota lomové 
houževnatosti 

 kritická hodnota lomové 
houževnatosti 

 lomová práce/energie  

 další parametry 

Další aspekty osazené podpůrné plíšky bez podpůrných plíšků 

 

 

 
  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Použité metody a jejich modifikace 

 

 

 

Strana | 53  

 

6.2. Pevnost v tahu za ohybu (tří bodový ohyb) 

Pevnost v tahu za ohybu je stanovena dle metodiky definované v technických podmínkách 

Ministerstva dopravy ČR TP 151, které upravují podmínky návrhu a použití asfaltových směsí 

s vysokým modulem tuhosti VMT. Tato zkouška má v České republice poměrně dlouhou 

historii, je však požadována pouze pro směsi typu VMT. 

Pevnost v tahu za ohybu je stanovena tříbodovým ohybem na trámkovým zkušebních 

tělesech. Pro zvětšení objemu testovaných směsí byla zkušební tělesa nařezána z desek po 

zkoušce stanovení odolnosti vůči trvalým deformacím (vyjetí kolem). Desky po provedení této 

zkoušky lze použít pouze v případě, že nejsou zdeformovány a hloubka kolejí není natolik 

velká, aby negativně ovlivňovala zbytek desky.  

V ideálním případě je vždy lepší použít desky vyrobené pouze pro danou zkoušku pevnosti 

v tahu za ohybu. Během zkoušky odolnosti vůči trvalým deformacím dochází k ohřevu 

zkušební desky na teplotu 50 °C (případně jinou pokud to vyžaduje zadavatel zkoušky) a tato 

teplota je udržována po celou dobu zkoušky (cca 10 hodin). Asfaltové pojivo v desce je tedy 

vystaveno určitému stupni stárnutí vlivem zvýšené teploty a cirkulace vzduchu.  

Trámky jsou z deskových těles řezány v šířce 5 cm od okrajů desky. Středová část desky – vyjetá 

kolej – je ze zkoušení vždy vyloučena. Provedené pokusy ukázaly, že i když je vyjetí koleje v 

desce velmi malé, dochází ke změně vlastností směsi a trámky řezané v koleji vykazují velmi 

odlišné výsledky od zbylých trámků. Oproti tomu se neprokázal rozdíl v parametrech krajních 

a „středových“ trámků a tím pádem není nutné seřezávat okraj deskového tělesa. 

Technické podmínky TP 151 specifikují zkušební teplotu mezi -20 °C a 0 °C. Pro tento výzkum 

byla dosud upřednostněna zkušební teplota 0 °C pro snadnější porovnání s dalšími 

prováděnými zkouškami.  

Dále předpis definuje dvě zkušební rychlosti: 50 mm/min a 1,25 mm/min. Zatěžovací rychlost 

50 mm/min slouží primárně k určení maximální síly pro zkoušku relaxace, která může být pro 

směsi typu VMT investorem také vyžadována. Nižší zatěžovací rychlost se používá ke stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu. Pro nižší zatěžovací rychlost existuje v TP 151 minimální požadavek 

pro směsi typu VMT (6 MPa). [151] Pro užší zkoumání byla vybrána pouze nižší rychlost 

1,25 mm/min. Volba obdobné rychlosti zatěžování následně umožňuje i mnohem lepší 

porovnání výsledků této zkoušky a zkoušky lomové houževnatosti. 

Nárůst síly a deformace byl v průběhu celé zkoušky zaznamenáván a data byla použita 

k vykreslení zatěžovacího diagramu a stanovení lomové práce. Lomová práce byla spočítána 

jako plocha pod křivkou od zahájení zkoušky po dosažení maximální síly. Princip stanovení 

lomové práce je shodný jako u SCB testu, avšak díky jinému charakteru zkušebních těles a díky 

absenci definované drážky pro propagaci trhliny nemá smysl zaznamenávat i odtěžovací část 

křivky. Pokles napětí je v trámkové tělese natolik pomalý, že odtěžování na smysluplnou 

minimální hranici zabere příliš mnoho času (v řádu několika minut). Vzhledem k tomu, že 

zkušební rám zpravidla nebývá umístěn v klimatické komoře, dochází v průběhu času 
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k ohřívání zkušebního tělesa a tím i k neřízenému ovlivnění zkoušky. Z těchto důvodů dává 

smysl zaznamenávání zatěžování pouze do hodnoty Fmax, stejně jako stanovení pouze lomové 

práce do této hodnoty. 

 

 Tříbodový ohyb stanovený na trámcích bez definované trhliny 

Výslednými parametry této zkoušky jsou dle TP 151 maximální relativní přetvoření, pevnost 

v tahu za ohybu a modul tuhosti v tahu za ohybu. Zkušební parametry byly spočítány dle 

následujících rovnic [151].  

Pevnost v tahu za ohybu Ri [MPa]:  

𝑅𝑖 =
3

2
∗

𝑃 ∗ 𝑙

𝑏 ∗ ℎ2 

kde   P  největší dosažená síla, [N]; 

l  vzdálenost podpor zkušebního tělesa, [mm]; 

b šířka zkušebního tělesa, [mm]; 

h  výška zkušebního tělesa, [mm]; 

 

Modul tuhosti v tahu za ohybu ES [MPa]: 

𝐸𝑠 =
1

4 ∗ 𝑌𝑆
∗

𝑃 ∗ 𝑙3

𝑏 ∗ ℎ3  

kde   Ys  (korigovaný) průhyb zjištěný uprostřed rozpětí při okamžiku  

porušení vzorku, [mm]. 

 

Maximální relativní přetvoření S [%]: 

𝜀𝑖 =
600 ∗ ℎ

𝑙2
∗ 𝑌𝑆  

Indexy stárnutí byly spočítány stejně jako u předchozí zkoušky. 

Výsledkem zkoušek je aritmetický průměr stanovený z hodnot zjištěných alespoň u tří 

zkušebních těles. Odchylky jednotlivých stanovení se nesmí lišit od průměru o více než 25 %. 
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Nevyhoví-li některé ze zkušebních těles výše uvedeným podmínkám, je z vyhodnocení 

vyloučeno. 

Při stanovování pevnosti v tahu za ohybu byla vždy zkušební tělesa rozdělena do minimálně 

dvou skupin, kdy jedna skupina byla podrobena simulovanému laboratornímu stárnutí dle 

prEN 12697-52. Nařezané trámky byly uloženy v klimatické komoře s řízenou cirkulací vzduchu 

po dobu 5 dní při teplotě 85 °C. V případě trámkových těles je nutné nechat tělesa po stárnutí 

zcela vychladnout. Manipulace s horkými nebo i vlažnými tělesy může způsobit deformaci a 

poškození tělesa.  

 

 

6.3. Modul tuhosti 

Modul tuhosti byl stanoven dle normy ČSN EN 12697-26, příloha C – Zkouška v příčném tahu 

na válcových zkušebních tělesech (IT-CY). Oproti předchozím zkouškám se jedná o zkoušku 

nedestruktivní. Tělesa nejsou během zkoušky zničena. 

Tato zkouška byla zařazena pro svou snadnou interpretaci a celosvětové využívání. Parametry 

směsí lze tedy porovnávat s vybranými zahraničními výzkumy. Zkoušku lze provádět na 

válcových tělesech odlišných průměrů a tlouštěk vyrobených jak v laboratoři, tak odebraných 

vývrty z vozovky. Zkušební tělesa není potřeba před zkoušku nikterak upravovat (řezání apod.) 

a tím pádem je eliminován negativní vliv nevhodného provedení takovéto úpravy. 

Zkoušky prezentovány v této práci byly všechny provedeny na Marshallových zkušebních 

tělesech hutněných dle ČSN EN 12697-30 s průměrem 100 mm. 

Modul tuhosti je stanoven pro dvě polohy otočené o 90°. Výsledná hodnota modulu tuhosti 

tělesa je průměrná hodnota z měření v obou směrech. 

Modul tuhosti Sm [MPa] tělesa je vypočítán pro obě polohy dle vzorce [37]:  

𝑆𝑚 =
𝐹 × (𝜐 + 0,27)

(𝑧 × ℎ)
 

kde Sm   modul tuhosti, [MPa]; 

F maximální hodnota použitého svislého zatížení, [N]; 

 z amplituda horizontální deformace, [mm]; 

 h průměrná tloušťka zkušebního tělesa, [mm]; 

 υ Poissonovo číslo, [-]. 

 

Modul tuhosti je dále přepočítán dle součinitele plochy zatížení: 

𝑆′𝑚 = 𝑆𝑚 × [1 − 0,322 × (𝑙𝑜𝑔(𝑆𝑚) − 1,82) × (0,60 − 𝑘)] 

 

kde S’m   modul tuhosti upravený na součinitel plochy zatížení 0,60, [MPa] 

 k  naměřený součinitel plochy zatížení 
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 Sm modul tuhosti při součiniteli zatížení k, [MPa]. 

Hodnota modulu tuhosti daného zkušebního tělesa musí být v rozmezí +10 % až -20 % 

průměrné hodnoty modulu tuhosti všech těles. Pokud není tato podmínka splněna, je těleso 

vyřazeno.  

Prezentovaná data byla měřena při zkušebních teplotách 15 °C. U některých sad zkušební těles 

byla výsledná data rozšířena i o stanovení tuhosti při 0 °C a 27 °C. V případě zkušební teploty 

15 °C byla použita požadovaná deformace 5 μstrain a v případě 0  °C byla tato deformace 

v některých případech snížena na 3 μstrain, což bylo zapříčiněno limity pneumatické jednotky 

zkušebního rámu a potřebnosti vybudit dostatečné napětí, aby byla tuhost zkušebního tělesa 

měřitelná.  

 

 Modul tuhosti [37],  [83] 
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7. VÝSLEDKY PROVEDENÝCH MĚŘENÍ  

Výsledky měření byly lepší přehlednost a snadnou orientaci rozděleny do několika menších 

podskupin. Pro každou oblasti či podskupinu jsou stanoveny dílčí závěry.  

Jedním z cílů disertační práce je stanovit jednoduchou metodiku pro určení nízkoteplotních 

vlastností směsí. Kvůli optimalizaci a zhodnocení jednotlivých metodik nebo zvolených 

postupů, byly výsledné hodnoty parametrů zkoušek porovnávány mezi sebou pro nalezení 

určité vzájemné korelace. Navíc byly pro nalezení korelace mezi danými zkušební parametry 

porovnány nízkoteplotní zkoušky nejen mezi sebou, ale také se zkouškou modulu tuhosti při 

15 °C nebo jiné teplotě.  

Koeficienty determinace byly vždy (pokud není vysloveně uvedeno jinak) stanoveny 

na základě lineární závislosti.  

Hodnoty nezestárlých („virgin“) těles byly porovnávány s hodnotami stanovenými na 

nezestárlých zkušebních tělesech. Hodnoty zestárlých („aged“) těles byly porovnávány opět 

s hodnotami stanovenými na zestárlých tělesech, pokud byly stanoveny. Modul tuhosti nebyl 

stanoven u všech zestárlých těles. Pokud tomu tak je, byly pro korelační koeficienty a 

porovnání použity hodnoty modulu tuhosti nezestárlých těles. V tomto případě jsou výsledky 

označeny hvězdičkou a je to v textu uvedeno.  

V tabulce s koeficienty determinace (R2) lineární závislosti jsou také uvedeny počty stanovení 

započítaných do daného výpočtu. Odlehlé hodnoty byly z hodnocení vyloučeny.  

Všechny podrobné výsledky jsou pro jednotlivé podkapitoly uvedeny v příloze.  

 

7.1. První fáze měření SCB – zatěžovací rychlost 5 mm/min 

V prvních fázích řešeného výzkumu této disertační práce byla odolnost vůči šíření mrazové 

trhliny stanovena na zkušebních tělesech s průměrem 100 mm, avšak jinak byl sledován 

postup popsaný v ČSN EN 12697-44:2011. Zkouška pevnosti v tahu za ohybu a stanovení 

modulu tuhosti byly vždy zkoušeny přesně dle zkušebních postupů daných v normě nebo 

technických podmínkách. 

První naměřená data odolnosti proti šíření mrazové trhliny neobsahují stanovené lomové 

práce/energie, protože snímání průběhu zkoušky záznamovým zařízení bylo přidáno až 

později. 

Do této fáze výzkumu spadá řada dílčích výzkumných prací a projektů, do kterých se získané 

poznatky a měření uplatnila. Asfaltové směsi jsou v podkapitolách rozděleny do logických 

skupin buď dle typů asfaltových směsí nebo dle větších výzkumných projektů/pokusných 

úseků. 
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7.1.1. Nízkoteplotní směsi (WMA) – zkušební úsek Terešov (13 + 13 směsí) 

V rámci zkušebního úseku ověřujícího různé technologické možnosti nízkoteplotní asfaltové 

směsi se zvýšeným podílem R-materiálu bylo na obalovně Brant společnosti Froněk, s.r.o. 

vyrobeno celkem 13 nízkoteplotních asfaltových směsi typu ACO 11+ a 13 směsí typu ACL 16+. 

Zkušební úsek na pozemní komunikaci III. třídy mezi obcemi Vejvanov – Biskoupky a Biskoupky 

– Terešov v Plzeňském kraji byl dlouhý 4,5 km a byl realizován v rámci programu „Nové 

technologie“ Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016.  

Posuzované varianty asfaltové směsi se lišily v množství přidávaného R-materiálu, v gradaci 

použitého asfaltového pojiva (50/70, 70/100) a v aplikaci různých přidávaných nízkoteplotních 

přísad. Do asfaltových směsí typu ACO 11+ bylo použito 0 %, 30 % a 50 % R-materiálu frakce 

0/11 mm a do asfaltových směsí typu ACL 16+ bylo použito 0 %, 40 % a 60 % R-materiálu frakce 

0/16 mm. Do asfaltových směsí se uplatnila asfaltová pojiva se zvolenými nízkoteplotními 

přísadami, které měly primárně funkci snížení výrobní teploty, případně přínos z hlediska 

zlepšení funkčních vlastností vyrobené asfaltové směsi. Aplikovány byly přísady na bázi silanů 

a různé typy syntetických vosků. Ve vybraných variantách asfaltové směsi byla místo běžného 

silničního pojiva a některé z uvedených přísad využita technologie zpěněného asfaltu, která 

představuje další alternativu výroby nízkoteplotní asfaltové směsi a umožňuje snižovat 

pracovní teploty v důsledku vytvoření pěny, která má mnohem větší volný povrch a díky svému 

charakteru i nižší viskozitu při zvolené teplotě výroby či zpracování asfaltové směsi.  

U všech asfaltových směsí s R-materiálem byly navíc využity rejuvenátory na bázi minerálních 

olejů, jejichž účelem je dílčí obnovení funkce zdegradovaného asfaltového pojiva v použitém 

R-materiálu, tedy tzv. rejuvenace zestárlého asfaltového pojiva.  

Pro směsi s vysokým obsahem R-materiálu jsou nízkoteplotní vlastnosti kritické. Zestárlé 

asfaltové pojivo v R-materiálu má zpravidla velmi nízkou penetraci a naopak vysoký bod 

měknutí a tím mohou být ovlivněny pevnostní i deformační charakteristiky asfaltové směsi. 

Pojivo je tvrdší, takže na jednu stranu rostou pevnosti a tuhosti asfaltové směsi, ale na druhou 

stranu se zpravidla stává křehčím a méně odolným proti náhlým změnám klimatických 

podmínek v kombinaci s opakovaným účinkem zatížení. Zestárlé pojivo je méně pružné a tak 

může docházet k snadnější iniciaci a následné propagaci trhlin, což se dotýká jak problematiky 

mrazových, tak i únavových trhlin. 

Použití vhodného rejuvenátoru a jeho optimálního množství může tyto vlastnosti zlepšit. 

Použití dalších přísad (např. pro lepší zpracovatelnosti) opět může pomoci zlepšení těchto 

vlastností. 

U odolnosti vůči šíření mrazové trhliny dosáhly asfaltové směsi ve většině případů podobných 

nebo lepších hodnot lomové houževnatosti než referenční směsi bez R-materiálu (referenční 

hodnoty jsou na obrázku Obr. 45  vyznačeny tečkovanou linií). U pevnosti v tahu za ohybu 

dosáhly asfaltové směsi typu ACO srovnatelných hodnot s referenční hodnotou, avšak u 

asfaltových směsí typu ACL došlo ke zhoršení daného zkušebního parametru. Asfaltové směsi 
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typu ACL obecně dosáhly horších vlastností. Tyto asfaltové směsi obsahují nižší množství 

asfaltového pojiva a zpravidla mají vyšší mezerovitost než asfaltové směsi typu ACO, což má 

negativní vliv nejen na nízkoteplotní vlastnosti, ale např. i na životnost/trvanlivost asfaltové 

směsi. 

 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu WMA s vysokým obsahem R-materiálu 

 

Z výsledků determinací porovnání stanovených parametrů je patrné, že výsledky obou 

zkoušek nízkoteplotních vlastností nemají mezi sebou žádné statistické korelace (koeficient 

determinace je v obou případech nižší než 0,1).  

 

Tab. 4. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu WMA s vysokým obsahem R-materiálu 

  

ACO ACL 

R2 počet stanovení R2 počet stanovení 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,121 0,063* 11 12 0,178 - 11 - 

S0 : R 0,351 0,706* 12 12 0,558 0,675* 13 13 

S0 : W3PB 0,000 0,033* 12 12 0,201 - 13 13 

S15 : KIc 0,001 0,114* 12 13 0,043 - 11 - 

S15 : R 0,312 0,509* 13 13 0,505 0,280* 13 13 

S15 : W3PB 0,013 0,079* 13 13 0,001 0,040* 13 13 

KIc : R 0,084 0,036 12 13 0,044 - 11 - 

KIc, virgin: KIc, aged 0,012 - 12 - - - - - 

Rvirgin : Raged 0,627 - 13 - 0,516 - 13 - 

V : KIc 0,011 0,023 12 13 0,043 - 11 - 

V : R 0,037 0,009 13 13 0,055 0,092 13 13 

V : W3PB 0,111 0,305 13 13 0,000 0,327 13 13 
*) Hodnoty byly porovnávány s modulem tuhosti stanoveným na nezestárlých zkušebních tělesech. 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
V = mezerovitost [%] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 

teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
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U asfaltových směsí typu ACO se ukazuje trend společného nárůstu obou zkoušených 

parametrů. Avšak u asfaltových směsí typu ACL je trend opačný – tedy při dosažení vyšší 

hodnoty lomové houževnatosti byla naměřena nižší hodnota pevnosti v tahu za ohybu.   

 

 

 Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí typu WMA s vysokým 
obsahem R-materiálu 

 

Při porovnání s modulem tuhosti lze pozorovat zajímavý trend. U obou typů směsí pro pevnost 

v tahu za ohybu a u asfaltových směsí typu ACL i pro lomovou houževnatost varianty vykazují 

vysoké moduly tuhosti, ale zároveň velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti (směrnice spojnic 

trendu mají kladný sklon). Běžnou predikcí by bylo, že čím jsou směsi tužší (mají vyšší modul 

tuhosti), tím by zpravidla měly být křehčí, tedy dosahovat nižších hodnot nízkoteplotních 

vlastností, ale při porovnání s modulem stanoveným při 0 °C tomu tak není. 

 

 Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí typu WMA s vysokým 
obsahem R-materiálu 

 

Obecně platí, že korelace pevnosti v tahu za ohybu má vyšší hodnoty, než při porovnání S0, 

resp. S15 (modulu tuhosti stanoveném při 0 °C, resp. 15 °C) s lomovou houževnatostí.   
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7.1.2. Nízkoteplotní směsi (WMA) – měření v rámci projektu WMARec (6 + 14 směsí) 

Pro účely tohoto výzkumného projektu byly optimalizovány a později vyráběny varianty 

asfaltových směsí s kamenivem z lomu Měrunice s použitím asfaltového pojiva 50/70. 

Do asfaltových směsí byla použita řada přísad k modifikaci asfaltového pojiva, díky čemuž bylo 

umožněno snížení teploty výroby a následného hutnění. Cílová teplota hutnění byla určena 

v rozmezí 125-135 °C. 

Současně s tím byly tyto varianty upravených asfaltových pojiv s přidanými typy syntetických 

a přírodních vosků, aplikovány do směsi ACO 11+ s 30 %-hm. R-materiálu. Do směsí s R-

materiálem byly použity dva vhodné typy oživovacích přísad k zajištění aktivace 

degradovaného pojiva v R-materiálu. 

Asfaltové směsi, přestože skupina obsahuje jak varianty s 0 % R-materiálu (6 směsí), tak 

varianty se zvýšeným obsahem R-materiálu na úrovni 30 % (14 směsí), vykazují silné korelace 

při porovnání výsledků modulu tuhosti při 0 °C a pevnosti v tahu za ohybu. I porovnání S0 

s lomovou houževnatostí je poměrně dobré. Při porovnání s S15 jsou korelace u pevnosti v tahu 

za ohybu nižší, ale u lomové houževnatosti byly dosaženy opět dobré výsledky.  

Bohužel nízkoteplotní zkoušky mezi sebou vykazují spíše slabé korelace (R2~0,3). 

 

Tab. 5. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu WMA ACO 11+ 

  

R2 Počet stanovení 

virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,473 0,009 19 15 

S0 : R 0,849 0,105 10 6 

S0 : W3PB 0,102 0,334 8 5 

S15 : KIc 0,536 0,053 19 15 

S15 : R 0,262 0,238 10 6 

S15 : W3PB 0,014 0,621 8 5 

KIc : R 0,328 0,368 9 7 

KIc, virgin: KIc, aged 0,198 - 17 - 

Rvirgin : Raged 0,009 - 8 - 

V : KIc 0,355 0,035 19 17 

V : R 0,200 0,294 10 9 

V : W3PB 0,001 0,176 8 8 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost 
[N/mm1,5] 
V = mezerovitost [%] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 

teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
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 Porovnání nízkoteplotních vlastností nízkoteplotních asfaltových směsí typu ACO 11+ 

Parametry zestárlých těles („aged“) byly v tomto případě u všech zkoušek porovnávány 

s parametry stanovenými na zestárlých tělesech. Ačkoli porovnání nezestárlých („virgin“) 

parametrů vykazovalo poměrně vysokých hodnot, hodnoty zestárlých („aged“) charakteristiky 

dosáhly spíše slabší nebo slabé korelace.  

 

 

7.1.3. Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností (8 směsí) 

Problematika hlukové zátěže od silniční dopravy, vznikající zejména na styku pneumatiky a 

povrchu vozovky, představuje jedno z předních praktických témat řešených v posledních 

několika letech. Technické podmínky TP 259, které vyšly v 2017, se touto tématikou zabývají. 

V rámci návrhu asfaltových směsí typu SMA NH a BBTM NH bylo vyrobeno několik variantních 

řešení obsahujících jak různé typy kameniva, tak i asfaltového pojiva. Asfaltové směsi byly 

vyrobeny jak laboratorně, tak na obalovně a to u dvou průmyslových partnerů. 

 

 

 Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí pro obrusné vrstvy se sníženou 
hlučností 
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Tento soubor byl poměrně malý a obsahoval pouze 6 směsí typu SMA 8 NH s modifikovaným 

pojivem a dvě směsi typu BBTM 8 NH s asfaltovým pojivem modifikovaným pryžovým 

granulátem. Vzhledem k takto malému souboru a velmi úzkým specifikacím pro dané typy NH 

asfaltových směsí, byly všechny varianty porovnávány v jedné skupině, ale i tak je nutné brát 

výsledky s určitou rezervou.  

Asfaltové směsi vykazují středně dobré korelace mezi SCB zkouškou a modulem tuhosti. U 

pevnosti v tahu za ohybu jsou korelace velmi nízké, ale další zkušební parametr – lomová práce 

vykazuje nejlepší korelace ze zkušebních parametrů.  

 

Tab. 6. Koeficienty determinace asfaltových směsí se sníženou hlučností 

 R2 Počet stanovení 

  virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,409 - 6 - 

S0 : R 0,001 0,023* 6 6 

S0 : W3PB 0,572 0,636* 6 6 

S15 : KIc 0,199 - 7 - 

S15 : R 0,033 0,082* 7 7 

S15 : W3PB 0,642 0,478* 7 7 

KIc : R 0,021 - 7 - 

KIc, virgin: KIc, aged - - - - 

Rvirgin : Raged 0,897 - 8 - 

V : KIc 0,554 - 7 - 

V : R 0,074 0,085 7 7 

V : W3PB 0,000 0,008 7 7 
*) Hodnoty byly porovnávány s modulem tuhosti stanoveným na nezestárlých zkušebních tělesech. 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5]  
V = mezerovitost [%] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven 

při teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 

 

Při porovnání zkušebních metodik mezi sebou byly nalezeny opět téměř nulové závislosti. 

Velmi dobré korelace vykazuje pro tuto skupinu porovnání nezestárlých („virgin“) a zestárlých 

(„aged“) parametrů. Z výsledků lze tedy s opatrností předpokládat, že asfaltové směsi z dané 

skupiny se dlouhodobě budou chovat „předvídatelně“. Takový závěr nicméně je třeba 

podpořit větším souborem různých směsí typu „NH“. U jednotlivých směsí byla variabilita 

asfaltových pojiv různých gradací i různého druhu použitého kameniva, včetně stabilizované 

vysokopecní strusky, avšak korelace mezi zestárlými a nezestárlými tělesy jsou velmi dobré. Je 

tedy možné, že přesný návrh toto typu asfaltové směsi ovlivňuje životnost více než jednotlivé 

vstupní materiály. Ale opět je nutné zdůraznit, že skupina je velmi malá a tyto závěry je nutné 

brát s rezervou.  
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7.1.4. Asfaltové směsi typu VMT 22 (10 + 13 směsí) 

Do této skupiny byly zařazeny všechny asfaltové směsi typu VMT 22, které byly zkoušeny 

tříbodovým tahem na půlválcových tělesech (odolnost proti šíření trhliny) při zatěžovací 

rychlosti 5 mm/min. Do skupiny bylo zařazeno 10 asfaltových směsí s modifikovaným pojivem 

(PMB 10/40-65 až -85 a PMB 25/55-55 až -65) a 13 s nemodifikovaným pojivem (20/30 a 

30/45). V některých variantách byly použity přísady pro zlepšení dílčích vlastností směsí (např. 

vosky snižující viskozitu asfaltového pojiva).   

Asfaltové směsi typu VMT byly porovnávány jak v dílčích podskupinách (nemodifikovaná a 

modifikovaná pojiva), tak jako celek. Lze předpokládat, že varianty s nemodifikovaným 

pojivem budou vykazovat zhoršené nízkoteplotní vlastnosti v porovnání s modifikovanými 

pojivy a měkčí pojiva budou naopak vykazovat lepší vlastnosti v porovnání s jejich tvrdšími 

ekvivalenty. Obecně lze předpokládat, že díky použití modifikovaných asfaltových pojiv je 

možné dosáhnout jak dostatečně vysokých modulů tuhosti a snížené teplotní citlivosti (není 

v této práci podrobněji uváděna, byla však měřena), tak ale i dobrých nízkoteplotních 

vlastností. U nemodifikovaných pojiv je spíše předpoklad, že čím je asfaltová směs tužší (má 

vyšší modul tuhosti), tím bude naopak křehčí a bude vykazovat nižší nízkoteplotní vlastnosti.  

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu byla stanovena pouze u 4 testovaných variant a z tohoto 

důvodu není do konečného zhodnocení zahrnuta. U některých variant (3+3 varianty) byla již 

stanovena lomová práce/energie při SCB zkoušce – první pokusy se stanovením tohoto 

kvalitativního parametru. Ale stejně jako u zkoušky pevnosti v tahu za ohybu nebyl tento 

parametr do porovnání ještě zahrnut a to kvůli omezenému počtu stanovení, což by vedlo jen 

k velmi omezené vypovídací schopnosti výsledků a k riziku chybných závěrů.  

 

Tab. 7. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu VMT 22 

  
  
  

Modifikované Nemodifikované 

R2 počet stanovení R2 počet stanovení 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,930 0,138 9 5 0,778 0,614 7 6 

S15 : KIc 0,704 0,221 10 5 0,562 0,285 13 5 

KIc, virgin: KIc, aged 0,255 - 5 - 0,821 - 8 - 

 

Všechny 

 

R2 počet stanovení 

virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,758 0,213 16 11 

S15 : KIc 0,586 0,098 23 10 

KIc, virgin: KIc, aged 0,473 - 13 - 

 

U souboru asfaltových směsi typu VMT byly nalezeny velmi dobré korelace mezi modulem 

tuhosti a lomovou houževnatostí pro nezestárnutá zkušební tělesa. Všechny koeficienty 

determinace nezestárlých těles byly vyšší než 0,55, což je v porovnání s výše prezentovanými 

daty velmi dobrý výsledek. Řada koeficientů byly dokonce vyšší než 0,75.  
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 Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí typu VMT 22 (nezestárnutá) 

 

Porovnání s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C (S15) vykazuje mírně nižší hodnoty 

korelací, přesto jsou hodnoty koeficientů determinace velmi dobré. Modul tuhosti při 0 °C 

nebyl stanoven úplně u všech variant, takže porovnání s modulem stanoveným při 15 °C 

zahrnuje vyšší počet měření. Modul tuhosti stanovený při 15 °C je pro asfaltové směsi typu 

VMT rozhodující. Dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 151, které jsou 

výrobkovým předpisem pro tento druh asfaltových směsí, je stanovena minimální hranice 

modulu tuhosti při teplotě 15 °C S15 hodnotou 9 GPa a pro všechny asfaltové směsi musí být 

tento parametr do zkoušek typu (průkazních zkoušek) stanoven. Nutno zdůraznit, že primárně 

vycházelo v minulosti nastavení tohoto parametru z dvoubodové zkoušky na tělesech typu 

komolého klínu, přičemž dosud nikdy nebyla v ČR ani v zahraničí prokázána shoda mezi 

dvoubodovou zkouškou (2PB-TR) a zkouškou stanovení modulu tuhosti na válcových 

zkušebních tělesech opakovaným namáháním v příčném tahu (IT-CY). 

 

 

 Porovnání nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí typu VMT 22 (nezestárnutá) 

 

Obě dvě dílčí podskupiny zachovávají kladný směr trendu směrnice lineární funkce, tedy 

dosahující vyšších hodnot lomové houževnatosti při dosažení vyšších hodnot modulu tuhosti.  
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Obecně platí, že skupina modifikovaných asfaltových směsí dosáhla mírně vyšších hodnot 

lomových houževnatostí, avšak rozdíl to není tak markantní, jak se původně očekávalo 

(Ki,c,Ø mod.=45,6 N/m1,5 a  Ki,c,Ø nemod.=44,8 N/m1,5). 

 

 

7.1.5. Asfaltové směsi typu SMA 11S (41 směsí) 

Do této skupiny byly zařazeny všechny asfaltové směsi typu SMA 11S, které byly zkoušeny 

tříbodovým tahem na půlválcových tělesech při zatěžovací rychlosti 5 mm/min. Prezentované 

asfaltové směsi typu SMA 11S byly zkoušeny jak v rámci výzkumných projektů, tak i projektů 

komerčních a pokusných úseků.  

Do skupiny bylo zařazeno: 

 15 variant s modifikovaným pojivem (PMB 25/55-55 až -65 a PMB 45/80-65); 

 11 variant s nemodifikovaným pojivem 50/70 a dalšími přísadami (např. kyselina 

polyfosforečná,  aramidové vosky, polyalfaolefiny apod.);  

 5 variant obsahujících asfaltové pojivo modifikované pryžovým granulátem 

CRMB 25/55-60; 

 10 variant s nemodifikovaným pojivem 50/70. 

Asfaltové směsi s modifikovaným pojivem (PMB i CRMB) a modifikačními přísadami byly 

hodnoceny souhrnně ve skupině označené jako „modifikované“.  

Asfaltové směsi typu SMA 11S navíc obsahovaly 0 % až 50 % RA. Je možné, že použité množství 

R-materiálu mělo negativní vliv na korelace výsledků, avšak při rozdělení na směsi s R-

materiálem a bez něj nebyly nalezeny vyšší korelace.  

 

Tab. 8. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu SMA 11S 

 R2 Počet stanovení 

 nemod. modif. všechny nemod. modif. všechny 

S0 : KIc 0,715 0,054 0,232 10 23 33 

S0 : R 0,000 0,101 0,047 10 29 39 

S0 : W3PB 0,043 0,020 0,000 10 29 39 

S15 : KIc 0,073 0,007 0,007 9 23 32 

S15 : R 0,225 0,052 0,060 9 29 38 

S15 : W3PB 0,194 0,003 0,004 9 29 38 

KIc : R 0,031 0,001 0,006 10 25 35 

KIc, virgin: KIc, aged 0,199 0,296 - 7 7 - 

Rvirgin : Raged 0,363 0,506 0,442 9 30 39 

V : KIc 0,413 0,116 0,001 10 25 35 

V : R 0,225 0,036 0,061 10 31 41 

V : W3PB 0,106 0,064 0,093 10 31 41 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5]  
V = mezerovitost [%] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 

teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
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Velmi dobrých korelací dosáhly asfaltové směsi se silničním (nemodifikovaným) pojivem při 

porovnání modulu tuhosti při 0 °C a lomové houževnatosti. Naopak při porovnání s pevností 

v tahu za ohybu byly korelace nulové. 

 

 Porovnání lomové houževnatosti asfaltových směsí typu SMA 11S 

 

U modifikovaných asfaltových směsí byly při porovnání s pevností v tahu za ohybu určeny 

mírně vyšší korelace, než při porovnání s lomovou houževnatostí, avšak obecně lze 

konstatovat, že tyto korelace jsou velmi slabé. Lze dokonce tvrdit, že pro směsi typu SMA, 

které jsou vyrobeny s modifikovaným asfaltovým pojivem nebo jsou zlepšeny modifikačními 

přísadami, v zásadě nelze v současnosti hledat žádnou hmatatelnější závislost mezi tuhostí a 

sledovanými charakteristikami v oboru nízkých teplot. 

Při rozdělení skupiny „modifikované“ dle jednotlivých typů modifikace (běžná PMB pojiva, 

silniční asfalt s modifikačními přísadami a CR pojiva) byly u porovnání pevnosti v tahu určeny 

vyšší korelace než při srovnávání celé skupiny, avšak lomová houževnatost ani při 

podrobnějším rozdělení neukázala žádné korelace (kromě skupiny „CR“, kde však byly použity 

pouze tři hodnoty, takže určení korelace není díky velmi malému souboru dat relevantní). 

 

 

 Porovnání pevnosti v tahu za ohybu asfaltových směsí typu SMA 11S 
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Tab. 9. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu SMA 11S – PMB skupina dle použitých 

modifikací 

 R2 Počet stanovení 
 50/70+mod. 

přísady PMB CR 
Všechny 

PMB 
50/70+mod. 

přísady PMB CR 
Všechny 

PMB 

S0 : KIc 0,005 0,006 - 0,054 9 11 - 23 

S0 : R 0,173 0,420 0,409 0,101 10 14 5 29 

S0 : W3PB 0,085 0,070 0,314 0,020 10 14 5 29 

S15 : KIc 0,126 0,078 - 0,007 8 12 - 23 

S15 : R 0,175 0,207 0,165 0,052 9 15 5 29 

S15 : W3PB 0,036 0,261 0,060 0,003 9 15 5 29 

KIc : R 0,002 0,000 - 0,001 10 12 - 25 

KIc, virgin: KIc, aged - - - 0,296 - - - 7 

Rvirgin : Raged 0,038 0,713 0,515 0,506 10 15 5 30 

V : KIc 0,082 0,172 - 0,100 10 12 - 25 

V : R 0,125 0,115 0,225 0,010 11 15 5 31 

V : W3PB 0,134 0,064 0,149 0,010 11 15 5 31 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
V = mezerovitost [%] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 

°C, 15 °C [MPa] 

 

 

7.1.6. SOUHRN první fáze měření SCB – zatěžovací rychlost 5 mm/min  

V tabulce níže je proveden souhrn měření při zatěžovací rychlosti 5 mm/min s výpočtem 

lomové houževnatosti dle normy ČSN EN 12697-44:2011. 

Výsledky zahrnují všechna data prezentována v kapitole 7.1, tedy asfaltové směsi napříč celou 

konstrukcí vozovky, směsi obsahující R-materiál (10 – 60 %), nízkoteplotní přísady, modifikační 

přísady, polymerem či pryží modifikovaná asfaltová pojiva a další.  

Dle souhrnů dat lze nastavit určité doporučené hodnoty, tak aby byl výrobce asfaltových směsí 

schopen si nízkoteplotní vlastnosti kontrolovat (hodnoty modulů tuhosti a pevnosti v tahu za 

ohybu budou shrnuty až v závěru práce, protože u těchto metodik nedocházelo k modifikacím 

oproti normovým postupům).  

 

Tab. 10. Lomová houževnatost dle ČSN EN 12697-44:2011, zatěžovací rychlost 5 mm/min – 

souhrn měření 

 Lomová houževnatost (EN 2011) 
- 5 mm/min 

 Lomová houževnatost (EN 2011) 
- 5 mm/min - AGED 

 
Počet  
stano
vení  průměr sm.odch. min. max.  průměr sm.odch. min. max.  

ACO 11+ 40,4 4,2 32,7 50,6  40,7 3,5 30,3 48,3  32 

SMA 11S 42,2 3,8 31,5 48,7  41,7 4,0 35,0 51,4  35 

SMA 8 NH 31,3 3,9 27,3 37,6  30,5 3,1 26,4 35,1  7 

ACL 16+ 33,1 3,2 26,3 39,6  36,9 3,7 31,3 43,8  13 

VMT 22 45,1 4,4 38,6 56,8  43,1 3,7 36,3 50,0  23 
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Tabulka Tab. 10 shrnuje průměrné hodnoty stanovení, včetně směrodatných odchylek a 

minimální a maximální stanovené hodnoty. Ze souhrnu dat je patrné, jak podstatnou úlohu 

sehrává složení asfaltových směsí (zrnitost, obsah asfaltového pojiva a mezerovitost). 

Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy ACO 11S a SMA 11S dosáhly podobných hodnot lomové 

houževnatosti. Bylo by možné předpokládat, že asfaltová směs SMA 11S se bude za nízkých 

teplot chovat lépe kvůli vyššímu obsahu asfaltového pojiva (min. 6,2 %-hm., oproti 5,4 %-hm. 

u směsí ACO 11S [33]), což však výsledky neprokázaly. I přerušená čára zrnitosti u směsí 

SMA 11S by měla mít pozitivní vliv na pevnostní charakteristiky směsi, avšak tento předpoklad 

nebyl taktéž potvrzen. Hodnocením pouze směsí typu SMA 11S bez R-materiálu, kdy by se dalo 

předpokládat, že R-materiál by mohl být negativní vliv na tuto charakteristiku, byla stanovena 

průměrná hodnota lomové houževnatosti 43,1 N/mm1,5, což je pouze o 2 % lepší hodnota než 

při porovnání všech naměřených hodnot. To znamená, že asfaltové směsi s R-materiálem 

významně nesnižují průměrnou hodnotu lomové houževnatosti této skupiny.  

Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností (SMA 8 NH) měly výrazně nižší 

hodnoty lomové houževnatosti než další sledované směsi do obrusných vrstev. Tento jev byl 

předpokládaný – asfaltové směsi typu „NH“ mají maximální velikost zrna 8 mm (tedy chybí 

pevná strukturní kostra), vysoký obsah asfaltového pojiva (6,2%-hm. [154]) a vysokou 

mezerovitost (8,0 až 14,0 % pro kontrolní zkoušky [154]). Všechny tyto parametry mají obecně 

negativní vliv na pevnostní charakteristiky, což se muselo projevit i u sledovaného parametru 

popisujícího chování v oboru nízkých teplot.  

Asfaltové směsi typu ACL 16+ jsou používány v ložních vrstvách a mívají zpravidla vyšší modul 

tuhosti, který je částečně způsoben relativně nízkých obsahem asfaltového pojiva (4,2%-hm. 

[33]).  Do určité míry způsobuje menší obsah asfaltového pojiva zvýšení modulu tuhosti, avšak 

za cenu nižší odolnosti vůči působení vody a mrazu a obecně nižší životnosti asfaltové směsi. 

Tento předpoklad se projevil i u lomové houževnatosti a je tak důležitým argumentem pro 

silniční hospodářství zvážit, zda snaha připouštět velmi nízké obsahy asfaltového pojiva jsou 

z pohledu trvanlivosti a životnosti vozovky účelné. Průměrný modul tuhosti při 15 °C dané 

skupiny směsí ACL 16+ byl 7652 MPa, což je víceméně srovnatelná hodnota s necelými 

8 000 MPa u asfaltových směsí typu SMA 11S, avšak směsi ACL 16+ dosáhly o 20 % nižší 

hodnoty lomové houževnatosti. Tudíž ačkoli mají obě skupiny asfaltových směsí podobný 

modul tuhosti, u asfaltových směsí typu ACL 16+ dojde vlivem nízkých teplot k výrazně 

rychlejší degradaci.  

Asfaltové směsi typu VMT 22 jsou nejčastěji používány v podkladní nebo ložních vrstvách velmi 

zatížených vozovek, kde díky svému složení dobře roznášejí dopravní zatížení. Ačkoli jsou 

zpravidla využívány především v podkladních vrstvách (cca 10 až 12 cm pod povrchem) jsou 

jejich vlastnosti v oboru nízkých teplot klíčové právě kvůli jejich vysoké tuhosti. Obecně se 

předpokládá, že čím je asfaltová směs tužší (má vyšší modul tuhosti), tím vzrůstá riziko vzniku 

teplotně indukovaných trhlin a tím je více nutné na tuto charakteristiku dbát. Prezentované 

směsi typu VMT jsou důkazem, že při správném návrhu je možné mít jak tuhé směsi, tak i směsi 
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dostatečně odolné z pohledu lomové houževnatosti. Koeficient determinace R2 mezi lomovou 

houževnatostí a modulem tuhosti při 15 °C byl téměř roven 0,6, navíc se zde ukazuje dobrá 

korelace mezi tuhostí a křehkostí asfaltových směsí.  

 

7.1.7. ZÁVĚR první fáze měření SCB – zatěžovací rychlost 5 mm/min 

Při porovnání korelací všech měření, byť to vzhledem k různorodosti typů asfaltových směsí 

nedává zcela smysl, byly nalezeny poměrně dobré korelace mezi modulem tuhosti 

stanoveným při 0 °C a oběma nízkoteplotními parametry. Hodnota lomové houževnatosti se 

zdá býti porovnatelnější s tuhostí asfaltové směsi, přestože výsledky dílčích podskupin 

asfaltových směsí vykazovaly spíš lepší korelace u porovnání pevnosti v tahu za ohybu. Při 

porovnání charakteristik s modulem tuhosti měřeným při teplotě 15 °C S15 jsou koeficienty 

determinace obecně mírně nižší než při porovnání s S0.  

 

 

 Porovnání vlastností celého souboru asfaltových směsí I 

 

Při porovnání dílčích metodik stanovení vlastností asfaltové směsi v oboru nízkých teplot 

nebyly nalezeny téměř žádné silnější korelace. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke snižování 

zatěžovací rychlosti SCB testu postupnými kroky a jeho další modifikací.  

Rychlost byla snižována postupně až na hranici 1 mm/min, ale nakonec byla ustálena na 

hodnotě 2,5 mm/min.  Použitím nižší rychlosti se prodlužuje čas zatěžování a zkušební těleso 

má při snížené rychlosti možnost částečně „relaxovat“.  

Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min se jeví jako ideální z hlediska trvání zkoušky (zkušební lisy 

k těmto zkouškám nejsou zpravidla v ČR umístěny v klimatických boxech, takže je rychlost 

provedení testu klíčová, především při nízkých teplotách a zajištění minimálního vlivu 

postupného ohřívání zkušebního tělesa vlivem rozdílu mezi teplotou zkoušky a teplotou 

laboratorního prostředí), výsledných parametrů i možnosti zápisu průběhu zkoušky. Rychlost 

se také alespoň částečně přibližuje zkušební rychlosti 1,25 mm/min v případě pevnosti v tahu 

za ohybu. Při snížené rychlosti je možné vykreslit dostatečně přesný zatěžovací diagram a tím 
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pádem mohou být zkušební parametry rozšířeny o lomovou energii jako v případě pevnosti 

tahu za ohybu. 

 

 

 Porovnání nízkoteplotních vlastností celého souboru asfaltových směsí I 

 

Pokud není uvedeno jinak, všechna dále prezentovaná data byla stanovena při hodnotě 

zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min. S nižší rychlostí zatěžovaní (1 mm/min) bude prezentována 

část výsledků únavových trhlin při teplotě 15 °C, které byly provedeny v rámci porovnání dat 

z pokusného úseku. Tato data budou jednoznačně v textu označená. Ostatní data stanovená 

při nižších zatěžovacích rychlostech a teplotě 0 °C nejsou kvůli jejich malému počtu dále 

prezentována.  
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7.2. Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 

Zhruba od poloviny roku 2017 byla tělesa během zkoušky SCB zatěžována polovinou normové 

rychlosti – tedy rychlostí 2,5 mm/min. U všech těles také začala být stanovována lomová 

práce, která vychází z amerického zkušebního postupu. Na druhé straně zeměkoule a u řady 

dalších výzkumných institucí je pro stanovení nízkoteplotních parametrů využívána pouze 

lomová energie (která vychází z lomové práce). V porovnání nízkoteplotních vlastností, které 

prezentuje tato práce, jsou využívány všechny parametry tak, aby bylo možné směsi hodnotit 

z co nejširšího možného hlediska.  

U řady variant asfaltových směsí nebyl stanoven modul tuhosti při 0 °C a tak jsou jednotlivé 

parametry porovnávány alespoň s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C za účelem 

identifikovat možné závislosti mezi charakteristikami. Tuhost S15 byla stanovena u všech 

asfaltových směsí a na všech zestárlých zkušebních tělesech. Pokud jsou porovnávány 

parametry zestárlých těles, jsou (pokud není uvedeno jinak) porovnávány vždy opět 

s parametry zestárlých těles.  

Podobně jako předchozí kapitola bude i tato rozdělena dle jednotlivých typů posuzovaných 

asfaltových směsí.  

 

7.2.1. Asfaltové směsi typu ACO 11 (53 směsí) 

Do této skupiny je zahrnuto 53 směsí typu ACO s maximální velikosti zrna 11 mm. Všechny 

typy jsou hodnoceny dohromady bez dalšího kvalitativního rozdělení na „ “, „+“ a „S“, jakkoli 

soubor obsahuje zástupce jednotlivých kvalitativních tříd. Skupina zahrnuje následující 

varianty asfaltových směsí: 

 10 směsí z pokusného úseku Kounice-Bříství – zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak i 

kontrolní zkoušky z pokládky. Asfaltové směsi ACO 11+ v tomto případě obsahovaly 20 % 

R-materiálu a různé druhy asfaltových pojiv (50/70, 70/100, PMB 25/55-55 RC) a 

alternativní druhy rejuvenátorů; 

 8 směsí z pokusného úseku I/61 (exit 7 R7-Kladno) – zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak 

i kontrolní zkoušky z pokládky. Asfaltové směsi ACO 11S obsahovaly 30 % R-materiálu a 

různé druhy modifikovaných asfaltových pojiv (PMB 45/80-65 RC a PMB 45/80-65 

s rejuvenátorem). 

 4 směsi obsahující zpevňující rozptýlená výztužná vlákna v kombinaci 

s nemodifikovaným pojivem 50/70 a 2 směsi v kombinaci s tvrdým modifikovaným 

pojivem PMB 25/55-65; 

 4 směsi obsahující krom přírodního drceného kameniva i alternativní recyklované 

kamenivo v podobě stabilizované vysokopecní strusky různých frakcí a různého 

zastoupení; 

 14 směsí obsahujících nemodifikované asfaltové pojivo 50/70. Skupina zahrnuje jak 

laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi obsahují od 0 % 

do 20 % R-materiálu. 
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 11 směsí obsahujících modifikované asfaltové pojivo PMB 45/80-65. Skupina zahrnuje 

jak laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi obsahují od 0 

% do 15 % R-materiálu. 

Pravděpodobně vzhledem k poměrně širokému spektru variací asfaltových směsí nebyly mezi 

jednotlivými parametry nalezeny dostatečně silné korelace, jak je patrné z dále uvedených 

výsledků.  

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACO 11 – celá skupina 

 

Obecně platí, že lomové práce stanovené jak při SCB testu, tak při zkoušce v tahu za ohybu na 

trámkových tělesech korelují s modulem tuhosti lépe než pevnostní charakteristiky (pevnost 

v tahu za ohybu a lomová houževnatost) stanovené při těchto zkouškách. U zkoušky v tahu za 

ohybu byly pro lomovou práci nalezeny dokonce poměrně vysoké korelace (R2~0,700), avšak 

samotný parametr pevnosti evidentně není nikterak závislý na tuhosti asfaltové směsi. 

Podobně je tomu i v případě SCB testu, kde sice korelace s lomovou prací nejsou tak silné, ale 

jsou výrazně vyšší než u lomové houževnatosti. 
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 Porovnání parametrů zkoušky v tahu za ohybu asfaltových směsí typu ACO 11 – celá 
skupina 

U všech parametrů je zřejmý sestupný trend, tedy se zvyšující se tuhostí klesají nízkoteplotní 

charakteristiky. Obecně by bylo možné tento poznatek shrnout do předpokladu, že s rostoucí 

tuhostí, roste i křehkost materiálu. To je očekávaný jev především o silničních 

(nemodifikovaných) asfaltových pojiv.  

 

Tab. 11. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACO 11 – celá skupina 

 R2 Počet stanovení 

  virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,038 - 28 - 

S0 : WFmax 0,238 - 20 - 

S0 : W 0,212 - 26 - 

S0 : R 0,008 - 16 - 

S0 : W3PB 0,713 - 16 - 

S15 : KIc 0,112 0,029 47 17 

S15 : WFmax 0,354 0,585 40 17 

S15 : W 0,168 0,536 46 17 

S15 : R 0,000 0,315 17 13 

S15 : W3PB 0,690 0,080 17 13 

KIc : R 0,075 0,159 16 14 

KIc, virgin: KIc, aged 0,161 - 18 - 

Rvirgin : Raged 0,843 - 17 - 

V : KIc 0,112 0,008 45 21 

V : WFmax 0,026 0,317 38 20 

V : W 0,024 0,363 44 20 

V : R 0,003 0,000 17 18 

V : W3PB 0,000 0,000 17 18 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 
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Do tabulek s koeficienty determinace byl přidán sloupec s počtem stanovení, ze kterých 

vychází výpočet dané korelace. Vzhledem k tomu, že skupiny asfaltových směsí (v této kapitole 

a i v kapitolách následujících) jsou obvykle sbírány z většího počtu projektů (jak výzkumných, 

tak i komerčních), tak ne vždy byly u všech variant asfaltových směsí stanoveny všechny 

zkušební parametry. Pokud je ve skupině menší počet stanovení než 5, nejsou korelace 

stanovovány.  

Stejně jako při porovnání SCB zkoušky stanovené při zatěžovací rychlosti 5 mm/min (viz dříve 

prezentované výsledky) jsou odlehlé hodnoty měření odstraněny, aby uměle nesnižovaly 

hodnoty korelací zkušebních parametrů. 

Vzhledem k poměrně malým korelacím, ale naopak velké rozmanitosti asfaltových směsí, byla 

skupina asfaltových směsí typu ACO rozdělena na dvě podskupiny – nemodifikované asfaltové 

směsi, u kterých lze předpokládám podobné chování, a na směsi modifikované. Do 

modifikovaných asfaltových směsí byly zahrnuty, jak směsi s modifikovaným pojivem (PMB), 

tak i asfaltové směsi modifikované např. rozptýlenou výztuží. Zastoupení variant bylo téměř 

shodné a skupiny obsahují 27, resp.  26 asfaltových směsí. 

 

Tab. 12. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACO 11 – rozdělené skupiny 

 R2 Počet stanovení 

  nemod. modif. nemod. modif. 

S0 : KIc 0,460 0,618 13 14 

S0 : WFmax 0,035 0,639 12 10 

S0 : W 0,027 0,506 13 13 

S0 : R 0,276 - 13 - 

S0 : W3PB 0,459 - 14 - 

S15 : KIc 0,264 0,351 21 21 

S15 : WFmax 0,183 0,491 24 18 

S15 : W 0,220 0,459 25 20 

S15 : R 0,171 0,907 13 5 

S15 : W3PB 0,527 0,965 14 5 

KIc : R 0,020 0,404 11 5 

KIc, virgin: KIc, aged 0,021 0,580 13 6 

Rvirgin : Raged 0,874 0,868 13 5 

V : KIc 0,102 0,001 21 21 

V : WFmax 0,104 0,020 24 17 

V : W 0,091 0,007 25 19 

V : R 0,077 0,007 13 5 

V : W3PB 0,007 0,019 14 5 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

Rozdělené skupiny vykazují již lepší parametry korelace, avšak výsledky jsou stále pouze 

středně silné nebo slabší. Obecně lepších korelací dostáhly modifikované asfaltové směsi. 

Nemodifikovaná skupina obsahovala větší množství stanovení jednolitých parametrů a i větší 
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množství vzorků s R-materiálem (s obsahem až 30 %) a je možné, že tato rozličnost skupiny 

způsobuje zvýšenou heterogenitu výsledků.  

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACO 11 – rozdělená skupina 

 

Zjištěn byl poměrně zajímavý a neočekávaný sklon lineárních spojnic trendu u těchto dvou 

skupin. Předpokládalo se, že u modifikované skupiny budou dosaženy vyšší hodnoty lomových 

parametrů i s vyššími hodnotami tuhostí směsí. Tedy že směrnice křivky bude mít kladnou 

hodnotu. Bohužel tento předpoklad se nepotvrdil u modifikované skupiny, ale naopak u 

skupiny s nemodifikovanými variantami. To znamená, že v případě prezentovaných variant 

asfaltových směsí typu ACO se nemodifikované směsi chovají za nízkých teplot „vhodněji“, než 

modifikované. Tedy vykazují méně křehké vlastnosti, i přestože obsahují pouze silniční asfalt, 

což je poměrně překvapující poznatek.  

Tento trend směrnic (tedy záporná u modifikované skupiny a kladná u nemodifikované) je 

patrný u všech typů porovnání tuhosti a lomové houževnatosti, resp. pevnosti v tahu za ohybu. 

U lomové práce je trend klesající u všech porovnání, s výjimkou porovnání lomové práce z SCB 

testu a modulu tuhosti S0. Tedy parametr lomové práce se chová logicky vzhledem k lomové 

mechanice. 

Obecně má porovnání nízkoteplotních parametrů lepší korelace s modulem tuhosti 

stanoveným při 0 °C, avšak to může být způsobeno i menším počtem stanovení (průměrně 

13 stanovení v porovnání k průměrně 22 stanovením v případě tuhosti S15). Výsledky pevnosti 

v tahu za ohybu u modifikované skupiny je nutné brát s rezervou, protože porovnání obsahuje 

pouze 5 platných výsledků, což může mít falešně pozitivní vliv na danou charakteristiku – 

statistický soubor je příliš malý.  
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 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACO 11 – rozdělená skupina 

 

 

 Porovnání parametrů zkoušky v tahu za ohybu asfaltových směsí typu ACO 11 – 
rozdělená skupina 

Z výsledků obecně lépe korelují lomové práce než pevnostní charakteristiky, což podporuje 

důvod, proč se v USA a dalších zemích preferují charakteristiky lomové energie a lomová 

houževnatost se například vůbec nepočítá. Při porovnání jednotlivých zkušebních postupů 

nelze nejednoznačně říci, že by SCB test nebo zkouška tahu za ohybu korelovala lépe.  

 

7.2.2. Asfaltové směsi typu ACL 16 (51 směsí) 

Do této skupiny byly zahnuty všechny asfaltové směsi typu ACL a ACP s maximální velikosti 

zrna 16 mm. Pro zjednodušení byla skupina nazvána souhrnně jako směsi typu ACL, přičemž 

se opět nerozlišují jednotlivé kvalitativní třídy. K spojení obou typů směsí došlo z důvodu jejich 

podobnosti jak u zrnitosti, mezerovitosti i obsahu asfaltového pojiva. Asfaltové směsi typu ACP 

mají širší obor zrnitosti i mezerovitosti než asfaltové směsi typu ACL, avšak řada obaloven 
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navrhuje pro zjednodušení výroby i následné kontroly kvality obě tyto směsi shodně. Asfaltové 

směsi byly sloučeny i z důvodu zvětšení souboru porovnávaných hodnot.  

Skupina zahrnuje následující varianty asfaltových směsí: 

 10 směsí z pokusného úseku Kounice-Bříství – zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak i 

kontrolní zkoušky z pokládky. Asfaltové směsi ACL 16+ obsahovaly 40 % R-materiálu, 

zpevňující rozptýlená výztužní vlákna; různé druhy asfaltových pojiv (50/70, 70/100, 

PMB 25/55-55 RC) a různé typy rejuvenátorů; 

 5 směsí obsahující krom přírodního drceného kameniva i alternativní recyklované 

kamenivo v podobě stabilizované vysokopecní strusky různých frakcí a zastoupení, 

4 varianty s nemodifikovaným pojivem 50/70 a jednu variantu s PMB pojivem; 

 9 směsí obsahujících modifikované asfaltové pojivo PMB 25/55-60 až 65. Skupina 

zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi 

obsahují od 0 % a 15 % R-materiálu. 

 19 směsí obsahujících nemodifikované asfaltové pojivo 50/70 nebo 70/100. Skupina 

zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi 

obsahují od 0 % do 40 % R-materiálu. 

 6 směsí obsahující zpevňující rozptýlená výztužná vlákna v kombinaci 

s nemodifikovaným pojivem 50/70 a 1 směs navržená s tvrdým modifikovaným pojivem. 

 

Tab. 13. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACL 16 – celá skupina 

 R2 Počet stanovení 
 virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,628 - 16 - 

S0 : WFmax 0,484 - 11 - 

S0 : W 0,019 - 14 - 

S0 : R 0,042 - 10 - 

S0 : W3PB 0,001 - 14 - 

S15 : KIc 0,124 0,067 39 25 

S15 : WFmax 0,360 0,050 31 19 

S15 : W 0,003 0,049 38 19 

S15 : R 0,070 0,309 13 16 

S15 : W3PB 0,153 0,356 17 16 

KIc : R 0,111 0,013 12 16 

KIc, virgin: KIc, aged 0,226 - 21 - 

Rvirgin : Raged 0,577 - 13 - 

V : KIc 0,452 0,020 40 27 

V : WFmax 0,127 0,000 32 21 

V : W 0,023 0,011 39 21 

V : R 0,185 0,262 13 17 

V : W3PB 0,099 0,067 17 17 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven 
při teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 
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Stejně jako v předchozím případě byly nejprve hodnoty hodnoceny z pohledu celé skupiny, 

avšak i v tomto případě nebyly výsledky zcela uspokojivé. Avšak na rozdíl od skupiny směsí 

typu ACO byly nalezeny určité závislosti zkušebních parametrů. U porovnání výsledků SCB 

testu s modulem tuhosti S0 byly nalezeny poměrně silné korelace, avšak je nutné zdůraznit, že 

modul tuhosti při 0 °C byl stanoven pouze u cca ¼ variant, tedy korelace je určena na výrazně 

menším statistickém vzorku než u porovnání s tuhostí S15.   

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL 16 – celá skupina 

 

 

 

  Porovnání parametrů zkoušky pevnosti v tahu za ohybu asfaltových směsí typu 
ACL 16 – celá skupina 

 

Celková skupina byla rozdělena do tří menších podskupiny zahrnujících:  

 23 variant s běžným silničním asfaltem; 

 10 variant s polymerem modifikovaným pojivem; 

 17 variant s rozptýlenou výztuží (15 variant s běžným silničním asfaltem a 2 varianty 

s PMB).    
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Bohužel rozdělení do menších podskupin neukázalo lepší výsledky koeficientů determinace a 

to především z důvodů malého množství vzorků využitelných k vlastnímu porovnání – 

testovací parametry jednotlivých variant nejsou úplné pro všechny asfaltové směsi a tím 

pádem je menší počet vzorků využitelný pro porovnání. Jediná kompletní skupina je skupina 

asfaltových směsí s výztužnými vlákny, kde jsou stanoveny téměř všechny parametry napříč 

celou skupinou.  

 

Tab. 14. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACL 16 – rozdělené skupiny 

 R2 Počet stanovení 
 nemod. PMB výztuž. vl. nemod. PMB výztuž. vl. 

S0 : KIc 0,378 -  0,175 5 -   12 

S0 : WFmax -  -  0,010 -  -  12 

S0 : W -  -  0,028 -  -  12 

S0 : R -  -  0,233 -  -  11 

S0 : W3PB -  -  0,000 -  -  11 

S15 : KIc 0,028 0,027 0,311 17 8 17 

S15 : WFmax 0,294 0,012 0,123 13 6 17 

S15 : W 0,081 0,238 0,202 14 6 17 

S15 : R -  -  0,001 -  -  12 

S15 : W3PB -  -  0,256 -  -  12 

KIc : R -  -  0,120 -  -  12 

KIc, virgin: KIc, aged -  -  0,392 -  -  15 

Rvirgin : Raged -  -  0,743 -  -  12 

V : KIc 0,320 0,007 0,570 18 8 16 

V : WFmax 0,033 0,057 0,237 14 6 16 

V : W 0,000 0,005 0,121 15 6 16 

V : R -  -  0,490 -  -  12 

V : W3PB -  -  0,127 -  -  12 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 °C, 
15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL 16 – rozdělená skupina 
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7.2.3. Asfaltové směsi typu ACL/ACP 22 (30 směsí) 

Do této skupiny byly zahnuty všechny asfaltové směsi typu ACL a ACP s maximální velikosti 

zrna 22 mm. Stejně jako u asfaltových směsí typu ACL/ACP 16 byly i tyto typy asfaltových 

betonů s větší maximální velikosti zrna spojeny dohromady.  

Skupina zahrnuje následující varianty asfaltových směsí: 

 14 variant s nemodifikovaným asfaltovým pojivem 50/70. Skupina zahrnuje jak 

laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Dvě z těchto variant 

obsahovaly i alternativní recyklované kamenivo v podobě stabilizované vysokopecní 

strusky různých frakcí a 3 varianty obsahovaly 30 % R-materiálu; 

 14 variant s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60. Skupina zahrnuje jak 

laboratorní návrhy, tak i kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi 

obsahují od 0 do 50 % R-materiálu. Do skupiny ještě byly zařazeny 2 varianty se 

speciálním modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-55 RC, které je určeno do 

asfaltových směsí s vysokým podílem R-materiálu. 

Pouze u omezeného počtu asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 byly stanoveny nízkoteplotní 

vlastnosti i na trámkových zkušebních tělesech, proto je pevnost v tahu za ohybu z tohoto 

hodnocení vyloučena.  

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 – celá skupina 

 

Při hodnocení celé skupiny asfaltových směsí byly nalezeny poměrně dobré korelace při 

porovnání lomové práce do Fmax a modulu tuhosti stanoveném při 0 °C, avšak při porovnání 

s tuhostí S15 byly koeficienty determinace u lomové práce téměř nulové.  

U lomové houževnatosti nebyly nalezeny žádné závislosti při porovnání s modulem měřeným 

ani při jedné zkušební teplotě. 
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  Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL  – celá skupina 

 

Tab. 15. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 – celá skupina 

 R2 Počet stanovení 
 virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,003 - 18 - 

S0 : WFmax 0,500 - 12 - 

S0 : W 0,006 - 15 - 

S15 : KIc 0,072 0,444 29 6 

S15 : WFmax 0,004 - 22 - 

S15 : W 0,001 - 26 - 

KIc, virgin: KIc, aged 0,390 - 7 - 

V : KIc 0,402 0,293 23 7 

V : WFmax 0,043 - 17 - 

V : W 0,042 - 20 - 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven 
při teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

Překvapivě byly nalezeny poměrně dobré korelace (R2~0,4) mezi mezerovitostí asfaltové směsi 

a lomovou houževnatostí. Asfaltové směsi s maximální velikostí zrna 22 mm bývají náchylné 

na homogenitu směsi při výrobě zkušebních tělesech. Vzhledem ke zkušebním tělesům 

Ø100 mm je homogenita napříč zkušebním tělesem velmi podstatná. Stejně jako sourodost 

výsledků s malými rozptyly měření. 

Při rozdělení na dvě podskupiny dle použitého asfaltového pojiva byly dosaženy vyšší hodnoty 

korelačních koeficientů, i když především skupina nemodifikovaných směsí obsahovala limitní 

počet stanovení.  

I v tomto případě korelují lomové práce lépe než pevnostní charakteristiky.  

Na Obr. 66 lze velmi dobře demonstrovat pozitivní vliv polymerem modifikovaných 

asfaltových pojiv. Je vidět, že spojnice trendu daných měření je posazena výrazně výše, tedy 

že při stejných hodnotách modulu tuhosti dosáhly modifikované asfaltové směsi výrazně 

vyšších hodnot lomových houževnatostí.  
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 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 – rozdělená 
skupina (modul tuhosti 0°C) 

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 – rozdělená 
skupina (modul tuhosti 15°C) 

 

Tab. 16. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 – rozdělené skupiny 

 R2 Počet stanovení 

  nemod. PMB nemod. PMB 

S0 : KIc 0,129 0,504 6 9 

S0 : WFmax - 0,388 - 7 

S0 : W 0,114 0,044 5 10 

S15 : KIc 0,301 0,171 10 15 

S15 : WFmax 0,634 0,217 6 11 

S15 : W 0,103 0,011 10 16 

V : KIc 0,183 0,545 8 10 

V : WFmax 0,105 0,105 5 8 

V : W 0,002 0,104 8 11 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 
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7.2.4. Asfaltové směsi typu VMT 22 (63 směsí) 

Do této skupiny je zahrnuto 63 asfaltových směsí typu VMT s maximální velikosti zrna 22 mm. 

Skupina zahrnuje jak směsi vyráběné pro zkoušky typu, tak i kontrolní zkoušky z obaloven nebo 

prováděných staveb. Jedná se o jednu z nejpočetnějších sledovaných skupin asfaltových 

směsí.  

Skupina byla rozdělena na dvě podskupiny zahrnující 40 variant s nemodifikovaným 

asfaltovým pojivem (TSA 15/25, 20/30, 30/45, 50/70) obsahující 0 % až 20 % RA a 23 variant 

s polymerem modifikovaným pojivem (PMB 10/40-65, 25/55-55 až 65), včetně jedné varianty 

obsahující navíc ještě rozptýlenou 3D výztuž a dvou variant obsahující modifikační přísady pro 

snížení teploty výroby a hutnění.  

Pouze u velmi malého počtu asfaltových směsí byla stanovena pevnost v tahu za ohybu, proto 

je z porovnání v tomto případě vyloučena a porovnání je zaměřeno výlučně na výsledky SCB 

testu.  

 

Tab. 17. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu VMT 22 – celá skupina 

 R2 Počet stanovení 
 virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,149 0,109 36 23 

S0 : WFmax 0,047 0,038 36 19 

S0 : W 0,001 0,010 45 23 

S15 : KIc 0,003 0,072 43 23 

S15 : WFmax 0,187 0,235 41 19 

S15 : W 0,032 0,229 52 23 

KIc, virgin: KIc, aged 0,426 - 18 - 

WFmax, virgin: WFmax, aged 0,725 - 15 - 

W, virgin: W, aged 0,562 - 19 - 

V : KIc 0,097 - 15 - 

V : WFmax 0,002 - 13 - 

V : W 0,017 - 16 - 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven 
při teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

Funkční závislosti mezi jednotlivými parametry jsou velmi malé. U porovnání lomové 

houževnatosti a modulu tuhosti při 0 °C lze pozorovat kladnou hodnotu směrnice korelačních 

křivek, což znamená, že i velmi tuhé varianty dosáhly velmi dobrých hodnot lomové 

houževnatosti, avšak hodnoty měření jsou značně rozptýlené.  

U směsí typu VMT díky jejich zvýšené tuhosti hrozí vyšší riziko vlivu zvýšené křehkosti v oboru 

nízkých teplot. Zvýšená tuhost zvyšuje riziko vzniku mrazových trhlin, ale dle kladného směru 

směrnice je zřejmé, že při správném návrhu směsi (především při dostatečném obsahu 

asfaltového pojiva) nemusí být nízkoteplotní vlastnosti kritické.  
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 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu VMT 22 – celá skupina 

 

Při porovnání s modulem tuhosti při teplotě 15 °C nebyla u lomové houževnatosti stanovena 

žádná závislost veličin. Naopak u lomové energie byl tentokrát nalezen určitý trend, i když 

koeficienty determinace jsou stále malé. Směrnice spojnice hodnot má opačný směr, tedy se 

zvyšující se tuhostí, klesá množství energie (práce), které je potřebné ke zlomení (porušení) 

zkušebního tělesa. U křivek s hodnotou koeficientu determinace menším než 0,05 nelze mluvit 

o dostatečné korelaci, aby bylo možné hodnotit sklon křivky.   

 

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu VMT 22 – celá skupina 

 

Při rozdělení asfaltových směsí do dvou podskupin dle použitého asfaltového pojiva byly 

některé korelace silnější, avšak některé zůstaly stále velmi malé.  
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Tab. 18. Koeficienty determinace asfaltových směsí typu VMT 22 – rozdělené skupiny 

 R2 Počet stanovení 

  nemod. PMB nemod. PMB 

S0 : KIc 0,078 0,217 22 14 

S0 : WFmax 0,251 0,055 23 13 

S0 : W 0,088 0,132 25 20 

S15 : KIc 0,034 0,296 29 14 

S15 : WFmax 0,247 0,451 28 13 

S15 : W 0,052 0,011 31 21 

KIc, virgin: KIc, aged 0,248 0,739 11 7 

WFmax, virgin: WFmax, aged 0,659 0,800 10 5 

W, virgin: W, aged 0,209 0,586 8 11 

V : KIc 0,273   11 - 

V : WFmax 0,000   10 - 

V : W 0,037   12 - 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

U modifikované skupiny je vidět výhoda použití  PMB, protože směsi dosáhly u obou lomových 

parametrů kladné hodnoty směrnice trendu. U lomové houževnatosti má směrnice vyšší 

hodnotu (sklon je strmější) a lze tedy konstatovat, že směsi jsou kvalitnější a s určitou 

opatrností u nich lze předpokládat vyšší trvanlivost – směsi dosáhly jak vyšší hodnoty modulu 

tuhosti S0, tak i vyšších lomových parametrů. U lomové práce je u nemodifikovaných 

asfaltových směsí patrný klesající trend, tedy tělesa, ačkoli přenesou vysokou hodnotu síly, k 

jejich porušení dojde v kratší době (za menší deformace). Při dlouhodobém provozu to může 

znamenat menší množství přenesených opakování zatížení.  

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu VMT 22 – rozdělená 
skupina 

Při porovnání s modulem tuhosti S15 vykazují varianty s PMB velmi strmý sklon spojnice trendu 

– na poměrně úzkém rozpětí modulů tuhosti (~8 až 12,5 GPa) se nacházejí lomové 
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houževnatosti v rozpětí 30 až 53 N/mm1,5 a lomové práce v rozpětí 0,8 až 2,6 J. To může do 

jisté míry ukazovat rozmanitost vlastností i zdánlivě podobných polymerem modifikovaných 

asfaltových pojiv dostupných na českém trhu. Asfaltová pojiva sice dosáhnou podobných 

hodnot tuhosti, která je v největší míře ovlivněna penetrací daného asfaltového pojiva, ale 

jejich další vlastnosti jsou mnohdy i velmi odlišné.  

Při porovnání s modulem tuhosti S15 jsou všechny trendy klesající (u porovnání s lomovou 

houževnatostí u nemodifikovaných směsí nelze vzhledem k velmi nízkému koeficientu 

determinace ani mluvit o trendu).  

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu VMT 22 – rozdělená 
skupina 

 

 

 Porovnání zestárlých a nezestárlých hodnot lomové houževnatosti asfaltových směsí 
typu VMT 22  
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Při porovnání hodnot lomových parametrů zestárlých a nezestárlých asfaltových směsí typu 

VMT 22 byly nalezeny poměrně dobré korelace. U lomové houževnatosti PMB podskupiny jsou 

korelace dokonce velmi silné, což by mohlo naznačovat, že stárnutí daného typu směsi s PMB 

je více ovlivněno strukturou daného směsi, než použitými vstupními materiály (zdroj 

asfaltového pojiva nebo kameniva). Obě křivky (pro nemodifikované i modifikované směsi) 

mají shodný trend, tedy lomová houževnatost stoupá díky stárnutí asfaltové směsi, tedy 

především asfaltového pojiva.  

Jak bylo uvedeno dříve, pevnostní charakteristiky (pevnost v tahu za ohybu, modulu tuhost 

apod.) vlivem stárnutí do určité míry stoupají – dosahují vyšších hodnot. Zestárlé asfaltové 

pojivo je tužší (má nižší penetraci a vyšší bod měknutí) a tím zvyšuje hodnoty pevnostních 

charakteristik. U zkoušky lomové houževnatosti se projevuje nejen vyšší tuhost zestárlého 

pojiva, ale také jeho vyšší křehkost. Půlválcová zkušební tělesa mají na spodní hraně 

definovanou trhlinu – přesněji řečeno definované nejslabší místo – a tak nedochází vždy 

vlivem stárnutí k nárůstu lomové houževnatosti. Hodnota lomové houževnatosti záleží na řadě 

faktorů jako je druh asfaltového pojiva, typ asfaltové směsi, přítomnost/množství asfaltového 

R-materiálu, množství a druh použitých přísad apod.  

U lomové práce do Fmax jsou velmi silné korelace, což potvrzuje domněnku, že u tohoto typu 

asfaltové směsi má pravděpodobně větší vliv na stárnutí daný typ asfaltové směsi, než 

jednotlivé vstupní materiály.  

 

 Porovnání zestárlých a nezestárlých hodnot lomové práce asfaltových směsí typu 
VMT 22  

 

U celkové lomové práce jsou silné korelace při porovnání všech zkoušených variant směsí. Při 

rozdělení do dílčích podskupin, ale se objevuje vliv polymerem modifikovaného pojiva. 

Asfaltové směsi s PMB pojivem zvyšují hodnotu lomové práce i po stárnutí (vyšší lomová 

houževnatost i vyšší lomová práce), avšak u směsí s nemodifikovaným pojivem klesá hodnota, 

tedy zestárlá tělesa dosáhnou pravděpodobněji menších hodnot.  
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 Porovnání zestárlých a nezestárlých hodnot lomové práce asfaltových směsí typu 
VMT 22  

 

7.2.5. Speciální asfaltové směsi do obrusných vrstev (51 směsí) 

Do této skupiny jsou zahrnuty všechny druhy asfaltových směsí, které nespadají pod asfaltové 

betony ACO a které jsou využívány v obrusných vrstvách. V této skupině je zahrnuto: 

 16 variant SMA 11S PMB 45/80-65. Skupina zahrnuje jak laboratorní návrhy, tak i 

kontrolní zkoušky z různých obaloven. Směsi obsahují až 30 % R-materiálu a 2 varianty 

obsahují navíc rozptýlenou výztuž; 

 3 varianty SMA 16+ s modifikovaným pojivem PMB 45/80-65 a PMB 25/55-65; 

 1 variantu ACO 16S s modifikovaným pojivem PMB 45/80-65 a rozptýlenou výztuží; 

 8 variant SMA 8 NH s modifikovaným pojivem PMB 40/100-65 a PMB 45/80-65 a 

s obsahem R-materiálu v množství až 30 %; 

 13 variant BBTM 8 NH, přičemž 8 variant obsahovalo CRMB 25/55-60 N a 3 varianty PMB 

45/80-65 s množstvím R-materiálu až 30 %; 

 6 variant BBTM 8 BS s nemodifikovaným pojivem 50/70 a koncentrátem asfaltu 

modifikovaného pryží (přísada GA80), který byl ve formě pelet dávkován při výrobě 

asfaltové směsi; 

 4 varianty BBTM 8 AS s použitím pryskyřice, bezbarvého asfaltového pojiva a 

nemodifikovaného asfaltového pojiva 50/70 a barevného pigmentu. 

Všechny zahrnuté asfaltové směsi se vyznačují vyšším obsahem asfaltového pojiva, zpravidla 

použitím modifikovaného asfaltového pojiva (ať už polymerem nebo pryží) a u směsí pro 

použití v obrusných vrstvách se sníženou hlučností a se zvýšenou mezerovitostí.   

Minimální parametry daných typů asfaltových směsí jsou shrnuty v Tab. 19. 
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Tab. 19. Vlastnosti asfaltových směsí do obrusných vrstev [33], [154] 

 
Min. obsah asfaltového 

pojiva 
Hranice mezerovitosti 

pro ITT zkoušky 

SMA 11S 6,2 % 3,0 až 4,5 % 

SMA 16+ 5,8 % 2,5 až 4,5 % 

BBTM 8 AS 5,4 % 3,0 až 6,0 % 

BBTM 8 BS 5,2 % 11,0 až 15,0 % 

BBTM 8 NH 5,3 % (CR pojivo 5,9 %) 9,0 až 12,0% 

SMA 8 NH 6,2 % (CR pojivo 6,7 %) 10,0 až 14,0 % 

 

I přestože se jedná o poměrně širokou skupinu asfaltových směsí co do složení a vlastností, 

korelace dané skupiny jsou překvapivě velmi vysoké.  

Velké množství porovnání dosáhlo vysokých hodnot korelací. Dokonce i pro zestárlá zkušební 

tělesa byly nalezeny vysoké koeficienty determinace.  

 

Tab. 20. Koeficienty determinace asfaltových směsí do obrusných vrstev – celá skupina 

 R2 Počet stanovení 
 virgin aged virgin aged 

S0 : KIc 0,806 0,660 23 12 

S0 : WFmax 0,526 0,626 16 8 

S0 : W 0,000 0,642 16 8 

S0 : R 0,724 0,797 17 10 

S0 : W3PB 0,274 0,451 17 8 

S15 : KIc 0,128 0,592 43 19 

S15 : WFmax 0,045 0,497 34 13 

S15 : W 0,154 0,023 34 14 

S15 : R 0,468 0,787 21 14 

S15 : W3PB 0,200 0,451 21 13 

KIc : R 0,793 0,813 19 13 

KIc, virgin: KIc, aged 0,869 - 22 - 

Rvirgin : Raged 0,820 - 18 - 

V : KIc 0,851 0,805 41 24 

V : WFmax 0,442 0,619 32 17 

V : W 0,287 0,208 32 18 

V : R 0,795 0,863 19 17 

V : W3PB 0,449 0,598 20 15 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

U této skupiny asfaltových směsí platí, že o něco lépe korelují pevnostní charakteristiky než 

lomové práce. Je však třeba zdůraznit, že i korelace lomových prací jsou velmi vysoké. Obecně 

hůře parametry korelují v porovnání s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C. Skupina 

zahrnuje vyšší počet měření, což může mít do jisté míry negativní vliv na hodnoty korelace.   
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 Porovnání parametru lomových charakteristik asfaltových směsí do obrusných vrstev  

 

 Porovnání parametru lomových charakteristik asfaltových směsí do obrusných vrstev  

 

Celková skupina byla při dalších hodnocení rozdělena na tři dílčí podskupiny 

 asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností stanovené v TP 259 („NH“); 

 asfaltové směsi typu SMA s maximální velikosti zrna 11 a 16 mm („SMA“)  

 asfaltové směsi dříve definované v ČSN EN 13108-2, nyní v ČSN 73 6121 – BBTM 8 třídy 

A a B („BBTM“) 

I při rozdělení do jednotlivých podskupin byly stále identifikovány poměrně vysoké koeficienty 

korelace, avšak obecně byly nižší než při porovnání celé skupiny.  
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Tab. 21. Koeficienty determinace asfaltových směsí do obrusných vrstev – nezestárlé 

parametry – rozdělené skupiny 

 Všechny NH SMA BBTM 
 R2 počet st. R2 počet st. R2 počet st. R2 počet st. 

S0 : KIc 0,806 23 0,817 13 -  -  0,816 8 

S0 : WFmax 0,526 16 0,028 10 -  -  -  -  

S0 : W 0,000 16 0,075 11 -  -  -  -  

S0 : R 0,724 17 0,001 8 -  -  0,946 6 

S0 : W3PB 0,274 17 0,614 7 -  -  0,922 6 

S15 : KIc 0,128 43 0,485 17 0,366 13 0,529 10 

S15 : WFmax 0,045 34 0,111 13 0,441 16 -  -  

S15 : W 0,154 34 0,044 15 0,360 17 -  -  

S15 : R 0,468 21 0,390 9 -  -  0,687 8 

S15 : W3PB 0,200 21 0,394 8 -  -  0,789 8 

KIc : R 0,793 19 0,000 8 -  -  0,991 8 

KIc, virgin: KIc, aged 0,869 22 0,884 10 0,223 6 0,923 7 

Rvirgin : Raged 0,820 18 0,409 9 -  -  0,866 7 

V : KIc 0,851 41 0,493 14 0,256 14 0,860 10 

V : WFmax 0,442 32 0,362 11 0,006 16 -  -  

V : W 0,287 32 0,139 12 0,004 17 -  -  

V : R 0,795 19 0,196 9 -  -  0,881 8 

V : W3PB 0,449 20 0,210 8 -  -  0,548 8 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 °C, 
15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

 

U asfaltových směsí určených pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností („NH“) korelují dobře 

až velmi dobře pevnostní charakteristiky. Naopak u porovnání energetických parametrů jsou 

determinace spíše nízké.  

 

 Porovnání lomových parametrů asfaltových směsí typu „NH“ 

 

U asfaltových směsí typu „SMA“ nebyly naměřeny dostatečné počty parametrů zkoušky 

pevnosti za ohybu, aby bylo možné je zařadit do porovnání. Ostatní porovnávané parametry 
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korelují v porovnání s ostatními podskupinami méně. Korelační koeficienty jsou pouze středně 

silné.  

Jako u jediné z těchto tří podskupin nebyla u asfaltových směsí „SMA“ nalezena dostatečná 

korelace mezi zestárlými a nezestárlými parametry lomové houževnatosti. U obou dalších 

podskupin byly R2 0,88, resp. 0,92 což jsou velmi silné korelace. Dalo by se s určitou opatrností 

říci, že u těchto typů asfaltových směsí je pravděpodobně stárnutí ovlivněno více složením a 

návrhem dané směsi než samotnými vstupními materiály (zdroj kameniva a asfaltového 

pojiva). U podskupiny SMA směsí se zdají být vstupní materiály klíčovými při porovnávání 

stárnutí zkušebních těles.  

 

 Porovnání parametrů SCB zkoušky asfaltových směsí typu SMA 11S a SMA 16+ 

 

Podskupina „BBTM“, přestože obsahuje dva typy velmi rozdílných směsí, dosáhla dobrých 

korelací téměř u všech porovnání. Při rozdělení skupiny na BBTM 8A a 8B nebylo dostatečné 

množství stanovení, aby bylo možné mluvit o reprezentativním vzorku.  

 

 

 Porovnání lomových parametrů asfaltových směsí typu „BBTM“ 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Výsledky provedených měření 

 

 

 

Strana | 94  

 

V asfaltových směsí BBTM 8A S byla použita v jedné variantě pryskyřice a ve dvou variantách 

bezbarvé asfaltové pojivo pro usnadnění zbarvení asfaltového povrchu. Vzhledem ke struktuře 

a daným použitým materiálům byla obava z horších nízkoteplotních vlastností především 

z důvodů vysokého modulu tuhosti a předpokládané nedostatečné elastičnosti materiálu. 

Tento předpoklad se naštěstí nepotvrdil, protože asfaltové směsi s touto modifikací dostáhly 

i poměrně vysokých hodnot lomových parametrů.  
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7.3. Úprava podpěry a (ne)použití podpůrných plíšků 

7.3.1. Nepoužití podpůrných plíšků 

Další modifikací oproti normovému postupu, která byla uvedena výše, je vynechání použití 

kovových podpěrných pásků (plíšků), které mají být dle normového postupu ČSN EN 12697-

44 přilepeny na spodní hranu zkušebního tělesa v místě, kde je těleso umístěno na válečkovém 

ložisku. Žádná z jiných zkušebních norem v zahraničí používající zkušební postup typu SCB 

testu přitom nepoužívá podpěrné pásky mezi tělesem a válečkovým ložiskem. Jedná se o jistý 

fenomén zavedený v evropském předpisu.  

Porovnání skupin s podpěrnými pásky a bez nich zahrnovalo 27 směsí různých druhů 

asfaltových směsí (ACO 11, ACL/ACP 16, ACL/ACP 22, SMA 11S, VMT 22 a asfaltových směsí 

typu NH). Vždy byla zkoušena zkušební tělesa vyrobena společně, aby byl co nejvíce 

eliminován vliv heterogenity asfaltové směsi. Pro jedno stanovení byla vždy použita minimálně 

4 půlválcová tělesa, avšak ve většině případů zahrnovala zkušební skupina 6 půlválcových 

těles. Zkušební tělesa bez podpůrných plíšků jsou označena jako „O“, s podpůrnými plíšky jako 

„PL“.  

 

 Porovnání lomové houževnatosti stanovené na zkušebních tělesech bez („O“) a 
s plíšky („PL“) – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 

 

 Porovnání lomové houževnatosti stanovené na zkušebních tělesech bez („O“) a 
s plíšky („PL“) – asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy 
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U lomové houževnatosti jsou si výsledky jednotlivých měření poměrně blízké – průměrná 

hodnota rozdílu mezi „O“ a „PL“ vychází cca -3 %. Tedy hodnoty lomové houževnatosti jsou 

spíše nižší při použití pásků, avšak rozdíl není natolik velký. Největší rozdíly jsou u variant 

asfaltových směsí s maximální velikostí zrna 22 mm. Maximální zrnitost kameniva může 

v tomto případě sama o sobě negativně ovlivňovat výsledky, navíc pokud se zkouška provádí 

u zkušebních těles s průměrem 100 mm. Při použití asfaltové směsi s maximální velikostí zrna 

22 mm je proto nutné dbát zvýšené homogenity vzorků, hrubá zrna mohou negativně 

ovlivňovat vlastnosti směsi (nejen nízkoteplotní vlastnosti, ale i například mezerovitost nebo 

obsah asfaltového pojiva).  

 

 Porovnání lomové práce do Fmax stanovené na zkušebních tělesech bez („O“) a s pásky 
(„PL“) – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 

 

 Porovnání lomové práce do Fmax stanovené na zkušebních tělesech bez („O“) a s pásky 
(„PL“) – asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy 
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U lomové práce jsou rozdíly stanovení větší. Opět jsou v průměru parametry stanovení s plíšky 

(„PL“) nižší, avšak u lomové práce do Fmax je to téměř o -18% a u celkové lomové práce 

dokonce -25%. Pokud některá tělesa dosáhla s plíšky vyšší hodnoty lomové práce, dosáhla i 

vyšší hodnoty lomové houževnatosti. Tyto výsledky samozřejmě mohou být ovlivněny 

průměrem naměřených hodnot a jistou heterogenitou vzorků. 

Při porovnání směrodatných odchylek měření, byly po odstranění dvou velmi odlehlých 

hodnot zjištěny pro lomovou houževnatost v podstatě shodné směrodatné odchylky měření. 

Jednotlivé směrodatné odchylky se mezi sebou liší, ale průměrná hodnota podílů je rovna cca 

-3 %, stejně jako tomu bylo u rozdílu dílčích hodnot.  

U lomové práce jsou rozdíly směrodatných odchylek měření vyšší, obecně platí, že lomová 

práce má vyšší rozptyly měření, protože je přímo ovlivněna rozložením zrn ve zkušebním 

tělese. Především odtěžovací část křivky může být negativně ovlivněna rozložení zrn v okolí 

trhliny. Hrubá zrna (≥ 16 mm) se mohou zaklínit a tím ovlivnit lomovou práce a zvýšit rozptyly 

jednotlivých měření. Opět platí, že průměrná hodnota podílů (cca -12 %, resp. cca -40 %) má 

záporné znaménko, tedy lomová práce stanovená na tělesech s plíšky je průměrně menší. Je 

nutné ale zdůraznit, že počet negativních i pozitivních hodnot poměrů hodnot je stejný – tedy 

polovina hodnot je nižší a polovina vyšší, avšak záporná měření dosahují vyšších hodnot.    

 

 Porovnání lomových parametrů stanovených na zkušebních tělesech bez pásků („O“) 
a s pásky („PL“) 

 

Naměřené hodnoty byly dále porovnány z pohledu nalezení korelace mezi jednotlivými 

lomovými parametry. Skupiny asfaltových směsí vykazují jak velmi dobré korelace mezi dvěma 

použitými metodami, tak i dobré korelace při porovnání lomové houževnatosti a lomové práce 

(R2~0,6). Koeficient determinace je mírně vyšší u skupiny zkušebních těles bez použití plíšků.   
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 Porovnání lomových parametrů stanovených na zkušebních tělesech bez pásků („O“) 
a s pásky („PL“) 

 

Tab. 22. Koeficienty determinace asfaltových směsí – porovnání lomových parametrů 

stanovených na zkušebních tělesech bez pásků („O“) a s pásky („PL“) 

 R2 
Počet 

stanovení 

KIc,O : KIc,PL 0,687 24 

WFmax,O : WFmax,PL 0,625 26 

WO : WPL 0,675 27 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J 

 

 

 

7.3.2. Upravená podpěra 

V návaznosti na tuto dílčí problematiku byla provedena modifikace válečkového ložiska, které 

slouží jako podpěra při zkoušce. Kulaté podpěry byly vyfrézovány tak, aby na nich vznikla 

plocha odpovídající velikosti podpůrného pásku. Podpěry zůstaly pohyblivé, jako v případě 

běžných kulatých ložisek. Na těchto upravených podpěrách byly provedeny zkoušky, s cílem 

ověřit zda není možné pouze upravit podpěru a eliminovat použití plíšků. 

S takto upravenou podpěrou byl proveden pouze omezený počet vzorků. Velmi záhy se 

ukázalo, že daná hypotéza je zcela milná a úpravou zatěžovacího ložiska dochází k negativnímu 

ovlivnění průběhu zkoušky.  
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 Upravená podpěra pro SCB zkoušku 

Během zkoušení docházelo k zatlačení seříznutých částí podpěr do zkušebního tělesa a tím 

k jeho další nežádoucí deformaci. U zkušebních těles se často objevila trhlina v místě mimo 

definovanou drážku, tedy díky upravenému ložisku došlo k odlišnému rozložení zatížení a ve 

zkušebním tělese vzniklo nejslabší místo jinde – velmi často v místě hrany seříznuté podpěry.   

 

 

 Protlačená upravená podpěra do zkušebního tělesa – ACO 11S PMB 45/80-65 

 

 Protlačená upravená podpěra do zkušebního tělesa – ACL 16S 50/70 

 

Pokusy s upravenou podpěrou byly zastaveny po odzkoušení 11 směsí. Varianty zahrnovaly 

různé druhy asfaltových směsí (ACO 11, SMA 11S, ACL/ACP 16, VMT 22). V řadě případů 
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varianty měly doplňovat porovnání referenčních hodnot měření na běžném ložisku („O“) 

s měřením provedeným na zkušebních tělesech s podpůrnými pásky („PL“). 

 

 

 Porovnání lomové houževnatosti stanovené na zkušebních tělesech na běžném 
kruhovém („O“) a upraveném ložisku („U“) 

 

Zkoušené varianty na upraveném ložisku dosáhly vyšších hodnot a to především kvůli 

nestandardnímu průběhu zkoušení. Jak bylo popsáno výše, docházelo k protlačování podpěr 

do spodní hrany tělesa, čímž docházelo ke změně jeho tvaru a k částečnému zaklínění zrn ve 

vnitřní struktuře. Zaklíněná zrna uměle zvyšovala odolnost zkušebních těles vůči porušení.  

 

 Porovnání lomové energie stanovené na zkušebních tělesech na běžném kruhovém 
(„O“) a upraveném ložisku („U“) 

 

Na grafu na Obr. 91 jsou vykresleny průběhy zatěžovacích křivek pro zkušební tělesa asfaltové 

směsi ACL 16S PMB 25/55-60. Zatěžovací křivky odpovídají výsledkům pro testovanou směs 

ACL #4. Lomová houževnatost stanovená standardním způsobem („O“) je o 33 % menší než na 
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upravených ložiscích, ale směrodatná odchylka měření je pouze 2 N/mm1,5. U upravených 

ložisek je směrodatná odchylka měření téměř 16  N/mm1,5. Vzhledem k tomu, že norma ČSN 

EN 12697-44 neudává žádné kritérium k vyloučení odlehlých hodnot měření, měla by všechna 

naměřená data sloužit k výpočtu průměrných lomových parametrů.  

 

 Průběh zatěžovací křivky na zkušebních tělesech s použitím běžného kruhového („O“) 
a upraveného ložiska („U“) - asfaltová směs ACL 16S PMB 25/55-60 (ACL #4) 

 

Díky upraveným ložiskám nenarůstala pouze přenesená síla, ale také se zvýšila hodnota 

deformace a s ní i čas zkoušky. Především odtěžovací část byla v případě upravených ložisek 

výrazně delší kvůli zaklínění zrna kameniva.   

 

 Průběh zatěžovací křivky na zkušebních tělesech s použitím běžného kruhového („O“) 
a upraveného ložiska („U“) - asfaltová směs ACL 16+ 50/70 (ACL #1) 

 

U varianty ACL #1 (průběh zatěžovací křivky na Obr. 92) jsou hodnoty lomové houževnatosti i 

síly do Fmax téměř shodné, ale směrodatné odchylky měření jsou u lomové houževnatosti 

stanovené na rámu s upravenými ložisky téměř dvojnásobné.  
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Většina zkušebních těles testovaných na běžných ložiscích, s výjimkou asfaltových směsí 

s maximální velikostí zrna 22 mm, má zpravidla hladký průběh zatěžovací křivky – tedy křivka 

je bez významných poklesů a opětovných nárůstů. Při použití zrn s velikostí  ≥ 22 mm může u 

zkušebních těles s průměrem 100 mm docházet k zaklínění zrn, které je zřejmé z „vlnitého“ 

průběhu zatěžovacích křivek, přesně jako je tomu u zkušebních těles zkoušených na 

upraveném ložisku. Díky zaklíněný zrn dochází k nárůstům a poklesům napětí ve zkušebním 

tělese, které se na zatěžovacím grafu projeví zvlněním. 

Tato cesta modifikace zkoušky byla zcela opuštěna, proto je i zkoušený soubor variant 

posuzovaných asfaltových směsí pouze velmi omezený.  

 

 

7.4. SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 

Kromě běžně využívané a normou doporučené teploty zkoušení 0 °C, byla SCB zkouška 

prováděna variantně také při jiných teplotách. Při teplotě -10 °C pro rozšíření nízkoteplotních 

vlastností a při teplotách 15 a 25 °C pro stanovení tzv. únavové trhliny. Při vyšších teplotách 

než 5 °C se jedná spíše o kvazi-únavovou než mrazovou trhlinu.  

 

7.4.1. Teplota zkoušení -10 °C 

Tato nižší teplota zkoušení byla používána především v prvních fázích projektu, kdy byl ještě 

plně sledován postup popsaný v ČSN EN 12697-44, tedy při zatěžovací rychlosti 5 mm/min. Do 

porovnání zatěžovacích teplot 0 a -10 °C při rychlosti zatěžování 5 mm/min bylo zahrnuto: 

 10 variant směsí SMA 11S (4 s běžnými PMB a 6 variant s 10 % a 30 % R-materiálu a 

modifikační přísadou pro zlepšení vlastností); 

 10 variant VMT 22 (3 s nemodifikovanými pojivy, 6 s PMB a 1 s CRMB). 

Obecným předpokladem je nárůst lomové houževnatosti vlivem snížení zkušební teploty. Tedy 

že během zkoušky dojde ke zlomení zkušebního tělesa při dosažení vyšší síly. 

 

 Porovnání lomové houževnatost stanovené při dvou zatěžovacích teplotách 
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Tento předpoklad by potvrzen u všech varianty asfaltové směsi typu VMT, kdy díky snížení 

zkušební teploty došlo ke zvýšení lomové houževnatosti. Nárůst jednotlivých variant mezi 

sebou dokonce i vhodně koreluje. K navýšení došlo od cca 5 do 30 %. Přičemž obecně došlo 

k většímu navýšení u variant s modifikovanými pojivem. 

U asfaltových směsí typu SMA 11S nebyl tento předklad plně naplněn. U všech variant s R-

materiálem (10 % a 30 %) došlo ke snížení lomové houževnatosti vlivem snížení teploty 

zkoušení. Je pravděpodobné, že R-materiál i v takto relativně malém zastoupení měl negativní 

vliv na měřené veličiny.  

 

 Porovnání lomové houževnatost stanovené při dvou zatěžovacích teplotách 
s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C 

 

Asfaltové směsi typu VMT dobře korelují s výsledky modulů tuhosti. U asfaltových směsí typu 

SMA bohužel tato závislost nebyla prokázána a výsledky mají příliš velké rozptyly.  

Po snížení zatěžovací rychlosti nebylo provedeno tolik měření při teplotě -10 °C. V další fázi 

výzkumu byly jiné teploty měření spíše orientovány na 15 °C nebo 25 °C. Skupina těles 

měřených při -10 °C a při zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min zahrnuje tedy pouze omezený počet 

měření. Do souboru jsou zahrnuty: 

 4 varianty ACO 11S; s pojivem 50/70, PMB 45/80-65 a 50/70 se dvěma druhy rozptýlené 

výztuže; 

 3 varianty ACL 16+; s pojivem 50/70 a 50/70 se dvěma druhy rozptýlené výztuže. 
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 Porovnání lomových parametrů stanovených při dvou zatěžovacích teplotách 

 

V této skupině se opět projevilo, jakou důležitou roli hraje množství asfaltového pojiva při 

zlepšování nízkoteplotních vlastností. Varianty asfaltové směsi typu ACO vykazovaly výrazně 

lepší výsledky - v grafech jsou vyznačeny „prázdnými“ body. Je zřejmé, že tyto směsí, které 

obsahují o ~1,2 % asfaltového pojiva více než asfaltové betony pro ložní vrstvy, dosáhly 

výrazně vyšších hodnot všech sledovaným nízkoteplotních parametrů. 

I u této skupiny lze do jisté míry sledovat určitou korelaci nárůstu lomové houževnatosti vlivem 

snížení teploty. Naopak u lomové práce/energie lze sledovat pokles hodnoty díky snížení 

teploty.  

 

 Porovnání lomové houževnatosti stanovené při dvou zatěžovacích teplotách 
s modulem tuhosti  

 

7.4.2. Únavové trhliny v I. fázi výzkumných prací 

Únavové trhliny byly poprvé stanovovány v první fázi výzkumných prací v rámci kontrolních 

zkoušek zkušebního úseku na pozemní komunikaci III. třídy mezi obcemi Vejvanov - Biskoupky 

a Biskoupky - Terešov. Zkušební úsek a jednotlivé varianty asfaltových směsí jsou podrobně 
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představeny v Kapitole 7.1.1. V rámci pokusného úseku bylo vyrobeno celkem 13 variant 

asfaltových směsí typu ACO 11+ a 13 variant typu ACL 16+. U sledovaných asfaltových směsí 

byl použit zvýšený obsah R-materiálu (až 60 %) a nízkoteplotních přísady, které měly jak snížit 

teplotu hutnění, tak zlepšit zpracovatelnost směsí s vysokým podílem R-materiálu. 

Během kontrolních zkoušek byly asfaltové směsi hutněny jak běžným způsobem dle 

ČSN EN 12697-30 (2x50 údery), tak i v českých podmínkách netypicky za použití gyrátoru dle 

normy ČSN EN 12697-31. Hutnění asfaltových těles na gyrátoru nemá v ČR takovou historii 

jako hutnění rázovým zhutňovačem (tzv. Marshalllovým pěchem) a hutnění na gyrátoru se 

používá pouze okrajově pro výzkumné účely. Jedná se o dva různé typy hutnění, u nichž by 

měla zkušební tělesa teoreticky vykazovat stejné vlastnosti, ačkoli dle řady poznatků 

publikovaných od poloviny 90. let minulého století tomu tak není a to i s ohledem k účinku 

hnětení, k němuž při hutnění dochází. V případě gyrátoru se vždy projevuje tento účinek ve 

větší míře, což je dáno zvoleným způsobem pohybu, jemuž je asfaltová směs při hutnění 

vystavena a který má lépe simulovat hutnící účinek válce na stavbě.  

 

 Schéma hutnění na gyrotátoru [137] 

 

Pomocí gyrátoru byla také ověřována zhutnitelnost jednotlivých variant. Jedním z účelů 

pokusného úseku bylo ověřit vliv nízkoteplotních přísad v kombinaci s vysokým podílem R-

materiálu. V takovém případě je zhutnitelnost velmi důležitým parametrem. Zkušební tělesa 

byla na gyrátoru hutněna při dvou teplotách, a to 80 a 130 °C. Cílová výška zkušebních těles 

byla určena na 60 mm s limitním kritériem počtu otáček 200. Navážka na jednotlivá zkušební 

tělesa byla určena dle objemové hmotnosti těles hutněných na rázovém zhutňovači. Úroveň 

statického tlaku v případě teploty 130 °C činil 800 kPa a v případě 80 °C byla hodnota tlaku 

zvýšena pro zajištění zhutnění asfaltové směsi na 1 000 kPa. 

Tělesa hutněná na rázovém zhutňovači jsou ve výsledcích označená jako „MT“. Tělesa hutněná 

na gyrátoru byla označena jako „GYR 80“ a „GYR 130“ dle teploty hutnění. 
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Vzhledem k tomu, že v rámci hodnocení pokusného úseku probíhaly výzkumné práce po 

relativně dlouhý časový úsek (několik měsíců) a během této doby došlo k modifikaci zkušební 

metody, liší se rychlosti zkoušení a určené parametry SCB testu v rámci skupin jednotlivých 

asfaltových směsí.  

Všechna Marshallova tělesa („MT“) byla měřena při teplotě 0 °C a při zatěžovací rychlosti 

5 mm/min (výsledky jsou blíže popsány v kapitole 7.1.1). Tělesa hutněná na gyrátoru 

asfaltových směsí typu ACO byla měřena po stárnutí při teplotě 15 °C a s použitím zatěžovací 

rychlosti 1 mm/min. Tato rychlost je při zkušební teplotě 15 °C používána v USA pro stanovení 

únavových parametrů.  Tělesa hutněná na gyrátoru asfaltových směsí typu ACL byla měřena 

po stárnutí při teplotě 15 °C a s použitím zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min.  

U všech těles hutněných na gyrátoru byla již stanovena lomová práce do maximální síly, avšak 

u „referenčních“ Marshallových těles lomová práce nebyla ještě určována. Únavové 

parametry na tělesech hutněných na gyrátory byly stanovovány dle rešerše zahraniční 

literatury na zestárlých zkušebních tělesech (uložení zkušebních těles do klimatické komory 

s nucenou cirkulací vzduchu při 85 °C po dobu 5 dní).  

 

 Vlastnosti asfaltových směsí hutněných různými metodami – ACO 11+ 

 

U asfaltových směsí typu ACO byly mezerovitosti zkušebních těles hutněných na gyrátoru 

v průměru o téměř 40 % nižší v porovnání s tělesy hutněnými rázovým zhutňovače, i přestože 

na výrobu jednotlivých těles byla použita přesná navážka z objemové hmotnosti „MT“ těles. 

Obecně platí, že tělesa hutněná při teplotě 130 °C mají mírně nižší mezerovitosti. U téměř 

všech asfaltových směsí typu ACO dosáhly lepších parametrů lomové houževnatosti 

(stanovených při 15 °C a zatěžovací rychlosti 1 mm/min) tělesa hutněná při 130 °C. Mezi 

mezerovitostí a lomovou houževnatostí nebyl nalezen žádný potenciální vztah, a ani neplatí 

žádný poměr u porovnání rozdílů/podílů jednotlivých parametrů (mezerovitosti a lomové 

houževnatosti). 
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 Porovnání dalších zkušebních parametrů s lomovou houževnatostí 

 

Při porovnání lomové houževnatosti stanovené na zestárlých zkušebních tělesech při teplotě 

15 °C s modulem tuhosti S15 taktéž stanoveným na zestárlých tělesech lze u těles hutněných 

na gyrátoru sledovat velmi silný trend (R2~0,74, resp. 0,85). U referenčních „MT“ těles, kdy 

byla lomová houževnatost stanovena při 0 °C a s uplatněním zatěžovací rychlosti 5 mm/min je 

porovnání s modulem tuhosti S0 téměř nulové. Výrazně vyšší výsledky korelací mohou být 

jedním z indikátorů pozitivního vlivu snížení zatěžovací rychlosti, ačkoli v tomto případě jistě 

hraje velkou roli i zvýšená teplota zkoušení, která může ovlivňovat nižší rozptyl výsledků.  

 

Tab. 23. Koeficienty determinace asfaltových směsí ACO WMA – mrazová a únavová trhlina 

  

R2 Počet stanovení 
MT 
0 °C 

GYR 80 
15 °C 

GYR 130 
15 °C 

MT 
0 °C 

GYR 80 
15 °C 

GYR 130 
15 °C 

S : KIc 0,152 0,741 0,849 13 13 9 

S : WFmax - 0,158 0,066 - 13 11 

V : KIc 0,023 0,016 0,002 13 13 9 

V : WFmax - 0,032 0,046 - 13 11 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 

S = modul tuhosti [MPa] 
V = mezerovitost [%]  

 

U asfaltových směsí typu ACL je stejný trend poklesu mezerovitostí vlivem jiného druhu 

hutnění jako u asfaltových směsí typu ACO, avšak v tomto případě nejsou rozdíly mezerovitostí 

zkušebních těles hutněných při 80 a 130 °C, tak markantní. V průměru poklesla mezerovitost 

cca o 20 % a to u obou teplot. V řadě případů jsou mezerovitosti v podstatě stejné. I u 

lomových houževnatostí jsou naměřené rozdíly hodnot výrazně menší a v řadě případů jsou 

výsledky téměř shodné.  
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 Vlastnosti asfaltových směsí hutněných různými metodami – ACL 16+ 

 

Přestože jsou rozdíly relativně malé, nelze mezi naměřenými daty, ani porovnáním 

rozdílů/podílu objevit žádný zjevný trend. Obdobně jako u asfaltových směsí typu ACO, není 

mezi mezerovitostí a lomovou houževnatostí žádný vztah. 

V případě porovnání s modulem tuhosti („MT“ s S0 a „GYR“ s S15,aged) byly nalezeny lepší 

korelace než u mezerovitostí. U směsí typu ACL byly všechny lomové parametry stanoveny při 

zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min. U toho porovnání jsou si korelace podobnější. Nejvyšších 

korelací dosáhla zkušební tělesa hutněná na gyrátoru při teplotě hutnění 80 °C. Nejnižších 

opět dosáhla „referenční“ zkušební tělesa měřená při teplotě 0 °C, avšak při snížené rychlosti 

lze již pozorovat určitý trend stanovení, i když není tak silný jako u vyšších teplot provedení 

zkoušky. 

 

Tab. 24. Koeficienty determinace asfaltových směsí ACL WMA – mrazová a únavová trhlina 

  

R2 Počet stanovení 
MT 
0 °C 

GYR 80 
15 °C 

GYR 130 
15 °C 

MT 
0 °C 

GYR 80 
15 °C 

GYR 130 
15 °C 

S : KIc 0,149 0,649 0,387 13 12 13 

S : WFmax - 0,007 0,006 - 13 13 

V : KIc 0,384 0,048 0,031 13 12 13 

V : WFmax - 0,000 0,030 - 13 13 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 

S = modul tuhosti [MPa] 
V = mezerovitost [%]  
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 Porovnání dalších zkušebních parametrů s lomovou houževnatostí 

 

Kdybychom chtěli obecně porovnat vliv zatěžovací rychlosti, tak lze velmi zjednodušeně 

shrnout, že při teplotě 0 °C došlo díky snížení rychlosti z 5 mm/min na 2,5 mm/min ke zlepšení 

korelační koeficientů (z 0,054 na 0,288). Naopak při teplotě 15 °C došlo díky zvýšení zatěžovací 

rychlosti z 1 mm/min na 2,5 mm/min ke zhoršení korelačních koeficientů (z 0,741 na 0,649, 

resp. 0,849 na 0,387). Je nutné zdůraznit, že tyto výsledky nelze generalizovat. Jedná se o 

různé druhy asfaltových směsí, kdy jejich složení má klíčový vliv na vlastnosti zkušebních těles, 

včetně lomové houževnatosti a modulu tuhosti. Porovnání je tedy pouze velmi obecné a spíše 

demonstruje pravděpodobně pozitivní vliv snížení rychlosti zatěžování na výsledky korelací 

s pevnostními parametry.  

Přestože hodnota zatěžovací rychlosti 1 mm/min vykazovala lepší korelační charakteristiky, 

než zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min, byla hodnota zatěžovací rychlosti sjednocena pro 

všechna měření. Při rychlosti 1 mm/min je prodlužuje neúměrně doba zkoušky, především u 

snímání odtěžovací části křivky a okolní teplota by mohla negativně ovlivňovat výsledek 

zkoušky. Zkušební rám zpravidla nebývá umístěn v klimatické komoře, takže dochází v 

průběhu času k ohřívání zkušebního tělesa a tím i k neřízenému ovlivnění zkoušky. 

 

7.4.3. Únavové trhliny v dalších fázích výzkumných prací 

V dalších fázích byly již i únavové trhliny stanovovány pouze při hodnotě zatěžování 

2,5 mm/min a při teplotě 15 °C nebo 25 °C. K tomu byla vždy změřena „referenční“ skupina 

tělese při teplotě 0 °C. 

Do skupiny prezentovaných porovnávaných dat bylo zařazeno: 

 5 variant asfaltových směsí ACO 11 (4 směsi s 20 % R-materiálu a s různou gradací 

nemodifikovaných pojiv a 1 varianta s PMB 45/80-65); 

 2 varianty BBTM 8 NH CRMB 25/55-65; 

 5 variant SMA 11S s pojivem PMB 45/80-65 a PMB 25/55-65; 

 1 varianta SMA 16+ s pojivem PMB 25/55-65; 
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 13 variant ACL/ACP 16 s množství R-materiálu až do hodnoty 40 % s modifikovaným i 

nemodifikovaným asfaltovým pojivem; 

 2 varianty ACL/ACP 22 s modifikovaným i nemodifikovaným asfaltovým pojivem; 

 3 varianty SMA 22L s až 50 % R-materiálu; 

 17 variant VMT 22 s modifikovaným i nemodifikovaným asfaltovým pojivem. 

Mezi teplotou 0 °C, 15 °C a 25 °C nelze stanovit jednoznačný trend platný pro všechny typy 

asfaltových směsí. I zde hraje pravděpodobně důležitou roli tzv. teplotní citlivost, která se 

stanovuje např. i u modulu tuhosti. Teplotní citlivost vyjadřuje hodnotu vzájemného poměru 

hodnot stanovených při různých teplotách, zpravidla při nejnižší a nejvyšší teplotě měření. U 

modulů tuhosti lze zjednodušeně tento parametr interpretovat tak, že čím je hodnota nižší, 

tím je asfaltová směs z hlediska sledovaného deformačního chování méně citlivá na změny 

teploty okolí. Teplotní citlivost je ovlivněna složením asfaltové směsi (obsah asfaltového 

pojiva, mezerovitost apod.) a použitými vstupními materiály, především typem a vlastnostmi 

asfaltového pojiva.  

U asfaltových směsí zpravidla platí, že lomová houževnatost klesá se stoupající teplotou 

zkoušení – k porušení tělesa zpravidla dochází při dosažení nižší síly, ale naopak deformaci 

bývá vyšší, tedy zatěžování je delší. Z tohoto důvodu nelze generalizovat vliv teploty zkoušení 

na lomovou práci/energii.  

Na Obr. 102 je příklad zatěžovacího diagramu asfaltové směsi SMA 11S PMB 25/55-65. Lomová 

houževnatost prokazatelně klesá se stoupající teplotou měření (maximální dosažená síla 

klesá), avšak lomová práce je nejvyšší pro teplotu měření 15 °C a naopak nejnižší pro teplotu 

0 °C.   

 

 Zatěžovací diagram SCB testu asfaltové směsi SMA 11S PMB 25/55-65 – stanovení 
vlastností při 3 různých teplotách zatěžování 

 

Při porovnání lomových houževnatostí a modulů tuhosti měřených při stejných, respektive 

podobných teplotách byly nalezeny poměrně dobré korelace. (Modul tuhosti byl stanoven při 

teplotě 27 °C, ale SCB test byl proveden při teplotě 25 °C).  
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Tab. 25. Koeficienty determinace asfaltových směsí – porovnání různých teplot zkoušení – celá 

skupina 

  
R2 Počet stanovení 

0 °C 15 °C 25°C/27°C 0 °C 15 °C 25°C/27°C 

S : KIc 0,317 0,560 0,845 24 25 11 

S : WFmax 0,000 0,002 0,138 24 25 9 

S : W 0,212 0,085 0,232 20 22 10 

V : KIc 0,000 0,050 0,329 20 13 11 

V : WFmax 0,255 0,000 0,089 19 12 10 

S : W 0,126 0,212 0,075 18 9 11 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = lomová práce [J] 

S = modul tuhosti [MPa] 
V = mezerovitost [%]  

 

 

 Porovnání lomové houževnatosti a modulu tuhosti stanovených při různých teplotách 
zkoušení 

Při vyšší teplotě zkoušení korelační koeficienty rostly, což odpovídá dobře výsledkům korelací 

stanovených v kapitole 7.4.2. Pro všechny teploty měření platí, že lomová houževnatost roste 

s rostoucím modulem tuhosti (směrnice všech spojnic mají kladný směr). Směrnice obou 

únavových trhlin (15 °C i 25 °C) mají téměř shodný sklon, tedy „rychlost“ nárůstu je shodná. 

U porovnání lomové práce platí shodně jako u lomové houževnatosti, že nejlepších korelací 

dosáhly parametry stanovené při teplotě 25 °C, resp. 27 °C, ale i tak byly tyto koeficienty 

determinace spíš nízké. Při dalších teplotách měření byly korelace lomové práce a modulu 

tuhosti téměř nulové. 

Slabé korelace jsou velmi pravděpodobně způsobeny také velkou rozmanitostí 

prezentovaných asfaltových směsí.  
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 Porovnání lomové práce a modulu tuhosti stanovených při různých teplotách zkoušení 

 

Při rozdělení vzorků alespoň na dvě skupiny – na asfaltové směsi pro obrusné vrstvy (13 směsí) 

a asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy (33 směsí) jsou výsledky mírně lepší. Obrusné 

vrstvy obsahují výrazně vyšší podíl asfaltového pojiva a na druhou stranu obsahují zpravidla 

jemnější strukturu minerální kostry, takže se poměr křehkosti a tuhosti zkušebních těles liší.  

 

Tab. 26. Koeficienty determinace asfaltových směsí – porovnání různých teplot zkoušení – 

asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 

  
R2 Počet stanovení 

0 °C 15 °C 25°C/27°C 0 °C 15 °C 25°C/27°C 

S : KIc 0,776 0,944 - 5 10 - 

S : WFmax 0,377 0,853 - 5 10 - 

S : W 0,295 0,524 - 5 10 - 

V : KIc 0,578 0,608 0,218 12 10 5 

V : WFmax 0,112 0,461 0,032 12 10 5 

S : W 0,000 0,226 0,081 12 10 6 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = lomová práce [J] 

S = modul tuhosti [MPa] 
V = mezerovitost [%]  

 

 

Skupina asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy obsahuje jak směsi s maximální velikostí 

zrna 16 mm, tak i 22 mm. Obecně asfaltové směsi s maximální velikosti zrna 22 mm jsou velmi 

náchylné na správné vzorkování a zachování homogenity napříč skupinou zkušebních těles. I 

přes tento fakt jsou korelace všech lomových houževnatostí poměrně dobré.  
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Tab. 27. Koeficienty determinace asfaltových směsí – porovnání různých teplot zkoušení – 

asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy 

  

R2 Počet stanovení 
0 °C 15 °C 25°C/27°C 0 °C 15 °C 25°C/27°C 

S : KIc 0,132 0,485 0,906 20 16 6 

S : WFmax 0,022 0,277 0,042 21 14 5 

S : W 0,013 0,000 0,293 22 16 5 

V : KIc 0,476 0,485 - 8 9 - 

V : WFmax 0,342 0,713 - 9 8 - 

S : W 0,268 0,742 - 9 9 - 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = lomová práce [J] 

S = modul tuhosti [MPa] 
V = mezerovitost [%]  

 

 

 Porovnání lomové houževnatosti a modulu tuhosti stanovených při různých teplotách 
zkoušení – rozdělená skupina 

 

U lomové práce jsou opět výsledky korelací horší. Jak bylo uvedeno výše, nárůst nebo pokles 

lomové práce vlivem změny teploty zkoušení nelze tak snadno generalizovat. Sklony směrnic 

u porovnání lomové práce odpovídají sklonům směrnic porovnání lomové práce, takže trend 

poklesu hodnot je stejný (u koeficientu R2 menšího než 0,05 nelze s jistotou mluvit o sklonu 

směrnice, protože data jsou příliš nesourodá).  
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 Porovnání lomové práce a modulu tuhosti stanovených při různých teplotách zkoušení 
– rozdělená skupina 

 

Další krokem porovnání bylo porovnávání teplotních citlivostí asfaltových směsí. Teplotní 

citlivost, jak bylo vysvětleno výše v této kapitole, vyjadřuje hodnotu vzájemného poměru 

hodnot stanovených při různých teplotách. Čím je hodnota nižší, tím je obecně asfaltová směs 

z hlediska sledovaného deformačního chování méně citlivá na změny teploty okolí.  

Při porovnání teplotní citlivosti modulu tuhosti a lomové houževnatosti byl objeven poměrně 

vhodný trend u vyšší teploty zkoušení (25 °C, resp. 27 °C). Výsledky velmi dobře korelovaly a 

vyšší hodnoty koeficientů bylo dosaženo i u porovnání lomových prací. Především u celkové 

lomové práce byl trend velmi nízký až téměř nulový, jak je patrné pro teplotu měření 15 °C. 

 

 Porovnání teplotní citlivosti lomové houževnatosti a modulu tuhosti stanovených při 
různých teplotách zkoušení  
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 Porovnání teplotní citlivosti lomové práce a modulu tuhosti stanovených při různých 
teplotách zkoušení  
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7.5. Vliv teploty hutnění na výsledky SCB testu 

V rámci několika různých výzkumných prací byly stanoveny základní vlastnosti, včetně 

lomových parametrů, na asfaltových směsích se sníženou teplotou hutnění. U tohoto typu 

asfaltových směsí byly použity nízkoteplotní přísady, které zlepšují zpracovatelnost směsi a 

tím dovolují snížení teploty výroby a hutnění bez negativního vlivu na vlastnosti konstrukčních 

vrstev.  

 

7.5.1. Asfaltové směsi typu ACL 16+ 

Asfaltové směsi typu ACL 16+ byly laboratorně vyrobeny s pojivem 50/70 a se 4 typy 

nízkoteplotních přísad. Použité přísady byly: 

 polyethylenový vosk „DE“, který byl dávkován v poměru 2 % z množství asfaltu; 

 vosk na bázi cukrové třtiny bez parafínů „DB“, který byl dávkován v poměru 2,5 % 

z množství asfaltového pojiva; 

 tekutá chemická tenzidická přísada „Z“, která mimo jiné slouží i k eliminace odéru 

asfaltových směsí a ke zlepšení přilnavosti asfaltového pojiva ke kamenivu. Přísada byla 

dávkována v poměru 0,1 % z množství asfaltového pojiva; 

 syntetický vosk „S“, který byl dávkován variantě v poměru 1,5 % z množství asfaltového 

pojiva přímo do asfaltové směsi a v poměr 1,5 % a 1,0 % do asfaltového pojiva 

(modifikace asfaltového pojiva před použitím k výrobě asfaltové směsi). 

Asfaltové směsi byly vyráběny při teplotě 140 °C a hutněny byly při teplotách 120 °C až 

150 °C. Referenční směs byla hutněna pouze při standardní teplotě hutnění 150 °C.  

 

 Mezerovitosti asfaltových směsí ACL 16+ WMA 

 

U všech variant asfaltových směsí lze pozorovat nárůst mezerovitosti vlivem snižující se teploty 

hutnění. Na grafech je vždy modrou linií vyznačena hodnota referenční směsi. Limitní hodnoty 

mezerovitostí určené výrobkovou normou ČSN 73 6121 jsou pro zkoušky typu 4 až 6 % a pro 

kontrolní zkoušky 3 až 8 %. Vzhledem k tomu, že samotná referenční směs je mezerovitostí u 
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horní hranice pro zkoušky typu, tak většina směsí hutněných při nižších teplotách tuto hranici 

překonala. Hranici 8 % nepřekročila žádná varianta ani při teplotě hutnění 120 °C.  

 

 Lomové houževnatosti asfaltových směsí ACL 16+ WMA 

 

Jak bylo napsáno výše a ukazuje většina prezentovaných výsledků, tak lomová houževnatost 

pravděpodobně souvisí s mezerovitostí zkušebních těles – tedy do určité míry snižující se 

mezerovitost má pozitivní vliv na nárůst lomové houževnatosti. Bohužel se obecně žádnou 

platnou korelaci mezi danými veličinami nepodařilo nalézt, ale i tato data tento trend 

potvrzují.  

U třech variant s přísadou „S“ lze pozorovat téměř shodný sklon všech spojnic trendu. Ze všech 

výsledků se v tomto případě zdá jako lepší nejprve modifikovat asfaltové pojivo (nejlepších 

výsledků dosáhla varianta s 1,5 % přísady „S“ v pojivu), než pouze modifikovat asfaltovou 

směs. Při použití o 1/3 nižšího množství přísady nedošlo k žádnému podstatnému zhoršení 

vlastností. Největší pokles byl 5 %, avšak při teplotách hutnění 120 °C a 150 °C dosáhly obě 

varianty prakticky shodných výsledků, tedy z pohledu lomové charakteristiky nemá vyšší 

obsah přísady opodstatnění.  

U dalších tří přísad nelze sledovat žádnou sourodost trendů. Přísady jsou na velmi odlišných 

bázích a tedy i jejich vliv na nízkoteplotní vlastnosti je velmi odlišný. U přísady „Z“ nelze 

pozorovat téměř žádný vliv teploty hutnění na lomovou houževnatost, ale naopak u případy 

DB je rozdíl výsledků téměř 15 N/mm1,5.  
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 Lomové práce asfaltových směsí ACL 16+ WMA 

U lomové práce jako jediné zde prezentované vlastnosti této série asfaltových směsí není 

v podstatě žádný logický trend v závislosti na teplotě hutnění.  Hodnoty jsou rozptýleny po 

obou stranách spojnic. U většiny variant byla stanovena vyšší hodnota lomové práce než u 

referenční hodnoty, tedy přísady měly na tuto vlastnost pozitivní vliv. U přísad „S“ a „DE“ došlo 

vlivem snižující se teploty hutnění (zvyšující se mezerovitosti) k poklesu lomové práce. 

Výsledky variant s přísadami „Z“ a „DB“ vykazují opačný trend, avšak korelace výsledků je 

natolik malá, že směrnici křivky je nutné brát s rezervou.   

 

 Porovnání modulu tuhosti a lomové houževnatosti asfaltových směsí typu 
ACL 16+ WMA 

 

Při porovnání závislosti pevnostní charakteristiky modulu tuhosti S15 a lomové houževnatosti 

lze u 2/3 variant sledovat silný trend a u 1/3 v podstatě nulovou závislost. Z pohledu obou 

charakteristik dosáhla nejlepších výsledků varianta s nižším obsahem přísady „S“ v asfaltovém 

pojivu. Tato varianta vykazovala dobré hodnoty modulu tuhosti, i lomové houževnatosti a 

práce.  
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 Porovnání vlastností asfaltových směsí typu ACL 16+ WMA – celý soubor dat 

 

Při shrnutí všech naměřených dat, byly nalezeny středně silné korelace navzdory skutečnosti, 

že u některých variant docházelo k náhlým odklonům vlastností od očekávaného trendu.  

 

Do této série byly později přidány dvě další varianty obsahující asfaltové pojivo PMB 25/55-60 

a 2 % přísady vosku „DE“ a 0,1 % tenzidické přísady „Z“. Jako referenční směs byla použita 

směs ACL 16+ 50/70. Tělesa s PMB byla hutněna až do teploty 160 °C. I zde je patrný pokles 

mezerovitosti s nárůstem teploty hutnění. U lomových charakteristik je očekávaný trend 

nárůstu jejich hodnot s nárůstem teploty hutnění. Díky použití PMB lze sledovat, že obě 

lomové charakteristiky jsou lepší než referenční směs a to až do teploty hutnění 130 °C.  

 

 

 Vlastnosti asfaltových směsí typu ACL 16+ PMB WMA 
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 Porovnání vlastností asfaltových směsí typu ACL 16+ PMB WMA 

 

U porovnání mezerovitosti a lomové houževnatosti byl nalezen shodný trend jako u variant se 

silničním asfaltem  50/70, avšak u porovnání s modulem tuhosti jsou korelace spíše slabé.  
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7.6. Vliv simulace dlouhodobého stárnutí  

Při stanovování vlastností asfaltových směsí v oboru nízkých teplot byla v řadě případů 

zkušební tělesa rozdělena do dvou skupin, kdy jedna skupina byla podrobena simulovanému 

laboratornímu stárnutí dle prEN 12697-52. Zkušební tělesa byla uložena v klimatické komoře 

s řízenou cirkulací vzduchu po dobu 5 dní při teplotě 85 °C. Pro SCB zkoušku byla uložen 

Marshallova tělesa, na kterých byl zpravidla po stárnutí znovu stanoven modul tuhosti, a poté 

byla tělesa na laboratorní pile rozřezána na půlválcová zkušební tělesa pro SBC test. U zkoušky 

v tahu za ohybu byla v klimatické komoře uložena již nařezaná trámková tělesa. Tato tělesa je 

nutné nechat po stárnutí zcela vychladnout. Manipulace s horkými nebo i vlažnými tělesy 

může totiž velmi snadno způsobit deformaci a poškození zkušebního tělesa. 

Jak bylo uvedeno výše (Kapitola 6.1.10), zoxidované asfaltové pojivo se stává tvrdším (snižuje 

se jeho penetrace a narůstá bod měknutí) a tím jsou ovlivněny pevnostní i deformační 

charakteristiky asfaltové směsi. Obecně lze generalizovat, že čím je asfaltová směs tužší, tím 

bývá zpravidla křehčí, avšak do lomových charakteristik vstupuje celá řada faktorů, díky 

kterým vlastnosti asfaltové směsi v oboru nízkých teplot nelze nikdy předem přesně 

predikovat. U pevnostních a deformačních charakteristik jako je modul tuhosti či pevnost v 

tahu za ohybu dochází téměř ve všech případech k nárůstu dané charakteristiky vlivem 

stárnutí. Zestárlé asfaltové pojivo je tužší a tím zvyšuje hodnoty uváděných pevnostních či 

deformačních charakteristik. U SCB zkoušky se však více než vyšší tuhost zestárlého pojiva 

projevuje jeho vyšší křehkost. Půlválcová zkušební tělesa mají na spodní hraně definovanou 

drážku a tak nedochází vždy vlivem stárnutí k nárůstu lomové houževnatosti. Hodnota lomové 

houževnatosti záleží na řadě faktorů, jako je druh asfaltového pojiva, typu asfaltové směsi, 

přítomnost/množství asfaltového R-materiálu, množství dalších přísad apod.  

Stárnutí je ovlivněno především stárnutím asfaltového pojiva, které je termooxidační, tedy 

jeho vlastnosti jsou proměnlivé v čase vlivem klimatických podmínek, atmosférických účinků, 

přítomnosti kyslíku, UV záření apod. U asfaltového pojiva záleží jak na jeho typu (silniční, 

modifikované apod.), tak na zdroji, technologii výroby, typu a množství modifikace, skladování 

apod.  

Další faktorem podstatně ovlivňujícím stárnutí asfaltových směsí je přítomnost R-materiálu. 

Při výrobě asfaltových směsí s R-materiálem záleží na množství zestárlého asfaltového pojiva, 

typu a množství nově přidávaného asfaltového pojiva, ale také na případných přísadách (tzv. 

rejuvenátorech), které se do asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu přidávají pro 

celkové zlepšení vlastností asfaltové směsi. Rejuvenátor slouží k znovuaktivování, tzv. oživení 

zestárlého pojiva. Rejuvenátory většinou ovlivňují penetraci a bod měknutí asfaltového pojiva. 

Očekávanou míru změkčení lze potom ovlivnit jak typem přísady, tak jejím dávkováním. Při 

přidání většího množství přísady dojde zpravidla k výraznějšímu ovlivnění vlastností. Výrobci 

obvykle doporučují dávkování dle nomogramů vlastností pojiva v R-materiálu a podle 

požadovaných výsledných vlastností.   
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Při sledování dlouhodobého stárnutí je také zásadní dlouhodobý účinek takovýchto přísad. 

Přísady mohou působit pouze krátkodobě, tedy dojde ke zlepšení vlastností během výroby a 

pokládky, ale jejich účinky rychle vymizí. Nebo mohou vykazovat dlouhodobější účinky, kde 

ještě po řadu let provozu funkčně zlepšují vlastnosti asfaltové směsi.  

Výsledky korelací stárnutí s dalšími zkušebními parametry jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách a přílohách disertační práce. V této kapitole je shrnut pouze vliv stárnutí na 

jednotlivé parametry. U všech zkušebních parametrů byly vypočítány indexy stárnutí 

(zjednodušeně vymezen jako poměr hodnoty dané charakteristiky u zestárlého a nezestárlého 

zkušebního tělesa). Obecně platí, že čím se hodnota takového indexu více blíží jedné, tím je 

daná asfaltová směs méně ovlivněna stárnutím.  

 

7.7. Vliv dlouhodobého stárnutí na pevnost v tahu za ohybu 

U zkoušky pevnosti v tahu za ohybu zpravidla dochází k nárůstu pevnosti a modulu tuhosti 

v tahu za ohybu a na straně druhé zpravidla k poklesu lomové práce. Souhrnné výsledky 

indexů stárnutí jsou uvedeny v Tab. 28 a Tab. 29. Konkrétní hodnoty včetně všech statických 

parametrů jsou uvedeny v příloze.  

 

Tab. 28. Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro obrusné vrstvy 

  
  

ACO 11 SMA 11 SMA 8 NH  BBTM 8 NH 

R Es W R Es W R Es W R Es W 

průměr 1,1 1,3 0,9 1,1 1,3 1,0 1,2 1,7 0,9 1,4 2,0 0,8 

směr.odchylka 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

min. 0,6 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 1,1 1,2 0,6 1,1 1,6 0,5 

max. 1,4 2,6 1,4 1,6 2,7 2,0 1,5 2,5 1,2 1,7 2,5 1,1 

počet měření 44 44 44 43 43 43 11 11 11 6 6 6 
R = pevnost v tahu za ohybu 
Es = modul tuhosti v tahu za ohybu 
W = lomová práce do max. síly 

 

Tab. 29. Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

  
  

ACL/ACP 16 VMT 22 

R Es W R Es W 

průměr 1,2 1,3 0,9 1,1 1,2 1,0 

směr.odchylka 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 

min. 0,8 0,7 0,6 1,0 0,9 0,8 

max. 1,5 2,2 1,7 1,2 1,3 1,4 

počet měření 33 35 35 6 6 5 
R = pevnost v tahu za ohybu 
Es = modul tuhosti v tahu za ohybu 
W = lomová energie do max. síly 

 

U všech typů asfaltových směsí došlo vlivem stárnutí k zvýšení pevnosti v tahu za ohybu a 

modulu tuhosti a došlo ke snížení hodnot lomové práce, jak bylo očekáváno. Tento fakt 

potvrzuje udávaný předpoklad, že vlivem stárnutí do jisté míry roste tuhost asfaltového 
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materiálu, avšak zvyšuje se současně i jeho křehkost a tedy i odolnost vůči namáhání v oboru 

nízkých teplot a náhlým klimatickým změnám.  

Asfaltové směsi typu „NH“ jsou z pohledu stárnutí nejvíce ovlivněny – došlo zde jak k velkým 

nárůstům pevnosti, tak i k podstatnějším poklesům hodnot lomové práce. Oba typy NH směsí 

mají jemnozrnnou strukturu s kamenivem do velikosti 8 mm a obsahují vyšší obsah 

asfaltového pojiva (SMA NH min. 6,2 %-hm. a BBTM NH min. 5,3 %-hm., pokud je použito 

asfaltové pojivo typu CR, tak se min. množství navyšuje o 0,5 %). Tato struktura 

pravděpodobně způsobuje mírně zhoršenou odolnost proti stárnutí a je žádoucí se na tento 

fenomén při návrhu těchto směsí zaměřit.  

 

 

 Indexy stárnutí zkoušky pevnosti v tahu za ohybu asfaltových směsí  

 

Nejlepších výsledků z pohledu stárnutí dosáhla asfaltová směs typu VMT 22, kde došlo vlivem 

simulace stárnutí k nejmenším změnám od referenčních hodnot. Je však třeba zdůraznit, že 

zestárlé parametry byly stanoveny pouze na souboru 6 vzorků, což může do jisté míry 

negativně zkreslit celkové prezentované výsledky a závěry.  

Další skupinou asfaltových směsí s malým ovlivněním hodnot stárnutím byla asfaltová směs 

typu ACO 11 (kde vzhledem k  44 asfaltovým směsím lze mluvit o reprezentativním vzorku). 

Nejvíce ovlivněn byl modul tuhosti v tahu za ohybu, avšak u zbývajících dvou parametrů došlo 

k malým rozdílům.  

 

 

7.8. Vliv dlouhodobého stárnutí na odolnost vůči šíření mrazové trhliny 

U charakteristiky lomové houževnatosti došlo u všech vzorků k nárůstu parametru vlivem 

stárnutí. Průměrná hodnota indexu stárnutí se nicméně téměř u všech směsí blíže 1, tedy 

ovlivnění lomové houževnatosti stárnutím je velmi malé. Největší rozdíl parametrů je u 

asfaltových směsí ACL/ACP 16, avšak tento rozdíl je pouze 6%, ostatní typy směsí dosáhly 

menších rozdílů. Z pohledu stárnutí je tento parametr tedy ovlivněn pouze malou měrou. 
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Tab. 30.  Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro obrusné vrstvy 

  
  

ACO 11 SMA 11 BBTM 8 NH 

KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 

směr.odchylka 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 

min. 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 

max. 1,2 1,6 1,6 1,2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 

počet měření 20 18 18 7 7 7 6 5 5 
KIc = lomová houževnatost 
WFmax = lomová práce do max. síly 
W = celková lomová práce  

 

 

Tab. 31. Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

  
  

ACL/ACP 16 VMT 22 

KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 

směr.odchylka 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 

min. 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 

max. 1,4 1,6 1,4 1,4 2,5 2,1 

počet měření 21 18 18 26 24 24 
KIc = lomová houževnatost 
WFmax = lomová práce do max. síly 
W = celková lomová práce  

 

U lomové práce do maximální hodnoty síly došlo také u všech typů asfaltových směsí 

k nárůstům vlivem stárnutí. Zde jsou již rozdíly mírně vyšší. Nejmenšího vlivu stárnutí dosáhly 

opět asfaltové směsi typu ACO 11 a v malé míře překvapivě BBTM 8 NH. U lomové práce při 

zkoušce pevnosti v tahu za ohybu byl pokles parametru pro asfaltovou směs BBTM 8 NH 

vlivem stárnutí o více jak 15 % větší, ale u SCB zkoušky nebyla v průměru hodnota téměř 

ovlivněna. U celkové práce zkoušky byl u asfaltových směsí typu BBTM 8 NH zaznamenán 

největší pokles ze všech stanovení, avšak pokles byl pouze v rozsahu 8 %, což není tolik.   

 

 

 Indexy stárnutí zkoušky odolnosti vůči šíření mrazové trhliny asfaltových směsí  
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U charakteristiky celkové práce jsou hodnoty indexů stárnutí jak pod, tak i nad hranicí jedné. 

Při celkové práci se pravděpodobně již více projevuje křehkost materiálu.  

Předpokládalo se, že vzhledem k tomu, že více než třetinu stanovení tvoří asfaltové směsi s R-

materiálem, tak jeho přítomnost může ovlivňovat výsledek velikosti indexů stárnutí. Po 

odstranění asfaltových směsí s R-materiálem byly rozdíly průměrných hodnoty indexů stárnutí 

zanedbatelné (do 4 %) s výjimkou práce do maximální síly u asfaltových směsí typu ACL/ACP 

16, kde byl rozdíl téměř 10% ve prospěch směsí bez R-materiálu. Daná skupina obsahovala 

větší množství stanovení na asfaltových směsí se 40 % R-materiálu, což pravděpodobně 

negativně ovlivnilo tento parametr. Jinak se negativní vliv R-materiálu na stárnutí asfaltových 

směsí neprojevil.  

 

7.8.1. Vliv prodlouženého cyklu stárnutí  

Na vybrané skupině asfaltových směsí byl proveden i prodloužený cyklus stárnutí, kdy byla 

zkušební tělesa uložena po dobu 10 dní v klimatické komoře při teplotě 85 °C.  

Do této skupiny posuzovaných asfaltových směsí jsou zahrnuty: 

 4 varianty ACO 11+ s 20 % RA obsahující různé typy nemodifikovaného asfaltového 

pojiva a rejuvenátorů; 

 2 varianty ACO 11S, obsahující 50/70 s rozptýlenou 3D výztuží a PMB 45/80-65; 

 1 variantu SMA 11S PMB 45/80-65 s rozptýlenou 3D výztuží; 

 3 varianty SMA 8 NH PMB 40/100-65 s 0 % až 30 % RA; 

 4 varianty asfaltové směsi ACL 16+ se 40 % RA obsahující různé typy nemodifikovaného 

asfaltového pojiva a rejuvenátorů; 

 1 variantu asfaltové směsi ACL 16S s 15 % RA a PMB 25/55-60; 

 3 varianty asfaltové směsi VMT 22, dvě s modifikovaným pojivem PMB 25/55-60 a jedna 

s 20/30. 

 

 Porovnání lomové houževnatosti a modulu tuhosti na tělesech po dlouhodobém 
stárnutí 
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Hodnoty zkušebních parametrů byly vždy porovnávány s parametry stanovenými na stejně 

zestárlých zkušebních tělesech – nezestárlé („virgin“), zestárlé 5 dní („aged 5d“) a zestárlé 10 

dní („aged 10d“). Zkušební tělesa byla vždy vyrobena současně, aby byl eliminován vliv výroby 

asfaltové směsi/těles na výsledky zkoušky.  

Mezi lomovou houževnatostí a modulem tuhosti byly nalezeny ve většině případů středně 

silné determinace. U lomové práce byly v případě zestárlých zkušebních těles nalezeny 

středně dobré závislosti s modulem tuhosti S15.   

Obecný předpoklad, že čím je asfaltová směs tužší, tím bude nižší lomová houževnatost, nebyl 

u této skupiny asfaltových směsí potvrzen. Vlivem stárnutí dochází do jisté míry k nárůstu 

modulu tuhosti, kdy se zoxidované asfaltové pojivo stává tvrdším (snižuje se jeho penetrace a 

narůstá bod měknutí), ale zároveň se zpravidla stává křehčím, tedy klesají jeho lomové 

parametry. Zestárlé pojivo je méně pružné a tak může docházet k snadnější iniciaci a následné 

propagaci trhlin. Do charakteristik SCB testu však vstupuje celá řada faktorů, díky kterým 

vlastnosti asfaltové směsi v oboru nízkých teplot nelze nikdy předem přesně predikovat. 

Půlválcová zkušební tělesa mají na spodní hraně definovanou drážku a tak nedochází vždy 

vlivem stárnutí k nárůstu lomové houževnatosti.  

 

 Vliv stárnutí na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí 

 

U této skupiny asfaltových směsí lze pozorovat poměrně silný trend mezi lomovou 

houževnatostí nezestárlých asfaltových těles a zestárlých těles, ačkoli z dat prezentovaných 

v Kapitole 7 nevychází obecně silná korelace mezi těmito dvěma parametry. Dokonce i 

porovnání mezi tělesy zestárlými 5 a 10 dní vychází v zásadě středně silná závislost (R2~0,68).  

U lomové práce jsou naopak koeficienty determinace nízké až téměř nulové. Je zřejmé, že 

lomová práce je více náchylná na složení a kvalitu vstupních materiálů jednotlivých asfaltových 

směsí.  

Průměrný index stárnutí lomové houževnatosti (poměr hodnoty stanovené na nezestárlém a 

zestárlém zkušebním tělese) je u běžného stárnutí IA,5d roven 1,1 a u prodlouženého stárnutí 
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IA,10d = 0,95. Výsledek by šel zjednodušeně s jistou mírou opatrnosti shrnout, že v pěti-denním 

cyklu stárnutí došlo k navýšení pevnostní charakteristiky, jako tomu bývá například u modulu 

tuhosti, avšak při dvojnásobném cyklus stárnutí již byla překročena hranice křehkosti 

materiálu a došlo ke snížení lomové charakteristiky. Je nutné zdůraznit, že porovnání bylo 

provedeno pouze na souboru 18 asfaltových směsí a řada typů asfaltových směsí byla zahrnuta 

pouze v jediné variantě. Závěry jsou tedy velmi omezené a nelze je aplikovat na všechny další 

asfaltové směsi – nelze z uvedeného usuzovat na jakoukoli generalizaci.   
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8. SHRNUTÍ PROVEDENÝCH MĚŘENÍ  

8.1. Průměrné hodnoty měřených parametrů 

Tabulky níže uvádějí souhrny měření nízkoteplotních parametrů a modulů tuhosti. Výsledky 

zahrnují všechna naměřená data, tedy asfaltové směsi napříč celou konstrukcí vozovky, směsi 

obsahující R-materiál, nízkoteplotní přísady, modifikační přísady, polymerem či pryží 

modifikovaná asfaltová pojiva a další. Pokud zkušební parametr pro daný typ asfaltové směsi 

obsahuje méně stanovení než 5, nejsou hodnoty uváděny z důvodu nedostatečně 

reprezentativního vzorku. Tabulky shrnují průměrné hodnoty stanovení, včetně směrodatných 

odchylek a minimální a maximální stanovené hodnoty. Všechny další statistické parametry 

jsou uvedeny v příloze.  

Ze souhrnů dat je patrné, jak podstatnou úlohu sehrává složení asfaltových směsí (zrnitost, 

obsah asfaltového pojiva a mezerovitost). U modulu tuhosti hraje podstatnou roli množství a 

typu použitého asfaltového pojiva. Čím má pojivo nižší penetraci, tím je zpravidla modul 

tuhosti vyšší. Čím je asfaltového pojiva méně, tím do jisté míry roste modul tuhost. V tomto 

případně ale modul tuhosti roste na úkor dalších vlastností jako např. odolnosti vůči účinkům 

vody, životnost apod. – tedy asfaltové směsi sice vykazují vysoký modul tuhosti, ale jejich 

ostatní vlastnosti jsou zpravidla zhoršené. Asfaltové pojivo hraje vždy klíčovou roli a při návrhu 

směsí je nutné vlastnosti výsledné směsi optimalizovat tak, aby všechny vlastnosti byly 

v rovnováze. 

Z asfaltových směsí pro obrusné vrstvy dosáhly nejvyšších modulů tuhosti asfaltové směsi typu 

ACO 11, u kterých průměrný modul tuhosti při 15 °C přesáhl hodnotu 8,5 GPa. U ostatních 

typů asfaltových směsí moduly tuhosti postupně klesaly se stoupajícím množství asfaltového 

pojiva ve směsi. Vysoký modul tuhosti v obrusné vrstvě může zvyšovat riziko vzniku mrazových 

porušení vlivem klimatických podmínek (nízká okolní teplota, náhlé střídání teplot apod.). Při 

naměřeném vysokém modulu tuhosti u tohoto typu asfaltových směsí je nutné se zaměřit na 

dostatečnou odolnost vůči mrazovým trhlinám.  

 

 

Tab. 32. Souhrn výsledků měření modulů tuhosti – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 

  
  

ACO 11 SMA 11 SMA 8 NH  BBTM 8 NH 

S0 S15 S27 S0 S15 S27 S0 S15 S27 S0 S15 S27 

průměr 19472 8601 3604 19337 7308 - 11782 4343 1487 9464 4441 1539 
směr.odchylka 2936 2433 1354 1418 1853 - 1316 1048 478 1356 910 456 

min. 12949 4812 989 16600 3171 - 9593 3397 837 7861 3168 1088 

max. 24971 15395 5793 22491 11087 - 13882 6599 1977 11618 6183 2574 
rozdíl max.-min. 12022 10583 4804 5891 7916 - 4289 3202 1141 3 757 3 015 1 487 

počet měření 65 83 22 31 45 - 9 12 5 9 11 8 
S0, S15, S27 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 °C, 15 °C, 27 °C [MPa] 
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Oba typy „NH“ asfaltových směsí dosáhly srovnatelných modulů tuhosti. BBTM NH i SMA NH 

mají vysokou mezerovitost, přerušenou čáru zrnitosti, velmi jemnou strukturu s maximální 

velikostí zrna 8 mm, vysoký obsah modifikovaného asfaltového pojiva apod. Oba dva typy 

asfaltových směsí se z pohledu této charakteristiky chovají víceméně stejně. 

Při rozdělení daných skupin dle použitého typu asfaltového pojiva (směsi s nemodifikovaným 

a modifikovaným pojivem, přičemž do skupiny modifikovaných pojiv spadají i pojiva 

modifikovaná pryžovým granulátem), byly stanovené moduly tuhosti při 0 °C a 15 °C nižší pro 

modifikovanou skupinu. To má opět svou jistou logiku, neboť modifikace polymery či 

pryžovým granulátem propůjčuje asfaltové směsi větší pružné chování –asfaltová směs má 

sice zdánlivě nižší tuhost, avšak z hlediska trvanlivosti a životnosti dokáže lépe fungovat 

v širším oboru teplot.   

 

 Modul tuhosti asfaltových směsí pro obrusné vrstvy 

 

U asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy dosáhly směsi typu VMT nejvyšších modulů 

tuhosti. Pro tento jediný typ asfaltových směsí je v české legislativě stanoven minimální 

parametr, který je definován TP 151 jako 9 000 MPa. V nové výrobkové normě ČSN 73 6120, 

která by měla vejít v platnost v průběhu roku 2021 je tento parametr mírně upraven. TP 151 

stanovuje hranici 9 000 MPa bez rozlišení metodiky zkoušení. Dle aktuálního návrhu 

normy ČSN 73 6120 by měl být požadavek upraven. Minimální hranice 9 000 MPa by měla 

platit pro stanovení dle metody A podle ČSN EN 12697-26 (2PB-TR), tedy stanovení na 

trámkových tělesech. Hranice pro stanovení dle metody C podle ČSN EN 12697-26 (IT-CY) na 

Marshallových tělesech (zde prezentované výsledky) by měla být posunuta na hodnotu 

9 500 MPa.  

 

 

 

 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Shrnutí provedených měření 

 

 

 

Strana | 130  

 

 

Tab. 33. Souhrn výsledků měření modulů tuhosti – asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy 

  
  

ACL/ACP 16 ACL/ACP 22 VMT 22  

S0 S15 S27 S0 S15 S27 S0 S15 S27 

průměr 18166 9919 4071 21878 9933 4738 21589 11534 5537 

směr.odchylka 2932 2483 1315 2241 2293 1516 3457 3216 2372 

min. 13014 6509 1958 16599 2636 3125 13966 5134 1580 

max. 25265 17183 6639 25531 14685 7085 31879 21458 12665 
rozdíl max.-min. 12251 10674 4681 8933 12049 3960 17913 16324 11085 

počet měření 31 59 18 16 29 8 64 77 48 
S0, S15, S27 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 °C, 15 °C, 27 °C [MPa] 

 

Z téměř 80 testovaných směsí typu VMT nepřesáhlo hranici 9 000 MPa cca 15 % směsí. Dalších 

cca 15 % asfaltových směsí bylo v rozmezí 9 až 9,5 GPa. Tyto asfaltové směsi byly v porovnání 

zanechány, přestože dle požadavků technických podmínek by neměly být takové směsi 

nazývány jako směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT).  

Při rozdělání směsi typu VMT na modifikované (~⅓všech směsí) a nemodifikované (~⅔ všech 

směsí) byly výsledky modulů tuhosti při 15 °C o 10 % nižší v neprospěch modifikované skupiny. 

Toto společně s výsledky u asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 potvrzuje fenomén stanovený 

u asfaltových směsí pro obrusné vrstvy, kde skupina nemodifikovaných směsí dosáhla také 

vyšších modulů tuhosti.  

 

 Modul tuhosti asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

 

U asfaltových směsí typu ACL/ACP 16 skupina modifikovaných směsí přesáhla v hodnotě 

modulu tuhosti S15 nemodifikovanou skupinu o více než 20 %. Modifikovaných asfaltových 

směsí byla z celkového počtu cca ⅕.  

V průměru dosáhly asfaltové směsi typu ACL/ACP 16 i 22 srovnatelných hodnot modulů 

tuhosti S15 a S27. Při teplotě 0 °C dosáhly směsi typu ACL/ACP 22 stejných hodnoty jako 
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asfaltové směsi typu VMT. Při teplotě 0°C tedy pravděpodobně hraje podstatnou roli 

především hrubá kostra kameniva, která tvoří dané typy směsí.  

U lomové houževnatosti nelze předem z penetrace asfaltového pojiva odhadnout nárůst nebo 

pokles, jak je tomu například u modulu tuhosti. Obecně však zpravidla platí, že modifikace 

asfaltového pojiva zlepšuje lomové charakteristiky. 

Výsledky lomových houževnatostí stanovených při zatěžovací rychlosti více méně odpovídají 

trendu výsledků stanovených při normové rychlosti 5 mm/min, tedy že nejvyšších hodnot 

z obrusných vrstev dosáhly asfaltové směsi typu SMA 11S a u ložních a podkladních asfaltové 

směsi typu VMT. 

 

Tab. 34. Souhrn výsledků měření odolnosti vůči mrazové trhlině – asfaltové směsi pro obrusné 

vrstvy 

  
  

ACO 11 SMA 11 SMA 8 NH  BBTM 8 NH 

KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 43,8 2,3 3,2 46,0 3,0 4,8 29,7 1,8 3,3 24,9 1,5 2,8 

směr.odchylka 4,9 0,9 1,2 5,4 1,1 2,1 3,2 0,7 1,5 7,5 0,4 0,8 

min. 31,2 1,1 1,4 36,6 1,4 1,8 25,5 0,9 1,9 13,3 1,1 2,0 

max. 59,2 4,8 6,4 52,7 4,9 9,3 34,3 2,8 5,8 42,4 2,1 4,0 
rozdíl max.-min. 27,9 3,7 5,0 16,2 3,5 7,5 8,8 1,9 3,9 29,1 1,0 2,0 

počet měření 51 47 47 15 15 15 7 5 5 12 12 12 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

 

Rozdíl lomových houževnatosti asfaltových směsí typu SMA a ACO se liší pouze o 5 %, což je 

víceméně zanedbatelný rozdíl. Asfaltové směsi typu ACO dosáhly výrazně vyšších modulů 

tuhosti, což by za určitých okolností mohlo signalizovat, že asfaltové směsi typu ACO se 

dokážou v oboru testovaných vlastností chovat lépe než asfaltové směsi typu SMA, které jsou 

ale obecně dražší (při použití shodného asfaltového pojiva o cca 15 %). Asfaltové směsi typu 

SMA mají vyšší obsah, zpravidla modifikovaného, asfaltového pojiva, které tvoří podstatnou 

část ceny. Automaticky však z uvedených závěrů nelze odvodit, že by za každých okolností SMA 

směsi byly vždy technicky vhodnější řešení.  

Výhoda a nutnost používání asfaltových směsí typu SMA na pozemních komunikacích 

především s vysokým dopravním zatížením je zřejmá teprve z porovnání lomové práce. Nárůst 

lomové práce potřebné ke zlomení zkušebních těles při porovnání s asfaltovými směsi typu 

ACO je při stanovení do Fmax jedna čtvrtina a při porovnání celkové lomové práce dokonce 

jedna třetina. U asfaltových směsí typu SMA je tedy potřeba výrazně vyšší energie k propagaci 

trhliny, než u asfaltové směsi ACO s nižším obsahem asfaltového pojiva. Tento fakt může 

s určitou opatrností značit zvýšenou trvanlivost asfaltové směsi a teprve zde může být důkaz 

opodstatněnosti používání směsí typu SMA. 
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Skupiny asfaltových směsí pro obrusné vrstvy, na kterých byl proveden SCB test, obsahovaly 

ve většině případů, s výjimkou asfaltových směsi typu ACO, modifikované asfaltové pojivo, 

tedy není možné plnohodnotně porovnat vliv typu pojiva na lomové charakteristiky.  

U jediné směsi, ACO 11, byl dostatečný počet stanovení pro oba typy pojiva. Obecně platí, že 

modifikované pojivo (v tomto případě výlučně polymerem modifikované) ve směsích zlepšilo 

vlastnosti o 25 až 30 % v porovnání s nemodifikovanými pojivy. Dalo by se tedy říct, že 

z pohledu lomových parametrů stanovených SCB testem je modifikované pojivo zásadní. 

Rozdělení skupiny bylo téměř poloviční, kdy nemodifikovaná skupina obsahovala ⅗ výsledků 

a modifikovaná ⅖. 

 

 Lomové parametry z SCB testu asfaltových směsí pro obrusné vrstvy 

 

 

 Lomové parametry z SCB testu asfaltových směsí typu ACO 11 

 

Přestože asfaltové směsi typu VMT dosáhly téměř o 3 GPa vyšších modulů tuhosti S15 

v porovnání s asfaltovými směsmi typu ACO, jsou jejich lomové houževnatosti téměř shodné 

(rozdíl ~5 %). Lomové práce se však liší o 17 %, resp. 12 % v neprospěch VMT, což opět 

potvrzuje, že stanovení pouze lomové houževnatosti může částečně vést k zavádějícím 
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výsledkům, resp. interpretaci výkonnosti asfaltové směsi. V tomto ohledu je tak lpění Evropy 

výhradně na lomové houževnatosti do značné míry nebezpečné.  

 

Tab. 35. Souhrn výsledků měření odolnosti vůči mrazové trhlině – asfaltové směsi pro ložní a 

podkladní vrstvy 

  ACL/ACP 16 ACL/ACP 22 VMT 22  

  KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 37,9 1,7 2,5 40,4 2,0 2,7 42,0 1,9 2,8 

směr.odchylka 4,4 0,6 0,8 5,9 0,5 0,7 7,6 0,8 1,1 

min. 28,6 0,9 1,3 32,4 1,2 1,3 29,1 0,7 1,0 

max. 44,1 4,0 5,4 51,4 3,2 4,0 63,7 4,9 6,7 
rozdíl max.-min. 15,5 3,1 4,2 19,1 2,0 2,7 34,7 4,2 5,7 

počet měření 44 42 42 28 25 25 63 61 61 
KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

 

U asfaltových směsí pro ložní a pokladní vrstvy bylo možné stanovit statisticky relevantní 

poměr parametrů pro skupiny asfaltových směsí s modifikovanými (PMB a CR) a 

nemodifikovanými pojivy. Z výsledků je zřejmý velmi pozitivní vliv modifikace pojiva na lomové 

charakteristiky, kde skupina modifikovaných směsí vždy dosáhla výrazně lepších výsledků. 

 

 

 Lomové parametry z SCB testu asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

 

U pevnosti v tahu za ohybu lze sledovat podobný trend výsledků jako u SCB testu, jakkoli mezi 

oběma zkouškami nebyly nalezeny dostatečné korelace (při porovnání jednotlivých typů 

asfaltových směsí). 

Asfaltové směsi typu ACO 11 a SMA 11 dosáhly podobných hodnot pevností, avšak lomová 

práce potřebná k iniciaci trhliny byla pro asfaltové směsi typu SMA 11 opět výrazně vyšší. 

Tomuto typu směsí lze tedy z pohledu obou nízkoteplotních zkoušek predikovat vyšší 

trvanlivost.  
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Výsledky „NH“ asfaltových směsí se u této zkoušky poměrně liší. U modulů tuhosti a SCB testu 

dosáhly oba typy „NH“ směsí víceméně srovnatelných výsledků, i když asfaltová směs BBTM 8 

NH vykazovala mírně horší výsledky. U zkoušky pevnosti v tahu za ohybu je tento rozdíl 

podstatný (u pevnosti cca 20% a u lomové práce více než 40%).  Asfaltové směsi BBTM 8 NH 

obsahovaly ve větší míře asfaltové pojivo modifikované drcenou pryží, což může mít za 

následek zhoršené vlastnosti pevnost v tahu za ohybu v porovnání s asfaltovými směsmi typu 

SMA 8 NH, kde se aplikovalo PMB. 

 

Tab. 36. Souhrn výsledků měření pevnosti v tahu za ohybu – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy 

  
  

ACO 11 SMA 11 SMA 8 NH  BBTM 8 NH 

R Es W R Es W R Es W R Es W 

průměr 8,0 1 976 1,3 7,4 1 380 1,6 4,9 774 1,4 3,9 778 0,8 

směr.odchylka 1,9 891 0,4 1,5 511 0,5 1,3 501 0,4 1,1 260 0,2 

min. 4,2 529 0,4 4,1 522 0,7 3,3 271 0,4 2,0 292 0,6 

max. 14,3 4 754 2,2 10,1 3 125 2,5 7,1 2 147 1,8 5,5 1 207 1,3 
rozdíl max.-min. 10,2 4 225 1,8 5,9 2 602 1,9 3,8 1 876 1,5 3,5 915 0,7 

počet měření 48 45 45 43 43 43 11 11 11 7 7 7 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
Es = modul tuhosti v tahu za ohybu [MPa] 
W = lomová práce do max. síly [J] 

 

 

 Lomové parametry ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu u asfaltových směsí pro 
obrusné vrstvy 

 

I asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy zachovaly trend stanovený i u druhé nízkoteplotní 

zkoušky a rozdíly měření byly stejně jako u směsí pro obrusné vrstvy výraznější.  

Pro asfaltové směsi typu VMT platí opět jako pro jediné v ČR stanovená minimální hranice 

pevnosti v tahu za ohybu. Tato hranice je definována v TP 151 hodnotou 6 MPa. Tento 

minimální limit překročily všechny varianty testovaných VMT směsí. Při nezapočítání „NH“ 

asfaltových směsí, které vykazovaly nízké hodnoty pevnosti v tahu za ohybu, vyhověly hranici 

6 MPa tři čtvrtiny v souhrnu všech testovaných asfaltových směsí.  
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Při zkoušce v tahu za ohybu dosáhly VMT směsi výrazně vyšších hodnot lomové práce, než 

jakékoliv jiné typy asfaltových směsí. Obecně při této zkoušky všechny asfaltové směsi pro 

ložní a podkladní vrstvy u lomové práce dohnaly hodnoty asfaltových směsí pro obrusné 

vrstvy.  

 

Tab. 37. Souhrn výsledků měření pevnosti v tahu za ohybu – asfaltové směsi pro ložní a 

podkladní vrstvy 

  
  

ACL/ACP 16 ACL/ACP 22 VMT 22  

R Es W R Es W R Es W 

průměr 6,4 1 611 1,3 7,1 1 500 1,6 7,6 1 072 2,7 

směr.odchylka 1,3 583 0,5 1,9 471 0,9 0,7 246 0,8 

min. 3,7 614 0,5 5,2 979 0,6 6,7 738 1,9 

max. 9,9 2 757 2,7 9,7 2 231 3,0 9,2 1 647 4,5 
rozdíl max.-min. 6,2 2 142 2,2 4,6 1 252 2,4 2,5 910 2,6 

počet měření 34 36 36 5 5 5 9 9 8 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
Es = modul tuhosti v tahu za ohybu [MPa] 
W = lomová práce do max. síly [J] 

 

 

 Lomové parametry ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu u asfaltových směsí pro ložní 
a podkladní vrstvy 

 

SCB test byl kromě teploty 0 °C prováděn také při teplotě 15 °C a 25 °C. Bohužel při těchto 

teplotách nebylo provedeno tolik měření, aby bylo možné hodnotit jednotlivé typy asfaltových 

směsí. Z tohoto důvodu byly statistické výpočty provedeny na skupinách dle maximální 

velikosti zrna.  

Do grafu na Obr. 127 byly přidány také lomové parametry stanovené při teplotě 0 °C na dané 

sérii asfaltových směsí. Vzhledem k tomu, že šlo o malý, specifický vzorek variant asfaltových 

směsí, mohou se lomové parametry lišit od průměrů uvedených výše. V tomto shrnutí slouží 

čistě k porovnání s únavovými parametry.  

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Kapitola: Shrnutí provedených měření 

 

 

 

Strana | 136  

 

Tab. 38. Souhrn výsledků měření odolnosti vůči kvazi-únavové trhlině – T=15 °C 

 15 °C 
ACO 11, SMA 11S ACL/ACP 16 

ACL/ACP 22, SMA 
22L, VMT 22 

KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 28,3 2,5 5,6 31,9 1,9 3,1 29,7 1,8 3,5 

směr.odchylka 4,6 0,5 1,6 4,6 0,5 0,6 5,4 0,5 1,2 

min. 20,7 1,7 4,2 25,6 1,4 2,3 23,9 1,0 1,9 

max. 32,9 3,0 8,5 39,0 2,7 4,0 38,4 2,3 5,2 

rozdíl max.-min. 12,2 1,3 4,3 13,4 1,3 1,6 14,5 1,3 3,4 

počet měření 8 8 8 7 7 7 8 7 8 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

 

Tab. 39. Souhrn výsledků měření odolnosti vůči kvazi-únavové trhlině – T=25 °C 

 25 °C 
ACO 11, SMA 11S ACL/ACP 16 

ACL/ACP 22, SMA 
22L, VMT 22 

KIc WFmax W KIc WFmax W KIc WFmax W 

průměr 11,8 1,4 3,6 16,6 1,3 2,7 20,6 1,2 2,8 

směr.odchylka 2,6 0,4 1,1 2,8 0,3 0,6 3,3 0,3 0,9 

min. 9,4 0,9 2,3 13,3 0,9 2,0 14,1 0,7 1,5 

max. 15,9 1,9 5,5 20,9 1,5 3,7 25,6 1,6 4,0 

rozdíl max.-min. 6,5 1,0 3,1 7,6 0,6 1,7 11,5 0,9 2,5 

počet měření 5 5 6 6 6 6 8 7 7 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce  [J] 

 

U lomové houževnatosti došlo u všech typů asfaltových směsí k poklesu parametru vlivem 

zvyšující se teploty měření. U lomové práce vykazovaly varianty nejvyšší hodnoty při zkušební 

teplotě 15 °C.  

Lomová houževnatost všech typů směsí je při teplotě 15 °C srovnatelná, avšak při dalších dvou 

teplotách měření jsou znatelné výrazné rozdíly. Při teplotě 25 °C se z hlediska lomové 

houževnatosti nejlépe chovají asfaltové směsi s max. velikosti zrna 22 mm, ale na druhou 

stranu tyto varianty vykazují nejnižší lomovou práci. Asfaltové směsi s max. velikostí zrna 

11 mm vykazují přesně opačný extrém, kdy dosahují nejvyšších lomových prací (obsahují 

nejvyšší obsah asfaltového pojiva), ale naopak nejnižších houževnatostí (jemnější kostra  a 

zpravidla pojivo s vyšší gradací).  
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 Lomové parametry z SCB testu asfaltových směsí při teplotě měření 0 °C, 15 °C a 25 °C 
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8.2. Korelace jednotlivých metodik 

Jedním z dílčích cílů disertační práce bylo stanovit možnou korelaci mezi metodikami zkoušení 

nízkoteplotních vlastností.  

Jak vyplývá z koeficientů determinace uvedených a zhodnocených v jednotlivých kapitolách 

této disertační práce pro různé druhy asfaltových směsí, u žádné z prezentovaných zkoušek a 

parametrů nebyla nalezena jednoznačná a dostatečně silná korelace. 

Většina parametrů nevykazovala žádný zřejmý trend, který by se potvrdil u všech testovaných 

variant.  

 

Tab. 40. Souhrn koeficientů determinace jednotlivých typů asfaltových směsí 

R2 ACO SMA NH ACL 16 ACL 22 VMT 22 

S0 : KIc 0,04  - 0,82 0,63 0,00 0,15 

S0 : WFmax 0,24  - 0,03 0,48 0,50 0,05 

S0 : W 0,21  - 0,08 0,02 0,01 0,00 

S0 : R 0,01  - 0,00 0,04 - - 

S0 : W3PB 0,71  - 0,61 0,00 - - 

S15 : KIc 0,11 0,03 0,49 0,12 0,07 0,00 

S15 : WFmax 0,35 0,38 0,11 0,36 0,00 0,19 

S15 : W 0,17 0,36 0,04 0,00 0,00 0,03 

S15 : R 0,00 0,89 0,39 0,07 - - 

S15 : W3PB 0,69 0,00 0,39 0,15 - - 

KIc : R 0,08 0,15 0,00 0,11 - - 

V : KIc 0,11 0,13 0,49 0,45 0,40 0,10 

V : WFmax 0,03 0,01 0,36 0,13 0,04 0,00 

V : W 0,02 0,00 0,14 0,02 0,04 0,02 

V : R 0,00 0,04 0,20 0,19 - - 

V : W3PB 0,00 0,99 0,21 0,10 - - 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
V = mezerovitost [%] 

  

Přestože výsledky jednotlivých dílčích malých skupin nebyly nikterak prokazatelné, při 

zhodnocení celkové skupiny, která zahrnovala 187 asfaltových směsí pro obrusné vrstvy a 

172 asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy, byly nalezeny středně silné korelace mezi 

oběma nízkoteplotními pevnostními charakteristikami (pevnost v tahu za ohybu i lomová 

houževnatost) a modulem tuhosti S0.  
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Tab. 41. Celkový souhrn koeficientů determinace asfaltových směsí 

R2 Obrusné 
Ložní + 

podkladní 
Vše 

S0 : KIc 0,67 0,34 0,53 

S0 : WFmax 0,05 0,04 0,02 

S0 : W 0,02 0,08 0,00 

S0 : R 0,53 0,35 0,47 

S0 : W3PB 0,03 0,01 0,03 

S15 : KIc 0,15 0,02 0,05 

S15 : WFmax 0,06 0,01 0,08 

S15 : W 0,17 0,01 0,16 

S15 : R 0,30 0,09 0,20 

S15 : W3PB 0,00 0,06 0,01 

KIc : R 0,65 0,29 0,59 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

S0, S15 = modul tuhosti 
stanoven při teplotě 0 °C, 
15 °C [MPa] 

 

 

Lomové parametry skupiny směsí pro obrusné vrstvy (modře označené body na grafech níže) 

korelovaly s modulem tuhostí lépe, než lomové parametry skupiny směsí pro ložní a podkladní 

vrstvy (žlutě označené body na grafech níže). 

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik a modulu tuhosti S0 asfaltových směsí  

 

Při porovnání obou lomových charakteristik s modulem tuhosti stanoveným při 15 °C, byly 

korelace velmi slabé až nulové. Měření zahrnovalo větší množství stanovení a body byly více 

rozptýleny. Opět platí, že při hodnocení rozdělených skupin vykazovaly asfaltové směsi pro 

obrusné vrstvy vyšší hodnoty.  
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 Porovnání parametrů lomových charakteristik a modulu tuhosti S15 asfaltových směsí  

 

Při hodnocení závislosti pevnosti v tahu za ohybu a lomové houževnatosti byl překvapivě 

stanoven poměrně vysokým koeficient determinace (R2=0,59). Tento výsledek je překvapivý 

především z důvodu, že u jednotlivých typů asfaltových směsí byla korelace vždy téměř nulová 

nebo velmi malá. Důvod tohoto značně odlišného výsledků při statistickém zpracování různých 

souborů dat se nepodařilo racionálně osvětlit. 

Při porovnání lomových prací mezi sebou naopak nebyla nalezena žádná závislost těchto 

parametrů mezi sebou.  

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik asfaltových směsí  

 

Ačkoliv by bylo možné předpokládat, že mezi jednotlivými pevnostními a energetickými 

zkušebními parametry bude jakási závislost, bohužel nebyla prokázána. U lomové 

houževnatosti byla stanovena vyšší korelace, ale koeficient determinace nepřesáhl hodnotu 
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0,40 (viz Obr. 132). U pevnosti v tahu za ohybu byl koeficient determinace dokonce poloviční 

(viz Obr. 131).  

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu 
asfaltových směsí  

 

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik z SCB testu asfaltových směsí  

 

 

8.3. Korelace zestárlých a nezestárlých parametrů 

Korelace zestárlých a nezestárlých zkušebních parametrů byla stanovována postupně i u 

jednotlivých typů asfaltových směsí. U některých typů asfaltových směsí (např. VMT nebo NH 

směsi) byly nalezeny poměrně silné korelace mezi zestárlými a nezestárlými zkušebními 

parametry, což by mohlo indikovat, že stárnutí je u těchto typů směsí více ovlivněno 
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samotným typem a návrhem asfaltové směsi, než vstupními materiály (asfaltové pojivo, 

kamenivo apod.). 

Obecně platí, že u pevnosti v tahu za ohybu jsou korelace silnější. Jak bylo uvedeno výše, 

vlivem stárnutí dochází zpravidla ke zvýšení lomových parametrů u této zkoušky. Parametry 

zkoušky odolnosti vůči šíření mrazové trhliny jsou ovlivněny celou řadou faktorů a vliv stárnutí 

nelze nikdy předem predikovat, proto jsou i hodnoty korelace nižší. 

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu 
nezestárlých („virgin“) a zestárlých („aged“) zkušebních těles 

 

 

 Porovnání parametrů lomových charakteristik z SCB testu nezestárlých („virgin“) a 
zestárlých („aged“) zkušebních těles 

 

Opět i v tomto případě platí, že vyšších hodnot koeficientů determinace dosáhly asfaltové 

směsi pro obrusné vrstvy. Do této skupiny jsou zahrnuty asfaltové směsi s maximální velikostí 
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zrna 8 a 11 mm. Do skupiny pro ložní a podkladní vrstvy jsou zahnuty asfaltové směsi 

s maximální velikostí zrna 16 a 22 mm. Je pravděpodobné, že větší maximální zrno má vliv na 

snížení korelační koeficientů.   

Tab. 42. Souhrn koeficientů determinace porovnání stárnutí asfaltových směsí 

 všechny obrusné ložní + podkladní 

R2 Počet st. R2 Počet st. R2 Počet st. 

S0 0,82 94 0,92 38 0,62 56 

S15 0,91 145 0,90 60 0,84 85 

KIc 0,68 90 0,80 42 0,50 48 

WFmax 0,37 74 0,51 33 0,24 41 

W 0,30 79 0,61 35 0,07 44 

R 0,71 155 0,76 113 0,56 42 

W3PB 0,74 153 0,75 110 0,73 43 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 

 

Při rozdělení skupiny dle modifikace byly vyšší hodnoty determinace stanoveny pro 

modifikované asfaltové směsi (směsi s PMB pojivy, modifikačními přísadami, CR pojivy apod.).  

Z daných výsledků lze s určitou opatrností shrnout, že modifikované asfaltové směsi stárnou 

předvídatelněji než nemodifikované asfaltové směsi. Tento závěr však neznamená, že by 

modifikované směsi stárnuly pomaleji, pouze se dané použité modifikace chovají podobněji, 

tedy předvídatelněji, než při použití silničního asfaltu.  

 

Tab. 43. Souhrn koeficientů determinace porovnání stárnutí asfaltových směsí 

 všechny nemodifikované modifikované 
 R2 Počet st. R2 Počet st. R2 Počet st. 

S0 0,82 94 0,55 43 0,92 51 

S15 0,91 145 0,90 77 0,91 68 

KIc 0,68 90 0,37 50 0,84 40 

WFmax 0,37 74 0,22 40 0,56 34 

W 0,30 79 0,22 43 0,33 36 

R 0,71 155 0,63 74 0,76 81 

W 0,74 153 0,64 77 0,78 76 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 
W = celková lomová práce [J] 

S0, S15 = modul tuhosti stanoven při 
teplotě 0 °C, 15 °C [MPa] 
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 Porovnání parametrů lomových charakteristik asfaltových směsí nezestárlých 
(„virgin“) a zestárlých („aged“) zkušebních těles 
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9. DOPORUČENÉ HODNOTY LOMOVÝCH PARAMETRŮ  

Doporučené hodnoty byly stanoveny na základě provedených měření. Do celkového 

hodnocení bylo zahrnuto 359 testovaných asfaltových směsí, přičemž pevnost v tahu za ohybu 

byla stanovena na 167 variantách, odolnost vůči šíření mrazové trhliny při 0 °C na 

231 variantách a modul tuhosti při teplotě 15 °C na 351 variantách. Téměř všechna stanovení 

pevnosti v tahu za ohybu byla provedena jak na nezestárlých, tak na zestárlých zkušebních 

tělesech. Modul tuhosti S15 byl v cca polovině případů stanoven také na zestárlých zkušebních 

tělesech. SCB test byl proveden také v téměř polovině variant při obou stádiích.  

Doporučené hodnoty byly určeny na základě středních hodnot, směrodatných odchylek a 

percentilů, kdy doporučené hranici nevyhoví cca 10 % variant v dané skupině. Doporučené 

hodnoty pro lomovou houževnatost stanoveného dle výpočtu uvedeného v ČSN EN 12697-

44:2019 (KIc,2019) byly stanoveny přepočtem.  

 

Tab. 44. Doporučené hodnoty charakteristik asfaltových směsí 

 S15 KIc, 2011 KIc, 2019 WFmax R W3PB 

ACO 11 5 500 35,0 30,0 1,5 6,0 0,8 

SMA 11S 4 500 38,0 32,5 1,5 6,0 1,0 

SMA 8 NH, BBMT 8 NH 3 500 22,0 19,0 1,0 3,0 0,6 

ACL/ACP 16 7 000 35,0 30,0 1,0 5,0 0,7 

ACL/ACP 22 7 500 35,0 30,0 1,0 5,0 0,7 

VMT 22 9 500 38,0 32,5 1,0 6,5 1,2 
R = pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
W3PB = lomová práce do max. síly [J] 

KIc = lomová houževnatost [N/mm1,5] 
WFmax = lomová práce do max. síly [J] 

S15 = modul tuhosti stanoven při teplotě 15 °C 
[MPa] 

 

Nejvyšší hodnoty nízkoteplotních charakteristik byly naměřeny u asfaltových směsí typu 

SMA 11S a VMT 22 a mají také stanoveny nejvyšší doporučené hodnoty nízkoteplotních 

parametrů. Oba typy asfaltových směsí jsou používány na vozovkách s vysokým dopravním 

zatížením a vysokým dopravním významem (silnice I. třídy a dálnice), proto je důležité, aby 

právě tyto asfaltové směsi vykazovaly zvýšené, nejen nízkoteplotní, vlastnosti. 

Asfaltové betony jsou využívány ve vozovkách s nižším dopravním zatížením a dopravním 

významem, proto jsou jejich doporučené hodnoty parametrů nižší, avšak to neznamená, že by 

zaměření na tyto typy asfaltových směsí mělo být nižší. Dálnice a silnice I. třídy tvoří dle dat 

ŘSD pouze cca 13 % silniční sítě v ČR [85]. Je tedy nutné nezapomínat na zbývajících 87 % 

„méně“ významných pozemních komunikací a snažit se o co nejdelší životnost i u těchto 

vozovek.  

Pokud zkoušená varianta nevyhovuje minimální hranice, je možné upravit návrh dle 

následujících doporučení ke zvýšení daných parametrů. 
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Modul tuhosti lze zvýšit např.: 

 použitím asfaltového pojiva s nižší penetrací – nižší penetrace asfaltového pojiva 

zpravidla zvýší modul tuhosti, ale může mít negativní vliv na nízkoteplotní vlastnosti; 

 použití nižšího množství asfaltového pojiva – nižší obsah asfaltového pojiva má do jisté 

míry pozitivní vliv na zvýšení modulu tuhosti, avšak má zpravidla negativní až devastující 

dopad na odolnost vůči vodě, mrazu nebo únavě. Tedy se snižujícím se množstvím 

asfaltového pojiva se snižuje i trvanlivost asfaltové vrstvy; 

 snížením mezerovitosti asfaltové vrstvy – přestože nebyla stanovena silná korelace 

mezi těmito parametry, snížení mezerovitosti má zpravidla pozitivní vliv na nárůst 

modulu tuhosti 

 použitím vhodných přísad – některé typy syntetických vosků zvyšují tuhost asfaltových 

směsí; stejně jako použití rozptýlené výztuže (např. aramidová, kevlarová, polyolefinová 

vlákna apod.) má zpravidla pozitivní vliv na nárůst modulu tuhosti, stejně jako i na 

odolnosti vůči trvalým deformacím.  

 

Pevnost v tahu za ohybu a odolnost vůči mrazovým trhlinám lze zvýšit např.: 

 použití vyššího množství asfaltového pojiva – vyšší množství asfaltového pojiva má 

pozitivní vliv na nízkoteplotní vlastnosti a celkovou trvanlivost směsi; 

 použití polymerem modifikovaného asfaltového pojiva – modifikované asfaltové 

pojivo má vždy pozitivní vliv na nízkoteplotní vlastnosti, avšak jeho vysoká cena 

nedovoluje jeho častější použití především na vozovkách s nižší důležitostí; 

 snížení mezerovitosti směsi/zjemnění čáry zrnitosti v oboru drobného kameniva a 

jemných částic – stejně jako u modulu tuhosti platí, že ačkoli nebyla nalezena významná 

korelace mezi těmito parametry, snížení mezerovitosti má zpravidla pozitivní vliv na 

nárůst nízkoteplotních vlastností; 

 použitím asfaltového pojiva s jinou gradací – použití asfaltového pojiva s nižší penetrací 

se zpravidla zvýší pevnostní charakteristiky (pevnost a modul; u lomové houževnatosti 

nedochází k zvýšení parametru vždy), ale bude mít zpravidla negativní vliv na lomovou 

energii - tedy k porušení dojde sice při větší síle, ale za menšího přetvoření. Na druhou 

stranu při použití asfaltového pojiva s vyšší gradací dojde sice ke snížení dílčí pevnostních 

charakteristik (pevnost a modul; u lomové houževnatosti nedochází k snížení parametru 

vždy), ale zpravidla dojde k nárůstu lomové energii (ke zvýšení pružnosti asfaltové směsi 

a zvýšení přetvoření); 

 použitím vhodných přísad – především u asfaltových směsí s vyšším procentuálním 

zastoupením R-materiálu je použití přísad, tzv. rejuvenátorů klíčové pro dosažení 

požadovaných nízkoteplotních vlastností.  
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10. ZÁVĚR  

Cílem disertační práce bylo nastavení jednoduché metodiky (metodik) pro zkoušení a 

hodnocení asfaltových směsí v oboru nízkých teplot za účelem zvýšení znalostí o asfaltových 

směsích a tím zvýšení jejich životnosti, nalezení eventuálních korelací mezi nimi a stanovení 

doporučených hodnot zkušebních parametrů, které uvedené metodiky budou obsahovat. 

Všechny cíle disertační práce byly naplněny. Metodiky pro zkoušení a hodnocení asfaltových 

směsí v oboru nízkých teplot byly nastaveny dvě, přičemž první částečně kopíruje stávající 

postup a druhá normový postup významně modifikuje.  

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle postupu popsaného v TP 151. Pevnost v tahu za 

ohybu byla stanovena na 167 variantách asfaltových směsí, přičemž téměř všechny varianty 

byly měřeny jak na nezestárlých, tak na zestárlých zkušebních tělesech. Simulace 

laboratorního stárnutí probíhala dle postupu popsaného v prEN 12697-52, kdy rozřezaná 

trámková tělesa byla uložena v klima komoře s nucenou cirkulací vzduchu při teplotě 85 °C po 

dobu 5 dní. Z průběhu zatěžovacího diagramu byla navíc vypočítána lomová práce, která 

rozšiřuje výsledné parametry. 

Odolnost vůči šíření trhliny na půlválcových tělesech (SCB test) byla stanovena dle postupu 

vycházejícího z normy ČSN EN 12697-44. Nová metoda zahrnuje celou řadu modifikací, 

přičemž nejpodstatnější je změna zkušebních těles, kdy jsou použita tělesa hutněna rázovým 

zhutňovačem s průměrem 100 mm, což odpovídá zavedené praxi v ČR. Další významnou 

změnou je snížení zatěžovací rychlosti na polovinu (z 5 mm/min na 2,5 mm/min). Tato 

modifikovaná metoda byla aplikována na 231 variant asfaltových směsí (aktuálně toto číslo již 

přesahuje 250 variant, přičemž asfaltové směsi z roku 2020 nejsou v disertační práci již 

zahrnuty), které sloužily k určení doporučených minimálních hodnot. Na téměř polovině 

variant navíc byla aplikována simulace stárnutí, tudíž bylo možné vypočítat index stárnutí pro 

jednotlivé varianty. V tomto případě byla stárnuta celá zkušební tělesa a až po cyklu stárnutí 

došlo k jejich nařezání. U SCB testu byla kromě lomové houževnatosti stanovena i lomová 

práce, resp. energie a později i další parametry vycházející ze zatěžovací křivky/pracovního 

diagramu (sklon zatěžování, odtěžování, index pružnosti apod.). Zkoušku odolnosti vůči šíření 

trhliny na půlválcových tělesech lze snadno aplikovat i při vyšších zkušebních teplotách, kdy 

nad hodnotu 5 °C lze spíš hovořit o únavové než mrazové trhlině.  

Společně s výše uvedenými nízkoteplotními vlastnostmi byly také stanoveny moduly tuhosti 

při zpravidla 3 zkušebních teplotách (0 °C, 15 °C a 27 °C). Z celkových 359 variant byl modul 

tuhosti S15 stanoven téměř na všech variantách, S0 na cca 70 % a S27 na cca 40 %. Na polovině 

variant byl modul tuhosti S15 stanoven i na zestárlých zkušebních tělesech.  

Mezi jednotlivými zkušebními parametry byly napříč typy asfaltových směsí stanovovány 

závislosti za účelem nalezení korelace mezi nimi. Při hodnocení všech provedených měření 

dohromady byly nalezeny středně silné korelace mezi oběma zkušebními metodami (při 
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porovnání lomové houževnatosti a pevnosti v tahu za ohybu) a modulem tuhosti S0 i mezi 

oběma pevnostními charakteristikami mezi sebou. Při užším rozdělení naměřených dat dle 

typů asfaltových směsí, byly ale korelace spíše nízké až téměř nulové. Závislost nízkoteplotních 

pevnostních charakteristik je tedy nutné brát s rezervou. Z mého pohledu je vždy vhodnější 

provést co nejvíce zkoušek na daném typu asfaltové směsi pro ověření všech vlastností.  

Při porovnání energetických parametrů (lomová práce) nebyla nalezena žádná korelace mezi 

danými veličinami. Stejně jako se neprojevila závislost nízkoteplotních vlastností na 

mezerovitosti dané asfaltové směsi. Mohlo by se předpokládat, že lomové parametry budou 

narůstat s klesající mezerovitostí, ale tento předpoklad nebyl naplněn. 

Z naměřených dat byly stanoveny doporučené hodnoty, které mají sloužit k ověření chování 

vyráběných asfaltových směsí v oboru nízkých teplot. U jednotlivých zkoušek byly také 

stanoveny doporučené postupy pro navýšení hodnoty daného parametru.  

Závěrem lze snad jen zdůraznit a podtrhnout, že životnost asfaltových směsí je klíčová pro 

udržitelnost silniční sítě. Životnost a kvalitu asfaltových vrstev ovlivňuje celá řada aspektů a 

přirozeně působících vlivů, přičemž mrazové a únavové trhliny jsou, kromě trvalých deformací, 

jedním ze zásadních poškození asfaltových vozovek v České republice. Problematika stárnutí 

je potom zcela samostatný fenomén, který souvisí se schopností materiálu dlouhodobě 

odolávat opakovaným účinkům zatížení od dopravy i klimatu. Tento fenomén je odborné 

společnosti v oboru silničního stavitelství a materiálového inženýrství dlouhodobě znám, 

bohužel si zatím nenašel cestu do praktického ověřování výkonnosti asfaltových směsí. 

Aplikuje se tak v určité míře pouze u asfaltových pojiv.  
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PŘÍLOHA 1.  PRVNÍ FÁZE MĚŘENÍ SCB – ZATĚŽOVACÍ RYCHLOST 
5 MM/MIN  

Příloha Kapitola 7.1.1. Nízkoteplotní směsi (WMA) – zkušební úsek Terešov (13 + 13 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí ACL WMA 
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí ACO WMA 
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Příloha Kapitola 7.1.2. Nízkoteplotní směsi (WMA) – měření v rámci projektu WMARec (6 + 
14 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí ACO WMAREC 
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Příloha Kapitola 7.1.3. Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností (8 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností 
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Příloha Kapitola 7.1.4. Asfaltové směsi typu VMT 22 (10 + 13 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu VMT  
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Příloha Kapitola 7.1.5. Asfaltové směsi typu SMA 11S (41 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu SMA 11S – nemodifikované asfaltové 

směsi 
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu SMA 11S – modifikované asfaltové 

směsi 
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Příloha Kapitola 7.1.6. SOUHRN první fáze měření SCB – zatěžovací rychlost 5 mm/min 

 Souhrn lomových houževnatostí stanovených při zatěžovací rychlosti 5 mm/min 

Lom. houževnatost 
(EN 2011) (N/mm1,5) 

ACO 11+ SMA 11S SMA 8 NH ACL 16+ VMT 22  

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

Stř. hodnota 40,4 40,7 43,1 39,4 31,3 30,5 33,1 36,9 45,1 43,1 

Chyba stř. hodnoty 0,8 0,6 0,7 1,2 1,6 1,8 0,9 1,1 0,9 1,1 

Medián 40,1 40,6 42,9 40,0 29,0 30,2 33,1 36,0 43,8 43,8 

Směr. odchylka 4,3 3,5 3,7 2,7 4,3 3,6 3,3 3,9 4,5 3,9 

Rozptyl výběru 18,5 12,4 13,5 7,1 18,1 12,8 10,9 15,1 20,2 14,9 

Špičatost 0,2 2,1 2,7 2,9 -1,4 1,4 1,1 -0,8 1,5 0,0 

Šikmost 0,6 -0,5 -1,1 -1,3 0,7 0,5 -0,1 0,4 1,3 -0,3 

Rozdíl max-min 17,8 17,9 17,2 7,3 10,2 8,7 13,3 12,6 18,2 13,7 

Minimum 32,7 30,3 31,5 35,0 27,3 26,4 26,3 31,3 38,6 36,3 

Maximum 50,6 48,3 48,7 42,3 37,6 35,1 39,6 43,8 56,8 50,0 

Počet 32 30 26 5 7 4 13 13 23 13 
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PŘÍLOHA 2.  ZATĚŽOVACÍ RYCHLOST 2,5 MM/MIN (SCB ZKOUŠKA)  

Příloha Kapitola 7.2.1. Asfaltové směsi typu ACO 11 (53 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACO 11 - 1. část 

 

Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

ACO #1 
ACO 11  20 % RA 

160/220 3,3% 14071 3221 989  4312 6,2 5,8 942 966 1,6 1,4 

ACO #2 
ACO 11  20 % RA 

50/70 
4,0% 21641 8887 4877  10538 9,5 10,7 3527 3766 0,7 0,9 

ACO #3 
ACO 11  20 % RA 

50/70 
3,7% 15492 7239 3017 18026 9039 4,7 5,6 556 1274 1,5 1,1 

ACO #4 
ACO 11  20 % RA 

50/70 5% SR 
2,7% 12949 5554 1612  5981 7,8 8,2 1355 1796 1,5 1,4 

ACO #5 
ACO 11  20 % RA 

50/70 5% SR 3,1% 17572 7851 3138  8720 8,2 9,0 2385 3557 0,9 0,7 

ACO #6 
ACO 11  20 % RA 

50/70 6% RF 
2,5% 18128 6599 3008  7814 7,4 8,4 1312 1559 1,5 1,6 

ACO #7 
ACO 11  20 % RA 

50/70 6% RF 
2,5% 16446 6769 2782 18063 8602 7,3 7,7 1545 2081 1,4 1,1 

ACO #8 
ACO 11  20 % RA 

70/100 
4,5% 19494 7634 2328  7664 11,9 9,4 3214 3174 1,5 0,8 

ACO #9 
ACO 11  20 % RA 

70/100 3,5% 17254 7658 2094 19620 8726 9,1 10,0 1564 2110 2,1 1,8 

ACO #10 ACO 11 50/70 2,3% 24888 12464 5793   5,8 6,3 2384 2812 0,5 0,4 

ACO #11 ACO 11+ 50/70 4,1%  10574          

ACO #12 ACO 11+ BFS 4/8 2,9% 21055 11227 4376  12306 9,7 11,9 2733 3421 1,1 1,3 

ACO #13 
ACO 11+ BFS 4/8, 

8/11 5,1% 15962 7984 2751  10025 6,2 5,9 2061 1863 0,7 0,6 

ACO #14 ACO 11+ BFS 8/11 4,2% 15871 7439 3142  9720 9,3 9,9 2371 2756 1,1 1,1 

ACO #15 ACO 11+ BFS 8/11 5,5% 17148 7562 2312  9034 6,0 7,8 1059 1751 1,2 1,2 

ACO #16 ACO 11+ 50/70 3,3% 22014 13873 4516   8,1 8,8 2373 2522 0,9 0,8 

ACO #17 ACO 11S 50/70 4,2%  11369          

ACO #18 ACO 11S 50/70 4,2%  11369          

ACO #19 ACO 11S 50/70 4,2%  11369          

ACO #20 ACO 11 10%RA 50/70 5,9%  7400          

ACO #21 
ACO 11 20% RA 

50/70 3,6%  6575          

ACO #22 
ACO 11 20% RA 

50/70 
4,0%  5142          

ACO #23 ACO 11 10%RA 50/70 5,7%  6385          

ACO #24 ACO 11 20%RA 3,9%  5541          

ACO #25 ACO 11 20%RA 3,8%  6587          

ACO #26 ACO 11+ 15% RA 4,1%  13766          

ACO #27 ACO 11+ 50/70 3,8%  5812          

ACO VL 
#1 

ACO 11S 50/70 FI 3,1%  11046   11937 7,7 9,1 2140 2241 0,9 1,3 

ACO VL 
#2 

ACO 11S 50/70 FI 2,9%  10163   11885       

ACO VL 
#3 

ACO 11S 50/70 FI 3,4% 23223 12146 5114   6,9 6,6 3338 3443 0,5 0,4 

ACO VL 
#4 

ACO 11S 50/70 NA 2,3% 24570 13002 5743   6,7 6,6 3160 3166 0,4 0,4 

ACO VL 
#5 

ACO 11S PMB 25/55-
60 FI 

4,6%  5326          

ACO VL 
#6 

ACO 11S PMB 25/55-
60 FI 3,6%  6577          
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACO 11 - 2. část 

 

Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

ACO PMB  
#1 

ACO 11 PMB 45/80-
65 

3,4% 24971 13076 5713   6,9 5,7 3282 3324 0,4 0,3 

ACO PMB  
#2 

ACO 11  20 % RA PMB 
25/55-55 RC 3,1% 18510 8197 3259  9320 14,3 12,5 4754 3909 1,3 1,2 

ACO PMB  
#3 

ACO 11S PMB 45/80-
65 4,6%  7595          

ACO PMB  
#4 

ACO 11S PMB 45/80-
65 

3,5% 15372 5764          

ACO PMB  
#5 

ACO 11S PMB 45/80-
65 

3,3% 21498 10863 4635 22721 13162       

ACO PMB  
#6 

ACO 11S PMB 45/80-
65 

3,3% 21498 10863 4635 22721 13162       

ACO PMB  
#7 

ACO 11S PMB 45/80-
65 2,7% 15395 15395  16088 8293       

ACO PMB  
#8 

ACO 11S PMB 45/80-
65 

3,6% 15071 15247 3461  8124       

ACO PMB  
#9 

ACO 11S 30% RA, 
R182, PMB 45/80-65 

2,2% 16160 5579  18125 5826       

ACO PMB  
#10 

ACO 11S 30% RA, 
R182, PMB 45/80-65 

2,3% 16314 6318  15577 7100       

ACO PMB  
#11 

ACO 11S 30% RA, 
R182, PMB 45/80-65 2,3% 16314 6318  15577 7100       

ACO PMB  
#12 

ACO 11S 30% RA, 
R182, PMB 45/80-65 

2,3% 16314 6318  15577 7100       

ACO PMB  
#13 

ACO 11S 30% RA, 
R182, PMB 45/80-65 

2,3% 16314 6318  15577 7100       

ACO PMB  
#14 

ACO 11S 30% RA 
PMB 45/80-50 RC 

3,4% 18561 7743  18673 7170       

ACO PMB  
#15 

ACO 11S 30% RA 
PMB 45/80-50 RC 2,6% 19665 8232          

ACO PMB  
#16 

ACO 11S 30% RA 
PMB 45/80-50 RC 

2,6% 19665 8232          

ACO PMB  
#17 

ACO 11S 15% RA 
PMB 45/80-65 

3,6%  4812          

ACO PMB  
#18 

ACO 11S PMB 45/80-
65 

  5271          
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACO 11 - 3. část 
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Příloha Kapitola 7.2.2. Asfaltové směsi typu ACL/ACP 16 (51 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACL/ACP 16 - 1. část 

 

Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

ACL #4 ACL 16S 50/70 4,4%  10584          

ACL #5 ACL 16S 50/70 4,4%  10584          

ACL #6 ACL 16 50/70 9,3% 14530 6797 3001         

ACL #7 ACL 16S BFS 4/8 4,6% 25265 15330 6639  17887 7,4 7,7 2327 2242 1,0 1,0 

ACL #8 ACL 16S BFS 8/11 6,0% 20016 9714 3811  11224 7,9 9,3 2388 2636 0,9 1,1 

ACL #9 ACL 16S BFS 8/16 5,5% 19114 9184 3999  11562       

ACL #10 ACL 16S 50/70 5,2% 23268 12233 4663  15735 7,4 6,9 1570 1937 1,5 1,0 

ACL #11 ACL 16+ 50/70 5,9%  8294          

ACL #12 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
5,8%  10232          

ACL #13 
ACL 16S 15% RA 

50/70 6,2%  10005          

ACL #14 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
4,8%  10200          

ACL #15 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
6,0%  13529          

ACL #16 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
7,0%  8742          

ACL #17 
ACL 16S 15% RA 

50/70 4,4%  7755          

ACL #18 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
4,4%  7755          

ACL #19 
ACL 16S 15% RA 

50/70 
4,1%  8607          

ACL #22 
ACP 16S 30% RA 

50/70 
7,4%  8169          

ACL #23 
ACP 16S 30% RA 

50/70 7,4%  8169          
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACL/ACP 16  - 2. část 

 

Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

ACL VL #1 
ACL 16 40 % RA FI  

70/100 
5,4% 19455 8897 3111  11280  9,4 2245 2510 1,5 1,2 

ACL VL #2 
ACL 16 40 % RA FI  

70/100 7,0% 18053 10070 4418 24890 14139 5,7 5,5 2269 1867 0,5 0,9 

ACL VL #3 
ACL 16 40 % RA FI  

5% SR 4,9% 14565 7085 2206  9170 7,6 8,7 1648 1961 1,2 1,5 

ACL VL #4 
ACL 16 40 % RA FI  

5% SR 
7,0% 17546 11188 4841 21192 13783 6,1 7,2 1750 2235 0,9 0,7 

ACL VL #5 
ACL 16 40 % RA FI  

6% RF 
4,2% 17474 8151 2887  9651 7,9 7,8 1661 1763 1,6 1,4 

ACL VL #6 
ACL 16 40 % RA FI 

160/220  
5,3% 19018 7506 1958  9641 7,2 8,9 1409 2652 1,6 1,1 

ACL VL #7 
ACL 16 40 % RA FI 

50/70  4,0% 22158 11159 4793  12990  10,2 2667 2679 1,9 1,4 

ACL VL #8 
ACL 16 40 % RA FI 

50/70  
4,9% 21587 12778 6199 23636 15292 6,1 6,2 2430 2509 0,7 0,7 

ACL VL #9 
ACL 16 40 % RA FI 
PMB 25/55-60 RC  

6,0% 20705 11270 5399  13520 7,3 8,8 1792 2192 1,1 1,3 

ACL VL 
#10 

ACL 16 40 % RA FI  
6% RF 

5,1% 21041 13274 5713 24457 15396 5,9 5,0 2488 1767 0,5 0,5 

ACL VL 
#11 

ACL 16 FI 10,2% 14147 7146 3577         

ACL VL 
#12 

ACL 16S 15% RA FI 3,2%  17183   20144       

ACL VL 
#13 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 FI 

5,8%  14325   15177       

ACL VL 
#14 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 FI 

4,0%  12076   13785       

ACL VL 
#15 

ACL 16S 50/70 FI 4,2%  11172   12594 7,1 8,3 1663 1906 1,1 1,3 

ACL VL 
#16 

ACL 16S 50/70 FI  5,8%  12921   15078       

ACL VL 
#17 

ACP 16S 50/70 FI 6,0%  15503   17688       

ACL VL 
#18 

ACL 16 NA 10,2% 13505 6955 2845   3,9 4,8 782 1136 1,0 1,0 

ACL PMB 
#1 

ACL 16S PMB 25/55-
60 

8,2%  9524          

ACL PMB 
#2 

ACL 16S PMB 25/55-
60 

5,7%  12559          

ACL PMB 
#3 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 5,7%  11397   13727 6,1 7,6 2060 1972 0,7 0,9 

ACL PMB 
#4 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 

5,7%  11397   13727       

ACL PMB 
#5 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 

5,7%  11397   13727       

ACL PMB 
#6 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 

5,7%  11397   13727       

ACL PMB 
#7 

ACL 16S BFS 4/8 PMB 5,3% 23187 11125 3211  15321       

ACL PMB 
#8 

ACL 16S PMB 25/55-
60 

5,4%  12777  22788 14619       

ACL PMB 
#9 

ACL 16S PMB 25/55-
60 

4,2%  11397   13727 6,8 7,3 1835 3081 1,1 0,7 

ACL PMB 
#10 

ACL 16S 15% RA PMB 
25/55-60 

7,9%  8241          
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Příloha Kapitola 7.2.3. Asfaltové směsi typu ACL/ACP 22 (30 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu ACL/ACP 22 - 1. část 

 
Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

ACL #1 ACP 22S 50/70 6,2% 19524 9078          

ACL #2 ACP 22S 50/70 6,3%  8000          

ACL #3 ACP 22S 50/70 6,5% 22369 14163 5801  10837       

ACL #4 ACP 22S 50/70 6,9%  10894          

ACL #5 ACP 22S 50/70 6,7%  11816          

ACL #6 ACP 22S 50/70 5,5%  10985          

ACL #7 ACP 22S 50/70 7,2% 19778 11105 3971 22067 13285       

ACL #8 ACP 22S 50/70 6,5%  10874          

ACL #9 ACP 22S Destro 4/8 6,8% 25531 10117 3369  14812       

ACL #10 ACP 22S Destro 8/16 4,9% 20371 9751 3294  11687 6,2 8,0 1438 2269 1,1 1,0 

ACL #11 ACP 22S 50/70 7,0% 20542 10063 3125  12085       

ACL #12 
ACL 22+ 30% RA 

50/70 
6,3%  11137          

ACL #13 
ACP 22S 30% RA 

50/70 
6,1%  8006          

ACL #14 
ACP 22S 30% RA 

50/70 7,0%  7796          

ACL PMB 
#2 

ACL 22S PMB 25/55-
60 

4,5% 20792 10474          

ACL PMB 
#3 

ACL 22S PMB 25/55-
60 

4,5%  12432 6857 23454 16941       

ACL PMB 
#4 

ACL 22S PMB 25/55-
60 6,4% 16599 8405  18873 10826       

ACL PMB 
#5 

ACL 22S s 50% RA 
PMB 25/55-55 RC 

5,2% 22789 14685 7085         

ACL PMB 
#6 

ACL 22S s 50% RA 
PMB 25/55-55 RC 

2,9% 24490 13327 4408 23142 13166       

ACL PMB 
#7 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
3,4% 24667 9820  25805 12038       

ACL PMB 
#8 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
2,7% 21259 10035  22363 10653       

ACL PMB 
#9 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
2,9% 21528 9940          

ACL PMB 
#10 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
2,9% 24094 9834          

ACL PMB 
#11 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
3,1% 23534 9828          

ACL PMB 
#12 

ACL 22S se 40% RA a 
reju182 PMB 25/55-

60 
2,8% 22179 10019          

ACL PMB 
#13 

ACL 22S 15% RA PMB 
25/55-60 

8,6%  7473          

ACL PMB 
#14 

ACL 22S 15% RA PMB 
25/55-60 

8,8%  7731          

ACL PMB 
#15 

ACL 22S 15% RA PMB 
25/55-60 7,0%  7629          

ACL PMB 
#16 

ACL 22S PMB 25/55-
60 7,8%  2636          
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Příloha Kapitola 7.2.4. Asfaltové směsi typu VMT 22 (63 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu VMT 22 - 1. část 

 
Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

VMT #1 VMT 16 20/30  20275 8850 4016 22724 10811       

VMT #4 
VMT 22 15% RA 

20/30 3,7% 21566 12379  23402 14836       

VMT #5 
VMT 22 15% RA 

20/30 
5,9%  12977          

VMT #6 
VMT 22 15% RA 

20/30 
2,7%  12434          

VMT #7 
VMT 22 15% RA 

50/70 
4,6% 20242 10014  21100 12560       

VMT #8 
VMT 22 15% RA 

50/70 4,6%  10014  20657        

VMT #9 
VMT 22 15% RA 

50/70 
4,6%            

VMT #10 
VMT 22 15% RA 

50/70 
4,6%            

VMT #12 
VMT 22 20% RA 

50/70 
3,2% 20344 9062 3364 22192 10199       

VMT #13 
VMT 22 20% RA 

50/70 3,7% 22451 9928          

VMT #14 
VMT 22 20% RA 

50/70 
1,5% 20391 10444 3476 23313 10519       

VMT #15 VMT 22 20/30  27132 19149 12665 25536 20363       

VMT #16 VMT 22 20/30  21181 16178 8399 28073 18078 7,4  1082  2,5  

VMT #17 VMT 22 20/30 4,8% 21187 11493 6182 21891 13375       

VMT #18 VMT 22 20/30  23765 12918 5474         

VMT #19 VMT 22 20/30  19426 11530 5246 21447 10247       

VMT #20 VMT 22 20/30  23011 9317 4269         

VMT #21 VMT 22 20/30 3,9%  15047 7039         

VMT #22 VMT 22 20/30  20393 9229 4945         

VMT #23 VMT 22 20/30  22210 10969 4650 20868 12837       

VMT #24 VMT 22 20/30  20856 9464 4148 22268 11314       

VMT #25 VMT 22 20/30  17587 11985 6430         

VMT #26 VMT 22 20/30  27132 19149 12665 25536 20363       

VMT #27 VMT 22 20/30  21779 10708 5755 24652 15269 9,2  923  4,5  

VMT #28 VMT 22 20/30  25426 9961 4052         

VMT #29 VMT 22 20/30  15431 10498 5519 16235 13051       

VMT #30 VMT 22 20/30  29231 14583 8234 27029 16542       

VMT #31 VMT 22 20/30  19043 10728 5397 18233 13210       

VMT #32 VMT 22 20/30  17359 11494 5766         

VMT #35 VMT 22 30/45   12507 6805         

VMT #36 VMT 22 30/45  25533 15325 7640 27571 15562       

VMT #37 VMT 22 30/45  25533 15325 7640 27571 15562       

VMT #38 VMT 22 30/45  17575 9291 3685         

VMT #39 VMT 22 30/45  27668 16288 7682 25392 16007       
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu VMT 22 - 2. část 

 
Meze
ovitos
t [%] 

Modul tuhosti [MPa] Pevnost v tahu 
za ohybu [MPa] 

Modul tuhosti v 
tahu za ohybu 

[MPa] 

Lomová práce 
[J] 0 °C 15 °C 27 °C 0 °C 15 °C 

virgin aged virgin aged virgin aged virgin aged 

VMT PMB 
#1 

VMT 16 PMB 25/55-
55 

 18635 9011 3747 21388 9825       

VMT PMB 
#2 

VMT 22 PMB 10/40-
65   12619 8582 25807 15101       

VMT PMB 
#3 

VMT 22 PMB 10/40-
65 3,9% 23846 11918 5249 24223 13383       

VMT PMB 
#4 

VMT 22 PMB 10/40-
65 

4,2% 23352 9153 3903 28327 11650       

VMT PMB 
#5 

VMT 22 PMB 10/40-
65 

 16772 9596 4414 17990 10235       

VMT PMB 
#6 

VMT 22 PMB 10/40-
65 

3,6% 21635 8650 3168 23339 12854       

VMT PMB 
#7 

VMT 22 PMB 25/55-
60  17823 6963 3006 21383 9283       

VMT PMB 
#8 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 23409 13313 6588 25491 17284       

VMT PMB 
#9 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 23760 13595 5897 23391 14217       

VMT PMB 
#10 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 18590 8598 3456 19770 10789       

VMT PMB 
#11 

VMT 22 PMB 25/55-
60  20647 8306 2962 19223 11554       

VMT PMB 
#12 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 18836 9425 4512 21903 10407       

VMT PMB 
#13 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 13966 5134 1580 12704 7843 7,4  1082  2,5  

VMT PMB 
#15 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 17914 11224 6327 19891 15181       

VMT PMB 
#16 

VMT 22 PMB 25/55-
60 3,9% 19980 10220 3495 20187 11390       

VMT PMB 
#17 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 16314 9021 4062 17467 9583       

VMT PMB 
#18 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 16314 9021 4062 17467 9583       

VMT PMB 
#19 

VMT 22 PMB 25/55-
60 

 22868 12420 5921         

VMT PMB 
#21 

VMT 22 PMB 25/55-
60  20449 10990 4410         

VMT PMB 
#22 

VMT 22 PMB 25/55-
60 NT 

 20009 9657 3232 21392 11266 7,4 7,5 1082 1313 2,5 2,2 

VMT PMB 
#23 

VMT 22 PMB 25/55-
60 NT 

 20831 9722 4359 19980 11658 7,5 7,2 957 1043 3,1 2,4 

VMT PMB 
#24 

VMT 22S TSA 15/25  27726 18496 11707 21434 19175       

 

  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu VMT 22 - 3. část 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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 Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových směsí typu VMT 22 - 4. část 

  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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Příloha Kapitola 7.2.5. Speciální asfaltové směsi do obrusných vrstev (51 směsí) 

 Nízkoteplotní vlastnosti speciálních asfaltových směsí do obrusných vrstev - 1. část 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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 Nízkoteplotní vlastnosti speciálních asfaltových směsí do obrusných vrstev - 2. část 

  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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Příloha Kapitola 7.3.1. Nepoužití podpůrných plíšků 

 Nízkoteplotní parametry SCB testu stanovené na zkušebních tělesech bez podpůrných 

pásků („O“) a s podpůrnými pásky („PL“)  

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Zatěžovací rychlost 2,5 mm/min (SCB zkouška) 
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Příloha Kapitola 7.3.2. Upravená podpěra 

 Nízkoteplotní parametry SCB testu stanovené na kruhovém („O“) a upraveném ložisku 

(„U“)  

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 

 

 

 

Strana | 194  

 
 

PŘÍLOHA 3.  SCB TEST PŘI DALŠÍCH ZATĚŽOVACÍCH TEPLOTÁCH  

Příloha Kapitola 7.4.1. Teplota zkoušení -10 °C 

 Nízkoteplotní parametry SCB testu stanovené při T=-10 °C a zatěžovací rychlosti 

5 mm/min 

 
Mezeov
itost [%] 

Modul tuhosti 
[MPa] 

Lom. houževnatost 
(EN 2011),  
5 mm/min 
[N/mm1,5] 

0 °C 15 °C 0 °C -10 °C 

SMA #1 SMA 11S F 50/70 2,5%   7320 43,4 46,8 

SMA #2 SMA 11S F PMB 25/55-55 3,5%   10291 41,2 45,5 

SMA #3 SMA 11S F 10% RA + 2% IN 1,3%   8152 48,0 46,1 

SMA #4 SMA 11S F 30% RA + 2% IN 2,9%   9160 44,1 37,6 

SMA #5 SMA 11S F 10% RA + 4% IN 2,3%   8007 47,0 42,2 

SMA #6 SMA 11S F 30% RA + 4% IN 4,0%   9884 42,4 41,1 

SMA #7 SMA 11S 50/70 3,4%   6666 43,1 46,9 

SMA #8 SMA 11S PMB 25/55-55 4,5%   9319 49,0 41,6 

SMA #9 SMA 11S + 2% IN 3,1%   7297 42,8 48,0 

SMA #10 SMA 11S + 4% IN 3,7%   8216 45,9 47,0 

VMT #1 VMT 22 20/30 1,9%   21458 55,2 60,0 

VMT #2 VMT 22 30/45 3,7%   19073 50,5 53,4 

VMT #3 VMT 22 30/45 + 2% S 3,0%   13265 41,3 43,7 

VMT #4 VMT 22 50/70+15% CR+1%PPA 3,7%   16641 47,7 53,9 

VMT #5 VMT 22 30/45 + 1% PPA 3,0%   11124 43,1 48,8 

VMT #6 VMT 22 PMB 10/40-65 5,7% 31879 18777 56,8 73,2 

VMT #7 VMT 22 PMB 25/55-55 2,5%   13562 49,4 53,9 

VMT #8 VMT 22 PMB 25/55-65 4,8% 25665 13072 39,7 49,1 

VMT #9 VMT 22 PMB 25/55-65 3,9% 23722 15564 45,1 50,7 

VMT #10 VMT 22 PMB 25/55-65 4,0%  9291 44,2 50,1 

 

 

  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 
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 Nízkoteplotní parametry SCB testu stanovené při T=-10 °C a zatěžovací rychlosti 

2,5 mm/min 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 
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Příloha Kapitola 7.4.2. Únavové trhliny v I. fázi výzkumných prací 

 Vlastnosti asfaltových směsí hutněných různými metodami – ACO 11+  

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 
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 Vlastnosti asfaltových směsí hutněných různými metodami – ACL 16+  

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: SCB test při dalších zatěžovacích teplotách 
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Příloha Kapitola 7.4.3. Únavové trhliny v dalších fázích výzkumných prací 

 parametry SCB testu stanovené při T=0, 15 a 25 °C a zatěžovací rychlosti 2,5 mm/min 

 
 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Vliv teploty hutnění na výsledky SCB testu 
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PŘÍLOHA 4.  VLIV TEPLOTY HUTNĚNÍ NA VÝSLEDKY SCB TESTU  

Příloha Kapitola 7.5.1. Asfaltové směsi typu ACL 16+ 

 Vlastnosti asfaltových směsí ACL 16+ WMA a ACL 16+ PMB WMA 

 
Teplota 

hutnění  [°C] 
Mezeovitost 

[%] 

Modul 
tuhosti S15 

[MPa] 

Lom. 
houževnatost 

(EN 2011), 
[N/mm1,5] 

Lomová práce 
do Fmax [J] 

Lomová práce 
[J] 

ACL #1 50/70 150°C 5,8% 12216 37,2 1,3 1,9 

ACL #2 0,1% Z 

120°C 7,6% 10647 36,1 2,0 3,1 

130°C 6,5% 11777 34,9 1,4 2,5 

140°C 6,7% 11235   0,9 1,2 

150°C 6,7% 12498 36,6 1,8 2,5 

ACL #3 2% DE 

120°C 7,9% 9467 30,8 1,1 2,1 

130°C 7,5% 11336 32,2 1,5 2,0 

140°C 5,5% 14486 37,9 1,7 2,6 

150°C 4,8% 14669 39,4 1,5 2,0 

ACL #4 2,5 % DB 

120°C 7,8% 8420 23,8 2,0 3,0 

130°C 7,3% 10034 25,9 1,0 2,0 

140°C 6,6% 11723 40,4 1,7 2,8 

150°C 5,4% 13553       

ACL #5 1,5 % S ve směsi 

120°C 6,9% 10287 32,3 1,5 2,2 

130°C 6,3% 11500 29,1 0,9 1,5 

140°C 5,4% 11425 41,1 1,8 2,4 

150°C 5,0% 13174 37,7 1,6 2,3 

ACL #6 1,5 % S v pojivu 

120°C 8,0% 10352 32,6 1,5 2,0 

130°C 6,9% 12724 35,9 1,2 1,8 

140°C 6,3% 12490 36,6 1,3 2,3 

150°C 5,4% 13867 42,3 3,3 3,9 

ACL #7 1,0 % S v pojivu 

120°C 7,9% 9592 33,2 1,2 2,6 

130°C 7,3% 11390 34,4 2,1 3,2 

140°C 6,8% 11870 34,8 1,5 2,2 

150°C 5,4% 13738 42,8 3,0 3,6 

ACL 
PMB 
#1 

PMB 25/55-60  
+ 2% DE 

120°C 6,7% 14680 33,3 31,2 1,5 

130°C 5,9% 10741 42,1 39,1 2,0 

140°C 5,6% 14098 39,6 37,2 1,9 

150°C 5,5% 12426 41,8 39,0 2,2 

160°C 5,1% 13689 42,6 39,9 1,9 

ACL 
PMB 
#2 

PMB 25/55-60  
+ 0,1 % Z 

 

120°C 6,5% 11636 33,7 31,3 1,2 

130°C 6,6% 8949 33,8 31,7 1,7 

140°C 5,7% 9590 38,4 35,6 1,5 

150°C 4,7% 12885 41,9 38,9 2,3 

160°C 4,9% 14862 39,0 36,1 1,7 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Vliv simulace dlouhodobého stárnutí 
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PŘÍLOHA 5.  VLIV SIMULACE DLOUHODOBÉHO STÁRNUTÍ  

Příloha Kapitola 7.7. a 7.8 Vliv dlouhodobého stárnutí 

 Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro obrusné vrstvy – 1. část 

 
Modul 
tuhosti 

S0 

Modul 
tuhosti 

S15 

Lom. 
houževn

atost 

Lomová 
práce 

do Fmax 

Lomová 
práce 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 

Modul 
tuhosti 
v tahu 

za 
ohybu 

Lomová 
práce 

ACO 11 

Stř. hodnota 1,05 1,12 1,03 1,05 1,00 1,07 1,26 0,94 

Chyba stř. hodnoty 0,02 0,03 0,03 0,08 0,05 0,02 0,05 0,03 

Medián 1,04 1,14 0,99 0,91 0,96 1,07 1,18 0,93 

Směr. odchylka 0,08 0,17 0,12 0,32 0,23 0,16 0,35 0,19 

Rozptyl výběru 0,01 0,03 0,01 0,10 0,05 0,02 0,12 0,03 

Špičatost -0,11 5,99 -0,85 -1,51 1,65 1,20 5,34 0,29 

Šikmost 0,52 -1,89 0,46 0,45 1,23 -0,50 2,02 0,30 

Rozdíl max-min 0,33 0,94 0,37 0,88 0,91 0,82 1,79 0,93 

Minimum 0,92 0,53 0,86 0,69 0,71 0,58 0,82 0,51 

Maximum 1,24 1,47 1,23 1,57 1,62 1,41 2,62 1,44 

Počet 27 40 20 18 18 44 44 44 

SMA 11 

Stř. hodnota  1,16 1,01 1,10 0,93  1,30 0,97 

Chyba stř. hodnoty  0,02 0,04 0,10 0,09 0,03 0,06 0,03 

Medián  1,15 1,01 1,03 0,85 1,10 1,23 0,97 

Směr. odchylka  0,05 0,10 0,23 0,21 0,18 0,39 0,22 

Rozptyl výběru  0,00 0,01 0,05 0,04 0,03 0,15 0,05 

Špičatost  -0,80 1,85 1,71 -1,76 0,61 2,85 10,39 

Šikmost  0,71 0,34 0,97 0,11 0,32 1,02 2,38 

Rozdíl max-min  0,12 0,27 0,62 0,50 0,88 2,16 1,35 

Minimum  1,11 0,88 0,84 0,68 0,73 0,57 0,63 

Maximum  1,23 1,15 1,46 1,18 1,61 2,72 1,98 

Počet  5 5 5 5 43 43 43 

SMA 8 
NH 

Stř. hodnota  1,23     1,74 0,86 

Chyba stř. hodnoty  0,06    0,03 0,10 0,05 

Medián  1,19    1,22 1,69 0,88 

Směr. odchylka  0,13    0,11 0,32 0,18 

Rozptyl výběru  0,02    0,01 0,10 0,03 

Špičatost  -1,16    -0,40 4,24 0,36 

Šikmost  0,29    0,57 1,18 -0,59 

Rozdíl max-min  0,32    0,34 1,33 0,60 

Minimum  1,08    1,11 1,19 0,56 

Maximum  1,40    1,46 2,52 1,15 

Počet  5    11 11 11 

 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Vliv simulace dlouhodobého stárnutí 
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 Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro obrusné vrstvy – 2. část 

 
Modul 
tuhosti 

S0 

Modul 
tuhosti 

S15 

Lom. 
houževn

atost 

Lomová 
práce 

do Fmax 

Lomová 
práce 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 

Modul 
tuhosti 
v tahu 

za 
ohybu 

Lomová 
práce 

BBTM 8 
NH 

Stř. hodnota  1,22 1,03 1,00 0,92 1,36 1,98 0,84 

Chyba stř. hodnoty  0,04 0,03 0,07 0,08 0,09 0,15 0,09 

Medián  1,20 1,04 0,95 0,84 1,35 1,85 0,86 

Směr. odchylka  0,09 0,08 0,16 0,18 0,22 0,38 0,22 

Rozptyl výběru  0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,14 0,05 

Špičatost  -2,12 -0,13 -1,17 1,35 1,33 -2,05 -1,44 

Šikmost  -0,02 0,14 0,24 1,35 1,04 0,57 -0,25 

Rozdíl max-min  0,20 0,24 0,40 0,45 0,62 0,85 0,56 

Minimum  1,11 0,92 0,81 0,76 1,13 1,63 0,53 

Maximum  1,31 1,15 1,21 1,21 1,75 2,49 1,10 

Počet  5 6 5 5 6 6 6 

 

 Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

– 1. část 

 
Modul 
tuhosti 

S0 

Modul 
tuhosti 

S15 

Lom. 
houževn

atost 

Lomová 
práce 

do Fmax 

Lomová 
práce 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 

Modul 
tuhosti 
v tahu 

za 
ohybu 

Lomová 
práce 

ACL/ACP 
16 

Stř. hodnota  1,21 1,06 1,09 1,02 1,15 1,32 0,94 

Chyba stř. hodnoty  0,01 0,03 0,07 0,07 0,03 0,06 0,04 

Medián  1,20 1,06 1,11 1,09 1,17 1,23 0,93 

Směr. odchylka  0,08 0,14 0,29 0,30 0,16 0,35 0,24 

Rozptyl výběru  0,01 0,02 0,09 0,09 0,03 0,12 0,06 

Špičatost  1,25 2,59 -0,80 -1,17 -0,18 0,10 1,79 

Šikmost  0,90 0,53 -0,16 -0,42 0,16 0,68 0,85 

Rozdíl max-min  0,34 0,69 1,05 0,95 0,67 1,53 1,14 

Minimum  1,06 0,74 0,58 0,49 0,82 0,71 0,57 

Maximum  1,40 1,43 1,63 1,44 1,49 2,24 1,71 

Počet  27 21 18 18 33 35 35 

ACL/ACP 
22 

Stř. hodnota  1,18 1,02      

Chyba stř. hodnoty  0,06 0,06      

Medián  1,20 1,01      

Směr. odchylka  0,20 0,16      

Rozptyl výběru  0,04 0,02      

Špičatost  1,10 -1,52      

Šikmost  -0,80 0,18      

Rozdíl max-min  0,70 0,40      

Minimum  0,77 0,83      

Maximum  1,46 1,23      

Počet  10 6      



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Vliv simulace dlouhodobého stárnutí 
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 Statistické vyhodnocení indexů stárnutí asfaltových směsí pro ložní a podkladní vrstvy 

– 2. část 

 
Modul 
tuhosti 

S0 

Modul 
tuhosti 

S15 

Lom. 
houževn

atost 

Lomová 
práce 

do Fmax 

Lomová 
práce 

Pevnost 
v tahu 

za 
ohybu 

Modul 
tuhosti 
v tahu 

za 
ohybu 

Lomová 
práce 

VMT 22  

Stř. hodnota 1,05 1,17 0,99 1,13 0,98 1,06 1,15 1,00 

Chyba stř. hodnoty 0,01 0,02 0,04 0,10 0,09 0,04 0,05 0,10 

Medián 1,06 1,17 1,02 1,03 0,89 1,05 1,20 0,90 

Směr. odchylka 0,09 0,13 0,20 0,49 0,42 0,09 0,13 0,23 

Rozptyl výběru 0,01 0,02 0,04 0,24 0,18 0,01 0,02 0,05 

Špičatost 1,55 0,62 1,00 3,07 1,56 -0,69 1,80 0,59 

Šikmost 0,00 0,70 -0,83 1,59 1,06 0,60 -1,40 1,13 

Rozdíl max-min 0,55 0,64 0,89 2,02 1,79 0,24 0,36 0,59 

Minimum 0,77 0,89 0,49 0,48 0,27 0,96 0,92 0,77 

Maximum 1,33 1,53 1,38 2,50 2,06 1,20 1,28 1,36 

Počet 48 50 26 24 24 6 6 5 

 

  



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Vliv simulace dlouhodobého stárnutí 
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Příloha Kapitola 7.8.1. Vliv prodlouženého cyklu stárnutí 

 Parametry asfaltových směsí po běžném a prodlouženém cyklu stárnutí 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Shrnutí provedených měření 
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PŘÍLOHA 6.  SHRNUTÍ PROVEDENÝCH MĚŘENÍ  

Příloha Kapitola 8.1. Průměrné hodnoty měřených parametrů 

 Souhrn výsledků – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy – 1. část 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Shrnutí provedených měření 
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 Souhrn výsledků – asfaltové směsi pro obrusné vrstvy – 2. část 

 



Výzkum a zhodnocení vybraných vlastností ovlivňujících životnost asfaltových vozovek 

Příloha: Shrnutí provedených měření 
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 Souhrn výsledků – asfaltové směsi pro ložní a podkladní vrstvy 

 
 


