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Anotace 

PERNICA, Radek . Návrh asfaltových směsí do obrusné vrstvy krytu vozovky. Ostrava, 2011. 

81s. Diplomová práce. VŠB - TUO. 

Diplomová práce se zabývá návrhem asfaltové směsi do obrusné vrstvy krytu 

vozovky. V úvodu jsou uvedeny obecné informace o asfaltových směsích. Následuje popis 

jednotlivých vstupních materiálů a jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat. Obsáhlou 

část práce pak tvoří popis jednotlivých prováděných zkoušek a samotný průběh návrhu 

asfaltové směsi. Výsledkem je receptura, která je nachystána pro zadání do obalovny. 

V závěru práce jsou uvedeny i postupy prokazování shody na hotové úpravě směsi, která byla 

vyrobena. Získávání poznatků neprobíhalo jen v laboratorním prostředí, ale bylo možné se 

účastnit i samotné výroby v obalovně, nebo sledovat proces pokládání asfaltové směsi v praxi. 
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Annotation 

PERNICA, Radek . Mix formulation of asphalt concrete for surfacing course. Ostrava, 2011.  

88p. Diploma thesis. VŠB - TUO. 

This thesis deals with mix formulation of asphalt concrete for surfacing course. The 

introduction provides general information about asphalt mixtures. Next part describes input 

materials and the requirements to be met. Extensive part of the work then consists of a 

description of tests and the actual course of mix formulation progress. The result is a formula 

of asphalt concrete that is being set for entering the production process. In conclusion, the 

work also describes procedures for attestation of conformity of the finished asphalt layer that 

was made. Acquiring of knowledge did not take place only in a laboratory environment, but it 

was possible to participate in the actual production in the mixing, or watch the process of 

laying asphalt concrete in practice. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Ap  – obsah  asfaltu v % hmotnosti ve směsi 

AB  – asfaltový beton 

ABH – asfaltový beton hrubozrnný 

ABJ  – asfaltový beton jemnozrnný 

ABS  – asfaltový beton střednězrnný 

ABVH – asfaltový beton velmi hrubý 

ACL  – asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACO  – asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACP  – asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

AK  – asfaltový koberec 

B – obsah pojiva ve zkušebním tělese (ve 100 % směsi) v %  

D  – nominální síto v mm 

  – průměr zkušebního tělesa v mm zaokrouhlený na jedno desetinné místo 

E  – tloušťka 

Filer  – část kameniva, která propadne sítem 0,09 mm 

H  – výška zkušebního tělesa v mm zaokrouhlená na jedno desetinné místo 

ITS  – pevnost v příčném tahu, zaokrouhlená na tři platné číslice v MPa 

ITSR  – poměr pevnosti v příčném tahu v % 

ITSW   – průměrná pevnost v příčném tahu skupiny mokrých zkušebních těles v kPa 

ITSd  – průměrná pevnost v příčném tahu skupiny suchých zkušebních těles v kPa 

KK  – kroužek kulička 

L  – délka 

Labex  – je speciálně vyvinutý program pro potřeby laboratoře TPA ČR, s.r.o. 

M   – mezerovitost zhutněné asfaltové směsi v % 

MB  – hodnota methylenové modře 



 

 

Mk – mezerovitost směsi kameniva v % 

M1  – hmotnost vysušené navážky před promýváním v kg 

 – hmotnost zkušební navážky v g 

M2  – hmotnost vysušené navážky po promývání v kg 

 – hmotnost nekubických zrn v g 

OK   – obalované kamenivo 

OKS  – obalované kamenivo střednězrnné 

OKH – obalované kamenivo hrubozrnné 

P  – hmotnost propadu jemných částic na dně v kg  

P  – maximální zatížení, zaokrouhlené na celá čísla v N 

PM  – přetvoření podle Marshalla 

PMB  – polymerem modifikovaný bitumen 

S – směsi se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací 

SI  – tvarový index  

SM  – stabilita podle Marshalla  

Sv  – stupeň vyplnění mezer v % 

TDZ  – třída dopravního zatížení 

TM  – míra tuhosti 

TNV  – těžká nákladní vozidla 

TP  – technické podmínky  

V – objem 

 – celkový objem vstříknutého roztoku barviva v mm 

 – objem pyknometru s nástavcem v cm3 

Vm  – mezerovitost směsi 

Vmax  – maximální mezerovitost 

V1 – celkový objem vstříknutého roztoku barviva v mm 



 

 

VFB – stupeň vyplnění mezer ve směsi kameniva pojivem v % 

VJM 7 – velmi jemně mletý (vápenec)  

VJM 10 – velmi jemně mletý (vápenec)  

VMA  – mezerovitost směsi kameniva v %  

da   – dílčí zbytek na každém sítě normové sady v % 

f  – jemné částice 

hr     – hustota rozpouštědla v g/cm3 

h20   – hustota pojiva v g/cm3  (1,002) 

mzd – hmotnost dílčího zbytku navážky na daném d-tém sítě v g 

∑mzd – úhrnná hmotnost celé zkoušené navážky, vyjádřená jako součet všech 

     dílčích zbytků včetně hmotnosti odplavitelných částic v g 

m0 – hmotnost vysušeného a zváženého pyknometru s nástavcem v g 

m1  – hmotnost suchého tělesa v g 

 – hmotnost pyknometru s nástavcem a se zkušebním vzorkem v g 

m2  – hmotnost tělesa ve vodě v g; 

 – hmotnost pyknometru s nástavcem, zkušebním vzorkem a s rozpouštědlem v g  

m3  – hmotnost tělesa vodou nasyceného a povrchově osušeného v g 

ρ   – objemová hmotnost v kg/m3   

Bρ   – objemová hmotnost pojiva v kg/m3 

bρ   – objemová hmotnost zkušebního tělesa v kg/m3 

mρ  – maximální objemová hmotnost směsi v kg/m 

mwρ   – je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3  

sρ  – je objemová hmotnost nezhutněné asfaltové směsi g/cm3 

ssdρ  – objemová hmotnost SSD v kg/m3 

vzρ  – objemová hmotnost v kg/m3 



 

 

wρ  – hustota vody při zkušební teplotě stanovená s přesností na 0,1 kg/m g/m3 
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1 ÚVOD 

Význam dopravy v národním hospodářství a podíl silniční dopravy na přepravě 

nákladů a osob je nezanedbatelnou součástí dnešní doby. Nedílným prvkem silničních 

komunikací je vozovka. Její konstrukce a materiálové složení jednotlivých vrstev vychází 

z požadavků, které na ni budou kladeny po dobu předpokládané životnosti. Jedná se o 

jednoduchou, avšak velmi důležitou součást pozemní komunikace. S návrhem, stavbou a 

obnovou vozovek souvisí i otázky ekonomické, poněvadž výstavba vozovek a jejich obnova 

je nákladná. Vzhledem k pokračujícímu rozvoji silniční dopravy je problematika efektivního 

návrhu a stavby vozovek velmi aktuální téma. 

1.1 Cíl práce 

Práce se zabývá návrhem složení asfaltové směsi do obrusné vrstvy krytu vozovky 

vyhovujícím požadavkům ČSN EN 13108-1. Cílem je projít celkovým procesem návrhu 

asfaltové směsi, přes výběr vstupních materiálů, jejich zkoušek, samotného návrhu směsi a 

vytvoření její receptury pro následné zadání do výroby. Zajímavou zkušeností jistě bude 

konfrontace normových zkušebních postupů s jejich reálným prováděním přímo v laboratoři a 

jejich zavádění do praxe. 

Ve spolupráci se zkušební laboratoří TPA s.r.o. v Ostravě byla daná problematika 

vztažena pro návrh receptury asfaltové směsi obrusné vrstvy pro konkrétní úsek silnice I/57 

celkové délky 1,802 m v průtahu obce Bludovice. Jedná se o opravu stavby provedené v roce 

2009. Na základě požadavků objednatele byla provedena diagnostika vozovky a současný 

stav vykazoval poruchy (ztráta asfaltového tmele, hloubková koroze a podélné a mozaikové 

trhliny) zapříčiněné vysokou mezerovitostí obrusné vrstvy a nedokonalého spojení obrusné a 

ložní vrstvy. 

 Již v době, kdy jsem se teprve začínal seznamovat s prostředím laboratoře, jsem měl 

možnost obhlídky této stavby během odstraňování původního krytu a provádění sanací 

podkladních vrstev. Mimo hlavní úkoly bude přínosem práce i obeznámení se s celkovým 

děním na stavbě i mimo ni, nahlédnutí do vazeb vznikajících mezi prováděcími četami 

pracovníků, stavbyvedoucím a samotnou laboratoří, jakožto zpracovatelem receptur a 

kontrolních a průkazních zkoušek pro prováděné stavby.  
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Vlivem různých okolností, ať přímých nebo nepřímých vlivů, mohou vznikat situace, 

kdy je třeba nalézt rozumný kompromis mezi všemi zainteresovanými účastníky výstavby. 

Z mé pozice diplomanta je tedy úkolem navrhnout asfaltovou směs tak, aby 

k uvedeným poruchám na zmiňované stavbě dále již nedošlo. 
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2 ASFALTOVÁ SMĚS 

Asfaltová směs je směsí kameniva a asfaltového pojiva, případně dalších příměsí. 

Asfaltovým pojivem může být silniční asfalt, modifikovaný asfalt, nebo tvrdý silniční asfalt. 

Kamenivo tvoří kostru směsi tak, že se jednotlivá zrna vzájemně dotýkají a zakliňuji, 

asfaltové pojivo tato zrna spojuje dohromady.  

Návrh druhu asfaltové směsi musí odpovídat očekávaným účinkům dopravy a 

klimatickým vlivům na vrstvy ve vozovce. Druh směsi volí projektant na základě výpočtu 

konstrukce vozovky, předpokládaného postupu výstavby a místních zvyklostí, s ohledem na 

dostupnost materiálů v daném regionu. Návrh složení je rozumný kompromis mezi požadavky 

na pevnostní parametry a odolnost proti trvalým deformacím a mezi požadavky na odolnost 

proti účinkům klimatu.Proces návrhu směsi zahrnuje tyto činnosti: 

- výběr a posouzení vlastností kameniva a kamenné moučky 

- výběr a posouzení vlastností asfaltového pojiva 

- návrh čáry zrnitosti směsi kameniva a stanovení podílu jednotlivých frakcí 

- optimalizace obsahu pojiva pomocí Marshallovy zkoušky 

- posouzení vlastností navržené směsi 

Pro výrobu asfaltových směsí slouží výkonné, dnes plně automatizované obalovny 

asfaltových směsí. Výrobní výkon takových obaloven se pohybuje v rozpětí 40 – 300 tun za 

hodinu. Umístění obaloven by mělo být co nejblíže zdrojům zpracovávaných surovin. 

           Za horka zpracovávané asfaltové směsi se skládají z 93 - 96 % hmotnostního 

podílu kameniva a 4 - 7 % asfaltového pojiva. Kamenivo má objemovou hmotnost cca 2650 

kg/m a asfaltové pojivo 1000 - 1020 kg/m . Ve zhutněné asfaltové směsi tedy zabírá 

kamenivo objemové 80 - 85 %, asfaltové pojivo 10 - 17 %, 3-5 % je nevyplněno. 
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2.1 Rozdělení asfaltových směsí 

Asfaltové směsi se podle složení, způsobu výroby a kladení dělí na směsi hutněné a 

směsi lité.  

Hutněné je třeba po položení intenzivně hutnit – válcovat, aby bylo dosaženo 

požadovaných objemových parametrů. Tyto směsi mají poměrně malý obsah asfaltového 

pojiva a zrna hrubého kameniva se proto vzájemně dotýkají. Mezerovitost se pohybuje mezi 3 

až 8 %, přičemž menší než 2,5 až 3 % je nežádoucí. Dle požadavků na vlastnosti vstupních 

materiálů, potřeby hutnění a čáry zrnitosti směsi jsou základní typy hutněných směsí asfaltový 

beton, asfaltový koberec, obalované kamenivo apod. 

Lité asfalty mají výrazný přebytek asfaltového tmele. Mohou být proto ukládány bez 

hutnění. Zrna hrubého kameniva jsou od sebe odděleny přebytkem asfaltového tmelu. 

Představitelem litých směsí je litý asfalt. Mezerovitost je tvořena zejména pórovitostí 

kameniva a většinou nepřesahuje 2 %. 

2.2 Asfaltový beton podle užití v konstrukční vrstvě 

V nových evropských normách došlo ke změně označování asfaltových vrstev.  

Tab.  1:  Označení asfaltového betonu podle použití v konstrukční vrstvě. 

ACO  -  AC surf        asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACL   -  AC bin        asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACP   -  AC base      asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

 

Podle ČSN 73 6121, TP 109 a ČSN 73 6122 bylo označování jednotlivých asfaltových 

vrstev:   

− Asfaltový beton        AB 

− Asfaltový koberec tenký    AKT 

− Asfaltový koberec mastixový  AKM 

− Asfaltový koberec drenážní               AKD 

− Asfaltový koberec otevřený   AKO 

− Obalované kamenivo     OK 

− Litý asfalt      LA 
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Nové označování těchto 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 otevřený     AKO(Asfaltovýkoberecotevřený) 

− Litý asfalt       MA (Mastic Asphalt) 

 

Pro jednotlivé druhy vrstev je podrobné označování uvedeno v příslušných 

specifikacích, podle  tabulky 2. 

 

Tab.  2: Specifikace pro jednotlivé druhy vrstev.[21] 

 

 

Nové označování podle zrnitosti (nominálního síta D v mm) ukazuje následující 

tabulka 3. 

Tab.  3: Převod označení asfaltových směsí podle zrnitosti 

 

 

 



Diplomová práce 

 

6 

 

Tloušťka jedné pokládané vrstvy z asfaltové směsi musí odpovídat hodnotám 

v tabulce 4. 

Tab.  4:  Tloušťky vrstev z asfaltové směsi.[21] 

 

 

V technické dokumentaci se při označování uvádí druh vrstvy, použitého pojiva, 

tloušťka vrstvy v mm a označení normy. 

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

nejhrubší použité frakce kameniva 22 mm třídy S se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých 

deformací s pojivem PMB 25/55-55 v tloušťce vrstvy 80mm, odpovídající normě pro 

specifikace se označí:   

ACL 22S PMB 25/55-55; 80 mm; ČSN EN 13108-1.[19] 
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Druh směsi pro návrh v diplomové práci byl po konzultaci s laboratoří TPA s.r.o. 

v Ostravě stanoven na základě původního projektu opravovaného úseku průtahu obcí 

Bludovice. Jedná se o směs ACO 11S, PMB 25/55-60; 40 mm; ČSN EN 13108-1. Z označení 

lze vyčíst, že se jedná o asfaltový beton určený do obrusné vrstvy vozovek se zvýšenou 

odolností proti tvorbě trvalých deformací, s maximálním zrnem kameniva frakce 8/11. Jako 

pojivo je použit modifikovaný asfalt. 
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3 ZÁKLADNÍ SLOŽKY ASFALTOVÉ SMĚSI 

3.1 Kamenivo 

Kamenivo je častým materiálem užívaným ve stavebnictví. Může být přírodní, umělé 

nebo recyklované. Přírodní kamenivo je z minerálních zdrojů, které bylo podrobeno pouze 

mechanickému zpracování, zatímco umělé kamenivo je výsledkem průmyslového procesu 

zahrnujícího teplotní nebo jinou úpravu. Recyklované kamenivo vzniká zpracováním 

anorganického materiálu dříve použitého ve stavbě. Jde o hlavní složku směsi, tzv. plnivo, 

mající hlavní nosnou funkci. 

Základní charakteristikou kameniva je zrnitost, vyjadřující procentuální hmotnostní 

podíl propadu stanoveným počtem normových sít. Grafickým vyjádřením je čára zrnitosti. 

Frakce kameniva označuje velikost jednotlivých zrn podle velikosti dolního (d) a horního (D) 

síta. Jeho fyzikálně chemické vlastnosti jsou dány původem neboli zdrojem těžby. 

Zastoupení jednotlivých frakcí je dáno požadavky pro konstrukční vrstvu, ve které 

bude směs použita. K návrhu asfaltové směsi ACO 11S řešené v této práci, je použito přírodní 

drcené kamenivo frakce 0/4, 4/8 a 8/11 z kamenolomu Bohučovice. Tento lom se nachází 

v blízkosti města Hradec nad Moravicí.  Nejvýznamnějším zástupcem horniny v daném 

ložisku je moravská droba. Kamenivo z tohoto zdroje se hojně užívá do asfaltových směsí, ale 

i do betonů nejen v silničním stavitelství. 

 

3.2 Kamenná moučka 

Kamenná moučka je přírodní kamenivo jemné frakce, která je běžně označována jako 

filer. Je to kamenivo, jehož většina (min 70%) propadne sítem 0,063 mm, o maximální 

přípustné vlhkosti 1%. Lze jej přidávat k jiným stavebním materiálům pro dosažení, nebo 

vylepšení určitých vlastností. Získává se jemným mletím horniny nebo odsáváním kamenného 

prachu při běžné výrobě kameniva. 

Nejvhodnější pro výrobu fileru do asfaltových směsí jsou vápenec nebo dolomit. Filer 

tohoto druhu příznivě vylepšuje přilnavost asfaltu ke kamenivu. Kamenná moučka (filer), 
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jemné částice kameniva a asfalt vytváří tmel vyplňující mezery mezi jednotlivými zrny. 

Poměr obsahu těchto složek má vliv zejména na mezerovitost výsledné směsi. 

Pro účel diplomové práce je filer do asfaltové směsi z dolomitického vápence s 

označením VJM 10 z vápenky Varín, okr. Žilina,  Slovenská republika. V rámci zkušebního 

ověření je v diplomové práci použit i filer dřívějšího dodavatele obalovny, který byl obsažen 

v asfaltové směsi v době realizace opravovaného úseku. Jedná se o velmi jemně mletý 

vápenec s označením VJM 7 z lomu Lietavská Lúčka, okr. Žilina, Slovenská republika. Oba 

zdroje se nachází v těsné blízkosti, nicméně určité odlišnosti ve vlastnostech materiálů byly 

zaznamenány. 

 

3.3 Asfalt 

Kryty vozovek s asfaltovým pojivem jsou u nás i ve světě hojně využívány. Asfalt 

jako pojivo musí splňovat základní funkce: 

- stabilní vazbu všech složek směsi v celkovém teplotním rozsahu jejího použití 

- chránit směs kameniva před nepříznivými vlivy 

- zabránit vylupování zrn kameniva účinky pneumatik 

Asfalt (zvaný též bitumen) je viskózní pojivo přírodního nebo ropného původu černé 

barvy, tuhé až tekuté konzistence. Je to koloidní směs vysokomolekulárních uhlovodíků, kde 

je zastoupeno až kolem tisíce různých sloučenin. V zásadě se rozdělují na tekuté složky – 

maltény  a pevné částice – asfaltény. Směs se vyznačuje viskozitou (tekutostí) v závislosti na 

teplotě. 

Přírodní asfalty se získávají těžbou v přírodních nalezištích (Selenica v Albánii, 

Trinidad apod.), obvykle je to směs jemného kameniva (popelu) a asfaltu. Ropné destilací 

ropy jako zbytek destilace po získání benzinu, nafty a lehkých topných olejů. Tyto ropné 

asfalty se dále rozlišují na destilační, polofoukané, foukané a modifikované. 

Jako výchozí předpoklad z hlediska použití, jsou penetrace, bod měknutí, teplota 

lámavosti a duktilita, základní vlastnostní charakteristiky asfaltů. Tyto údaje jsou uvedeny ve 

všech normách nebo dodávkách asfaltů.  
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V diplomové práci je použit modifikovaný asfalt pro vozovky s vysokým dopravním 

zatížením třídy PMB 25/55-60 z rafinérie PARAMO Pardubice. Použitím modifikovaného 

asfaltu dosáhneme zvýšení odolnosti hutněných směsí proti trvalým deformacím. 

 

 

Obr.  1: Pohled na rafinerii Paramo Pardubice 
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4 ZKOUŠKY VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 

Všechny materiály vstupující do procesu návrhu asfaltové směsi musí být odzkoušeny 

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

materiálů. Jejich dodavatelé garantují vlastnosti svého produktu certifikáty a prohlášeními o 

shodě. Nicméně norma stanovuje určité zkoušky provést laboratorně. 

4.1 Kamenivo 

Kvalita kameniva a surovin, ze kterých se vyrábí, se musí kontrolovat před započetím 

i v průběhu výroby. Kontinuální ověřování kvality kameniva se zabezpečuje průkazními a 

výrobními kontrolními zkouškami. Zkoušení kameniva podléhá normě ČSN EN 13043. [18] 

 

Mezi základní zkoušky kameniva patří: 

− Stanovení zrnitosti kameniva (ČSN EN 933-1)[4] 

   Podíl jemných částic – praní 

   Sítový rozbor – prosévání za sucha 

− Stanovení tvaru zrn  - Tvarový index (ČSN EN 933-4)[5] 

− Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří (ČSN EN 933-9)[6] 

− Posouzení jemných částic – Zrnitost filerů (ČSN EN 933-10)[7] 

 

Zkouškami kameniva zjišťujeme jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Provádí se jak 

na směsích kameniva, tak i na jednotlivých frakcích. 

Zkoušené kamenivo: 

− frakce    0/4     lom Bohučovice 

− frakce    4/8     lom Bohučovice 

− frakce    8/11     lom Bohučovice 

− filer VJM 10                                                  lom Varín 

− filer VJM 7                                                    lom Lietavská Lúčka 

Zdroj odběru kameniva pro následné zkoušky byl v obalovně Bohemia Asfalt s.r.o. 

Polanka. 
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4.1.1 Příprava zkušebních navážek 

Hmotnost zkušebních navážek kameniva musí být v souladu s tabulkou 4. 

 

Tab.  5:  Hmotnost zkušebních navážek pro hutné kamenivo.[4] 

 

 

Zmenšování vzorku se provádí kvartací. Je to způsob, kterým se dosahuje 

rovnoměrného zastoupení zrn v jednotlivých frakcích pomocí žlábkového děliče. Postup 

stanovuje ČSN EN 932-2. [3] 

 

 

 

Obr.  2: Žlábkový dělič 
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4.1.2 Stanovení zrnitosti kameniva – Podíl jemných částic (ČSN EN 933-1) 

Podstata zkoušky 

Podíl jemných částic udává procentuální zastoupení částic kameniva, která projdou 

zkušebním sítem s velikostí 0,063 mm. Provádí se promýváním vodou přes sadu dvou sít, kdy 

první síto plní funkci ochrannou a druhé prosévací. Obsah jemných částic se určí jako rozdíl 

hmotností vysušené navážky před a po promytí. 

Zkušební pomůcky 

 

− technické váhy s přesností vážení ±0,1 % hmotnosti navážky 

− sušárna se samočinným udržováním teploty 110°C  ± 5°C 

− zkušební síto velikosti 0,063 mm 

− ochranné síto velikosti 1 mm nebo 2 mm 

− nádoby na rozplavování kameniva vodou 

− kovová tyčinka k promíchávání 

− kartáče 

− voda 

 

Postup zkoušky 

  

Připravená navážka se vysuší v laboratorní sušárně při teplotě (110 ±5) °C do ustálené 

hmotnosti. Po vychladnutí se zaznamená její hmotnost M1. Vzorek se nasype do nádoby, zalije 

vodou do výše alespoň 5 cm nad povrch kameniva a důkladně se promíchává tyčinkou. 

Následně se voda společně s kamenivem opatrně slévá na dvojici sít. Síto o velikosti ok 1mm 

nebo 2 mm se umístí jako ochranné nad sítem 0,063 mm. Pokračuje se v přívodu vody a 

probíhá vlastní promývání. Procezování se provádí tak dlouho, dokud voda protékající 

kamenivem na sítech není čirá. Zbylé kamenivo na obou sítech se vysuší při teplotě 110 ±5°C 

do ustálené hmotnosti a zaznamená se jeho hmotnost M2. 
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Obr.  3: Promývání vodou při stanovování podílu jemných částic 

 

Vyhodnocení 

Hodnota podílu jemných částic f v procentech hmotnosti kameniva se vypočítá ze 

vztahu: 

100
)(

1

21 ×
+−

=
M

PMM
f , kde                                               (1) 

M1 hmotnost vysušené navážky před promýváním v kg; 

   M2 hmotnost vysušené navážky po promývání v kg; 

P hmotnost propadu jemných částic na dně v kg. 

 

Dle normy ČSN EN 13043[18] platí, že v případě, kdy obsah jemných částic 

v drobném kamenivu nebo ve směsi kameniva 0/D s D<8 mm není větší než 3 %, nepožaduje 

se další zkoušení. Pokud se požaduje další vyhodnocení kvality jemných částic, platí 

požadavky uvedené dále. 
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V případě  obsahu  jemných částic v drobném kamenivu 3 % až 10 % hmotnosti je 

třeba stanovit obsah nevhodných jemných částic jako hodnotu methylenové modře dle ČSN 

EN 933-9.[6] 

 

4.1.3 Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor (ČSN EN 933-1) 

Podstata zkoušky 

Zkouška spočívá z roztřídění materiálu pomocí sady sít do několika frakcí se 

sestupnou velikostí otvorů. Otvory sít a počet sít je závislý na druhu vzorku a požadované 

přesnosti.  Jedná se o prosévání za sucha. Zkouška navazuje na postup z předchozí kapitoly 

(4.1.2), kdy pro vlastní prosévání je použit vysušený vzorek po praní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  4: Prosévací přístroj s normovou sadou sít 
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Zkušební zařízení 

- zkušební síta – sada normových sít, 

- pevně lícující víko a dno sady sít, 

- sušárna – automatické udržování a kontrola teploty 110 °C ± 5 °C, 

- prosévací přístroj, 

- laboratorní váhy – přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- nádoby, kartáče, štětce. 

Seřazení zkušebních sít pro prosévací zkoušku je upraveno normou ČSN EN 13043. 

[18]  Pro zkoušení byly použity velikosti sít označeny v příslušné normě jako „Základní řada 

+ řada 1“. [18] 

Postup zkoušky 

Propraný a vysušený vzorek se nasype na síta sestavená do sloupce. Síta jsou seřazena 

tak, že síto nahoře má největší otvory a postupně dolů jsou síta s menšími otvory. Horní síto 

se zakryje víkem a pod dolním sítem je dno. Sloupcem sít se následně mechanicky otřásá. 

Norma nespecifikuje pracovní průběh prosévacího přístroje během zkoušky. Po proběhnutí 

několika časových intervalů prosévání se postupně odebírají jednotlivá síta. Nejdříve se 

odebere síto s největšími otvory a ručně se dokončí prosévání. Všechen materiál, který 

propadne při tomto ručním dokončování, se přidá na další síto ve sloupci před pokračováním 

prosévání na tomto sítě. Je třeba zabránit ztrátám materiálu. Zváží se zůstatek  na sítě 

s největšími otvory a zaznamená se jeho hmotnost R1. Stejná operace se provede se zůstatky 

na následujících sítech ve sloupci a zaznamenáváme jejich hmotnosti R2, R3, R4, .. Rn. Případný 

propad jemných částic na dno se zaznamená jako hodnota jejich hmotnosti P.   

Popsaný postup byl proveden pro všechny zkoušené frakce a výsledky byly 

zaznamenány. 
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Vyjádření výsledku 

Výstupem zkoušky je procentuální vyjádření dílčího zbytku ad  na jednotlivém sítu dle 

vztahu: 

100⋅=
∑ zd

zd
d m

m
a ,      (2) 

kde mzd hmotnost dílčího zbytku navážky na daném sítě v g ,  

  Ʃmzd úhrnná hmotnost zkoušené navážky vyjádřená jako součet všech  

   dílčích zbytků v g. 

Meze zrnitosti kameniva pro směs ACO 11S (viz. Tab.6)  stanovuje norma ČSN EN 

13108-1. [19]  

 

Tab.  6: Meze zrnitosti kameniva pro asfaltovou směs ACO 11S 
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4.1.4 Stanovení tvaru zrn – Tvarový index (ČSN EN 933-4) 

Zkušební postup je vhodný pro frakce kameniva di/Di, kde Di ≤ 63 mm a di ≥ 4 mm. 

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

Minimální hmotnost zkušební navážky určuje ČSN EN 933-4 (Tabulka 1, 8). [5] 

 

Podstata zkoušky 

Jednotlivá zrna vzorku zkoušeného kameniva jsou roztříďována dle poměru jejich 

délky L ke tloušťce E pomocí dvoučelisťového měřidla. Tvarový index se vypočte jako 

hmotnostní podíl zrn, jejichž poměr délky a tloušťky je větší než 3 a vyjádří jako procento 

z celkové hmotnosti zkoušených zrn. 

Zkušební zařízení 

− dvoučelisťové posuvné měřítko (Obr. 4), 

− laboratorní váhy – přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

− misky. 

 

Obr.  5: Dvoučelisťové posuvné měřítko 
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Postup zkoušky 

Odstraní se všechna zrna menší, než di a větší, než Di a zaznamená se hmotnost 

převládajícího znění di/Di  jako M1. Posoudí se délka L a tloušťka E každého zrna pomocí 

dvoučelisťového  posuvného měřidla a oddělí se zrna nekubického tvaru, což jsou zrna, 

jejichž rozměrový součinitel  L / E je větší než 3. Všechna zrna nekubického tvaru zvážíme a 

zaznamenáme jejich hmotnost jako M2. 

Vyjádření výsledků 

Tvarový index (SI) se vypočte dle následujícího vztahu: 

 100
1

2 ⋅







=

M

M
SI , kde                                                   (3) 

 M1 hmotnost zkušební navážky v g; 

M2 hmotnost nekubických zrn v g. 

 

Zaznamená se tvarový index, zaokrouhlený na celé číslo. Stanovení tvarového indexu 

bylo provedeno pro frakce kameniva 4/8 a 8/11.  

 

4.1.5 Posouzení jemných částic – Zkouška methylenovou modří (ČSN EN 933-9) 

Zkouška se provádí pro zjištění kvality jemných částic.  

Podstata zkoušky 

Roztok methylenové modře se postupně přidává do suspenze zkušební navážky. 

Adsorpce barevného roztoku zkušební navážkou se kontroluje po každém přidání roztoku. 

Provádí se zkoušením zbarvení filtračního papíru ke zjištění přítomnosti nevázaného barviva. 

Pokud se potvrdí přítomnost nevázaného barviva, vypočte se hodnota methylenové modře 

(MB nebo MBF) a vyjádří se v gramech barviva adsorbovaného jedním kilogramem 

zkoušeného podílu. 
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Chemikálie 

Roztok methylenové modře, standardní nebo technické kvality, 10 ± 0,1 g/litr. 

Nejdelší doba použití roztoku má být 28 dní. Musí být při uskladnění v temnu. Skládá se 

z methylenové modři a destilované nebo demineralizované vody.  

Zkušební zařízení 

- byreta o objemu 100 ml nebo 50 ml, 

- mikropipeta, 

- filtrační papír tloušťky 0,20 mm a filtrační rychlostí 75 s, 

- skleněná tyčinka délky 300mm, průměru 8mm, 

- lopatkové míchadlo schopné regulace rychlosti otáčení do (600 ± 60) ot./minse 

třemi nebo čtyřmi lopatkami, 

- laboratorní váhy – přesnost ±0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- stopky, 

- teploměr, stěrka, baňka, kádinka, 

- zkušební síto o velikosti ok 0,125 mm, 

- exsikátor. 

Příprava vzorku 

Suchý redukovaný vzorek se proseje sítem 0,125 mm a tím se oddělí zrna ve frakci  

0/4 mm tak, aby se získala hmotnost minimálně 200 g. Pro stanovení hodnoty methylenové 

modře (MBF) podílu 0/0,125 mm se dle ČSN EN 932-2 [3] navážka zredukuje na hmotnost 

30±0,1 g. Tuto zkušební navážku zaznamenáme jako hmotnost jako M1 s přesností na 1 g. 

Postup zkoušky zbarvení 

Sestává se z odběru kapky suspenze použitím skleněné tyčinky a jejího přenesení na 

filtrační papír po každém přidání barviva. Zbarvení, vytvořené suspenzí na filtračním papíře, 

je soustředěno do středu odkápnutí a má obvykle sytou modrou barvu, která je obklopena 

bezbarvým mokrým pásem. Velikost kapek musí být taková, aby průměr odkápnutí byl mezi 

8 mm a 12 mm. Zkouška se považuje za pozitivní, pokud se ve vlhké oblasti vytvoří trvalý 

kroužek světle modré barvy šířky asi 1 mm.  
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Příprava roztoku 

Do kádinky se nalije 500 ± 5 ml destilované nebo demineralizované vody, přidá se 

vysušená zkušební navážka a důkladně se promíchá stěrkou. Míchací zařízení se nastaví na 

rychlost 600 otáček za min. Doba míchání je 5 minut.  

Postup stanovení adsorbovaného barviva 

Filtrační papír se umístí nahoru na prázdnou kádinku, nebo na jinou vhodnou podpěru 

tak, aby většina jeho povrchu se nedotýkala jakkoliv pevného materiálu. Po promíchání 

roztoku se vstříkne dávka 5 ml roztoku barviva do kádinky, po uplynutí nejméně 1 minuty se 

provede zkouška zbarvení na filtračním papíru. Jestliže ani při dalším přidání 5 ml roztoku se 

neobjeví barevný kroužek, přidá se dalších 5 ml roztoku barviva, promíchá se a po 1 minutě 

se opět provede další zkouška zbarvení. Po objevení barevného kroužku pokračujeme 

v míchání při provádění zkoušek zbarvení bez dalšího přidávání roztoku barviva. Pokud 

barevný kroužek zmizí během prvních 4 minut, přidá se dalších 5 ml roztoku barviva. Pokud 

zmizí až v průběhu páté minuty tak se přidávají 2 ml roztoku. Zaznamená se celkový objem 

roztoku barviva V1, s přesností na 1 ml, které bylo nutno dodat, aby kroužek vydržel po dobu 

5 min. 

Vyjádření výsledků 

Hodnota methylenové modře (MBF ) se stanoví z následujícího vztahu. Jednotkou této 

veličiny je gram roztoku barviva na jeden kilogram podílu 0/0,125 mm (g/kg). 

10
1

1 ⋅=
M

V
MBF

 , kde          (4)  

 

 M1 hmotnost zkušební navážky v g, 

 V1 celkový objem přidávaného roztoku barviva v ml. 

 

Norma ČSN EN 13108-1 [19] stanovuje kvalitu jemných částic pro asfaltovou směs 

ACO 11S vyjádřenou pomocí methylenové modři doporučenou hodnotou do MBF10. 
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4.1.6 Posouzení jemných částic – Zrnitost filerů (ČSN EN 933-10) 

Kamenná moučka se používá do asfaltových směsí jako nejjemnější frakce kameniva, 

která nám uzavírá čáru zrnitosti. Kamenná moučka musí být suchá, bez shluků, nesmí 

obsahovat organické látky a propad sítem 0,09 mm musí činit více jak 60 %. Část kamenné 

moučky, která propadne sítem 0,09 mm, se nazývá filer. Příslušná norma popisuje prosévání 

proudem vzduchu pro posouzení fileru podle hmotnosti. Používá se filer až do jmenovité 

velikosti zrn 2 mm.  

Podstata zkoušky 

Zkouška sestává z roztřídění a oddělení jednotlivých zrn fileru pomocí řady sít do 

několika frakcí se sestupnou velikostí. Zkouška je zvláště vhodná pro materiály, které když 

jsou suché, nemají sklon ke shlukování ani k elektrostatickým nábojům. Zvolená metoda je 

prosévání za sucha proudem vzduchu.  Hmotnost zrn propadlých každým sítem je vztažena k 

původní hmotnosti materiálu. Získaná procenta se používají buď v číselném vyjádření, nebo v 

grafickém znázornění. 

Zkušební zařízení 

− zkušební síta jmenovitého průměru 200 mm s čtvercovými jmenovitými otvory 

0,063 mm, 0,125 mm a 2 mm, 

− prosévací přístroj pro prosévání proudem vzduchu (viz Obr. 5) s rozdílem tlaku 

napříč sítem během zkoušky (3,0 ±0,5) kPa, 

− sušárna s nucenou cirkulací vzduchu umožňující udržet a kontrolovat teplotu 

(110 ±5) °C, nebo jiné vhodné zařízení pro sušení fileru, pokud toto nezpůsobí 

jakékoliv porušení zrn, 

− váhy s přesností ±0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

− jemný kartáč, 

− plastické kladívko. 
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Obr.  6: Prosévací přístroj pro prosévání proudem vzduchu 

 

Postup zkoušky 

Vzorek se vysuší při teplotě (110 ±5) °C do ustálené hmotnosti. Nechá se vychladnout, 

zváží se a zaznamená hmotnost jako M1. Zkušební síto 0,063 mm se upevní do přístroje a celá 

zkušební navážka se přemístí na síto. Po přikrytí síta víkem z plexiskla se uvede do chodu 

prosévací přístroj pro prosévání proudem vzduchu až do ukončení prosévání. Požadavek je 

nejméně 3 minuty. Během prosévání musí být tlak v přístroji (3,0 ±0,5) kPa. Jakékoliv 

shlukování zrn během prosévání může být zmírněno poklepáváním plastickým kladívkem na 

střed víka z plexiskla. Prosévání je ukončeno, když hmotnost zůstatku na sítu se nemění o 

více než 0,1 % hmotnosti zkušební navážky během jedné minuty při prosévání. Stanoví se 

hmotnost materiálu, který zůstal na sítu včetně fileru, který byl setřen ze síta kartáčem a 

zaznamená se hmotnost jako R1 s přesností na 0,1 g.  

Výše uvedený zkušební postup se opakuje se sítem 0,125 mm a pak sítem 2 mm, 

přičemž se používá v každém případě zůstatek na předchozím sítu a zaznamenají se hmotnosti 

zůstatků jako R2, případně R3 s přesností na 0,1 g. 
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Vyjádření výsledku 

Zaznamenají se různé hmotnosti na formuláři záznamu o zkoušce. Vypočte se 

hmotnost zůstatku na každém sítě, jako procento původní suché hmotnosti a zaokrouhlí na 

nejbližší celé číslo. 

Vypočte se součtové procento původní suché hmotnosti, které propadlo každým sítem 

na síto 0,063 mm.  Norma ČSN EN 13043 (viz. Tab. 6) [18]  stanovuje požadovaný propad 

sítem tak, aby byl splněn požadavek na množství fileru pro asfaltovou směs ACO 11S. 

Zkouška byla provedena pro filery  VJM 10 Varín a VJM 7 Lietavská Lúčka.  

 

Tab.  7: Požadavky na zrnitost přídavného fileru 

 

 

 

 

4.2 Asfalt 

Asfalt je základní složkou asfaltových směsí plnící funkci pojiva mezi kostrou směsi 

(hrubé kamenivo) a její výplní (drobné kamenivo společně s filerem). Asfalt kamenivo 

obaluje, na zrna kameniva se váže adhezívními silami a kohezivními silami čímž dochází ke 

stmelení směsi. 

Vlastnosti asfaltů odvozujeme z normovaných zkoušek, kterými jsou penetrace, bod 

měknutí, bod lámavosti a duktilita. Ze dvou asfaltů o stejné penetraci je z hlediska asfaltové 

směsi kvalitnější ten, který má vyšší bod měknutí. Ze dvou asfaltů o stejném bodu měknutí je 

kvalitnější ten, který má vyšší penetraci. Je tomu tak z důvodu nižší teplotní citlivosti.  
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Pro účely této diplomové práce byl použit asfalt PMB 25/55-60, jehož základní 

vlastnosti jsou stanovené normou ČSN EN 12591. [10] Zdroj odběru asfaltu pro prováděné 

zkoušky byl v obalovně Bohemia Asfalt s.r.o. Polanka. 

Mezi základní zkoušky asfaltů patří: 

 

- Stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) [8] 

- Stanovení bodu měknutí – kroužek kulička (ČSN EN 1427) [9] 

- Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu (ČSN EN 12591) [10] 

 

4.2.1 Stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) 

Penetrace vzorku materiálu je vyjádřená jako hloubka v desetinách milimetru, do které 

svisle vnikne normalizovaná jehla za stanovených podmínek teploty, zatížení a doby 

zatěžování. 

Podstata zkoušky 

Změří se průnik normalizované jehly do vytemperovaného analytického vzorku. 

Zkušební podmínky zkoušky pro penetraci do 330 x 0,1 mm jsou teplota 25 0C, zatížení 100 g 

a doba zatížení 5 s. Při penetraci nad 330 x 0,1 mm je zkušební teplota snížena na 15 0C, ale 

zkušební podmínky jako aplikované zatížení a doba zatížení se nemění.  

 

 

Zkušební přístroje a pomůcky 

− penetrometr – přístroj, u kterého se držák jehly pohybuje ve svislém směru bez 

měřitelného tření a který umožňuje stanovit penetraci jehly na nejbližších 0,1 

mm. Držák váží 47,50 ± 0,05 g a závaží 50,00 ± 0,05 g; 

− penetrační jehla – vyrobena z korozivzdorné oceli, váha jehly 2,50 ± 0,05 g 

Tělo jehly musí mít průměr 1,00 až 1,02 mm a jeden konec musí být 

symetricky zkosený do kužele; 

− nádoba na zkušební vzorek – kovová nebo skleněná nádoba válcová s plochým 

dnem. Vnitřní hloubka nádoby musí být o minimálně 10 mm větší než 

předpokládaná penetrace a ne menší než 35 mm. Její vnitřní průměr musí být 
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nejméně 55 mm a nejvýše 70 mm. Doporučené rozměry – vnitřní průměr 55 

mm, vnitřní výška 35 mm (pro penetraci do 200), vnitřní průměr 70 mm, 

vnitřní výška 45 mm (pro penetraci 200 až 350), vnitřní průměr 70 mm, vnitřní 

výška 60 mm (pro penetraci 350 až 500). Pokud je k dispozici nedostatečné 

množství pojiva, umístí se do nádoby na zkušební vzorek kovový (např. 

hliníkový) kroužek. Použijí se kroužky s vnějším průměrem (53±1) mm, 

vnitřním průměrem (36±1) mm. Pro penetrace pod 100 x 0,1 mm musí být 

výška kroužku (20±1)mm. Pro penetraci od 100 do 200 musí být výška 

kroužku (30 ±1) mm; 

− vodní lázeň s kapacitou min 10 l a schopnost udržovat teplotu zkušebního 

vzorku v rozmezí ±0,1 °C. Doporučuje se v lázni používat destilovanou vodu 

nebo deionizovanou vodu. Je nutno dávat pozor na to, aby nedošlo ke 

kontaminaci vody v lázni povrchově aktivními činidly nebo jinými materiály, 

které mohou ovlivnit hodnoty penetrace; 

− přenášecí miska - pro zkoušky mimo vodní lázeň. Miska musí mít objem 

minimálně 350 ml a musí být dostatečně hluboká, aby se zajistilo vždy zakrytí 

zkušební nádoby se vzorkem. Pro teploty nižší než 25 °C musí být objem 

přenášecí misky 1,5 l. Dno přenášecí misky musí být zkonstruováno tak, že 

miskou nelze kolébat, když se umístí na podstavec penetrometru. Podobně 

povrch, na kterém spočívá nádoba na zkušební vzorek, musí být proveden tak, 

aby se nádoba na zkušební vzorek během zkoušky nekolébala; 

− teploměry s pevným stonkem. 

Vzorkování 

Analytický vzorek musí reprezentovat laboratorní vzorek, ze kterého byl odebrán. 

Zajistí se, aby nebyl kontaminovaný a byl homogenní. Materiál se ohřeje nad předpokládaný 

bod měknutí tj. 80 – 90 °C a naplní se jím dvě čisté nádobky na vzorky. Pro polymerem 

modifikované asfalty nesmí teplota překročit 200 °C, bez ohledu na bod měknutí.  Analytické 

vzorky se chladí po dobu 60 – 90 minut na teplotu 15 – 30 °C. Poté se umístí do lázně 

s řízenou konstantní teplotou (25 °C) na stejnou dobu jako chladly. 
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Postup zkoušky 

Nádoba s analytickým vzorkem se umístí přímo na ponořenou poličku penetrometru a 

udržuje se zcela pokryta vodou. Jedna z nádob se umístí do své pozice a jehla se pomalu 

přibližuje, až se její hrot dotkne svého obrazu odraženého povrchem analytického vzorku. 

Zkontroluje se a zaznamená nulová pozice jehly, pak se rychle uvolní držák jehly na 

specifikovanou dobu (5 s) a ze stupnice se odečte hloubka zaboření jehly v mm. Provedou se 

tři stanovení pomocí tří různých jehel na místech povrchu analytického vzorku, které nejsou 

méně než 10 mm od okraje a ne méně než 10 mm od sebe. Hodnoty se stanoví jako 

aritmetický průměr hodnot akceptovatelných stanovení v desetinách milimetrů 

zaokrouhlených na nejbližší celé číslo.   

 

 

 

Obr.  7: Zkoušení asfaltu - stanovení penetrace jehlou 

 

Vyjádření výsledků 

Hodnoty penetrace se vyjádří jako aritmetický průměr akceptovatelných stanovení 

(viz. Tab. 7), v desetinách milimetru zaokrouhlený na nejbližší celé číslo. Akceptovatelnost 

stanovuje ČSN EN 1426. [8]  
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Tab.  8: Maximální rozdíl platných stanovení 

 

Přesně stanovené požadavky na hodnotu penetrace asfaltové směsi ACO 11S určuje 

norma ČSN EN 12591. [10] 

 

4.2.2 Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička (ČSN EN 1427) 

Tato norma specifikuje stanovení bodu měknutí asfaltu a asfaltových pojiv v rozmezí 

od 28 °C do 150 °C. Bod měknutí je teplota, při které materiál za normalizovaných 

zkušebních podmínek dosáhne určité konzistence. Metoda je použitelná i pro asfaltová pojiva, 

která byla znovuzískána z asfaltových směsí. 

Podstata zkoušky 

Zjišťuje se chování asfaltu při vyšších teplotách a stanoví se horní hranice oboru 

plasticity. Asfalt při zvyšování teploty přechází pozvolně do stavu tekutého.  

Bod měknutí, určený metodou kroužek a kulička KK je teplota, při níž asfalt 

působením zvyšované teploty změkne natolik, že ocelová kulička průměru 9,5 mm, položená 

na vrstvě asfaltu, zahřívané předepsaným způsobem, pronikne vrstvou asfaltu a protáhne ji do 

hloubky 25 mm ± 0,4 mm pod spodní okraj prstenu. 

Zkušební přístroje a pomůcky 

− dva mosazné kroužky s osazením (vnitřní průměr 15,9 mm); 

− dva prstence pro osazení kuličky; 

− dvě ocelové kuličky průměru 9,5 mm ± 0,05 mm,  

každá o hmotnosti 3,50 g ± 0,05 g; 

− kovový stojánek pro čtyři kroužky, skládající se ze dvou vodorovných desek 

spojených dvěma sloupky; spodní deska má dva otvory pro kroužky a ve středu 

otvor pro teploměr; spodní deska je 25 ± 0,4 mm nad horním povrchem základní 

desky; horní deska má otvor pro zátku s teploměrem; 

− Lázeň, kádinka vnějšího průměru nejméně 85 mm a výšky nejméně 120 mm; 

− teploměry; 
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− mosazná nebo nerezová podložka s hladkým povrchem (odlévací destička); 

− vrtulové nebo magnetické míchadlo; 

− destilovaná voda. 

 

 

Obr.  8: Stanovení bodu měknutí – po ukončení zkoušky 

 

Příprava zkušebních vzorků 

Dva mosazné kroužky se zahřejí, ne však odlévací destička, na teplotu asi o 90 °C 

vyšší, než je předpokládaný bod měknutí. Umístí se na odlévací destičku ošetřenou 

separačním prostředkem. Do takto připravených kroužků se nalije mírný přebytek zahřátého 

asfaltu a vzorky se odloží chladit při laboratorní teplotě na minimální dobu 30 min. Po 

zhládnutí se odřízne přebytečné asfaltové pojivo nahřátým nožem tak, aby povrch každého 

vzorku byl zarovnán s okrajem kroužku. 

 

 

Postup zkoušky 

Přístroj sestavíme společně s kroužky naplněnými vzorky, středícím zařízením pro 

kuličky a zasazeným teploměrem. Naplníme lázeň tak, aby její povrch byl 50 mm ± 3 mm nad 

horním okrajem kroužků. Pomocí kleští umístíme kuličky do lázně pro dosažení stejné 

počáteční teploty, jako zbývající části sestavy. Kádinka s lázní a sestaveným přístrojem se 

umístí do ledové vody a ochladí se na teplotu 5 °C ± 1 °C. Po dosažení této počáteční teploty 
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zkoušení se kuličky umístí do středícího zařízení. Kapalina se v lázni míchá a zespodu zahřívá 

rovnoměrnou rychlostí 5 °C/min. U každého vzorku zaznamenáme teplotu udávanou 

teploměrem v okamžiku, kdy se asfalt obklopující kuličku protáhne o stanovenou délku. 

Automatizovaný přístroj samostatně reguluje ohřívání lázně a zaznamená teplotu protažení 

asfaltu po dotyku světelného paprsku. 

U modifikovaných asfaltů se zkouška opakuje, pokud rozdíl mezi dvěma teplotami 

přesahuje 2 °C, nebo když kulička poruší vrstvu, kterou je obalena, před tím, než se dotkne 

základní desky (nebo přeruší světelný paprsek). 

 

Vyjádření výsledků 

Bod měknutí se vyjádří jako průměr teplot zaznamenaných podle výše uvedeného 

postupu, zaokrouhlený na 0,2 °C. Přesně stanovené požadavky na bodu měknutí asfaltu směsi 

ACO 11S určuje norma ČSN EN 12591. [10] 

 

4.2.3 Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu (ČSN 73 6161) 

V době užívání silničního stavebního díla často dochází k uvolňování zrn kameniva 

z asfaltové směsi. Je to zapříčiněno sníženou přilnavostí asfaltu a kameniva. Důležitou roli 

hraje chemické složení asfaltu, závislé na jeho původu a způsobu zpracování při výrobě. 

Kohezivní vlastnosti asfaltů příznivě ovlivňuje přítomnost živic a jeho složky, jako 

kyslík, síra a dusík. Negativní vliv na přilnavost mají parafinické uhlovodíky, které jsou 

v asfaltech obsaženy. Obsah parafínu nad 3,5 % je vždy škodlivý. 

Přilnavost má zásadní vliv na dokonalé obalení kameniva asfaltem, jenž je možné 

dosáhnout pouze tehdy, když má asfalt při teplotě obalování správnou viskozitu. Na 

dokonalost obalení má vliv vlhkost a čistota použitého kameniva. Je tedy důležité používat 

kamenivo vysušené při teplotách obalování směsi a pokud možno bez prachového znečištění 

jeho povrchu. Jsou však známy různé přísady, které se běžně přidávají do asfaltů a jeho 

přilnavost ke kamenivu zlepšují. 

Přilnavost ovlivňuje životnost hotových úprav asfaltových směsí. Přilnavost 

k vlhkému kamenivu je současně možným ukazatelem jeho použití za vlhkého počasí. 
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Faktory ovlivňující přilnavost 

− vlastnosti kameniva - mineralogie, povrchová textura, pórovitost, prach, 

trvanlivost, povrchová plocha, absorpce, obsah vody, tvar, zvětrávání; 

− vlastnosti asfaltu -  reologie, elektrická polarita, složení, teplota; 

− vlastnosti směsi - mezerovitost, propustnost, obsah asfaltu, tloušťka 

asfaltového filmu, typ fileru, zrnitost kameniva, typ směsi; 

− vnější vlivy - déšť, vlhkost, pH vody, přítomnost soli, teplota, teplotní změny, 

doprava, odborné provedení, odvodnění. 

Volbu kameniva může ovlivňovat jeho kyselost nebo zásaditost. Obecně je vhodnější 

kamenivo zásadité, poněvadž takové kamenivo vykazuje mnohem příznivější přilnavost 

k asfaltu. 

Tato norma platí pro zkoušení přilnavosti silničních asfaltů ke kamenivu s penetrací 

od 25 mm ± 0,1 mm do 210 mm ± 0,1 mm, dále pak pro ředěné asfalty a asfaltové emulze ke 

kamenivu.  Přilnavostí asfaltu se rozumí odolnost jeho asfaltového povlaku na povrchu zrn 

kameniva proti jeho vytěsnění vodou (za podmínek zkoušky). 

Podstata zkoušky 

Vzorek kameniva se za podmínek předepsaných v normě obalí zkoušeným asfaltovým 

pojivem a vystaví se na dobu jedné hodiny účinkům teplé vody.  Vyhodnotí se míra porušení 

asfaltového povlaku na povrchu zrn obaleného kameniva. 

Zkušební zařízení a pomůcky 

− krystalizační skleněná miska průměru 150 mm, výšky cca 75 mm nebo jiná 

vhodná nádoba, porcelánová miska s plochým dnem průměru 150 mm, výšky  90 

mm 

− porcelánová špachtle 

− dvě sušárny s možností regulace teploty od (40 ± 2) °C do (200 ± 2) °C 

− síta se čtvercovými otvory o jmenovité délce strany 2, 8 a 11,2 mm 

− kovová vyhřívací nádobka maximálně na 250 ml 

− lampa se žárovkou z mléčného skla 100 W 

− krycí skla na skleněné misky 

− vodní lázeň (Obr. 8) s termostatem s možností regulace teploty (40 ± 2) °C a (60 

± 2) °C 
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− destilovaná voda, čtecí lupa, skleněné zabroušené prachovnice 

− kamenivo frakce 8/11 

 

Obr.  9: Vodní lázeň pro temperování zkušebních vzorků při stanovování přilnavosti asfaltu 
ke kamenivu 

 

Příprava vzorku 

Pro provedení zkoušky přilnavosti asfaltu ke kamenivu bylo použito asi 650 g 

kameniva frakce 8/11 a asi 50 g asfaltového pojiva PMB 25/55-60. 

Kamenivo se pomocí sít zbaví podsítného a nadsítného a promývá se tekoucí vodou, 

dokud se nedosáhne jeho úplné čistoty. Potom se propláchne destilovanou vodou a vysuší při 

teplotě 105 °C do 110 °C do ustálené hmotnosti. Připravené kamenivo uchováváme pro další 

zkoušení v utěsněné prachovnici. 

Postup zkoušky 

Do porcelánové misky se naváží 300 g ± 3 g připraveného kameniva z prachovnice a 

vloží se do sušárny. Asfaltové pojivo se nalije do kovové vyhřívací nádobky, přikryje krycím 

sklem a vloží do druhé vyhřáté sušárny. Doba ohřevu materiálů v obou vyhřátých sušárnách je 

30 minut.  Pro asfalt PMB 25/55-60 jsou pracovní teploty asfaltového pojiva (180 ± 5) °C a 

kameniva (170 ± 5) °C. Do misky s vytemperovaným kamenivem se co nejrychleji naváží 

zahřáté asfaltové pojivo a ihned se co nejintenzivněji promíchá ohřátou špachtlí s kamenivem 

až do lepivé konzistence jeho úplně obalených zrn. Nedojde li k úplnému obalení vzorku, 

postup zkoušky se opakuje stejným způsobem s novým vzorkem. 
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Pokud se ani při opakovaném postupu nepodaří kamenivo zcela obalit, stanovení se 

ukončí záznamem, že obalení kameniva není možné. Obalené kamenivo se ihned opatrně 

přemístí a rozloží špachtlí na dno skleněné misky a ponechá se 24 hodin odkryté při 

laboratorní teplotě.  Po uplynutí 24 hodin se na obalené kamenivo opatrně nalije destilovaná 

voda ohřátá na teplotu (60 ± 3) °C do výšky nejméně 10 mm nad kamenivo. Provedeme 

zakrytí sklem a ihned vložíme do vodní lázně. Kamenivo se ponechá ve vodní lázni při 

pracovní teplotě 60 °C ± 3 °C po dobu 60 minut. Míra porušení asfaltového povlaku se 

vyhodnotí vizuálně ve světle lampy, přičemž obalené kamenivo zůstává ponořené ve vodě. Při 

vyhodnocení zkoušky s tmavým kamenivem se pro porovnání obalení může jako pomůcka 

použít vodou zalitá neobalená zrna zkušebního kameniva. V případě znečištění vody nad 

kamenivem, je tato nahrazena čistou destilovanou vodou pracovní teploty. Při výměně vody 

se snažíme zabránit jejímu zvíření. 

Vyhodnocení výsledků 

Přilnavost asfaltu hodnotíme procentem obalené plochy na konci zkoušky. Pomůckou 

pro stanovení tohoto procenta je normová tabulka s přesně vymezenými kritérii způsobu 

obalení. 

Tab.  9:  Příklad posuzovací tabulky přilnavosti asfaltu z protokolu zkoušky 
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Přilnavost asfaltu ke kamenivu je hodnocena jako: 

 

− Výborná, má-li více než 75% zrn zkušebního vzorku charakteristiku spojení 

asfaltového filmu s kamenivem A; u zbývajících zrn nesmí být charakteristika 

nižší než B (procento obalené plochy větší než přibližně 90 %); 

− Dobrá, má-li více než 75 % zrn zkušebního vzorku charakteristiku spojení 

asfaltového filmu s kamenivem B (nebo lepší); u zbývajících zrn nesmí 

charakteristika klesnout pod C (procento obalené plochy větší než přibližně 90 %); 

− Vyhovující, má-li více než 75 % zrn zkušebního vzorku charakteristiku C 

(nebo lepší); u zbývajících zrn nesmí charakteristika klesnout pod D (procento 

obalené plochy větší než přibližně 80 %); 

− Nevyhovující, má-li více než 75 % zrn charakteristiku C (Celková neobalená 

plocha po zkoušce je větší než 35 %). 
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5 VÝSLEDKY ZKOUŠEK VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 

5.1 Výsledky zkoušek kameniva 

Provedené základní zkoušky kameniva:  

− Stanovení hmotnostního podílu jemných částic, 

− Stanovení zrnitosti kameniva, 

− Stanovení tvaru zrn – tvarový index, 

− Posouzení jemných částic pomocí methylenové modři, 

− Zkoušky kamenné moučky. 

 

5.1.1 Výsledky stanovení zrnitosti kameniva – Podíl jemných částic (ČSN EN 933-1) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.1.2 této práce. 

Výsledky zkoušky 

 

Tab.  10: Kamenivo frakce 0/4 

 

 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce viz 

příloha: Protokol č. OS/2011/01. 
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Tab.  11: Kamenivo frakce 4/8 

 

 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce viz 

příloha: Protokol č. OS/2011/03. 

 

Tab.  12: Kamenivo frakce 8/11 

 

 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce viz 

příloha: Protokol č. OS/2011/04. 
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5.1.2 Výsledky stanovení zrnitosti - Sítový rozbor (ČSN EN 933-1) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.1.3 této práce. 

Výsledky zkoušky 

 

Tab.  13: Zrnitosti jednotlivých frakcí kameniva 

 

        frakce 0/4          frakce 4/8         frakce 8/11 

    

         

        

                 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokoly o provedené zkoušce 

sítového rozboru viz příloha: Protokoly č. OS/2011/01, OS/2011/03, OS/2011/04. 
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5.1.3 Výsledky stanovení tvaru zrn – Tvarový index (ČSN EN 933-4) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.1.4 této práce. Provedena pro frakce 4/8 a 8/11. 

Výsledky zkoušky 

 

Tab.  14: Výsledky zkoušky tvarového indexu kameniva frakce 4/8 - Bohučovice 

 

 

Tab.  15: Výsledky zkoušky tvarového indexu kameniva frakce 8/11 - Bohučovice 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům normy. Kompletní protokoly o provedené zkoušce 

stanovení tvarového indexu viz příloha: Protokoly č. OS/2011/03 a OS/2011/04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 

39 

 

5.1.4 Výsledky posouzení jemných částic methylenovou modří (ČSN EN 933-9) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.1.5 této práce. Provedena pro frakci kameniva 0/4. 

Výsledky zkoušky 

Tab.  16: Výsledek zkoušky stanovení hodnoty methylenové modři 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

posouzení jemných částic methylenovou modří viz příloha: Protokol č. OS/2011/02. 
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5.1.5 Výsledky posouzení jemných částic – Zrnitost filerů (ČSN EN 933-10) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.1.6 této práce. Provedena pro filery VJM 10 - Varín a 

VJM 7 - Lietavská Lúčka. 

 

Výsledky zkoušky 

 

Tab.  17: Výsledek stanovení zrnitosti fileru VJM 10 - Varín 

 

 

Tab.  18: Výsledek stanovení zrnitosti fileru VJM 7- Lietavská Lúčka 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům normy pro zkoušení kamenné moučky – fileru. 

Kompletní protokol o provedených zkouškách viz příloha: Protokol č. OS/2011/05 a 

OS/2011/06. 
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5.2 Výsledky zkoušek asfaltu 

Pro zkoušení byl použit asfalt PMB 25/55-60. 

Provedené základní zkoušky asfaltu:  

− Stanovení penetrace jehlou  

− Stanovení bodu měknutí – kroužek kulička  

− Stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu  

5.2.1 Výsledky stanovení penetrace jehlou (ČSN EN 1426) a bodu měknutí asfaltu 

(ČSN EN 1427) 

Zkoušky jsou popsány v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2 této práce.  

Výsledky zkoušky 

 

Tab.  19: Výsledky zkoušení asfaltového pojiva PMB 25/55-60 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům norem. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

vlastností asfaltu viz příloha: Protokol č. OS/2011/07. 
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5.2.2 Výsledky stanovení přilnavosti asfaltu ke kamenivu (ČSN 73 6161) 

Zkouška je popsána v kapitole 4.2.3 této práce. 

 

Tab.  20: Vyhodnocení zkoušky přilnavosti asfaltu ke kamenivu 

 

 

Zkouška vyhovuje požadavkům normy. Kompletní protokol o provedené zkoušce 

přilnavosti asfaltu ke kamenivu viz příloha: Protokol č. OS/2011/10. 
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6 ASFALTOVÁ SMĚS ACO 11S 

Volba druhu asfaltové směsi vozovky musí odpovídat očekávaným účinkům dopravy a 

klimatickým vlivům na její vrstvy. Tuto volbu provádí projektant při plánování a výpočtu 

konstrukce vozovky. V případě volby druhu směsi navrhované v této diplomové práci se tyto 

vlivy neposuzovaly, poněvadž druh směsi byl po domluvě s laboratoří TPA s.r.o. v Ostravě 

přímo zadán.  

Jak už je patrné z předchozího textu, tak vstupní materiály byly vybrány a zkoušeny 

podle požadavků konkrétní asfaltové směsi ACO 11S. Složení této směsi pro potřebu 

laboratoře TPA s.r.o. je třeba navrhnout pro opravu úseku silnice I/57 v průtahu obcí 

Bludovice. Volba asfaltové směsi s označením – S znamená její použití pro komunikace se 

zvýšenou odolností proti vytváření trvalých deformací. 

Konečné požadované vlastnosti asfaltové směsi, v závislosti na druhu konstrukční 

vrstvy, jsou uvedeny v normě ČSN EN 13108-1.[19] Pro asfaltovou směs ACO 11S jsou tyto 

charakteristiky vstupních materiálů v tabulce NA-E.4.1, 45. [19] 

Složení směsi je tvořeno třemi frakcemi kameniva a to 0/4, 4/8 a 8/11, z kamenné 

moučky a z asfaltu. Kamenná moučka spolu s jemnými částicemi kameniva a asfaltem vytváří 

asfaltovou maltu, která vzájemně spojuje zrna kameniva a vytváří nosnou kostru. 

Všechny tyto vstupní materiály byly v rámci této diplomové práce řádně ozkoušeny a 

výsledky zkoušek prokázaly jejich vhodnost použití pro návrh směsi. 

 

Charakteristiky 

− odolnost proti trvalým deformacím 

− odolnost proti tvorbě mrazových trhlin 

− struktura povrchu příznivá vzhledem k hlučnosti provozu 

− pomalý proces stárnutí pojiva (použití modifikovaného asfaltu) 

− dobrá přilnavost k podkladu 
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6.1 Návrh asfaltové směsi 

Silniční laboratoře používají pro návrh asfaltových směsí Marshallovu metodu 

vycházející z normy ČSN 73 6160. [22] Výhodou Marshallovy metody je její zaměření na 

volumetrické charakteristiky, které lze snadno laboratorně stanovit. Návrh asfaltové směsi 

vychází z  příslušných normových požadavků, které předepisují druh a kvalitu stavebních 

materiálů, složení asfaltové směsi a její fyzikálně mechanické vlastnosti. Při návrhu se stanoví 

zrnitost jednotlivých frakcí kameniva a navrhne se čára zrnitosti kameniva tak, aby ležela 

uvnitř oboru zrnitosti předepsaného normou. Teoretické optimální množství pojiva v živičné 

směsi se stanoví buď výpočtem podle konstant, nebo výpočtem podle sytosti, která se ověřuje 

laboratorní zkouškou.  

Pro ověření vypočteného optimálního množství pojiva v asfaltové směsi se zhotoví 

předepsaným počtem úderů pět sérii Marshallových zkušebních těles. Jednotlivé série mají 

odstupňovaný obsah po 0,3 - 0,5 hmotnostních dílech pojiva na 100 hmotnostních dílů 

kameniva tak, aby dvě série obsahovaly méně a dvě více, než předpokládané optimální 

množství asfaltu.   

 

6.1.1 Návrh čáry zrnitosti 

Při sestavení návrhu směsi kameniva pro asfaltovou směs je cílem dosáhnout toho, aby 

výsledná čára zrnitosti směsi kameniva ležela uvnitř příslušného oboru zrnitosti. Výsledná 

čára zrnitosti se volí s ohledem na účel použití a výrobně ekonomické možnosti. 

 Ke stanovení čáry zrnitosti je třeba znát čáry zrnitostí jednotlivých frakcí kameniva a 

fileru. Odhadem, nebo na základě předchozích návrhů, se zvolí procentuální zastoupení 

jednotlivých frakcí ve směsi kameniva. Podle zvoleného procentuelního zastoupení se u každé 

frakce redukuje propad na jednotlivých sítech. Pod sloupcem každého síta se sečte celkový 

propad výsledné směsi. Posoudí se, zda výsledná křivka leží uvnitř oboru zrnitosti, tj. mezi 

horní a dolní mezní čárou zrnitosti příslušné živičné úpravy. Pokud se objemové hmotnosti 

jednotlivých složek směsi kameniva liší o více jak 10 % objemové hmotnosti navržené směsi 

kameniva, je nutné návrh čáry zrnitosti provést také v % objemu.  
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6.1.2 Stanovení teoretického optimálního množství pojiva 

Pro stanovování teoretického optimálního množství pojiva v asfaltové směsi se 

využívá výpočet dle součinitele sytosti, podle konstant nebo se využije dřívějších zkušeností. 

Optimum pojiva je číselná hodnota udávající optimální množství pojiva v asfaltové 

směsi, stanovené zkouškou ve vodě, případně zvolená z intervalu optima. Uvádí se do 

výrobního předpisu. Pro asfaltový beton se stanovuje výpočtem dle součinitele sytosti. 

Pro návrh a optimalizaci asfaltové směsi v laboratoři TPA s.r.o. v Ostravě se používá 

program Labex, který automaticky vyhodnocuje ze zadaných parametrů ideální křivku 

zrnitosti a optimální množství pojiva. Při obeznamování s tímto programem, od zkušeného 

laboranta, byly metody návrhu množství pojiva pomocí součinitele sytosti a podle konstant 

zmíněny, nicméně ve většině případů volba této hodnoty probíhá pomocí využití dřívějších 

zkušeností a poznatků z navržených směsí. 

6.1.3 Příprava složek asfaltové směsi pro výrobu zkušebních vzorků 

Rozměry zkušebního tělesa: průměr (101,6 ±0,1) mm a výška (63,5 ±8) mm. 

K přípravě jednoho tělesa, s maximální velikosti zrna 22 mm, je zapotřebí cca 1100 g 

asfaltové směsi. Je třeba vyrobit 5 sad, kdy každou sadu zastupují 4 válcová zkušební tělesa. 

Celkem je tedy nutné namíchat dostatečné množství asfaltové směsi pro 20 zkušebních těles. 

Jedna sada je tvořena celkovou navážkou kameniva hmotnosti 6 kg a předběžné 

množství pojiva 5,9 % hmotnosti navážky. Pro další dvě dvojce sad je množství pojiva  

odstupňováno v kroku 0,3 % hmotnosti.  

Tab.  21: Laboratorní předpis pro výrobu zkušebních vzorků 
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6.1.4 Laboratorní výroba směsi (ČSN EN 12967 -35) [17] 

Při přípravě asfaltové směsi v laboratoři se jednotlivé vytříděné frakce kameniva 

naváží, navzájem promísí a ohřívají se na předepsanou teplotu minimálně po dobu 8 hodin. 

Současně s materiály se předehřívá i nádoba a míchací metla pro míchání všech složek. 

Teplota míchání směsi je stanovena na 165 – 185 °C. Po dosažení potřebných teplot a 

současném uplynutí stanovené doby ohřevu se odměří požadované množství asfaltu 

s přesností 0,1 % hmotnosti. Všechny složky umísíme do míchací nádoby a pomocí 

laboratorní míchačky začneme míchat. Směs se míchá tak dlouho, dokud se všechna zrna 

dokonale obalí. Při míchání směsi se musí udržovat teplota tak, aby mícháním docházelo k co 

nejmenšímu ochlazování. 

Zařízení pro výrobu směsi 

− laboratorní míchačka s termostaticky řízeným ohřevem a ovládáním rychlosti. 

Míchací lopatky musí mít přiměřenou materiálovou tvrdost, tak aby 

nedocházelo k drcení kameniva při míchání. 

− sušárna pro ohřev kameniva a asfaltu – automatické udržování a kontrola 

teploty 110 °C ± 5 °C, 

− teploměr schopný měřit předepsané teploty 

 

 

 

 

Obr.  10: Výroba asfaltové směsi v laboratoři 

 



Diplomová práce 

 

47 

 

6.1.5 Výroba zkušebních těles 

Ihned po dokončení míchání, popsaného předchozí kapitole (6.1.4), se směs rozdělí na 

navážky o hmotnosti 1100 g. Množství navážek je určeno počtem potřebných těles 

jednotlivých sad. V našem případě zhotovujeme 5 sad po 4 tělesech, celkem tedy 20 navážek. 

Z původní hmotnosti 6 kg nám po odebrání části směsi pro stanovní maximální objemové 

hmotnosti vznikne rezerva pro případ, kdy by zkušební váleček nedosahoval stanovených 

tolerancí jeho rozměrů.  

Forma pro hutnění s nástavcem a podložkou a bicí hlava se ohřejí v sušárně na teplotu 

150 °C ± 5 °C. Na dno formy se vloží kolečko z pergamenového nebo pauzovacího papíru. 

Ohřátá směs se vsype do formy Povrch se upraví tak, aby prostřed vznikla plochá vyvýšenina, 

na níž se položí kolečko z papíru. Plnění směsi do formy a hutnění nesmí trvat déle než 4 

minuty.  

Forma se ihned připevní na hutnící podstavec a směs se hutní automatickým pěchem 

údery pěchem z výšky (460 ±3) mm. Vzorky směsi s označením S se hutní 2x 75 údery. Po 

polovině celkového počtu úderů se díl formy se vzorkem obrátí tak, aby zhutněná strana 

vzorku spočívala na podložce, a směs se znovu zhutňuje týmž počtem úderů z téže výšky. Po 

zhutnění směsi a sejmutí nástavce se kolečka papíru z obou ploch odstraní.  

 

Obr.  11: vlevo Marshallův automatický zhutňovací pěch, vpravo zhotovená tělesa 
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Díl formy se vzorkem se uvolní a ochladí se na laboratorní teplotu. Po vychladnutí se 

pomocí vtlačovacího nástavce a vytlačovací vložky se zkušební těleso opatrně vytlačí 

z formy, umístí se na rovnou podložku a nechá se vychládnout na laboratorní teplotu. 

6.2 Zkoušení asfaltové směsi dle řady norem ČSN EN 12697  

Zkoušení asfaltových směsí se rozděluje na zkoušky stanovení objemových vlastností, 

zkoušky statické a dynamické. Objemové vlastnosti jsou důležitou charakteristikou pro 

posuzování jejich budoucího chování a umožňují posoudit kvalitu hutnění, což je finální 

úprava při zhotovování asfaltových vrstev. Statické zkoušky umožňují poměrně rychlý návrh 

složení směsí. Jsou nejrozšířenější přesto, že ne zcela přesně simulují způsob reálného 

zatížení.  

 

Obr.  12: Nejčastěji používané zkoušky asfaltových směsí – schéma zatížení 

 

Základní objemové parametry asfaltových směsí jsou: 

− Stanovení maximální objemové hmotnosti – Volumetrický postup 

− Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa vážením ve vodě 

− Mezerovitost 
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6.2.1 Stanovení maximální objemové hmotnosti - Volumetrický postup 

(ČSN EN 12697-5) 

Tato vlastnostní charakteristika, maximální objemová hmotnost, je hmotnost při dané 

zkušební teplotě, připadající na jednotku objemu asfaltové směsi bez mezer. Postup provádění 

stanovuje norma ČSN EN 12697-5. [11]  

Podstata zkoušky 

U volumetrického postupu se objem vzorku měří jako objem vody nebo rozpouštědla 

vytěsněného vzorkem v pyknometru.  

Zkušební zařízení 

− laboratorní váhy – přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

− nástroje pro oddělování vzorků, např. špachtle 

− teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

− vodní lázeň udržující v okolí vzorku rovnoměrnou teplotu v rozmezí ±0,2 °C, 

s objemem umožňujícím ponoření pyknometru přibližně 20 mm pod horní 

okraj, umožňující proudění vody 

− pyknometr vhodné velikosti s těšně přiléhajícím nástavcem, 

− vakuový systém s manometrem umožňující vytěsnění vzduchu z pyknometru 

na zbytkový tlak 4 kPa. (Obr. 12) 

 

 

Obr.  13:  Vakuový systém pro vytěsnění vzduchu 
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Příprava vzorků 

Příprava probíhá okamžitě po výrobě směsi. Hmotnost vzorku, vyjádřenou v gramech 

(g), se musí rovnat minimálně padesátinásobku číselné hodnoty jmenovité velikosti 

maximálního zrna vyjádřené v milimetrech (mm). Pro směs ACO 11S je tato hodnota 11 mm. 

Minimální hmotnost zkoušeného vzorku tedy činí 550 g. Rozprostřený vzorek se musí 

rozprostřít a rozdrobit na hrubé částice a shluky (Obr. 13). Maximální rozměr shluku nesmí 

přesahovat hodnotu 6 mm. 

 

Obr.  14: Rozprostřený a rozdrobený vzorek asfaltové směsi 

 

Postup zkoušky 

Stanoví se hmotnost (m1) prázdného pyknometru s nástavcem o známém objemu Vp. 

Vysušený zkušební vzorek se umístí do pyknometru a temperuje se na okolní teplotu. Poté se 

znovu stanoví jeho hmotnost s nástavcem m2. Pyknometr se naplní odvzdušněnou vodou nebo 

rozpouštědlem maximálně do výšky 30 mm pod okraj. Zachycený vzduch se odstraní 

použitím částečného vakua o zbytkovém tlaku 4 kPa nebo méně, po dobu (15 ±1) min. Nasadí 

se nástavec pyknometru a pyknometr se opatrně naplní odvzdušněnou vodou až téměř po 

značku nástavce tak, aby nedošlo k vniknutí vzduchu. Pyknometr se umístí do vodní lázně s 

rovnoměrnou zkušební teplotou (25 ± 0,2) °C na dobu nejméně 30 minut, aby se dosáhlo 

vyrovnání teploty vzorku a vody v pyknometru s teplotou vody ve vodní lázni. Voda ve vodní 

lázni musí dosahovat do výšky přibližně 20 mm pod okraj pyknometru. Pyknometr se doplní 

odvzdušněnou vodou po značku na nástavci (voda v nádobě pro doplňování pyknometru musí 

mít stejnou zkušební teplotu jako je zkušební teplota vodní lázně). Po uplynutí času pro 

vytemperování se pyknometr se vyjme z vodní lázně, z vnější strany se osuší a ihned se 

stanoví jeho hmotnost m3. 
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Vyjádření výsledku 

Maximální objemová hmotnost mwρ asfaltové směsi stanovená volumetrickým 

postupem se vypočítá s přesností 1 kg/m3 podle rovnice: 

wp
mw mmV

mm

ρ
ρ

/)(1000 23

12

−−×

−
= , kde                                            (5) 

 

mwρ   je maximální objemová hmotnost asfaltové směsi v kg/m3 stanovená 

volumetrickým postupem s přesností 1 kg/m3, 

m1 hmotnost pyknometru a nástavce v g, 

m2 hmotnost pyknometru, nástavce a zkušebního vzorku v g, 

m3 hmotnost pyknometru, nástavce, zkušebního vzorku a vody v g, 

Vp objem pyknometru ke značce nástavce v m3, 

wρ  hustota vody při zkušební teplotě v kg/m3 s přesností 0,1 kg/m3. 

 

Na výsledek zkoušky má vliv teplota vodní lázně a z této teploty vycházející hustota 

vody vstupující do uvedeného vztahu. Teplota zkušební lázně byla přesně 25 °C. Hustota 

vody při 25 °C je 997,1 kg/m3. Pro jiné teploty lze zjistit hustotu vody přepočtem (997,1 x K) 

kg/m3 (viz Tab. 14). 

 Výsledky zkušebních měření jsou zaznamenány a uvedeny v příloze (Protokol č. 

OS/2011/08). 

Tab.  22: Tabulka závislosti hustoty vody na teplotě 
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6.2.2 Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa vážením ve vodě 

(ČSN EN 12697-6) 

Objemová hmotnost je definována jako hmotnost při dané laboratorní teplotě, 

připadající na jednotku objemu zkušebního tělesa včetně mezer. 

Zkušební vzorky 

Pro zkoušení jsou použity zkušební válečky vyrobené dle popisu v kapitole 6.1.5. 

Zařízení a pomůcky 

- laboratorní váha – přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- hydrostatická váha - přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky (Obr. 14), 

- vodní lázeň udržující v okolí vzorku rovnoměrnou teplotu v rozmezí ±0,2 °C. 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty. 

Postup zkoušky 

Vychládnutý válcový vzorek se opatrně očistí od lehce oddělitelných zrn na povrchu. 

Stanoví se hmotnost suchého zkušebního tělesa m1. Poté se těleso ponoří nejméně na 30 minut 

do vodní lázně temperované na známé zkušební teplotě. Po uplynutí stanoveného času 

zjistíme pomocí hydrostatické váhy hmotnost ponořeného nasyceného zkušebního tělesa m2, 

přičemž se dbá, aby na povrchu tělesa neulpívaly žádné vzduchové bubliny nebo z něj 

nevycházely při vážení. Po vyjmutí z vody se povrchově osuší (z povrchu se odstraní kapky 

vody) pomocí vhodné textilie. Hmotnost tělesa nasyceného vodou se stanoví okamžitě po 

povrchovém osušení (m3). 

 

Obr.  15: Vážení vzorku na hydrostatické váze 
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Vyjádření výsledků 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa  ( bssdρ )  se vypočítá s přesností na 1 Mg/m3 

následovně:    wssd mm

m
ρρ ×

−
=

23

1 , kde                                                        (6) 

 

   ssdρ  objemová hmotnost SSD v kg/m3; 

   m1 hmotnost suchého tělesa v g;  

   m2 hmotnost tělesa ve vodě v g; 

   m3 hmotnost tělesa vodou nasyceného a povrchově  

     osušeného v g;  

   wρ  hustota vody při zkušební teplotě stanovená s přesností 

     na 0,1 kg/m3. 

Výsledky provedení zkoušky jsou uvedeny v příloze (Protokol č. OS/2011/08 (2/3)). 

6.2.3 Mezerovitost asfaltového zkušebního tělesa (ČSN EN 12697-8) 

Mezerovitost asfaltového zkušebního tělesa se vypočítá pomocí maximální objemové 

hmotnosti směsi a objemové hmotnosti zkušebního tělesa. 

Mezerovitost se vypočítá s přesností 0,1% následujícím způsobem: 

%100
´

⋅
−

=
m

bm
mV

ρ

ρρ
, kde                                         (7) 

  Vm mezerovitost směsi s přesností na 0,1%, 

   mρ  maximální objemová hmotnost směsi v Mg/m3, 

   bρ  objemová hmotnost zkušebního tělesa v Mg/m3. 

Norma ČSN EN 13108-1 [19] stanovuje hodnoty mezerovitosti asfaltové směsi ACO 

11S v rozmezí 2,5 % - 4,5 %.  

Hodnoty stanovené mezerovitosti jsou uvedeny v příloze (Protokol č. OS/2011/08 

(1/3)). 
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6.3 Optimalizace asfaltové směsi ACO 11S 

Optimalizace asfaltové směsi spočívá ve stanovení nejvhodnějšího množství 

asfaltového pojiva ve směsi na základě výsledků zkoušek uvedených v předchozí kapitole 6.2. 

Rozhodující kriterium je hodnota mezerovitosti výsledné směsi. Interval této 

požadované hodnoty pro směsi do obrusných vrstev stanovuje norma ČSN EN 13108-1 

(Tabulka NA-E.5.1, 47) [19]. Jako vhodné složení směsi se doporučuje vybrat sadu těles, 

jejichž hodnota mezerovitosti se pohybuje při spodní hranici tohoto intervalu. 

 

Tab.  23: Požadavek na mezerovitost pro asfaltové směsi ACO 

 

 

 

Z tabulky vyplývá, že pro navrhovanou směs ACO 11S je interval požadované 

mezerovitosti 2,5 % - 4 %.  

Srovnání výsledných mezerovitostí jednotlivých zkoušených sad je uvedeno v tabulce. 

(Tab. 24). 

 

Tab.  24: Srovnání výsledků jednotlivých sad 

 

 

V předběžném návrhu jsem stanovil základní hodnotu obsahu asfaltového pojiva na 

hodnotu 5,6 % hmotnosti. Z výše uvedených hodnot byla za optimum zvolena sada č. 2. 

Zvolené optimální množství asfaltového pojiva je 5,6 % hmotnosti kameniva. 
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Zobrazené grafy (Obr. 15) ukazují vývoj sledovaných hodnot mezerovitosti, vyplnění 

mezer pojivem a obsahu pojiva ve zhutněné směsi, v závislosti na obsahu asfaltového pojiva 

ve směsi. 

Obr.  16: Závislost vlastností asfaltové směsi na obsahu asfaltového pojiva 

 

Po výběru optimalizovaného množství pojiva je třeba přistoupit k výrobě zkušební 

optimalizované směsi a stanovit její mechanické vlastnosti. Záznamy z průběhu optimalizace 

jsou uvedeny v příloze (Protokol č.OS/2011/08). 
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6.3.1 Mechanické vlastnosti optimalizované asfaltové směsi 

K posouzení je třeba provést zkoušku odolnosti zkušebních těles vůči vodě a zkoušku 

pojíždění kolem. Jedná se o zkoušky destruktivní, kdy dochází k porušení zkoušeného vzorku. 

Opakování měření na jednom zkušebním tělese tak není možné. Požadavky pro asfaltové 

směsi obrusných krytů vozovek uvádí norma ČSN EN 13108-1(Tabulka NA-F.5.1, 59). [19] 

6.3.2 Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (ČSN EN 12697-12) 

Provádí se na válcových zkušebních tělesech, jako porovnání pevností v příčném tahu 

vlhkých a suchých zkušebních těles. Výsledná veličina se nazývá ITSR (indirect tensile 

strength ratio). Pro každou sadu těles (suchá, mokrá) jsou zapotřebí minimálně 3 zkušební 

tělesa. Požadovanou minimální hodnotu nalezneme v normě ČSN EN 13108-1(Tabulka NA-

F.5.1, 59).[19] 

Podstata zkoušky 

Zkušební tělesa o počtu 8 kusů rozdělíme na dvě skupiny. Jedna skupina je zkoumána 

za sucha při laboratorní teplotě a druhá je temperována ve vodní lázni.  

Příprava zkušebních těles 

Výroba válcových těles je popsána v kapitole 6.1.5. Rozdíl spočívá ve způsobu 

hutnění, které probíhá pouze 25 krát z každé strany válečku. Upraví se i množství navážky. 

Méně rázů způsobí menší objemové změny, tudíž lze použít méně asfaltové směsi k výrobě 

vzorků. Byly zpracovány dvě navážky o hmotnosti 5 kg. Obsah pojiva je zvolené optimum 

5,6 %. Předpis dávkování je na následujícím obrázku (Obr. 16). 

 

Obr.  17: Předpis dávkování směsi pro optimalizační zkoušky 
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Zkušební zařízení 

- sušárna pro ohřev kameniva a asfaltu – automatické udržování a kontrola teploty 

150 °C ± 5 °C, 

- teploměr se schopností měřit předepsané teploty, 

- zkušební lis, automaticky tlačené čelist se zatěžovacím pásem, 

- vakuový systém s komorou, umožňující snížení tlaku v komoře na hodnotu (6,7 ± 

0,3) kPa za (10 ± 1) min. a musí uchovat požadovaný tlak po dobu (30 ± 5) min., 

- vodní lázeň, termostaticky regulovaná, schopná udržet teplotu (40±1) °C a  

(25±2) °C. Objem lázně musí umožnit ponoření celých zkušebních těles, 

- laboratorní váhy – přesnost ± 0,1 % hmotnosti zkušební navážky, 

- posuvné měřidlo. 

 

Postup zkoušky 

 

Po zhotovení zkušebních válečků se provede jejich měření. Zjistíme i hmotnosti 

jednotlivých vzorků. Místo zjišťovaného rozměru a četnost opakování měření určuje norma 

ČSN EN 12697-29. [16] Pomocí laboratorního programu, kam zadáme naměřené hodnoty, 

zjistíme průměry sledovaných rozměrů a objemu jednotlivých těles. Provedeme rozdělení 

zkušební vzorků do dvou skupin na základě objemové hmotnosti a průměrné výšky. 

Skupina suchých těles se temperuje na vzduchu, uložená na rovné podložce, při 

laboratorní teplotě (20 ± 5) °C. Mokrá tělesa se uloží na perforovanou vložku ve vakuové 

komoře naplněné destilovanou vodou o teplotě (20 ± 2) °C do úrovně nejméně 20 mm nad 

horním povrchem zkušebních těles. Ve vakuové komoře se vyvolá absolutní tlak (6,7 ± 0,3) 

kPa během (10 ± 1) min. Tlak se potom postupně snižuje, aby nedošlo k poškození 

zkušebních těles rozpínajícím se vzduchem. Požadovaný tlak se udržuje po dobu (30 ± 5) 

min. Následně se pomalu vpouští atmosférický tlak do vakuové komory. Zkušební tělesa se 

ponechají ponořena ve vodě po dobu dalších (30 ± 5) min. Rozměry zkušebních těles se změří 

a vypočítá se jejich objem. Tělesa, jejichž objem se zvýšil o více než 2 %, se vyloučí. Tuto 

skupinu mokrých zkušebních těles uložíme do vodní lázně o teplotě (40 ±1) °C na dobu 68 až 

72 hodin. 
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Obr.  18: Temperování zkušebních těles při teplotě (40 ±1) °C 

 

Mokrá i suchá zkušební tělesa se vytemperují na zkušební teplotu. Ta je volena 

v rozmezí 5 °C až 25 °C. Doporučená zkušební teplota je 15 °C a taková byla i při provádění 

této zkoušky. Temperování mokrých těles probíhá ve vodní lázni, suchá tělesa se temperují ve 

vzduchové komoře. Takto připravená tělesa jsou uzpůsobena ke stanovení hodnoty pevnosti 

v příčném tahu, dle ČSN EN 12697-23. [15] Zkoušení musí proběhnout během jedné minuty 

od vyjmutí vzorku z temperovaného prostředí. 

Umístění mezi čelisti lisu je takové, aby působiště síly jeho tlaku byla v průměru 

válečku. Zahájí se stlačování, bez nárazů, s konstantním nárůstem 50 ± 2 mm za minutu. 

Zkouška končí v okamžiku porušení vzorku. Do záznamu zapíšeme hodnotu maximálního 

dosaženého zatížení P a vizuálně ohodnotíme typ porušení (Obr. 18). 

 

 

 

Obr.  19: Typy porušení zkoušeného tělesa při zkoušce pevnosti v příčném tahu 
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Slovní popis typů porušení: 

− Typ a - „rovná podélná prasklina" - zkušební těleso je prasklé (rovně) podél 

osy průměru, vyjma možných malých trojúhelníkových prasklin v oblastech 

blízkých zatěžovacím pásům, 

−  Typ b - „deformace" - zkušební těleso bez jasně viditelné rovné praskliny, 

− Typ c - „kombinace" - zkušební těleso s menší rovnou prasklinou a oblastmi 

blízko zatěžovacích pásů s poruchami většího rozsahu. 

 

Vyhodnocení 

Pro každé zkušební těleso se vypočítá pevnost v příčném tahu ITS podle vztahu:  

    
HD

P
ITS

⋅⋅
=

π

2
, kde                                         (8) 

 

ITS pevnost v příčném tahu v MPa, zaokrouhlená na tři platné číslice,  

P maximální zatížení v N, zaokrouhlené na celá čísla, 

D  průměr zkušebního tělesa v mm zaokrouhlený na jedno desetinné místo, 

H  výška zkušebního tělesa v mm zaokrouhlená na jedno desetinné místo.  

 

Stanovíme průměrnou hodnotu pro suchá i mokrá tělesa. Následovně se vypočítá 

poměr pevností v příčném tahu ITSR. 

    
d

w

ITS

ITS
ITSR ×= 100 , kde              (9) 

 

ITSR poměr pevnosti v příčném tahu v %; 

ITSW  průměrná pevnost v příčném tahu skupiny mokrých zkušebních těles  v kPa  

    zaokrouhlená na celé číslo; 

ITSd průměrná pevnost v příčném tahu skupiny suchých zkušebních těles v kPa  

zaokrouhlená na celé číslo. 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 25, Tab. 26). 

 

Tab.  25: Hodnoty skupiny suchých těles 

 

 

Tab.  26: Hodnoty skupiny mokrých těles 

 

 

Poměr příčné pevnosti v tahu (ITSR) byla výpočtem dle uvedeného vztahu stanovena 

na ITSR =  81 %. Minimální požadovaná hodnota ITSR je 80 %. Kompletní protokol o 

provedené zkoušce uveden v příloze (Protokol č. OS/2011/09). 
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6.3.3 Zkouška pojíždění kolem (ČSN EN 12697-22) 

Výsledky zkoušky slouží pro posouzení odolnosti asfaltových směsí proti vzniku 

trvalých deformací, které jsou vyvolány pohybujícím se kolem za podmínek zkoušky. Zjištěné 

hodnoty se porovnávají se stanoveným kritériem, závislým od druhu a použití asfaltové směsi 

v konstrukci. Sleduje se hloubka koleje jako rozdíl čtení hodnoty deformace zkušebního tělesa 

mezi počátečním cyklem zatěžování a konečným cyklem zatěžování (10 000 cyklů). 

Jednotkou odolnosti proti trvalým deformacím je 1 mm. Stanovení odolnosti lze provádět na 

směsích vyrobených v laboratoři i odebraných přímo na stavbě. Podmínky zkoušení stanovuje 

norma ČSN EN 12697-22. [14] 

 

Zkušební zařízení 

− automatické zařízení pro vyjíždění kolem, pohyb zatěžovacího kole po pevně 

uchyceném rámu se vzorkem. Zkoušku je možné provádět pro 2 vzorky 

najednou. Přístroj je odizolován od okolního prostředí pláštěm, z důvodu 

udržení požadované zkušební teploty těles při zkoušce. Průměr zatěžovací 

obruče je 200 mm až 205 mm, bez dezénu, průřez o šířce (50±5) mm. Materiál 

obruče kola musí být vyrobeny z pevné pryže. 

− zkušební ocelová forma o vnitřních rozměrech 260 mm x 300 mm 

− zhutňovací zařízení, lamelový zhutňovač 

− zařízení pro regulaci teploty 

 

Příprava zkušební desky 

Množství směsi určuje tloušťka zkoušené vrstvy. Požadavek tloušťky obrusné vrstvy 

ve vozovce pro směs ACO 11S je 40 mm. Zkušební deska byla vytvořena v tloušťce stejné 

hodnoty. Laboratorně vyrobená asfaltová směs (dle kapitoly 6.1.4) se za teploty hutnění vloží 

do ocelové formy požadovaných rozměrů. Na tuto směs jsou vyskládány ocelové lamely, 

které zujímají celý objem formy. Hutnění se provádí lamelovým zhutňovačem. Přes lamely 

se přenáší do asfaltové směsi zatížení vyvozené ocelovým kolem, které pojíždí po hranách 

lamel a hutní tak směs ve formě. Takto připravená směs se nechá zchladnout, a poté se vyjme 

z formy. 
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Zkušební postup 

Požadovaná teplota zkoušení je (50±1) °C. Zkušební těleso se upne do ocelové 

zkušební formy ve zkušebním zařízení. Zařízení se uvede do pohybu. Dráha pojezdu kolem je 

dlouhá (230 ± 10) mm. Frekvence pojezdu je 26,5 ± 1,0 zatěžovacích cyklů za minutu. 

Celkový počet pojezdů je 10 000. Velikost zatížení je dána šířkou pojížděného kola. Průměrná 

hodnota zatížení je (700 ± 10) N. Hloubka vyjeté koleje se zaznamenává vždy po 5 000 

pojezdu jako (d5 000) a 10 000 pojezdu (d10 000). 

 

 

 

Obr.  20: vlevo lamelový zhutňovač, vpravo pojížděcí kolo 

 

Výsledky 

Výsledek zkoušky se vyjádří jako přírůstek hloubky vyjeté koleje na vzduchu 

(WTSAIR) na dvou zkušebních tělesech. Tato veličina je dána následujícím výpočetním 

vztahem. 

5
000500010 dd

WTS AIR

−
= , kde (10) 

 WTSAIR  přírůstek hloubky vyjeté koleje v mm/103  zatěžovacích cyklů,

 d10 000 (5 000) hloubka vyjeté koleje po 5 000 a 10 000 cyklech v mm. 



Diplomová práce 

 

63 

 

Další veličinou určující trvalé deformace asfaltové směsi je průměrná poměrná 

hloubka vyjeté koleje na vzduchu (PRDAIR).  Udává průměrnou hodnotu poměrné hloubky 

dvou a více zkušebních těles v %. 

Zkouška pojíždění kolem byla provedena na vzorku odebraném přímo v obalovně 

Polanka (Protokol č. OL/2011/01679) a taktéž na vzorku odebraném při pokládání směsi na 

stavbě (Protokol č. OL/2011/01916). Zjištěné hodnoty vyhovují normovým požadavkům. 

 

Tab.  27: Výsledky zkoušky pojíždění kolem – vzorek z obalovny 

 

 

 

Tab.  28: Výsledky zkoušky pojíždění kolem – vzorek ze stavby 

 

   

 

 

6.4 Schválení receptury 

Vstupní materiály vyhověly provedeným požadavkům zkušebních norem pro 

asfaltovou směs ACO 11S, PMB 25/55-60; 40 mm; ČSN EN 13108-1. Interpretace jejich 

výsledků obsahuje kapitola 5.  Následně navržená asfaltová směs po provedení vyžadovaných 

zkušebních procesů taktéž vyhovuje normovým požadavkům. Kompletní protokol 

s přehledem materiálových složek, fyzikálně chemických vlastností a výrobním předpisem 

pro obalovnu je uveden v příloze (Zkouška typu č. OS11-20-ZT). 
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6.5 Orientační zkouška optimalizované směsi ACO 11S 

s použitím fileru VJM 7 Lietavská Lúčka 

V průběhu letošního roku došlo ke změně dodavatele fileru pro obalovnu v Polance. 

Opravovaný úsek, pro kterou byla asfaltová směs v této práci navrhována, byl původně 

proveden s použitím fileru z dřívějšího zdroje. Po provedení diagnostiky vykazoval některé 

závady. Jedna z nich byla vysoká mezerovitost směsi. Cílem tohoto srovnání je zjistit možný 

vliv změny původu vstupního materiálu.  

Byla vyrobena 1 sada válcových vzorků v receptuře shodné s navrženou směsí (kap. 

6.3) pro stanovení maximální objemové hmotnosti, objemové hmotnosti a mezerovitosti. 

Výsledky byly následně srovnány a vyhodnoceny. 

6.5.1 Vstupní materiál 

Popis kamenné moučky – fileru je uveden v kapitole 3.2. Popis zkoušky zrnitosti filerů 

pak v kapitole 4.1.6. Následující tabulka (Tab. 29) ukazuje srovnání výsledků 

granulometrického složení obou druhů kamenné moučky. 

 

Tab.  29: Zobrazení zrnitosti filerů 

  

 

Oba filery vyhovují normovým požadavkům pro použití v dané směsi. Srovnání 

hodnot propadů zkušebními síty vykazuje jen nepatrné odlišnosti. Nabízí se, že se bude 

principiálně jednat o dva materiály téměř shodných vlastností. 
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6.5.2 Výroba zkušebních těles 

Míchání a výroba zkušebních těles byla totožná s postupy popsanými v kapitolách 

6.1.4 a 6.1.5. Receptura byla zpracována v programu Labex jako zkouška typu č.OS11-21-ZT. 

 

Tab.  30: Laboratorní předpis pro vvýrobu zkušebních těles s filerem VJM 7 Lietavská Lúčka 

 

Stanovování maximální objemové hmotnosti, objemové hmotnosti vážením ve vodě a 

mezerovitosti probíhalo v souladu s normovými požadavky uvedených v kapitole 6.2 této 

práce. 

6.5.3 Porovnání výsledků  

Při porovnání hodnot sady těles z asfaltové směsi s obsahem optimálního množství 

pojiva bylo dosaženo rozdílu v hodnotě objemové hmotnosti směsí pouze 0,5 %, což je při 

běžně dosahovaných hodnotách kolem 2350 kg/m3 velmi nepatrný rozdíl.  

Při srovnání maximálních objemových hmotností činil rozdíl opět pouze 0,7 %.  

V případě hodnoty mezerovitosti asfaltové směsi s filerem VJM 7 Lietavská Lúčka a 

obsahem pojiva 5,6%  hmotnosti kameniva, nedošlo ke splnění požadavku intervalu hodnoty 
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mezerovitosti (2,5 % až 4 % pro asfaltovou směs ACO 11S). Zjištěná hodnota byla 2,4 %. 

Rozdíl hodnot mezerovitosti tedy činil 0,2 %, což se pět nejeví, jako zcela zásadní odlišnost. 

(Rozdíl mezerovitostí sousedních sad zkušebních vzorků s množstvím pojiva odstupňovaném 

v kroku 0,3 % hmotnosti kameniva se pohybuje kolem jednoho procenta). 

Tabulky zobrazují výše popsané skutečnosti. 

 

Tab.  31: Porovnání dosažených srovnávacích hodnot 

 

 

 

Záznamy o provedených zkouškách směsi s filerem VJM 7 Lietavská Lúčka jsou 

uvedeny v příloze (Protokol č. OS/2011/11). 

 

6.5.4 Zhodnocení 

Cílem bylo zjistit, zda zkoušky vstupních materiálů dostatečně ošetřují výslednou 

kvalitu i přes použití surovin z jiného zdroje. Asfaltová směs stejné receptury, jen s rozdílem 

použitého fileru nevykazovala zásadní změny výsledných vlastností. Předpoklad odlišného 

chování dvou směsí s kamennou moučkou, téměř shodných vlastností, avšak s každou 

z jiného zdroje, nebyl potvrzen. Vliv fyzikálně chemického složení bude zřejmě velmi malý, 

v tomto případě až zanedbatelný.  

Při pohledu na velikost kapitoly je pozoruhodné, kolik času bylo třeba v laboratoři 

problematice věnovat k dosažení poměrně jednoduchého výsledku. 
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7 ZKOUŠKY HOTOVÉ ÚPRAVY 

Na hotové úpravě se podle ČSN 73 6121 [21] kontroluje míra zhutnění, spojení vrstev, 

mezerovitost vrstvy, rovnost povrchu, případně IRI, příčný sklon, odchylky od projektových 

výšek, tloušťka vrstvy a protismykové vlastnosti.  

Místa zkoušek hotové úpravy musí být rozmístěny rovnoměrně po celé posuzované ploše 

a reprezentovat příslušnou plochu. 

Pro stanovování objemové hmotnosti hotové úpravy nedestruktivními metodami je 

možno využít radiometrickou nebo dielektrickou sondu. 

7.1 Míra zhutnění asfaltové směsi (ČSN 73 6160) 

Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi se vyjádří jako poměr objemové hmotnosti 

zjištěné na hotové úpravě nedestruktivními metodami a vztažné objemové hmotnosti zjištěné 

při kontrolních zkouškách asfaltové směsi hodnoceného úseku, k příslušnému místu odběru 

vzorku. Míra zhutnění se vyjadřuje v procentech. 

Metoda je vhodná pro rychlou orientační kontrolu při pokládání asfaltové směsi, případně 

k výběru míst, kde se mají provést odběry jádrovými vývrty. Naměřená hodnota bývá obvykle 

zatížena chybou. 

7.1.1 Radiometrická metoda 

Při stanovování objemové hmotnosti hotové úpravy nedestruktivními metodami je 

možno využít radiometrickou sondu, jejíž stanovení objemové hmotnosti je založeno na 

rozptylu a absorpci paprsků gama atomy měřeného materiálu. Příkladem zařízení tohoto typu 

je radiometrická souprava Troxler. 

Princip měření 

Radiometrickou metodou, na které je založen přístroj Troxler, se měří skutečná hustota 

materiálu. Paprsky gama pronikají do materiálu a jsou buď odkláněny, nebo absorbovány. V 

určité vzdálenosti se pak paprsky snímají detektory (indikátory GM). Počet impulsů je opačně 

proporcionální hustotě materiálu. 
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Základní předpoklady, na kterých je metoda založena plynou z ČSN 73 1375. 

− měření objemové hmotnosti je založeno na rozptylu a absorpci záření gama, 

přičemž Comptonův rozptyl představuje u hloubkových a povrchových detekčních 

jednotek převládající interakci, 

− měření objemové vlhkosti je založeno na moderaci (zpomalení) rychlých neutronů 

převážně atomy vodíku, 

− zkoušená látka (materiál) je homogenní z hlediska použité měřicí metody. 

Všeobecně se určuje objemová hmotnost, popř. objemová vlhkost zkoušeného 

materiálu tak, že se zdroj a detektor záření bud položí na zkoušený materiál nebo do něj, nebo 

do jeho sousedství. Tyto obměny v geometrickém uspořádání zkušebních detekčních jednotek 

se označují jako měření metodou zpětného rozptylu, přímého zeslabení nebo se vzduchovou 

mezerou. Proud částic je závislý na objemové hmotnosti, popř. objemové vlhkosti zkoušeného 

materiálu. Naměřený proud částic (za časovou jednotku) se převádí na objemovou hmotnost 

za mokra, popř. na objemovou vlhkost pomocí vhodné kalibrační křivky. 

Výsledky zkoušek mohou být ovlivňovány chemickým složením, heterogenitou 

zkoušeného materiálu, jakož i jeho povrchovou texturou. 

Zkoušky se provádějí a vyhodnocují, jako upřesněné zkoušky, ve smyslu                        

ČSN 73 1375, tj. s použitím kalibračních vztahů odvozených na materiálu stejného složení 

jako je materiál zkoušený. Pokud se pro vyhodnocení použije kalibračního vztahu, který byl 

odvozen z měření jiného materiálu, jsou výsledky zkoušek pouze informativní. 

 

 

Obr.  21: Provádění měření radiosondou Troxler 
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Detekční jednotka, popř. její samostatně pohyblivé díly, a vyhodnocovací jednotka 

mají být konstrukčně tak uzavřeny, aby byly odolné proti vlhkosti (100 %) a prachu, přičemž 

hloubková detekční jednotka má být odolná i proti podzemní vodě. 

Postup zkoušky 

Při spuštění přístroje je třeba zadání vstupních údajů, jako datum, čas, tloušťka vrstvy, 

typ vrstvy, jednotky měření a vztažná objemová hmotnost asfaltové směsi. Před každým 

měřením je musí provést mezikalibrační měření.  Sonda se umístí na rovný a čistý povrch 

měřené vrstvy, minimálně 300 mm od okraje vrstvy. Správnost měření je ovlivněno 

povrchovými nerovnostmi. Snímací deska sondy musí být čistá. Souprava se umístí na 

měřené místo a spustí se měření. Stanovení hodnoty probíhá v krátkém časovém intervalu. 

Poté se sonda otočí o 180 ° a na stejném místě se měření opakuje. Výsledkem je průměrná 

hodnota objemových hmotností dvou měření. 

Vyjádření výsledku měření 

Přístroj automaticky vyhodnotí a zobrazí požadované údaje. Hodnotu objemové 

hmotnosti z 1. a 2. měření zapíšeme do formuláře.  Hodnota mezerovitosti je dána vztahem na 

základě hodnot objemových hmotností, zjištěných zkouškami popsanými v kapitole 6.2. 

Naměřené hodnoty porovnáme s požadavky normy ČSN 73 6121 (Tabulka 13, 14). [21] 

 

Terénní měření probíhalo na opraveném úseku silnice I/57 průtah obcí Bludovice na 

hotové úpravě asfaltové směsi ACO 11S navržené v této diplomové práci. Výsledky této 

zkoušky vyhovují požadavkům. Naměřené údaje jsou uvedeny v příloze (Protokol č. 

OS/2011/001). 

 

Tab.  32: Vyjádření výsledků stanovení míry zhutnění radiosondou 
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7.1.2 Zhutňovací pokus 

Provádí se přímo po položení čerstvé směsi jako předpis pro obsluhu hutnících válců. 

Stanovuje počet pojezdů a zároveň určuje pojezdy s vibrací. Pracovní postup určuje norma 

ČSN 73 6160 kap. 7.2.b [22] .Využívá se i postupu uvedeného v předchozí kapitole 7.1.1. 

Podmínky zkoušky 

− 1 pojezd = jízda a zpět, 

− rychlost pojezdu finišeru      max 5m/min, 

− rychlost pojezdu válce          max 4km/h 

− organizace hutnění a pojezdů jednotlivých válců dle obecných pravidel pro 

hutnění asfaltových vrstev 

Zařízení 

− radiometrická sonda Troxler 

− digitální snímač teploty (v požadovaném rozsahu) 

− pomůcky pro zápis údajů 

Postup zkoušky 

Při pokládání vrstvy finišerem dochází k částečnému hutnění zařízením tohoto stroje. 

Ihned na této čerstvě položené směsi se změří a zaznamená teplota asfaltové směsi a provede 

se stanovení míry zhutnění (dle kapitoly 7.1.1). Výsledky se zapíší do záznamu(Tab. 33), 

včetně typu a označení stroje. Následují pojezdy válcem. Po jednom pojezdu (jízda tam i zpět) 

se provede opětovné zjištění teploty asfaltové směsi a míra zhutnění. Opět zaznamenáme do 

zápisu i typ a označení válce a poznámku, zda bylo použito hutnění vibrací. Po dosažení 

požadované míry zhutnění pokládané vrstvy se zkouška ukončí. 

 

Tab.  33: Průběh zhutňovacího pokusu 
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Obr.  22: Měření teploty asfaltové směsi při provádění zhutňovacího pokusu 

 

Vyhodnocení 

Po ukončení zkoušky se zhutňovací pokus ihned vyhodnotí, jako potřebný počet 

pojezdů hutnících válců. 

Zkoušení probíhalo taktéž na hotové úpravě asfaltové směsi ACO 11S navrhované 

v této diplomové práci, na opravovaném úseku silnice I/57 v průtahu obcí Bludovice. Záznam 

o provedení zkoušky je uveden v příloze (Protokol č. OS/2011/2). 
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8 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Cíl práce, navrhnout asfaltovou směs do obrusné vrstvy vozovky a provést její 

zkoušení, byl splněn. Navržená receptura asfaltové směsi ACO 11S vyhověla všem 

normovým požadavkům. Všechny provedené zkoušky jsou zaznamenány a protokoly o jejich 

výsledcích uvedeny v příloze. Směs byla následně i použita pro konkrétní stavbu – opravu 

krytu vozovky v průtahu obcí Bludovice. Tím mohla být práce rozšířena o provedení 

některých zkoušek na hotové úpravě navržené směsi. 

 Ve fázi návrhu směsi byla vytvořena jedna sada zkušebních vzorků s použitím fileru 

dřívějšího dodavatele obalovny s cílem zjistit, zda zkoušky vstupních materiálů dostatečně 

ošetřují výslednou kvalitu i přes použití surovin z jiného zdroje. Po provedení základní 

zkoušky obou filerů vykazovaly oba materiály téměř shodné granulometrické složení. 

Následně i asfaltová směs stejné receptury, jen s rozdílem použitého fileru nevykazovala 

zásadní změny výsledných vlastností. Předpoklad odlišného chování dvou směsí s kamennou 

moučkou téměř shodných vlastností, avšak s každou z jiného zdroje, nebyl potvrzen. Vliv 

chemicko – fyzikálního složení bude zřejmě velmi malý, ne-li v tomto případě zanedbatelný. 

V průběhu celého procesu jsem měl možnost získat spoustu nových a přínosných 

poznatků, které jinak, než v praxi, nelze získat. Práce v laboratoři může být, navzdory 

běžnému povědomí, nesmírně zajímavá. Je však stále potřeba být plně soustředěný na 

prováděné úkony. Pochybení v průběhu prokazování vlastností materiálů, při navrhování 

složení směsí nebo v nesprávném vyhodnocení získaných informací, může vést k událostem, 

které mohou mít nepříjemné následky. Zkušený laboratorní technik by měl mít, již podle 

výsledků zkoušek provedených v laboratoři, jisté povědomí o následném chování zkoušeného 

materiálu v podmínkách provádění stavby.  

Z toho vyplývá, že vazba mezi laboratoří, výrobním zařízením a následným 

prováděním technologie přímo na stavbě je vysoce interaktivní a vyžaduje zodpovědný 

přístup všech zúčastněných. Jedině tak lze zhotovit stavební dílo v požadované kvalitě bez 

zvýšených ekonomických nákladů. 
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