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ANOTACE 

KUBALOVÁ, Šárka - Návrh sm si pro protihlukové obrusné asfaltové vrtsvy. Ostrava, 2013. 

66 s. Diplomová práce. VŠB – TUO. 

 

Diplomová práce se zabývá rešerši hlukové problematiky se zam ením na hluk 

vznikající z automobilové dopravy a jejím cílem je navrhnout složení sm si pro protihlukové 

obrusné asfaltové vrstvy vyhovující požadavk m SN EN 13108-5 a SN EN 12 697. 

Pro návrh asfaltové sm si bylo nutno projít celým procesem od výb ru vstupních materiál  

p es provedení požadovaných a normou stanovených zkoušek až k samotného návrhu sm si 

a k vytvo ení její receptury pro následné zadání do výroby. Všechny zkoušky a výsledky jsou 

popsány v jednotlivých kapitolách. 

 

Klí ová slova 

Asfaltová sm s, obrusná vrstva, návrh asfaltové sm si, frakce kameniva, asfaltový koberec 

mastixový 

ANNOTATION 

KUBALOVÁ, Šárka – The composition design for noise damping asphalt pavement surface. 

Ostrava, 2013. 66 s. Graduate thesis. VŠB – TUO. 

 

This thesis deals with the research of noise issues with a focus on noise arising from 

road transport and its goal is to propose the composition of the mixture for anti-noise asphalt 

wearing course layer which complies with requirements of SN EN 13108-5 and 

SN EN 12 697. For the selection of asphalt mixture was necessary to go through the entire 

process from the selection of raw materials through the execution of required tests in 

accordance with standards to the actual composition of the mixture and to create a formula for 

subsequent production. All tests and results are described in the chapters. 

 

Key words 

Asphalt mixture, surface course, mix formulation, aggregate size, stone mastic asphalt 
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1 Úvod 

Jedním z nejv tších zdroj  zp sobujících venkovní hluk ve vysp lých státech 

je v sou asné dob  doprava. Nejv tší podíl má automobilová doprava. Vzhledem 

k neustálému rozvoji automobilové dopravy se problém hlu nosti stává závažn jším. 

Pro snižování hluku, který je zp soben automobilovou dopravou, se dnes využívá dvou 

zp sob  a to pasivní - instalace protihlukových st n i val , využití protihlukových oken 

nebo aktivní - použití konstruk ních vrstev snižujících hlu nost, kdy lze dosáhnout 

omezení hladiny hluku o 4–8 dB.  

V poslední dob  se problematika hluku z automobilové dopravy eší již ve fázi 

projektování nových silnic, dálnic a rekonstrukcí stávajících komunikací. Existují studie, 

prokazující negativní ú inek hluku z automobilové dopravy na zdraví obyvatel. 

Obyvatelé žijící v blízkosti pozemních komunikací jsou negativn  ovlivn ni ší ícím 

se hlukem z automobilové dopravy. Bohužel úrove  tohoto hluku místy p ekra uje dané 

limity. P edepsanou sledovanou hranicí hlukové zát že je hodnota 55 dB. Z provád ných 

pr zkum  vyplývá, že ve vysp lých ástech Evropy m že hlukem z automobilové dopravy 

p ekra ujícím 55 dB být ovlivn no více jak 60% m stské populace.  

Hluk z automobilové dopravy má adu zdroj , p i emž jedním z t chto zdroj  

je hluk vznikající kontaktem pneumatiky s povrchem vozovky. Vybrala jsem si téma 

snižování hluku možnými úpravami obrusné vrstvy vozovky z toho d vodu, 

že problematiku zne išt ní životního prost edí hlukem považuji za velmi d ležitou.  

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat rešerši hlukové problematiky 

se zam ením na hluk vznikající z automobilové dopravy a navrhnout složení sm si pro 

protihlukové obrusné asfaltové vrstvy vyhovující požadavk m SN EN 13108-5 

a SN EN 12 697. Pro návrh asfaltové sm si bylo nutno projít celým procesem od výb ru 

vstupních materiál  p es provedení požadovaných a normou stanovených zkoušek až 

samotnému návrhu sm si a k vytvo ení její receptury pro následné zadání do výroby. 
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2 Hluk 

2.1 Definice hluku 

Hlukem rozumíme každý zvuk, který svou intenzitou nep ízniv  p sobí na lov ka 

a jeho životní prost edí nep íjemnými, negativními nebo škodlivými ú inky. Podstatou 

zvuku je mechanické vln ní, které se ší í látkovým prost edím (nap . vzduchem, vodou) 

v kmito tovém rozsahu vnímaném lidským uchem. Lidské ucho je schopno vnímat 

a zaznamenávat zvuk ve frekven ním rozsahu 16 – 20 000 kmit  za sekundu, 

vyjad ovanou jednotkou hertz [Hz]. Vln ní, které lidské ucho není schopno vnímat 

m žeme rozd lit na vln ní o frekvenci pod 20 Hz, které se nazývá infrazvuk a vln ní 

o frekvencích nad 20 000 Hz, které se nazývá ultrazvuk. lov k dosahuje maximální 

ostrosti sluchu mezi 20. - 25. rokem života, s p ibývajícím v kem se sluch zhoršuje, 

zejména p i vnímání vysokých kmito t . lov k vnímá zvuk v závislosti na jeho intenzit . 

Vzhledem k tomu, že je obtížné intenzitu zvuku p ímo m it, vychází se nej ast ji p i 

fyzikálních m eních z m ení akustického tlaku (tabulka 1). Vnímání hluku p i horní 

hranici vnímaného akustického tlaku je spojeno s pocitem bolesti – tzv. práh bolesti , který 

odpovídá hodnot  hladiny akustického tlaku asi 135 dB. Práh slyšitelnosti i slyšení 

je nejnižší hladina, kterou za íná lov k slyšet a odpovídá hodnot  hladiny akustického 

tlaku 0 dB. Oblast vymezená prahem slyšitelnosti, prahem bolesti a krajními slyšitelnými 

kmito ty se nazývá sluchové pole (obr. 1). 

Tabulka 1: Hladiny intenzit r zných zvuk  [12] 

Zvuk  
Hladina 

[dB] 

Intenzita zvuku 

[J/m
2
s] 

Akustický tlak 

[N/m
2
] 

Spodní hranice citlivosti lidského ucha  0 10
-12

 0,000 02 

Šepot, šelest listí  10 10
-11

 0,000 065 

Tichá zahrada  20 10
-10

 0,000 2 

Housle hrající pianissimo 30 10
-9

 0,000 65 

Kroky, tichá hudba 40 10
-8

 0,002 

Hluk v kavárn  50 10
-7

 0,006 5 

Rozhovor, hluk v obchod  60 10
-6

 0,02 

Hlasitá e , hluk automobilu 50 10
-5

 0,064 5 

Kancelá  s mechanickými psacími stroji 80 10
-4

 0,204 

Rušná ulice, automobilový klakson 90 10
-3

 0,645 

Fortissimo orchestru, siréna 100 10
-2

 2,04 

Sbíje ka 110 10
-1

 6,45 

Tryskový motor, hrom 120 1 20,4 

Práh bolesti 130 10 64,5 
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Obrázek 1 Grafické znázorn ní závislosti hladiny intenzity zvuku na frekvenci. 

Oblast zvuk  ohrani ená prahem slyšení a prahem bolesti je sluchové pole [13] 

 

Hluk z hlediska asového pr b hu a kmito tového složení charakterizujeme 

následovn : 

Hluk ustálený – jeho hladina se v závislosti na ase nem ní o více než 5 dB. 

Hluk prom nný – jeho hladina se v závislosti na ase m ní o více než 5 dB. 

Hluk p erušovaný – m ní náhle hladinu akustického tlaku, v pr b hu hlu ného 

intervalu je ustálený. 

Hluk impulzní - je tvo en jednotlivými impulzy nebo sledem impulz  dlouhých 1 

až 200 ms , s intervaly delšími než 10 ms smezi jednotlivými 

pulsy.  

Hluk vysokofrekven ní - bývá zp soben neakustickými rušivými vlivy (vítr, 

vibrace, elektrické a magnetické pole atd.). 

 

Hluk podle p sobení t ídíme na:  

• Pásmo fyziologické     do 69 dB(A) 

• Pásmo zát že      70 -  94 dB(A) 

• Pásmo poškození     95 - 119 dB(A) 

• Pásmo hmatu       120 - 129 dB(A) 

• Pásmo bolesti    130 dB(A) a více (tabulka 2) 
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Tabulka 2 T íd ní hluku podle p sobení [12] 

Hluk a lidé v íslech: 

• až 40% evropské populace je vystaveno takové mí e hluku, která m že zp sobit 

škody na zdraví 

• 100.000.000 obyvatel EU je zasaženo nadlimitním hlukem p esahujícím 65 dB 

• škody zp sobené hlukem v rámci Evropské unie se odhadují na 13 až 28 miliard 

euro 

• v Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 7,6 % obyvatel, tedy p es 90.000 

lidí 

• asi 200.000 obyvatel Berlína žije v ulicích, kde jsou p ekro eny limity pro hluk 

• dle nedávných studií je kv li hluku z dopravy v Dánsku ro n  hospitalizováno 

800-2200 osob  

• v Evrop  je dlouhodobý vliv dopravního hluku p í inou t í procent všech úmrtí na 

srde ní selhání [14] 
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2.2 Vliv hluku na lidský organismus 

Nadm rný hluk je mén  vnímaným, avšak intenzivn  p sobícím faktorem 

ovliv ujícím zdravotní stav obyvatel. Dlouhodobé p sobení hluku na lidský organismus 

m že mít za následek poruchy sluchu, m že nep ízniv  ovliv ovat psychiku, stres, 

p esnost, koncentraci, výkonnost a dále m že vyvolat poruchy spánku, neurotizaci a celou 

adu psychosomatických onemocn ní. Tyto negativní ú inky na lidský organismus 

se nemusí projevit okamžit , ale mohou se projevit s asovým zpožd ními až n kolika let. 

Ve velkých m stských aglomeracích je problém hluku z automobilové dopravy spojen 

zejména s její nar stající intenzitou a zvyšující se koncentrací obyvatel na malé ploše. 

Podíl obyvatel, který je zasažen nadlimitním hlukem z automobilové dopravy se pohybuje 

okolo 60 %. Ú inky hluku m žeme rozd lit do dvou skupin – ú inky hluku na sluchové 

ústrojí a mimosluchové ú inky hluku. 

2.2.1 Ú inky hluku na sluchové ústrojí 

Specifické ú inky hluku: 

• Akutní akustické trauma 

• Explozní trauma 

• Chronické akustické trauma 

• Maskování  

Výše uvedené specifické ú inky hluku zasahují p ímo innost sluchového ústrojí 

lov ka a mohou jej trvale poškodit. Akustické trauma vzniká krátkým ú inkem velmi 

silného hlukového impulsu v rozsahu 100 – 140 dB. K mechanickému poškození orgánu 

st edního a vnit ního ucha dochází p sobením náhlé zm ny tlaku, kdy vlivem 

neo ekávaného krátkého zvukového vjemu o vysoké hodnot  nedojde ke spušt ní 

obranného mechanismu vnit ního ucha. Podobným úrazem je explozní trauma, které má 

navíc ráz mechanický a je doprovázen krom  poruchy sluchu ztrátou rovnováhy 

a s nar stající intenzitou se p idružuje poran ní dýchacích cest. P i nárazovém impulsu nad 

180 dB dochází až k perforaci bubínku. 

Chronické akustické trauma je zp sobeno p sobením silných, opakovaných  

a dlouhodobých hluk . Vlivem tohoto zatížení hlukem dochází k dlouhodobé sluchové 

únav  a k p etížení sluchu. Jedním z prvních p íznak  chronického akustického traumatu 

je zhoršená schopnost rozlišovat jemné zvuky, což neovliv uje možnost dorozum ní. 
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P i dalším dlouhodobém zat žování hlukem m že dojít až ke zhoršení sluchového vnímání 

na úrovni hovorové e i na pozadí mírného hluku nebo šumu.  

Maskování je snížení vnímání hluku slabšího a p evaha vnímání hluku siln jšího 

p i p sobení dvou nestejných hluk  co do hlasitosti. 

2.2.2 Mimosluchové ú inky hluku 

Tyto ú inky jsou tzv. nep ímé (nespecifické) a p sobí na jiné než sluchové ústrojí 

lov ka nap . nejzávažn jší jsou vlivy na centrální nervový systém. Narušením centrálního 

nervového systému dochází k hormonálním zm nám, vegetativním a biochemickým 

reakcím, poruchám spánku, vzniku stresu a únavy, poruchám štítné žlázy a dalších orgán . 

Vliv hluku dále ovliv uje motorické a smyslové funkce lov ka, vede k narušení 

koordinace pohyb , nesoust ed nosti (nap . p i u ení), nervozit  a ztráty emocionální 

rovnováhy. Hluk má dále podstatný vliv na spánek tím, že m že prodlužovat usínání, 

snižovat kvalitu (hloubku) spánku, zvyšovat pohybový neklid ve spánku, pop . m že vést 

až k probuzení. 

2.3 Limity 

Ochrana lidského zdraví p ed hlukem je zakotvena v zákon  . 258/2000 Sb., 

o ochran  ve ejného zdraví. Limity pro hluk jsou pak podrobn  stanoveny na ízením vlády 

. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

Hygienickým limit m hluku dává konkrétní nápl  na ízení vlády . 272/2011 Sb., 

o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. Hygienický limit je chápán 

jako nejvyšší p ípustná hodnota hluku nebo vibrací stanovená pro místa pobytu osob 

z hlediska ochrany jejich zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku nebo vibrací. 

Tabulka 3 Základní limity pro venkovní hluk (nap . u obytných dom ) [15] 

venkovní hluk  den (6:00-22:00)  noc (22:00-6:00)  

základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy  50 dB 40 dB 

pro hluk ze silni ní dopravy  55 dB 45 dB 

pro hluk z železni ní dopravy  55 dB 50 dB 

pro hluk z hlavních silnic  60 dB 50 dB 

pro hluk v ochranných pásmech drah  60 dB 55 dB 

pro starou hlukovou zát ž  70 dB 60 dB 

pro starou hlukovou zát ž u železni ních drah  70 dB 65 dB 
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2.4 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích 

Nedílnou sou ástí infrastruktury každého vysp lého státu je automobilová doprava 

na pozemních komunikacích. Nejvýznamn jším zdrojem hluku v životním prost edí 

je doprava, která na obyvatele b hem dne a noci neustále p sobí. Na celkovém objemu 

hluku se podílí cca 85-90 %. Nejv tším zdrojem hluku z automobilové dopravy jsou 

dálnice a silnice I. – III. t ídy, kde dochází k nejv tší koncentraci vozidel pohybujících se 

vysokou rychlostí. Následují pak místní komunikace, p edevším ve st edních a velkých 

m stech, kde se k rostoucímu množství vozidel p idružují prvky ve ejné hromadné 

dopravy. Minimáln  se na hlukové zát ži podílí železni ní doprava. 

Hluk z automobilové dopravy je významným problémem dnešní doby a jeden 

z nejzávažn jších faktor , p sobících na zdraví lidí. Nejvyšší po et lidí, kte í jsou v eské 

republice vystaveni nadlimitnímu hluku žije v Praze cca 13 % obyvatel. V Ostrav  

je hlukem obt žováno cca 11 % (33 400) obyvatel. [3] 

Tabulka 4 Faktory ovliv ující vznik dopravního hluku 
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2.4.1 Zdroje hluku z pohybu vozidla po komunikaci 

Mezi zdroje automobilového hluku adíme p edevším (obr. 2 ) : 

 Hluk motoru ( zrychlování, jízda p i stejné rychlosti apod.) 

 Hluk sání 

 Hluk výfuku 

 Hluk p evodového ústrojí 

 Hluk z pohybu pneumatiky po povrchu vozovky 

 Aerodynamický hluk (projevuje se až p i vyšších rychlostech) 

 

Obrázek 2 Zdroje hluku u vozidla v innosti [9] 

 

Hluk z automobilové dopravy lze rozd lit na vnit ní a vn jší. Vnit ní hluk 

se vyskytuje uvnit  vozidla, obvykle je vyvolán motorem vozidla, aerodynamickým 

odporem vozidla nebo jízdou po vozovce. Tento hluk obt žuje posádku vozidla a má vliv 

na pohodlí jízdy a komunika ní možnosti uvnit  vozidla. Vn jší hluk p sobí na okolní 

prost edí a obt žuje obyvatele v m stské zástavb  apod.  

V posledních letech se výrobci automobil  snaží o zdokonalení výroby hnacího 

ústrojí vozidla tak, aby byla snížena hladina hluku. Také pneumatiky prod laly zna ný 

vývoj v tom sm ru, že výrobci vhodnou úpravou dezénu docílili výrazného snížení hluku 

vznikajícího p i kontaktu pneumatiky s vozovkou. Tento hluk je tak dále ovlivn n rychlostí 

a hmotností vozidla a v neposlední ad  konstrukcí obrusné vrstvy vozovky. P i nízkých 

rychlostech vozidel, cca do 40 km/h u osobních vozidel a 65 km/h u nákladních vozidel, je 

dominantním zdrojem hluku hnací jednotka vozidla. P i vyšších rychlostech za íná 

p evládat hluk z valení neboli hluk na styku pneumatika – vozovka. P i rychlostech vyšších 

jak 200 km/h je dominantní složkou aerodynamický hluk. [5] 
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V p ípad  valivého hluku je vedle rychlosti vozidla dalším ovliv ujícím faktorem 

druh povrchu krytu vozovky. D ležitá je jeho textura a to jak z hlediska vzniku hluku, 

tak i jeho ší ení (odraz akustických vln). Obrusné vrstvy s optimální makrotexturou nebo 

vysokou mezerovitostí, jako jsou nap . jemnozrnné asfaltové koberce mastixové nebo 

asfaltové koberce drenážní, absorpcí snižují hluk vznikající p i kontaktu pneumatiky 

s povrchem vozovky a omezují ší ení hlukových vln. 

Parametry sm si p ispívající k protihlukovým ú ink m asfaltové obrusné vrstvy 

• Mezerovitost vrstvy - je parametr, který výrazn  p ispívá k redukci hluku.  

• Velikost maximálního zrna – nejjednodušší cestou jak snížit emitovaný 

hluk do okolí je snížení velikosti maximálního zrna. 

• Makrotextura povrchu – rovnom rné st ídání zrn a prohlubní p ispívá 

k omezení hlu nosti povrchu. Proto sm si typu SMA nebo BBTM 

s konkávním povrchem se pro tento ú el jeví jako vhodn jší než asfaltové 

betony (ACO) s konvexním povrchem. [11] 

 

 

Obrázek 3 Makrotextura povrchu [11] 

 

K dosažení p íznivé makrotextury je d ležitý nejvhodn jší tvarový index použitého 

kameniva (ideáln  do 15%). Veškeré povrchy, kde chceme dosáhnout snížení hlu nosti se 

nesmí podrcovat, nebo  tím dochází k nežádoucí zm n  textury. Protismykových vlastností 

pak musíme dosáhnout jinými prost edky, p edevším co nejlepší ohladitelností kameniva. 

[16] 

Pro kategorizaci textury povrchu vozovky se obvykle používají následující 

intervaly vlnových délek: 

• mikrotextura m = 0 – 0,5 mm; ur ená drsností povrchu, 

• makrotextura m = 0,5 – 50 mm; ur ená k ivkou zrnitosti a nejv tším zrnem 

ve sm si, 

• megatextura m = 50 – 500 mm; ur ená zp sobem technologického provedení 

obrusné vrstvy. [7] 
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Mikrotextura je d ležitá z hlediska dostate ných protismykových vlastností 

na styku pneumatiky a povrchu vozovky a tedy bezpe nosti provozu na pozemních 

komunikacích. Makrotextura má oproti tomu nezastupitelnou úlohu z hlediska drenážní 

funkce obrusné vrstvy a díky tomu umož uje dostate né p sobení mikrotextury. 

Megatextura je d ležitá z hlediska jízdního komfortu. Všem t mto složkám je t eba 

v novat pozornost p i volb  i návrhu vhodného typu asfaltové sm si. [6]  

Pro lepší absorpci hluku by m la makrotextura dosahovat vysokých amplitud 

v intervalu vlnových délek 0,5–10 mm a nízkých amplitud v intervalu 10–50 mm. 

U mezerovitých obrusných vrstev (nap . drenážní koberce) je vedle již uvedeného vlivu 

textury povrchu dalšího snížení hluku docíleno práv  pohlcováním nebo sníženým 

odrazem hluku od povrchu (tzv. reflexní vlastnosti povrchu). 

 

• Pružné pojivo – Zlepšení protihlukových vlastností povrchu asfaltové obrusné 

vrstvy dosáhneme i použitím pružn jšího pojiva. Typickým p edstavitelem t chto 

pojiv jsou asfalty modifikované drceným pryžovým granulátem – CRmB (Rumb 

Rubber Modified Bitumen). Pružné pojivo by m lo absorbovat ást zvukové 

energie a omezit vibrace pneumatik. 

 

Obrázek 4 Vliv makrotextury na hlu nost vznikající mezi pneumatikou a 

povrchem vozovky [6] 
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2.4.2 Hluk vznikající p i styku pneumatiky s vozovkou 

Hluk vznikající p i styku pneumatiky s povrchem vozovky (tzv. valivý hluk) 

se stává dominantní p i rychlostech vyšších než 40 - 50 km/h. Kontaktní hluk vzniká 

vlivem n kolika initel , kdy primární zdroje automobilového hluku jsou nárazy 

dezénového bloku – radiální kmitání, air – pumping efekt a t ení mezi pneumatikou 

a povrchem vozovky. K sekundárním zdroj m pak m žeme p i adit mechanismus zesílení 

a Helmholtzovy rezonátory, tyto zdroje ú eln  zesilují p sobení primárních zdroj . [5] 

 

• Primární zdroje hluku 

Náraz dezénového bloku – radiální oscilace 

Kontaktní povrch – b houn pneumatiky je vybaven soustavou r zných lamel 

a drážek je to tzv. dezén pneumatiky. P i jízd  vozidla dochází postupn  k nárazu 

jednotlivých dezénových blok  na nerovnosti na povrchu vozovky v tzv. kontaktní zón  

(obr. 5). Výstupky (textura) povrchu vozovky v intervalu 30 – 100 mm vyvolávají 

u pneumatiky tzv. radiální kmitání a stávají se tak zdrojem hluku v rozsahu nízkých 

frekvencí 500 až 1 000 Hz. Úrove  hluku je ovlivn na strukturou povrchu vozovky. 

Sou asn  s v tší drsností povrchu vozovky stoupá intenzita hluku. 

 

 

Obrázek 5 Radiální vibrace [5] 
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Air pumping efekt – sání vzduchu 

P i postupném otá ení pneumatiky po vozovce dochází k deformování a stla ování 

jednotlivých blok  dezénu. V drážkách mezi jednotlivými bloky dezénu p itom dochází 

ke stla ení vzduchu, který je ihned explozivn  uvol ován. P i dalším pooto ení 

pneumatiky je na zadní stran  kontaktní zóny vzduch op t nasáván (obr. 6). 

Po opušt ní kontaktní zóny se dezén pneumatiky vrátí do p vodního tvaru a velikosti. 

Rychlý pohyb blok  b hounu tzv. snap out zp sobuje radiální a tangenciální vibrace 

pneumatiky. Tímto jevem vzniká zdroj vysokofrekven ního hluku v rozsahu 1000 – 2000 

Hz. Úrove  hluku je závislá na textu e povrchu vozovky a její schopnosti ut snit prostor 

mezi drážkami dezénu a rychlosti pohybu vozidla. 

   

Obrázek 6 Air pumping efekt [5] 

T ení mezi pneumatikou a povrchem vozovky 

V kontaktní zón  dochází k t ení vlivem snahy pneumatiky p izp sobit se povrchu 

vozovky. Polom r zak ivení povrchu pneumatiky se musí vyrovnat a povrchová ást 

pneumatiky se snaží p izp sobit makrotextu e povrchu vozovky. [4] Mezi ob ma povrchy 

dochází k tzv. hystereznímu t ení (obr. 7). Smykové t ení vzniká vlivem zrychlování nebo 

brzd ní automobil  kdy dochází k p enosu tahových sil z kontaktní plochy pneumatiky na 

povrch vozovky. Typickým zvukovým projevem t ení je pískot pneumatik. 

 

Obrázek 7 T ení mezi pneumatikou a povrchem vozovky[5] 
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• Sekundární zdroje hluku 

Zesilující mechanizmy 

Zesilující mechanizmy podporují primární zdroje hluku a zesilují jejich intenzitu. 

P edevším se jedná o trubkovitý-trychtý ovitý efekt, který je stejný jako zvuk vznikající p i 

h e na trubku. Dalším zesilujícím mechanismem jsou Helmholtzovy rezonátory, které 

souvisí s bo ními drážkami dezénu pneumatik v kontaktní zón . Tyto drážky se díky 

svému tvaru chovají jako akustické systémy, které navyšují vyza ování zvuku obdobn  

jako u systému rezonance varhanních píš al (obr. 8). 

 

  

Obrázek 8 Mechanizmy zesílení zvuku [5] 
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3 Metody m ení hluku 

Hluk na pozemních komunikacích se v sou asné dob  m í pouze na stávajících 

vozovkách. Zkušební metody v reálných podmínkách na nov  provedených površích 

vozovek jsou finan n  náro né, proto je obtížné získávat údaje pro výzkum nových 

povrchových úprav vozovek. Technologie a postupy pro laboratorní m ení nebyly 

doposud, až na ojedin lé výjimky, v bec stanoveny. Pro porovnání akustických vlastností 

existuje n kolik metod m ení. 

 

 Coast-By method (CB) 

Jedná se o metodu vycházející z m ení hluku na dálku. Testovací vozidlo 

s testovanými pneumatikami míjí zvukom rné za ízení umíst né na krajnici vozovky 

s vypnutým motorem nebo s p edem dohodnutým za azeným rychlostním stupn m. M ení 

hluku probíhá p i rychlostech 80 km/h pro automobily osobní a 70 km/h pro automobily 

nákladní. P i m ení jsou krom  hluku zp sobeného pojezdem pneumatiky po vozovce 

dále zaznamenávány hluk aerodynamický a hluk z hnacího ústrojí vozidla. Tato metoda 

poskytuje informace pro studie hlu nosti testovaných pneumatik a informace o hlu nosti 

z provozu vozovky. 

 

 Statistical Pass-By method (SPB) 

Tato metoda je zakotvena v norm  SN ISO 11819-1 Akustika - M ení vlivu 

povrch  vozovek na dopravní hluk - ást 1: Statistická metoda p i pr jezdu. Metoda SPB 

posuzuje komplexn  generovaný hluk z dopravy ve vzdálenosti 7,5 m od osy vozovky. 

Hodnoty jsou zaznamenávány p i b žném provozu na pozemních komunikacích v úsecích 

s p edepsanou maximální povolenou rychlostí. Soub žn  s m ením hluku se provádí 

i záznam po tu a typu projížd jících vozidel. P i pr jezdu více než 100 osobních a 80 

nákladních vozidel a následné regresi se po ítá normalizovaná hladina hluku pro 50, 80 

a 110 km/h (osobní vozidla), 50, 70 a 85 km/h (t žká nákladní vozidla). Kone ným 

výsledkem této metody, která se využívá pro typové testování a obecné studie povrch  

vozovek je Statistical Pass-By Index (SPBI). Výsledky m ení dávají pom rn  p esné 

informace o hlu nosti provozu na pozemních komunikacích a zohled ují vliv všech typ  

projížd jících vozidel. Nevýhodou této metody je to, že je nutné p edem dob e volit m ící 

stanovišt .  
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 Controlled Pass-By method (CPB) 

Tato metoda je obdobná jako SPB a m ení probíhá izolovan  od b žného provozu 

na pozemních komunikacích. Pro ú ely m ení této metody jsou použita dv  testovací 

vozidla s testovacími pneumatikami (osobní automobil a nákladní automobil). Tato vozidla 

projížd jí kolem zvukom rného za ízení, které zaznamenává maximální hladinu 

akustického tlaku a pr m rnou hodnotu konkrétní rychlosti.  

 

 Close-Proximity method (CPX) 

Jedná se o metodu m ení hluku v t sné blízkosti kontaktu pneumatiky 

s vozovkou.Principiáln  se m í pouze hluk generovaný na styku pneumatiky s povrchem 

vozovky. Typ a charakter pneumatiky siln  ovliv ují nam ené výsledky. Samotné m ení 

probíhá ve speciáln  upraveném p ív su, který je tažen za automobilem, p i referen ních 

rychlostech 50, 80 a 110 km/h. Na p ív su je osazena testovací pneumatika, kolem které 

jsou umíst ny minimáln  dva mikrofony, které zaznamenávají pr m rnou hladinu 

akustického tlaku po dvacetimetrových úsecích. Výsledkem m ení je index CPXI 

(Close Proximity Index). Jedná se o jednoduchou a rychlou metodu, kterou lze aplikovat 

p i b žném provozu a m žeme tak získat údaje z r zn  dlouhých úsek  pozemních 

komunikací. Metoda se využívá pro studie hlu nosti povrchu vozovek a ov ování 

vlastností provedených úsek  pozemních komunikací. Metoda nem že zohlednit hmotnost 

vozidla, která vznikající hluk ovliv uje významnou m rou. [1]. 

 

 On Board Sound Intensity method (OBSI) 

Metoda je obdobná jako metoda p edchozí. K m ení se používá sonda akustické 

intenzity, která není citlivá na okolní hluk a je umíst na p ímo na karoserii testovacího 

vozidla v t sné blízkosti kontaktu pneumatiky s vozovkou (osazena na konzole). [11] 
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4 Protihluková opat ení 

V eské republice se ochrana proti hluku z dopravy adu let zam ovala a ješt  

stále zam uje p edevším na zavád ní pasivních opat ení, která snižují hlukovou imisi 

a její p sobení na okolní prost edí. K pasivním opat ením pat í budování protihlukových 

st n a val , provád ní tepelných a zvukových izolací budov a používání protihlukových 

oken. Tato opat ení jsou ú inná jen v bezprost ední blízkosti pozemních komunikací 

a v mnoha p ípadech vedou k prom n  místního krajinného rázu a prost edí, ve kterém 

lov k žije i s ohledem na jeho psychiku. Pasivní opat ení však ne eší samotný zdroj 

hluku. V posledních letech se ve velké mí e zvýšilo úsilí omezit hluk p ímo v míst  jeho 

vzniku – tzv. aktivní ochrana. 

Aktivní protihluková opat ení se snaží ovlivnit samotný zdroj hluku z dopravy. 

Mezi tato opat ení m žeme za adit vedení trasy pozemních komunikací ve zv tšené 

vzdálenosti od objekt . Rovn ž sem adíme omezení intenzity dopravního provozu 

v nejvíce zasažených lokalitách, omezení pr jezdu t žké nákladní dopravy, technická 

opat ení u samotných dopravních prost edk  a speciální úpravy povrchu vozovky, které 

vedou k hlu nosti. 

V eské republice tvo í rozhodující podíl dopravní infrastruktury asfaltové 

vozovky. ada zahrani ních poznatk  ukazuje, že pro obrusné vrstvy lze výrazn jšího 

efektu snížení hlu nosti dosáhnout vyšší mezerovitostí zhutn né asfaltové vrstvy nebo 

vhodnou makrotexturou povrchu vozovky, v ideálním p ípad  potom kombinací obou 

t chto faktor . Jak ukazují zahrani ní zkušenosti, lze v tomto p ípad  udržet snížení 

hladiny hluku v rozmezí 4-7 dB(A) po dobu 8 -10 let. Pro nové generace asfaltových 

koberc  lze dokonce uvažovat se snížením hlu nosti až o 8 dB(A). [10] 

4.1 Protihluková ešení obrusných vrstev 

V sou asné dob  existuje n kolik technologií konstruk ních vrstev vozovky, které 

lze ozna it jako nízkohlu né, s tím že musíme rozlišovat zda jsou provád ny v extravilánu 

nebo v intravilánu. Mimo m sta a obce lze používat v zásad  všechny z dosud rozvíjených 

nízkohlu ných úprav obrusných vrstev – od drenážních koberc , p es tenkovrstvé úpravy 

makrotextury až po uzav ené obrusné vrstvy s malou mezerovitostí avšak optimalizovanou 

strukturou povrchu. Specifickým povrchem s potenciálem snížení hladiny hluku 

až o 10 dB(A) p i rychlostech okolo 50 km/h jsou poroelastické povrchové úpravy s pryží. 

U místních komunikací je situace o n co složit jší. Je to ovlivn no hlavn  podmínkami p i 
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vlastní realizaci komunikace - možnosti pokládky, pravd podobnost pozd jších výkop  

a p ekop  v d sledku oprav i provád ní nových inženýrských sítí. Dalším ovliv ujícím 

faktorem je odlišná dopravní situace – na ad  míst dochází ke zm n  sm ru jízdy, malé 

oblouky v k ižovatkách, zóny zpomalování a brzd ní nebo naopak rozjížd ní 

a zrychlování, ímž vznikají pom rn  velké horizontální síly. U t chto komunikací lze 

proto uplatnit obrusné vrstvy s upravenou texturou (nap . asfaltové koberce mastixové 

nebo asfalty s tenkovrstvou úpravou), které jsou mén  náchylné na p sobení mechanických 

ú ink . 

Z hlediska technologie konstrukcí vozovek se již adu let v zahrani í využívá 

p edností n kterých specifických sm sí a technologických postup  pro obrusné vrstvy 

asfaltových vozovek nebo úprav betonových vozovek jako jedné z možností snižování 

emisí dopravního hluku vznikajících na povrchu vozovky a zat žujících okolní prost edí. 

B žné konstruk ní vrstvy litých asfalt  nebo promývaného betonu mohou snížit hladinu 

hluku v pr m ru do 3 dB(A). V n kterých západoevropských zemích existují bohaté 

zkušenosti s využitím otev ených a drenážních asfaltových koberc  (Porous Asphalt, 

Flüsterasphalt), které byly v souvislosti s problematikou hluku aplikovány jako forma 

tzv. akustických obrusných vrstev (jednovrstvých nebo dvouvrstvých). Tyto úpravy 

lze považovat tradi n  za nejznám jší, s nimiž existují omezené zkušenosti též v R. 

V p ípad  drenážních koberc  navíc lze sledovat v uplynulých deseti letech zna ný další 

vývoj a dnes m žeme hovo it již o t etí generaci t chto úprav. N které z uplatnitelných 

technologií, v etn  drenážních koberc , jsou uvád ny dále. [10]  

 

 Nát rové technologie 

Nát rové technologie provád né zejména na betonové vozovky byly p vodn , 

vyvinuty pro použití na drahách letiš . Tyto technologie byly rozvíjeny v prvé ad  jako 

technické opat ení zlepšující protismykové vlastnosti povrchu. Technologii tvo í tenká 

vrstva asfaltové emulze, speciálního modifikovaného asfaltu i epoxidové prysky ice 

s následným podrcením kamenivem vhodné frakce. Výhodou této úpravy je provedení 

pouze tenké vrstvy bez pot eby p edešlého frézování povrchu vozovky. Z hlediska 

protismykových vlastností lze u t chto technologií docílit v porovnání se zbývajícími 

možnostmi nejlepších hodnot. Z akustického hlediska vede použití kameniva úzké frakce 

k díl ímu omezení vlivu oscilace pneumatik a ke snížení air-pumping efektu. Tato úprava 

nemá s ohledem na svou tlouš ku a celkový princip provedení zásadn jší drenážní funkci. 
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 Vymývaný beton 

Betonové kryty obecn  p edstavují systém uzav ené obrusné vrstvy bez výrazné 

makrotextury. Zlepšení z akustického hlediska lze docílit vhodnou úpravou povrchové 

vrstvy. Technologie vymývaného betonu spo ívá v tom, že se na erstvý betonový kryt 

aplikuje post ik zpomalova e tuhnutí, který p sobí do hloubky cca 2 mm. Sou asn  

se pro zamezení nadm rného odparu p ekryje celý povrch vhodnou folií. Zhruba po 24-30 

hodinách od pokládky se ochranná folie odstraní a speciálním kartá ováním se vytvá í 

struktura vymývaného betonu. Z akustického hlediska je hlavním p ínosem snížení vlivu 

oscilace pneumatiky. [6] 

 

 Protihlukové tenké asfaltové koberce 

Tato technologie p edstavuje úpravu s konstruk ní tlouš kou do 25 mm a provádí 

se za horka pokládkou klasickými finišery. Cílem použití této technologie bylo p edevším 

zlepšit protismykové vlastnosti a uzav ít rozrušený povrch vozovky. Tenké asfaltové 

koberce s kamenivem frakce 0/4 nebo 0/8 a s mezerovitostí max. do 15% - hm. jsou 

z hlediska áry zrnitosti podobné drenážnímu koberci. Mezerovitá struktura umož uje 

snižovat air-pumping efekt, ale nemá vyšší absorp ní schopnost díky malým a rychle 

se zanášejícím mezerám. Prokázaný efekt snížení hlu nosti se pohybuje na úrovni 3 dB(A). 

Dalším typem tenkovrstvé úpravy je asfaltový koberec s ozna ením Rugosoft 

(technologie patentovaná spole nosti Colas), umož uje snižení hluku až o 7 dB(A). Použití 

sm si je v extravilánu i v intravilánu zpravidla v tlouš ce 2-3 cm. Obdobná technologie 

je sm s Viaphone, kterou používá spole nost Eurovia. 

 

 Asfaltové koberce drenážní (PA) 

Asfaltový koberec drenážní je vysoce mezerovitá asfaltová sm s, zvýšení 

mezerovitosti je docíleno upraveným návrhem áry zrnitosti, kde se tém  výhradn  

uplat ují zrna nejv tší použité frakce. Díky této stavb  vzniká omezený podíl kontaktních 

ploch mezi zrny, což vede k v tšímu namáhání celé kamenné kostry. Proto jsou kladeny 

velké požadavky na kvalitu použitého kameniva (otlukovost, ohladitelnost, odolnost proti 

mrazu, tvarový index a pevnostní charakteristika). Výroba sm si je z hlediska požadavk  

na kvalitu a na použité vstupní materiály velmi náro ná a pom rn  nákladná.  
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Z akustického hlediska p edstavují PA technologii, kterou lze dosáhnout 

nejvýrazn jšího snížení hluku, p estože dochází k postupnému snižování efektu snižování 

hluku v ase. Ztráta schopnosti snižovat hluk je závislá na ad  faktor , zejména 

na nadm rném zne išt ní a nedostate né údržb . Z hlediska údržby a pravidelného išt ní 

je podstatné obnovovat funkci mezer bezprost edn  spojených s povrchem vozovky. 

PA technologie jsou vhodné p edevším na rychlostních komunikacích a dálnicích 

procházejících v blízkosti zastav ného území, protože je prokázáno že nejvyššího snížení 

hluku lze docílit p i vyšších rychlostech.  

Životnost drenážních asfaltových koberc  se dnes uvažuje v úrovni 10 let. Po tomto 

období vrstva definitivn  ztrácí vylepšené akustické vlastnosti, ale m že ješt  po ur itou 

dobu fungovat jako obdoba asfaltového koberce mastixového. To lze považovat za jednu 

z hlavních slabin tohoto typu sm si. Novým trendem v souvislosti s výše uvedeným jsou 

dvouvrstvé drenážní asfaltové koberce. Tato technologická úprava p edstavuje dnes 

z hlediska trvalého efektu snížení hlu nosti inovativní zajímavou alternativu. 

Jemnozrnn jší horní vrstva s uzav en jší strukturou (PA8) zajiš uje ur itou ochranu p ed 

zne išt ním, zatímco spodní vrstva (PA16) vytvá í rezonan ní prostor pro pohlcení hluku 

(tzv. soub žná pokládka dvou vrstev metodou „horké do horkého“). Souvrství konstrukce 

vozovky v tomto p ípad  tvo í vrstva otev eného asfaltového koberce zrnitosti 

11/16 (spodní vrstva) konstruk ní tlouš ky 5 cm a otev ený asfaltový koberec zrnitosti 

0/2 konstruk ní tlouš ky 2 cm jako horní ochranná vrstva. Mezerovitost spodní hotové 

vrstvy se pohybuje v rozmezí 24,8–26,8 %-obj. a mezerovitost horní hotové vrstvy iní 

22,0–22,8 %-obj. Obecn  lze íci, že z ady dosud provedených m ení hladiny hluku 

vyplývá snížení hluku o 6–8 dB(A), p i emž se zatím ukazuje, že pravd podobn  dojde též 

k prodloužení životnosti a akustické ú innosti po delší období než 10 let. Tento typ úpravy 

je nicmén  vhodný pro pozemní komunikace s rychlostmi vyššími než 50 km/h. [6] 
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 Sm si s pojivem modifikovaným drceným pryžovým granulátem (CRmB) 

Jedná se o vrstvy s vyšším obsahem pojiva a vyšší mezerovitostí kameniva a sm si. 

Sm si s CRmB vykazují kvalitní protismykové vlastnosti ihned po provedení a drenážní 

vrstvy umož ují snížení hlukových emisí. Sm s a CRmB je možné použít ve všech b žn  

vyráb ných sm sích - asfaltové betony, asfaltové koberce mastixové, asfaltové koberce 

drenážní a asfaltové betony pro velmi tenké vrstvy. 

Nevýhodou je vysoké dávkování pojiva, cca o 15 – 20% vyšší než pro stejný typ 

sm si s b žným pojivem, drobnou výhodou naopak to, že není t eba dávkovat celulózová 

vlákna ani tam, kde by to p i jiném druhu pojiva bylo nutné.  

Silni ní sm si s CRmB jsou vhodné z ekologického hlediska v d sledku 

materiálového zpracování ojetých pneumatik, v p ípad  drenážních úprav v d sledku 

snížení hluku p sobeného silni ním provozem, dále zvýšením bezpe nosti zlepšením 

viditelnosti za dešt  a zvýšením úrovn  protismykových vlastností. 

 

 Nízkohlu né asfaltové koberce mastixové 

Jako alternativa protihlukové technologie drenážních koberc  se v zahrani í 

(Rakousko, N mecko) používají speciální typy asfaltových koberc  mastixových 

se sníženou hlu ností (LSMA). Jejich výhodou jsou menší nároky na pravidelnou údržbu, 

nižší náro nost zimní údržby a výrazn  snížené riziko zanášení mezer ne istotami.  

Od klasického asfaltového koberce mastixového se tento typ sm si odlišuje 

zm n nou árou zrnitosti. P i návrhu sm si dochází k dalšímu snížení podílu jemných 

ástic a sou asn  se musí využívat asfaltová pojiva s vysokou lepivostí. Mezerovitost 

t chto sm sí se zvyšuje v porovnání s klasickým SMA na úrove  10–15 %-obj., p edností 

je zejména vylepšená makrotextura. V porovnání nap . s drenážními koberci je lze využít 

jako protihlukové opat ení pro všechny dopravní rychlosti a pro všechny t ídy dopravního 

zatížení. 

 

 Sm s LOA 5 D (= Lärmoptimierte Asphaltdeckschicht – hlukov  optimalizovaný 

asfaltový koberec)  

Samostatnou variantu pat ící do skupiny asfaltových koberc  mastixových 

p edstavuje v N mecku vyvinutá sm s LOA 5D ozna ovaná též jako „düsseldorfská 

asfaltová sm s“. Jedná se o sm s typov  p íbuznou s SMA 5, pouze s mírn  zvýšenou 

mezerovitostí (5 až 6,5%) a požadavkem na vysoce modifikované pojivo. Navíc se pro 

tento typ sm si docilují vyšší hodnoty protismykových vlastností. Díky malému 
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maximálnímu zrnu, ideální textu e a požadované maximální možné rovinatosti 

p i pokládce se uvádí p edpoklad útlumu hluku až o 3 až 5 dB (A) s p edpokladem 

dlouhodobého zachování protihlukové funkce vrstvy a díky rozumné mezerovitosti lze 

p edpokládat i vysokou celkovou životnost vrstvy. [11] 

Sm s byla poprvé aplikována v roce 2007 na dvou úsecích místních komunikací 

v Düsseldorfu a z provedených hlukových m ení vyplynulo snížení hluku až o 5 dB(A) 

v p ípad  osobních aut a rychlosti 50 km/h. Ani po dvou letech nebyla p i opakovaných 

m ení zjišt na ztráta schopnosti snižovat hluk. [4]. 

 

 

Tabulka 5 Shrnutí klí ových ukazatel  vybraných technologií obrusných vrstev 

snižujících hlu nost [10] 
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5 Asfaltová sm s 

Asfaltová sm s je sm sí kameniva s plynulou nebo p erušovanou árou zrnitosti 

a asfaltového pojiva, p ípadn  dalších p ím sí. Dále mohou být ve sm si použity p ísady, 

jako jsou aditiva, která jsou nosi em asfaltu a vylepšují p ilnavost asfaltu ke kamenivu. 

Asfaltovým pojivem m že být silni ní asfalt, modifikovaný asfalt, nebo tvrdý silni ní 

asfalt. Kamenivo vytvá í kostru celé sm si tak, že se jednotlivá zrna vzájemn  dotýkají 

a zakli uji, asfaltové pojivo tato zrna spojuje dohromady. Vyvážený pom r jednotlivých 

materiálních složek nám zaru í výslednou kvalitu a zárove  bude plnit svou funkci 

v konstrukci vozovky po dobu své životnosti. 

Návrh složení asfaltové sm si vychází z požadavk  p íslušných technických norem, 

které p edepisují druh a kvalitu stavebních materiál , požadavky na složení asfaltové sm si 

a její fyzikální a fyzikáln -mechanické vlastnosti. Sou asn  musí návrh druhu asfaltové 

sm si vozovky odpovídat o ekávaným ú ink m dopravy a klimatickým vliv m na její 

vrstvy. Druh sm si volí projektant na základ  výpo tu konstrukce vozovky, 

p edpokládaného postupu výstavby a místních zvyklostí, s p ihlédnutím dostupnosti 

materiál  v dané oblasti.  

Proces návrhu sm si zahrnuje tyto innosti: 

- výb r a posouzení vlastností kameniva a kamenné mou ky 

- výb r a posouzení vlastností asfaltového pojiva 

- návrh áry zrnitosti sm si kameniva a stanovení podílu jednotlivých frakcí 

- optimalizace obsahu pojiva pomocí Marshallovy zkoušky 

- posouzení vlastností navržené sm si 

Ozna ování asfaltových vrstev je následující: 

- Asfaltový beton    AC (Asphalt Concrete) 

- Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy  BBTM 

(Bétons bitumineux très minces) 

- Asfaltový koberec mastixový   SMA (Stone Mastic Asphalt) 

- Asfaltový koberec drenážní   PA (Porous Asphalt) 

- Asfaltový koberec otev ený   AKO(Asfaltovýkoberecotev ený) 

- Litý asfalt      MA (Mastic Asphalt) 
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V technické dokumentaci se p i ozna ování uvádí druh vrstvy, typ použitého 

pojiva, tlouš ka vrstvy v mm a ozna ení normy. 

P íklad: Asfaltový beton pro ložní vrstvu vozovky s velikostí oka horního síta 

nejhrubší použité frakce kameniva 8 mm t ídy LA se zvýšenou odolností proti tvorb  

trvalých deformací s pojivem PmB 40/100-65 v tlouš ce vrstvy 40mm, odpovídající norm  

pro specifikace se ozna í: 

SMA 8 LA PmB 40/100-65; 40 mm; ZTV Asphalt-StB 07.[33] 

 

Druh sm si navrhované v této diplomové práci byl po domluv  s laborato í TPA 

R, s.r.o. v Ostrav  p ímo zadán. Vstupní materiály byly vybrány a zkoušeny podle 

požadavk  konkrétní asfaltové sm si SMA 8 LA. Volba asfaltové sm si s ozna ením SMA 

LA = (LA = Lärmarm = nízkohlu ný) nízkohlu ný znamená její použití pro komunikace se 

snížením hluku. 
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6 Asfaltová sm s SMA 8 LA – Stone mastic asphalt 

Tato sm s je vyráb na podle n meckých p edpis , vychází ze sm sí typu SMA, 

nicmén  po ítá se s mezerovitostí zvýšenou na 10 až 15% a textura sm si je výrazn  

ovlivn na použitím kameniva frakce 5/8 namísto b žného kameniva 4/8. Tím dojde 

k „otev ení“ sm si a dosažení požadované mezerovitosti, jedná se tedy o sm s s velmi výrazn  

p erušenou k ivkou zrnitosti. Pojivem je zde vysoce modifikovaný asfalt PmB 40/100-65 

v minimálním množství 6,6 %.  

Dále jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu kameniva, a to jak na otlukovost, 

tak i tvarový index, které se mají pohybovat maximáln  do 30 %. Základní požadavky 

na tyto sm si jsou uvedeny v tabulce 6. [8] 

 

Tabulka 6 Složení a vlastnosti asfaltové sm si a hutn ných asfaltových vrstev 
 

Asfaltový koberec mastixový – zvukov  optimalizovaný SMA 8 LA 

Stavební materiály  

Kamenivo  

     Procentuální podíl ostrohranných zrn C100/0; C95/1; C90/1 

     Odolnost proti drcení SZ18/LA20 

     Ohladitelnost PSV (udáváno)51 

     Minimální podíl drobného kameniva s ECS 35 100 % 

Pojivo, druh a gradace 40/100-65 A 

Složení asfaltové sm si  

     Propad sítem   

                                                                               11,2 mm 100 % 

       8 mm 90 – 100 % 

                                                                                 5,6 mm 20 - 30 % 

 2 mm 15 – 20 % 

                                                                             0,063 mm 6 – 8 % 

     Minimální obsah pojiva 
1)

 6,6 % 

     Objem pojiva je uvád no % 

     Nosi  pojiva > 0,3 % 

Asfaltová sm s  

     Teplota hutn ných Marshallových t les 135 ± 5 °C 

     Mezerovitost Marshallových t les 10 – 12 (8 – 10) % 
2) 

     Stupe  vypln ní mezer je uvád no % 

Hutn ná asfaltová vrstva  

     Tlouš ka 25 mm 

     Míra hutn ní >97 

     Mezerovitost hutn né asfaltové vrstvy 10 – 15 % 
 

1) K zajišt ní nejmenšího obsahu pojiva je nutno uvád né hodnoty korigovat na odpovídající    

objemovou hmotnost používané sm si kameniva pomocí korek ního faktoru  = 2,650/pp 

2) Objemová hmotnost je ur ována podle TP Asphalt-StB, ást 6, Metoda B, SSD (vážení pod vodou) 
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7 Základní složky asfaltové sm si  

7.1 Kamenivo 

Kamenivo je nej ast ji používaný materiál ve stavebnictví. Kamenivo je p írodní, 

um lý nebo recyklovaný zrnitý anorganický materiál. P írodní kamenivo získáváme 

z minerálních zdroj , a je zpracováno mechanicky. Um lé kamenivo je výsledkem 

pr myslového procesu, který zahrnuje teplotní nebo jinou úpravu. Recyklované kamenivo 

vzniká rozdrcením a rozt íd ním stávající konstrukce stavby nebo její ásti. Jedná 

se o hlavní složku sm si, tzv. plnivo, mající hlavní nosnou funkci. 

Základní charakteristikou kameniva je zrnitost, vyjad ující procentuální hmotnostní 

podíl propadu stanoveným po tem normových sít. Grafickým vyjád ením je ára zrnitosti. 

Frakce kameniva ozna uje velikost jednotlivých zrn podle velikosti dolního (d) a horního 

(D) síta. Jeho fyzikáln  chemické vlastnosti jsou dány lokalitou zdroje t žby. Zastoupení 

jednotlivých frakcí je dáno požadavky pro konstruk ní vrstvu, ve které bude sm s použita.  

 

7.2 Kamenná mou ka (filer) 

Kamenná mou ka je p írodní kamenivo jemné frakce, která je b žn  ozna ována 

jako filer. Je to kamenivo, kdy p evážná ást (min 70%) propadne sítem 0,063 mm, 

o maximální p ípustné vlhkosti 1%. Získává se jemným mletím horniny nebo odsáváním 

kamenného prachu p i b žné výrob  kameniva. 

Kamenná mou ka (filer), jemné ástice kameniva a asfalt vytvá í tmel vypl ující 

mezery mezi jednotlivými zrny. Pom r obsahu t chto složek m že výrazn  ovlivnit 

kone né vlastnosti sm si, zejména mají vliv na mezerovitost výsledné sm si. Je d ležité 

v novat této složce v asfaltové sm si pozornost a dodržovat požadavky na n j kladené. 

Vápenec a dolomit jsou nejvhodn jší pro výrobu fileru do asfaltových sm sí, 

vylepšují p ilnavost asfaltu ke kamenivu.  
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7.3 Asfaltové pojivo 

Asfaltová pojiva významnou m rou ovliv ují vlastnosti konstrukcí netuhých 

vozovek pozemních komunikací. Rostoucí dopravní zatížení p ináší stále v tší nároky 

na jejich kvalitu a vlastnosti.  

Asfalt = bitumen je souhrnné ozna ení pro organické kapaliny, které jsou vysoce 

viskózní nebo tuhé, erné barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Asfalt se získává z ropy 

jako zbytek po vakuové destilaci, je to nejhustší složka ropy s nejvyšším bodem varu. 

 Je to koloidní sm s vysokomolekulárních uhlovodík , kde je zastoupeno až kolem 

tisíce r zných slou enin. V zásad  se rozd lují na tekuté složky – maltény a pevné ástice 

– asfaltény. Tyto ropné asfalty se dále rozlišují na destila ní, polofoukané, foukané 

a modifikované. Modifikované asfalty se liší od b žných tím, že jsou do nich v malém 

množství p idávány modifika ní p ísady, které zlepšují d ležité reologické vlastnosti 

základního materiálu. Zpravidla to bývají organické, obvykle makromolekulární látky, 

které ovlivní reologické vlastnosti jako p ilnavost asfaltu ke kamenivu, koheze, soudržnost 

a lepivost i za vyšších teplot, odolnost proti vzniku trvalých deformací a ú ink m 

opakovaného namáhání, teplotní citlivost a k ehkost v oblasti nízkých teplot, bod m knutí 

a plastický stav asfaltu a náchylnost na stárnutí.  

Nej ast jší modifika ní p ísady bývají jednosm rné polymery na bázi eleastomer  

nebo plastomer . Orienta ní množství modifika ní p ísady závisí na druhu použitého 

asfaltu a pohybuje se v rozmezí 2% - 10 % hmotnosti asfaltu. Plastomery nepolárního 

charakteru lze p idávat do ropného asfaltu v množství p ibližn  2% až 5% hmotnosti. 

Vlastnosti asfaltu lze upravit p idáním polyethylenu, polypropylenu, drcené odpadní pryže 

pop . r zných typ  p írodních nebo um lých vosk . 

Asfalt jako pojivo musí spl ovat základní funkce: 

- stabilní vazbu všech složek sm si v celkovém teplotním rozsahu jejího použití 

- chránit sm s kameniva p ed nep íznivými vlivy 

- zabránit vylupování zrn kameniva p sobením pneumatik  

 

Použitím modifikovaného asfaltu dosáhneme zvýšení odolnosti hutn ných sm sí 

proti trvalým deformacím. 
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7.4 P ísada S CEL 7 

P ísada S CEL 7 je volné celulózové vlákno pro silni ní stavitelství a jiné použití 

ve stavebnictví vyráb né od roku 1998. Primárn  slouží jako stabiliza ní p ísada do SMA 

(asfaltový koberec mastixový) a výroba probíhá dle SN EN ISO 9001, SN EN ISO 

14001 a SN OHSAS 18001 

Tato p ísada je nosi  pojiva umož ující zvýšení obsahu asfaltu v obalovaných 

sm sích. Snižuje stékavost asfaltu z kameniva, zvyšuje zpracovatelnost sm si p i pokládce, 

zlepšuje tepelné odolnosti sm si. Dále zlepšuje fyzikáln  - mechanické vlastnosti 

asfaltových sm sí a nízkoteplotní vlastnosti sm sí a snížení teploty pokládky. 

P ísada S CEL 7 zvyšuje životnost, odolnost proti pr niku vody,vylepšuje tvarovou 

stálost p i vysokém dopravním zatížení, snižuje vyjížd ní kolejí, zajiš uje nižší hlu nost 

silni ní komunikace a p ináší vysokou odolnost komunikace proti obrusu. [16] 

 

Tabulka 7 Technické informace 

 

 

Obrázek 9 P ísada S CEL 7 
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8 Zkoušky vstupních materiál   

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout sm s s dosažením v tšího útlumu hluku, 

tzn. bylo pot eba zvýšit mezerovitost sm si. V tší mezerovitosti jsem docílila tím, že jsem 

ve skladb  sm si snížila podíl filerových ástic a zvýšila podíl nejhrubší frakce. 

Pro návrh asfaltové sm si byly použity tyto materiály: 

 P írodní drcené kamenivo frakce 0/4 a 5/8 z kamenolomu Bohu ovice. 

Tento lom se nachází v blízkosti m sta Hradec nad Moravicí. 

Nejvýznamn jším zástupcem horniny v daném ložisku je moravská 

droba. Kamenivo z tohoto zdroje se ve velké mí e používá 

do asfaltových sm sí, ale i do beton  nejen v silni ním stavitelství. 

 Filer do asfaltové sm si z dolomitického vápence s ozna ením mletý 

vápenec VJM 10 z vápenky Varín, okr. Žilina, Slovenská republika.  

 Modifikovaný asfalt pro vozovky s vysokým dopravním zatížením t ídy 

PmB 40/100-65 z rafinérie TOTAL výrobna Chrlice. 

 P ísada S CEL 7 je volné celulózové vlákno. 

Všechny použité materiály pro vytvo ení návrhu asfaltové sm si byly odzkoušeny 

dle p íslušných norem. Postupy a rozsah zkoušení je specifikován pro jednotlivé druhy 

materiál . Jednotliví dodavatelé materiál  garantují vlastnosti svého produktu certifikáty, 

prohlášeními o shod . Pro spln ní normy musí být provedeny n které zkoušky laboratorn . 

8.1 Kamenivo 

Kvalita kameniva a surovin, ze kterých se vyrábí, se musí kontrolovat p ed 

zapo etím i v pr b hu výroby. Kontinuální ov ování kvality kameniva se zabezpe uje 

pr kazními a výrobními kontrolními zkouškami. Zkoušení kameniva podléhá norm  

SN EN 13043. [18] 

Mezi základní zkoušky kameniva pat í: 

− Stanovení zrnitosti kameniva ( SN EN 933-1) [18] 

Podíl jemných ástic – praní 

Sítový rozbor – prosévání za sucha 

− Stanovení tvaru zrn - Tvarový index ( SN EN 933-4) [19] 

− Posouzení jemných ástic – Zkouška methylenovou mod í ( SN EN 933-9) [20] 

− Posouzení jemných ástic – Zrnitost fileru ( SN EN 933-10) [21] 
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Zkouškami kameniva zjiš ujeme jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Zkoušky 

se provádí na jednotlivých frakcích. 

Zkoušené kamenivo: 

− frakce 0/4 lom Bohu ovice 

− frakce 5/8 lom Bohu ovice 

− filer VJM 10 lom Varín 

 

Zdroj odb ru kameniva pro následné zkoušky byl proveden na skládce obalovny 

Bohemia Asfalt, s.r.o. Polanka. 

P íprava zkušebních navážek kameniva a zmenšování vzorku se provádí kvartací. 

Kvartace je zp sob, kterým se dosahuje rovnom rné zastoupení zrn v jednotlivých frakcích 

pomocí žlábkového d li e. Postup stanovuje SN EN 932-2.  

 

Obrázek 10 Žlábkový d li  

 

8.1.1 Stanovení zrnitosti kameniva – Podíl jemných ástic SN EN 933-1 

a) Postup zkoušky 

Podstata zkoušky spo ívá v tom, že podíl jemných ástic udává procentuální 

zastoupení ástic kameniva, která projdou zkušebním sítem s velikostí 0,063 mm. Provádí 

se promýváním vodou p es sadu dvou sít, kdy první síto plní funkci ochrannou a druhé 

prosévací. Obsah jemných ástic se ur í jako rozdíl hmotností vysušené navážky p ed 

a po promytí. 

Zkušební pom cky: 

- zkušební síto o velikosti 0,063 mm, 

- technické váhy s p esností vážení ±0,1 % hmotnosti navážky, 

- sušárna se samo inným udržováním teploty 110°C ± 5°C, 
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- ochranné síto velikosti 1 mm nebo 2 mm, 

- nádoby na rozplavování kameniva vodou, 

- kovová ty inka k promíchávání, 

- kartá e a voda. 

P ipravenou navážku jsem vysušila v laboratorní sušárn  p i teplot  (110 ±5) °C 

do ustálené hmotnosti a po vychladnutí jsem zaznamenala její hmotnost M1. Vzorek 

jsem nasypala do nádoby, zalila vodou do výše alespo  5 cm nad povrch kameniva 

a d kladn  promíchávala ty inkou. 

Následn  jsem vodu spole n  s kamenivem opatrn  slévala na dvojici sít. 

Procezování jsem provád la tak dlouho, dokud voda protékající kamenivem na sítech 

nebyla irá. Zbylé kamenivo na obou sítech jsem vysušila p i teplot  (110 ±5)°C 

do ustálené hmotnosti a zaznamenala jsem si jeho hmotnost M2. 

Norma SN EN 13043 [30] stanovuje, že v p ípad , kdy obsah jemných ástic 

v drobném kamenivu nebo ve sm si kameniva 0/D s D<8 mm není v tší než 3 %, 

nepožaduje se další zkoušení.V p ípad  obsahu jemných ástic v drobném kamenivu 3 % 

až 10 % hmotnosti je t eba posoudit obsah jemných ástic zkouškou methylenovou mod í 

podle SN EN 933-9 [20]. 

b) Výsledek zkoušky 

Tabulka 8 Kamenivo frakce 0/4 

Frakce       0/4 p írodní drcené kamenivo  Zdroj: Bohu ovice 

   

Stanovení zrnitosti                     podle SN EN 933-1 

Promytí   

         Hmotnost vysušení navážky 221,0 g 

         Hmotnost zrn > 0,063 po promytí a vysušení 200,0 g 

   

Obsah jemných ástic                podle SN EN 993-1       Požad. hod. dle SN EN 

13043 

                  Stanoveno: obsah zrn < 0,063  =  9,8 %                 10,0 % 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce, 

viz P íloha . 1: Protokol . OS/2013/00068. 
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Tabulka 9 Kamenivo frakce 5/8 

Frakce       5/8 p írodní drcené kamenivo  Zdroj: Bohu ovice 

   

Stanovení zrnitosti                     podle SN EN 933-1 

Promytí   

         Hmotnost vysušení navážky 701,8 g 

         Hmotnost zrn > 0,063 po promytí a vysušení 698,7 g 

   

Obsah jemných ástic                podle SN EN 993-1       Požad. hod. dle SN EN 

13043 

                  Stanoveno: obsah zrn < 0,063  =  0,5 %                 2,0 % 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce, 

viz P íloha . 2: Protokol . OS/2013/00070. 

8.1.2 Stanovení zrnitosti kameniva – Sítový rozbor SN EN 933-1 

a) Postup zkoušky 

Sítový rozbor spo ívá v rozt íd ní materiálu pomocí sady sít do n kolika frakcí 

se sestupnou velikostí otvor  (obr. 11). Otvory sít a po et sít je závislý na druhu vzorku 

a požadované p esnosti. Jedná se o prosévání za sucha. Zkouška navazuje 

na postup z p edchozí kapitoly (8.1.1), kdy pro vlastní prosévání byl použit vysušený 

vzorek po praní. 

 

Obrázek 11 Prosévací vibra ní p ístroj s normovou sadou sít 
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Zkušební pom cky: 

- zkušební síta – sada normových sít, 

-  pevn  lícující víko a dno sady sít, 

- sušárna s automatickým udržováním a kontrolou teploty 110 °C ± 5 °C, 

- prosévací p ístroj, 

- laboratorní váhy s p esností ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- nádoby, kartá e a št tce. 

Se azení zkušebních sít pro prosévací zkoušku je upraveno normou SN EN 

13043. [30] Pro zkoušení byly použity velikosti sít ozna eny v p íslušné norm  jako 

„Základní ada plus ada 1“. 

Propraný a vysušený vzorek jsem nasypala na síta sestavená do sloupce, kdy síta 

byla se azena postupn  tak, že síto s nejv tšími otvory je naho e a postupn  dol  se otvory 

v sítech zmenšují. Sestavou se následn  mechanicky t áslo. Po prob hnutí n kolika 

asových interval  prosévání jsem za ala postupn  sm rem shora odebírat jednotlivá síta. 

Každé odebrané síto jsem dokon ovala ru ním proséváním. Všechen materiál, který 

propadnul p i tomto ru ním prosévaní jsem p idala na síto následující ve sloupci p ed 

pokra ováním prosévání na tomto sít . Bylo t eba zabránit ztrátám materiálu. Zvážila jsem 

z statek na sít  s nejv tšími otvory a zaznamenala jsem jeho hmotnost R1. Stejnou operaci 

jsem provedla se z statky na následujících sítech ve sloupci a zaznamenávala jsem jejich 

hmotnosti R2, R3, R4, .. Rn. P ípadný propad jemných ástic na dno jsem zaznamenala jako 

hodnotu jejich hmotnosti P. Popsaný postup jsem provedla pro všechny zkoušené frakce 

a výsledky jsem zaznamenala. Výstupem zkoušky je procentuální vyjád ení díl ího zbytku 

ad na jednotlivém sítu  
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b) Výsledek zkoušky 

Tabulka 10 Zrnitost frakce kameniva 0/4 

Frakce 0/4 

Velikost síta [mm] Propad [% hm.] 

5,6 100 

4,0 97 

2,0 68 

1,0 47 

0,5 34 

0,25 23 

0,125 15 

0,063 9,8 

 

Graf 1 K ivka zrnitosti frakce kameniva 0/4 
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Tabulka 11 Zrnitost frakce kameniva 5/8 

Frakce 5/8 

Velikost síta [mm] Propad [% hm.] 

11,2 100 

8,0 93 

5,6 15 

4,0 3 

2,0 1 

1,0 1 

0,5 1 

0,25 1 

0,125 1 

0,063 0,5 

 

Graf 2 K ivka zrnitosti frakce kameniva 5/8 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m norem. Kompletní protokoly o provedené zkoušce, 

viz P íloha .1 a 2: Protokoly . OS/2013/00068, OS/2013/00070. 
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8.1.3 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index ( SN EN 933-4) 

a) Postup zkoušky 

Zkouška se provádí z frakce kameniva di/Di, kde Di  63 mm a di ≥ 4 mm. 

Ke zkoumání tvarového indexu byly použity vzorky kameniva ze zkoušky prosévací. 

Minimální hmotnost zkušební navážky ur uje SN EN 933-4. 

Jednotlivá zrna vzorku zkoušeného kameniva jsem rozt i ovala dle pom ru jejich 

délky L ke tlouš ce E pomocí dvou elis ového m idla. Tvarový index jsem vypo etla 

z hmotnostního podílu zrn, jejichž pom r délky a tlouš ky je v tší než 3 a vyjad uje se jako 

procento z celkové hmotnosti zkoušených zrn. 

Zkušební pom cky:  

- dvou elis ové posuvné m ítko (viz. obrázek. 12), 

- laboratorní váhy s p esnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky  

- misky. 

Zaznamenává se tvarový index zaokrouhlený na celé íslo. Stanovení tvarového 

indexu jsem provedla pouze pro frakci kameniva 5/8 mm. 

 

Obrázek 12 Dvou elis ové posuvné m ítko 

b) Výsledek zkoušky 

Tabulka 12 Výsledek zkoušky tvarového indexu kameniva frakce 5/8 

Tvar zrn hrubého kameniva Podle SN EN 933-4 

  

stanoveno:                        Tvarový index   =  15 % 

Požadovaná hodnota dle SN EN 13043 =   30 % 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m normy. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

stanovení tvarového indexu, viz P íloha . 2: Protokol . OS/2013/00070. 
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8.1.4 Posouzení jemných ástic – Zkouška methylenovou mod í ( SN EN 933-9) 

a) Postup zkoušky 

Zkouška se provádí pro zjišt ní kvality jemných ástic. Podstatou zkoušky je, 

že roztok methylenové mod e se postupn  p idává do suspenze zkušební navážky. 

Adsorpce barevného roztoku zkušební navážkou se kontroluje po každém p idání roztoku. 

Provádí se zkoušením zbarvení filtra ního papíru ke zjišt ní p ítomnosti nevázaného 

barviva. 

Pokud se potvrdí p ítomnost nevázaného barviva, vypo te se hodnota methylenové 

mod e (MB nebo MBF) a vyjád í se v gramech barviva adsorbovaného jedním kilogramem 

zkoušeného podílu. 

Zkušební pom cky:  

- byreta o objemu 100 ml nebo 50 ml, 

- mikropipeta, 

- roztok methylenové mod e 

- filtra ní papír tlouš ky 0,20 mm a filtra ní rychlostí 75 s, 

- sklen ná ty inka délky 300mm, pr m ru 8mm, 

- lopatkové míchadlo schopné regulace rychlosti otá ení do (600 ± 60) 

ot./min. se t emi nebo ty mi lopatkami, 

- laboratorní váhy s p esnost ±0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- stopky, teplom r, st rka, ba ka, kádinka, 

- zkušební síto o velikosti ok 0,125 mm  

- exsikátor. 

Suchý redukovaný vzorek jsem prosela sítem 0,125 mm, pro stanovení hodnoty 

methylenové mod e (MBF) podílu 0/0,125 mm jsem dle normy SN EN 932-2 navážku 

zredukovala na hmotnost (30±0,1) g. Tuto zkušební navážku jsem zaznamenala jako 

hmotnost M1 s p esností na 1 g. 

Roztok jsem si p ipravila tak, že do kádinky jsem nalila (500 ± 5) ml destilované 

nebo demineralizované vody, p idala vysušenou zkušební navážku a d kladn  promíchala 

st rkou. Míchací za ízení jsem nastavila na rychlost 600 otá ek za min. Doba míchání byla 

5 minut. 

Filtra ní papír jsem umístila nahoru na prázdnou kádinku, tak aby se v tšina jeho 

povrchu jakkoliv nedotýkala pevného materiálu. Po promíchání roztoku jsem vst íkla 

dávku 5 ml roztoku barviva do kádinky, po uplynutí nejmén  1 minuty jsem provedla 
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zkoušku zbarvení na filtra ním papíru. Jestliže se ani p i dalším p idání 5 ml roztoku 

neobjeví barevný kroužek, p idává se dalších 5 ml roztoku barviva, promíchala jsem 

a po 1 minut  jsem op t provedla další zkoušku zbarvení. Po objevení barevného kroužku 

jsem pokra ovalo v míchání p i provád ní zkoušek zbarvení bez dalšího p idávání roztoku 

barviva. Zaznamenala jsme celkový objem roztoku barviva V1, s p esností na 1 ml, který 

bylo nutno dodat, aby kroužek vydržel po dobu 5 min. 

Vyjád enou výslednou hodnotu methylenové mod e (MBF ) jsem vyjád ila jako 

podíl celkového objemu p idávaného roztoku barviva v ml a hmotnosti zkušební navážky 

v g. Jednotkou této veli iny je gram roztoku barviva na jeden kilogram podílu 0/0,125 mm 

(g/kg). 

b)Výsledek zkoušky 

Norma SN EN 13108-5 stanovuje kvalitu jemných ástic pro asfaltovou sm s 

SMA 8 LA vyjád enou pomocí methylenové mod e doporu enou hodnotou 

do MBF=10 g/kg. Zkouškou byla zjišt na hodnota MBF = (5±0,7) g/kg (tabulka 13).  

       Tabulka 13 Výsledek zkoušky stanovení hodnoty metylovou mod í 

P íprava kameniva  

Zmenšení vzorku podle SN EN 932-2 

                                             Redukovaný vzorek: 200,0 g 

Prosátý redukovaný vzorek – podsítné 0,125 mm 30,7 g 

  

Zkušební navážka zrn < 0,125 mm        30,0 g    M1 

                  P idaný roztok barviva:       15 ml     V1 

  

Vyhodnocení  

       Hodnota methylenové mod e MBF = 5,0 

    g barviva na 1000 g kameniva U = +/- 0,7 

Hodnota požadovaná dle SN EN 13108-5 MBF = 10,0 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m normy. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

methylenovou mod í je uveden v P íloze . 3: Protokol . OS/2013/00071. 
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8.1.5 Stanovení zrnitosti fileru jako kameniva ( SN EN 933-10) 

a) Postup zkoušky 

Kamenná mou ka musí být suchá, bez shluk , nesmí obsahovat organické látky 

a propad sítem 0,09 mm musí init více jak 60 %. ást kamenné mou ky, která propadne 

sítem 0,09 mm, se nazývá filer. P íslušná norma popisuje prosévání proudem vzduchu pro 

posouzení fileru podle hmotnosti.  

Podstatou zkoušky bylo rozt íd ní a odd lení jednotlivých zrn fileru pomocí ady 

sít do n kolika frakcí se sestupnou velikostí. Zvolená metoda byla prosévání za sucha 

proudem vzduchu. Hmotnost zrn propadlých každým sítem byla vztažena k p vodní 

hmotnosti materiálu. Získaná procenta se používají bu  v íselném vyjád ení, nebo 

v grafickém znázorn ní. 

Zkušební pom cky: 

- zkušební síta jmenovitého pr m ru 200 mm se tvercovými otvory 0,063 

mm, 0,125 mm a 2 mm, 

- prosévací p ístroj pro prosévání proudem vzduchu s rozdílem tlaku, 

- sušárna s nucenou cirkulací vzduchu, 

- váhy s p esností ± 0,1 %, 

- jemný kartá  a plastické kladívko. 

V pr b hu zkoušky jsem zaznamenávala r zné hmotnosti a vypo ítávala jsem 

hmotnost z statku na každém sít , jako procento p vodní suché hmotnosti a zaokrouhlila 

na nejbližší celé íslo. Vypo etla jsem sou tové procento p vodní suché hmotnosti, které 

propadlo každým sítem na síto 0,063 mm. Norma SN EN 13043 (tabulka 14) [30] 

stanovuje požadovaný propad sítem tak, aby byl spln n požadavek na množství fileru pro 

asfaltovou sm s SMA 8 LA. Zkoušku jsem provedla provedena pro filer VJM 10 Varín. 

Tabulka 14 Požadavky na zrnitost p idávaného fileru 
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b) Výsledek zkoušky  

Tabulka 15 Výsledek stanovení zrnitosti fileru jako kameniva – mletý vápenec 

VJM 10 

Stanovení zrnitosti  Zkušební postup dle SN EN 933 – 10 

       

 Propad sítem  

 U= +/- 

 Prázdné síto 

+ víko g 

Síto+víko+

zbytek g 

Zbytek 

na sítu g stanoveno požadováno 
 

2 795,9 795,9  100,0% 100%  

0,125 553,0 556,5 3,5 93,0% > 85,0 % 0,9% 

S
ít

o
 

m
m

 

0,063 507,9 513,9 6,0 88,1% > 70,0 % 0,9% 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m normy pro zkoušení kamenné mou ky – fileru. 

Kompletní protokol o provedené zkoušce, viz P íloha . 3 : Protokol . OS/2012/3523. 

8.2 Asfalt 

Vlastnosti asfaltu, který plní funkci pojiva v asfaltové sm si, mohou výrazn  

ovlivnit celkovou kvalitu vozovky. Nap íklad, pokud by asfalt nebyl schopen plnit n které 

ze základních požadavk  na n j kladených, mohlo by to vést k poruchám, které by m ly 

za následek nákladné opravy vrstvy vozovky a k dalším problém m s tím souvisejících. 

Z t chto d vod  musí každý asfalt použitý v asfaltové sm si projít adou zkoušek.  

Pro ú ely této diplomové práce byl použit asfalt PmB 40/100-65, jehož základní 

vlastnosti jsou stanoveny normou SN EN 12591. Zdroj odb ru asfaltu pro provád né 

zkoušky byl v rafinerii TOTAL výrobna Chrlice. 

Mezi základní zkoušky asfalt  pat í: 

• Stanovení bodu m knutí metodou kroužek kuli ka podle SN EN 1427 

• Stanovení penetrace jehlou podle SN EN 1426 

• Stanovení stékavosti pojiva podle SN EN 12697-18 
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8.2.1 Stanovení bodu m knutí asfaltu – metoda kroužek kuli ka ( SN EN 1427) 

a) Postup zkoušky 

Norma specifikuje stanovení bodu m knutí asfaltu a asfaltových pojiv v teplotním 

intervalu od 28 °C do 150 °C. Bod m knutí zna í teplotu, p i které zkoušený materiál 

za normalizovaných zkušebních podmínek dosáhne ur ité konzistence. Metoda 

je použitelná i pro asfaltová pojiva, která byla znovuzískána z asfaltových sm sí. 

Podstatou zkoušky bylo zjišt ní jak se chová asfalt p i vyšších teplotách a stanoví 

se horní hranice oboru plasticity. Asfalt p i zvyšování teploty p echází pozvolna 

do tekutého stavu.  

Zkoušela jsem dva kotou ky asfaltového pojiva, které byly odlity v mosazných 

kroužcích. Kroužky byly osazeny ve zkušebním za ízení, kde se zah ívaly ízenou 

rovnom rnou rychlostí 5 °C/min. v kapalinové lázni. Na každém asfaltovém kotou ku byla 

položena ocelová kuli ka o pr m ru 9,5 mm ±0,05 mm o hmotnosti 3,50 g ± 0,05 g.. Bod 

m knutí je pr m rná teplota, kdy tyto ocelové kuli ky položené na dva asfaltové kotou ky 

zm knou natolik, že proniknou vrstvou asfaltu a protáhnou ji do hloubky 25 mm ± 0,4 mm 

pod spodní okraj prstenu (obr. 13 a 14). 

 

  

Obrázek 13 Asfaltové pojivo nalité v kroužcích 

 

  

Obrázek 14 Stanovení bodu m knutí 
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b) Výsledek zkoušky 

Tabulka 16 Stanovení a vyhodnocení výsledk  zkoušení asfaltového pojiva 

PmB 40/100-65 

Stanovení bodu m knutí KK Podle SN EN 1427  

 Stanovené hodnoty 

 1 73,8 °C 

 2 73,6 °C 

 

 Výsledek    73,7 °C  

Hodnota požadovaná dle SN EN 14023  65,0 °C 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m normy. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

vlastností asfaltu, viz P íloha . 5 : Protokol . OS/2013/00137. 

 

8.2.2 Stanovení penetrace jehlou ( SN EN 1426) 

a) Postup zkoušky 

Pro stanovení konzistence asfaltu a asfaltových pojiv je p edepsána zkouška 

penetrací jehlou. Konzistence vzorku materiálu je vyjád ená jako hloubka v desetinách 

milimetru, do které svisle vnikne normalizovaná jehla za stanovených podmínek teploty, 

zatížení a doby zat žování. [22] 

Zkouška spo ívala v tom, že jsem m ila pr nik normalizované jehly 

do vytemperovaného analytického vzorku.  

Zkoušku jsem provád la na p ístroji zvaném penetrometr, který se skládá z v etena, 

stupnice, držáku jehly, uvol ovacího za ízení, 50 g závaží, penetra ní jehly v etn  

koncovky, p emis ovací misky s plochým dnem, nádoby se zkušebním vzorkem, 

podkladní desky a stav cím šroubem (obr. 15). 

Výslednou hodnotu penetrace jsem vyjád ila jako aritmetický pr m r ze t í m ení 

v desetinách milimetru. P esn  stanovené požadavky na hodnotu penetrace asfaltové sm si 

SMA 8 LA ur uje norma SN EN 12591. 
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Obrázek 15 Penetrometr se zkušebním t lesem pro ur ení penetrace 

 

 

Obrázek 16 Zkoušení asfaltu – stanovení penetrace jehlou 

b) Výsledek zkoušky  

Tabulka 17 Stanovení a vyhodnocení výsledk  zkoušení asfaltového pojiva 

PmB 40/100-65 

Stanovení penetrace jehlou Podle SN EN 1426  

 Stanovené hodnoty 

 1 56,0   0,1 mm 

 2 57,0   0,1 mm 

 3 57,0   0,1 mm 

   

 Výsledek 57,0 mm          

Hodnota požadovaná dle SN EN 14023 40 – 100 mm 

 

Zkouška vyhovuje požadavk m norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

vlastností asfaltu, viz P íloha . 5 : Protokol . OS/2013/00137. 
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8.2.3 Stanovení stékavosti pojiva ( SN EN 12697-18) 

Dalším a posledním požadavkem na asfaltovou sm s je stékavost pojiva. 

V evropské norm  jsou popisovány dv  metody pro stanovení stékavosti pojiva 

asfaltových sm sí. Jedná se o metodu d rovaného koše a Schellenbergovu metodu. 

 

a) Postup zkoušky 

Pro ú ely této diplomové práce jsem použila Schellenbergovu metodu. Stékavostí 

pojiva se rozumí množství asfaltu, které ste e do kádinky po jedné hodin  v peci p i 

maximální p edpokládané teplot  míchání v obalovn . 

Zkoušku jsem provád la s dostate ným množstvím zkoušené sm si 

(1kg kameniva+asfalt v dané receptu e) p i použití sušárny, sklen ných kádinek o objemu 

1000 ml, váhy s p esností 0,1 g, kovové krabice, teplom ru a stopek. 

   

Obrázek 17 Kádinka se ste eným pojivem po vysypání sm si 

b) Výsledek zkoušky 

Tabulka 18 Stanovení stékavosti podle Schellenberga  

    SN EN 12697-18    
           
 P prava zkoušky          

  Teplota odebraného vzorku    165 °C    

  Teplota zkušební   170 °C    
           

 Hmotnost  - prázdné kádinky   205,1 195,8 g    w1 Ste ený  

  - kádinky se sm sí   1215,4 1195,8 g    w2 materiál  

  - kádinka se ste eným materiálem 207,2 198,1 g    w3 0,22%  

        

 

    

  Výsledek         

   Ste ený materiál   0,22% U=+/- 0,01%  

 

Zkouška vyhovuje požadavk m normy SN EN 12697-18. Kompletní protokol 

o provedené zkoušce vlastností asfaltu, viz P íloha . 6 : Protokol . OS/2013/00930. 
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9 Návrh sm si pro protihlukové obrusné vrstvy 

Návrh této sm si je stanoven evropskou normou SN EN 13108-5 Asfaltové sm si 

– Specifikace pro materiály – ást 5: Asfaltový koberec mastixový. Návrh této sm si 

je založen na zvolení optimálního pom ru dvou základních složek a to kameniva, které 

je dáno árou zrnitosti a asfaltu (množství pojiva). Zmín ná norma stanovuje požadavky 

na recepturu sm si a zkoušky, které se budou s asfaltovou sm si provád t.. V p ípad , 

kdy nebude spln n n který z normových požadavk , je taková sm s pro použití v silni ním 

stavitelství nevhodná. 

Návrh asfaltové sm si vychází z požadavk  norem, které p edepisují druh a kvalitu 

stavebních materiál , složení asfaltové sm si a její fyzikáln  mechanické vlastnosti. 

V R se vychází pro návrh asfaltových sm sí z normy SN 73 6160. P i návrhu sm si 

je nutno stanovit zrnitost jednotlivých frakcí kameniva, navrhnout áru zrnitosti kameniva 

tak, aby ležela uvnit  oboru zrnitosti p edepsaného normou. Minimální množství pojiva 

v navrhované sm si SMA 8 LA je stanoveno normou na 6,6 %. Pro ov ení optimálního 

množství pojiva v asfaltové sm si jsem zhotovila 3 sady po ty ech kusech Marshallových 

zkušebních t les. Rozdíl v hmotnostních dílech pojiva na 100 hmotnostních díl  kameniva 

byl odstup ován po 0,3 %. Optimální množství pojiva v této sm si jsem ov ovala 

laboratorní zkouškou.  

Na základ  sítového rozboru kameniva frakce 0/4 a 5/8 mm jsem navrhla áru 

zrnitosti pro sm s SMA 8 LA a stanovila pom r jednotlivých frakcí a pojiva. 
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Všeobecný návrh asfaltové sm si 

Obrázek 18 Schématické znázorn ní postupu stanovení receptury asfaltové sm si 

 

9.1 Návrh áry zrnitosti sm si SMA 8 LA  

Pro stanovení áry zrnitosti je nejd ležit jší znát áry zrnitosti jednotlivých frakcí 

kameniva a fileru. Cílem návrhu áry zrnitosti je dosáhnout, aby výsledná ára zrnitosti 

sm si kameniva pro danou sm s ležela uvnit  mezních hodnot, pak by sm s kameniva m la 

odpovídat požadavk m pro asfaltovou sm s. Nejvhodn jší je k ivku zrnitosti posoudit 

graficky (graf . 3). Výslednou áru zrnitosti volíme s ohledem na ú el použití a 

ekonomické možnosti výroby. 
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Tabulka 19 Návrh áry zrnitosti dle TL ZTV Asphalt – StB 07 

Zrnitost sm si Meze  

typ OS13 - 001 - MF TL ZTV Asphalt - StB 07  

síto propad % min. % max. %  

31,5 100,0 100 100  

22,4 100,0 100 100  

16 100,0 100 100  

11,2 100,0 100 100  

8 95,0 90 100  

4 24,0 20 30  

2 18,0 15 20  

0,125 10,0    

0,063 8,0 6 8  

 

Graf 3 Výsledný návrh áry zrnitosti sm si SMA 8 LA 
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Tabulka 20 Pom ry jednotlivých frakcí kameniva ve sm si 

Složení sm si kameniva SMA 8 LA 

Filer – mletý vápenec Dolvap Varín 7% 

Frakce 0/4 - Bohu ovice 15% 

Frakce 5/8 – Bohu ovice 78% 

 

Návrh áry zrnitosti, viz P íloha . 7: Protokol Vstupní zkouška typu . OS13-001 

MF. 
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9.2 Stanovení optimálního množství pojiva 

Optimum pojiva je íselná hodnota udávající optimální množství pojiva v asfaltové 

sm si, stanovené zkouškou ve vod , p ípadn  zvolená z intervalu optima. Uvádí 

se do výrobního p edpisu.  

Pro návrh a optimalizaci asfaltové sm si v laborato i TPA R, s.r.o. v Ostrav  

se používá program Labex, který zobrazuje ze zadaných parametr  k ivky zrnitosti a z nich 

je možné vybrat ideální k ivku zrnitosti spl ující požadavky normy.  

Minimální množství pojiva v navrhované sm si SMA 8 LA je stanoveno normou 

na 6,6 %. Pro ov ení optimálního množství pojiva v asfaltové sm si jsem zhotovila 3 sady 

po ty ech kusech Marshallových zkušebních t les. Rozdíl v hmotnostních dílech pojiva 

na 100 hmotnostních díl  kameniva byl odstup ován po 0,3 %. Tzn. první sada obsahovala 

6,6 %, druhá sada obsahovala 6,9 % a t etí sada obsahovala 7,2 % pojiva z hmotnosti 

sm si.  

Rozm ry zkušebních t les mají pr m r 101,6 ± 0,1 mm a výšku 63,5 ± 8 mm. 

K p íprav  jednoho t lesa bylo zapot ebí cca 1 200 g asfaltové sm si. V rámci diplomové 

práce jsem vyrobila 3 sady, kdy každou sadu zastupovaly 4 válcová zkušební t lesa.  

Viz. p íloha . 7 protokol Vstupní zkouška typu . OS13-001 MF 

9.3 Laboratorní výroba navržené sm si SMA 8 LA 

P i p íprav  asfaltové sm si v laborato i jsem jednotlivé vyt íd né frakce kameniva 

navážila, navzájem promísila, nasypala do plechových nádob a oh ívala minimáln  

po dobu 8 hodin na p edepsanou teplotu. Zárove  s t mito materiály jsem p edeh ívala 

i míchací nádobu a míchací metlu. Teplota míchání sm si byla stanovena na 160 – 180 °C. 

Po uplynutí stanovené doby oh evu a dosažení pot ebných teplot jsem odm ila 

požadované množství asfaltu s p esností 0,1 % hmotnosti. Všechny složky jsem vložila 

do míchací nádoby a laboratorní mícha kou míchala tak dlouho, dokud nebyla všechna 

zrna dokonale obalena. Teplota sm si p i míchání se musela udržovat tak, aby nedocházelo 

k jejímu ochlazování. 
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Za ízení pro výrobu sm si: 

- laboratorní mícha ka s termostaticky ízeným oh evem a ovládáním 

rychlosti, 

- míchací lopatky p im ené materiálové tvrdosti, aby nedocházelo k drcení 

kameniva p i míchání, 

- sušárna pro oh ev kameniva a asfaltu s automatickým udržováním 

a kontrolou teploty 180 °C ± 5 °C, 

- teplom r schopný m it p edepsané teploty. 

Obrázek 19 Výroba asfaltové sm si v laborato i 

     

 

 

 

Namíchanou sm s jsem vložila zp t do sušárny a nechala nah át na teplotu hutn ní 

135 °C. Po dosažení teploty jsem z namíchané sm si nahutnila Marshallova t lesa 

v Marshallov  p chu, která byla hutn na 50 - ti údery z každé strany.  
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9.4 Laboratorní výroba zkušebních t les 

Pro sm s jsem vytvo ila 3 sady po 4 kusech Marshallových t les. První sada 

obsahovala 6,6 %, druhá sada obsahovala 6,9 % a t etí sada obsahovala 7,2 % pojiva 

z hmotnosti sm si. Po nah átí namíchané sm si na teplotu 135 °C jsem sm s rozd lila 

na navážky o hmotnosti 1200 g. Množství navážek bylo ur eno po tem pot ebných t les 

jednotlivých sad. Z p vodní hmotnosti 6,5 kg mi po odebrání ásti sm si pro stanovní 

maximální objemové hmotnosti vznikla rezerva pro p ípad, kdy by zkušební vále ek 

nedosahoval stanovených tolerancí jeho rozm r . 

Formu pro hutn ní s nástavcem a podložkou a bicí hlavu jsem oh ála v sušárn  

na požadovanou teplotu 135 °C ± 5 °C. Na dno formy jsem vložila kole ko 

z pauzovacího papíru. Oh átou sm s jsem vsypala do formy a povrch upravila tak, 

aby uprost ed vznikla plochá vyvýšenina, na kterou jsem položila kole ko z papíru. Pln ní 

sm si do formy a hutn ní netrvalo déle než 4 minuty.  

Formu jsem ihned p ipevnila na hutnící podstavec a sm s se hutnila automatickým 

p chem údery z výšky (460 ±3) mm. Vzorky této navržené sm si se hutnily 2x 50 údery. 

Po polovin  celkového po tu úder  jsem díl formy se vzorkem obrátila tak, aby zhutn ná 

strana vzorku spo ívala na podložce a sm s se znovu zhut uje týmž po tem úder  z téže 

výšky. Po zhutn ní sm si a sejmutí nástavce jsem kole ka papíru z obou ploch odstranila. 

 

Obrázek 20 Navážka a rozd lení namíchané sm si 
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Obrázek 21 Zhotovená Marshallova t lesa 
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10 Zkoušky navržené sm si SMA 8 LA 

U asfaltových sm sí se zkouší objemové vlastnosti, které jsou d ležitou 

charakteristikou pro posuzování jejich budoucího chování a umož ují posoudit kvalitu 

hutn ní, což je finální úprava p i zhotovování asfaltových vrstev.  

Základní objemové parametry asfaltových sm sí jsou: 

• Stanovení maximální objemové hmotnosti – Volumetrický postup 

• Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního t lesa vážením ve 

vod  

• Mezerovitost 

Maximální objemová hmotnost a objemová hmotnost jsou d ležité pro výpo et 

obsahu mezer ve zhutn ném vzorku. 

10.1 Stanovení maximální objemové hmotnosti – volumetrický postup 

Postup provád ní stanovení maximální objemové hmotnosti uvádí norma 

SN EN 12697-5. [25] Maximální objemová hmotnost, je hmotnost p i dané zkušební 

teplot , p ipadající na jednotku objemu asfaltové sm si bez mezer. Podstata zkoušky 

u volumetrického postupu spo ívá v tom, že se objem vzorku m í jako objem vody nebo 

rozpoušt dla vyt sn ného vzorkem v pyknometru. 

Zkušební pom cky: 

- laboratorní váhy s p esnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- nástroje pro odd lování vzork , nap . špachtle, 

- teplom r se schopností m it p edepsané teploty, 

- vodní láze  udržující v okolí vzorku rovnom rnou teplotu v rozmezí ±0,2 

°C, s objemem umož ujícím pono ení pyknometru p ibližn  20 mm pod 

horní okraj, umož ující proud ní vody, 

- pyknometr vhodné velikosti s t šn  p iléhajícím nástavcem a vakuový 

systém s manometrem umož ující vyt sn ní vzduchu z pyknometru na 

zbytkový tlak 4 kPa (obr. 23). 

Vzorky jsem p ipravila ihned po výrob  sm si. Hmotnost vzorku, vyjád ená 

v gramech (g), se musí rovnat minimáln  padesátinásobku íselné hodnoty jmenovité 

velikosti maximálního zrna vyjád ené v milimetrech (mm). Pro sm s SMA 8 LA byla tato 

hodnota 8 mm. Minimální hmotnost zkoušeného vzorku tedy iní 550 g. Vzorek jsem 
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rozprost el a rozdrobila na hrubé ástice a shluky, které nesm ly p esahovat hodnotu 6 mm 

(obr. 22). 

Obrázek 22 Rozprost ený a rozdrobený vzorek asfaltové sm si 

 

Stanovila jsem hmotnost (m1) prázdného pyknometru s nástavcem o známém 

objemu Vp. Vysušený zkušební vzorek jsem umístila do pyknometru a temperovala na 

okolní teplotu. Poté jsem znovu stanovila jeho hmotnost s nástavcem m2. Pyknometr jsem 

naplnila odvzdušn nou vodou maximáln  do výšky 30 mm pod okraj. Zachycený vzduch 

jsem odstranila použitím áste ného vakua o zbytkovém tlaku 4 kPa nebo mén , po dobu 

(15 ±1) min. Nasadila jsem nástavec pyknometru a pyknometr jsem opatrn  plnila 

odvzdušn nou vodou po zna ku na nástavci, tak aby nedošlo k vniknutí vzduchu. 

Pyknometr jsem umístila do vodní lázn  s rovnom rnou zkušební teplotou (25 ± 0,2) °C 

na dobu nejmén  30 minut, abych dosáhla vyrovnání teploty vzorku a vody v pyknometru 

s teplotou vody ve vodní lázni. Po uplynutí asu pro vytemperování jsem pyknometr 

vyjmula z vodní lázn , z vn jší strany osušila a ihned jsem stanovila jeho hmotnost m3. 

Obrázek 23 Vakuový systém pro vyt sn ní vzduchu 

  

 

Ze t í r zných dávek asfaltového pojiva bylo dosaženo r zných maximálních 

objemových hmotností (tabulka 21 a 22), které budou d ležitým parametrem pro stanovení 

optimálního množství pojiva. 

Výsledky zkušebních m ení jsou zaznamenány a uvedeny v P íloze . 8: Protokol 

. OS/2013/0062. 
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10.2 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního t lesa 

vážením ve vod  SN EN 12697 - 6 

Stanovení objemové hmotnosti  zhutn ného zkušebního t lesa asfaltové sm si je 

ur eno normou SN EN 12697-6 Asfaltové sm si – Zkušební metody pro asfaltové sm si 

za horka; ást 6: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního t lesa vážením ve vod . 

Objemová hmotnost je definována jako hmotnost p i dané laboratorní teplot , p ipadající 

na jednotku objemu zkušebního t lesa v etn  mezer. 

Za ízení a pom cky: 

- laboratorní váhy s p esnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- hydrostatické váhy s p esnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- vodní láze  udržující v okolí vzorku rovnom rnou teplotu v rozmezí 

±0,2°C, 

- teplom r se schopností m it p edepsané teploty. 

Vychládlý vzorek jsem opatrn  o istila od lehce odd litelných zrn na povrchu 

a stanovila hmotnost suchého zkušebního t lesa m1. T leso bylo pono eno nejmén  na 30 

minut do vodní lázn  temperované na známé zkušební teplot  (obr. 24). Po uplynutí 

stanoveného asu jsem zjistila hmotnost pono eného nasyceného zkušebního t lesa m2 

pomocí hydrostatické váhy, p i emž jsem dbala na to, aby na povrchu t lesa neulpívaly 

žádné vzduchové bubliny nebo z n j nevycházely p i vážení. Po vyjmutí z vody jsem 

vzorek povrchov  osušila pomocí vhodné textilie a okamžit  jsem stanovila hmotnost 

t lesa nasyceného vodou po povrchovém osušení (m3). 

Obrázek 24 Vážení vzorku vlevo na laboratorní váze, vpravo na hydrostatické váze 
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Tabulka 21 Nam ené hodnoty objem. hmotnosti a maximální objemové 

hmotnosti zkušebních t les 

objem. hmotnost zkušebních t les maximální objemová hmotnost 

                      

         Série 2 asfalt 6,6% 

        Pyknometry : OS O 21a OS O 21a  

 T leso . : 2-1- 2-2 2-3 2-4   hmot. prázdného 699,9 699,9 g 

 Hmot. t l. suchého g  1052,8 1001,0 1046,0 1191,2   objem 1314,5 1314,5 cm³ 

 pono eného  g 581,8 558,9 583,0 656,0   suchý se sm sí 1501,4 1501,4 g 

 povch. osušeného g 1068,5 1016,3 1060,9 1211,6   s vodou a sm sí 2481,9 2481,9 g 

 Zkušební teplota  20,0  °C      Zkušební teplota: 25,0   °C 

            

                      

         Série 3 asfalt 6,9% 

        Pyknometry : OS O 28a OS O 28a  

 T leso . : 3-1 3-2 3-3 3-4   hmot. prázdného 698,6 698,6 g 

 Hmot. t l. suchého g  1041,0 1047,2 1048,8 1041,8   objem 1314 1314 cm
3
 

 pono eného  g 568,5 579,3 580,3 574,6   suchý se sm sí 1437,3 1437,3 g 

 povch. osušeného g 1046,9 1059,8 1059,8 1054,8   s vodou a sm sí 2439,1 2439,1 g 

 Zkušební teplota  20,0  °C      Zkušební teplota: 25,0   °C 

            

                      

         Série 4 asfalt 7,2% 

        Pyknometry : OS O 23a OS O 23a  

 T leso . : 4-1 4-2 4-3 4-4   hmot. prázdného 701,1 701,1 g 

 Hmot. t l. suchého g  1040,9 1049,3 1030,8 1043,4   objem 1318,6 1318,6 cm
3
 

 pono eného  g 586,3 585,5 571,5 584,5   suchý se sm sí 1450,7 1450,7 g 

 povch. osušeného g 1058,8 1064,4 1048,0 1058,7   s vodou a sm sí 2450,4 2450,4 g 

 Zkušební teplota  20,0  °C      Zkušební teplota: 25,0   °C 

            

                      

 

Tabulka 22 Výsledné hodnoty objem. hmotnosti a maximální objemové hmotnosti 

zkušebních t les 

Stanovené fyzikáln  - mechanické vlastnosti   
     1 2 3 

  P idané pojivo  6,6% 6,9% 7,2% 

  Rozpustné pojivo  6,4% 6,7% 7,0% 

  Obj. hm. zkuš. t les  kg/m³  2 167 2 175 2 186 

  Maximální obj. hm.    kg/m³  2 420 2 388 2 372 

  Mezerovitost zkuš.t les       10,5% 8,9% 7,8% 

  Mezerovitost sm si  kam. *   24,3% 23,5% 23,1% 

  Vypln ní mezer pojivem  *    57,0% 62,0% 66,1% 

  Objem asf. ve zhut. sm si *   13,8% 14,5% 15,3% 

  * Doporu ené hodnoty      

Výsledky zkušebních m ení jsou zaznamenány a uvedeny v P íloze .8: Protokol 

. OS/2013/0062. 
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10.3 Stanovení mezerovitosti asfaltového zkušebního t lesa SN EN 

12697-8  

Jedním ze sledovaných parametr  asfaltové sm si je mezerovitost, která 

se stanovuje podle normy SN EN 12697-8 Asfaltové sm si – Zkušební metody pro 

asfaltové sm si za horka; ást 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových vrstev.  

Mezerovitost asfaltového zkušebního t lesa se vypo ítává s p esností 0,1% pomocí 

maximální objemové hmotnosti asfaltové sm si a objemové hmotnosti zkušebního t lesa.  

Norma ZTV Asphalt-StB 07 [33] stanovuje hodnoty mezerovitosti asfaltové sm si 

SMA 8 LAv rozmezí 10 - 15 %. 

Hodnoty stanovené mezerovitosti jsou uvedeny v P íloze . 8: Protokol . 

OS/2013/0062. 
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11 Optimalizace asfaltové sm si SMA LA 

Optimalizace asfaltové sm si spo ívá ve stanovení nejvhodn jšího množství 

asfaltového pojiva ve sm si na základ  výsledk  zkoušek uvedených v p edchozí kapitole. 

Rozhodujícím kritériem je hodnota mezerovitosti výsledné sm si. Interval této požadované 

hodnoty pro sm s SMA 8 LA stanovuje norma ZTV Asphalt-StB 07. [33] Srovnání 

výsledných mezerovitostí jednotlivých zkoušených sad je uvedeno v tabulce 23, ze které 

vyplývá, že požadované mezerovitosti odpovídá sada . 1 s množstvím pojiva 6,6 % 

a mezerovitostí 10,5 %. Jako vhodné složení sm si se doporu uje vybrat sadu t les, jejichž 

hodnota mezerovitosti se pohybuje p i spodní hranici tohoto intervalu. 

Zvolené optimální množství asfaltového pojiva je 6,6 % hmotnosti kameniva. 

Tabulka 23 Stanovení mezerovitosti asfaltové sm si 

 SN EN 12697-8               

Stanovené fyzikáln  - mechanické vlastnosti    zvolené       
      1 2 3   optimum Nejistoty      

   P idané pojivo  6,6% 6,9% 7,2%  6,6% U=+/-     

   Rozpustné pojivo  6,4% 6,7% 7,0%  6,4%       

   Obj. hm. zkuš. t les  kg/m³  2 167 2 175 2 186  2 167 4 kg/m³     

   Maximální obj. hm.    kg/m³  2 420 2 388 2 372  2 420 22 kg/m³  Mezerovitost p ípustná 

   Mezerovitost zkuš.t les       10,5% 8,9% 7,8%  10,5% 10,00%  min    max 

   Mezerovitost sm si  kam. *   24,3% 23,5% 23,1%  24,3%    10 15 

   Vypln ní mezer pojivem  *    57,0% 62,0% 66,1%  57,0%        

   Objem asf. ve zhut. sm si *   13,8% 14,5% 15,3%  13,8%       

   * Doporu ené hodnoty              

  
U=+/-   Uvedená rozší ená nejistota m ení je sou inem standartní nejistoty m ení a koeficientu rozší ení 

k=2, což zaru uje interval spolehlivosti p ibližn  95%.       
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Zobrazené grafy (obr. 25) ukazují vývoj sledovaných hodnot mezerovitosti, 

vypln ní mezer pojivem a objemu pojiva ve zhutn né sm si, v závislosti na obsahu 

asfaltového pojiva ve sm si. 

 

Obrázek 25 Závislost vlastností asfaltové sm si na obsahu asfaltového pojiva 

 

Po výb ru optimalizovaného množství pojiva je t eba p istoupit k výrob  zkušební 

optimalizované sm si a stanovit její mechanické vlastnosti. Záznamy z pr b hu 

optimalizace jsou uvedeny v P íloze . 8: Protokol .OS/2013/0062. 
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11.1 Mechanické vlastnosti optimalizované asfaltové sm si 

K posouzení bylo t eba provést zkoušku odolnosti zkušebních t les v i pojížd ní 

kolem. Jedná se o zkoušku destruktivní, p i které dochází k porušení zkoušeného vzorku. 

Zkouška se provádí dle normy SN EN 12697-22 a požadavky pro protihlukové 

asfaltové sm si obrusných kryt  vozovek uvádí norma ZTV Asphalt-StB 07 [33] 

11.1.1 Zkouška pojížd ní kolem SN EN 12697 - 22 

Podmínky zkoušení stanovuje norma SN EN 12697-22 Asfaltové sm si – 

Zkušební metody pro asfaltové sm si za horka; ást 22: Zkouška pojížd ním kolem, 

kdy se zkouška provádí pouze pro sm si, kde je velikost zrna kameniva do 32 mm. 

Výsledek zkoušky slouží k posouzení odolnosti asfaltových sm sí proti vzniku 

trvalých deformací, které jsou zp sobeny pojížd jícím kolem za dodržení podmínek 

zkoušky. Zkoušku jsem provád la na zkušebních t lesech vyrobených v laborato i. 

Zjišt né hodnoty jsem porovnávala se stanoveným kritériem, závislým od druhu a použití 

asfaltové sm si v konstrukci. Sleduje se hloubka koleje jako rozdíl tení hodnoty 

deformace zkušebního t lesa mezi po áte ním cyklem zat žování a kone ným cyklem 

zat žování (10 000 cykl ). Jednotkou odolnosti proti trvalým deformacím je 1 mm.  

Zkušební za ízení a pom cky: 

- automatické za ízení pro vyjížd ní kolem, pohyb zat žovacího kola po 

pevn  uchyceném rámu se vzorkem. Zkoušku je možné provád t pro 2 

vzorky najednou. P ístroj je odizolován od okolního prost edí plášt m, 

z d vodu udržení požadované zkušební teploty t les p i zkoušce. Pr m r 

zat žovací obru e je 200 mm až 205 mm, bez dezénu, pr ez o ší ce (50±5) 

mm. Materiál obru e kola musí být vyrobeny z pevné pryže, 

- zkušební ocelová forma o vnit ních rozm rech 260 mm x 300 mm, 

- zhut ovací za ízení, lamelový zhut ova , 

- za ízení pro regulaci teploty. 

Množství sm si ur uje tlouš ka zkoušené vrstvy. Požadavek tlouš ky obrusné 

vrstvy ve vozovce pro sm s SMA 8 LA je 40 mm. Zkušební desku jsem vytvo ila 

v tlouš ce stejné hodnoty. Laboratorn  vyrobenou asfaltovou sm s jsem za teploty hutn ní 

vložila do ocelové formy požadovaných rozm r . Na tuto sm s jsem vyskládala ocelové 

lamely, které zaujímaly celý objem formy. Hutn ní bylo provád no lamelovým 

zhut ova em. P es lamely se p enáší do asfaltové sm si zatížení vyvozené ocelovým 
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kolem, které pojíždí po hranách lamel a hutní tak sm s ve form . Takto p ipravenou sm s 

jsem nechala zchladnout a následn  jsem ji vyjmula z formy. 

Požadovaná teplota zkoušení byla (50±1) °C. Zkušební t leso jsem upnula 

do ocelové zkušební formy ve zkušebním za ízení. Za ízení se uvedlo do pohybu. Dráha 

pojezdu kolem je dlouhá (230 ± 10) mm. Frekvence pojezdu je 26,5 ± 1,0 zat žovacích 

cykl  za minutu. 

Celkový po et pojezd  byl 10 000. Velikost zatížení byla dána ší kou pojížd ného 

kola. Pr m rná hodnota zatížení byla (700 ± 10) N. Hloubku vyjeté koleje jsem 

zaznamenala vždy po 5 000 pojezdu jako (d5 000) a 10 000 pojezdu (d10 000). 

Výsledek zkoušky jsem vyjád ila jako p ír stek hloubky vyjeté koleje na vzduchu 

(WTSAIR ) na dvou zkušebních t lesech. 

Další veli inou, ur ující trvalé deformace asfaltové sm si je pr m rná pom rná 

hloubka vyjeté koleje na vzduchu (PRDAIR po 5000 cyklech). Udává pr m rnou hodnotu 

pom rné hloubky dvou a více zkušebních t les v %. 

Tabulka 24 Výsledky zkoušky pojížd ní kolem 

 ZT . 1 ZT . 2 Pr m r U=+/- 

Hloubka vyjeté koleje (mm) 

po 5 000 cyklech – d5000 
1,60 0,72 1,16 0,21 

Hloubka vyjeté koleje (mm) 

po 10 000 cyklech – d10000 
1,72 0,82 1,27 0,23 

Požadavek SN 

EN 13108-5 tab. 

NA-E.5.1 

WTSAIR (mm/10
3
 cykl ) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,07 

PRDAIR po 5 000 cyklech 4,0% 1,8% 2,9% 0,5 5,0% 

 

Zjišt né hodnoty vyhovují normovým požadavk m. Výsledky provedené zkoušky, 

viz P íloha . 9: Protokol . OL/2013/00898. 
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11.2 Navržená receptura sm si SMA LA 8 v rámci diplomové práce 

v laborato i TPA R, s.r.o. Ostrava 

Vstupní materiály vyhov ly provedeným požadavk m zkušebních norem pro 

asfaltovou sm s SMA 8 LA, PMB 40/100-65; 25 - 35 mm; ZTV Asphalt-StB 07. 

Interpretace jejich výsledk  je zaznamenána v kapitole 8. Následn  navržená asfaltová 

sm s po provedení vyžadovaných zkušebních proces  taktéž vyhovuje normovým 

požadavk m. Kompletní protokoly s p ehledem materiálových složek, fyzikáln  

chemických vlastností a výrobním p edpisem pro obalovnu jsou uvedeny v p ílohách. 
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12 Záv r 

Pozemní komunikace s asfaltovým povrchem tvo í v R rozhodující ást silni ní 

sít . Vedle ešení ekonomické náro nosti t chto liniových staveb je nezbytné i jejich 

posouzení z hlediska ochrany životního prost edí - v mém p ípad  jsem se zam ila 

na snížení hlukové zát že z automobilové dopravy (liniový zdroj hluku) v extravilánu 

a intravilánu. 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout protihlukovou asfaltovou sm s 

mastixového koberce SMA 8 LA. Výsledkem je navržená sm s s podílem frakce kameniva 

0/4 a 5/8 a optimálním množstvím asfaltového pojiva 6,6%, která splnila požadavky 

na sm s asfaltového koberce mastixového podle norem SN EN 13108-5 a ZTV Asphalt-

StB 07. 

Konkrétní složení této sm si jsem navrhla a laboratorn  odzkoušela v silni ní 

laborato i s akreditací. 

Jelikož nedošlo v rámci mé diplomové práce k realizaci úseku s navrženou 

protihlukovou asfaltovou sm sí, nebylo možné zm it a vyhodnotit efekt 

úbytku hluku na této asfaltové vrstv . Ze zkušeností v jiných regionech a ve sv t  lze 

ovšem p edpokládat, že laboratorn  dosažená mezerovitost této hutn né asfaltové vrstvy 

p isp je ke snížení hluku z dopravy až o 4 dB.  

Domnívám se, že vzhledem k finan ní náro nosti výroby takovéto asfaltové sm si 

by bylo možné její použití p edevším v úsecích s hustou obytnou zástavbou a v centrech 

m st a obcí, ímž by ve spojení s dalšími protihlukovými opat eními bylo možno snížit 

celkovou hlukovou zát ž na p ijatelnou úrove . 
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16 Seznam p íloh 

 

1. Protokol . OS/2013/00068 Zkouška kameniva Bohu ovice frakce 0/4  

2. Protokol . OS/2013/00070 Zkouška kameniva Bohu ovice frakce 5/8 

3. Protokol . OS/2012/3523 Stanovení zrnitosti fileru jako kameniva – VJM 10 

Varín 

4. Protokol . OS/2013/0071 Posouzení jemných ástic – Zkouška metylenovou 

mod í 

5. Protokol . OS/2013/00137 Stanovení penetrace jehlou a bod m knutí asfaltu 

PmB 40/100-65 

6. Protokol . OS/2013/00930 Stanovení stékavosti asfaltu PmB 40/100-65 

7. Vstupní zkouška typu . OS13 – 001 – MF 

P íloha – materiálové složky 

P íloha – složení sm si 

P íloha – laboratorní p edpis pro výrobu zkušebních 

vzork  

 

8. Protokol . OS/2013/0062 Zkouška typu – stanovení optimální dávky pojiva 

P íloha – stanovení optimální dávky pojiva 

P íloha – grafické vyjád ení fyzikáln  

9. Protokol . OL/2013/00898 Zkouška pojížd ní kolem 

10. Zkouška typu . OS/2013/00061 výrobní p edpis pro obalovnu 

 

 

 



















TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

list 1/1

sm s: SMA 8 LA s asfaltem: PmB 40/100 - 65

podle: ZTV/TL Asphalt-StB 07 typ: OS13 - 001 - MF, MG

vzorek íslo: OS/2013/00930

vzorek byl vyrobený dne:  v laborato i                            

Stanovení stékavosti podle Schellenberga SN EN 12697-18

P prava zkoušky

Teplota odebraného vzorku  165 °C

Teplota zkušební 170 °C

Hmotnost - prázdné kádinky 205,1 195,8 g    w1 Ste ený

- kádinky se sm sí 1215,4 1195,8 g    w2 materiál

- kádinka se ste eným materiálem 207,2 198,1 g    w3 0,22%

Ste ený materiál 0,22% U=+/- 0,01%

Zkoušeno od: 30.05.13

do: 30.05.13 Zkoušel: Šmelková V ra, zkušební techik

Objednatel zkoušky:

Schválil: Ing. Martin Brabec, zkušební tecnik

protokol uzav en: 03.06.13

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné  dokumenty.Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e 

kopírován jinak než celý.

30.05.13

Bohemia Asfalt s.r.o., Na Švadla kách 

478/II, 392 01 Sob slav

U=+/-   Uvedená rozší ená nejistota m ení je sou inem standartní nejistoty m ení a koeficientu rozší ení k=2, což 

poskytuje hladinu spolehlivosti p ibližn  95%.

Stanovení stékavosti asfaltu podle SN EN 12697-18

PROTOKOL  . OS/2013/00930

Labex 6 Rousek Software



TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

NEPRAVDA Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm s: SMA 8 LA
s asfaltem  Pmb 40/100-65    podle  TL ZTV Asphalt - StB 07

objednatel:

Složkové materiély
Asfalt druh: PmB 40/100-65

podle TL ZTV Asphalt - StB 07

Specifikace SN EN 12591 zkušební

min max vzorek

penetrace      0,1 mm: 40 100 57

K+K                       °C: 65 73,7

hustota              kg/m
3 

: 1 002

P ísada druh: S CEL 7 dávka hm. kam.: 0,4%

Kamenivo 1 2 Filer

frakce 0/4 5/8     vápenec

druh

z
d
ro

j

B
o

h
u

o
vi

ce

B
o

h
u

o
vi

ce

D
o

lv
ap

 V
ar

ín

31,5 100 100

22,4 100 100

16 100 100

11,2 100 100

8 100 93

4 97 3

2 68 1 100

1 47 1

0,125 15 1 93

0,063 9,8 0,5 88,1

Vlastnosti použitého kameniva

zrnitost G   85 G   90/15

obsah jem. ástí f f

kvalita jem. ástí MB 10 MB 10

tvarový index SI

odol. proti drcení LA

ohladitelnost PSV 56

nasákavost WA   1

trvanlivost

mrazuvzdornost F 1
hustota        kg/m

3
2 653 2 640 2 690

Bohemia Asfalt s.r.o., Na švadla kách 478/II, 39201 Sob slav 

VSTUPNÍ ZKOUŠKA TYPU .  OS13 - 001 - MF
P ÍLOHA - MATERIÁLOVÉ SLOŽKY
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TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm s: SMA 8 LA

SLOŽENÍ SM SI KAMENIVA

omezení: 

100% propad sítem

frakce 0/4 5/8     vápenec 11,2 mm

% 15 78 7

Zrnitost sm si Meze

typ OS13 - 001 - MFTL ZTV Asphalt - StB 07

síto propad % min. % max. %

1 31,5 100,0 100 100

0,063 6 8 8 2 22,4 100,0 100 100

0,125 10 3 16 100,0 100 100

2 15 20 18 4 11,2 100,0 100 100

4 20 30 24 5 8 95,0 90 100

8 90 100 95 4 24,0 20 30

11,2 100 100 100 2 18,0 15 20

16 100 100 100 0,125 10,0

22,4 100 100 100 0,063 8,0 6 8

31,5 100 100 100

Doklady o vlastnostech složek sm si podle SN EN 13108-20 tab. A.1

složka zdroj (druh) ísla protokol  o zkouškách

0/4 Bohu ovice OS/2013/00068

5/8 Bohu ovice OS/2013/00070

 

 

 

 

filer Dolvap Varín OS/2012/3523

asfalt Pmb 40/100-65 OS/2013/00137

P edpis pro laboratorní výrobu sm si je p ílohou výtisku . 1  tohoto protokolu

Zkušební sm s bude vyrobena v laborato i podle SN EN 12697 - 35

Protokol vystaven dne:

Zpracoval : Kubalová 

Schválil: Brabec

2.12.2013

Tento protokol nenahrazuje jiné právní dokumenty

Tento protokol nesmí být kopírován bez souhlasu zpracovatelské laborto e
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TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm s : SMA 8 LA

s asfaltem  PmB 40/100-65    podle  TL ZTV Asphalt - StB 07

Krok dávkování pojiva : 0,3%

P edpis dávkování složkových materiál  zkušebních zám si pro optimaliza ní zkoušky

Kamenivo Pojivo P ísada

Z
d
ro

j 
k
a
m

e
n
iv

a

B
o
h
u

o
v
ic

e

B
o
h
u

o
v
ic

e

5
0
/7

0

S
 C

E
L
 7

D
o
lv

a
p
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a
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n

frakce 0/4 5/8    VJM 7 obsah navážka

dávkování 15% 78% 7% pojiva asfalt celkem

série kamenivo g Navážka frakcí kameniva   g celkem g g g

3 6,6% 425,7 24,0 6 473,7

1 6 000,0 900 4680 420 6,9% 446,5 24,0 6 494,5

2 7,2% 467,4 24,0 6 515,4

Laboratorní výroba sm si SN EN 12697 - 35

Teplota míchání sm si : 150 - 170 °C

P íprava zkušebních t les rázovým zhut ova em SN EN 12697 - 30  

Teplota zhut ování : 150 °C Po et úder  2x  

Zpracoval: Kubalová 
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VSTUPNÍ ZKOUŠKA TYPU .  OS13 - 001 - MF
P ÍLOHA  -  LABORATORNÍ P EDPIS PRO VÝROBU ZKUŠEBNÍCH VZORK
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TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

sm s: SMA 8 LA typ: OS13 - 001 - MF

s asfaltem PmB 40/100-65

Složkové materiály 

Asfalt : PmB 40/100-65 Hustota asfaltu : 1002 kg/m³

druh zdroj dávkování

Kamenivo     1 0/4 Bohu ovice 15,0% z hmotnosti sm si kameniva

2 5/8 Bohu ovice 78,0%

3  

4  

 

 

filer: vápenec Dolvap Varín 7,0% z hmotnosti sm si kameniva

p ísada: S CEL 7 0,4% hmotnosti sm si kameniva

Zkušební podmínky

Laboratoní výroba sm si SN EN 12697-35

Teplota míchání: 150 °C

P íprava zkušebních t les rázovým zhut ova em SN EN 12697 - 30+A1

Po et úder : 2 x 50 Teplota zhut ování t les : 135 °C

Stanovení objem. hmotnosti zkušebních t les SN EN 12697-6+A1 Zkušební postup B

Stanovení max. obj. hm. nezhutn né sm si SN EN 12697-5

Zkušební kapalina : voda

Stanovení mezerovitosti asfaltových sm sí SN EN 12697-8

Stanovené fyzikáln  - mechanické vlastnosti zvolené

 1 2 3  optimum

P idané pojivo 6,6% 6,9% 7,2% 6,6%

Rozpustné pojivo 6,4% 6,7% 7,0% 6,4%

Obj. hm. zkuš. t les  kg/m³ 2 167 2 175 2 186 2 167 4 kg/m³

Maximální obj. hm.    kg/m³ 2 420 2 388 2 372 2 420 22 kg/m³

Mezerovitost zkuš.t les      10,5% 8,9% 7,8% 10,5% 10,00%

Mezerovitost sm si  kam. * 24,3% 23,5% 23,1% 24,3%

Vypln ní mezer pojivem  *   57,0% 62,0% 66,1% 57,0%

Objem asf. ve zhut. sm si * 13,8% 14,5% 15,3% 13,8%

* Doporu ené hodnoty 

objednatel zkoušky:    

Zkoušeno  od : 12.03.13 Zkoušel : Kubalová Šárka

do : 13.03.13

Protokol vystaven dne : 13.03.13 Schválil : Ing. Martin Brabec, zkušební technik

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laborato e kopírován jinak než celý.

U=+/-

Nejistoty 

U=+/-   Uvedená rozší ená nejistota m ení je sou inem standartní nejistoty m ení a koeficientu rozší ení k=2, což zaru uje 

interval spolehlivosti p ibližn  95%.

VŠB - TU Ostrava 

Výsledky zkoušek se týkají jen p edm tu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty.

PROTOKOL  .  OS/2013/0062
ZKOUŠKA TYPU - STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÁVKY POJIVA
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TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Sm s : SMA 8 LA s asfaltem 50/70 PmB 40/100 - 65

Zkušební postupy: Stanovení mezerovitosti asfaltových sm sí    SN EN 12697-8

Stanovení max. objem. hmotnosti nezhutn né sm si    SN EN 12697-5

Stanovení objem. hmotnosti zkušebního t lesa    SN EN 12697-6

Zkušební postup B

objem. hmotnost zkušebních t les maximální objemová hmotnost

#N/A

#N/A

 

Série 2 asfalt 6,6%

Pyknometry : OS O 21a OS O 21a

T leso . : 2-1- 2-2 2-3 2-4 hmot. prázdného 699,9 699,9 g

Hmot. t l. suchého g 1052,8 1001,0 1046,0 1191,2 objem 1314,5 1314,5 cm³

pono eného  g 581,8 558,9 583,0 656,0 suchý se sm sí 1501,4 1501,4 g

povch. osušeného g 1068,5 1016,3 1060,9 1211,6 s vodou a sm sí 2481,9 2481,9 g

Zkušební teplota 20,0  °C  Zkušební teplota: 25,0  °C

Série 3 asfalt 6,9%

Pyknometry : OS O 28a OS O 28a

T leso . : 3-1 3-2 3-3 3-4 hmot. prázdného 698,6 698,6 g

Hmot. t l. suchého g 1041,0 1047,2 1048,8 1041,8 objem 1314 1314 cm
3

pono eného  g 568,5 579,3 580,3 574,6 suchý se sm sí 1437,3 1437,3 g

povch. osušeného g 1046,9 1059,8 1059,8 1054,8 s vodou a sm sí 2439,1 2439,1 g

Zkušební teplota 20,0  °C  Zkušební teplota: 25,0  °C

Série 4 asfalt 7,2%

Pyknometry : OS O 23a OS O 23a

T leso . : 4-1 4-2 4-3 4-4 hmot. prázdného 701,1 701,1 g

Hmot. t l. suchého g 1040,9 1049,3 1030,8 1043,4 objem 1318,6 1318,6 cm
3

pono eného  g 586,3 585,5 571,5 584,5 suchý se sm sí 1450,7 1450,7 g

povch. osušeného g 1058,8 1064,4 1048,0 1058,7 s vodou a sm sí 2450,4 2450,4 g

Zkušební teplota 20,0  °C  Zkušební teplota: 25,0  °C

#N/A g

#N/A

 

Zkoušeno od: Zkoušel : Kubalová Šárka

do: 

12.03.13

13.03.13

P ÍLOHA PROTOKOLU . OS/2013/0062 -  STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ DÁVKY POJIVA
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TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

Pracovišt  . 5 Ostrava,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

VSTUPNÍ ZKOUŠKA SM SI

sm s: SMA 8 LA

typ: OS13 - 001 - MF

podle: ZTV/TL Asphalt - StB 07

s afalltem: PmB 40/100 - 65

ZÁVISLOST VLASTNOSTÍ NAVRŽENÉ SM SI NA OBSAHU ASFALTU

V - mezerovitost VFB - vypln ní mezer

6,6% 10,5% 10,0% 15,0% 6,6% 57,0% #N/A #N/A

6,9% 8,9% 10,0% 15,0% 6,9% 62,0% #N/A #N/A

7,2% 7,8% 10,0% 15,0% 7,2% 66,1% #N/A #N/A

Bvol - objemový obsah rozp. pojiva

6,6% 13,8% #N/A

6,9% 14,5% #N/A

7,2% 15,3% #N/A

Zkoušel: Kubalová Šárka
Schválil: Ing. Martin Brabec, zkušební technik

Mezerovitost zhutn né sm si
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P ÍLOHA PROTOKOLU . OS/2013/0062 -  GRAFICKÉ VYJÁD ENÍ FYZIKÁLN  - 
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sm s : SMA 8 LA zk. : OS13 - 001 - MF

Složení sm si materiál
studené dávkování

ve sm si t/h % kam.

Kamenivo frakce 1 0/4 Bohu ovice 14,0% 28,0 15,0%

frakce 2 5/8 Bohu ovice 72,9% 145,7 78,0%

vápenec VJM 10 Varín 6,5%

pojivo asfalt PmB 40/100-65 6,60%

P ísada S - cel 7 G SOFT 0,37% ve sm si

Technologie

asy výrobního cyklu

suché míchání    s 2 Zám s: 1000 kg

mích. s afaltem   s 10 Pracovní teploty

výsyp   s 6 kamenivo: 160 - 190 °C

Výkon 200 t/h asfalt: 170 - 190 °C

T ídící systém

Zásobník . 1 2 3 4 5 6

zrno  v zásobníku mm 0 - 2 2 - 4 4 - 8 8 - 11 11 - 16 16 - 22

Nastavení ídícího programu obalovny

sm s = 100% filer dávkování vysušeného kameniva ze zásobníku

asfalt p ísada vratný vápencový 1 2 3 4 5 6

6,60% 0,37% 1,00% 6,47% 9,34% 5,60% 66,31% 4,30%

Kontolní hmotnosti komponent  v kg

66 4 10 65 93 56 663 43

Objednatel zkoušky:

Zpracoval: Ing. Martin Brabec, zkušební technik dne: x

x x

28.03.13

TPA R s.r.o., zkušební laborato  TPA R, Vrbenská 1821/31, 370 06 eské Bud jovice

BOHEMIA ASFALT s.r.o., Na Švadla kách 478/II, 392 01 Sob slav

Pracovišt  . 5,  Polanecká 827, 721 08 Ostrava

Výrobní p edpis pro obalovnu Polanka

LABEX 6 Rousek Software


